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Na een hoop kritiek:
Brazilië- en Lloydplein 
gaan op de schop.
Rick Vermin: ‘Een 
nieuwe start’
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Bij het turnen in de sporthal was een vader die ook wel eens in 
Amsterdam kwam. Hij vatte voor mij de stad samen. ‘In de Kal-
verstraat kun je lekker vanille-ijs kopen. Voor de rest is het daar 
niets bijzonders.’
Ik vond het een bijzondere kijk op Amsterdam en zei dat je in 
Wormer nergens een vanille-ijsje kon kopen.
Toen ik met twee kinderen in Amsterdam was stelde ik voor om 
naar de Kalverstraat te gaan voor heerlijk vanille-ijs. Twee keer 
op en neer gelopen, geen ijswinkeltje gevonden.
Later kwamen we elkaar tegen bij de opticien, de opticien in 
Wormer is overigens beter dan veel opticiens in Amsterdam. Hij 
begon meteen te roepen dat je in Amsterdam in de Kalverstraat 
lekker vanille-ijs kunt kopen, twee euro. Ik zei dat ik het winkeltje 
niet had kunnen vinden. De naam stond in zijn telefoon.
‘HEMA,’ zei hij, ‘ze hebben er ook worst.’

I JSWINKEL

Marcel van Roosmalen 

Moestuinieren in de 
Tropentuin,
bij het Oosterpark.
Tijgerwormen en elke 
maand een workshop

           Kunstenaar Wim 
Janssen werkt in een oude 
loods op Zeeburgereiland.
Oost vindt hij geweldig.
“Stil en aangenaam 
divers.”

‘De magische kracht van de stad is: hier 
 kan ik zijn wie ik wil zijn’

KEES HOOGEVEEN MAAKT DOCUMENTAIRE OVER ZI JN MEDEFLATBEWONERS

Cineast en musicus Kees 

Hoogeveen maakte een 

documentaire over zijn 

buren in de flat aan de 

Woltera van Reesstraat in 

Oost. Zelf woont hij al 25 

jaar in ‘die betonnen tent’, 

die de hele straat omvat. 

Op 10 september gaat zijn 

film In het licht van Wol-

tera van Rees in première 

in Pakhuis de Zwijger. De 

Brug kreeg een preview en 

sprak met de maker.

 Door Peter de Jong

De flat ligt vlak bij het Mui-
derpoortstation, achter The 
Manor Hotel, het voormalige 
Burgerziekenhuis waar Wol-
tera van Rees ooit de scepter 
zwaaide. Elf portretten beslaat 
Hoogeveens film. Het resul-
taat: een juweel. Een aaneen-

schakeling van ontroerende, 
krachtige verhalen van door-
snee-Amsterdammers met 
hun eigen geschiedenis, lief en 
leed, idealen en demonen.
 
Verhalen als dat van de jonge 
Mohamed, een paar jaar gele-
den nog student in Syrië, tot-
dat hij het leger in moest en op 
de vlucht sloeg. “Ik wilde niet 
tegen mijn eigen mensen vech-
ten.” Nu probeert hij zijn draai 
te vinden in Oost, ver weg van 
familie en vrienden. Of dat 
van Bertie, rasechte Amster-
damse, om de hoek geboren in 
het Burgerziekenhuis. Joods 
weeskind, ondergedoken in 
de oorlog. Rond haar 50ste 
geëmigreerd naar Israël en nu 
weer terug op het oude nest. 
Blakend van levenslust laat 
de tachtiger een plaat horen 
die ze bij de bevrijding kreeg 
van een Yankee-soldaat. Er 
kan ook gelachen worden, met 
taxichauffeur Leen, die ooit 
Patrick Kluivert uit zijn wagen 
gooide en uit eten ging met 

blueslegende BB King. En zo 
ronkt de docu verder, onder-
steund door aangename, vaak 
weemoedige jazzy klanken, 
door Hoogeveen zelf gecom-
poneerd.

Hoe kwam je op het idee om 
je buren te portretteren?
“De flat is de laatste jaren 
kleurrijker geworden. Vroeger 
was de flat blank, nu wonen er 
ook veel mensen waarvan de 
wieg in een ander land stond. 
Ik vroeg me af: wie woont er 
nou eigenlijk om mij heen? 
Ik wilde achter de gordijnen 
komen. Voordat ik ging filmen 
heb ik talloze gesprekken ge-
voerd en kopjes koffie gedron-
ken met mijn buren. Uiteinde-
lijk heb ik uit zestig uur film 
elf portretten gemaakt.”
 
Ze vertellen heel persoonlijke 
verhalen aan hun buurman.
“Dat viel wel mee hoor, ik was 
niet uit op sensatie. Ik wilde 

Lees verder op pagina 3 

Kees Hoogeveen maakte een documentaire over de medebewoners 
van zijn flat aan de Woltera van Reesstraat in Oost: “Als we ophouden 
met elkaar verhalen te vertellen, dan droogt de nieuwsgierigheid op 
en verdampt de empathie.”

Kliniek voor cosmetische geneeskunde, 
gespecialiseerd in anti-aging, chirurgi-

sche ingrepen, injectables, huidverjonging 
en huidtherapie. We staan bekend om 
onze subtiele behandelmethoden en 

natuurlijke resultaten. 
w w w.c lausho l tz .com

 

Ekodis Natuurvoeding 
www.ekodis.nl 

Beukenplein 73, 020-6946327

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.

OVERDEKT 
WINKELEN 
RUIM 60 
WINKELS 

www.diemerplein.nl

Parkeren vanaf 
€ 0,50

PARKEERGARAGE

INTRATUIN 
AMSTERDAM 
7 DAGEN 
GEOPEND

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

de kleur 
van de
ZOMER



Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom even langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Nu ook in Amsterdam 020 244 31 89

Miedema & Zn.
Amersfoort 
033 472 35 77

Miedema & Zn.
Amsterdam
020 244 31 89

Miedema & Zn.
Bussum
035 691 29 05

Miedema & Zn.
Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Schiedam
010 27 34 727

Miedema & Zn.
Utrecht
030 662 82 18

www.miedemaenzn.nl

  

Thank you Amsterdam 
We look forward to showing 

The Carl Hansen & Søn collection to you all

Bedankt.

CH417 TRAY TABLE 
HANS J. WEGNER 1970
Laminate/Oak veneer or 

Walnut/Oak veneer
Frame in stainless steel

Collapsible. Ø62cm 
From € 785

BM WOODEN PLATE
BØRGE MOGENSEN

Oak, Ø27cm € 31 Ø31cm  € 38

CHS MULTIGLAS
NASON MORETTI

Mouth-blown drinking 
glass in Murano Crystal 

Clear or grey
Each € 36

Set of 4  € 142

CH07 THE SHELL CHAIR
HANS J. WEGNER 1963

Beech, Oak or Walnut veneer, 
Smoked Stain or CHS Colours. 

Seat and back in Fabric or Leather. 
From € 2.535

CH338 TABLE  - HANS J. WEGNER 1962
Beech, Oak or Walnut. 220x115cm

Prepared for 2 leaves. From € 3.830
Prepared for 4 leaves. From € 4.104

CH338I Leaf 
115x60cm MDF, grey or black € 439
Beech, Oak or Walnut. From € 808

CH24 - WISHBONE CHAIR
FROM € 508

MADS ODGAARD 2020
Available in 

black and white
less 50%

BONDERUP & THORUP 1970
All lamps come in white, 
black, green and brass

less 50%

CARLHANSEN.COM

COPENHAGEN • GELSTED • STOCKHOLM • HELSINKI • OSLO • LONDON • HAMBURG
 WARSAW • AMSTERDAM • PARIS • MILAN • TOKYO • OSAKA • NEW YORK • SAN FRANCISCO

FLAGSHIP STORE AMSTERDAM
VAN BAERLESTRAAT 10 
TEL: +31 (0)20 370 8150

AMSTERDAM@CARLHANSEN.COM

MONDAY        12.00 – 19.00
TUES – SAT   10.00 – 19.00

Bestel nú op 
muziekgebouw.nl 

Danish String Quartet
Schubert 2.0

Deens sterkwartet combineert topkwaliteit en avontuur

Asko|Schönberg
The Light of Lesser Days

Reizen op verbeeldingskracht in theatrale performance

Nederlands Kamerkoor
Vergeten

Arjan Ederveen op reis door de dementerende geest

Pynarello
Milk it Punk

Nirvana-klanken, tijdloze Beethoven én muziek van onze tijd

A Page of Madness (1926)
Revue Blanche

Japanse filmklassieker met hedendaagse livemuziek

SEPTEMBER
Highlights

ZA 11 SEP / 20.15

DO 16 SEP / 20.15

ZA 18 SEP / 20.15

ZO 26 SEP / 20.15

WO 29 SEP / 20.15
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NIET MEER ANONIEM IN DE STAD

Het moet voor de winke-

liers in Oostpoort een ver-

rassing zijn dat hun win-

kelgebied onderdeel is van 

het crowd control-systeem 

van de gemeente. Was er 

maar eens een crowd die 

controlled zou moeten 

worden, dat zou de omzet 

flink ten goede komen. 

Heel erg geavanceerd is 

het systeem in Oostpoort 

overigens niet. Het gaat 

uit van de bezetting van de 

parkeergarage.

Maar elders in de stad, met 
name in het centrum uiteraard, 
wordt ook andere technologie 
ingezet om de drukte – zoals 
die er pre-corona was – zo no-
dig in goede banen te leiden.
 
Hoe vol de parkeergarage van 
Oostpoort is en hoe druk het 
is op sommige plekken in de 
stad, is bijna live te volgen via 
druktebeeld.amsterdam.nl. Op 
die kaart is nog maar een klein 
stukje te zien van de technolo-
gie die in de stad wordt ingezet 
om de stad in de gaten te hou-
den. Een iets completer beeld is 
te vinden bij slimmeapparaten.
amsterdam.nl waarop bijvoor-
beeld ook staat aangegeven 
waar de sensoren van de GGD 

Door  Harko van den Hende

Bedrijven moeten camera’s melden: gemeente werkt aan 
overzichtskaart

staan (in Oost een stuk of 
twintig) om de luchtkwaliteit te 
meten.
 
Twee kaarten, dat vindt de 
gemeente zelf ook niet handig 
en het past ook niet bij het uit-
gangspunt om ‘open en trans-
parant’ te communiceren over 
de inzet van dit soort techno-
logieën in de openbare ruimte. 
Dus zijn ambtenaren bezig de 
kaarten samen te voegen, aldus 
de verantwoordelijke wethou-
der in een brief van vlak voor de 
zomer aan de gemeenteraad.
 
Maar dat is nog het minste 
werk. Want op de raadsagenda 
van september staat een voor-
stel dat veel ingrijpender is. 
Volgens dit voorstel, dat onge-
twijfeld steun van de raad krijgt, 
worden bedrijven, instellingen 
en overheden zelf verplicht om 
de ‘sensoren’ die zij inzetten te 
melden aan de gemeente. Die 
zet ze dan weer op de (nieuwe) 
kaart zodat burgers precies 
kunnen zien op welke plek-
ken in de stad zij in de gaten 
gehouden worden – met alle 
privacybescherming die erbij 
hoort uiteraard. De gemeente 
werpt het net breed uit omdat 
dit past bij ‘het beginsel dat 
burgers zich onbespied moeten 
kunnen wanen in de openbare 
ruimte’.
 
De formulering ‘wanen’ lijkt 
wel hier wel gepast. De ver-
plichting gaat namelijk niet 
gelden voor particulieren die 
een camera hebben hangen 

of – heel modern – een deur-
bel met camera die niet alleen 
ziet wie er voor de deur staat 
maar vaak ook een stukje straat 
in beeld heeft. Uit cijfers die 
VPNGids onlangs bij de politie 
heeft opgevraagd blijkt dat er 
in Amsterdam minstens enkele 
duizenden particulieren zijn 
die camera’s hebben hangen. 
Daarnaast hebben bedrijven 
in Amsterdam nog eens ruim 
20.000 camera’s. De bedrij-
ven moeten deze volgens het 
voorstel wel melden, waarna 

ze als stipje op de nieuwe kaart 
verschijnen. Die ruim 20.000 
zijn overigens alleen nog maar 
de camera’s, er zijn ook nog an-
dere ‘sensoren’ (zoals beacons 
of slimme reclameborden) die 
onder de meldingsplicht vallen.
 
Als iets verplicht is moeten 
ambtenaren handhaven. Het 
gemeentebestuur denkt dat 
de ambtenaren dit klusje er 
wel even bij kunnen doen. De 
handhaving heeft ‘reguliere 
prioriteit’ en zal naar verwach-

ting ‘geen grote druk op de 
handhavingscapaciteit’ ople-
veren. Oftewel, de hoop is dat 
(bijna) alle bedrijven zo braaf 
zullen zijn zelf te melden zodat 
binnenkort de nieuwe kaart er 
– heel transparant – uitziet als 
een pointillistisch kunstwerk 
opgebouwd uit enkele tiendui-
zenden stippen.

VRI JWILLIGERSWERK 

Gastheer/vrouw in 
zorginstelling Oost 
In Oostpoort zitten het Willem Dreeshuis, een hospice en 
andere kleinschalige zorgafdelingen bij elkaar onder één 
dak. In het gebouw komen verschillende bezoekersstromen 
samen, en daarom is het huis op zoek naar een zelfstandig 
werkende gastheer/vrouw. De vrijwilliger wijst bezoekers de 
weg, geeft informatie en vangt leveranciers op. Bewoners 
die in de hal wachten op bezoek of vervoer maken graag 
een praatje. Met vragen kan de vrijwilliger altijd terugvallen 
op een van de vaste medewerkers.
Sta je een beetje stevig in je schoenen en ben je twee 
dagdelen per week beschikbaar voor vrijwilligerswerk, zo 
nu en dan ook in het weekend? Neem dan contact op met 
het Willem Dreeshuis aan de Polderweg, bel 020-7561338 
of kijk op amstelring.nl/zorgherberg-palliatieve-zorg.

Hoe vol de parkeergarage van Oostpoort is en hoe druk het is op sommige plekken in de stad, is bijna live te 
volgen via druktebeeld.amsterdam.nl.
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gewoon weten hoe ze in het 
leven staan. En ja, soms komt 
het heel dichtbij, ook voor mij. 
Twee personen uit de docu 
zijn inmiddels overleden. 
Tineke heb ik op haar sterf-
bed de film laten zien. Ze had 
er vreselijke lol in. Eric, een 
superaardige gast, is uit het 
leven gestapt. Dat heeft een 
enorme klap gegeven in de flat. 
We hebben het niet kunnen 
voorkomen met zijn allen.”
 
Wat voor gevoel heb je over-
gehouden aan de docu?
“Ik voel me bevoorrecht dat ik 
al die mooie levensverhalen 
heb mogen optekenen. Zoals 
dat van een buurvrouw die een 
nier aan haar zoon afstond. 
Hij heeft als dank een tegel 
voor haar voor de flat laten 
plaatsen. Ik heb ook gezien dat 
kunst een grote rol speelt bij 
de mensen in de flat. Er wordt 

gemusiceerd, gelezen, geschil-
derd, sommigen schrijven een 
boek.”
“Jan, de acteur die in de film 
voordraagt uit J.C. Bloem, ver-
telde me: ‘Wees blij dat je an-
ders bent, het is al zo saai. Het 
ergste wat je kan overkomen 
is dat je apart wordt gezet.’ En 
zo is het. We leven in een stad 
met 180 nationaliteiten. In de 
film zijn alleen Leen, Bertie en 
Jan geboren Amsterdammers, 
de rest komt van buiten. Die 
waren op zoek naar vrijheid. 
Dat is de magische kracht van 
de stad: hier kan ik zijn wie ik 
wil zijn, dat is de bottomline.”
“Het is belangrijk dat we 
verbinding maken met elkaar. 
Als we ophouden met elkaar 
verhalen te vertellen, dan 
droogt de nieuwsgierigheid 
op en verdampt de empathie. 
En begint het veroordelen en 
uitsluiten van een ander. Dan 
heb je een samenleving die ik 
niet wil.”

Smaakt het naar meer?
“Ik wil graag een deel twee 
maken. Wanneer voel je je 
thuis en wat is daarvoor nodig? 
Dan wil ik ook meegaan naar 
de plekken waar de mensen 
vandaan komen. Dat kan in 
Syrië zijn, in Israël, maar ook 
in Limburg.”

De première van In het licht 
van Woltera is op 10 septem-
ber in Pakhuis de Zwijger, 
om 14.00 uur. (Gratis) kaar-
ten beperkt beschikbaar. 
Mail naar keeshoogeveenfilm@
gmail.com. Op 25 september, 
Nationale Burendag, draait 
de film in de raadszaal van 
The Manor Hotel aan de Lin-
naeusstraat.



VORKJE PRIKKEN
BIJ L ANDMARKT

Zaterdag 25 en zondag 26 september
Tussen 12:00 - 18:00 verkopen wij uit kraampjes 

op ons terrein de lekkerste hapjes en drankjes. 
Door ons zelf of een van onze helden gemaakt!

Je buik vol gegeten? Ga dan lekker in het zonnetje 
zitten met een vers getapt biertje.

Landmarkt - Schellingwouderdijk 339 - 1023NK Amsterdam
www.landmarkt.nl

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

Verkoopadviseur m/v gezocht 
Wil jij samen met onze klanten hun droomwoning realise-
ren? Heb jij ervaring met woninginrichting? Ben jij fulltime 
/ parttime beschikbaar? Kan jij zelfstandig werken en ben jij 
een commercieel talent? Dan zoeken wij  jou:
•  MBO niveau of je volgt een MBO opleiding
•  Klantvriendelijk en helpt klanten met advies
•  Kan creatieve oplossingen bedenken
•  Enthousiast en hebt passie voor het vak
•  Representatief en communicatief sterk

Wij bieden
•  Een gezellig team en een marktconform salaris CAO wonen 

Overtuig ons in 
een brief met CV 
en stuur die naar 
Sickmann 
Woninginrichting
T.a.v. Dhr. D. Sickmann
Eerste Oosterparkstraat 
202
1091 HL AMSTERDAM
of per E-mail naar 
info@sickmann.nl

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

SICKMANN
Amsterdam

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

Je krijgt € 2,- reistegoed cadeau 
in de mobiliteitsapp Amaze. 
Gebruik daarvoor kortingscode 
PHT2E.

Tot en met 30 september 2022 is de Piet Heintunnel dicht.
Wat is jouw reisalternatief? Piet en Hein helpen je op weg.
Sinds 25 juni is de Piet Heintunnel een periode van 15 maanden dicht voor een grote renovatie. Al veel 
automobilisten kiezen een slim reisalternatief. Reizigers die afhankelijk zijn van de auto, verspreiden zich 
over de omleidingsroutes. Mede hierdoor is de eerste periode na tunnelsluiting in het verkeer rustig
verlopen, bedankt voor jouw bijdrage hieraan! Om dat ook na de zomervakantie zo te houden, hebben 
we de reisalternatieven en speciale acties hierboven nog een keer voor je op een rijtje gezet.

Piet en Hein helpen je op weg 
met slimme reisalternatieven.

Tram 26 blijft rijden. Probeer 
een GVB dagkaart voor € 1,-
in plaats van € 8,50.

Laat je bezoek voordelig in de 
buurt parkeren! Dat kan o.a. 
bij P+R Noord, Boven ’t Y en 
Zeeburg I, II en III. 

Spaar voor mooie cadeaus of 
het goede doel. Per gefi etste 
kilometer krijg je punten in de 
app Toogethr Cycles. 

Je bespaart de meeste reistijd 
als je thuiswerkt. Heb je de 
auto toch nodig, probeer dan 
buiten de spits te reizen.

Voor € 10,- probeer je een 
week lang een e-bike of 
e-bakfi ets.

Wij betalen mee aan je eerste 
ritjes op  een scooter. Gebruik 
de kortingscode felyxPIETHEIN 
of CHECKPIETHEIN.

Wat is jouw reisalternatief? Piet en Hein helpen je op weg.

Je krijgt € 2,- reistegoed cadeau Laat je bezoek voordelig in de 

kilometer krijg je punten in de 
app Toogethr Cycles. 

de kortingscode felyxPIETHEIN 
of CHECKPIETHEIN.
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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.

‘Improvisatie jazz is als een gesprek. Iemand zegt 
  iets en een ander reageert daarop’

Door Jim Jansen

Wim Janssen is een dub-

beltalent. Als hij niet 

drumt maakt hij met 

uitzicht op het Amster-

dam-Rijnkanaal prachtige 

schilderijen.

We spreken hem in zijn atelier 
annex repetitieruimte aan 
de Zuiderzeeweg, net over 
de Amsterdamsebrug, pal 
tegenover Eiburgh Snacks, de 
plek waar je volgens kenners 
de beste patat van Amster-
dam kan halen. We worden 
welkom geheten in een loods 
waar het vol hangt met eigen 
werk. Rechts in de hoek staat 
een drumstel en op tafel liggen 
exemplaren van het stripboek 
Kant noch wal, gemaakt tij-
dens corona.
“Deze ruimte kregen we van 
de gemeente in 2001,” zegt 
Janssen. “Met andere kunste-
naars zaten we in een oude 
douaneloods in West. Toen ze 
daar gingen bouwen hebben 
ze ons dit toegewezen en het is 
een ideale plek. We zijn vooral 
bekend door de prachtige 
lampenwinkel van Brilman 
Design.”
 
Hier schilder je dagelijks?
“Zeker. En ik drum er ook. 
Maar nooit tegelijk. Als ik bin-
nenkom en ik ga schilderen, 
dan blijf ik dat de rest van de 
dag doen. Dat geldt andersom 
ook. Nu heb ik een paar 
optredens staan en dan zijn er 
dagen dat ik alleen maar achter 
het drumstel zit. Dat heeft met 
een bepaalde concentratie te 
maken en dat je wilt doorgaan.”
 
Hier hangen tientallen schil-
derijen van je. Hoe omschrijf 
je jouw stijl?
“Figuratief wordt het wel 
genoemd. Deze schilderijen 
zijn ontstaan vanuit het tijdens 
corona tekenen van die strip 
Kant noch wal. Allemaal 
kleine gebeurtenissen, ob-
servaties die ik gedaan heb 
op weg naar mijn plaats van 
bestemming. Door corona 
moesten we allemaal thuisblij-
ven en voor het eerst ben ik 
niet hier in mijn atelier maar 
thuis gaan tekenen. Dit hele 
boekje is eigenlijk een grote 
improvisatie en dat is weer 
een overeenkomst met hoe 

ik drum. Ik ga zitten, tik af en 
begin te spelen zonder dat ik 
weet waar ik uitkom.”
 
Leg eens uit?
“Bij improvisatie jazz weet je 
niet wat je gaat doen. Het is als 
een gesprek, iemand vertelt 
wat en een ander reageert 
erop, en als je lekker speelt 
dan krijg je echt een eenheid. 
Ik zit in verschillende groe-
pen, onder meer met mijn 
broer Guus die piano speelt. 
De muziek die we maken is 
echt iets voor de liefhebber. 
Sinds corona hebben we niet 
meer gespeeld en ik heb dat 

enorm gemist. Voor het pu-
bliek heeft kijken naar muziek 
die je niet kent iets magisch. 
Voor muzikanten geldt dat 
ook. Natuurlijk kunnen we 
hier spelen, maar met publiek 
is het toch anders.”
 
In 1969 verhuisde je van 
Heiloo naar het centrum van 
de stad, je woont nu vijf jaar 
in Oost.
“Ik woon in de architecten-
buurt, de wijk ingeklemd 
tussen de Indische Buurt en 
de Oostelijke Eilanden. Als ik 
door de straten loop, moet ik 
altijd denken aan Nescio. Hij 

speelde als kind op een veldje 
waar nu de Roomtuintjes zijn 
en ging naar school in waar 
nu Bar Botanique zit. Daar zat 
namelijk de gymzaal van de 
Commelinschool.”
 
Wat vind je van Oost?
“In een woord geweldig. Het is 
stil, ik heb geen verkeer voor 
de deur en de buurt is aange-
naam divers. Ik kwam altijd 
al bij Kapsalon Java op het Ja-
vaplein en als ik me had laten 
knippen, deed ik meteen even 
inkopen. Nu woon ik er en 
struin ik door de straten, loop 
even langs de groenteboer Na-

WIM JANSSEN

Wim Janssen schildert en speelt liefst improvisatie jazz in een loods op Zeeburgereiland, een van de laatste 
rafelrandjes van de stad. “Een ideale plek.”

weed in de Molukkenstraat en 
kijk ik bij andere winkels. Het 
leuke is dat de buurt niet heel 
erg is veranderd en zijn eigen 
karakter heeft behouden.”
 

‘ Als ik door de straten 

van Oost loop, moet 

ik altijd denken aan 

Nescio’ 
Waar zit je graag aan de bar 
of eet je wat?
“Loop de Javastraat in en je 
hebt keuze genoeg. Vroeger 
ging ik altijd speciaal naar de 
Kloveniersburgwal om een 
ijsje te halen bij Tofani, maar 
ik ben erachter gekomen dat 
het ijs bij IJs van Oost nog 
lekkerder is. Als je daar in de 
avond een hoorntje bestelt en 
je loopt wat rond, dan waan 
je je even in broeierig Napels. 
Eten kan je heerlijk bij Sham 
Oost, een Syrisch restaurant 
op de Borneosteiger. Het res-
taurant ligt in het water en de 
keuken lijkt erg op de Turkse 
en Marokkaanse. De sfeer is er 
alleen anders. Ik vind dit soort 
plekken echt een verrijking 
voor de buurt.”

Je geheime plek?
“Achter het badhuis heb je een 
klein koffiewinkeltje, Qahwa 
d’Or, met heel veel soorten 
koffie en thee. Dat kan je ook 
ter plekke opdrinken en er 
werkt heel vriendelijk perso-
neel. Ik heb er zelfs een keer 
geëxposeerd. Ik was er aan het 
koffiedrinken en zag dat er 
verschillende doeken hingen. 
Ik vroeg toen of ik mijn werk 
mocht ophangen en dat vond 
hij een goed idee.”
 
Als je de stad uit gaat, waar ga 
dan naar toe?
“We hebben een zomerhuisje 
bij het Kinselmeer, tussen 
Uitdam en Durgerdam, op een 
halfuur fietsen van de stad. Je 
kan er heerlijk een boekje le-
zen met uitzicht op het water. 
Laatst heb ik daar Titaantjes 
herlezen. Dat kan je blijven 
doen. Zoals je een schilderij 
talloze malen kunt bekijken, 
zo ontdek je ook bij Nescio 
steeds wat nieuws.”
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MEER GROEN, MEER SFEER OP HET LLOYDPLEIN EN BRAZILIËPLEIN

Het Brazilië- en het Lloyd-

plein bij winkelcentrum 

Brazilië gaan op de schop. 

Voor Rick Vermin, porte-

feuillehouder Openbare 

Ruimte voor stadsdeel 

Oost, is dit het begin van 

een nieuwe inrichting van 

het Oostelijk Havenge-

bied.

Te stenig, geen verbinding met 
het water, de pleinen vies en 
rommelig, weinig groen, de 
Veemkade een racebaan voor 
fietsen. De kritiek van onder-
nemers en omwonenden op 
de leefomgeving bij winkel-
centrum Brazilië is niet mals. 
En die kritiek is niet nieuw. Al 
sinds het begin zijn er plan-
nen om meer sfeer en leven te 
blazen in het gebied, dat in feite 
het hart vormt van het Oostelijk 
Havengebied. De meeste plan-
nen – van een bioscoop in het 
water tot meer diversiteit in het 
nogal eenzijdige aanbod van 
winkelcentrum Brazilië – zijn 
door de jaren heen een stille 
dood gestorven.

 
Het laatste initiatief, van de 
groep Waterhart IJhaven samen 
met stadsdeel Oost, leek kans-
rijk, maar liep uiteindelijk vast 
omdat veel omwonenden het 
gevoel hadden geen inspraak 
te hebben in de plannen. Rick 
Vermin herinnert zich de 
drukbezochte bewonersavon-
den in Muziekgebouw aan ’t 
IJ nog goed. “Het ging er heftig 
aan toe. Bewoners meenden 
dat alles al besloten was, wat 

Door Michel van Dijk

Vermin: ‘Vroeger was dit de rand van de stad, nu wordt 
het een nieuw stadshart’

overigens niet zo was. Ze eisten 
een plek aan de overlegtafel. 
We hebben toen gezegd, oké, 
laten we een pas op de plaats 
maken en daarna een nieuwe 
start maken.”
 
Die start is intussen gemaakt, 
vier jaar na dato, met de her-
inrichting van het Brazilië- en 
Lloydplein. Het stadsdeel 
inventariseerde eerst welke 
ideeën er leefden bij bewo-
ners en ondernemers. “Op 
basis daarvan hebben we voor 
beide pleinen twee ontwerpen 
gemaakt, waar de hele buurt op 
kon stemmen. Elfhonderd be-
woners hebben dat gedaan voor 
het Braziliëplein. Een hoge 
score, die alles zegt over de be-
trokkenheid van de bewoners.”
 
Dubbele schommel
Op het Braziliëplein zie je de 
eerste contouren van wat er 
gaat komen. “Het groenvak met 
houten bankjes dicht bij de 
waterkant ligt er al. Waar ik trots 
op ben, is dat er drie bomen 
komen op het Braziliëplein. 
Meer groen is een wens van be-
woners, en iets wat aansluit bij 
het beleid van stadsdeel Oost. 
Verder zijn de ondergrondse 
containers verplaatst en facilite-
ren we het parkeren van fietsen 
aan de rand van het plein. We 
willen voorkomen dat het Bra-
ziliëplein een doorgangsroute 
wordt voor fietsers, wat het nu 
wel is.”
 
Over het voorlopige ontwerp 
voor het Lloydplein kan ko-
mend najaar gestemd worden. 
Vaststaat dat er speelruimte 
komt voor kinderen, een lang-
gekoesterde wens van de buurt. 
“Er komen verhoogde groen-
vlakken, speeltoestellen en 

wat ik zelf erg leuk vind: een 
dubbele schommel, waarin je 
met uitzicht over de IJhaven 
heerlijk kunt schommelen. Ik 
vermoed dat niet alleen kin-
deren, maar ook volwassenen 
daar gebruik van gaan maken. 
Verder hoop ik dat er op het 
Lloydplein een fontein komt. 
Waterschietertjes, net als op het 
Haarlemmerplein. Die zijn daar 
waanzinnig populair op warme 
dagen.”

Verblijfskwaliteit, géén door-
gangsroute, daar hoopt Vermin 
op met de herinrichting van 
beide pleinen. “Dus niet zoals 
het nu gaat: je fietst voorbij en 
rent de winkel in, maar dat je 

als uitje naar het plein gaat, op 
het Lloydplein een terrasje pakt 
terwijl je kinderen spelen. Als 
we dat bereiken, dan hebben 
we het goed gedaan.”

Sprong over het IJ
Toch is de herinrichting van het 
Oostelijk Havengebied hiermee 
nog niet afgerond. “Dat hangt 
samen met de ontwikkeling 
die de wijk al jaren doormaakt. 
Eind jaren negentig, toen de 
eerste bewoners hier kwamen, 
was dit nog de rand van de stad, 
maar inmiddels wordt het een 
nieuw stadshart.”
Dat wordt nog sterker als straks 
de pont van Zeeburgereiland 
naar Sporenburg gaat varen, en 

er met het stadsproject Sprong 
over het IJ een brug komt naar 
Noord. “Dat betekent dat we 
continu nieuwe keuzes moeten 
maken over hoe we willen dat 
het Oostelijk Havengebied eruit 
komt te zien. We willen niet 
van een rustige woonwijk een 
drukke doorgangsroute maken. 
Het Oostelijk Havengebied 
moet een plek blijven waar het 
goed toeven is – voor bewoners, 
ondernemers en passanten. De 
herinrichting van het Brazilië- 
en Lloydplein vormt daarvan 
een prachtig begin.”

Stadsdeel Oostbestuurder Rick Vermin (GL) herinnert zich de drukbezochte bewonersavonden in 
Muziekgebouw aan ’t IJ nog goed. “Het ging er heftig aan toe. We hebben toen gezegd, oké, laten we een 
pas op de plaats maken en daarna een nieuwe start maken.”

IN 2023

Maximumsnelheid naar 30 km/uur

Als het aan de gemeente ligt rijden we vanaf 2023 in bijna heel Amsterdam 
niet harder dan 30 kilometer per uur. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot 
een afname van ernstige verkeersongevallen en van het verkeerslawaai. De 
leefbaarheid in de stad neemt hierdoor toe.
Ben je benieuwd wat de plannen voor jouw buurt betekenen? Je vindt 
op maps.amsterdam.nl een duidelijke kaart waarop wegen rood (50 
km/u) of blauw (30km/u) kleuren. In het najaar organiseert de gemeente 
stadsgesprekken over de plannen. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 7 
september om 20.00 uur bij Pakhuis de Zwijger (reserveer gratis kaartjes via 
dezwijger.nl of volg het gesprek via de livestream).
Je kunt de gemeente tot en met 3 oktober laten weten wat je van de plannen 
vindt via 30km@amsterdam.nl. Alle reacties worden verwerkt in een nota van 
beantwoording, die samen met het beleidsvoorstel zal worden voorgelegd aan 
het college en de raad.
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Het sculpturale, steenachtige 
gebouw is de behuizing van 
een rioolpomp. Voelend aan 
de subtiel bewerkte beton-
platen waarmee de Booster 
bekleed is, besef ik weer de 
voorliefde die ik heb voor 
steen, beton en robuust 
materiaal in het algemeen. 
Dezelfde vorm uitgevoerd in 
kunststof golfplaat was gaaf 
geweest. Voor een paar jaar, 
want langer blijft het materi-
aal niet heel. Dezelfde vorm 

‘Getrapte gebouwen zijn hét stijlkenmerk’
Z E E B U R G E R E I L A N D,  C E N T R A A L  PA R K  E N  B L O K  2 6

Van Erven Dorens Geeft Sterren

Het is eind augustus, de 
zomervakantie is voorbij. 
Na een eindeloos lijkende 
reis door Frankrijk en Italië 
moet ik weer aan het werk. 
Met enige tegenzin begin ik 
aan dat ene ontwerp, dat ik al 
maanden voor mij uit schuif. 
Voor mij ligt een leeg vel pa-
pier. Ik kijk een half uur naar 
het papier en bedenk dat ik 
deze eerste werkdag beter kan 
besteden aan een excursie. Ik 
besluit een kijkje te nemen op 
Zeeburgereiland, waar ik lang 
niet meer geweest ben.
 
Het is een koele, half bewolk-
te dag, en ook vandaag zal 
het hoogstens 18 of 19 graden 
worden. Toch blijf ik stug in 
korte broek lopen, om nog 
iets van het vakantiegevoel 
over te houden. Aangeko-
men op Zeeburgereiland zie 
ik dat het centrale park van 
een barre en grauwe bouw-
zone veranderd is in een 
weelderige oase met heuvels 
en meanderende paden. De 
skatebaan, op dit vroege uur 
nog uitgestorven, ligt er puik 
bij. Ik struin in mijn veel-
kleurige korte broek over de 
skatebaan, tussen struiken, 
over olifantenpaadjes om uit 
te komen bij een van mijn 
favoriete gebouwen, de Boos-
ter, een briljant ontwerp van 
Bekkering Adams architecten 
uit 2005.
 

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. 

uitgevoerd in geperforeerd, 
roestvast staalplaat was gaaf 
geweest. Maar uitgevoerd in 
deze gezandstraalde, gepig-
menteerde, geëtste, geprefa-
briceerde betonplaten is het 
perfect.
 
De gebouwen rondom het 
centrale park zijn eindelijk af, 
met als sluitstuk het opval-
lende blok 26. Blok 26 bestaat 
uit drie gebouwen waarvan 
het middelste een stuk hoger 

is dan de beide flankerende 
gebouwen. Op de website van 
Arons en Gelauff architecten 
zie ik dat het stedenbouw-
kundig plan voor blok 26 in 
eerste instantie in drie gelijke 
volumes voorzag. De archi-
tecten hebben het steden-
bouwkundig plan naar hun 
hand gezet door variatie in 
hoogte aan te brengen. Ook 
zijn de drie gebouwen, die 
in het plan rechttoe recht-
aan waren, in twee verschil-

lende richtingen, in getrapte 
volumes vormgegeven. Het 
middelste, hoogste gebouw 
loopt getrapt omhoog aan de 
lange zijde, de andere twee 
aan de korte zijde. Hiermee 
geeft Arons en Gelauff een 
nieuwe draai aan de trend van 
het piramidevormige gebouw. 
Een trend overigens die ik 
toejuich, want het leidt tot 
een spannend en gevarieerd 
stedelijk landschap. Samen 
met de getrapte blokken aan 
de overkant van het centrale 
park zijn de getrapte gebou-
wen hét stijlkenmerk van 
Zeeburgereiland geworden. 
De trend van de getrapte ge-
bouwen gaat overigens hand 
in hand met die andere trend, 
die van bomen en struiken 
óp gebouwen. Deze nieuwe 
stedenbouw staat ver weg 
van de troosteloze flatwijken 
aan de rand van elke stad, en 
waarin de galerijflat wel het 
enige mogelijke gebouwtype 
leek te zijn.
 
Reacties naar 
jved@dorensarchitects.nl

PARKEERTERREIN SPORTPARK I JBURG VERPLAATST NAAR WOONWI JK

Opnieuw zorgen de sport-

velden in het Diemerpark 

voor onrust en controver-

se op IJburg. 

Het sportpark – thuisbasis 
van hockeyclub AHC IJburg 
en voetbalclub AFC IJburg – 
breidt uit en heeft onvoldoende 
parkeergelegenheid voor 
bezoekende teams. Aangezien 
het Diemerpark deel uitmaakt 
van de hoofdgroenstructuur 
is meer autoverkeer op die 
plek volgens de gemeente niet 
wenselijk.
 
Volgens het projectbureau 
van de gemeente blijft er na 
onderzoek daarom maar één 
optie over: een parkeerplaats 

aanleggen op de groenstrook 
langs het water aan de Oever-
zeggestraat. De buurt – via een 
bewonersbrief op de hoogte 
gesteld – reageert geschrokken 
en vol ongeloof op de plannen 
en noemt ‘de oplossing erger 
dan het probleem’.
 
Levensgevaarlijk
Omwonenden beraden zich 
op stappen: de gemeente heeft 
hen niet voldoende betrokken 
bij de plannen, waardoor zij nu 
met voldongen feiten worden 
geconfronteerd. Het opofferen 
van de groenstrook leidt tot 
landschappelijke en ecolo-
gische schade, maar ook tot 
gevaarlijke situaties, stellen zij. 
De doodlopende Oeverzegge-
straat is voor ongemotoriseerde 
weggebruikers dé route naar 

het Diemerpark, de Nesciobrug 
en Oost. In- en uit-parkerende 
auto’s krijgen dus te maken 
met grote aantallen kruisende 
voetgangers en fietsers.
De betrokken wethouders wer-
ken de Oeverzegge-optie verder 
uit en leggen hun voorstel eind 
september voor aan het college 
van B&W.
 
Een rapportage over het on-
derzoek van de gemeente komt 
binnenkort beschikbaar. 

Gemeente ziet groenstrook Oeverzeggestraat – plek voor 90 auto’s – als ‘enige optie’

Oeverzeggestraat.



■ Voor een stel of gezin met 2 kinderen
■ 67 vierkante meter voor jezelf
■ Superkingsize bed van 200x200 cm
■ Twee kinderbedden van 60x180 cm
■	 Keuken	(heetwaterkraan,	koffiemachine,	combimagnetron,	
 koelkast, kookplaat, servies, bestek)
■ Zithoek/lounge, ook heel geschikt om te werken
■ Ruime badkamer met inloopdouche
■ Kunst van Chris Tap
■ Privéterras met banken en tafel
■	 Twee	fietsen
■ Gratis parkeren op eigen terrein
■ Groot balkon en uitzicht op het Buiten-IJ
■ Ontbijt laten bezorgen (optioneel)

■   Hulp gezocht
Team vondice is op zoek naar een betrokken assistent/schoonmaker. 
Eerst nog onregelmatig, op termijn met regelmaat.
Interesse: info@vondice.com / 06-29040240

■   Voucher
Nachtje vondice cadeau doen? Bestel je voucher via info@vondice.com. 
Het slibvijzelgemaal is onder architectuur verbouwd. 
De buitenkant: Dorens Architects, Het interieur: TANK interior design
 

vondice.com / Insta en Facebook: vondice

Op Zeeburgereiland is een bijzonder hotel geopend. Een slibvijzelgemaal, historisch erfgoed, is nu vondice. Het 
gebouwtje is van binnen gestript en daarna met natuurlijke materialen weer opgebouwd. Bijna alles is handgemaakt.

Je eigen huisje midden in de stad

Word jij straks 
de belangrijkste persoon 
op ons tennispark?
Tennisvereniging Tie-Breakers in Amsterdam is een succesvolle en ge-
zellige vereniging met enthousiaste leden. Zowel de recreatieve speler 
als de hoogste competitieteams willen zo goed mogelijk presteren. 
Een goed onderhoud tennisbaan is daarbij heel van groot belang en de 
groundsman/vrouw is daarom de belangrijkste persoon op ons park.

Tennisvereniging Tie-Breakers wil het team dat verantwoordelijk is voor 
het baanonderhoud van onze 12 gravel buitenbanen, uitbreiden met 
Groundsman/vrouw.

Functiebeschrijving Groundsman/vrouw (Parttime functie )
Zowel ervaren als leerling Groundsman mag op deze functie reageren.

1. Het baanonderhoud
• Het onderhoud van de tennisbanen, zowel de buiten- als de binnen-

banen. (o.a. borstelen van de banen, vegen van de lijnen, strooien en 
weghalen gravel, schoonhouden, etc.)

• Het onderhouden en repareren van baannetten, lijnen, sproeiers,  
hekwerk, winddoeken, sponsorborden, scoreborden, etc.).

• Je werkt in een team samen met een collega Groundsman en  
Baanonderhoud vrijwilligers, zodat er 7 dagen per week onderhoud  
op het park kan plaatsvinden.

2. Parkonderhoud
• Het onderhouden van het clubterrein in de breedste zin van het woord.
• Het onderhouden en bijhouden van de groenvoorziening van het ge-

heleterrein.

Kennis en competenties
• Leergierig, gemotiveerd en enthousiast om te leren over het  

onderhoud van gravel onder afschot banen
• Technisch inzicht & liefde voor groen
• Gestructureerd kunnen werken, klantvriendelijk, beleefd en  

representatief
• Affiniteit met de sport- / tennisvereniging en haar leden.
• Teamplayer, die ook heel goed zelfstandig kan werken.

Leeftijdseis: Leeftijd vanaf 18 jaar.
Interesse? Reageren voor 1 oktober 2021, met CV naar robbert@tiebreakers.nl

KLAAR VOOR HET NIEUWE SEIZOEN? 

SCHRIJF JE NU IN!
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EDO BAART, GEPASSIONEERDE LOOPTRAINER MET HET HART OP DE TONG

Als 53-jarige oogt hij, 

volledig gestoken in 

Cruyff-trainingskledij, 

jaloersmakend afgetraind. 

“Hier loop ik altijd in, tot 

ongenoegen van mijn 

vriendin,” lacht Edo Baart 

hardop. Hij is een ervaren 

atleet die in de jaren ne-

gentig meedong bij Neder-

landse kampioenschappen 

atletiek en de nationale 

selectie van de atletiek-

bond haalde. Ook na zijn 

veertigste speelde hij nog 

een serieuze rol.

“Op mijn tweeënveertigste 
zat ik bij de Nederlandse top, 
dat was uitzonderlijk op die 
leeftijd. Bij de 35-plussers werd 
ik Europees kampioen tien 
kilometer met twee vingers in 
mijn neus. Dat was gaaf, ik won 
niet een beetje, maar echt ver-
nederend en dat is lekker hoor. 
Dat je kunt zeggen: heb je mijn 
hakken gezien?”
 
Sinds jaren is Edo looptrainer 
voor tennissers, hockeyers en 
veel jeugdige profvoetballers. 

‘Hier geniet ik van: iedereen kent mij en ik ken iedereen’

Op een kleine kunstgrasstrook 
nabij AthenA vertelt hij, in ori-
gineel Amsterdams en gepas-

sioneerd gebarend, over zijn 
looptechniektrainingen. Stiltes 
vallen er niet: incidenteel on-

derbreekt een schaterlach zijn 
enthousiaste woordenstroom. 
Meermaals passeren bekenden, 
die uitbundig worden begroet: 
“Hier geniet ik van: iedereen 
kent mij en ik ken iedereen.”
 
“Eerst zagen veel profvoetbal-
lers het nut van looptraining 
niet, maar inmiddels begrijpen 
de meesten hoe belangrijk 
snelheid is: startsnelheid, 
wendbaarheid, explosiviteit, 
reactievermogen. Het is te 
gek voor woorden: TNO heeft 
onderzocht dat je maar 1% van 
de wedstrijd balbezit hebt, 99% 
moet je lopen. Coördinatie 
en motoriek, heel belangrijk! 
Eenvoudige bewegingsoe-
feningen, zoals trippelen op 
één been, zijn een drama bij 
sommige jongens. Simpele 
loopcoördinatie is de basis. 
Eerst langzaam, dan de bewe-
ging optimaliseren en daarna 
maximaliseren. Bij hardlopen 
altijd armen langs het lichaam, 
want 12% van je snelheid haal 
je daaruit. Er mag één boek 
aan ruimte tussen armen en 
lichaam zitten, maar níet dat 
dikke sinterklaasboek! Het is 
continu benoemen en her-
halen. De eerste stap is essen-
tieel bij het loskomen van je 
tegenstander. En als die niet 
superexplosief is, ben je een 
waardeloze voetballer. Stop 
dan maar. Luister je niet naar 

me? Kom dan ook niet bij me 
aankloppen.”
 
“Grotere jongens laat ik soms 
halfdood gaan, zo hard train ik 
ze. Machtig om te zien, kippen-
velmomentjes man! Het zijn 
bijna machines, die lichamen… 
Jongens van zestien, zeventien 
van PSV en AZ. Maar mij maakt 
het geen reet uit of ik iemand 
van Ajax heb of Zeeburgia, als 
ze maar gemotiveerd zijn. Som-
mige profs zijn mijn aanpak 
niet gewend. Zij worden de 
hemel in geprezen, maar daar 
doe ik nul komma nul aan mee. 
Als ze halfbakken trainen, word 
ik daar niet vrolijk van en laat ik 
dat ook horen. Ik heb immers 
ook aan topsport gedaan en 
weet waarover ik praat. Jongens 
van ADO zeiden ooit: ‘Na de 
eerste training vonden we jou 
echt een klóótzak!’ Ik ben ook 
niet hun vriend, maar later 
vaak wel. Omdat ik duidelijk en 
eerlijk ben. Als ze zich kwets-
baar opstellen, vragen stellen 
en vooruitgaan dan geniet ik 
daarvan. Plezier blijft het al-
lerbelangrijkste. Stoppen met 
trainingen? Nee, sowieso nog 
tien of twintig jaar. Komende 
jaren hopelijk in Rusland en 
later Afrika.”
 
Instagram: Improvebyrunning

Door Gijs Lauret

Voormalig topatleet Edo Baart is looptrainer voor tennissers, 
hockeyers en veel jeugdige profvoetballers. “Sommige profs zijn mijn 
aanpak niet gewend. Zij worden de hemel in geprezen, maar daar doe 
ik nul komma nul aan mee.”

‘Ik wil scheiden, maar heb geen woning’
Ik wil wel scheiden, maar 

ik heb geen woning. Het 

lukt mij niet om iets anders 

te vinden. We kunnen dus 

gewoon niet scheiden!”

Dat is een noodkreet die wij 
als Scheidingsplanners steeds 
vaker horen. Willen scheiden, 
maar geen woning kunnen 
vinden. De woningmarkt is erg 
krap, waardoor koopwoningen 
duur geworden zijn. Daar-
naast is het vinden van een 
betaalbare huurwoning ook 
niet gemakkelijk. Je moet soms 
jaren ingeschreven staan bij 
een woningbouwvereniging 
om in aanmerking te komen 
voor een woning. Scheiden 
leidt al lang niet altijd meer tot 
urgentie. Bovendien zijn op 
de particuliere markt de huren 
torenhoog.
 
Omdat een dak boven je hoofd 
een belangrijke levensbehoef-
te is, weerhoudt het gebrek 
aan perspectief op een nieuwe 
woning veel mensen om het 

scheidingsproces in gang te 
zetten. En dat terwijl het op 
het persoonlijke vlak niet goed 
gaat tussen de partners. Het is 
immers niet voor niets dat ze 
willen scheiden.
 
Scheiden maar geen woning, 
wat te doen?
Iedereen vindt uiteindelijk 
een andere woning. Dat is een 
feit. Bij de een duurt het alleen 
iets langer dan bij de ander. 
Om zo’n periode beter samen 
te kunnen overbruggen is het 
belangrijk dat beide partners 
een duidelijk (financieel) 
beeld krijgen van hun moge-
lijk nieuwe (woon)situatie. Als 
je allebei weet wat die nieuwe 
situatie voor jou betekent, dan 
verlaagt dat de stress duidelijk 
is mijn ervaring. Er ontstaat 
een soort van licht aan het 
einde van de tunnel.
 
Ook geeft die duidelijkheid 
vaak energie om toch op zoek 
te gaan naar een nieuwe wo-
ning. Of om toch die huurwo-
ning te accepteren, waarvan 
je vooraf dacht dat de lasten 

daarvan wel eens te hoog 
zouden kunnen zijn. Want 
misschien is het wel mogelijk 
om hogere woonlasten tijdelijk 
te accepteren, daarover onder-
ling goede afspraken over te 
maken en elkaar daarin finan-
cieel te ondersteunen.
 
Daarnaast is het belangrijk om 
ook goede afspraken te maken 
voor de periode dat je nog 
wel samen in de gezamenlijke 
woning woont en de scheiding 
in gang wordt gezet of al is 
afgerond. Ook dat verlaagt de 
stress en kan hoogoplopende 
discussies over geld voorko-
men.
 
Scheiden maar geen woning, 
hoe pak je dat aan?
Inzicht is het allerbelangrijk-
ste. Inzicht in je financiële 
lasten voor en na de scheiding. 
Inzicht in wat je na de schei-
ding nog te besteden hebt. 
“Waar moet ik het straks van 
doen?” is een veelgebruikte 
opmerking bij ons op kantoor. 
Dat inzicht kunnen mijn col-
lega’s van de Scheidingplanner 

en ik prima geven. Wij weten 
als geen andere wat voor een 
opluchting er soms ontstaat 
als blijkt welke mogelijkhe-
den er wel zijn. En hoe je die 
moet realiseren en wat je met 
elkaar zou kunnen afspreken 
om tot concrete oplossingen 
te komen. ‘Ik wil scheiden, 
maar heb geen woning’ hoeft 
dus echt niet altijd een belem-
mering te vormen. Je kunt 
de scheiding in gang zetten 
zonder dat je een concreet per-
spectief hebt op een nieuwe 
woning. Als je in gesprek bent 
en blijft met elkaar, dan is er 
veel mogelijk. Vaak veel meer 
dan je denkt.
 
Wilt u meer weten over de 
werkwijze van De Scheidings-
planner, kijk dan op onze 
website (www.scheidingsplanner.
nl/amsterdam) of neem recht-
streeks contact met ons op 
voor een vrijblijvend en kos-
teloos gesprek op het kantoor 
aan de IJburglaan (634S) via 
telefoonnummer 020 – 82 08 
171 of team@scheidingsplanner.nl.

Links: Joosje Veneman, 
midden: Stefanie van Poppel, 
rechts: Donnée de Boer
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Tijgerwormen en elke maand een workshop
M O E ST U I N I E R E N  I N  D E  T R O P E N T U I N

Direct achter het Tropenmu-
seum, aan de kant van het 
Oosterpark, ligt sinds 2018 de 
Tropentuin. In deze buurt-
moestuin kunnen omringende 
bewoners en medewerkers uit 
het pand een moestuinbak 
huren. De tuin is een initiatief 
van De Gezonde Stad, een 
organisatie die ook gevestigd 
is in het gebouw, en is een 
samenwerking met het KIT en 
SDG House.
 
Onder de hoge bomen staan – 
op een ondergrond van hout-
snippers – in totaal twintig 
houten moestuinbakken. Erin 
groeien weelderige pompoe-
nen, rode bieten of cherryto-
maatjes. In het midden van de 
Tropentuin ligt, omringd door 
een haagbeuk, een kruiden-
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tuin met inheemse kruiden, 
waar vrijelijk uit geplukt mag 
worden. Ook staat er een reus-
achtig wormenhotel. Daarin 
vormen tijgerwormen tuinaf-
val om tot vruchtbare aarde.
Ook collega’s van De Gezonde 
Stad onderhouden er een 
moestuinbak. Communicatie-
specialist Jitske van der Goot 
wijst drie basilicumplantjes 
aan die recent zijn opgekweekt 
uit zaadjes. Verder groeit er 
rucola en komkommerkruid.
 
Iets verderop staat een kast 
met stekjes erin. “Je kent 
misschien wel van die boe-
kenkasten op straat?” vraagt 
Jitske. “Dit noemen we een 
stek-o-theek. Uit deze kast 
kunnen buurtbewoners een 
stekje meenemen als ze er een 
eigen stekje in terugzetten.” Op 
het moment dat wij erin kijken 

In de Tropentuin achter het Tropenmuseum wordt elke 

maand een moestuinworkshop gegeven. Buurtbewoners 

huren er moestuinbakken en er is een stek-o-theek.

Advertentie

  Schoonenberg Amsterdam, 
Hogeweg 11, 
Tel. 020-6656951

Kom langs op vrijdag 10 september!

Wilt u weten of de Axon Luisterhulp iets voor u is? Kom langs op vrijdag 10 september 

en profiteer van onze speciale Open Dag korting. Uiteraard werken wij conform de 

officiële richtlijnen voor audiciens rondom het coronavirus. Liever een afspraak op 

een andere dag? Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer.

20
5

De leesbril voor uw gehoor

De Axon luisterhulp is er voor de situaties 

waarin uw gehoor wat ondersteuning nodig 

heeft. Het is heel simpel: u doet hem in uw 

oor en zet hem aan. Vergelijk het met een 

leesbril die u af en toe tevoorschijn haalt!

Makkelijk in gebruik 

De batterij in het apparaatje gaat tot  

24 uur mee. Het volume past u gemakkelijk 

aan, afhankelijk van de situatie en – niet 

onbelangrijk – hij past altijd, dankzij het 

aanbod van diverse maten.

OpenDag korting

De Axon luisterhulp kost normaal € 29,95. 

Maar u kunt nu profiteren van een tijdelijke 

prijsverlaging: op 10 september betaalt u 

slechts € 19,95. Kom langs op onze Open 

Dag, dan kijken we aan de hand van een 

hoortest of de Axon bij u past. En bent u niet 

tevreden, krijgt u uw geld gewoon terug.

Dan zou de Axon luisterhulp weleens uitkomst kunnen bieden. 
Bij het volgen van een spannende serie, of tijdens een gezellig 
gesprek. Dit apparaatje ondersteunt uw gehoor bij licht  
gehoorverlies, en alleen wanneer het nodig is.

Hoort u goed, maar 
verstaat u slecht?

staat er in de stek-o-theek 
een pannenkoekenplantje en 
verschillende andere soorten. 
Jitske houdt een piepklein 
potje met een plantje omhoog. 
“Deze heb ik erin gezet,” zegt 
ze. “Een Zuid-Afrikaanse 
salie.”
 
Langs de randen van de 
Tropentuin staan bonenbak-
ken: tegen rekken klimmen de 
bonenstruiken op. Het gaat om 
bijzondere soorten waarvan 
binnenkort de zaden worden 
geoogst, zodat ze zich kunnen 
vermeerderen.
 
Elke maand geeft moestuin-
coach Nancy Wiltink een 
workshop in de Tropentuin. 
Jitske: “We merkten dat de ene 
Tropentuinder heel veel weet 
van moestuinieren, terwijl de 
ander het voor het eerst doet. 
Het is heel fijn als er iemand 
meedenkt over wat je het best 
kunt zaaien en advies geeft hoe 
je de planten moet verzorgen. 
Elk seizoen zijn er weer ande-

re onderwerpen interessant.” 
De workshop in augustus ging 
over zaden sprokkelen. Op 22 
september en op 27 oktober 
zijn er weer Tropensessies. Ze 
zijn vrij toegankelijk. Meld je 
aan via de agenda op de web-
site degezondestad.org.

De Tropentuin is dagelijks toe-
gankelijk tijdens de openings-
uren van het Tropenmuseum. 
De moestuinbakken zijn 
allemaal al vergeven. Wil je op 
wachtlijst? Mail dan naar info@
degezondestad.org.

Op de foto staan Isabelle van der Poel en Jitske van der Goot, 
communicatiemedewerkers bij De Gezonde Stad. In het rood gekleed: 
moestuincoach Nancy Wiltink.

Door Kirsten Dorrestijn

Daniël slaapt wegens omstandigheden al maanden bij 

vrienden op de bank, dan eens hier, dan eens daar. 

Zijn leven en schoolprestaties beginnen hier steeds meer 

onder te lijden.

Daniel is een bescheiden, ambitieuze 1e jaars student. Hij woont 

ruim 8 jaar in Nederland en is erg sportief. We zoeken voor hem 

een stabiele plek, waar hij 12 maanden Onder de Pannen kan.  

Zodat hij even op adem kan komen en zijn leven weer op kan 

pakken. Heeft u een kamer over? Wij regelen de rest, u wordt niet 

gekort op uw uitkering of toeslagen en verdient zelfs iets bij. 

Kijk voor meer informatie op www.onderdepannen.nl 

Helpt u Daniel (19) aan een 
stabiele plek, zodat hij op adem 
kan komen en aan zijn toekomst 
kan bouwen?
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Lichtpuntje in dieptriest festivalseizoen

Kunst en Cultuur in Oost Door Wietse Schmidt

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

I N D I S C H E  B U U R T  F E ST I VA L

We mogen alweer enige 

tijd naar het café en de 

musea stromen vol. Hier 

en daar moeten we een 

QR-code scannen en wat 

pijlen volgen, maar lang-

zaamaan kunnen we ons 

sociaal-culturele leven toch 

echt weer oppakken. Helaas 

blijft de evenementensector 

zwaar achter op de rest. De 

meerdaagse festivals die 

de zomers tot een feestje 

maken zijn nog steeds niet 

toegestaan.

Ook kleinere initiatieven 
kunnen niet altijd doorgang 
vinden. Als je de website van 
de Rijksoverheid raadpleegt, 
zie je door de regels de wet niet 
meer. Combinaties van termen 
als doorstroomlocaties, corona 
toegangsbewijzen, eendaagse 

en meerdaagse evenementen, 
met en zonder vaste zitplaats, 
binnen of buiten maken het 
een enorme puzzel als je wat 
wilt organiseren. Je wordt er 
als organisator moedeloos van. 
Maar in Oost is er op zaterdag 
4 september een lichtpuntje: 
het Indische Buurt Festival.
 
Het festival is een echt buurt-
feest. “Het evenement wordt al 
twaalf jaar georganiseerd door 
buurtbewoners en is vrij toe-
gankelijk,” vertelt coördinator 
René Janssen. “Vorig jaar was 
het online, maar dit jaar mag 
het met enige aanpassingen 
weer op straat. Het festival is 
naar het Timorplein verplaatst 
en het wordt omheind. Er 
mogen maximaal 750 bezoe-
kers met een verplicht corona 
toegangsbewijs naar binnen 
en dan gelden er geen beper-
kende regels.”
 
Het thema is 'samen verder'. 
“We proberen met ons festival 
buurtbewoners die moeilijk 

toegang vinden tot de formele 
instanties in contact te bren-
gen met de vele buurtinitia-
tieven in de Indische Buurt,” 
vertelt Janssen. “Juist nu, 
tijdens alle coronaperikelen, 
hebben zij het lastig. Op de 
initiatievenmarkt verzamelen 
we alle krachten in de wijk. Zo 

kunnen mensen hier op een 
laagdrempelige manier mee 
kennismaken.”
Verder is er een poppenkast 
en een fanfare en wordt er een 
modeshow en een cultuurtour 
gehouden. Er is een muziek-
tuin en je kunt scharrelen over 
de kunststraat. Wie weet tik je 

nog een echt meesterwerk op 
de kop. Maar het belangrijkste 
is natuurlijk dat we weer met 
zijn allen samen ongedwon-
gen kunnen feestvieren. We 
hebben er lang op moeten 
wachten, maar het lijkt er nu 
toch echt aan te komen. Samen 
verder!
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World Cleanup Day

Op zaterdag 18 september wordt er in 180 landen over de hele wereld 
zoveel mogelijk zwerfafval opgeruimd. Ook in Oost zijn er op veel plekken 
opruimacties waarvoor je je kunt aanmelden, onder meer in het Diemerpark 
en rond de Oosterspeeltuin bij het Funenpark.
Daarnaast gaat een aantal Amsterdamse horecazaken op initiatief van Bird 
Brewery samen de strijd tegen zwerfafval aan. “Dit jaar zijn er meer dan 60 
zaken die samen de handen ineen slaan,” vertelt medeoprichter Ralph van 
Bemmel van Bird Brewery. “Bovendien is er een extra reden dit jaar: voor 
iedere volle vuilniszak bij een van de bij ons aangesloten locaties planten wij 
namelijk ook nog één boom. Dat maakt de wereld schoner én groener.” In 
Oost nemen Kanteen25 en Thúskomme deel aan deze actie van Bird Brewery.
Ga naar worldcleanupday.nl of naar birdbrewery.com/opruimen om te zien welke 
opruimacties er bij jou in de buurt zijn.

Expositie De Stern op Pampus

Tot eind november is op Forteiland Pampus de expositie De Stern te bezoeken. 
Met een interactief spel, een droge duik onder water, mini-podcasts en 
bijzondere driedimensionale tekeningen van vijf soorten sterns is de expo 
interessant voor jong en oud. Ook kunnen bezoekers op Pampus zelf aan de 
slag met een vogelkaart en een leenverrekijker.
Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwatermeer van Noordwest Europa en 
ligt op een belangrijke vogeltrekroute. Vogelbescherming nam het initiatief voor 
de tentoonstelling om dit cruciale vogelgebied meer bekendheid te geven.
Tom van Nouhuys, directeur van Pampus: ‘We liggen midden in het IJmeer. 
Pampus geeft veel aandacht aan de natuur en zit midden in een transitie naar 
een volledig zelfvoorzienend erfgoed. Zo dragen we bij aan het behoud van 
onze natuur.” De komende 2,5 jaar reist de tentoonstelling rond in de regio 
rond het IJsselmeer. Boek een combikaart voor overtocht en toegang via 
pampus.nl.

Visdief - foto Gerard Bos



* genoemde prijs betreft de Renault arkana e-tech hybrid 145 zen. getoond model verkrijgbaar tegen meerprijs. schrijf- en drukfouten voorbehouden. voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoop-
voorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden. officiële brandstof en CO2 -gegevens: min/max. verbruik: 4,9 – 5,0 /100km, resp. 20,4 - 20 km/l. CO2: 111-112 gr./km.

kom langs in onze showroom of plan een proefrit in de nieuwe, 
sportieve en zeer compleet uitgeruste Renault Arkana

hybrid by nature

NIEUWE
RENAULT ARKANA

MULTIMEDIA
Bose-audio
EASY LINK-multimediasysteem
(Apple CarPlay & Android Auto)

TECHNIEK
Hill Start Assist
Rear Cross Traffic Alert
Highway & Traffic Jam Companion

MOTOR
E-tech hybrid 145
automaat
8 versnellingen

COMFORT
Easy Park Assist
Around View Monitor
Achteruitrijcamera

SAFETY
Active Emergency Braking System
Lane Departure Warning
Lane Keeping Assist
Safe Distance Warning
Traffic Sign Recognition

€ 32.390*
vanaf

www.renault-nieuwendijk.nl

Verkoop, onderhoud & reparatie:
Aalsmeer Zwarteweg 93, tel. (0297) 38 30 80
Amstelveen Traviatastraat 2, tel. (020) 426 39 50
Amsterdam West Sydneystraat 18, Lijnden, tel. (020) 659 42 00 
Amsterdam Zuid-Oost Klokkenbergweg 13, tel. (020) 561 96 50

Hillegom Arnoudstraat 4, tel. (0252) 43 30 43
Zaandam Pieter Ghijsenlaan 5, tel. (075) 650 45 32 

Onderhoud & reparatie: 
Uithoorn Zijdelweg 53, tel. (0297) 56 30 44

UniKidz heeft naast de BSO meer dan 100 verschillende activiteit-
en waar uw kind zich in kan ontplooien en het is ALL INCLUSIVE!
Kinderen halen bij UniKidz hun zwemdiploma, hebben judo-, boks- en basket-
baltraining, rijden paard, mountainbiken, maken dingen in STEAM de Makerspace, 
dansen, sporten, hebben theater- en kookles, doen ballet, maken muziek, 
krijgen huiswerkbegeleiding en nog veel meer!

Nieuwsgierig geworden? www.unikidz.nl • 085 - 580 7000 

Zwemdiploma halen? Zeilen? 
Paardrijden? Voetbal? Ballet?
Zwemdiploma halen? Zeilen? 
Paardrijden? Voetbal? Ballet?

Interesse?     App  je postcode en huisnummer naar  06 57 31 55 62  
of kijk op www.mediaverspreiders.nl/bezorger-worden

088 444 77 44
inspectie@mvamsterdam.nl
www.instagram.com/mediaverspreiders

Enthousiast, 13 jaar of ouder en  
op zoek naar een leuke bijverdienste?

Word krantenbezorger in je eigen buurt!

Wij zoeken jou!

Bij ons ING-servicepunt

regel je je bankzaken

in de buurt

Bij de Readshop bij jou in de buurt 
hebben we een spiksplinternieuw 
ING-servicepunt geopend. 

Je kunt hier online je bankzaken 
zelf regelen. Een speciaal opgeleide 
en gecertificeerde medewerker is 
aanwezig om je te helpen als het even 
niet lukt.   

En als het nodig is, maken we direct 
een afspraak voor je met een Adviseur 
op een ING-kantoor in de buurt. Zo ga 
je dus altijd geholpen de deur uit.

Natuurlijk hebben we maatregelen 
genomen zodat we je ook in deze tijd 
veilig kunnen helpen.

Je vindt ons op onderstaand adres:
Read Shop, Insulindeweg 478
1094 MH Amsterdam.

De openingstijden van het ING-
servicepunt zijn dezelfde als die 
van de winkel: 
ma-vr: 08:30 - 18:00 uur
za: 08:30 - 17:00 uur



‘Hop dames, wegwezen!’
Een van de beste tennissers 

van de club maande drie 

pubermeisjes het sport-

park te verlaten. Ze kwa-

men van het nabij gelegen 

fastfoodrestaurant waar 

alle zitplekken vanwege 

corona waren opgeheven. 

Het bankje op het tennis-

park was de dichtstbijzijnde 

publieke zitplaats.

De bankjes staan binnen het 
buitenhek van het tennispark, 
maar buiten het hek dat de 
baan omgeeft. Een uitwijkplek 
voor jongeren met een milk-
shake – soms aangevuld met 
’n handje lachgaspatronen. Ik 
kwam die middag net aan en 
zette mijn fiets op slot. Drie 
meiden van een jaar of zestien 
waren het. Op een paar meter 
afstand van de tennissers toe-
terden hun ringtones.
“Zo kan ik me écht niet con-
centreren,” beklaagde een 
tennissende vrouw zich. Haar 
verzoek om weg te gaan kwam 
niet voorbij zes airpoddopjes. 
Dat was het moment voor de 
alfaman die een paar banen 
verderop tenniste. Hij beende 
naar de meisjes en maakte zich 
– op anderhalve meter – breed. 
“Nú eraf!”

Schoorvoetend verliet het 
bakvistrio het tennispark.
“Meteen het hek op slot!” siste 
iemand. De deur sloeg dicht en 
was alleen nog met ’n elektro-
nische ledenpas te openen. 
Het park veranderde van 
publiek naar privaat – normaal 
gesproken het avondbeleid.
 

Verdichtende stad
Dilemma’s rond openbaar 
groen in de verdichtende 
stad. Wat is de gedragscode, 
nu steeds meer stedelingen 
dezelfde vierkante meters wil-
len gebruiken? Waar precies 
ligt de grens tussen publiek en 
privaat – en wie mag die trek-
ken? Sportparken horen net 
als volkstuinen, stadsparken 
en recreatiegebieden tot de 
openbare hoofdgroenstruc-
tuur van de stad. In de twintig-
ste eeuw ontstond een scherpe 
functiescheiding tussen wo-
nen en verpozen. Monofunc-
tionele sport-, volkstuin- en 
stadsparken op ruime afstand 
van de bewoonde wereld. Nog 
altijd zijn veel Amsterdamse 
groengebieden omsingeld 
door sloten, hekken en ophaal-
bruggen. Er is hooguit plaats 
voor wat verenigingen die het 
groen laagfrequent en enkel-
voudig gebruiken. In de steeds 
drukkere stad is dat mono-
functionele gebruik niet meer 
van deze tijd – behalve op een 
begraafplaats. In Oost zag je 
de verandering voor het eerst. 
Alweer een jaar of twintig 
geleden werd Sportpark Mid-
denmeer gecombineerd met 
een woonwijk. Radioweg, Mid-
denmeerpad en Wembleylaan 
kregen een doorgangsfunctie.
 
Hybride stadsmens
Sportparken zullen meer 
en meer worden ingebed in 
de buurt. Dat geldt ook voor 
volkstuincomplexen – waar 
uitverkoren Amsterdammers 
in vijf minuten met de auto 
naar hun zomerhuisje tuffen. 
Vaak liggen die complexen 
buiten de woonwijk het groot-
ste deel van het jaar verboden 
toegang te zijn. Hoewel goed-

P U B L I E K  G R O E N

deBrug De veranderende stad Door Bas Kok

Van IJ tot Z

De Renault Arkana straalt sportiviteit en 
elegantie uit

Met de Arkana voegt Renault een heel nieuw model toe aan haar modellenlijn. De SUV Coupe is 
een type dat we vooral kennen bij Mercedes, BMW en Audi en is een opvallende en expressieve 
verschijning. Wie anoniem door de wijk wil rijden, kan de Arkana beter laten staan. De wagen straalt 
sportiviteit en elegantie uit. Het model is zeer ruim en dat is een prestatie van formaat, want de 
aflopende coupe daklijn heeft de ruimte voor de passagiers achterin niet nadelig beïnvloed. Alles in 
de auto is keurig en degelijk afgewerkt en zit op de plek waar je het verwacht.
De wagen is standaard uitgerust met allerlei elektronica die bijdragen aan de veiligheid, en goed is in 
te stellen op de persoonlijke wensen van de bestuurder. De Renault Arkana heeft een E-TEC Hybrid 
motor die tijdens het rijden wordt opgeladen: hierdoor is opladen aan de paal niet meer nodig.
De Renault Arkana E-TEC Hybrid begint bij €32.390 en is daarmee gunstiger geprijsd dan zijn Duitse 
concurrenten. Zie www.renault-nieuwendijk.nl.

Advertorial

deels van gemeenschapsgeld 
gefinancierd, zijn het privé-
tuinen met een buxuskraag. 
Deze tijd vraagt een minder 
autostimulerend volkstuinmo-
del waarin het oorspronkelijke 
collectieve voedseltuin-idee 
herleeft. Het produceren van 
lokaal eten wordt immers een 
kernopgave voor elke stad. In 
het Parijse stedenbouwkundi-
ge concept la ville fertile heeft 
elke buurt z’n moestuinen en 
voedselbos. In Amsterdam is 
er het plan Urban Tree Village 
dat een verticaal volkstuin-
complex aan het IJ wil. Een 
honderd meter hoge woonto-
ren met sociale huurwoningen 

waarin bewoners met groene 
vingers hun eigen groente 
kweken, terwijl andere bewo-
ners een groenteabonnement 
nemen of groente kopen op de 
begane grondmarkt.
 
De hybride stadsmens leeft 
niet meer in afgebakende 
blokjes wonen, werken en 
recreëren. Een vooroorlogs 
sportparkje als de tennisclub 
Linnaeushof is plots weer van 
deze tijd. Publiek groen hoeft 
zeker niet allemaal bebouwd 
te worden, integendeel. Door 
het groen écht publiek te 
maken kunnen we de laatst 
overgebleven weilanden van 

de hoofdstad sparen.
Dan moet semi-privaat 
publiek groen wel worden 
teruggedrongen. Dat geldt ook 
voor mijn eigen tennisclub. De 
bakvismeiden veroorzaakten 
overlast, maar wat mij betreft 
hoefden ze niet te worden 
weggebonjourd. In de verdich-
tende stad moeten we functies 
empathischer met elkaar com-
bineren. Als dat niet vanzelf 
gaat, moet elke burger een 
inburgeringscursus volgen: 
samenleven in de hybride stad. 
Alle inwoners – inclusief de 
drie meiden én de tennisheld.

“Een vooroorlogs sportparkje als de tennisclub Linnaeushof is plots weer van deze tijd. Publiek groen 
hoeft zeker niet allemaal bebouwd te worden, integendeel. In de verdichtende stad moeten we functies 
empathischer met elkaar combineren.”
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Wanneer thuis wonen 
niet meer gaat, biedt 
het Flevohuis huiselijke 
groepswoningen.  

Meer weten? 
020 592 54 20 

Dementie

www.zgao.nl



PC Uitvaart bestaat 90 jaar
Organiseer een afscheid via PC Uitvaart en ontvang €90 korting. 

Lever deze voucher in bij uw PC Uitvaartbegeleider  
of neem contact op via 0800 5080

Meer informatie en voorwaarden: pc.nl/90jaar
Overlijden melden? 0800 5080 | 24/7

€  90

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

bereik je doelgroep met de Brugbereik je doelgroep met de Brug

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

WELKOM 
BIJ MAXIS
nieuwe Action 
nu open

■  Action is het budgetwarenhuis met verrassende producten.

MAXIS MUIDEN       Pampusweg 1     1398 PR Muiden
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Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)         

ZGAODeel 82

N I E U W E  D I E N ST  VA N  Z GAO :  V E R P L E E G H U I SZ O R G  T H U I S

‘Op een veilige manier in je vertrouwde omgeving blijven wonen’

Er is een nieuwe dienst bij 
ZGAO: Verpleeghuiszorg 
Thuis. Het is verpleeghuiszorg 
in je eigen vertrouwde omge-
ving, door een klein team van 
professionals. Er is een nauwe 
samenwerking met de familie, 
welzijnsorganisaties in de buurt 
en de eigen huisarts. “Het team 
let met een scherpe blik op wat 
nodig is om iemand veilig en 
prettig thuis te laten wonen.”
 
Bij Verpleeghuiszorg Thuis 
worden verzorging en verple-
ging gecombineerd met huis-
houding en welzijn. Zo is er 
ruimte om aan de koffie de post 
door te nemen of samen naar 
de haringkar lopen. Zelfs de 
kunstenaars die in de verpleeg-
huizen over de vloer komen 
voor activiteiten, kunnen aan 
huis komen. Ook maaltijdvoor-

ziening kan geregeld worden 
wanneer dat nodig is.
 
Saskia Zonneveld, Bianca 
van Geffen en Ineke Pet zijn 
de stuwende krachten ach-
ter Verpleeghuiszorg Thuis. 
Ze zijn enthousiast over de 
nieuwe dienst omdat het een 
aanvulling is op de diensten die 
ZGAO al biedt. Saskia: “In de 
fase dat oudere mensen meer 
ondersteuning nodig hebben, 
raken zij en hun mantelzorgers 

Er is een nieuwe dienst bij 

ZGAO: Verpleeghuiszorg 

Thuis. Het is verpleeghuis-

zorg in je eigen vertrouwde 

omgeving, door een klein 

team van professionals. Er 

is een nauwe samenwerking 

met de familie, welzijnsor-

ganisaties in de buurt en de 

eigen huisarts. “Het team let 

met een scherpe blik op wat 

nodig is om iemand veilig 

en prettig thuis te laten 

wonen.” 

nogal eens overbelast. Het is 
een hele klus om verschillende 
vormen van hulp op elkaar 
af te stemmen. Het team van 
Verpleeghuiszorg Thuis neemt 
de coördinatie over en let met 
een scherpe blik op wat iemand 
nodig heeft.”
“Er ontstaat een intensieve 
samenwerking tussen het team, 
de cliënt, familie, vrienden en 
bekenden,” benadrukt Ineke. 
“Het team ondersteunt door 
zorg en welzijn te coördineren 

Saskia Zonneveld, Bianca van Geffen en Ineke Pet zijn de stuwende krachten achter Verpleeghuiszorg Thuis. 
“Wij ondersteunen in de regie- en zorgfunctie. Voor de mantelzorger blijft er dan tijd over voor de fijne en 
leuke dingen.”

Door  Linda van den Dobbelsteen

en zo blijft er voor de cliënt en 
zijn omgeving, meer tijd over 
voor de fijne en leuke dingen.”
 
Bianca is binnen het team de 
coördinator en weet als geen 
ander hoe belangrijk goede sa-
menwerking is. “Ik kom zelf uit 
Amsteldorp. Toen ik hier voor 
mijn vader zorgde, had ik geen 
weet van de hulp die ik had 
kúnnen krijgen. Ik miste het 
contact met de zorgverleners, 
moest dingen teruglezen in het 

dossier. Terwijl ik gebaat was 
bij overleg en betrokkenheid.” 
Deze ervaring is nu een enorme 
motivatie: “Bij ons worden alle 
betrokkenen gehoord.”
 
“Verpleeghuiszorg Thuis is 
voor mensen die permanente 
zorg nodig hebben, bij wie de 
wijkdienst vaak al komt en ook 
andere zorgverleners betrok-
ken zijn,” aldus Ineke: “De 
dienst voorziet in een behoefte, 
want de verpleeghuizen in 
Amsterdam hebben straks niet 
genoeg plek voor alle ouderen 
die intensieve aandacht nodig 
hebben. De wens is dan ook 
om tot het natuurlijke einde 
zorg aan huis te blijven bieden, 
zolang dat mogelijk is.”
 
In september gaat het team van 
start in Amsteldorp. Binnen 
afzienbare tijd komt de dienst 
beschikbaar voor bewoners in 
heel Oost. Bianca: “We kijken 
ernaar uit om de mensen in de 
wijk nog beter te leren kennen 
en te ondersteunen.”
 

Wil je meer weten over Ver-
pleeghuiszorg Thuis? Neem 
gerust contact op met ZGAO 
via 020 462 33 00.
www.zgao.nl

Advertorial

R E I SA LT E R N AT I E V E N

Na zomervakantie meer drukte tijdens sluiting 
Piet Heintunnel
De zomervakantie is voorbij, de scholen zijn begonnen en mensen gaan weer aan het werk. 
Daardoor neemt de verkeersdrukte toe. Automobilisten moeten er rekening mee houden 
dat de Piet Heintunnel nog steeds dicht is voor renovatiewerkzaamheden. De gemeente 
Amsterdam biedt reisalternatieven, waarvoor speciale acties lopen.
Zo kun je voor €1 een GVB-dagkaart proberen, waarmee je met tram 26 alsnog door de Piet 
Heintunnel reist. Of je pakt een deelscooter van felyx of Check en krijgt gratis rijminuten. Als je 
fietst, spaar je via de Toogethr Cycles-app punten voor cadeaus of het goede doel. En voor een 
tientje probeer je een week een e-bike of e-bakfiets. Via de Amaze app plan boek en betaal je 
je reis, en ook daar krijg je een startkorting. Een compleet overzicht van de reisalternatieven en 
de speciale acties is te vinden op www.amsterdambereikbaar.nl/pietheintunnel.
 
Op zaterdag 9 oktober tussen 12.00-15.00 uur, onder voorbehoud van coronamaatregelen, 
vindt de Blij dat ik deel-dag plaats op het parkeerterrein van het Sportfondsenbad in Oost. De 
gemeente en verschillende aanbieders delen informatie. Zie ook amsterdam.nl/deelvervoer.

Advertorial



Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op. 
Stammerdijk 1-j, 1112 AA Diemen, 020 – 4950495, info@jagerteam.nl, www.jagerteam.nl

 

 

Ons familiebedrijf is al ruim 47 jaar onderweg als regionaal schoonmaak- en glazenwasserbedrijf. 
Het familiare en regionale karakter kenmerkt zich door korte lijnen en persoonlijke aandacht voor 
zowel onze opdrachtgevers als onze medewerkers. Deze prettige en professionele manier van 
werken is geborgd door een ISO certificering. Onze dienstverlening bestaat uit:

•   Kantooronderhoud
•   Schoonmaak scholen
•   Glasbewassing
•   Gevelreiniging
•   Schoonmaak van openbare ruimte
•   Schoonmaak van trapportalen
•   Schoonmaak (bouw)oplevering

•    Winterdienst, paden sneeuw en ijsvrij maken
•    Portiers diensten, onze Janitor ontvangt uw 
 bezoek en doet klein technisch onderhoud
•    Tapijt- en meubelreiniging
•    Het verzorgen van (interne) verhuizingen
•    Bouw ondersteuning en bouwopruimers
•    Naamplaatjes appartementencomplexen
 

Machinist/chauffeur Riool-reinigingsvoertuig (rijbewijs C) 
Als Machinist/chauffeur rioolreiniger ben je verantwoordelijk voor het 

besturen (20%) en bedienen (80%) van een rioolreinigingscombi- of vacuümwagen.

Ervaren- en leerling vernieuwingsmonteur
Als vernieuwingsmonteur bent je verantwoordelijk voor het repareren

en vernieuwen van binnen- en buitenrioleringen.

Ontstoppingsmonteur
Als ontstoppingsmonteur ben je verantwoordelijk voor het 

zelfstandig ontstoppen en reinigen van binnen- en buitenrioleringen.

Projectleider/planner
Kijk op riool.nl/vacatures voor meer informatie.

Leerling planner
Kijk op riool.nl/vacatures voor meer informatie.

Heb je interesse en zin in een afwisselende baan bij een 
gezellig bedrijf met de mogelijkheid tot opleidingen? 

Neem dan telefonisch contact op met Karin Onos 071 52 22 688.

Wil je direct reageren, mail dan je CV 
en motivatiebrief aan Karin.Onos@Riool.nl

Riool.nl zoekt nieuwe collega’s!
Machinist/chauffeur Riool-reinigingsvoertuig (rijbewijs C) 

besturen (20%) en bedienen (80%) van een rioolreinigingscombi- of vacuümwagen.

Riool.nl zoekt nieuwe collega’s!

Voor meer 
informatie kijk op:
riool.nl/vacatures

HuurMaat groeit, 
groei jij met ons mee?

HuurMaat is dé verhuurder van gereedschappen, machines en bouwmaterieel. Met 7 verhuurlocaties in de 
Randstad is HuurMaat altijd dichtbij en staat er een stevige basis voor de groeiambities van de organisatie.

Heb jij interesse in één van deze uitdagende functies? Dan komen we graag in contact met jou.

Bij HuurMaat zoeken we mensen die bij ons passen en met ons vorm willen geven aan onze groeiambities. 
Mensen die niet bang zijn voor een stevige uitdaging in een omgeving waar veel ruimte is voor eigen inbreng en 

persoonlijke ontwikkeling. In ons bedrijf is geen dag hetzelfde. Jij zet je in voor ons, wij voor jou! Wij bieden een prima 
salaris en concurrerende arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenregeling.

Terreinmedewerker
Leiden

Chauffeur BE
Meerdere vestigingen

Verhuurmedewerker

Werkplaatsmonteur
Leiden

Wil je meer weten over onze organisatie en de 
mogelijkheden die er voor jou zijn? Kijk op huurmaat.nl 

Katwijk | Leiden | Alphen ad Rijn | Den Haag | Amsterdam | Vlaardingen | Rijswijk | Binnenkort openen weer 2 locaties

professioneel in materieel

Planner/logistiek materieel
Leiden

Vestigingsleider
Meerdere vestigingen
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   Alle reguliere behandelingen
   Onzichtbare beugels
   Implantaten

   Kindertandarts
   Angst patiënten
   Ook open op zaterdag!

EEN GEBIT VOOR KAMPIOENEN BIJ
TANDARTSPRAKTIJK DE KRUIDENHOF!

Schrijf je nu in en ontvang een leuke goodiebag!

Kruidenhof 3, 1112 NV Diemen  |  020 765 38 76
 www.tandartsendekruidenhof.nl
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Op zoek naar leuke activiteiten, 
administratieve ondersteuning of 

vrijwilligerswerk in de buurt? 

Civic kan je helpen.
Kijk op www.civicamsterdam.nl.
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deBrugVrienden
Ook vrienden worden?   www.debrugkrant.nl/vrienden of mail martijn@debrugkrant.nl

o a r - o o s t . n l
Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam

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

We zoeken

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

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

Anne-Marie Boogaarts
06 81818469 (24/7)
www.funeralquest.nl

10543 Advertentie-50*30.indd   1 19-10-17   14:00

Where 
 else?!

napamsterdam.nl

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

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

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

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nl

www.delokatie.org T 020 463 11 15

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

 vertrouwd dichtbij 

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

IJBURGLAAN 1493 
TELEFOON 020 - 416 14 24
SERKANBEAUTYCENTER.NL

Sickmann Amsterdam      Tel: 020-6653395
Eerste Oosterparkstraat 202   Email:info@sickmann.nl               
1091 HL AMSTERDAM      Site: www.sickmann.nl                 
( t.o. het OLVG ziekenhuis )    Site: www.sickmannwebshop.nl     

Ruime keuze in:

- Linoleum
- Laminaat
- Parket
- Pvc stroken
- Vinyl
-- Tapijt
- Gordijnen
- Vitrage
- Zonwering
- Behang
- Horren
- Karpetten
-- Traplopers
- Onderhouds-
  producten

Eerste Oosterparkstraat 202
info@sickmann.nl T 020- 6653395
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Aan dit nummer werkten mee

Michel van Dijk, Linda van den Dobbelsteen, 
Jan van Erven Dorens, Kirsten Dorrestijn, Har-
ko van den Hende, Jim Jansen, Peter de Jong, 
Bas Kok, Gijs Lauret, Marcel van Roosmalen, 
Wietse Schmidt, Catherine Smit, Henk Spaan, 
Janneke Vermeulen.
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Kijk op www.debrugkrant.nl/adverteren of infor-
meer bij martijn@debrugkrant.nl  06-29040240.
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Disclaimer
De informatie in deze uitgave is met uiterste 
zorg samengesteld, desondanks kunnen er geen 
rechten aan worden ontleend.

Rechten
Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan 
ook, worden verveelvoudigd, gekopieerd, ge-
publiceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt, 
online en op papier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.
 

de Brug wordt in een oplage van 74.000 ex. 
verspreid in Amsterdam-Oost en omstreken:
 Indische Buurt  Ambonpleinbuurt, Ma-
kassarpleinbuurt, Sumatraplantsoenbuurt, 
Timorpleinbuurt 
 Oostelijk Havengebied: Borneo-eiland, 
Cruquiuseiland, Java-eiland, KNSM-eiland, 
Oostelijke Handelskade, Sporenburg

 Oud-Oost:  Dapperbuurt, Oostpoort, Oos-
terparkbuurt, Transvaalbuurt, Weesperzijde
 Watergraafsmeer:  Amsteldorp, Amstel-
kwartier, Betondorp, Don Bosco, Julianapark, 
Middenmeer, Omval en Van der Kunbuurt, 
Park de Meer, Sciencepark, Tuindorp Franken-
dael, Weespertrekvaart
 IJburg:  Haveneilanden, Rieteilanden, Stei-
gereiland, Centrum eiland
 Zeeburgereiland
 Centrum:  ‘t Funen, Oostenburg, Tsaar 
     Peterbuurt
 Durgerdam

 Schellingwoude
 Diemen-Noord
 De Krijgsman, Muiden

Afhaalpunten
AH IJburg, AH Molukkenstraat, AH Oost-
poort, AH Wibautstraat, Bij Storm, Biolicious 
Oostpoort, café-restaurant Polder, Deen 
IJburg, Ekodis Beukenplein, Flevohuis, 
gemeentehuis Diemen, Grand Café Genieten, 
Haddock, IJburg College, Intratuin Nobel-
weg, Landmarkt Schellingwoude, Krijgsman 
Muiden, Maxis Muiden, N.A.P., Stadsdeel-
huis Oost, Sickmann Woninginrichting, 
Sportfondsenbad Oost, winkelcentrum 
Brazilië, winkelcentrum Diemerplein, etc.

www.debrugkrant.nl

Opgericht: januari 2008

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

INTRATUIN 
AMSTERDAM
7 DAGEN
OPEN

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

15

14

10

1

8

7

5

6

13

11

12

3

2

16

Amstel

De Nieuwe
Meer

Watergraafsmeer

Westpoort

A10

A2

A1

S116

S112

S110

S108

S100

S114

S1
13

A1
0

A10

ZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUIDZUID

OOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOSTOOST

CENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUMCENTRUM

NOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORDNOORD

Diemen

intratuinintratuin

Amsterdam

IJmeer

Het  IJ

HAARLEMMERWEG

IJBURGLN.

TRANSFORMATORW.

N
A
SSA

U
K
ADE

KLAPROZENWEG

MA
URITSK

AD
E

AM
STELD

IJK

H
O
BB

EM
A
KD

.

DE LAIR
ESSE

STR.

OVERT
OOM

IJ-T
NL
.

EU
R O

PA
BD

.

IJDOORN
LN

.

M
IDDENW

EG

H
O
O
FD

W
E G

VAN NIJENRODEW.

SPA
KLERW

.

HAARLEMMERWEG

IJBURGLN.

TRANSFORMATORW.

N
A
SSA

U
K
ADE

KLAPROZENWEG

MA
URITSK

AD
E

AM
STELD

IJK

H
O
BB

EM
A
KD

.

DE LAIR
ESSE

STR.

GO
O
ISEW

EG

GO
O
ISEW

EG

OVERT
OOM

IJ-T
NL
.

EU
R O

PA
BD

.

IJDOORN
LN

.

M
IDDENW

EG

H
O
O
FD

W
E G

VAN NIJENRODEW.

SPA
KLERW

.

1

1 km

© www.emk.nl

IEDER
SEIZOENSEIZOEN

 naar Intratuin Amsterdam

INTRATUIN 
AMSTERDAM
7 DAGEN
OPEN

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

  

Kom langs in de winkel of bestel online!
IJburglaan 561 ijburgboeken.nl

Openingstijden:
MA 12.00 – 18.00
DI  09.00 – 18.00
WO  09.00 – 18.00
DO  09.00 – 18.00

VR  09.00 – 18.00
ZA  09.00 – 18.00
ZO 13.00 – 17.00
online ALTIJD OPEN

IJburglaan 634S, Amsterdam
www.scheidingsplanner.nl
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Dynamo helpt Amsterdammers om 
actief mee te doen in de buurt.  
www.dynamo-amsterdam.nl 
info@dynamo-amsterdam.nl 
telefoon 020 46 09 300 
 

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

Stammerdijk 1-j, 1112 AA Diemen, 
020 – 4950495, info@jagerteam.nl

Kruislaan 124, 1097 GA Amsterdam 
www.totzover.nl

Afhalen & Bezorgen 

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

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

ALLE PASTA’S € 10,00
elke woensdag 

ALLE PIZZA’S € 10,00

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

bestellingen via onze website of telefonisch.

020 - 246 60 55
www.restaurantpepenero.nl

java@restaurantpepenero.nl
Sumatrakade 1295

1019 RK  Amsterdam (Java eiland)

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

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

kan via onze website of telefonisch tot een dag van tevoren.
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Goede zorg 
dichtbij in de wijk

Stadsstrand 
Kaap Amsterdam

IJdijk 10 
020 3039506
kaapamsterdam.nl

Pampuslaan 11, 1087 HP Amsterdam
www.factor-ij.amsterdam

Pampusweg 1   1398 PR Muiden

   Alle reguliere behandelingen
   Onzichtbare beugels
   Implantaten

   Kindertandarts
   Angst patiënten
   Ook open op zaterdag!

EEN GEBIT VOOR KAMPIOENEN BIJ
TANDARTSPRAKTIJK DE KRUIDENHOF!

Schrijf je nu in en ontvang een leuke goodiebag!

Kruidenhof 3, 1112 NV Diemen  |  020 765 38 76
 www.tandartsendekruidenhof.nl
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WORD OOK VRIEND VAN DE BRUG
martijn@ debrugkrant.nl  



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 135): 
1. Scharrelvlees-barbecuepakket voor het hele gezin van Slagerij 
 Cees de Bouter, Hogeweg 60, scharrelslagerij.nl
2. Cadeaubon t.w.v. €100 van Intratuin, Nobelweg 10, intratuin.nl
3. Twee flessen biologische wijn van ecowinkel Ekodis, 
 Beukenplein 73, ekodis.nl

Winnaars worden in de editie van 28 september bekend gemaakt.
 

De winnaars van editie 134: 

•  E en S Kemp (diner voor twee bij Le Bistro Diemen)

•  I. Witteveen (cadeaubon t.w.v. € 100 van Intratuin)

•  T en L Pikkaart (cadeaubon t.w.v. € 75 van Run-Inn)

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 free-
lancejournalisten 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 donateurs-
pagina.

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 Schnie-
ders • E.A. Timmerman • Vincent Kompier • Daan • Frieda van Beveren • Ria en Rob • René van Rijn • René van Beeck piano's • Jacque line van Reijsen • Derek Rietveld • Carla Bekkering 
• Anneke Moen • Jan en Sylvia Sinnema • Coosje Hoogendoorn • Rob de Graaf • Henk en Anna Boterenbrood • 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 • Nick Smit • 
Petra Brouwer • Hendrikje Hulshoff • Jan Schuijer • Jaap Swart • Ruud Slagt • Yolly van loon • Sandra Langendijk • Ymca van der Kevie • Ada Hartland en Rob de Carpentier • Annemieke 
van Vliet • Alice Langerak • Leon en Jessy Terstappen • Caroline Korsten • Cora en Hans Pfauth • Loes de Graaf • Kristel en Anton-Jan Thijssen-Smets • M. Bosma • Bibi en Tobi Boland 
• Alexandra de Bueger • Alice & Boudewijn • Frouwko Bakker • A. Morsink • OmarRoosLeen • Erik&Sietske Kemp • J.Goubitz • Hanja en Celil Toksoz • Rosan Nusselder • Anne Graumans
Karien Leijtens • R. de Vries • Lea en Wietze • Buijsmann en Buijsmann-van Harten • Marieke en Just • Mieke van Lingen • Tom en Louise • Agatha Weusten en Gijsbert Erkens • Chris & 
Karin Nieboer • Wendy Schipper • P. Luijnenburg • Noud Dirks • Jan en Astrid • Marieke Zanen • Pauline van Tets • Marleen Kockx • Ilse Witteveen • Sjanien • woortret.nl • R. Voeten • 
Riekje de Haan • Tom en Loes Pikkaart

deBrugRecept

RECEPT: MEDITERRANE PASTASALADE

Voor 2 eters:

• 75 gram walnoten
• 150 gram pasta (penne)
• olijfolie
• 50 gram serranoham
• 1 grote (bio) sinaasappel
• azijn (rode wijn- of sherryazijn)
• 1 kleine venkel 

Janneke kooktPULPO EN PASTASALADE

We tripten die mediterrane road van het Spaanse naar het Italiaanse platteland. De tweede stop was Marseille, 
waar we de derde avond aten op het terras van een visrestaurant. Of terras, in feite ging het om een stoepje en een 
parkeerplaats met een paar gammele krukjes, afgezet met een dranghek. Maar een half uur voor openingstijd zat 
het er al vol met lokalo’s, dus dan weet je dat je goed zit. Om halfacht stapte de ober naar buiten en schalde het 
menu en de tafelnummers over de parkeerplaats. Wij waren ‘trottoir 1’. Het menu bestond uit vijf visgerechten die 
we niet verstaan hadden, maar we bestelden gewoon alles want we wilden deze beleving tot de max ondergaan. De 
visgerechten bleken gebakken pulpo met heel veel knoflook en citroen, gebakken pulpo met heel veel knoflook en 
peterselie, mosselen, gamba’s, en een bordje met ondefinieerbare gefrituurde vis.
De volgende dag reden we door naar Genua, Italië. Om bij te komen van al het knoflook- en visgeweld maakte 
ik een simpele pastasalade en stopte er allerlei lekkers van de Méditerranée in: venkel, sinaasappel, walnoten en 
serranoham. Pastasalade is wat mij betreft het ultieme zomergerecht: fris, makkelijk en (meestal) gezond. Terug in 
Amsterdam maakte ik de salade nog een keer, voor de kinderen die ’m zo lekker vinden. Maar zelf droom ik nog 
steeds van de pulpo op de parkeerplaats.

Bereiding
Verwarm de oven voor op 150 graden en bak de walnoten 15 minuten in de oven. Ze moeten mooi bruin zijn maar 
niet aanbranden natuurlijk. Laat even afkoelen en hak ze grof. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpak-
king, giet af en spoel koud af. Bak intussen in een klein beetje olijfolie in een koekenpan de ham krokant 
(1 – 2 minuten). Laat even afkoelen en breek de ham in stukken. Rasp de halve schil van de sinaasappel en klop een 
dressing van de geraspte sinaasappelschil, 3 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel azijn, zout en peper. Schil de sinaasappel 
en snijd het vruchtvlees in parten. Snijd de venkel heel dun met een scherp mes of mandoline. Meng de pasta met 
de walnoten, ham, sinaasappelpartjes, venkel en dressing.

Door Janneke Vermeulen
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Heerlijke lunch met bubbels van café-restaurant DOK48 
aan het water

Knetterfijne prijs winnen!

Puzzel jij mee voor deze lunch met bubbels bij DOK48? 
Krijn Taconiskade 328-330 aan de haven, dok48.nl

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 5 augustus 2021 naar 
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant (31 aug.) bekend gemaakt.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 134-2021 is hittegolf. Uit 613 inzenders is R. Mak uit Alkmaar als winnaar 
uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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editie 136
De volgende editie van de Brug verschijnt 
op 28 september 2021.

P R I J S P U Z Z E L

Ik stond voor de klerenkast van mijn vrouw. In mijn ene 
hand de telefoon, in mijn andere een zaklantaarn. Ik was 
in Amsterdam, zij in Frankrijk. Ik moest in haar opdracht 
kleding uitzoeken en meenemen, geschikt voor de 
zomer. (Pas later zou de zinloosheid duidelijk worden. De 
zomer is uitgebleven.)
‘Die witte rok met blauwe stippen,’ zei ze.
‘Wacht even, ik leg de telefoon neer,’ zei ik en ging met 
mijn hand door een stapeltje rokken.
‘O, nee,’ hoorde ik. Vlug pakte ik de telefoon van de 
plank.
‘Wat?’ vroeg ik.
‘Hoorde je me niet?’
‘Nee, ik had de telefoon neergelegd, toch?’
‘Het is een blauwe rok met witte stippen,’ zei ze.
‘Ik leg even de telefoon neer,’ zei ik en vond vrijwel 
meteen het gewenste kledingstuk. ‘Hebbes,’ zei ik.
‘Wat zeg je?’ hoorde ik van de plank komen. Ik pakte de 
telefoon.
‘Ik zei “hebbes”,’ zei ik.
‘Je sprak niet in de hoorn,’ zei ze.
‘Er ligt een knipsel onder de stapel rokken. Helemaal 
vergeeld krantenpapier uit 1963. Het is een column van 
Godfried Bomans,’ zei ik.
‘Die was ik kwijt. Hij gaat over Zwarte Piet,’ riep ze.
‘Het is pas 6 juli,’ zei ik en las.
‘De heer A.J. Ras, hoofdonderwijzer te Wanroy, voert de 
laatste weken een verbitterde strijd tegen de figuur van 
Zwarte Piet (…) Ras acht de zwartheid van Piet een bewijs 
van rassen-discriminatie,’ aldus de Volkskrant-humorist 
smalend.
‘Goede column, al verzette Bomans zich tegen de heer 
Ras. Nu moet je even in die andere kast kijken bij de 
broeken. Een zwarte linnen broek met een dunne, witte 
streep,’ zei ze.
‘Hoezo bewaar jij een column uit 1963 van Godfried 
Bomans?’ vroeg ik.
‘Gewoon. Zie je die broek?’ vroeg ze.
‘Wacht even, ik leg de telefoon neer.’
‘Waarom doe je dat toch steeds?’ vroeg ze.
‘Omdat ik maar twee handen heb. In mijn andere hand 
zit een zaklantaarn,’ zei ik.
‘O, ja. Heb je die broek nou?’
‘Ik leg even de telefoon neer,’ zei ik.
‘Jaha,’ klonk het vanaf de plank.

Godfried Bomans en 
Zwarte Piet

Henk
SPAAN

Horizontaal
 1 balspel 
 6 slotwoord 
12 part 
13 riv. in Duitsland 
14 zelfzucht 
17 stellage 
19 getal 
20 honingdrank 
22 vlaktemaat 
23 dasspeld 
25 larve v.d. langpootmug 
27 bevlieging 
28 hoofdstad van Bulgarije 
30 broer van Mozes 
32 reisbenodigdheid 
33 bieding 
35 opschrift v.e. boek 
37 stoel 
40 alleraardigst 
42 feitelijk 
44 woestijnbron 

46 deel v.e. fiets 
48 Bijbelse priester 
50 spinrag 
51 valse gelofte 
54 dienstverlening 
57 zangwijs 
58 lol 
59 racewagentje 
60 onzin

Verticaal
 1 toespraak 
 2 schone jongeling 
 3 scheepstouw 
 4 uitstekend
 5 bergweide
 7 vaas
 8 hetzelfde
 9 grijs gesteente 
10 partijkrant 
11 klaar 
15 haarversteviger 
16 koningin-regentes 
17 rustteken 
18 in hoge mate 
21 water in Friesland 
24 fors gebouwd 
25 partij in rechtszaak 
26 lijst met gegevens 
27 cowboyfeest 
29 ijdeltuit 
31 bedorven 

34 volksvermaak 
35 verlegen 
36 verdriet 
37 maaiwerktuig 
38 neerstortende sneeuw 
39 opstandig 
41 ontkenning 
43 extra large 
45 droog (van wijn) 
47 alcoholisch drankje 
49 huldigen 
52 troefkaart 
53 een zeker iemand 
55 ik 
56 waterdier



Lees meer over hoe Airbnb zich inzet om 
illegale verhuur tegen te gaan: airbnb.nl/registratie

Illegale  

vakantie-

verhuur  

tegengaan

Daar staan we voor.

Daarom worden vanaf 1 oktober 2021 advertenties zonder  
het vereiste registratienummer door Airbnb gedeactiveerd.

Met deze maatregel willen we bijdragen aan het effectief  
en proportioneel reguleren van vakantieverhuur in Amsterdam.


