
Zaterdag 8 mei 2021 12:00 Stopera, ludieke actie 
14:00 tot 16:30 Westerpark, protestmanifestatie

Zaterdag 8 mei 2021 14:00 tot 16:30 Westerpark, 
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Windalarm organiseert 
een protestactie tegen de 
geplande windturbines bij 
dichtbevolkte woonwijken 
en in natuurgebieden. 

De gemeenteraad beslist 
op 26 mei over de komst 
van de geplande wind-
turbines. We moeten nu 
onze stem laten horen om 
deze plannen een halt te 
roepen. Dus geef je op en 
doe mee!

We zullen het langste 
spandoek van Nederland 
onthullen. Onder het 
motto: Wij houden afstand, 
nu de politiek nog! 

De manifestatie is 
noodzakelijk vanwege de 
starre houding van de 
Amsterdamse politiek. 
Ondanks een groot 
gebrek aan draagvlak 
en de beschikbaarheid 
van betere alternatieven 
houden de coalitiepartijen 
(GroenLinks, D66, PvdA en 
SP) vast aan hun bizarre 
plannen. 

Belangrijkste bezwaar 
tegen de plaatsing van 
windturbines binnen 
de gemeentegrenzen 
is het gevaar voor de 
volksgezondheid. Het 
RIVM erkent dat 8 à 9% 
van de omwonenden 
van windmolens ernstige 
geluidshinder zullen 
ervaren bij de huidige 
normering. Dit leidt tot 
stress, concentratieverlies, 
slaapproblemen en 
daaraan gerelateerde 
gezondheidsklachten. 

Amsterdam heeft zelfs een 
uitzondering bedongen 
op de al veel te lage 
afstandsnorm 600 meter 
van de provincie Noord 
Holland. Dit is onbehoorlijk 
bestuur en valt ook de 
landelijke politiek aan te 
rekenen. Windalarm pleit 
voor een afstandsnorm 
van 1500 meter en het 
uitsluiten van plaatsing van 
windturbines bij bewoners 
en in natuurgebieden. 

Bovendien zijn de 
klimaatakkoord doelen 
(35 Twh) voor duurzame 
stroom opwek op land 
al gehaald en wordt een 
verdere uitrol van wind-

op-land ontraden door 
overheidsstudiegroep 
Klimaatopgave Green Deal. 
Ook het klimaatakkoord 
zelf en alle grote politieke 
partijen geven aan te 
willen stoppen met wind-
op-land. Windturbines 
op zee vergen minder 
subsidie en zijn inmiddels 
de goedkoopste vorm van 
duurzame energie. 

Lees www.windalarm.
amsterdam en teken 
de petitie. 

Geef je nu op voor de 
protestactie. We houden 
je dan op de hoogte van 
eventuele wijzigingen 
(bijvoorbeeld gerelateerd 
aan corona).

www.windalarm.
amsterdam/demo
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STEM TEGEN 
WINDTURBINES 
IN DE STAD!

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.

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

BEZOEK
kerstshowonze

GROEN 
IS GEZOND

7 dagen per week open
10-18 uur 

Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

deBrug
De sloop van Oost
Stadsdeel gaat slecht om 
met historisch erfgoed, 
menen onderzoekers 
van de Uva.
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Abdelali 
Bentohami 

groeide op in Oost, werd 
chirurg en droomt van 
een eigen ziekenhuis. 
Ooit zat hij in de jeugd 
bij Ajax. “Van Gaal zag 
het wel in mij zitten.”

Op 16 maart zijn de 
gemeenteraad- en 
stadsdeelverkiezingen.
Een stemwijzer.

Door Harko van den Hende

Het Erotisch Centrum moet 
het aantal werkplekken op de 
Wallen verminderen. Maar het 
Erotisch Centrum is geen plat 
Prostitutie Hotel – een variant 
die eerder in de gemeente-
lijke discussie nog de ronde 
deed. Het Erotisch Centrum, 
zoals het gemeentebestuur en 
gemeenteraad het voor ogen 
zien, moet “een plek zijn waar 
een positieve brede verbinding 
wordt gelegd tussen seksuali-
teit, erotiek en cultuur”, met 
als het even kan een theater, 
een debatcentrum en in elk 
geval horeca. Het moet een 
“hoogwaardige opzet” krijgen, 
geen “zuiptoerisme” trekken 
maar, zoals burgemeester 

Halsema vorige maand in een 
debat met de gemeenteraad 
zei, zo’n uitstraling hebben 
“dat congresbezoekers reden 
hebben om hier naartoe te 
gaan”. 

De burgemeester had het 
voorbeeld van de congresgan-
ger niet helemaal willekeurig 
gekozen. Een plek in de buurt 
van de RAI is – net als het 
Eenhoorngebied – een van 
de mogelijke locaties voor 
het Erotisch Centrum. Verder 
staan op het lijstje nog twee 
plekken in Zuidoost, twee in 
Sloterdijk, een in het “waterge-
bied van Amsterdam” en een 
in de toekomstige Haven-Stad.

Lees verder op pagina 3

Eind vorig jaar kregen bewoners en organisaties in het Eenhoorngebied door dat zij tot een van de 
uitverkoren plekken behoorden voor het Erotisch Centrum. Dat leverde protest en een petitie op. Aangezet 
door de bewoners stuurde de stadsdeelcommissie Oost een “ongevraagd advies” naar gemeentebestuur en 
-raad waarin het zich uitsprak tegen de komst.

Mogelijk erotisch centrum in Eenhoorngebied
BURGEMEESTER : ‘LUISTEREN NAAR INSPRAAK IS NU NIET DE BEDOELING’

De zoektocht van de gemeente naar een plek buiten de 

Wallen voor een Erotisch Centrum leidt tot een politiek 

pandemonium. Binnen elke partij die de stad bestuurt 

bestaan minstens twee – tegenovergestelde – meningen. 

Tegelijkertijd houden burgemeester en raadsleden zich 

nu met opzet doof voor de opvattingen van burgers. Ook 

die van de bewoners van het Eenhoorngebied in Oost, 

een van de mogelijke landingsplekken van het centrum.

Lijst 18
zie pagina 10

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

zie pagina 4



Resto VanHarte brengt mensen bij elkaar. Geniet samen met buurtgenoten van een 
lekkere, gezonde en betaalbare maaltijd. Een leuke manier om nieuwe mensen te  
leren kennen! De maaltijden worden geserveerd door vrijwilligers uit de wijk. Schuif 
gezellig aan, help mee als vrijwilliger of steun Resto VanHarte met een donatie! 

Eet je gezellig mee? Reserveer nu bij een locatie in jouw buurt

I     my
Resto
We zijn weer open! Iedereen

is welkom

Bellen kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur

Reserveer via www.restovanharte.nl of bel 0900 900 3030

Verkiezing gemeenteraad, stadsdeel-
commissies en de bestuurscommissie Weesp

Coronamaatregelen
We richten de stemlokalen in volgens 
de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast 
moet iedereen in het stembureau een 
mondkapje dragen. Geef elkaar de 
ruimte en houd 1,5 meter afstand. Blijf 
bij klachten thuis en machtig iemand 
om voor u te stemmen.

Stemmen: neem uw stempas én 
identiteitsbewijs mee
Om uw stem uit te mogen brengen, 
hebt u uw stempas(sen) én een geldig 
identiteitsbewijs nodig: een paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs. 
Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn 
en moet dus minimaal geldig zijn tot 
17 maart 2017.
De stempassen worden tussen 
22 februari en 2 maart bij alle 
kiesgerechtigde Amsterdammers en 
Weespers thuisbezorgd.

Stempas niet ontvangen of kwijt
U kunt tot 11 maart 17.00 uur op 
drie manieren een nieuwe stempas 
aanvragen:
1.  Online op amsterdam.nl/

verkiezingen, via DigiD
2.  Het aanvraagformulier op 

amsterdam.nl/verkiezingen 
3.  Inwoners van Amsterdam/Driemond: 

(zonder afspraak) bij een Stadsloket 
naar keuze.  
Weespers kunnen terecht bij 
Stadskantoor Weesp. U hoeft 
hiervoor geen afspraak te maken. 
Neem uw identiteitsbewijs mee,  
dan krijgt u de stempas gelijk mee. 

Stemmen op 14, 15 en 16 maart
Op woensdag 16 maart zijn er 
ruim 500 stembureaus geopend in 
Amsterdam en Weesp. Op maandag 
14 en dinsdag 15 maart zijn er 
ongeveer 50 stembureaus open. 
De stembureaus zijn alle dagen open 
van 07.30 tot 21.00 uur. 

Voor de gemeenteraadsverkiezing 
kunt u in heel Amsterdam en Weesp 
stemmen. U mag zelf kiezen bij welk 
stembureau. 

Voor de stadsdeelcommissieverkiezing 
kunt u alleen stemmen bij een stem-
bureau in uw eigen stadsdeel. En voor 
de bestuurscommissieverkiezing kunt 
u alleen stemmen bij een stembureau 
in Weesp of Driemond.
Bij uw stempas(sen) vindt u een 
overzicht met alle stembureaus. Het 
kan altijd gebeuren dat locaties toch 
niet beschikbaar zijn of erbij komen. 
Kijk daarom vóór het stemmen op 
amsterdam.nl/verkiezingen voor het 
meest actuele overzicht, hier staan 
ook de stembureaus die speciale 
voorzieningen hebben.

Weesp
Vanaf 24 maart 2022 hoort Weesp 
officieel bij de gemeente Amsterdam. 
Amsterdam kent dan 7 stadsdelen en 
het stadsgebied Weesp. Driemond 
hoort dan ook bij dit stadsgebied. 
Kiezers uit Weesp en Driemond 
mogen daarom op 14, 15 en 16 maart 
stemmen voor de Amsterdamse 
gemeenteraad en voor de bestuurs-
commissie van stadsgebied Weesp.

Stemwijzer voor de verkiezingen
De stemwijzer kan u helpen bij 
het maken van uw keuze bij de 
gemeenteraadsverkiezing en de 
commissieverkiezingen. 
U vindt de stemwijzer op 
amsterdam.nl/verkiezingen.

Meer informatie
  Tussen 28 februari en 4 maart 

(verkiezingsspecial) wordt 
Krant Amsterdam huis aan 
huis verspreid met belangrijke 
verkiezingsinformatie waaronder de 
kandidatenlijsten, stemlocaties en 
informatie over hoe u iemand kunt 
machtigen om voor u te stemmen.

  Al deze informatie staat ook online 
op: amsterdam.nl/verkiezingen.

  U kunt ook bellen met het 
informatienummer 14 020 van de 
gemeente Amsterdam, bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 08.00 tot 18.00 uur.

Woensdag 16 maart 2022 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Op 
dezelfde dag zijn ook de verkiezingen voor de stadsdeelcommissies 
en voor de bestuurscommissie van het nieuwe stadsgebied Weesp. 
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deBrugNieuws

ARCHITECT UIT OOST SCHRI JFT HISTORISCHE ROMAN

GEMEENTEBESTUUR ZIT NIET OP ONGEVRAAGD ADVIES EENHOORNBUURT TE WACHTEN

De kiekjes die architect Harvey 
Otten op zijn telefoon laat zien 
kunnen bijna niet sterker van 
elkaar verschillen. Foto´s van 
zijn zelfbouwhuis op Centru-
meiland op IJburg. Een heden-
daagse drie-in-één woning met 
opvallende aluminium kozij-
nen. En dan, als uit een andere 
wereld, zijn geboortedorp in 
Noord-Brabant. Het historische 
Gemert, waar de geschiede-
nis op straat ligt. “Vanuit mijn 
slaapkamer aan het Ridderplein 
keek ik uit op een veertiende-
eeuws kasteel,” zegt Otten. “Pas 
veel later realiseerde ik me hoe 
bijzonder dat was.” 

‘Vanuit mijn slaapkamer keek ik uit op een veertiende-eeuws kasteel’

Deze maand publiceerde 
Otten zijn historische roman 
Virmundt over een van de 
bewoners van dat kasteel, de 
ridder Ambrosius van Vir-
mundt (overleden in 1684). 
Zaterdagmiddag 5 maart om 
twee uur signeert hij in IJburg 
Boeken aan de IJburglaan.

Vervolg van pagina 1

Eind vorig jaar kregen bewo-
ners en organisaties in het 
Eenhoorngebied door dat zij 
tot een van de uitverkoren 
plekken behoorden voor het 
Erotisch Centrum. Dat leverde 
protestbrieven, inspraakacties 
en een petitie op. Aangezet 
door de bewoners stuurde de 
stadsdeelcommissie van Oost 
een “ongevraagd advies” naar 
gemeentebestuur en gemeen-
teraad waarin het zich uit-
sprak tegen de komst van zo’n 
centrum daar. Ongeveer op 
hetzelfde moment deed de be-
stuurscommissie van Zuidoost 
hetzelfde. 

Harvey Otten schreef een 

historische roman over 

een van de laatste echte 

ridders van Nederland. 

Op 5 maart signeert hij in 

IJburg Boeken.

En zo brak het pandemonium 
los. Want alle vier besturende 
partijen (GroenLinks, D66, 
PvdA, SP) hebben zich al ruim 
een jaar geleden in de gemeen-
teraad uitgesproken vóór het 
Erotisch Centrum buiten de 
Wallen. Maar in Oost blijkt nu 
D66 (in meerderheid) tegen 
te zijn, net als de PvdA en de 
SP. In Zuidoost is PvdA tegen 
maar D66 weer voor, terwijl 
in dat stadsdeel GroenLinks 
juist tegen de komst van het 
centrum is.

In Oost was GroenLinks 
minder uitgesproken. De partij 
daar vindt het nu te vroeg om 
het Eenhoorngebied van de 

lijst te schrappen en wil het 
gemeentelijke proces naar de 
beste locatie en de gemeente-
lijke besluitvorming hierover 
niet verstoren. Hiermee sluit 
de GroenLinks-fractie in Oost 
naadloos aan bij de door bur-
gemeester Halsema uitgestip-
pelde – en door de gemeente-
raad gesteunde – route.

Halsema wil deze route zo 
ongestoord mogelijk aflopen. 
Ongevraagde adviezen en 
insprekende bewoners kan zij 
niet tegenhouden, maar nú 
luisteren naar deze inbreng is 
niet de bedoeling, al helemaal 
niet als deze inbreng afkom-
stig is van “vocaal sterke” en 

Harvey Otten met zijn historische 
roman Virmundt.

“machtige” inwoners die goed 
voor hun eigen belang kun-
nen opkomen “en zo weten te 
voorkomen dat het Erotisch 
Centrum in hun buurt komt”, 
zoals Halsema vorige maand 
in de gemeenteraad zei.

Al helemaal in het begin heeft 
Halsema bedacht dat het voor 
de hand ligt dat geen enkele 
buurt zit te wachten op een 
Erotisch Centrum. Dus hoef 
je buurtbewoners nu ook 
niet actief te vragen om hun 
inbreng in de discussie. Bewo-
nersparticipatie is pas aan de 
orde nadat gemeentebestuur 
en gemeenteraad, ergens rond 
de zomer, een locatie hebben 

Door Mariska Jansen

Wie was Ambrosius van 
 Virmundt?
“Hij was ridder in de Duitse 
orde, en een van de laatste rid-
ders van ons grondgebied. Hij 
kwam uit een vooraanstaande 
Zuid-Nederlandse familie. 
Zijn vader vocht in de Dertig-
jarige Oorlog, zijn broer was 
diplomaat voor Duitse vorsten 
en zijn zus werd bijna heilig 
verklaard door paus Alexander 
VIII.” 
“In de zeventiende eeuw wa-
ren er grote spanningen tussen 
katholieken en protestanten 
en ook de Ottomanen rukten 
op,” vertelt Otten. “De invloed-
sfeer van het katholicisme 
in Europa leek steeds verder 
af te nemen. Ambrosius van 
Virmundt verzette zich tegen 
de neergang van het katholieke 
geloof. Hij reisde hiervoor stad 
en land af en deed onder meer 
Keulen, Brussel, Rome en We-
nen aan. De laatste jaren van 
zijn leven bracht hij door in 
het kasteel in Gemert. Uitein-

delijk kreeg hij voor elkaar dat 
het Zuid-Nederlandse vor-
stendom waarover hij regeerde 
onafhankelijk mocht blijven.”

Otten verdiepte zich uitge-
breid in het levensverhaal van 
de ridder en de tijd waarin die 
leefde. Toch is Virmundt geen 
exacte weergave van de wer-
kelijkheid maar een histori-
sche roman. “Het lukt niet het 
gehele levensverhaal van de 
ridder te achterhalen. Ik heb 
het daarom aangevuld zoals ik 
denk dat het gebeurd is.”

“Over de historie van een 
middeleeuws kasteel als het 
Muiderslot is veel geschreven. 
Maar over de geschiedenis 
van het zuiden van ons land 
is veel minder bekend. Het is 
tijd dat deze verhalen ook deel 
worden van ons collectieve 
geheugen.”

Heeft iemand die zo van 
geschiedenis houdt het wel 

naar de zin op het pas aan-
gelegde Centrumeiland? 
“Natuurlijk, ik ben architect en 
houd van moderne gebouwen 
en de mogelijkheden die dit 
niemandsland brengt. IJburg 
mist misschien de historie van 
een dorp als Gemert, maar het 
krijgt straks ook een gelaagde 
geschiedenis. Particuliere 
bouwers en corporaties bren-
gen een eigen verhaal naar de 
buurt. Sommige gebouwen 
zullen in de loop van de tijd 
verdwijnen, andere blijven 
staan. De tijd zal zijn werk 
doen.” 

Virmundt, uitgeverij Olivia 
Media, ISBN 978 9082 457544, 
€22,50

aangewezen. Daarna worden 
bewoners betrokken om “het 
Erotisch Centrum zo goed 
mogelijk in te passen” in hun 
buurt.

Hoe luidt ook alweer het éér-
ste principe van het Beleids-
kader Participatie dat bestuur 
en raad vorig jaar hebben 
vastgesteld? “Heeft een besluit 
of plan veel impact op de 
leefwereld van bewoners, dan 
is een uitgebreid participatie-
traject logisch, ongeacht het 
participatieniveau (de mate 
van invloed van betrokkenen).”

De pandemie was voorbij, de cafés gingen weer open. 
In café De Avonden aan de Middenweg was het met-
een weer business as usual. Er waren er een paar weg-
gevallen, maar je zou kunnen zeggen dat Betondorp 
er weer klaar voor was. Stil eerbetoon aan ex-directeur 
Marc Overmars van Ajax: aan de sleutelbossen van 
de barkeepers hingen grote houten dildo’s. Kok Nico 
vertelde dat ze de pandemie waren door gekacheld op 
maaltijdbezorging, maar ik mocht gerust noteren dat 
ze ook geleden hadden. De rookruimte was verdwe-
nen, maar daar waren twee prachtige gokautomaten 
voor de verslaafden voor teruggekomen. Voor de rest 
had de tijd er stilgestaan, gelukkig wel.

SLEUTELBOS

Marcel van Roosmalen 

Jaap Edenbaan vernieuwd 

De drukbezochte Jaap Edenbaan wordt de komende jaren 
gemoderniseerd, verduurzaamd en uitgebreid. De 400-meter 
buitenbaan blijft onoverdekt en behoudt – op verzoek van 
velen – zijn karakteristieke sfeer. Het complex krijgt er een 
overdekte hal bij en beschikt straks over een wedstrijdhal 
en een trainingshal. Wethouder Simone Kukenheim (Sport): 
“Met deze renovatie en twee overdekte ijsvloeren komen 
we tegemoet aan de grote vraag naar meer overdekt ijs. Zo 
zetten we een lange ijstraditie en gezond verenigingsleven 
voort. Daarbij moeten het schaatsen en andere ijssporten 
voor zoveel mogelijk Amsterdammers toegankelijk zijn.”
Dit jaar worden de plannen uitgewerkt en vanaf 2023 
wordt de verbouwing, die tot 2025 zal duren, stapsgewijs 
uitgevoerd. De gemeente zegt bereid te zijn de helft van de 
kosten (in totaal 50 miljoen euro) voor dit project op zich te 
nemen.

Toine Heijmans 
wint literaire prijs

Journalist en vermaard 
schrijver Toine Heijmans heeft 
met zijn roman Zuur stofschuld 
de Boek handelsprijs 2022 
gewon nen. Ter gelegenheid 
hiervan verschijnt op 8 maart 
het boek in een speciale 
gebonden editie met stof-
omslag. De Nederlandse 
Boekhandelsprijs is een prijs 
die jaarlijks wordt toegekend 
aan een oorspronkelijk 
Nederlandstalig literair werk 
dat volgens boekverkopers 
van Nederland meer aandacht 
verdient.



MEGAWINDMOLENS HOREN 
OP ZEE, NIET IN DE STAD!

Stem 16 maart voor een rechtvaardige energietransitie

Zaterdag 8 mei 2021 12:00 Stopera, ludieke actie 
14:00 tot 16:30 Westerpark, protestmanifestatie

Zaterdag 8 mei 2021 14:00 tot 16:30 Westerpark, 
protestmanifestatie  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Windalarm organiseert 
een protestactie tegen de 
geplande windturbines bij 
dichtbevolkte woonwijken 
en in natuurgebieden. 

De gemeenteraad beslist 
op 26 mei over de komst 
van de geplande wind-
turbines. We moeten nu 
onze stem laten horen om 
deze plannen een halt te 
roepen. Dus geef je op en 
doe mee!

We zullen het langste 
spandoek van Nederland 
onthullen. Onder het 
motto: Wij houden afstand, 
nu de politiek nog! 

De manifestatie is 
noodzakelijk vanwege de 
starre houding van de 
Amsterdamse politiek. 
Ondanks een groot 
gebrek aan draagvlak 
en de beschikbaarheid 
van betere alternatieven 
houden de coalitiepartijen 
(GroenLinks, D66, PvdA en 
SP) vast aan hun bizarre 
plannen. 

Belangrijkste bezwaar 
tegen de plaatsing van 
windturbines binnen 
de gemeentegrenzen 
is het gevaar voor de 
volksgezondheid. Het 
RIVM erkent dat 8 à 9% 
van de omwonenden 
van windmolens ernstige 
geluidshinder zullen 
ervaren bij de huidige 
normering. Dit leidt tot 
stress, concentratieverlies, 
slaapproblemen en 
daaraan gerelateerde 
gezondheidsklachten. 

Amsterdam heeft zelfs een 
uitzondering bedongen 
op de al veel te lage 
afstandsnorm 600 meter 
van de provincie Noord 
Holland. Dit is onbehoorlijk 
bestuur en valt ook de 
landelijke politiek aan te 
rekenen. Windalarm pleit 
voor een afstandsnorm 
van 1500 meter en het 
uitsluiten van plaatsing van 
windturbines bij bewoners 
en in natuurgebieden. 

Bovendien zijn de 
klimaatakkoord doelen 
(35 Twh) voor duurzame 
stroom opwek op land 
al gehaald en wordt een 
verdere uitrol van wind-

op-land ontraden door 
overheidsstudiegroep 
Klimaatopgave Green Deal. 
Ook het klimaatakkoord 
zelf en alle grote politieke 
partijen geven aan te 
willen stoppen met wind-
op-land. Windturbines 
op zee vergen minder 
subsidie en zijn inmiddels 
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De gemeenteraad beslist 
op 26 mei over de komst 
van de geplande wind-
turbines. We moeten nu 
onze stem laten horen om 
deze plannen een halt te 
roepen. Dus geef je op en 
doe mee!

We zullen het langste 
spandoek van Nederland 
onthullen. Onder het 
motto: Wij houden afstand, 
nu de politiek nog! 

De manifestatie is 
noodzakelijk vanwege de 
starre houding van de 
Amsterdamse politiek. 
Ondanks een groot 
gebrek aan draagvlak 
en de beschikbaarheid 
van betere alternatieven 
houden de coalitiepartijen 
(GroenLinks, D66, PvdA en 
SP) vast aan hun bizarre 
plannen. 

Belangrijkste bezwaar 
tegen de plaatsing van 
windturbines binnen 
de gemeentegrenzen 
is het gevaar voor de 
volksgezondheid. Het 
RIVM erkent dat 8 à 9% 
van de omwonenden 
van windmolens ernstige 
geluidshinder zullen 
ervaren bij de huidige 
normering. Dit leidt tot 
stress, concentratieverlies, 
slaapproblemen en 
daaraan gerelateerde 
gezondheidsklachten. 

Amsterdam heeft zelfs een 
uitzondering bedongen 
op de al veel te lage 
afstandsnorm 600 meter 
van de provincie Noord 
Holland. Dit is onbehoorlijk 
bestuur en valt ook de 
landelijke politiek aan te 
rekenen. Windalarm pleit 
voor een afstandsnorm 
van 1500 meter en het 
uitsluiten van plaatsing van 
windturbines bij bewoners 
en in natuurgebieden. 

Bovendien zijn de 
klimaatakkoord doelen 
(35 Twh) voor duurzame 
stroom opwek op land 
al gehaald en wordt een 
verdere uitrol van wind-

op-land ontraden door 
overheidsstudiegroep 
Klimaatopgave Green Deal. 
Ook het klimaatakkoord 
zelf en alle grote politieke 
partijen geven aan te 
willen stoppen met wind-
op-land. Windturbines 
op zee vergen minder 
subsidie en zijn inmiddels 
de goedkoopste vorm van 
duurzame energie. 

Lees www.windalarm.
amsterdam en teken 
de petitie. 

Geef je nu op voor de 
protestactie. We houden 
je dan op de hoogte van 
eventuele wijzigingen 
(bijvoorbeeld gerelateerd 
aan corona).
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Teken de petitie 
windalarm.amsterdam/

petitie 
of scan deze QR code 

 QR voor het 
referendum tot 

behoud van 
de 600 meter 

grens in de 
provincie NH. 

Draagvlak ontbreekt
• Amsterdam zet haar windmolens op de grens met buurgemeenten (Zaandam, 

Oostzaan, Ronde Venen, Landsmeer en Weesp). Deze zijn hier fel op tegen! 
Amsterdam wil goede sier maken ten koste van haar buren. 

• Windmolens zijn voorzien bij kwetsbare wijken (Noord, Zuidoost en West) en 
zelfs midden in volkstuinen, waar velen zomers overnachten. De lasten zijn 
voor achterstandsgroepen.

• Volgens de windmolen enquête van de gemeente wil de meerderheid van de 
Amsterdammers geen windmolens dicht bij bewoners en in de natuur. In de 
getroffen wijken is al helemaal geen draagvlak. 

• Meer dan 500 insprekers bij de gemeenteraad, 1000 brieven aan de politiek, 
25000 handtekeningen. Rapporten met feiten en alternatieven. GroenLinks, 
D66 en PvdA blijven helaas een inhoudelijk gesprek uit de weg gaan. Een door 
de raad aangenomen motie om de feiten rondom nut en noodzaak en alterna-
tieven gezamenlijk te onderzoeken is door B&W gewoon niet uitgevoerd!  

 

 
Waarom geen windturbines in Oost
• Het IJmeer is onderdeel van de stelling van Amsterdam, UNESCO wereld

erfgoed. De turbines komen midden op historische zichtlijnen.  
• Natuurmonumenten en de Vogelbescherming zijn vanwege het risico voor vo-

gels tegen windturbines op en bij het IJmeer.  Ook de provinciale staten heeft 
zich hiertegen uitgesproken.

• De locaties Sciencepark/ Watergraafsmeer en IJburg behoren tot meest 
ongunstige locaties in heel Noord-Holland. Duizenden mensen zullen overlast 
ondervinden (zie rode 1500 meter cirkels in het onderstaande kaartje)

  

16 MAART: STEM WINDTURBINES VAN DE KAART!
Kies voor leefbaarheid voor iedereen zonder overlast van industriële  
windturbines bij woonwijken, natuur en volkstuinen.

Het college van GroenLinks, D66 en PvdA heeft besloten tot het plaat
sen van 17 megawindturbines  (150220 meter) in Amsterdam Oost, 
Noord, Zuidoost en West. Het plan is overbodig, leidt tot gezondheids
schade door ernstige geluidsoverlast, tast natuur en landschap aan en 
is duurder dan alternatieven. Energietransitie ja, maar niet onnodig ten 
koste van ons leefklimaat! Stem daarom strategisch en teken de petitie.

Overlast voor duizenden mensen
• Volgens het RIVM ervaart 8 % van de omwonende ernstige geluidshinder 

binnenshuis. Vooral in de nacht. Dit leidt tot slapeloosheid en daarmee tot 
gezondheidsklachten. De werkelijkheid is vaak veel erger. Bij Windpark Spui 
(Hoekse Waard) zijn inmiddels 7 van de 12 gezinnen verhuisd.  
Zie www.windalarm.org/video voor verhalen van de bewoners.

• Nederland heeft de slechtste norm van Europa met windmolens vanaf 350 
meter. De meeste landen hanteren een 1000-1500 meter norm en zetten al 
helemaal geen turbines bij woonwijken.

• GroenLinks, D66 en PvdA willen alleen windmolens plaatsen bij een “aanvaard
baar gezondheidsrisico”. Dat kan gewoon niet binnen 600 meter van dicht
bevolkte woonwijken! Tenzij je het aanvaardbaar vindt dat geen twaalf maar 
duizenden huishoudens ernstige overlast gaan ervaren.

• Op basis van een onderzoek (MER) van de provincie komen we tot de volgende aantal-
len mensen die (ernstige) overlast gaan ondervinden in de verschillende zoekgebieden: 
Sciencepark/ Watergraafsmeer 4210, C. Douwesterrein 4024, Ring A10 Noord 4017, 
IJburg baai 3500, Noorder IJplas 
1619, Gein 1600, Diemerscheg 
756. Alternatieve zoekgebieden 
zouden veel minder omwonen-
den treffen zoals het Westelijk 
Havengebied 6 of het  zoek-
gebied Noordzeekanaal 67 in 
Zaandam tegenover de haven 
(waar tot nu toe geen windmo-
lens zijn voorzien). 

Symbool politiek - contraproductief voor het klimaat
• Klimaatneutraliteit is verworden tot een principekwestie dat koste wat kost bereikt 

moet worden. Amsterdam moet dan zijn eigen energie opwekken. We verbouwen 
toch ook niet ons eigen graan in de stad? Dat is niet efficiënt. 

• Door matige windsnelheid en hoogtebeperkingen voor Schiphol zijn de subsidie-
kosten per vermeden ton CO2 voor wind drie keer hoger dan voor zon op dak. Dat 
is tot 30 miljoen extra subsidie voor minder dan 2 % van de Amsterdamse energie. 
Amsterdam speelt mooi weer ten koste van de belastingbetaler. 

• Windmolens op zee leveren tot twee keer zoveel uren stroom per jaar waardoor 
minder bijstook van kolen (!) en biomassa nodig is. Energiedeskundigen adviseren 
daarom te stoppen met wind op land (KIVI, Koninklijk Instituut van Ingenieurs). 

• Ook het nieuwe kabinet zet in op wind op zee en zon op dak. Er is genoeg ruimte op 
zee en het is zeker goedkoper dan wind in Amsterdam (www.windopzee.nl). Indien 
die ruimte er niet is (wat  wethouder van Doorninck beweert) dan maar minder 
datacentra in Nederland. Op zee is onlangs extra ruimte gemaakt voor datacentra 
stroom windmolens met een capaciteit van 100 keer (15 TWh) de hele Amsterdam-
se windambitie.

• Zelfs Urgenda stelt inmiddels in haar recente rapport “Tussen Kolen en Parijs” dat 
wind op land niet meer nodig is: “Het kan veel creatiever zonder vele mensen tegen 
de energietransitie in het harnas te jagen”.
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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.

‘De beste lessen heb ik op het  
 voetbalveld geleerd’

Door Jim Jansen

Abdelali Bentohami is 

traumachirurg, schrijver 

en ondernemer en droomt 

ervan om in Marokko een 

eigen ziekenhuis op te zet-

ten.

De stem van Louis van Gaal is 
uit duizenden herkenbaar als 
hij luid het woord neemt in 
de kleedkamer. “Bentohami, 
ik zie jou binnenkort in het 
eerste van Ajax.” We schrijven 
eind jaren tachtig, plaats van 
handeling is stadion De Meer 
aan het einde van de Midden-
weg.
“Het was een wedstrijd tegen 
Sparta en ik had een paar keer 
gescoord, onder meer een 
prachtig afstandsschot. Van 
Gaal zag het wel in mij zitten,” 
vertelt Abdelali ruim twintig 
jaar later als we elkaar spreken 
op het Javaplein.

Als kind droomde Abdelali 
ervan om arts te worden. Die 
droom ontstond toen hij als 
vijfjarig jongetje met zijn vader 
langs het lokale ziekenhuis 
van Al Hoceima (Marokko) 
wandelde. Het beeld van arme 
mensen die voor de poort van 
het ziekenhuis stonden te 
dringen, maakte diepe indruk 
op hem. Hij werd (trauma)
chirurg en richtte in 2010 de 
medische hulporganisatie 
Santé Pour Tous op. Abdelali 
promoveerde in 2021 op de 
behandeling van polsbreuken. 
Behalve arts is hij ook onder-
nemer en schrijver.

“Mijn boek De wolf van 
Askram is fictie met heel veel 
autobiografische elementen. 
Het idee zat al heel lang in 
mijn hoofd. Ik wilde onaf-
hankelijk het verhaal van 
mijn vader opschrijven. Hoe 
hij vertrok uit Askram en via 
Barcelona begin jaren zeventig 
in Nederland als gastarbeider 
terecht kwam. Toen ik daar-
aan begon, dacht ik ook steeds 
meer aan mijn eigen verhaal 
en het verhaal van mijn zoon-
tje. De hoofdpersoon is een 
combinatie van mijn zoontje 
en mijzelf. Hij speelt bij Ajax, 
heeft zijn vwo gehaald, maar 
struggelt ook. Hij leeft in de 
schaduw van zijn vader. Dat 
had ik weer niet, hoewel ik 
wel enorm tegen mijn vader 
opkeek. Ik vond het ook inte-

ressant hoe de derde generatie 
Marokkaanse Amsterdammers 
aan het opgroeien is. Het zijn 
andere tijden in vergelijking 
met de tijd dat ik opgroeide.”

Hoe kijkt je vader naar jou?
“Hij is natuurlijk trots op alles 
wat ik doe, maar ik denk dat 
hij het meest verguld is met 
de stichting Santé Pour Tous. 
Het doel is arme patiënten in 
Marokko gratis te opereren 
en de kwaliteit van de ge-
zondheidszorg in Marokko te 
verbeteren.”

Jouw leven heeft zich groten-
deels in Oost afgespeeld.
“Tot mijn twaalfde woonde ik 

in de Indische Buurt, toen zijn 
we verhuisd naar de Water-
graafsmeer. Ik heb op het 
Pieter Nieuwland vwo gedaan 
en ben later gaan studeren aan 
de VU. We woonden vlak bij de 
Ringdijk en mijn zusje werkte 
in de Hema, die toen nog op de 
Linnaeusstraat zat.”

Wat herinner je je van die 
tijd?
“Alles veranderde. Hier in de 
Indische Buurt zat ik op een 
zwarte school. We hadden 
twee Nederlandse meisjes 
in de klas, Kelly en Mariska, 
en dat was het. We woonden 
klein en ik was vooral altijd 
op straat. Opeens ging ik naar 

een school waar ik een van de 
weinige gekleurde kinderen 
was, we gingen groter wonen 
en het voetballen werd steeds 
belangrijker.”

Van straat tot stadion, want 
op een gegeven moment 
klopte Ajax aan de deur. 
“Ik ben op straat begonnen, 
later ben ik bij DJK gaan spe-
len en toen werd ik gescout. 
Ik ging naar de jeugd van Ajax 
en het liep best lekker. Dat zag 
ook Louis van Gaal, dat was de 
periode net voordat hij coach 
van het eerste elftal werd. En 
nee, ik heb nooit spijt gehad 
dat ik geen profvoetballer ben 
geworden. Het is leuk, maar 

ABDELALI BENTOHAMI 

Traumachirurg Abdelali Bentohami groeide op in Oost, was een talent bij Ajax en bracht onlangs een boek 
uit. Voetbal was nooit zijn echte passie. “Het is leuk, maar ik wilde dokter worden.”

het was nooit echt mijn passie. 
Ik wilde dokter worden.”

Je hebt een mooi pad bewan-
deld.
“Soms durf ik ook niet mijn 
verhaal te vertellen. In mijn 
tijd kregen sommige kinde-
ren een te laag schooladvies 
of werden ze geweigerd voor 
een stage. Ik heb van dat alles 
niets meegemaakt. Na mijn 
studie geneeskunde heb ik een 
jaar in het Spaarneziekenhuis 
gewerkt en daarna werd ik 
aangenomen in het AMC.”

Jouw houding is optimis-
tisch en energiek. Van wie 
heb je dat?
“De beste lessen heb ik op 
het voetbalveld geleerd. Je 
wilt scoren en winnen en de 
tegenstander probeert dat te 
beletten. Op allerlei manieren. 
Schoppen, treiteren, spugen 
en nog veel meer. Je kan erop 
ingaan, maar dat werkt meestal 
niet, of dan krijg je zelf die 
spreekwoordelijke gele kaart. 
Je kan het ook negeren en dan 
zelf scoren en winnen. Zo sta 
ik ook in het dagelijks leven.”

Je woont nu in Diemen maar 
bent hier nog met regelmaat 
te vinden. 
“De Javastraat is leuk en dan 
steek ik graag door naar de 
Dappermarkt. Dat is echt 
jeugdsentiment voor mij. 
Met mijn opa ging ik er altijd 
oliebollen halen. Dat waren de 
uitstapjes die ik koester.”

Je hebt zelf nu drie kinderen 
en een druk bestaan. Kun 
je genoeg tijd voor ze vrij 
maken?
“Het werk houdt nooit op, 
maar ik doe erg mijn best. Als 
ik thuis ben, krijgen ze alle 
aandacht, zonder telefoons of 
laptops. Gewoon samen lezen 
of mijn zoontje naar voetbal 
brengen. Je hoort nooit men-
sen op hun sterfbed zeggen: 
had ik maar harder gewerkt. 
Maar wel: had ik maar meer 
tijd voor de kinderen gehad. 
Dat is voor mij heel belang-
rijk.”



Erfpachters niet uitknijpen, de woningmarkt herstellen.
EERLIJKE ERFPACHT

Amsterdam schoon,  groen, en veilig.
SCHONE STAD

Een overheid die naast de Amsterdammers staat, niet tegenover hen.
BETER BESTUUR

Stem 16 maart
op Diederik Boomsma

Doe de StemWijzer 
voor verkiezing 
stadsdeelcommissie Oost  

StemWijzer stadsdelen Amsterdam 23 februari online

Op 16 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en de 
stadsdeelcommissies. Niet iedereen weet precies welke onder-
werpen er spelen in het stadsdeel en wat de standpunten van de 
politieke partijen/ groeperingen hierover zijn. Daarom hebben 
de stadsdelen van Amsterdam een StemWijzer laten maken door 
ProDemos. De StemWijzer voor de stadsdelen komt 23 februari 
online op stemwijzer.nl 

U vindt de StemWijzer van stadsdeel Oost via 
amsterdam-oost.stemwijzer.nl
(LET OP: gebruik de link zoals het er nu staan. Dus zonder www.)
Of scan de QR:

StemWijzer
In de StemWijzer gaat het bijvoorbeeld over de 
omslag naar duurzame energie, woningnood en 
veiligheid. Wat vindt u van deze onderwerpen? 
En wat vinden de politieke partijen/ groeperingen? 
Met welke partijen/ groeperingen heeft u de meeste 
overeenkomsten? Doe de StemWijzer en u komt 
erachter!
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‘Nu staan ze vooral met de ruggen naar elkaar’
Op 16 maart gaan we naar 

de stembus voor de ge-

meenteraadsverkiezingen. 

Gelukkig kiezen we niet 

langer een ‘stadsdeelraad’ – 

dat zou de bestaande twee-

deling tussen stadsdelen 

nodeloos uitvergroten.

Er was een tijd, niet eens 
zo lang geleden, dat lokale 
verkiezingen in Amsterdam 
echt klein waren. Behalve de 
gemeenteraad kozen we ook 
een deelraad. Dit begon in 
1981 als experiment in Noord 
en Osdorp. Je kunt het je nu 
niet meer voorstellen, maar 
in die jaren was er een soort 
exodus uit onze stad. Amster-
dammers verlieten bij duizen-
den hun bovenwoning voor 
een huis-met-tuin in Hoofd-
dorp, Purmerend of Almere. 
De oude stad verkrotte en 
werd gevuld met studenten en 
krakers. Naoorlogse buitenwij-
ken kregen ‘gastarbeiders’ als 
nieuwe bewoners. 

Stadsdelen
Na het experiment in Noord 
en Osdorp, schoten de stads-
delen als paddenstoelen uit 
de grond. Zestien stuks maar 
liefst. Het was in de eerste 
plaats politieke decentralisa-
tie, maar bracht ontheemde 
wijken tevens een hernieuwd 
thuisgevoel. Oost werd in 
tweeën opgedeeld: noorde-
lijk kwam Zeeburg, zuidelijk 
Watergraafsmeer. In dat laatste 
stadsdeel groeide het Ooster-
park – met Tropenmuseum en 
het voormalig kloosterkerk-
Sleep-inn-complex – al snel 
uit tot bloeiend cultureel 

gebied. Stadsdeel Zeeburg 
transformeerde de fail-
liete Havens Oost tot de eerste 
transformatiewijk nieuwe stijl. 
Industrieel erfgoed werd niet 
gesloopt maar herbestemd tot 
horeca, winkels en culturele 
voorziening. In de slipstream 
van deze transformatie werd 
de afgegleden Indische Buurt 
gerevitaliseerd. 

Afgeschaft
Bij de schaalvergroting van 
2010 fuseerden Zeeburg en 
Watergraafsmeer tot stadsdeel 
Oost. In 2014 zijn alle stadsde-
len door Den Haag afgeschaft 
vanwege de beëindiging van 
deelgemeenten. Terugkijkend 
lijkt Oost als stadsdeel een 
succesverhaal – al is het succes 
vast niet louter toe te schrijven 
aan een kwart eeuw gefocuste 
aandacht. Feit is dat Oost van 
een verpauperd woonwerk-
gebied uitgroeide tot een rijk 
stuk stad. Anno 2022 zijn er 
drie NS-stations, de hoogste 
kantoortorens van Amster-
dam, een flink aantal hoger 
onderwijsinstellingen plus ’n 
sciencepark. Enkele woonwij-
ken horen tot de meest exclu-
sieve van de hoofdstad en van 
de negentien Amsterdamse 
‘ontwikkelbuurten’ liggen er 
nul in Oost. 

Toch houd ik geen pleidooi 
voor de terugkeer van stadsde-
len met een politiek mandaat. 
Prima dat we nu volstaan met 
een dienstenloket en een amb-
telijk adviserende bestuurs-
commissie. Stadsdelen met 
politieke macht zouden al te 
krachtige bolwerken worden. 
Waar de stadsdeelraden veer-
tig jaar geleden wat besmuikt 
voor hun belang opkwamen, 

VA N  STA D S D E L E N  N A A R  S U C C E S D E L E N

deBrug De veranderende stad Door Bas Kok
Van IJ tot Z

vragen mondige buurtgroe-
peringen en belangenpartijen 
– vaak met hoogopgeleide 
professionals aan boord – ook 
zonder politieke macht al ef-
fectief aandacht. Anders dan 
veertig jaar geleden is de aard 
van hun bijdrage nogal conser-
vatief en protectionistisch. 

Succes delen
De komende jaren is het voor 
Amsterdam juist belangrijk dat 
sterke en zwakke stadsdelen 
(en aangrenzende gemeenten) 
hun successen en problemen 
uitwisselen. Als Noord een 
eeuwigheid strijdt voor een 
brug over het IJ, is het absurd 
dat men in Oost de krachten 

bundelt om deze verbinding 
tegen te gaan. Dat Oost de 
Hogeschool uit Diemen weg-
trekt naar een onbereikbare 
plek op Zeeburgereiland is 
onsympathiek. Cruquiusei-
land omvormen tot superluxe 
woonbastion is een segrege-
rende ontwikkeling als je weet 
dat Zuidoost overloopt van 
de armoede-enclaves. Beter 
is het Oost fysiek en sociaal 
te verbinden met haar om-
liggende stedelijke kernen. 
Wat zou het mooi zijn als het 
sterke Oost de komende jaren 
Noord, Zuidoost, Diemen en 
Duivendrecht empowert – nu 
staan ze vooral met de ruggen 
tegen elkaar. Ik hoop dat een 

nieuw college muren breekt 
en bruggen slaat. In 1981 was 
het belangrijk stadsdelen op 
zichzelf te laten focussen, in 
2022 gaat het erom dat juist 
niét te doen.

‘Beter is het Oost fysiek en sociaal te verbinden met haar omliggende stedelijke kernen. Wat zou het mooi 
zijn als het sterke Oost de komende jaren Noord, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht empowert.’

Middenweg 3

020 3311700

GEZOCHT
zaterdaghulp

M U Z I K A L E  P O D CA S T

Ouderen Open Hof in spotlight
Haar bijbaan in verpleeghuis de Open Hof bracht Nina Vano, die muziek en theater maakt, 
op een idee. Gesprekken met bewoners over de meest uiteenlopende thema’s, zoals reizen, 
homo-acceptatie en zelfzorg, inspireerden haar om hun verhalen te bewerken tot een 
muzikale podcast. Was vroeger alles beter? En wat kunnen we leren van ouderen? 
“Ik probeer hiermee de levenservaringen van de oude bewoners naar een breder en met 
name jonger publiek te brengen. Op ieder kamertje, achter die witte gordijnen en plantjes 
op de vensterbank, schuilt namelijk een verhaal.” 
Dankzij succesvolle crowdfunding en steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst kon ze de podcastreeks gaan maken. In elke aflevering 
beluister je een gesprek met een oudere en een op diens verhalen geïnspireerd lied. 
Nieuwsgierig geworden? De reeks is te vinden op Spotify, zoekterm ‘Bij Ons op Vier’. 
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP 16 MAART, WELKE KWESTIES 
VIND JI J  BELANGRI JK?

Veertien van de vijftien partij-
en in de huidige gemeenteraad 
(het islamitisch geïnspireerde 
NIDA doet dit jaar niet mee) 
stellen zich opnieuw verkies-
baar. In totaal dingen er dit jaar 
26 partijen mee – dat lijkt veel 
en dat is het ook wel op een 
totaal van 45 te verdelen zetels. 
Vier jaar geleden waren het er 
zelfs 28. 

Van partijen die destijds geen 
zetel wisten te bemachtigen 
zijn er dit jaar een aantal 
geruisloos van de kieslijst ver-
dwenen; een leemte die snel 
werd opgevuld door nieuwe 
aanwas. Onder de nieuwko-
mers zijn er twee partijen met 
roots in Forum voor Democra-
tie (FvD): Groep Otten van Eer-
ste Kamerlid Henk Otten en 
Belang van Nederland (BVNL) 
met Tweede Kamerlid Wybren 
van Haga als aanjager. Of Hart 
voor Vrijheid, de nieuwe partij 
van Ab Gietelink die zich de 
afgelopen twee jaar fel heeft 
uitgesproken tegen de coro-
namaatrgelen. Niet helemaal 
nieuw is VOLT, de partij die 
we al kennen uit de landelijke 
en Europese politiek, maar die 
dus nu ook lokaal meedingt. 
En dan is er de Feestpartij die 
zich opwerpt voor de evene-
mentsector. Helaas zonder 
oprichter en carnavalskoning 
Johan Vlemmix op de lijst, 
omdat niet duidelijk was of hij 
zijn geliefde Brabant wel voor 
Amsterdam zou verruilen als 
hij gekozen werd.

Basisinkomen voor jongeren 
Verfrissend lijkt de gooi 
naar zetels van het eveneens 
nieuwe LEF, een partij ‘vol 
moed, branie en durf’ die 
zich opwerpt voor de nieuwe 

Op naar de stembus

generatie. De partij gelooft niet 
in verkiezingen, maar pleit 
voor burgerraden waarin alle 
leeftijden – dus ook jongeren 
–vertegenwoordigd zijn. “De 
jeugd heeft verbeeldings-
kracht en heeft nog geen vast-
geroeste denkpatronen,” zegt 
oprichter en lijsttrekker Daniël 

van Duijn. “Ga maar na, alle 
revoluties uit de geschiedenis 
zijn door jongeren ontketend.” 
Voor Amsterdam wil de partij 
onder meer een proef met het 
basisinkomen om zo de stad 
‘schuldenvrij’ te krijgen. Dit 
wordt bekostigd door bij ie-
dere uitgegeven euro 0,2% op 
te tellen. “Daar merkt helemaal 
niemand iets van.” Ook wil de 
partij drugs op een geregu-
leerde manier legaliseren om 
de onder- en bovenwereld te 
ontvlechten.

Buurtinitiatieven en inno-
vatie
Ook nieuwkomer ST3M 
trekt de aandacht. De par-
tij heeft een stad voor ogen 
waar bewoners zich weer 
gehoord voelen. Lijsttrekker 
Fenna Swart haalt geregeld 
het nieuws met haar strijd 
tegen de biomassacentrale in 
Diemen, die volgens haar he-
lemaal niet duurzaam is, maar 
feitelijk ‘een grote houtoven’. 
“Met ST3M streven wij naar 
een eerlijke energietransitie, 
op basis van gezond verstand 
en niet ideologie,” zegt ze 
hierover. “Het huidige systeem 
is ondemocratisch en ondoor-

zichtig. Bewoners hebben 
nauwelijks inspraak, al wordt 
dat wel beloofd.” Als voorbeeld 
noemt ze de aansluiting op het 
warmtenet in de Watergraaf-
smeer. “Los van het feit dat 
zo’n warmtenet helemaal niet 
zo efficiënt is, hebben bewo-
ners helemaal niets te kiezen. 
Bovendien wonen ze lange tijd 
in een bouwput.” Haar partij 
gelooft meer in kleinschalige 
buurtinitiatieven, woningiso-
latie en zonnepanelen. Ook 
is ‘Amsterdam van het gas af’ 
geen heilige graal voor de par-
tij; zo milieubelastend is aard-
gas nu ook weer niet, en door 
wat langer gebruik te maken 
van gas winnen we tijd om met 
écht innovatieve oplossingen 
te komen, aldus Swart.

Groene stad
Niet alleen het programma van 
ST3M heeft een groen tintje. 
Zo zet GroenLinks hoog in op 
een ‘groene stad’: een boom 
voor elke nieuwgeborene, de 
oprichting van het Amster-
dams Klimaatfonds als ‘groene 
banenmotor’ en 65% minder 
CO2-uitstoot in 2030. “We 
hebben geen tijd te verliezen. 
De komende acht jaar zetten 
we alles op alles,” zegt lijsttrek-
ker Groot-Wassink hierover. 
Maar hij ziet ook kansen. “We 
heten niet voor niets Groen-
Links, bij ons gaan klimaat 
en onze rode kant echt hand 

in hand,” zegt hij, doelend op 
de term ‘klimaatrechtvaardig-
heid’ in het partijprogramma. 
Iedereen moet profiteren van 
de kansen die de energietran-
sitie biedt en niet hoeven op-
draaien voor schade die grote 
bedrijven veroorzaakt hebben. 

Eens per week kwaliteitsvlees
D66 pakt uit met de ronkende 
term do or die: 60% CO2-re-

Van boven naar beneden: 
Daniël van Duijn (LEF - Voor de Nieuwe Generatie),
Fenna Swart (ST3M), Reinier van Dantzig (D66)

Door  José Stoop

Er valt genoeg te kiezen bij de gemeenteraads- en stadsdeelcommissieverkiezingen op 

16 maart. Zo komt de wooncrisis in elk partijprogramma wel terug, en wat doe we met 

de brutale beleggers die alles opkopen? De VVD stroopt de mouwen op tegen afval in 

de stad, LEF wil jongeren een stem geven via burgerraden, ST3M mikt op energietran-

sitie op basis van gezond verstand, JA21 is voor kernenergie. Over die heikele windmo-

lens durft eigenlijk geen enkele partij zich uit te spreken. Wat stem jij op 16 maart?

‘De jeugd heeft verbeel

dingskracht en heeft nog 

geen vastgeroeste denk

patronen’ (LEF)

‘Amsterdam kan binnen en

kele jaren energie neutraal 

worden’ (D6 6)
‘Iedereen moet profiteren 

van de kansen die de 

energietransitie biedt’ 

(GroenLinks)

‘Een eerlijke energietran

sitie op basis van gezond 

verstand en niet ideologie’ 

(ST3M)
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ductie in 2030, grootschalig 
isoleren, en ‘geen dak onbe-
nut’, ofwel zonnepanelen waar 
het kan. Volgens lijsttrekker 
Reinier van Dantzig is dit hét 
moment om in te grijpen en 
kan Amsterdam een voorbeeld 
worden voor de rest van de we-
reld door binnen enkele jaren 
energieneutraal te worden. 
“Amsterdam heeft zichzelf wel 
vaker opnieuw uitgevonden.” 

BIJ1 gaat nog een stapje verder 
in haar klimaatdoelen en wil 
Amsterdam al in 2025 klimaat-
neutraal hebben – ruim eerder 
dus dan 2050, het jaartal dat de 
overheid nastreeft. En ook LEF 
heeft vergaande plannen voor 
het aanpakken van de klimaat-
crisis, denk aan Meat Monday 
(waarbij we hooguit eens per 
week kwaliteitsvlees eten), of 
een carbon budget per burger. 
JA21 is kort maar krachtig: 
geen biomassa of windmolens, 
maar groots uitpakken met 
kernenergiecentrales.

Net als ST3M neemt JA21 
stelling tegen Amsterdam zo 
snel mogelijk ‘van het gas af’. 
“Het lijkt wel of alle partijen 
wat dat betreft een pad zijn in-
geslagen en er geen weg meer 
terug is. Terwijl het helemaal 
niet realistisch is, een warm-
tepomp kan bijvoorbeeld 
lang niet in alle huizen,” zegt 
lijsttrekker Annanbel Nan-
ninga erover. Haar partij is ook 
tegen het plaatsen van extra 
windmolens (“ze zijn lelijk, 
ze gaan maar een aantal jaar 
mee, ze geven geluidsoverlast 
en zijn niet eens zo rendabel”) 
en biomassacentrales, en is 

voorstander van grootschalige 
woningisolatie en kernenergie 
op landelijke schaal. 

Niet sexy
Voor VVD’er Frans van Vliet 
van stadsdeel Oost is een 
schone stad een van de speer-
punten; zijn partij wil graag 
de mouwen opstropen om het 
afvalprobleem op te lossen. 
Maar, zegt hij, “Afval ophalen 
is niet sexy genoeg voor dit 
college. De huidige bestuur-
ders zijn te veel bezig met hun 
idealen en vergezichten. Ide-
alen zijn leuk, maar er moet 
ook gewoon gewerkt worden 
aan de dagelijkse zaken.” 

Maximumsnelheid naar 30 
kilometer per uur 
Ruim baan voor de fietser, le-
zen we in veel verkiezingspro-
gramma’s, en niet zelden is de 
auto de grote boeman. De auto 
is slechts ‘te gast’, lezen we 
bij Partij voor de Dieren. Een 
hele rits partijen (onder meer 
SP, GroenLinks, D66, PvdA en 
LEF) pleit voor een maximum-
snelheid van 30 kilometer per 
uur in de stad. Niks daarvan, 
zeggen onder meer VVD, FvD 
en JA21: weg met die Agenda 
Autoluw en lekker 50 blijven 
rijden. 

Ook Schiphol blijft een heet 
hangijzer. Zo zijn onder meer 
VVD, FvD en JA21 voor groei 
van de luchthaven, maar plei-
ten veel linksere partijen niet 
alleen tegen groei, maar zelfs 
voor krimp. Daniël van Duijn 
van LEF: “Schiphol moet een 
coöperatie worden. Overstap-
vluchten moeten verboden 

worden, alleen dat al gaat 
enorm in uitstoot schelen.” 
En het doortrekken van de 
Noord/Zuidlijn? Niet nodig, 
zegt ST3M. Steek dat geld lie-
ver in verbetering van het ov in 
de stad. Ook BIJ1 heeft twijfels 
over het nut van het doortrek-
ken van de metrolijn.

Amsterdam voor Amster-
dammers
De woningcrisis is een speer-
punt in zo’n beetje elk ver-
kiezingsprogramma, dus 
we lezen ‘bouwen, bouwen, 
bouwen’. Maar waar bijvoor-
beeld GroenLinks, SP en PvdA 
vooral het onderste segment 
aan een betaalbare woning 
willen helpen, richten D66 
en VVD zich nadrukkelijk op 
huur-en koopwoningen in het 
middensegment. Want, zegt 
Van Dantzig van D66, “er zijn 
veel te weinig van dit soort 
woningen. Zo blijven mensen 
veel te lang in hun goedkope 
huur- of koopwoning zitten 
en is er geen doorstroom.” Ook 
Van Vliet (VVD) begrijpt het 
niet echt. “Zien ze dan niet 
het probleem van de woning-
markt? Woningen voor star-
ters, middenhuur en koopwo-

ningen, daar is behoefte aan. 
Natuurlijk, het is heel nobel 
om nog meer sociale huurwo-
ningen te bouwen maar je zegt 
dan ‘nee’ tegen de midden-
groepen van leraren, agenten, 
enzovoorts.” Nanninga (JA21) 
vindt dat er creatief gekeken 
moet worden naar bouwen 
om het stadse leefgebied uit te 
breiden. “Waarom moeten we 
een niet zo bijzondere biotoop 
als het IJmeer met rust laten? 
We zijn een stad en daar moet 
gewoond worden.”

Eigenlijk wil iedereen wel een 
vuist maken tegen grote beleg-
gers, de ene partij een wat 
stevigere dan de ander. Denk 
bijvoorbeeld aan opkoopbe-
scherming van goedkope en 
middeldure huizen of het in-
stellen van een zelfbewonings-
plicht. “Ja, dat is een onver-
wachts socialistisch standpunt 
van een liberale partij als wij 

zijn,” zegt Nanninga (JA21) 
wiens partij ook een zelfbewo-
ningsplicht voorstaat. “Maar je 
moet soms pragmatisch zijn, 
zeker op lokaal niveau.” Een 
stapje verder gaat GroenLinks, 
die een Gemeentelijke Wo-
ningbedrijf wil oprichten dat 
leegstaande panden opkoopt, 
en LEF wil zelfs een referen-
dum over het onteigenen van 
beleggers.

En die extra windturbines? Tja, 
het lijkt erop dat geen enkele 
partij zijn vingers wil branden 
aan al te harde uitspraken. Mo-
gelijkheden voor wind op land 
worden ‘onderzocht’, molens 
worden alleen geplaatst ‘waar 
dat verantwoord kan’, in ieder 
geval ‘niet in het groen’ of ‘bij 
voorkeur in de haven’. Hier is 
het laatste woord nog niet over 
gezegd. 

Wil je een steentje bijdra-
gen aan de verkiezingen? De 
gemeente zoekt nog stem-
mentellers voor 16 maart! Ga 
voor meer informatie naar 
amsterdam.nl/verkiezingen/stem-
bureauleden-stemmentellers/

50PLUS 

Belang van Nederland (BVNL) 

Bij1* 

Blanco 

CDA* 

ChristenUnie*

D66* 

De Feestpartij (DFP) 

De Groenen Basis Piraten 

Democratisch Socialisten Amsterdam* 

DENK* 

De Republikeinse Politieke Partij

Forum voor Democratie (FvD)*

Paul Beving (m) 

Rob Heilbron (m) 

Jazie Veldhuyzen (m)

Kok Chan (m) 

Diederik Boomsma (m)

Gerjan van den Heuvel (m) 

Reinier van Dantzig (m) 

Deniz Üresin (m) 

Matthijs Pontier (m) 

Bart Hartog (m)

Sheher Khan (m) 

Delano Felter (m) 

Anton van Schijndel (m)

GroenLinks*

Groep Otten (GO)

Hart voor Vrijheid Amsterdam 

Het Juiste Antwoord ( JA21)* 

LEF - Voor de Nieuwe Generatie 

Partij voor de Dieren (PvdD)*

Partij van de Arbeid (PvdA)* 

Partij van de Ouderen (PvdO)* 

Socialistische Partij (SP)* 

ST3M

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 

Volt 

VVD*

Rutger Groot Wassink (m) 

Henk Otten (m) 

Ab Gietelink (m) 

Annabel Nanninga (v) 

Daniël van Duijn (m)

Johnas van Lammeren (m)

Marjolein Moorman (v)

Wilhelmina van Soest (v)

Remine Alberts-Oosterbaan (v) 

Fenna Swart (v) 

Mathieu van Spronsen (m) 

Juliet Broersen (v) 

Claire Martens (v)

DEZE PARTI JEN DOEN MEE AAN DE AMSTERDAMSE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2022

PARTIJ LIJSTTREKKER LIJSTTREKKERPARTIJ

* Eén of meer zetels in huidige gemeenteraad

‘Weg met die Agenda 

Autoluw en lekker 50 

blijven rijden’ (JA21)

‘Afval ophalen is niet sexy 

genoeg voor dit college’ 

(VVD)

‘Ruim baan voor de fietser. 

De auto is slechts te gast in 

de stad’ (Partij voor de 

Dieren)

‘Over de extra windturbines 

doen veel partijen geen al 

te harde uitspraken. Hier 

is het laatse woord nog niet 

over gezegd’ 



• Voorrang voor kerntaken als dienstverlening, 
communicatie, goed onderhoud, schone straten 
en vaste ophaaldagen grof vuil met consequent 
optreden tegen afvaldump. 

• Open en transparant bestuur en bewoners 
vóóraf betrekken, niet achteraf zoals in het  
Galileiplantsoen.

• Een eerlijke energietransitie, tégen gedwon
gen overstap naar warmtenetten van energie
monopolisten. 

• Meer sport- en spel voorzieningen op 
Zeeburgereiland,Centrumeiland,IJburgen
Amstelkwartier.

• Stop opdelen van ééngezinswoningen in onzelf
standige eenheden (verkamering). Volwaardige 
huisvesting van studenten in studentenhuizen.

• Méér midden-huur en midden-koopwoningen 
in heel Oost. Mét voorrang voor bewoners die er al 
20 jaar wonen.   

• Geen sloop van sociale woningen in Oost, zoals 
inAmsteldorpenTuinwijck.

• Uitbreiding van groen op alle stenige pleinen, 
méér groenstroken, volkstuinen en parken. Groen 
nooit bebouwen. Een park op de kop van het 
Java-eiland. 

• Geen windmolens bij woonwijken in Science 
ParkenbijIJburgengéén Biomassa.

• Géén erotisch centrumindewoonwijkendusook
niet in het Eenhoorngebied, maar vestig dat in een 
werkgebied.

• Openbaarénlangzaamvervoerkrijgenvoorrang
met nieuwe tramverbindingen tussen Zeeburger
eiland, Noord en Oost. 

• Meer en bredere fietspadenmeteenfietsbrug
tussenZeeburgereilandenOostelijkeHavengebied.

Méérbelangen is al 30 jaar dé lokale partij van Oost. Maar grote beslissingen maakt men in de Stopera. 
Daarom is Méérbelangen mede initiatiefnemer van ST3M, de nieuwe lokale partij voor heel Amsterdam.

Kandidaten Stadsdeel Oost:1. SalómeWillemsen
2. BasvanVliet 3. FransRomkema4. JanErikBurger
5. RenévanEunen 6. BertBrons,7. AnjaStroomer
8. FennaSwart

 Stem lijst 18: ST3M - Meerbelangen    •   WWW.ST3M.NL

Lijst 18

Betere opties voor Middenmeer dan duur en 
energieverslindend warmtenet?

Middenmeer lijkt aangesloten te gaan worden op een 
hoog temperatuur warmtenet. De laatste inzichten 
laten zien dat er steeds betere andere oplossingen 
bestaan. Ook blijken warmtenetten niet gasvrij te 
zijn, duur met minimaal 25.000 euro aan aansluitkos-
ten per woning en de afhankelijkheid van één grote 
leverancier die nog steeds op vervuilende bronnen 
stookt, zoals vuilnis of biomassa.

Met zeer heet water wordt goede isolatie op de tweede 
plekgezet,terwijldatinallegevallendemeesteffectieve
maatregelzouzijn.
Als je voor zeg dertig jaar aan zo'n contract vast zit, dan 
kun je niets meer met nieuwe schone energie en nieuwe 
techniek die snel beter wordt.
Metbeterewarmtepompenbijvoorbeeld,betere-enmeer
zonnepanelen en techniek om laag temperatuur uit water
bronnen of andere minder vervuilende warmtepunten te 
halen.
Ook wil je de optie open houden om meer met elektriciteit 
te kunnen doen als er straks veel meer windmolens op zee 
enmeerzonnepanelenzijn.
Zowel schone stroom als isolatie wordt goedkoper en 
meer gesubsidieerd dan eerder nog werd gedacht.
Door nu aan een hoog temperatuur warmtenet te gaan, 
zit je straks vast. Dan kun je niet meer mee met nieuwe 
techniek.

Ookishetsysteemnieteffici
ent.Hetrondpompenvanheet
water door de stad, ook in de zo
mer, brengt onnodig energieverlies 
mee(30tot50%).

Erzijnzekeralternatievenmogelijk,maardiemoetenwel
wat beter worden uitgewerkt. Dan kan ook over fasering 
gaan, met een kortlopender contract, zodat je warmtenet 
overbijvoorbeeldvijfoftienjaar'vrij'isomaanandere
schonere, minder hete en meer lokale bronnen te koppe
len.Danmoetenweldebuizendaarvastopzijnberekend.
Inhethuidigetrajectisonvoldoendeduidelijkwathierin
deoptieszijn. HethuidigecollegezietMiddenmeerals
experimenteergebied om te leren en stopt er miljoenen 
subsidie in. Maar alle kennis is aanwezig om het meteen 
goed te doen en te zorgen dat we echt kunnen besparen 
op de energierekening. De buurt is geen speelveld voor 
bestuurders met wilde plannen. Ook de stadsdeelcommis
siehoorthierineenroltekrijgen. 

Wij zijn als burgerplatform op zoek naar mensen die 
met ons, en met andere experts, willen meedenken over 
deze alternatieven. Bekijk de video's en lees meer op 

duurzaam.burgerplatform.nu 
Meld u daar aan voor de online 
informatiesessies.
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IJburg, het IJmeer en 

 Science Park zijn nog 

steeds één groot zoek-

gebied voor industriële 

windturbines, zegt Heleen 

van den Hombergh, be-

woner IJburg en actief in 

 natuurklankbordgroep 

over windenergie. “Ingrij-

pende plannen moeten 

voorkomen worden.’

De windturbines zijn nog 
steeds niet van de kaart in 
Oost? 
“Nee, ondanks massaal verzet 
zijn IJburg, IJmeer en Science 
Park net als een aantal andere 
plekken in Amsterdam een 
groot windzoekgebied gewor-
den onder de Regionale Ener-
gie Strategie (RES). Met effect 
op tienduizenden bewoners, 
mens en dier. Als de huidige 
plannen doorgaan mogen 
straks bijvoorbeeld windturbi-
nevergunningen worden aan-
gevraagd bij Vuurtoreneiland, 
in de IJburgbaai, en op Voge-
leiland. Het IJmeer is interna-
tionaal erkend natuurgebied, 
superbelangrijk voor vogels 
en vleermuispopulaties. Die 
ondervinden schade van tur-

bines door aanvaringen met de 
wieken, maar ook omdat hun 
leefgebied verstoord wordt. 
Ook het Diemerpark staat nog 
op de lijst. Ik denk dat de ge-
meenteraadsverkiezingen van 
16 maart heel belangrijk zijn 
om deze ingrijpende plannen 
te voorkomen.”

Sommige mensen vinden 
windturbines mooi en on-
misbaar.
“Over smaak valt te twisten 
maar het gaat hier om de 
aantasting van natuur- en 
landschapswaarden, en de 
nachtrust van bewoners. Die 
megawindturbines van 150 tot 
220 meter hoog kunnen vol-
gens de huidige norm tot op 
350 meter van huizen komen, 
ook in IJburg. Er is daarnaast 
ook een heel klein gebiedje 
aangewezen, heel dicht op 
volkstuinen, bij Science Park. 
Duizenden mensen kunnen 
hierdoor ernstige geluidsover-
last gaan ervaren.”
“In het IJmeer zou wind 
opwekken efficiënt zijn zegt 
men, maar dat is heel relatief. 
Op zee is windenergie veel 
efficiënter en goedkoper, Am-
sterdam kan beter 2 of 3 grote 
turbines op zee zetten. Het is 
belangrijk aan de klimaatop-
gave bij te dragen, maar dan 
op een efficiënte en creatieve 

manier, zoals door besparing, 
isolatie en zonne-energie op 
daken en andere slimme op-
pervlakken.”

de Brug schreef in januari al 
‘Een windmolenwijzer voor 
de kiezer graag’. Is die er nu? 
“Wij hebben de partijpro-
gramma’s geanalyseerd en 
partijen ondervraagd. Het is 
mogelijk om te kiezen voor 
partijen die bezwaren van 
burgers en natuurorganisaties 
serieus nemen en geen extra 
windturbines in de stad willen, 
in elk geval buiten de Haven. 
Zeg nee tegen de partijen die 
koste wat kost turbines wil-
len doordrukken: dat zijn de 
coalitiepartijen GroenLinks, 
PvdA en D66. Zelfs voor de 
oproep natuur in het IJmeer 
te ontzien was de coalitie tot 
nu toe doof, terwijl Provinciale 
Staten en vrijwel alle natuuror-
ganisaties zeggen: dáár niet.”

Van den Hombergh zit nu 
in een klankbordgroep over 
natuur en windturbines in 
Amsterdam. Ze zegt: “Kies 16 
maart voor creatievere oplos-
singen dan extra windturbines 
in de stad. We moeten af van 
symboolpolitiek en kiezen 
voor een echt duurzaam kli-
maatbeleid.” 

WINDALARM: HUIDIGE COALITIE WIL WINDTURBINES DOORDRUKKEN

‘Kies 16 maart voor creatievere oplossingen’

Heleen van den Hombergh, bewoner van IJburg en actief in natuur klank-
bordgroep over windenergie. Ze benadrukt: “Alle natuurclubs zeggen nee, 
maar het IJmeer als locatie voor windturbines is nog níet van de kaart”.
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Voor verkiezings- en meer 
info: www.windalarmijburg.nl.

Advertorial

Healing Power slaat de spijker op zijn kop

Kunst en Cultuur in Oost Door Wietse Schmidt

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

In de media verscheen zo'n 

twee weken geleden een be-

richt over een gebedsgene-

zer in Pakistan die een vijf 

centimeter lange spijker in 

het hoofd van een zwangere 

vrouw had geslagen. Vol-

gens de man zou ze op deze 

manier een zoontje krijgen. 

De Telegraaf plaatste er op 

9 februari een artikel over 

op internet, met een rönt-

genfoto van de spijker die 

de schedel doorboorde.

Verwonderd vroeg ik me af 
hoe die gebedsgenezer dacht 
dat die spijker zijn werk ging 
doen. Maar ik verbaasde me 
nog meer over het feit dat de 
vrouw zich een spijker in haar 

hoofd liet slaan. Het blijkt 
dat haar man had gedreigd 
haar te verlaten als ze niet 
een zoon zouden krijgen. De 
vrouw moet natuurlijk enorm 
wanhopig zijn geweest. Maar 
ze moet toch ook een rotsvast 
vertrouwen hebben gehad in 

de gebedsgenezer. Ik kan me 
daar niets bij voorstellen.
Het Tropenmuseum exposeert 
momenteel de tentoonstelling 
Healing Power. Het museum 
toont hoe mensen over de 
hele wereld zich wenden 
tot behandelmethoden die 

teruggrijpen op eeuwenoude 
spirituele tradities. Het laat 
zien hoe de rituelen vroeger 
waren en welke magische stof-
fen, geneeskrachtige stenen 
en beschermende amuletten 
daarbij van pas kwamen. Het 
toont ook hoe er in bepaalde 
culturen nog steeds mee wordt 
omgegaan en hoe we hierdoor 
ook in het Westen geïnspi-
reerd kunnen raken.

Het feit dat ik me er niets bij 
kan voorstellen heeft te maken 
met de verschillende wereld-
beelden die we hebben. Als 
je begrijpt hoe anderen de 
wereld zien, begrijp je ook 
hun handelen beter. Het Tro-
penmuseum geeft een breed 
overzicht van het wereldbeeld 
van verschillende culturen en 
de manieren waarop er wordt 
omgegaan met lichamelijke, 
geestelijke en maatschappelij-
ke onrust. Als je gelooft dat er 

een geest in je huist, hoe ver-
drijf je die dan? Waarschijnlijk 
niet met een paracetamolletje. 

Het Tropenmuseum stelt ex-
pliciet dat het zich er niet over 
uitlaat of de genezingspraktij-
ken werken. De tentoonstel-
ling laat de bezoeker breder 
kijken dan zijn eigen kaders 
en creëert daarmee waarde-
vol begrip voor culturen met 
andere opvattingen. Betekent 
dat dan dat je alles maar moet 
goedkeuren? In Pakistan vond 
de politie toch van niet. De 
gebedsgenezer wordt gezocht 
omdat hij 'met het leven van 
een onschuldige vrouw speel-
de en een spijker in haar hoofd 
sloeg met de valse belofte van 
een zoon’. Gelukkig heeft de 
vrouw het overleefd. Ik ben 
benieuwd of het een zoontje 
wordt.

Meisje van een nomadenstam uit Mongolië, foto te zien in de 
tentoonstelling Healing Power. Fotocredits: Hamid Sardar
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VEEL MOOIE OUDBOUW VERDWI JNT 

De afgelopen jaren zijn 

er honderden woningen 

in Oost gesloopt. Van 

alle stadsdelen gaat Oost 

het slechtst om met haar 

historisch erfgoed, menen 

onderzoekers Hanneke 

Ronnes en Wouter van 

Elburg van de Universiteit 

van Amsterdam.

Derde Oosterparkstraat 44–58, 
Von Zesenstraat 417–423, 
Pontanusstraat 14–16, Suma-
trastraat 214–236, het is een 
waslijst aan woningen in Oost 
die de afgelopen jaren tegen de 
vlakte zijn gegaan. Foto’s van 
de gesloopte woonblokken 
staan in Amsterdam Sloopt, 
afbraak in de hoofdstad in de 
21e eeuw, geschreven door 
Hanneke Ronnes en Wouter 
van Elburg, respectievelijk 
cultuur- en architectuurhisto-
ricus aan de Universiteit van 
Amsterdam. Het boek geeft 
een overzicht van alle panden 
in Amsterdam die de afgelo-
pen jaren zijn gesloopt of voor 
sloop op de nominatie staan. 

Amsterdam maakt een nieuwe 
sloopgolf door, stelt Van 
Elburg. “Die is in omvang 
te vergelijken met de sloop-
woede uit de jaren zeventig en 
tachtig. Alleen zijn de aanja-
gers andere partijen dan toen. 
Werd de sloop in de jaren 
tachtig aangestuurd door de 
gemeente, nu zijn het vooral 
projectontwikkelaars, woning-
corporaties en rijke particu-
lieren.”

De sloop van Oost
Vooral stadsdeel Oost scoort 
slecht in deze sloopwoede, 
vult Ronnes aan. “Tussen 2018 
en 2022 zijn ongeveer 500 
woningen afgebroken in Oost 
door woningcorporaties als 
Eigen Haard, de Alliantie en 
Stadgenoot. In 2018 verdween 
een blok van 141 woningen aan 
de Molukkenstraat, in 2020 ge-
volgd door een ander blok op 
steenworp afstand in de Madu-
rastraat. Tegelijkertijd sloopte 
Eigen Haard meer dan 200 
woningen in de Sumatrastraat 
en op het Sumatraplantsoen.”

Veel oudbouw is verdwenen
Het verbaast Ronnes dat 
vooral de laatste plukjes 
oorspronkelijke bebouwing 
in Oost worden gesloopt, niet 
de nieuwbouw uit de jaren 
tachtig. “En dat terwijl er al 
zoveel oudbouw is verdwenen. 
Sinds de jaren zeventig en 
tachtig verdween bijna de helft 
van de oude woningen in de 
Dapperbuurt. In de Indische 
Buurt is ongeveer de helft van 
de oudbouw verdwenen. Dat is 
ongekend, er is nergens in Am-
sterdam zoveel gesloopt als in 
Oost. Als je daarmee doorgaat, 
duw je Oost richting nieuw-
bouwwijk. Terwijl historische 
architectuur door bewoners 
hoog wordt gewaardeerd. Het 
zorgt voor contact met het 
verleden en draagt bij aan het 
sociale cement van een wijk.”

Eén van de problemen bij mas-
sale sloop is de manier waarop 
stadsdelen omgaan met het ge-
bouwde erfgoed. Van Elburg. 
“En dan constateren we dat 
Oost het slechtst omgaat met 
de historische architectuur. Er 
is geen regie.”

Terwijl het stadsdeel veel kan 
doen. “Ze kunnen met wo-
ningcorporaties afspraken 
maken, ze kunnen panden 
aanwijzen als gemeentelijk 
monument. In Oost zijn die 
er nauwelijks, het zijn alle-
maal zogenoemde orde 2 en 3 
gebouwen. Dat houdt in dat ze 
juridisch niet beschermd zijn. 
Als een eigenaar besluit: ik wil 
dit orde 2 of 3 pand morgen 
slopen, is er niemand die hem 
tegenhoudt. Voor sloop is 
geen vergunning nodig, voor 
nieuwbouw wel.”

Spijt komt na sloop
Een mooi voorbeeld vormt 
het rijtje oude woningen 
aan de Ringdijk, vlakbij het 
Recht- of Tolhuis van de 
Watergraafsmeer. Ronnes: 
“Dat zijn de laatste restanten 
van voorstedelijke bebouwing 
van de voormalige gemeente 
Watergraafsmeer. Eén van die 
panden is een gemeentelijk 
monument, de andere vier 
niet, daarvoor ligt nu een 
sloopplan klaar. Waarom maak 
je daar geen gemeentelijke 
monumenten van?”

Meer regie dus door het stads-
deel. Daarnaast moeten wo-
ningcorporaties hun verant-
woordelijkheid nemen, vindt 
Ronnes. “Ze hebben samen de 
afgelopen jaren hele straten 
afgebroken. Dat moet je als 
woningcorporatie niet willen. 
Je bent verantwoordelijk voor 
dat ene stukje stadsschoon dat 
je in je bezit hebt. Soms lijkt 
het erop alsof het taboe op 
sloop is verdwenen. Maar we 
weten: spijt komt na sloop.”

Door Michel van Dijk

Ivar Manuel, portefeuillehouder 
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling 
stadsdeel Oost

“Het klopt dat er de afgelopen jaren veel woningen gesloopt. 
Maar het is niet zo dat er gesloopt wordt zonder dat het stads-
deel daarin gekend zou worden. Er vinden altijd gesprekken 
plaats tussen stadsdeel en woningcorporatie als het gaat om 
renovatie of sloop. Dat zijn zorgvuldige processen.”
‘We zijn betrokken bij alle gesprekken over panden in Oost die 
eventueel voor sloop in aanmerking komen. We wegen daarbij 
de waarde van zo’n pand af, vragen ons af wat we ermee willen 
en wat ervoor terug komt. Vaak kiezen we voor renovatie en 
soms voor sloop. In dat geval komt er nieuwbouw voor terug 
in de architectonische stijl van de buurt. Nieuwbouw die beter 
past bij de huidige tijd, meer verduurzaamd en beter geïso-
leerd. Het stadsdeel heeft daarin de regie.” 

Een mooi voorbeeld vormt het rijtje oude woningen aan de Ringdijk. 
“Eén van die panden is een gemeentelijk monument, de andere vier 
niet, daarvoor ligt nu een sloopplan klaar.” 

‘Zinloos geschal door kale ruimtes’

RUBRIEK  TOINE HEIJMANS

Verschrijvingen zijn menselijk, 
maar dit is doelbewuste sabo-
tage. Iedereen die in de nabij-
heid van een bouwput woont, 
en dat is iedereen in deze stad, 
kent het wekverkeer. En een 
van de grote onbeantwoorde fi-
losofische vragen is nog steeds: 
waarom beginnen bouwvak-
kers om zeven uur ’s ochtends, 
terwijl ze ook om acht, negen of 
tien uur kunnen beginnen? Ja, 
voor de files uit. Maar je kunt 
ook achter de files langs. 

Belangrijker nog is het massie-
ve mysterie van de bouwradio. 
Het nut ervan, maar vooral het 
gebruik, dat meestal ontaardt in 

zinloos geschal door kale ruim-
tes, of over bar nieuwbouw-
land, totdat het je huis nadert, 
je slaapkamer, je bed, onder de 
dekens kruipt en in de gehoor-
gang: sluipwekverkeer.

Lawaai maken is territorium-
drift. Had je maar niet naast een 
bouwput moeten wonen, haha.

Verder herinner ik me de leraar 
op de basisschool die ‘minister’ 
schreef op het schoolbord, en 
wat ik las was ‘mini-ster’. Ook 
dat is nooit meer verdwenen.

 

Schrijver Toine Heijmans 
verzamelt op deze plek de 
vreemde, nutteloze en krank-
zinnige verkeersborden uit 
Amsterdam-Oost. Ook iets 
gezien? Toine@debrugkrant.nl

DE WEG KWI JT

Locatie: Carolina MacGillavrylaan, Science Park
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nog een. Als de familie Van 
der Valk zich in dit tempo 
blijft voortplanten dan vrees 
ik dat er binnen afzienbare 
tijd, langs alle Europese snel-
wegen, om de dertig kilome-
ter een bakstenen toren staat 
met een toekan erop. 

Terug naar Oostenburg. Mijn 
eerste indruk van de buiten-
kant van het Inntel Hotel was 
niet positief en niet negatief. 
Ik had ook kunnen zeggen: 
mijn indruk was positief én 
negatief. Heel gek, zo’n dub-
belzinnig gevoel heb ik niet 

‘In mineur over de hausse aan loodzware vierkante hoteltorens’
I N N T E L  H OT E L  O O ST E N B U R G

Van Erven Dorens Geeft Sterren

Oostenburg is mijn favoriet, 
mag ik wel zeggen. In maart 
2020 schreef ik een lyrisch 
stuk in de Brug over Oosten-
burg. Om een beetje in vorm 
te komen herlees ik het maar 
eens. Een citaat: “Ik ben lang 
niet meer op Oostenburg 
geweest, maar mijn interesse 
werd gewekt door dagelijks 
oppoppende facebookbe-
richten met de melding ‘Jouw 
vriend Gerard vindt Oosten-
burg leuk!’” Geestig. 
Hopelijk wordt ook dit stuk 
geestig, maar ik vrees dat het 
er niet in zit. Ik ben een beetje 
in mineur over de hausse aan 
loodzware vierkante hotel-
torens van 50 meter hoog. In 
mijn stuk van februari 2020 
had ik slechts één ster over 
voor het Van der Valk Hotel 
in Overamstel: “Een stape-
ling van 18 verdiepingen, het 
hadden er net zo goed 8 of 28 
kunnen zijn.” 

Tijdens een recente autorit 
in de periferie van Utrecht 
kwam ik tot mijn schik nog 
zo’n vierkante Van der Valk-
kolos tegen, deze geheel 
uitgevoerd in rode baksteen. 
Ik was nog niet van de schrik 
bekomen of ik passeerde er 

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. 

vaak. Dit komt omdat de helft 
van de gevels mijn goedkeu-
ring verdient, maar de andere 
helft niet. 

Eerst maar eens over het 
mooie gedeelte: wat gaaf, zo’n 
robuust betonnen grid, in 
combinatie met die fijnma-
zige zwarte kozijnen, waarvan 
de ruitjes de wolkenluchten 
en het water weerspiegelen. 
Wat een rake verwijzing naar 
het industriële verleden 
van dit gebied! Een gebied 
waar ooit de 19de-eeuwse 
fabriekshallen van Stork en 

Werkspoor stonden, met die 
kenmerkende kleine ruitjes. 

Dan over het minder geslaag-
de gedeelte: wéér zo’n beton-
nen grid in de gevel. En dan 
ook nog zo’n haperend grid, 
met wisselende maten van 
de vakken waardoor er een 
soort vrijheid in het gevelont-
werp zou moeten ontstaan. 
Ik noem het een schijnvrij-
heid. En een invuloefening: 
sommige vakken zijn gevuld 
met metselwerk, sommige 
met glas, sommige met glas 
én metselwerk. En dan het 
metselwerk zelf. Ik had een 
andere steen gekozen, niet 
deze nep oude handvorm 
steen met nét niet de goede 
kleur roodbruin. 

VURB Architects verwijst in 
de tekst op zijn website naar 
‘this brownstone area’, als 
inspiratiebron voor de steen. 
Daar kan ik inkomen, maar ik 
had het toch beter gevonden 
als de baksteen achterwege 
was gebleven en we alleen het 
betonnen grid met de zwarte 
ruitjes gekregen hadden. 

Omdat ik nog twijfel over 2 of 
4 sterren besluit ik ook bin-

nen te gaan kijken. Aangeko-
men bij de entree, die mooi 
aan een kade ligt, word ik ver-
rast door een heel gave annex 
van het hotel: een 10 meter 
hoog, industrieel vormgege-
ven gebouw van zwart staal 
en glas met daarin de hotelbar 
en het restaurant. Ik stap de 
lobby in en ben onder de in-
druk. De sfeer wordt bepaald 
door ruw beton, buizen in 
het zicht, gecombineerd met 
marmer en gepoetst koper. 
Super. Rock-’n-roll. 
Ik geef mijn visitekaartje van 
de Brug aan de receptioniste, 
waarna ik de mooiste suite 
op de 17de verdieping te zien 
krijg. Ook hier rock-’n-roll. 
Tapijt en wandbekleding in 
roestige kleuren, verwijzend 
naar treinen en oude fabrie-
ken, in graffiti-stijl, geïnspi-
reerd op Herman Brood en 
Keith Haring. Een raam met 
kleine zwarte ruitjes van vloer 
tot plafond kijkt uit over de 
stad, voor het raam staat een 
gigantische jacuzzi. Super. Ik 
weet waar ik mijn vrienden 
heen moet sturen als ze een 
hotel zoeken in Amsterdam.
 
Reacties naar 
jved@dorensarchitects.nl

deBrugNieuwsdeBrugNieuws
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De Renault Captur E-Tech hybrid: veel voordelen
Voor wie overweegt elektrisch te gaan rijden, maar tegelijkertijd wil profiteren van het gemak van 
benzine (bijvoorbeeld bij lange vakantieritten) is de Renault Captur E-Tech hybrid ideaal. De auto 
rijdt soepel, trekt vloeiend en snel op en is prettig stil. En als het nodig is schakel je gemakkelijk over 
naar benzine. 
De Captur E-Tech hybrid start 100 procent elektrisch. De batterij laadt zichzelf snel op tijdens het 
rijden, de auto hoeft dus niet aan de stekker. De Captur is bovendien voorzien van twee elektrische 
motoren en een verbrandingsmotor, en levert in totaal 140 pk. Je rijdt de auto al vanaf €29.000 of 
vanaf € 409 per maand Private Lease. 
Bij Renault Nieuwendijk vertellen ze graag persoonlijk meer over de Captur E-Tech hybrid en de vele 
voordelen. Kom gerust een proefrit maken.

O O ST E R PA R K
Expositie over klimaatverandering
In het Oosterpark is de expositie Here Comes The Flood van kunstenaar Rem van den Bosch te 
zien. Met foto’s op billboards laat hij zien hoe hoog het water komt als de dijken breken. Van den 
Bosch vertelt: “Zonder dijken, duinen en gemalen zouden grote delen van Nederland regelmatig en 
sommige delen zelfs permanent onder water staan. Lang niet iedereen beseft dat. Met mijn foto-
expositie wil ik de realiteit van een stijgende zeespiegel op een toegankelijke manier presenteren, 
om zo de dialoog hierover aan te wakkeren.”
Waterschapsbestuurder Peter Smit: “Droge voeten en schoon water lijken vanzelfsprekend, maar zijn 
dat niet. Het waterschap en de gemeente werken er elke dag hard aan. Zo versterken we de dijken 
en nemen we maatregelen die nodig zijn vanwege het veranderende weer. Hitte, langere perioden 
van droogte en hoosbuien stellen ons voor extra uitdagingen. Juist daarom is het belangrijk om daar 
aandacht voor te vragen.”
De expo is tot 31 maart te zien in het Oosterpark, daarna nog op twee andere plekken in de stad.



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

Meer weten? 
020 592 54 20 

Dementie

www.zgao.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!

Bij ons op school kom je meer te 
weten over dieren, klimaat, water, 
natuur en gezonde voeding. Je 
hebt ook algemene vakken zoals 
Nederlands en wiskunde. Je krijgt 
genoeg begeleiding, maar je moet  
het wel zelf doen. Zo leer je het 
beste en ontdek je wie je bent, wat 
je leuk vindt, waar je goed in bent 
en hoe je iets bij kunt dragen aan de 
wereld om je heen.

• Kleine overzichtelijke school  
voor vmbo en praktijkonderwijs  
in Watergraafsmeer. 

• De school van kansen en keuzes.

• Je leert door te doen.

• We hebben oog voor de groene  
wereld. 

• Veel aandacht voor leerlingen.

• De school is volop in ontwikkeling.

Voel je thuis bij 
Yuverta 

Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost 
Archimedesplantsoen 87 • 1098 JZ Amsterdam

Kijk voor meer informatie op yuverta.nl/vmboamsterdamoost

Ook als u niet of elders 
verzekerd bent. 

Monuta 
T  0800 - 023 05 50
I   monuta.nl/amsterdam

Monuta is er voor u.
Ook in Amsterdam. 

IJburglaan 473

Amsterdam

020 3030529

www.motion3.nl

training@motion3.nl

Personal Training & 
Group Workouts
Kom nu twee weken 
vrijblijvend trainen. 
Vul je gegevens op onze 
website en wij nemen 
contact met jou op.

HIIT - yoga - kickboxing - 
fysio & massage 

Personal - Fun Based - Result Driven

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

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!

www.miedemaenzn.nl

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.

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

Miedema & Zn. Amsterdam - 020 244 31 89
Amersfoort, Amsterdam, Bussum, Utrecht, Rotterdam, Schiedam

Nu ook in 
Amsterdam - 
Amstelland

P A T I S S E R I E 

A M S T E R D A M

Patisserie Holtkamp Amsterdam is op zoek naar een 

PA R T T I M E  W I N K E L M E D E W E R K S T E RPA R T T I M E  W I N K E L M E D E W E R K S T E R

Ben je collegiaal, klantvriendelijk en hou je van aanpakken, 
dan zijn wij op zoek naar jou!

Ervaring niet belangrijk, enthousiasme des te meer.
 

Reacties graag naar: info@patisserieholtkamp.nl
 

Patisserie Holtkamp
Vijzelgracht 15 • 1017HM Amsterdam • www.patisserieholtkamp.nl
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Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)         

ZGAODeel 87

C L I Ë N T E N R A A D  Z GAO  Z O E K T  N I E U W E  L E D E N

‘We komen op voor de belangen van bewoners en cliënten’

Martien is voorzitter, en al 
diverse jaren betrokken bij 
ZGAO. “We bewaken de kwa-
liteit van leven en de veiligheid 
van cliënten. Het gaat erom dat 
zij zo prettig mogelijk kunnen 
leven.” En dat is best een verant-
woordelijkheid, vult Annelies 
aan. “We vertegenwoordigen 
allemaal een andere dienst van 
ZGAO, van de verpleeghuizen 
en dagcentra tot de afdeling 
in OLVG Oost, de Wijkdienst 
Thuiszorg en Verpleeghuiszorg 
Thuis. Namens deze groepen 
brengen we advies uit aan het 
bestuur over belangrijke kwes-

ties zoals het rookbeleid of de 
coronamaatregelen. Op welke 
manier hebben de regels voor 
bezoekers in coronatijd invloed 
op de kwaliteit van leven van de 
bewoners bijvoorbeeld, daar 
moet goed bij worden stilge-
staan.”

In het gloednieuwe bio-

scoopje op de begane grond 

van het Flevohuis strijken 

vier van de zeven leden van 

de cliëntenraad neer. Het 

zijn opgewekte vrijwilligers, 

zich bewust van hun be-

langrijke taak: de gezamen-

lijke belangen behartigen 

van alle cliënten die zorg 

krijgen van ZGAO. Ze zijn 

op zoek naar nieuwe leden. 

“We zijn de oren en ogen 

van bewoners en cliënten 

van ZGAO.”

Wim: “Het is nuttig werk waar 
we met veel passie en enthousi-
asme voor gaan.” Anneke knikt: 
“We zijn de oren en ogen van 
cliënten. Je hebt zoveel moge-
lijk contact met bewoners en 
cliënten plus hun familie. Het 
contact met de zorgmanagers 

In het nieuwe bioscoopje vertellen Anneke, Wim, Martien en Annelies van de cliëntenraad dat ze nieuwe 
leden zoeken. Het kost je ongeveer drie uur per week. “Voor wie? Familieleden of betrokken buurtbewoners 
die hart hebben voor mensen en binding met ouderenzorg.” Lachend, maar evengoed serieus: “We zijn een 
ontzettend leuke groep om mee samen te werken.”

Door  Linda van den Dobbelsteen

en teamleiders van de verschil-
lende diensten en afdelingen is 
goed, ze zijn voor ons makke-
lijk aanspreekbaar.”

Ongeveer drie uur per week 
ben je kwijt aan de cliënten-
raad. De ene keer ga je op 

bezoek op je afdeling, een 
andere keer doe je mee met 
een activiteit of volg je een 
cursus, en eens per maand is er 
een overleg. Martien: “Vanuit 
ZGAO krijgen we alle mede-
werking om onze taak goed in 
te vullen. We zijn een fijn team, 
goed op elkaar ingespeeld.”

Annelies is als betrokken 
buurtbewoner bij de raad 
gekomen en helemaal in haar 
element. “Ik kan er behalve 
mijn hart en ziel ook mijn crea-
tiviteit in kwijt.” Wims moeder 
woont in het Flevohuis. Hij 
werd vorig jaar gevraagd voor 
de raad, een functie die hij niet 
kon weigeren. “Ik krijg energie 
van dit werk.” 
Op zoek naar zinvol en leuk 
vrijwilligerswerk in de buurt 
kwam Anneke erbij. Ze bena-
drukt: “Het contact met cliënten 
is heel belangrijk. Die hebben 
behoefte aan een luisterend 
oor.” Wim: “De wandelgangen, 
daar pik je de signalen op.”

Heb je interesse, wil je meer weten 
over de cliëntenraad van ZGAO? 
Stuur gerust een mail naar clienten-
raad@zgao.nl of bel 020-5925252.

www.zgao.nl
 
Advertorial

S C H O U T E N W E R F  M U I D E N

Nieuw woonwijkje met haven
De ontwikkeling van de Schoutenwerf in Muiden is van start gegaan. Op de 
plek waar eeuwenlang schepen werden gebouwd en hersteld komen nu 57 
woningen, een ondergrondse parkeergarage en een jachthaven. 
Lange tijd was het werfterrein afgesloten, maar met deze herontwikkeling 
hervindt het de aansluiting met Muiden. Met houten vlonders, bomen en 
onderling verschillende gebouwen wordt een prettig leefgebied ontwikkeld. 
Belijning in het plaveisel herinnert straks aan de hellingen waarlangs vroeger 
de schepen het water in gingen. De projectontwikkelaar: “Het is een locatie 
die vraagt om iets bijzonders, iets dat aansluit bij de historie van de plek. Je 
woont hier met uitzicht over de Vecht, op het Muiderslot en op het gezellige 
centrum. Wij willen deze plek, die jarenlang niet toegankelijk was, weer 
verbinden met de mensen die hier wonen.”

R E STO  VA N H A RT E  GA AT  W E E R  O P E N 

Iedereen is welkom 
Buurtgenoten kunnen weer genieten van een lekkere maaltijd én goed 
gezelschap aan de gemeenschappelijke eettafel van Resto VanHarte. 
Iedereen is welkom om gezellig aan te schuiven. Er is ook een nieuwe service: 
maaltijden afhalen. 
Resto VanHarte is het levendige buurtrestaurant met betaalbare en gezonde 
driegangendiners. De Resto’s zijn er voor iedereen, jong en oud, waar je ook 
vandaan komt. Buurtbewoners koken en eten hier samen, leren elkaar kennen 
en dragen zelf bij aan een leefbare buurt. De restaurants worden opgezet en 
gecoacht door een klein team van professionals, maar drijven op de inzet van 
vrijwilligers. 
Mee-eten en afhalen kan door van tevoren online te reserveren via 
reserveren.restovanharte.nl of via 0900-9003030. Mailen kan ook: 
info@restovanharte.nl.
Heb je een stadspas met een groene stip of een blauwe ruit? Je kunt dan voor 
€4 met twee personen komen eten of twee maaltijden ophalen. 



1. vanafprijs Private Lease (€ 409 p.mnd.) gebaseerd op de Renault captur e-tech hybrid 145 zen. zie overige voorwaarden bij voetnoot 2. 2.actie verlengde garantie is uitsluitend geldig van 04/01/2022 t/m 31/03/2022 voor particulieren en zakelijke klantorders (m.u.v. fleetafspraken en rentals) met een uiterste registratiedatum 
van 30/06/2022. aanbieding is op basis van 3 jaar garantie+ bovenop de fabrieksgarantie met een maximum van 70.000 kilometer. op de actie zijn de garantie+- contractvoorwaarden van toepassing. actie is geldig bij de deelnemende Renault-dealers en alleen op de captur e-tech modellen (business-versies zijn uitgesloten). 
voorwaarden op renault.nl 3.vanafprijs Private Lease (€ 369 p.mnd.) gebaseerd op de Renault captur tce90 zen o.b.v. 60 maanden en 10.000 km per jaar. het tarief is geldig van 1 januari t/m 31 maart 2022. Renault Private Lease wordt onder de voorwaarden van het keurmerk Private Lease aangeboden door Renault Financial 
Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. geleverde uitvoering kan afwijken van getoonde uitvoering. fouten en wijzigingen voorbehouden. voorwaarden op privatelease.renault.nl/voorwaarden.
officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 5,0 l./100 km. resp. 20 km./l. CO2: 112-114 gr./km.

renault-nieuwendijk.nl

Amsterdam West Sydneystraat 18, Lijnden, tel. (020) 659 42 00 
Hillegom Arnoudstraat 4, tel. (0252) 43 30 43
Hoofddorp Parellaan 11, tel. (023) 562 76 04

Verkoop, onderhoud & reparatie 
Aalsmeer tel. (0297) 38 30 80
Amstelveen tel. (020) 426 39 50
Amsterdam West tel. (020) 659 42 00

Amsterdam Z-O tel. (020) 561 96 50
Hillegom tel. (0252) 43 30 43
Zaandam tel. (075) 650 45 32

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

Private Lease vanaf

/maand1€ 409
nu met 5 jaar garantie en 3 jaar onderhoud voor € 1992

of Private Lease de Captur benzine vanaf € 369/maand3

RENAULT CAPTUR 
E-TECH HYBRID 
bespaar tot 40% brandstofkosten

NIEUWE

Mala Angna
relatiemanager

‘Denk na over je eigen 
uitvaart en praat 
met je nabestaanden 
over je wensen’

‘Het geeft nabestaanden meer rust 
en een goed gevoel als ze tijd hebben 
om te rouwen in plaats van alles 
te moeten regelen.’

< Scan de QR-code en lees mijn verhaal 
 of ga naar www.pc.nl/mala

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?
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Ingezonden gedicht

‘Een schreeuw kan ook een schreeuw om aandacht zijn’

Omdat er geen oplossing komt voor de overlast door haar buren schreef 
bewoner van Oost Judith Pelgrom een gedicht. Het gaat om meerdere buren, 
en door de weerkaatsing weet ze niet wie het zijn. “Het gaat over meer dan 
overlast. Een schreeuw kan in deze eenzame tijden ook een schreeuw om 
aandacht zijn. Er is nog maar weinig sociale controle.”

Mijn achterburen

Grijze, koude muren weerkaatsen alles. 
Als in een grote echoput komen geluiden mijn huis binnen.
En zo leer ik jullie kennen, zonder te weten wie je bent…
 
Je telefoongesprekken vertellen mij meer 
dan ik wil weten…

Je hoestbuien klinken als een schreeuw in de nacht, 
ze leren mij dat je zelfliefde nodig hebt,

Je schreeuw om hulp, je wordt geslagen, houdt mij wakker,
maar ik kan je niet helpen, want ik weet niet wie je bent.

Je nachtelijke tv-kijken geeft mij het gevoel alsof er
kwakende vrouwen op mijn vensterbank zitten.

De ballonen die je blaast zijn niet voor een kinderfeestje.
Het resultaat is een nacht lang diepgaande gesprekken,
En ik ben weer een nacht rust kwijt…

Je vrijpartijen dringen ongevraagd mijn slaapkamer binnen…

Je luide reggaemuziek, met jouw oergeluiden,
Moet mij duidelijk maken dat jij alleen op de wereld bent,
en schreeuwt om aandacht.

Grijze, koude muren zorgen voor een weerkaatsing 
van jullie privéleven, dat met geweld mijn huis binnendringt.
Ik weet meer van je dan je denkt,
ik weet alleen niet wie je bent,

Judith Pelgrom
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deBrugAgenda
ZIE VOOR VEEL MEER EVENEMENTEN IN OOST DEBRUGKRANT.NL/AGENDA. JE KUNT DAAR OOK ZELF EVENEMENTEN AANMELDEN.

ALLEGAAR

28 februari
Pittige Mosterd: Alma Mathij-
sen. Een kijkje in het werk en 
leven, de dromen en ambities 
van schrijfster en columnist 
Alma Mathijsen. De Nieuwe 
KHL, 20.00 uur, Oostelijke 
Handelskade 44, denieuwekhl.nl.

1 maart
Pubquiz, de leukste van Oost. 
Inschrijven aan de bar of 
even bellen. Daghapje vooraf 
behoort tot de mogelijkheden. 
NAP Amsterdam, haven IJburg, 
Krijn Taconiskade 124, napam-
sterdam.nl.

tm 11 maart
Klaprooszaadjes ophalen en 
expo van kunstenaar Leendert 

Vooijce. Er liggen 1500 zakjes 
klaprooszaadjes klaar. Zie ook 
www.debrugkrant.nl. Factor IJ, 
Pampuslaan 11, www.factor-ij.
amsterdam.

CLUB

25 maart
HENKx Shipwreck. Voorheen 
de fameuze vrijmibo Oost, nu 
een dikke fissa in Kaap Amster-
dam met onder anderen dj’s 
Marcello en Stefano Richetta, 
en een spannend thema naar 
aanleiding van het laatste gave
bootfeest. Kom naar deze hot-
spot en neem je buren en vrien-
den mee. Kaap Amsterdam, 
20.00 uur, IJdijk 10, Facebook 
‘kaap amsterdam’.

FESTIVAL

25 maart-3 april
Festival Lieve Stad. Theater, 
dans, muziek en performance. 
De voorstellingen gaan over 
de stad, maar vooral over de 
mensen die er wonen, hun ver-
halen, hun geschiedenis. Met 

een levendig randprogramma. 
Zie ita.nl/lievestad.

27 april
Koningskaap. Diverse po-
dia, livemuziek, de beste dj’s 
(Dimitri en Isis o.a.), eten en 
drinken. Kaap Amsterdam, 
Oostpunt Zeeburgereiland, 
12.00-20.00 uur, kaapamsterdam.
nl en facebook.

FILM

4 maart
Supernova (drama, AL). 
Wat betekent het lief te hebben 
in de schaduw van een ingrij-
pende ziekte. Met Colin Firth 
en Stanley Tucci. Vrijburcht, 
20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

JEUGD

20 maart
De Boskampi’s (6+). Rik 
Bos kamp (Thor Braun), zoon 
van een sullige boekhouder, 
wil maar één ding: niet meer 
gepest worden. Geïnspireerd 
door een maffiafilm verzint hij 
een list. Vrijburcht, 15.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.Markt

MARKT

20 maart
Fair Circulair: kledingruil-
markt door De Swapshop, 
workshops straatbrocante met 
spullen van grofvuil en lekker 
eten van gered voedsel uit de 
buurt. Cruquius Local, 11.00-
17.00 uur, Metselstraat 44, www.
de-eester.nl.

MUZIEK 

13 maart
KHL Sessies: Lenny Kuhr 
zingt uit haar enorme oeu-
vre. Kers op deze taart is het 
nieuwe album Lenny Kuhr, 
met werk van haarzelf en werk 
dat o.a. Stef Bos, Spinvis en 
haar dochter voor haar schre-
ven. De Nieuwe KHL, 16.00 
uur, Oostelijke Handelskade 
44, denieuwekhl.nl.

THEATER

27 februari
Micro (7+), de dingen komen 
in opstand. Niet de acteurs, 
maar dingen vertolken de 
heldenrollen. Plein Theater, 
Sajetplein 39, 16.00 uur, plein-
theater.nl.

Tickets: muziekgebouw.nl 
020 - 788 2000

MA 7 MRT / 20.15

Mijn ziel verlangt naar het licht
Matthias Goerne + Alexander Schmalcz

Topbariton brengt verrassend Duits repertoire

WO 9 MRT / 20.30

Christian McBride’s 
Inside Straight

Jazzheld en maestro van de contrabas, i.s.m. Bimhuis

DO 10 MRT / 20.15

De Pulitzers van Lang en Shaw
Roomful of Teeth

Bekroonde a-capellawerken door achtkoppig ensemble

VR 18 MRT / 20.15

De reïncarnatie van Liszt
Alexandre Kantorow

Jonge meesterpianist met Schumann, Liszt, Skrjabin

DI 22 - ZO 27 MRT

Pärt Festival
Ode aan een diepzinnig muziekvernieuwer

Avontuurlijk programma met concerten, lezingen, 
expositie en films

MAART
Highlights

Tip
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Gipsy Saloon
Pittige Mosterd - Alma Mathijsen
Popup Choir - Adele: Hello
Trio Bier Light
Lenny Kuhr
KHL Chantant - België
Suzy V
Gerard Alderliefste
Pittige Mosterd- Piet Boogert
Gipsy Saloon
Philippe Elan & Jaap Somsen
Burnin’ Burritos
Burlesque Show & Party
Trio Flambossa
Nele Needs a Holiday
Ringo Maurer
Elsje en de Bluesmannen
KHL Chantant - Helden
Pittige Mosterd - Martin Melchers
Abel’s Americana
Dolly Bellefleur
Ménestrel
Krystl

PITTIGE MOSTERD
Een kijkje in het 
werk en leven, de 
dromen en ambities 
van een bekende 
buurtgenoot uit 
Amsterdam-Oost. 
Wat is hun ‘pittige 
mosterd’? 

KHL CHANTANT
Luisteren naar 
artiesten in een 
fijne cafésfeer. Met 
gelouterde zangers 
en talentvolle ama-
teurs, spannend 
voor deelnemers én 
publiek.

kaarten op 
www.denieuwekhl.nl 

T 020 779 15 75
info@denieuwekhl.nl

Oostelijke 
Handelkade 44A                                    

1019 BN Amsterdam   

HET LEVEN WEER VIEREN
CAFE-RESTAURANT | PODIUM | ZAALVERHUUR

020 41 66 011
FITNESSCENTERIJBURG.NL

WORD NU LID 
EN TRAIN 
1 MAAND 
GRATIS

KOM HOCKEYEN  

BIJ HC DIEMEN

TRIM

Hockey voor 
volwassenen. 
Trainen zonder 

dwang. Drankje in 
clubhuis, competitie 

is mogelijk!

Schrijf je direct in voor een proeftraining of het 
Junioren FRIS feest 

Meer info en inschrijven via de QR code

STUDENTEN

Met korting trainen, 
drankje in clubhuis. 

Competitie is 
mogelijk!


JUNIOREN

Voor 11 jaar en 

ouder. 2x per week 
trainen en 

competitie. En zo nu 
en dan een feestje 

uiteraard.


JEUGD

Voor de jongste 

jeugd, 5 tot 10 jaar. 
Spelenderwijs leren 

hockeyen samen met 
vriendjes & 

vriendinnetjes.  

Alle trainingen 
zijn onder 

begeleiding van 
professionele 

trainers

www.HCDiemen.nl
www.facebook.com/hcdiemen
www.intstagram.com/hcdiemen

Life is better

When we stick together

KOM COMFORTABEL
OVERDEKT WINKELEN EN 
BOODSCHAPPEN DOEN

KOM COMFORTABEL
OVERDEKT WINKELEN EN 

 DOEN

WELKOM IN
DIEMERPLEIN

WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN 
DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE

facebook.comwww.diemerplein.nl instagram.com

Ruim 60 winkels met een breed
aanbod op het gebied van o.a. 
mode, lifestyle en beauty, vers-
specialisten en gezellige horeca!

MEER DAN 60 TOP WINKELS ONDER 1 DAK!

PARKEREN 
V.A. € 0,50
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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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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

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

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

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nlwww.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

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

de Brug
jaargang 15, nummer 141
22 februari 2022

Aan dit nummer werkten mee

Michel van Dijk, Linda van den Dobbelsteen, 
Jan van Erven Dorens, Kirsten Dorrestijn, 
Harko van den Hende, Toine Heijmans, Jim 
Jansen, Mariska Jansen, Bas Kok, Marcel van 
Roosmalen, Wietse Schmidt, Catherine Smit, 
Henk Spaan, José Stoop, Janneke Vermeulen.

Advertenties
Kijk op www.debrugkrant.nl/adverteren of infor-
meer bij martijn@debrugkrant.nl  06-29040240.

Vormgeving
studio potsdam
dtp@debrugkrant.nl 

Uitgever
A’dam en Media
Martijn van den Dobbelsteen 06-29040240

Redactie
redactie@debrugkrant.nl

Fotografie
Martijn van den Dobbelsteen

Drukwerk
Rodi Rotatie

Verspreiding
Mediaverspreiders Amsterdam

Disclaimer
De informatie in deze uitgave is met uiterste 
zorg samengesteld, desondanks kunnen er geen 
rechten aan worden ontleend.

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

de Brug wordt huis-aan-huis 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, Oosterparkbuurt, 
Oostpoort, Transvaalbuurt, Weesperzijde
 Watergraafsmeer  Amsteldorp, Amstelkwar-
tier, Betondorp, Don Bosco, Julianapark, Mid-
denmeer, Omval en Van der Kunbuurt, Park 
de Meer, Sciencepark, Tuindorp Frankendael, 
Weespertrekvaart
 IJburg  Haveneilanden, Rieteilanden, Stei-
gereiland, Centrumeiland
 Zeeburgereiland

Afhaalpunten
Krijgsman Muiden, Burger King Mui-
den, Maxis Muiden, Hotel Four Elements, 

Dekamarkt Pampuslaan, NAP Amsterdam, 
AH IJburg, Landmarkt Schellingwoude, 
Cruquius Local, Krux Brouwwerf, AH Wit-
tenburgerstraat, Hotel Jakarta, Lloyd Hotel, 
Winkelcentrum Brazilië passage 1, Winkel-
centrum Brazilie passage 2, Openbare Biblio-
theek Amsterdam, Java Bookshop, Flevohuis, 
AH Molukkenstraat, café-restaurant Polder, 
Biolicious Oostpoort, Sportfondsenbad 
Oost, Framer Framed, Stadsdeelhuis Oost, 
Coffeecompany, Intratuin, Ekodis Beuken-
plein, Sickmann Eerste Oosterparkstraat, 
AH Wibaustraat, AH Diemerplein, Hans 
Anders Diemerplein, Gemeentehuis Diemen, 
Winkelcentrum Gruttoplein, Kriterion BP 
tankstation, Scharrelslager Cees de Bouter, 
Praxis Molukkenstraat, Vomar Cornelis van 
Uydenstraat, AH Celebeststraat, AH Eerste 
van Swindenstraat.

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
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IEDER
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 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

 

 

Op zoek naar leuke activiteiten, 
administratieve ondersteuning of 

vrijwilligerswerk in de buurt? 

Civic kan je helpen.
Kijk op www.civicamsterdam.nl.

Colofon

 

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

C.van Eesterenlaan 15, 020 4197200
www.thephotofactory.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.

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  
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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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GRATIS PARKEREN

C. van Eesterenlaan 15, Amsterdam,
020 - 419 7200   www.thephotofactory.nl

U vindt ons vlak bij winkelcentrum Brazilië, 
OV: 7, 19, 26, 43, 65, 246. Gratis parkeren bij AH

f o t o l a b ,  l i j s t e n m a k e r
&  p e r s o o n l i j k e  k a d o ’ s

WORD OOK VRIEND 
VAN DE BRUG

martijn@ debrugkrant.nl  
WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL
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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 141): 
1. Broodje van de lunchkaart, 2 personen, bij Landmarkt (het lek-
 kerste vers van Amsterdam), Schellingwouderdijk 339, landmarkt.nl.

2. Setje tuingereedschap van Doe-Het-Zelf Wittenburg, Wittenburger-
 gracht 103, doehetzelfwittenburg.nl

3. Cadeaubon t.w.v. € 100 van Intratuin, Nobelweg 10, intratuin.nl
 
Winnaars worden in de editie van 22 februari bekendgemaakt.
 
De winnaars van editie 140: 

• J. Sander (scharrelvlees-winterpakket van Slagerij Cees de Bouter, Hogeweg 60)

• C. en H. Pfauth (boodschappenpakket € 50 van Ekodis Natuurwinkel, ekodis.nl)

•   R. Verkleij (Cadeaubon t.w.v. € 100 van Intratuin)

Word voor 25 euro donateur van de Brug
En maak kans op mooie prijzen
Huis-aan-huiskrant de Brug is er voor alle inwoners van stadsdeel Oost 
en omstreken. We werken met freelancejournalisten en columnisten die 
in de buurt wonen en werken. Om hen en de kosten voor het drukken 
en verspreiden van de krant te kunnen betalen zijn we afhankelijk van 
ondernemers en instellingen die bereid zijn ruimte in te kopen. 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 voor-
zien, 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 • Menno Nikkels • T. Perez en M. Nagtegaal • FloNo Pubquizzes • G.Nijbroek • Huub van Schaijik • Wouter en Dineke • Michel Hoogewerf • Gijs en Patrice

• Frank Gerritsen • Marcel Schouten • Irma Jansen • Jeannine van Dam • Gijs de Graaff • Carolyn Levisson • Mieke Kranstauber • Camping Zeeburg • Coen Ofman • Reineke Schermer • 

Tineke Ritmeester • Tante Mok • Tanja ten Kate

deBrugRecept

RECEPT: GEHAKTBALLEN
Voor 5 ballen:

• 2 sjalotjes, geschild en gesnipperd
• (bak)boter
• 500 gram half-om-half gehakt
• 2 eetlepels mosterd
• 2 eetlepels ketjap manis
• schil van 1 (bio)citroen
• 1 klein ei
• 25 gram panko
• 2 eetlepels melk
• cayennepeper
• olijfolie 
• 50 ml bouillon 

Janneke kooktBETER DAN OMA’S GEHAKTBAL

Weinig eten is zo alledaags als een gehaktbal, maar kom er nog maar eens om in de horeca. Op de gemiddelde 
Amsterdamse straathoek bestel je sneller een flat white met havermelk dan een behoorlijke bal gehakt. 
Tja, zo gaan die dingen nu eenmaal hier. Stadse fratsen bepalen het straatbeeld. En laten we wel wezen: een goede 
gehaktbal braden ís ook lastig. Hij is vaak te droog, te flauw of te zacht. Of te weinig samenhangend, waardoor er van 
het hele idee ‘bal’ weinig overblijft. 
Ik verzamelde en probeerde afgelopen jaren alle recepten van gehaktballen die ik kon vinden. Zo weet ik inmiddels 
dat je half varkens-, half rundergehakt moet gebruiken (alleen rund wordt te droog). En dat je de ballen na het rollen 
even in de koelkast moet leggen om te voorkomen dat de vetten al smelten voor het bakken en de ballen bij het 
braden uit elkaar vallen. En – beste tip: dat je altijd een proefballetje moet bakken van je gehaktmengsel, dan kun je 
zo nodig bijsturen. Dat allemaal leerde ik, en ik kwam tot een gehaktbal waar oma nog een puntje aan kan zuigen.

Bereiding

Fruit de sjalotjes in een klontje boter op laag vuur. Meng het gehakt met de mosterd, ketjap manis, citroenschil, ei, 
panko, melk, (beetje) cayennepeper en wat zout. Draai een klein balletje, druk het plat en bak in een paar minuten 
gaar. Check de smaak: te flauw? Meer ketjap, zout en cayennepeper erbij. Te zout? Doe er wat gehakt bij. Te zacht? 
Meer panko. Precies goed? Rollen maar! Verdeel het gehakt in vijf porties en rol er met natte handen (dan plakt het 
niet) vijf mooie ballen van. Laat ze een halfuurtje rusten in de koelkast. Verhit in een braadpan of andere pan met 
dikke bodem een klont boter met een eetlepel olijfolie. Braad de ballen op middelhoog vuur aan alle kanten bruin. 
Voeg een bodempje bouillon toe, zet het vuur laag, leg het deksel schuin op de pan en laat de ballen 15 minuten 
garen. Serveer met een lik mosterd.

Door Janneke Vermeulen
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Een lunch voor twee bij Maslow eetcafé, inclusief bubbels!

Yes, winnen

Puzzel jij mee mee voor de fijne prijs van Maslow Café, Carolina MacGillavrylaan 3198,  

maslowcafe.nl?

Stuur de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 4 maart 2022 naar 
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant (29 mrt.) bekend gemaakt.

De oplossingoplossing van de puzzel in de Brug nr. 140-2022 is koufront. Uit 501 inzenders I. van den Berg als 
winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.

D E B R U G  K R A N T  V O O R  A M S T E R D A M  O O S T  E N  O M S T R E K E N  P A G I N A  2 3

deBrug
editie 142
De volgende editie van de Brug verschijnt 
op 29 maart 2022.

P R I J S P U Z Z E L

Over fietsen kan ik duizend woorden schrijven. In de 
krant stond dat veel mensen in Amsterdam zich onveilig 
voelen in het verkeer. Ik neem aan dat het vooral om 
fietsers gaat. Wij zijn immers het meest kwetsbaar?
Van Zeeburgereiland naar IJburg, waar de Appie is 
en de boekwinkel, loopt een tweebaans fietspad. De 
tweede baan is voor tegenliggers. Dat is geen prettig 
idee. Tegenliggers beschouw ik als een metafoor voor 
de waanzin die ons omringt. Vroeger was het een teken 
van instabiliteit als je de mensen om je heen als gekken 
beschouwde. Nu klopt het gewoon aan alle kanten. De 
kans dat er onder je tegenliggers een krankzinnige schuilt 
is groot. Kijk eens naar de beelden van deelnemers 
aan het ‘koffiedrinken’ op het Museumplein: mafkezen 
zonder uitzondering. Het zijn tegenliggers van nature 
in gedrag en in hun hoofd. Wat doen tegenliggers, 
behalve zich niet laten vaccineren? Je hebt er geen 
enkele greep op, zo onvoorspelbaar zijn ze. Vaak zijn 
ze gemotoriseerd: brommers, scooters, elektrische 
fietsen en wielrenners. De laatsten zijn weliswaar niet 
gemotoriseerd, maar ze gedragen zich even ongeremd 
als de gemiddelde gemotoriseerde. 
De VanMoof-fiets is een symbool van deze tijd zonder 
remmingen. De VanMoof is zo duur dat de eigenaar hem 
bewaart in de huiskamer. Het schuurtje in de tuin is te 
min voor deze fiets. We leven in een tijd die de auto niet 
meer serieus neemt als statussymbool. Vroeger, ik heb 
het over 1958, was de bovenbuurman zo trots op zijn 
tweedehands Triumph dat hij hem het liefst had gestald 
in de flat die hij bewoonde. Helaas voor hem zat er 
een trappenhuis in de weg, dus het karretje stond voor 
de deur en werd twee keer per week gewassen. Dikke 
kans dat buurmans nakomelingen een elektrische fiets 
berijden.
Het fietsen is terug van weggeweest. Ik herinner me het 
moment in 1975 of daaromtrent dat ik van fietsen zo 
genoeg had dat ik mijn oude brik tegen de brug zette 
voor het Centraal Station en hem daar heb achtergelaten. 
Vanaf dat moment nam ik een taxi.
Een jaar of twintig geleden begon ik weer te fietsen. Ik 
voel dat het einde van mijn Tweede Fietsperiode snel 
naderbij komt. Dat danken we aan de VanMoof-fiets, het 
symbool van de waanzin van onze medeweggebruikers.

Tegenliggers

Henk
SPAAN

Horizontaal
 1 aanwezig 
 6 draai 
12 landsgebruik 
13 hijstoestel 
14 alsmede 
17 getuigschrift 
19 vallei 
20 afslagplaats bij golf 
22 kerker 
23 uniek 
25 deel v.d. vinger 
27 schrander 
28 mist 
30 evenaar 
32 masker 
33 pratende vogel 
35 zitbad 
37 spook 
40 narcose 
42 in bepaalde mate 
44 reet 

46 schreeuw 
48 filmpersonage 
50 soort hert 
51 aanstoot geven 
54 vermakelijk 
57 voormalig Perzië 
58 enthousiasme 
59 schouwburg 
60 schroefvormige draad.

Verticaal
 1 soort hond 
 2 vrouwelijk dier 
 3 vreemde munt 
 4 pl. in Noord-Holland 
 5 troef negen 
 7 Bijbelse priester 
 8 maar net 
 9 duinpan 
10 bedekte spot 
11 graag 
15 voorzetsel 
16 dierenverblijf 
17 part 
18 afgemat 
21 landbouwwerktuig 
24 leemte 
25 pakken 
26 insect 
27 krantenstalletje 
29 lor 
31 ontkenning 

34 dringend 
35 Europees land 
36 losse draad 
37 feesttenue 
38 hoofdstad van Albanië 
39 draagband 
41 nageslacht 
43 Japans bordspel 
45 getal 
47 open kist 
49 hooimaand 
52 tijdperk 
53 een zekere 
55 slag 
56 pestkop.



Intratuin Amsterdam

HET TUINCENTRUM BINNEN DE RING!
Intratuin Amsterdam Nobelweg 10, 020-4622922. 
Tussen Amstel Station en Middenweg. www.intratuin.nl/amsterdam

7 DAGEN 
PER WEEK

OPEN!

GROEN 
IS GEZOND


