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DE KRANT VOOR AMSTERDAM OOST EN OMSTREKEN
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Johan Wakkie was
fietskoerier
tijdens de lockdown en
heeft nu een vluchteling
in huis.

‘Amsterdam is een scheve
pizza geworden’
Weesp is nu de uiterste
oostkant van de stad.

5

6
Het best bewaarde
geheim van de Indische
Buurt.
‘Ooit van dit een
speeltuin.’
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OPVANG OEKRAÏNERS OP KOP JAVA-EILAND

Grote behoefte aan kleding, verzorgingsproducten en fietsen
Elke dag arriveren er meer
Oekraïense vluchtelingen
bij de twee opvanglocaties
op de kop van Java-eiland.
En ja, bewoners van Oost
kunnen genoeg doen om
ervoor te zorgen dat zij
zich in Oost veilig en welkom voelen.
Door Michel van Dijk

Fietsen, dat is wat de Oekraïense vluchtelingen op de kop van
Java-eiland nu het meest nodig
hebben. “We hebben zes
fietsen beschikbaar, voor zo’n
vierhonderd vluchtelingen.
Dat is veel te weinig,” vertelt
Daphne van Zetten. Samen
met haar collega Bianca Koster
coördineert ze vanuit De
Regenboog Groep de opvang
in het oude schoolgebouw
van De Kleine Kapitein. Dit
is met hotelboot Bellini één
van de twee opvanglocaties op
de kop van Java-eiland. “De
mensen willen de stad verkennen, hebben behoefte aan
bewegingsvrijheid. Dames- en

herenfietsen, al dan niet met
kinderzitje, en kinderfietsen,
ze zijn méér dan welkom.”
Elke dag arriveren er meer
vluchtelingen bij de twee opvanglocaties. “Ze verkeren in
een overlevingsstand,” constateert Koster. Van Zetten: “De
sfeer onder de vluchtelingen is
vrij rustig. Het grote verdriet,
de verwerking, dat moet allemaal nog komen, ze zijn nu
vooral bezig met overleven.”
Dat betekent concreet: geldzaken op orde brengen, een
bankrekening openen, een
BSN-nummer aanvragen om
straks te kunnen werken of
medische zorg vergoed te krijgen. Die zorg begint op gang te
komen. Zo is elke opvanglocatie gekoppeld aan een huisarts.
Koster: “De zorgvraag onder
de vluchtelingen is enorm.
Gisteren bezocht de huisarts
de mensen op hotelboot Bellini. Hij kon zijn spreekuur
niet eens afmaken, zoveel
behoefte was er om een dokter
te zien.”

Bianca Koster en Daphne van Zetten van De Regenboog Groep coördineren de opvang van Oekraïense
vluchtelingen op de Kop van Java-eiland. “We kunnen mensen gebruiken die de handen uit de mouwen
willen steken. Van voor een paar uurtjes, tot bijvoorbeeld het komende halfjaar eens per week helpen de
locatie draaiende te houden.”

Lees verder op pagina 3
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Marcel van Roosmalen
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Aan mijn woonplaats Wormer zit iets wat ze in Amerika een mall zouden noemen.

BEREIKT HEEL
AMSTERDAM OOST

onze kerstshow

GROEN
IS GEZOND

EEN ADVERTENTIE IN

Ik waan me ook daadwerkelijk in Amerika als ik er ben. Vorige week ging ik met twee

www.debrugkrant.nl/adverteren

dochters naar de FEBO drive-in. We waren met de bakfiets en werden om die reden
niet ‘in behandeling’ genomen. We moesten de fiets parkeren en om het gebouwtje
lopen. Achter de FEBO drive-in ligt een sloot waar bijna ieder weekend wel een auto
in rijdt. Er stond een puber achter de toonbank, hij zei dat het lang kon duren omdat

7 dagen per week open
10-18 uur
Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

‘auto’s’ eerder werden behandeld. Hij haalde de schouders op. “Alles is logistiek.”
Ekodis Natuurvoeding

www.ekodis.nl
Beukenplein 73, 020-6946327
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COLLEGA’S
GEZOCHT!

Gevestigd in HOTEL JAKARTA, Javakade 766 Amsterdam

aanbiedingen april
aanbiedingen april

Kom jij ons team versterken in het meest duurzame
hotel ter wereld op het mooiste plekje van IJburg?

Maandag
Maandag
3x amandel
croissant voor €5.00
3x amandel croissant voor €5.00
Dinsdag
Dinsdag
3x gebakje
naar keuze voor €10.00
3x gebakje naar keuze voor €10.00

Wij zijn per direct op zoek naar

medewerkers bediening (ft/pt)

woensdag
3x woensdag
kaasstengel voor €5.00
3x kaasstengel voor €5.00
donderdag
donderdag
3x
tompouce voor €6.00
3x tompouce voor €6.00

Geïnteresseerd?
Stuur je CV en motivatie naar
gm@fourelementshotel.com

vrijdag
vrijdag
2x Hartige Westers
quiche voor €10.00
2x Hartige Westers quiche voor €10.00
zaterdag
5 xzaterdag
vegan cake voor €6.00
5 x vegan cake voor €6.00
Zondag
Zondag
3x croissant
voor €5.00
3x croissant voor €5.00
• 5 x madeleine voor €6.00
• 5 x madeleine voor €6.00

dagelijks
dagelijks
• 5 x chocolate chip cookies voor €9.50
• 5 x chocolate chip cookies voor €9.50

koffie met madeleine
koffie met
madeleine
€4.00
€4.00

1x blondie & 1x brownie
1x blondie
& 1x brownie
€5.00
€5.00

U kunt bij ons ook heerlijke taarten bestellen voor iedere gelegenheid!
U kunt bij ons ook heerlijke taarten bestellen voor iedere gelegenheid!
Bestel in de bakkerij of via T. 020 2360 070
Bestel in de bakkerij of via T. 020 2360 070

Bert Haanstrakade 1074

NOG ENKELE
WONINGEN
BESCHIKBAAR

INDICATIE START
BOUW FASE 2:
ZOMER 2022
Comfortabele appartementen

Nog 5 beschikbaar

Penthouse met uitzichten

Nog 1 beschikbaar

1087 HJ Amsterdam

Vrijstaande werfhuizen

Speelse bajonet-werfhuizen

Nog 2 beschikbaar

Nog 7 beschikbaar

• Woonoppervlaktes ca. 112 - 237 m2

• Woonoppervlakte ca. 205 m2

• Woonoppervlaktes ca. 194 - 209 m2

• Woonoppervlaktes ca. 121 - 162 m2

• Met tuin, terras of inpandig terras

• Zonnig terras (ruim 13 meter breed)

• Met tuin, terras en privé ligplaats

• Met terras aan Vechtzijde of stadstuin

• 1 of 2 parkeerplaatsen en optie tot ligplaats • 2 parkeerplaatsen en optie tot ligplaats

• 2 parkeerplaatsen

• 1 of 2 parkeerplaatsen en optie tot ligplaats

• Vanaf € 775.000 (v.o.n.)

• Vanaf € 1.750.000 (v.o.n.)

• Vanaf € 725.000 (v.o.n.)

• Vanaf € 1.825.000 (v.o.n.)

NT
Z A 9 APRIL VERKOOPE VE

straat 28 Muiden
10.30 tot 13.00 uur - Helling
or de (k lein)kinderen
Met paaseieren zoeken vo

Kijk voor het laatste aanbod op

T. 0294 417 118

T. 020 470 22 55
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‘HET GROTE VERDRIET, DE VERWERKING, DAT MOET NOG KOMEN’
Vervolg van pagina 1
Wasmaatjes
Terwijl Oekraïense vluchtelingen op de kade kleding
uitzoeken die zojuist gebracht
is door het Leger des Heils,
vertellen de coördinatoren
wat bewoners in Oost zoal
kunnen doen. Dat is spullen leveren, zoals fietsen dus,
goede kleding en ongebruikte
verzorgingsproducten. Koster:
“Tandenborstels, zeep en
shampoo zijn de basics, maar
ook make-up, bodylotion of
nagellak. Vergeet niet, deze
mensen hebben niets.” Van
Zetten: “Een kapper, daar is

ook behoefte aan. Eén van
de Oekraïners is zelf kapper.
Toen hij vorige week mensen
ging knippen, stond er meteen
een lange rij.”
Koster vervolgt: “We kunnen
ook altijd mensen gebruiken
die de handen uit de mouwen
willen steken. Van voor een
paar uurtjes, tot bijvoorbeeld
het komende halfjaar eens per
week helpen de locatie draaiende te houden. Bijvoorbeeld
met de kinderen spelen, het
eten klaarzetten, helpen met
de afwas.” Er zijn al buurtbewoners die wasjes draaien.
Koster lacht: “Wasmaatjes

noemen we ze, geweldig dat ze
dat doen.”
Mensen die Oekraïens of
Russisch spreken, ook die zijn
welkom. Van Zetten: “Niet
alle vluchtelingen spreken
Engels, dat geldt zeker voor de
oudere generatie. Dan is het
fijn als er mensen zijn die met
hen in hun eigen taal kunnen
spreken. Bijvoorbeeld om ze
gewoon eens hun verhaal te
laten vertellen.”
Voor de bewoners die iets
willen doen: houd de oproepen van De Regenboog Groep
op sociale media in de gaten,

stuur een mail naar vrijwilligeroekraine@deregenboog.org of kom
naar één van de opvanglocaties
en laat jouw aanbod of idee
met je mailadres achter in het
aanmeldboek dat daar bij de
balie ligt. De vrijwilligerscoördinatoren nemen dan contact
met je op.
Doneren
Je kunt je oude fiets achterlaten of een wandeling maken
met een groepje vluchtelingen,
maar je kunt ook geld doneren, vertelt Jola Gosen, bij De
Regenboog Groep verantwoordelijk voor de donateurswervingen. “Ik ben nu bezig

om kluisjes te kopen waarin
vluchtelingen hun laptop,
fietssleutels of smartphone
veilig kunnen opbergen. We
krijgen weliswaar budget van
de gemeente Amsterdam,
maar dat voorziet hier niet in.
We bouwen daarom een noodpotje op waarmee we dit soort
uitgaven kunnen betalen.”
Op de homepage van de www.
deregenboog.org vind je nu een
grote oranje knop met Doneer.
“Met het geld dat binnenkomt
zorgen we voor een veilige en
comfortabele verblijfsplek.”

TWEE NIEUWE PARTI JEN IN STADSDEELCOMMISSIE

Oost is een buitenbeentje
Oost is een buitenbeentje
bij de recente verkiezingen voor de gemeenteraad. Waar in heel Nederland lokale partijen winst
hebben geboekt, scoorde
ST3M-Méérbelangen in
Oost het op een na slechtste resultaat sinds haar bestaan. En terwijl de PvdA
de grote winnaar was van
de verkiezingen voor de
gemeenteraad, heeft de
partij in Oost een zetel
verloren.
Door Harko van den Hende

Méérbelangen, nu samen met
ST3M, is een gevestigde partij
in Oost. Sinds de eerste verkiezingen voor een stadsdeelraad,
in 1987 en toen nog alleen voor
Watergraafsmeer, is de partij
vertegenwoordigd. Bij haar
eerste optreden haalde de partij
656 stemmen en sindsdien heeft
dat aantal aanzienlijk hoger
gelegen (ook omdat het stads-

deel door fusies en groei steeds
groter werd). Bij de verkiezingen van 16 maart heeft ST3MMéérbelangen 2340 stemmen
gekregen. Dit is het laagste aantal sinds 1987 en net genoeg om
de laatste beschikbare positie
in de 15 zetels tellende raad van
Oost binnen te slepen.
Veruit de grootste partij in Oost
was en bleef GroenLinks, dat
ruim 16.000 stemmen kreeg,
ongeveer evenveel als vorige
keer en weer goed voor vier
zetels. Daarmee wijkt de uitslag
in Oost ook af van die van de
gemeenteraad waar GroenLinks
duidelijk verloor en de koppositie moest prijsgeven aan de
PvdA. Deze partij bleef in Oost,
na D66 (drie zetels), de derde
partij, maar de verkiezing voor
de stadsdeelcommissie kreeg
voor de PvdA wel een bijzondere wending. De partij behaalde
iets meer dan negenduizend
stemmen, ruim 40% meer dan
vorige keer, maar verloor toch
een zetel in de commissie en
heeft er nu twee.
Dit verlies heeft alles te maken
met een andere opzet van de
verkiezingen voor de stadsdeelcommissie. In 2018 werd

Het nieuwe sportpark Zeeburgereiland.

per gebied gestemd – voor Oost
zijn er vier gebieden – en de
PvdA kreeg in drie van de vier
gebieden voldoende stemmen
voor een zetel. Deze keer is weer
voor de stadsdeelcommissie als
geheel gestemd. De PvdA kreeg
nu iets meer dan negenduizend
stemmen, 2675 meer dan in
2018, maar houdt hier ‘slechts’

twee zetels aan over, een minder
dus dan in de vorige commissie.
In Oost maken ook twee ‘nieuwe’ partijen hun entree. Zowel
Denk als de combinatie De
Groenen Basis Piraten hebben
met elk rond de 2500 stemmen
voldoende voor een zetel. VVD
blijft in de commissie met twee

zetels, SP halveert en houdt een
zetel. De Partij voor de Ouderen
(1194 stemmen), Forum voor
Democratie (1141), CDA (992),
Indische Buurt bewoners (341)
en Partij voor de Dialoog (153)
haalden bij lange na de kiesdrempel in Oost niet.

VAN DAM TOT DAM

Nieuwe fietsroute met brug
Tussen Amsterdam en Zaandam wordt vanaf volgend jaar gewerkt aan de Dam tot Dam-fietsroute.
Als de werkzaamheden zijn afgerond fiets je gemakkelijk van de Dam in Amsterdam naar het
centrum van Zaandam. De route loopt langs de oevers van het IJ, het Noordzeekanaal, het Noorder
IJplasgebied en de Zaan.
Een nog te bouwen brug over het Zijkanaal H vormt straks een belangrijke schakel tussen de Zaanse
en de Amsterdamse oever. Rijkswaterstaat legt hier bovendien een natuurvriendelijke oever aan en
geeft de biodiversiteit een oppepper door de aanplant van noten- en fruitbomen en het inzaaien
van bloemrijke grasmengsels. Hierdoor wordt de route ook interessant voor recreatieve fietsers en
wandelaars. De aanleg van de route begint in 2023 en is in 2025 klaar.
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De volledig nieuwe
De volledig nieuwe
Full Hybrid

De zelfopladende hybride
Full Hybrid
Vanaf € 34.740,- *.

De zelfopladende hybride
Vanaf € 34.740,- *.

Kom nu langs in één van onze showrooms

5,4 L/100KM

122 G/KM CO2 (WLTP)

Amsterdam-Zuidoost
Hilversum
Alphen a/d Rijn
Mijdrecht
Hoogoorddreef 41
Zeverijnstraat 14B
Koperweg 6
Bozenhoven 36
5,4
L/100KM
122
G/KM
(WLTP)
1101
BB
1216
GK
2401
LH
3641CO
AH2 uw
*De getoonde prijs is de aanbevolen verkoopprijs van de fabrikant. De prijs is inclusief 21% btw, zonder aftrek van kortingen. Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Contacteer
Hondadealer voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Honda Motor
Ltd. Netherlands Branch,035
Crystal
Building
Boulevard
Capelle281
aan 708
den IJsel.
020 Europe
468 3341
621
8941B – Unit B11.2, Rivium
0172 431
311 222A, 2909 LK0297
NL851865367B02.

www.vannieuwkerk.nl

automotivecentrevannieuwkerk

automotivecentrevnieuwkerk

*De getoonde prijs is de aanbevolen verkoopprijs van de fabrikant. De prijs is inclusief 21% btw, zonder aftrek van kortingen. Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Contacteer uw Hondadealer voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch, Crystal Building B – Unit B11.2, Rivium Boulevard 222A, 2909 LK Capelle aan den IJsel.
NL851865367B02.

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.

JOHAN WAKKIE

Oud-directeur hockeybond neemt Oekraïense Iryna
in huis: ‘Ze is hartstikke welkom’
Als directeur van de

belde, waren we er vaak al een
paar uur later.”

Koninklijke Nederlandse
Hockey Bond vierde hij de

Als je in de buurt gaat eten,
waar kom je graag?
“Iets verderop zit 1900, een
mooie zaak. Lekker eten, goed
drinken en in de zomer is het
plein met de fontein een fijne
plek. Daar ontmoet je ook snel
andere buurtgenoten. Ook
Dauphine is een goede plek
om af te spreken. Tom van ’t
Hek deed er zijn BNR-show en
je komt er altijd wel mensen
tegen.”

grootste triomfen van de
mondiale sportgeschiedenis. Momenteel stelt
Johan Wakkie zijn huis
in de Watergraafsmeer
beschikbaar aan Iryna
Kharchenko, een vluchteling uit Oekraïne.
Door Jim Jansen

Je bent bevriend met Erik
Scherder, de prominente
neuropsycholoog uit Oost.
Jullie maken je druk over inactiviteit en ongezond leven.
“Ik richt me met mijn bedrijfje
op bewegen, gezonde leefstijl, muziek en cultuur. Die
zaken zijn gerelateerd aan het
breinonderzoek van Scherder.
Vervolgens is dit weer ingepast
in het gemeentebeleid Amsterdamse Aanpak Gezond
Gewicht. Als voorzitter van het
Jeugdfonds Sport zag ik hoe
belangrijk het is om kinderen,
als er thuis geen geld is, de
mogelijkheid te bieden om aan
sport en muziek te kunnen
doen. Nu help ik bijvoorbeeld
de Voedselbank Amsterdam
en de stichting Samen Is Niet
Alleen (SINA) met elkaar te
verbinden.”

“Zo voel ik het eigenlijk niet,”
zegt Wakkie na enig nadenken,
als hem gevraagd wordt ‘of de
oorlog altijd dicht bij hem is’.
Hij werd geboren in 1953 in
Rotterdam, een stad die zwaar
te kampen had met naweeën
van de Tweede Wereldoorlog.
“Iryna is vicepresident van de
Oekraïense hockeybond. Dat
klinkt mooier dan het is, want
het is een onbetaalde functie. Ze zit ook in de Europese
hockeybond en aan mij werd
gevraagd of ik voor een kamer
kon rondkijken, omdat ze naar
Nederland zou komen. Ik heb
een groot huis, woon alleen,
dus ze was meteen welkom
en vervolgens zien we wel. Ik
kende haar niet, maar het is
een harstikke leuk mens van
tweeënveertig. Ze is hier nu
twee weken en het gaat prima
met ons.”
Ze was op de dag dat de oorlog begon bij je in huis.
“Die beruchte dag dat Poetin
tot de aanval overging. Van
vroeg in de ochtend zaten
we aan de buis gekluisterd
om alles te volgen. Ze heeft
onnoemelijk veel contacten
in Oekraïne, natuurlijk uit de
hockeywereld, maar ook veel
closer. Haar ouders wonen er,
en haar zus met twee kinderen. Die zijn door haar vader
naar de grens met Turkije
gebracht. Hij probeert terug te
keren naar huis door gevaarlijk gebied. De moeder is in
het ouderlijk huis gebleven,
want je weet nooit hoe je je
huis aantreft na de oorlog en
of het huis dan nog van jou is.
Wat dat aangaat lijkt het op de
Tweede Wereldoorlog.”
Wanneer ben je naar Amsterdam gekomen?
“Het was ergens in 2007, ik
woonde in Utrecht en had een
nieuwe relatie met iemand uit
Amsterdam. Via de Zeeburgerkade ben ik op de Hogeweg

Voormalig directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond Johan Wakkie en de Oekraiense Iryna.
“Ze zit ook in de Europese hockeybond en aan mij werd gevraagd of ik kon rondkijken, omdat ze naar
Nederland zou komen. Ik heb een groot huis, dus ze was meteen welkom en vervolgens zien we wel.”

beland. Op een mooie dag
reden we met de fiets vanaf de
Bredeweg naar beneden. Die
straat, met een stukje groen
het midden, deed me denken
aan de Essenlaan in Kralingen.
We hockeyden en voetbalden
voor onze poort in het midden
van de Essenlaan. Links waren
wij, de keurige kakkers, en
we speelden tegen de katholieken die rechts woonden.
Tegen Ruud Lubbers en zijn
vrienden, zeg maar. Toen ik
hier de Bredeweg zag, kreeg
ik nostalgische gevoelens en
dacht: hier wil ik wonen. Dat is
uiteindelijk ook gebeurd.”
Je hebt het hockey in Nederland groot gemaakt.
“Toen ik aantrad hadden plaat-

sen als Bloemendaal, Laren
en Bilthoven grote hockeyverenigingen, maar als je in
Winschoten wilde hockeyen
was het een stuk moeilijker.
Er moest wat veranderen, en
toen kregen we in 1998 het
WK toegewezen. Dat vond
niet plaats in het Wagener
Stadion in Amstelveen, maar
in de Galgenwaard in Utrecht.
Het was twee weken lang op
tv, de heren haalden goud en
de dames zilver. Dat heeft echt
iets teweeggebracht. Ik sprak
in die tijd FC Utrecht-coach
Foeke Booy en zijn dochter
wilde niet op voetbal, maar
hockeyen. Dat gold ook voor
de dochters van Kieft en Van
Basten.”

Je bent in de buurt een
opvallende verschijning die
graag anderen helpt. Tijdens
de coronapandemie sprong
je bij als fietskoerier voor
Linnaeus Boekhandel.
“Voor mijn zestigste verjaardag
kreeg ik een bijzonder cadeau,
een dag werken bij de boekhandel. Het was de eerste zaterdag van de Boekenweek en
ik heb daar een paar uur staan
inpakken. Allemaal vrienden
kwamen langs die natuurlijk wel verplicht een boek
moesten kopen. Toen het in
december 2020 mis dreigde te
gaan doordat alle winkels dicht
moesten, heb ik me aangemeld
als boekbezorger. We waren
sneller dan de bezorgers van
bol.com. Als je in de ochtend
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Over dit project wordt nu
een film gemaakt.
“Kees Hoogeveen, weer een
andere bekende buurtgenoot,
maakt een documentaire bij de
moskee in de Transvaalbuurt.
Mensen uit de moskee zijn
bij een lezing van Scherder
geweest en zo is het idee
omarmd. Een internist van
het OLVG leerde diabetespatiënten in de moskee van
alles over gezonde voeding,
slapen en bewegen en dat de
ziekte erfelijk kan zijn. Het
proces wordt begeleid door
voedingsspecialiste Joanna
van stadsdeel Oost. Geef een
appel in plaats van een portie
baklava en drink kraanwater
in plaats van cola. Over hoe je
zo met elkaar een verandering
teweeg kan brengen wordt nu
de documentaire gemaakt.”
U heeft hier in Amsterdam
een druk leven, waar komt u
tot rust?
“Mijn zus woont in Domburg,
daar ga ik graag naartoe. De
zee geeft vrijheid. En rust,
inderdaad.”

deBrugNieuws
OOIT EEN GROTE SPEELTUIN

Majellatuin: best bewaarde geheim van de Indische Buurt
De Majellatuin is een

Uit andere buurttuinen in
de Indische Buurt werd een
succesvolle methode overgenomen: door geïnteresseerde
omwonenden een eigen
moestuinbed toe te delen,
krijgen mensen iets terug voor
het uitvoeren van onderhoud.
In de Majellatuin zijn zelfs de
gemeenschappelijke perken
verdeeld qua onderhoud. Jan
Maarten: “Op die manier blijven deelnemers voor langere
tijd betrokken.”

grote binnentuin aan
de Tidorestraat 172. Hij
ligt verborgen achter
twee hekwerken en een
donkere gang onder de
huizen door. Ooit was dit
een verwaarloosde speeltuin. Nu is er een siertuin,
boomgaard en vijftien
moestuinbedden van omwonenden.
Door Kirsten Dorrestijn

Sommige moestuinbedden
zijn afgezet met stenen, andere
met gevlochten takken. De
tuintjes zijn nog in winterstand, maar hier en daar steken
plukken snijbieten uit de
grond en groeien er fiere boerenkolen. Een hommelkoningin zoemt laag over de aarde,
op zoek naar een holletje voor
een nest. Uit een bak steekt
bloeiende rozemarijn. Een
gedeelte van het huizencomplex rondom de tuin staat in
de steigers.
“Tot 2014 was dit een speeltuin,” vertelt mede-initiatiefnemer van de Majellamoestuin
Marie-José Pelzers (61). “De
buurt wilde hem niet kwijt,
want er wonen hier veel kinderen in kleine huizen, maar een
gemeenteraadslid dacht daar

De Majellatuin, verborgen achter twee hekken en een donkere gang midden in de Indische Buurt, is
met 1400 m2 enorm. Marie-José Pelzers (niet op de foto, ze had de zomertijd nog niet in de gaten):
“Overtollige snijbiet en aardpeer verkopen we aan lokale restaurantjes, zoals Thúskomme (Batjanstraat)
en La Fucina ( Javastraat). De inkomsten worden in de tuin geïnvesteerd.”

anders over.” Veel speeltoestellen zijn overgebracht naar
de Bataviatuin iets verderop.
Marie-José – dansdocent van
beroep – organiseerde destijds
in het gebouwtje in de Majellatuin kinderactiviteiten en voerde musicals op. Het gebouw
fungeert nu als fietsenstalling
en opslagplek voor boa’s.

Na de sluiting van de speeltuin
is de binnenplaats vergroend
en is geprobeerd de tuin door
omwonenden te laten beheren, vertelt mede-initiatiefnemer Jan Maarten Dros (50),
die ook zelf een moestuinbed
heeft in de Majellatuin. “Het
project werd begeleid door
een team met groene vingers.
Er zijn perenbomen geplant,

bloembedden en wandelpaden aangelegd. Maar de tuin
is zo enorm groot – 1400 m2
– en het werk kwam toen het
team vertrok steeds meer op
drie overgebleven vrijwilligers
terecht. Het onkruid groeide
hen boven het hoofd. Omwonenden klaagden dat het er
niet uitzag – maar hielpen zelf
niet mee.”

Dit is het vierde jaar dat de tuin
weer volop ‘bloeit’. Marie-José
wijst op haar eigen moestuinbed: “Hier hadden we snijbiet,
prei, uien en er stonden bonen
– op stokken gebonden.” Even
later vist ze een plastic zak uit
het vijvertje met goudvissen.
“Soms gooien ze vanaf de balkons van alles naar beneden
– dat is wel jammer.” Overtollige snijbiet en aardpeer
verkopen de moestuiniers
aan lokale restaurantjes, zoals
Thúskomme (Batjanstraat)
en La Fucina (Javastraat). De
inkomsten worden in de tuin
geïnvesteerd.
Elke laatste zondag van de
maand om 12.00 uur gaan de
hekken van de Majellatuin
open en is er een gezamenlijke
tuinwerkdag. De eerste opentuindag waarop iedereen welkom is, is 24 april. Aanmelden
voor de wachtlijst voor een
moestuinbed kan via majellainhetgroen@gmail.com

GEZOCHT

HET B R OEDSEI Z OEN BE GI N T

Laat de vogels rustig broeden
Het groen in de stad loopt uit en de eerste vlinders laten zich zien. De komende tijd zijn vogels
druk bezig met het bouwen van een nest, het uitbroeden van eieren en het grootbrengen van
hun jongen. Het broedseizoen duurt ongeveer van half maart tot half juli, voor watervogels tot
half augustus.
Rust is heel belangrijk in de broedperiode en daarom zijn vogelnesten wettelijk beschermd.
Nesten mogen niet worden verstoord of weggehaald – en dat geldt ook voor het
meerkoetennest dat misschien wel op jouw bootje is gebouwd. Sommige vogels keren steeds
weer terug op hetzelfde nest en daarom mag je ook in de winter geen nesten weghalen.
Wat kun jij doen om de vogels te helpen? Wacht met het snoeien van heesters, bomen en
heggen tot na het broedseizoen. Anders verstoor je misschien een nest dat je tussen de takken
niet had opgemerkt.
Jonge vogeltjes die uit het
nest gevallen zijn kun je
het beste met rust laten.
Meestal zijn de ouders
in de buurt om het te
voeren. Vang zo’n vogeltje
niet met de bedoeling het
zelf te verzorgen, dit is
moeilijk en kost veel tijd.
Overleg bij twijfel met de
dierenambulance (0206262121).
foto: Meerkoetkuiken,
Martin Melchers

zaterdaghulp

Fiets in- en verkoop, verhuur,
reparatie, onderhoud en accecoires

Middenweg 3

020 4681433
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deBrug De veranderende stad

Door Bas Kok

Van IJ tot Z

WEESP

Amsterdam is een scheve pizza geworden
Ken je die mop over een
zelfstandige plaats met
stadsrecht? Die werd geannexeerd door een andere
plaats met stadsrecht. Sinds
24 maart 2022 is Weesp
officieel een stadsdeel van
Amsterdam.
Het was een van mijn geliefde
nice-to-knows. Dat het meest
oostelijke stukje Amsterdam
niet in Oost ligt maar in Noord.
De noordoostpunt van Landelijk Noord bij Uitdam ligt
oostelijker dan de meest oriëntale stukjes Oost en Zuidoost.
Leuk om te vertellen. Maar
vanaf nu markeert Weesp de
uiterste oostkant van de stad.
Trouwens ook de uiterste
zuidpunt.
Tien keer IJburg
De laatste grote annexatie van
Amsterdam dateert van meer
dan een eeuw geleden. In
1921 werden de Waterlandse
gemeenten en Sloten en Watergraafsmeer bij de hoofdstad
getrokken. Daarna volgden alleen wat kleine uitbreidingen,
zoals die van het zuidelijke
stukje Landsmeer in de jaren
zestig.
Eeuwen geleden toonde het
jeneverstadje Weesp zich een
weerbarstig bastion, maar deze
stadsuitbreiding vereiste geen
militair beleg. Annexatie heet
nu ‘fusie’. Het maakt de impact
ervan niet minder. In één klap
telt de stad ruim twintigduizend nieuwe Amsterdammers

meer – daar deed IJburg twintig jaar over. Qua oppervlak is
de nieuwe wijk ruim tien keer
IJburg. Dat zegt meteen iets
over de lage dichtheid van ons
nieuwe stadsdeel. Op deze tien
procent van het Amsterdams
grondgebied woont twee procent van de hoofdstedelingen.
De Weespenaren wilden
uitdrukkelijk niet fuseren
met Zuidoost – alleen het
bij Zuidoost horende Driemond mocht erbij. Stadsdeel
Weesp kreeg een ‘status aparte’
toegezegd. Behalve een naam
zonder de gebruikelijke
aanduiding van het geografische gewest, krijgt het een iets
groter mandaat dan andere
stadsdelen. Dat heeft niks te
maken met het feit dat Weesp
stadsrechten heeft. Sinds de
afschaffing van de feodale
maatschappij met hertogen en
graven die handelsprivileges
uitdeelden, is de waarde van
stadsrecht symbolisch. De
dubbelfunctie van het blauwe
plaatsnaambord vervalt. Het
geeft vanaf nu alleen aan dat
de bebouwde kom wordt
in- en uitgegaan. Nostalgische buitenwijkjes als Sloten,
Schellingwoude en Durgerdam koesteren hun blauwe
borden al meer dan een eeuw
– dat mag.
Scheve pizza
De kaart van Amsterdam
verandert altijd weer. Qua stedelijke morfologie begint Amsterdam steeds excentrieker te
worden. Trek je vanuit Weesp
een diagonaal via de grachtengordel naar de noordwesthoek

“Eeuwen geleden toonde het jeneverstadje Weesp zich een weerbarstig bastion, maar deze
stadsuitbreiding vereiste geen militair beleg. Annexatie heet nu ‘fusie’. Het maakt de impact ervan niet
minder. In één klap telt de stad ruim twintigduizend nieuwe Amsterdammers meer – daar deed IJburg
twintig jaar over.”

bij Westpoort, dan meet je
bijna dertig kilometer. Trek
je een verticaal van de A10
Noord bij Landsmeer naar de
Kalfjeslaan in Zuid dan is dat
een goeie tien kilometer. De
hoofdstad is een scheve pizza
geworden. Tussen Amsterdam
en Weesp zitten vreemde
gaten in het deeg ter hoogte
van Duivendrecht en Diemen.
Geen idee waarom deze plaatsen geen onderdeel zijn van de
stad die ze omringt.

DE WEG KWI JT

‘Weesp welkom’ luidt de slogan die de positieve toon moet
zetten. De Stopera ontvangt
‘Wesopa’ met open armen.
Het laatste wat de stad zegt te
willen is die mooie weilanden
volbouwen. Maar als we het
minst bevolkte stukje van dit
nieuwe stadsdeel niet flink
mogen bebouwen, wat schieten we er dan mee op? Weesp
laat zich de liefde aanleunen
omdat het de ‘middelen’ van
Amsterdam wil. De gemeenteraadsverkiezingen waren een

mooie peiling: voelt men zich
Amsterdammer of Weespenaar? Weesp is het enige
stadsdeel waarin de lokale
partij – ‘Weesper Stadspartij’
– de grootste is geworden. Natuurlijk kost het even tijd om
de geur van het nieuwe nest
aan te nemen, maar laten we
hopen dat het geen defensieve
Fremdkörper blijft. Een stad
in een stad is geen grappige
Weespermop.

RUBRIEK TOINE HEI JMANS

‘Stad van dure, risicomijdende mensen’

Locatie: IJburglaan kruising Lumièrestraat

Mijn Ierse vriend, de auteur
Paul Lynch, was in de stad en
ik vertelde hem dat fietsers
tegenwoordig voor rood licht
stoppen, een gewoonte die
haaks staat op de verhalen over
het vrijgevochten Amsterdam.
De Italiaanse eigenaar van
het restaurant waar we zaten
beklaagde zich ook over de
vooruitgang: dit was een stad
geworden, zei ze, van dure,
risicomijdende mensen. Niet
voor niets verdwenen de kunstenaars die haar wijk bemanden (we zaten in West, het gold
ook voor Oost). Waarheen wist
niemand.

Paul informeerde naar de prijs
van vastgoed, vertelde dat
Dublin duurder was, keek naar
buiten en zei: ‘Fietsen in Dublin
is zelfmoord’.
Dit verkeersbord heb ik hem
maar niet uitgelegd, omdat het
niet uit te leggen is. Wel was
ik graag bij de vergaderingen
geweest waar besloten is het te
plaatsen.
Alles in het restaurant was
onbetaalbaar, maar omdat we
schrijvers waren schonk de eigenaar limoncello van het huis,
ook dat, zei Paul, was in Dublin
nooit gebeurd.
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Schrijver Toine Heijmans
verzamelt op deze plek de verkeersborden van Amsterdam
Oost. Ook iets gezien?
toine@debrugkrant.nl

Openingsaanbiedingen
geldig 7 t/m 16 april 2022
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opent
twaalfde
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in
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vestiging in IJburg
Amsterdam
Amsterdam
IJburg
Amsterdam IJburg

Robert en Daphne worst, slagersvader en dochter nemen per
Robert en Daphne worst, slagersvader en dochter nemen per
april de slagerswinkel van Bart Verkerk in winkelcentrum IJburg
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Daphne worst,
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per
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AANBIEDINGEN OP ACHTERZIJDE
AANBIEDINGEN OP ACHTERZIJDE
AANBIEDINGEN OP ACHTERZIJDE

Hele Grillworst
Kip of varken
per stuk € 4,95
+ gratis bakje grillsaus

Bij aankoop van

150 gram
Jamon trevelez
Gratis grissini stokjes

Huisgemaakte
Asperge beenham
schotel
voor € 7,50

Kogelbiefstuk
Gratis biefstukkruiden en
bospaddestoelensaus

Gebraden gehakt,
Boterhamworst,
Pain de Provence
3x100 gram € 3,95
Truffelschuitje
(varkenshaas gemarineerd
met truffelcrème)

per stuk € 4,95

Iedereen ontvangt dubbele punten
op de Vleeschmeester klantenkaart
Vleeschmeester Amsterdam
IJburglaan 651
1087 BS Amsterdam
020-6418858
ijburg@vleeschmeester.nl

WERKEN BIJ
L ANDMARKT!

Ben je vrolijk, enthousiast en hou je van leuk en lekker eten?
Dan ben jij de nieuwe collega die wij zoeken!
We zoeken nog lekkerbekken voor verschillende
afdelingen en werkzaamheden.
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IN D E SH OW RO O M B I J VAN NIE U WK E RK

De nieuwe Honda HR-V Hybrid
Honda’s splinternieuwe cross-over SUV is er. De HR-V Hybrid biedt meer
ruimte, heeft allerlei geavanceerde opties en is een stuk efficiënter en
voordeliger dan zijn voorganger.
De techniek van de HR-V is gebaseerd op de hybride techniek uit de Formule
1. Met dit zelfopladende hybridesysteem heb je geen stopcontact nodig
en bespaar je brandstof. Door de toevoeging van elektriciteit is de motor
krachtiger, soepeler en stiller. Door de efficiënte hybride-technologie – en dus
de lagere uitstoot – is de aanschafbelasting fors verlaagd. In de rijk uitgeruste
Elegance-uitvoering rij je bijvoorbeeld al vanaf €34.740 de showroom uit.
In deze auto met Multimotor Drive Systeem kies je zelf je reismodus. Behalve
de eco-stand is er een normale stand voor dagelijks gebruik en de sportstand
voor een sportievere rijstijl. De zitting van de HR-V is hoger ten opzichte van
zijn voorganger en de binnen- en beenruimte voor passagiers is vergroot.
Ook de achterramen zijn vergroot, om wagenziekte te voorkomen. Er zit
een nieuw 9 inch-multimediasysteem met navigatiesysteem in en de auto
zit standaard vol met veiligheidssystemen en het uitgebreide Honda Sensing
veiligheidspakket.
Behalve de Elegance-uitvoering zijn er ook de luxueuzere Advance of
Advance Style en de Business Edition, en alle modellen zijn met extra’s uit
te breiden. Wil je de auto ervaren of binnen twee minuten een vrijblijvend
online voorstel ontvangen? Bekijk www.vannieuwkerk.nl of kom langs in één
van de showrooms.

M A RIE K E : ‘HET STIMULEERT EN ORM’

Ruim zwerfafval op via app
HelemaalGroen
Marieke Voeten (49) woont in Oost, werkt als beleidsadviseur biodiversiteit bij
het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en ruimt zwerfafval op in haar eigen
wijk – de Dapperbuurt – via de app HelemaalGroen. “Dat stimuleert enorm en
de app is eenvoudig in gebruik.”
Het Waterschap ondersteunt de stichting HelemaalGroen. Activeer de app
wanneer je begint met een zwerfvuilactie. De afgelegde route wordt als een
groen lijntje zichtbaar op de kaart. Iedereen kan meedoen, het enige wat je
nodig hebt is een handschoen of grijper en een afvalzak.
Zo gaat Marieke ook op pad. De Dappermarkt bij haar om de hoek zorgt voor
een constante stroom afval. De markt zelf wordt dagelijks schoongemaakt, dat
geldt minder voor de zijstraten. Gewapend met een grote vuilniszak en via de
app zorgt ze dat de Commelinstraat een groene streep is én blijft op de kaart.
HelemaalGroen heeft 160 deelnemers in Amsterdam. Vorig jaar is er 2294 km
geregistreerd opgeschoond in de stad. Zie app.helemaalgroen.nl.

Kunst en Cultuur in Oost

Door Wietse Schmidt

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

Een brave vorm van street art en graffiti kunst
Mijn eerste kennismaking
met graffiti was een afbeelding van een mannetje
dat met zijn neus over een
muurtje hangt. De tekening
intrigeerde me omdat het
zo eenvoudig en treffend
was. Het stond begin jaren
tachtig op een muur van het
gymlokaal, tussen enkele
doodles en tags. Ik probeerde het mannetje vaak op
een papiertje na te tekenen
en het werd voor mijn gevoel mijn eigen creatie.
Halverwege de jaren tachtig
nam de graffiti in Nederland een hoge vlucht. Het
ontwikkelde zich van een
vandalistische uitingsvorm

tot gewaardeerde kunst. Op
de NDSM-werf en onder de
Amsterdamsebrug bij het
Flevopark zijn daarom plekken aangewezen waar legaal
graffiti gespoten mag worden.
De brug is op Google Maps te
vinden als de Graffitifun Hall
of Fame.
Michel Steers is oprichter van
Grafittifun en vertelt dat hij
in zijn jeugd met graffiti in
contact kwam. “Ik vond het al
snel een waardevolle kunstvorm en ben me erin gaan
bekwamen. Graffiti zit nu diep
in mij, als een soort verslaving.
Het is een bezigheid waarin je
jezelf volledig kunt verliezen.
Als je een piece maakt, zit je
in je eigen wereld en vergeet je
alle zorgen.” Zo'n twintig jaar
geleden besloot Steers zijn
passie met anderen te delen
en workshops graffiti te gaan
organiseren.

Op een zonnige zaterdagmiddag is het een drukke bedoening onder de brug. Groepjes
kinderen lopen enthousiast
met spuitbussen rond tussen
de brugpijlers. Ruby is negen
jaar geworden en viert hier
haar verjaardagsfeestje. “Het
leek me leuk om een keer
een creatief uitje te doen. We
kregen eerst uitleg over techniek en ook dat je niet overal
zomaar mag spuiten. Daarna
mochten we zelf aan de slag.
Normaal mag je niet overal
graffiti spuiten, maar hier wel.”
Wat had ik vroeger graag zo'n
legale muur gehad. Ik vond
graffiti prachtig, maar durfde
niet illegaal te spuiten. Wellicht is het ook maar beter zo.
Ik had waarschijnlijk het mannetje gemaakt en dat zou niet
echt origineel zijn geweest.
Het mannetje bestaat namelijk
al meer dan tachtig jaar, heet

Michel Steers, oprichter van Grafittifun.

Mr Chad en wordt nog steeds
overal in de wereld op de muren aangetroffen. Alleen wist
ik dat toen nog niet.
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Collega’s gezocht!

check: campingzeeburg.nl/werken-bij

Amsterdam

SICKMANN
woninginrichting

uw beste keus in Amsterdam - al drie generaties lang!

Luxaflex® actie!
Bij bestelling van
Luxaflex® horren:
50% korting op de 2e hor
Inclusief
• 	 Inmeet service
• 	 Vakkundige installatie
Geldig van 1 April
t/m 15 mei 2022

Camping Zeeburg is
altijd op zoek naar
nieuwe enthousiaste
allrounders om onze
horeca & keuken,
receptie & winkel,
schoonmaak en
outdoor teams te
versterken.

Elke dag een vakantiegevoel

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

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

• 

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

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

NIEUWE

International Van
of the Year 2022

RENAULT
KANGOO
alle ruimte voor succes

al vanaf

/maand
€
174
met Financial Lease

*

Renault Pro+

20 innovatieve rijhulpsystemen
standaard zeer rijk uitgerust
ook als automaat verkrijgbaar

Verkoop, onderhoud & reparatie:

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

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

Onderhoud & reparatie:

Uithoorn Zijdelweg 53, tel. (0297) 56 30 44

*
Flex Financial Lease- (FFL) inclusief aanschaf GarantiePlus (verlengde garantie) én Renault Onderhoudscontract (allebei o.b.v. 48 maanden en 100.000 km), looptijd 60 maanden, minimaal 30% aanbetaling, 20% slottermijn en een financiering tegen 0% rente.
FFL geldt op nieuwe zakelijke Renault-bedrijfswagenorders. geldt niet i.c.m. jaarafspraken. algemene voorwaarden van toepassing, op te vragen via nl-marketing@rcibanque.com. Renault Business Finance behoudt zich het recht voor de beschikbaarheid van
FFL zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder effect op lopende contracten. acceptatie voorbehouden. aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Business Finance, handelsnaam van RCI Financial Services B.V., Boeingavenue 275,
1119 PD Schiphol-Rijk (KvK-nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). getoonde modellen verkrijgbaar tegen meerprijs. de actie is geldig t/m 3 april 2022 met uiterste registratiedatum 30 juni 2022. schrijffouten, rente- en prijswijzigingen voorbehouden.
vraag de Renault-dealer naar de voorwaarden, bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl/actievoorwaarden.

renault-nieuwendijk.nl

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

‘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

deBrugNieuws
R ENAULT KAN GOO, VA N O F T HE Y E A R

EEN DUIF ONDER HET BED

Autobedrijf Nieuwendijk: ‘Terechte waardering’

Roman raakt gevoelige
snaar bij jongeren

Een selecte club van 24 internationale journalisten heeft de prestigieuze Van of the Year Award
toegekend aan de Renault Kangoo. De mensen van Autobedrijf Nieuwendijk mochten met een
proefrit de proef op de som nemen. Zijn begrijpen de keuze van de jury wel.
“De Renault Kangoo is ontworpen voor mensen die een behoorlijke lading moeten vervoeren.
Denk aan vaklui als aannemers en schilders, maar ook aan cateraars en maaltijdbezorgers. Een
van pluspunten die de jury benoemde is dat de Kangoo met 1,45 meter de grootste laadopening
heeft in zijn klasse. De laadruimte is recht en hoekig ingedeeld, waardoor elke kubieke
centimeter kan worden benut.”
“Een ander voordeel is de cabine, die in een handomdraai kan worden omgetoverd tot een
mobiele werkplek. Handig wanneer je onderweg even iets moet mailen. De auto is verder ruim
uitgerust met elektronica. Eén snufje springt daarbij direct in het oog: er is een beeldscherm
gemonteerd waar normaal gesproken de binnenspiegel zit. Via een camera heb je nu op dit
beeldscherm goed zicht op het verkeer achter je.”
Wat verder – onder veel meer – opvalt zijn
de hoge zit, fraaie afwerking en de goede
vering en stabiliteit. “Wij reden de Renault
Kangoo Blue dCi 95 Luxe van 21.095 euro
rijklaar. De Kangoo is al leverbaar vanaf
17.895 euro en nu te testen bij een van de
vestigingen van Renault Nieuwendijk.”
Meer informatie op www.renaultnieuwendijk.nl.
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Rox van der Helm schreef met haar
roman Een duif onder het bed een
boek dat jongeren aanspreekt. Het
boek, waarin thema’s als liefde,
dood, vriendschap en ziekte een
rol spelen, gaat over de 18-jarige
studente Xandra die een burnout krijgt en in een depressie
raakt, maar zich mede dankzij
een onverwacht cadeau (een rode
kater) staande weet te houden.
Een duif onder het bed staat inmiddels op de leeslijst
van een paar scholen. Volgens docenten herkennen veel
jongeren, die het tijdens de pandemie niet makkelijk
hadden, zich in de hoofdpersoon en putten daardoor
troost uit het boek.
Rox van der Helm: “Iedereen krijgt te maken tegenslagen
in het leven en uiteindelijk gaat het erom hoe we daarmee
omgaan. Met Een duif onder het bed wil ik mensen laten
lachen en huilen, maar vooral ook een positieve boodschap
uitdragen: maak wat van het leven!”
Rox van der Helm, Een duif onder het bed, uitgeverij Aspekt,
€19,95.

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

DE MIDDENWEG

‘Deze architectuur tref je in Lelystad en Zoetermeer’
Maandag is niet mijn favoriete
dag. Op maandagmorgen is
het huis leeg. De straten zijn
leeg, de winkels zijn dicht.
In bejaardentehuizen begint
weer een lange week zonder
bezoek. Ik ben vast niet de
enige die op maandagmorgen
in een melancholieke stemming de Volkskrant openslaat
om het wekelijkse interview
met een honderdjarige te
lezen. In het kader van het
honderdjarige bestaan van de
Volkskrant wordt elke week
iemand geportretteerd die
in 1921 geboren is. Een hele
krantenpagina gevuld met
weemoed. Het levenspad van
de honderdjarige is steevast
geplaveid met armoede en
tegenslag. De strekking van
het laatste verhaal dat ik las
was zo: als meisje geboren in
een groot en arm gezin zat er
niets anders op dan op 13-jarige leeftijd te gaan werken als
inwonende dienstmeid, ver
weg van huis, voor fl. 7,50 in
de week. Tijdens een reis met
de autobus naar huis maakte
zij kennis met een jongeman
met wie zij na enkele jaren
van penvriendschap trouwde.
De eerste van zeven kinderen
overleefde de Hongerwinter

de etalages. Deze architectuur tref je aan in Lelystad en
Zoetermeer. Ik heb het altijd
een vreemde eend in de bijt
gevonden.

niet. De geliefde echtgenoot
overleed in 1954 aan stoflongen, opgelopen door jarenlange onbeschermde arbeid
als stoker in een steenfabriek.
De honderdjarige woont al
heel lang in een bejaardentehuis, met veel genoegen, waar
zij trouw bezoek krijgt van
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.
Na het lezen van dit verhaal
moet ik opschieten want ik
heb een afspraak op de Middenweg. Het is een kraakheldere, windstille lentedag en

ik besluit op de fiets te gaan.
In bedrukte stemming peddel
ik traag richting de Watergraafsmeer en overdenk ik
het leven van de honderdjarige. Op de Middenweg is het
rustig. Opvallend rustig voor
een weg die ‘de levensader
van Oost’ genoemd wordt. Er
tuft een scootmobiel voorbij,
aan de overkant komt een
enkele fietser mij tegemoet. Ik
passeer het winkelcentrum,
gebouwd in jaren zestigstijl.
Laagbouw, platte daken,
grote winkelruiten. Rolgordijnen zijn neergelaten voor

Het toeval wil dat hier aan
de Middenweg een stukje
familiegeschiedenis ligt. Mijn
beide grootvaders woonden in het Gooi. Ik wist niet
beter dan dat zij hier altijd
gewoond hadden. Nadat ik in
1986 in Amsterdam terechtkwam als student was ik trots
de weg te kennen in de stad.
Ik vertelde mijn opa over
mijn leven in Amsterdam, en
merkte toen dat ook hij de
weg goed kende. Hij bleek
geboren te zijn op de Middenweg, de andere opa op
de P.C. Hooftstraat. Op de
schoorsteenmantel bij mijn
opa stond een zwart-witfoto
van een statig, vrijstaand huis,
omringd door bloeiende
bloesembomen. Voor het
huis stond een jong gezin, alle
kinderen, inclusief de enige
jongen, mijn opa, gekleed in
witte jurkjes. Het huis heeft
een romantisch, chalet-achtig
dak, typisch voor villa’s gebouwd rond 1900.
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Aan de Middenweg staat een
aantal van dit soort villa’s,
maar ik wist nooit zeker welke het was. Totdat ik vorige
jaar op bezoek ging bij het
kleine museum van de Vrienden van Watergraafsmeer.
Het museum wordt met veel
enthousiasme gerund door
veelal gepensioneerde buurtbewoners. Toen ik bij een van
de medewerkers liet vallen
dat de wieg van mijn opa aan
de Middenweg had gestaan,
bood zij aan om voor mij even
het archief te raadplegen. Binnen enkele muisklikken, verassend snel voor iemand die
nog met ponskaarten gewerkt
moet hebben, haalde zij allerlei interessante informatie
naar boven. Niet alleen een
prachtige zwart-witfoto met
bloesembomen om het huis,
maar ook het viercijferige telefoonnummer van de familie
en een krantenadvertentie
waarin een dienstmeid werd
gevraagd voor zes dagen in de
week, met kost en inwoning.
Reacties naar
jved@dorensarchitects.nl

Eko d is is dé
natuu rvoed ing sw inkel

van Amsterdam Oost.
tOp o nze g roente- en fr ui
afdeling vind je enkel
bio lo g is che pro d ucten.

Monuta is er voor u.
Ook in Amsterdam.
Ook als u niet of elders
verzekerd bent.
Monuta
T 0800 - 023 05 50
I monuta.nl/amsterdam

Dementie
Wanneer thuis wonen
niet meer gaat, biedt
het Flevohuis huiselijke
groepswoningen.
Meer weten?
020 592 54 20
www.zgao.nl

Zwemdiploma halen? Zeilen?
Paardrijden? Voetbal? Ballet?
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00-19:00 uur
zaterdag 08:00-18:00 uur, zondag 10:00-18:00 uur

eko@ekodis.nl • www.ekodis.nl
Beukenplein 73 • 020-6946327

Nu ook in
Amsterdam Amstelland

UniKidz heeft naast de BSO meer dan 100 verschillende activiteiten waar uw kind zich in kan ontplooien en het is ALL INCLUSIVE!
Kinderen halen bij UniKidz hun zwemdiploma, hebben judo-, boks- en basketbaltraining, 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

Gaat u scheiden?

Alle hulp bij uw scheiding op juridisch,
fiscaal, financieel en emotioneel gebied

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

• Samen scheiden (mediation)
• Alleen scheiden
• (Her)berekenen van de alimentatie
• Second opinion
• Ook voor ondernemers!

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

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?
Wij beschikken over een grote collectie leer en stoffen van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson
en Saum & Viebahn.
Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende
afspraak bij u thuis of kom langs in ons atelier.
Miedema & Zn. Amsterdam - 020 244 31 89
Amersfoort, Amsterdam, Bussum, Utrecht, Rotterdam, Schiedam

www.miedemaenzn.nl

IJburglaan 634S, 1087 CE Amsterdam

Meer weten?
Bel 020 - 820 81 71 voor een gratis
kennismakingsgesprek.
www.scheidingsplanner.nl

ZGAODeel 88
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

NIEUWE LEEROPLEIDING VAN START IN DE STUDIO’S VAN HET FLEVOHUIS

‘Een buitenkans: werken en leren combineren’
In de woonstudio’s van het

van zij-instromers is dat ze
veel werk- en levenservaring
meebrengen, ze kijken met een
andere bril. Daar kunnen de
medewerkers van ZGAO ook
iets van leren.”

Flevohuis, waar ouderen
omringd door zorg beschermd op zichzelf wonen,
wordt in mei een nieuwe

De opleiding, een versnelde,
duurt anderhalf jaar, met een
contract voor 26 uur tot 30 uur
per week. Het is werken en
leren tegelijk, mét inkomsten.
“Alle studenten starten op
hetzelfde niveau, en het is voor
iedereen, of je nou 20 jaar bent
of 54. Als je denkt: ik wil me
omscholen, me ontwikkelen,
meld je dan. Want het is een
dankbaar beroep. Iets kleins
voor jou kan voor de verpleeghuisbewoner iets heel groots
betekenen.”

leerafdeling geopend.
Zij-instromers en mensen
met een vooropleiding
in de zorg worden hier in
anderhalf jaar opgeleid tot
verzorgende IG. Daarna
hebben zij gegarandeerd
een baan. “We zijn op zoek
naar enthousiaste medewerkers die leren en werk
willen combineren.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Een verzorgende IG – verzorgen, verplegen en begeleiden
– is er voor het welzijn van de
cliënten, om ze een fijne dag
te bezorgen. “Wat je leert in de
opleiding pas je meteen toe,
daar krijg je alle gelegenheid
voor, vertelt Brigitte Vermeulen, die praktijkopleider van de
leerafdeling is. Over de studio’s
en de opleiding zegt ze: “Alles
is nieuw, het is een mooie frisse
omgeving. Met de aanstaande
studenten kunnen we hier iets
heel moois opbouwen.”

In de studio’s van het Flevohuis gaat in mei een nieuwe leeropleiding van start. Zij-instromers en mensen
met een vooropleiding in de zorg worden hier in anderhalf jaar opgeleid tot verzorgende IG. Brigitte
Vermeulen is praktijkopleider en ze is heel enthousiast. “Dit is een buitenkans, met garantie op een mooie
baan bij ZGAO.”

Brigitte brengt enorm veel
ervaring mee naar de opleiding.
Ze was eerder praktijkopleider
en de laatste jaren docent in
het mbo-onderwijs. Bij ZGAO
is ze terug bij haar oude liefde:
“Praktijkopleider zijn zit in
mijn hart. Lekker op de werk-

vloer, dicht bij de mensen die
onze zorg nodig hebben, met
korte lijnen en veel contact met
collega’s en leerlingen. Ik voel
me hier als een vis in het water.”
De selectieprocedure is inmiddels van start gegaan, er is

plek voor achttien studenten.
Vermeulen heeft onder meer al
stewardessen, acteurs, kappers
en horecamedewerkers naar
een nieuwe baan in de zorg
begeleid. “Deze week heeft zich
een elektromonteur gemeld,
een man. Geweldig! Het leuke

De selectieprocedure bestaat
uit een kennismaking, een ochtend meelopen en daarna een
talentenscan. Als je de opleiding hebt afgerond kan je direct
bij ZGAO aan de slag.
Wil je meer weten over deze
leeropleiding? Stuur gerust een
mail naar b.vermeulen@zgao.nl of
bel 06 303 042 54.
www.zgao.nl
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P OL IT IE A M ST E RDA M

VA NA F 10 MEI 2022

Pas op voor telefonische oplichting

Achtweekse mindfulnesstraining
op IJburg

De politie Amsterdam waarschuwt voor telefonische oplichters. Criminelen
doen zich voor als medewerker van de bank, de politie of de Belastingdienst
en proberen mensen zover te krijgen om bijvoorbeeld geld over te maken
of hun pincode met hen te delen. Helaas zijn er heel veel varianten van deze
vorm van oplichting. Krijg je een verdacht telefoontje, houd onderstaande
tips dan in gedachten.
•
•
•
•

Verbreek bij twijfel direct de verbinding. Zoek zelf het nummer van de
bank of instantie op en vraag of het klopt wat jou is verteld.
Deel nooit je pin- en/of inlogcodes.
Geef nooit je pinpas af, zelfs al is deze doormidden geknipt (de chip werkt
dan nog).
Geef geen toegang tot je computer aan medewerkers of agenten en
installeer op hun verzoek geen software.

Minder geleefd worden, meer aanwezig zijn. Minder stress en piekeren, meer
balans en beter slapen. Van de automatische piloot, naar bewust kiezen.
Van altijd maar doorgaan, naar luisteren naar wat je nodig hebt. Klinkt dit als
muziek in jouw oren?
In deze achtweekse mindfulness-groepstraining leert trainer en coach
Caroline Laan je waardevolle tools en technieken om veerkrachtig om te gaan
met de turbulentie van het dagelijks leven!
Aanvang 10 mei 2022 op IJburg, nu voor een introductietarief. Meer info
op: www.yourdailyshine.nl/mindfulnesstraining of mail naar caroline@
yourdailyshine.nl.
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Is het toch misgegaan en ben je slachtoffer geworden van oplichting? Je bent
niet de enige! Doe altijd aangifte bij de politie. Informeer ook je bank en deel
je verhaal met familie, vrienden en kennissen – zo help je voorkomen dat er
nieuwe slachtoffers worden gemaakt.
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DUURZAAMHEID VOOR DUMMIES

Klimaatvriendelijke kaas
Het klimaat verandert en
dat is deels te wijten aan
ons eigen gedrag. Want
alles wat we doen heeft
impact op het milieu – autorijden, vliegen, huizen
bouwen, kleren kopen…
Ben je benieuwd hoe je
jouw ecologische voetafdruk kunt verkleinen?
Nou, door bijvoorbeeld
eens kritisch te kijken naar
je bammetje met kaas.
Door José Stoop

Kaas, de meeste Hollanders
zijn er gek op. Maar welke kaas
moet je nu eten om het milieu
zo min mogelijk te belasten?
Voor deze vraag moeten we
allereerst naar de bron van alle
kaas: melk. Bij de melkproductie vindt namelijk bijna
alle broeikasuitstoot plaats die
betrokken is bij het kaasproces. Afhankelijk van het

type melkveehouder zit daar
binnen Nederland nogal wat
variatie in; zo stoten de best
presterende boeren bijna de
helft minder uit per kilogram
geproduceerde melk dan de
slechtst presterende.
Maar dat is niet het enige
nadelige effect van de kaasproductie. Al die koeien moeten
namelijk ook eten en daarvoor
importeren veel boeren soja
uit Zuid- en Noord-Amerika
als voer, als aanvulling op
hun grasdieet. Met name in
Zuid-Amerika worden hiervoor grote hoeveelheden bos
gekapt die normaal gesproken
ook enorme hoeveelheden
koolstof opslaan, en neemt de
biodiversiteit in rap tempo af.
Ook hier in Nederland zorgen
grootschalige melkveehouderijen voor een verlies aan
biodiversiteit.
De eenvoudigste manier om
duurzaam met kaas om te
gaan is dan ook: minder kaas
eten! Lukt dat je echt niet, ga
dan voor jongere en zachtere

kazen, want die hebben veel
minder melk nodig per kilo
kaas dan hun oudere en rijpere
broertjes. Ook de keuze voor
een biologische kaas lijkt een
open deur. Maar let op, want
hoewel de melk voor deze
kazen kunstmest-, pesticiden-,
hormoon- en antibiotica-vrij
geproduceerd is (een plus voor
duurzaamheid), kan het zijn
dat ook deze melkveehouders
hun koeien geïmporteerde
soja voorschotelen.
Kun je dan eigenlijk nog wel
kaas eten zonder schuldgevoel? Ja, door bijvoorbeeld je
kaas in te slaan bij een boer die
volgens kringloopprincipes
produceert. Die is niet alleen
vriendelijk voor zijn koeien en
zijn land, maar gebruikt ook
geen geïmporteerde soja als
veevoer en stemt zijn hoeveelheid koeien af op de eigen
veevoerproductie. Het is nog
even wachten op het keurmerk
voor dit soort producten, maar
het is een kleine moeite om dit
na te vragen bij je lokale boer.
Mooie voorbeelden van zulke

kaasboerderijen zijn Remeker,
Graasboerderij, Ekoboerderij
Arink en Keizersrande.
Voor een uitgebreider antwoord (en voor nog veel meer

interessante vragen) kun je terecht bij de Klimaathelpdesk.
Je kunt er ook een eigen vraag
stellen. Zie www.klimaathelpdesk.
org.

DE NIE U WE KHL

Veel muziek, theater en een podium
voor zangtalent

FEST IVAL L I E V E STA D

Ode aan de stad en Amsterdammers
Nog tot 4 april vindt het festival Lieve Stad plaats met theater, dans, muziek
en performance. De voorstellingen, georganiseerd door ITA en de Meervaart,
gaan over de stad, maar vooral over de mensen die er wonen, hun verhalen,
hun geschiedenis. Er is een levendig randprogramma.
Ivo van Hove over de samenwerking: “We zijn blij dat we een steeds
intensievere samenwerking met de Meervaart aangaan, om zo nog beter
de diversiteit van de stad te laten zien.” Yassine Boussaid van de Meervaart:
“Samen bundelen we de krachten om de stad te eren met bijzondere
programmering.”
Er zijn negen voorstellingen. Theater RAST speelt bijvoorbeeld Een
genadeloze god, een onderzoek naar menselijkheid en de mogelijke
keerzijden daarvan, WijOOk jr. komt terug met een voorstelling waarin de
dochters van Amsterdam centraal staan, en er is de documentaire Doula’s
van de Stad met Adelheid Roosens bewondering voor vrouwen die in de
haarvaten van hun wijken en stad dagelijks klaarstaan voor een ander. In het
randprogramma is er onder meer een artist talk met Lucas de Man, en tijdens
het hele festival is de fototentoonstelling Het Heimwee Project van Biba
Krklec en Siebren Hodes te zien. Zie ita.nl/lievestad
Foto: Filip van Roe

De Nieuwe KHL, café-restaurant aan de Oostelijke Handelskade, heeft een
sfeervolle podiumzaal en de deuren staan wagenwijd voor je open. Er is
een veelzijdig programma opgetuigd. Zo zijn er elke zondag matineesessies,
spelen er op woensdagen singer-songwriters en is er ook op vrijdagavond
livemuziek. Maandelijks staat het bekende Pittige Mosterd op het
programma, met een bekende bewoner uit Oost – op 25 april is dat Martin
Melchers – die een inkijkje in werk en leven geeft.
Nieuw is KHL Chantant, een podium voor zangtalent in Oost. Met gelauwerde
zangers en talentvolle amateurs is KHL Chantant spannend voor de
deelnemers en voor het publiek. Eigenaar Jan Krabben: “Chris Bernhart, die
KHL Chantant coördineert, heeft in Zaanstad al eerder een goedlopende
Chantant opgericht. We hebben al aardig wat talent gevonden, maar nieuw
talent kan zich nog altijd aanmelden.”
Voor elke editie maakt KHL Chantant een thema bekend, waarbij de
deelnemers een passend lied zoeken. Zondag 24 april is het thema België.
Coördinator Bernhart: “Denk aan Ne me quitte pas van Jacques Brel of
bijvoorbeeld Gelukkig zijn van Raymond van het Groenewoud.”
Zie www.denieuwekhl.nl.

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

ALLEGAAR
9-30 april
Opening expositie Open
Deuren. Kunstproject over
15 huishoudens uit de Transvaalbuurt en hun kijk op
samenleven. In en om het
paviljoen is van alles te zien
en beleven. Krugerplein, 15.30
uur, movingartsproject.nl/opendeuren (daarna dagelijks 13.0019.00 uur).

CLUB
30 maart
Vanzetti’s Vinyl Popquiz.
Quizzen in kroegsfeer,
Rob van Zandvoort draait
fragmenten van eigen singles.
De Nieuwe KHL, 20.00 uur,
denieuwekhl.nl (inschrijven
€4 p.p., teams van max 4, via
r.w.j.vanzandvoort@gmail.com).
9 april
Burlesque Nightclub. Big
Night Out met een Razzin-Rat
Pack-Retro gevoel anno 2022.
Kleed je in stijl, zie BurlesqueNightclub.nl. De Nieuwe KHL,
19.30 uur.
10 april
Karotte 10 hrs long. Vakman
die het aan elkaar draaien van
dansmuziek en bespelen van
het publiek vooraan heeft
staan. Van tech-house naar
techno en van acid naar trance.
Kaap Amsterdam, 13.00-23.00
uur, IJdijk 10, kaapamsterdam.nl.

10 april-29 mei
Het huis van de Joodse Weduwe, tentoonstelling door
Anna Lont. Deze mevrouw
liet het witte pand op de hoek
Weesperzijde/Blasiusstraat
in 1856 bouwen langs de toen
nog landelijke Amstel. Etalagegalerie, Weesperzijde 51A.
24 april
Pink borrel, de roze buurtborrel voor iedereen op IJburg
en Zeeburgereiland. DOK48,
16.00 uur, Krijn Taconiskade
328-330, pinkijburg.nl.
25 april
Pittige Mosterd: Martin Melchers. Een kijkje in zijn werk
en leven. De Nieuwe KHL,
20.00 uur, Oostelijke Handelskade 44, denieuwekhl.nl.

in 2019 overleden filmmaker
en buurtgenoot met docudrama De Strijd om de Stad
en de tragicomedie Van Geluk
Gesproken. Parooltheater,
15.00 uur, Wibautstraat 131 D,
weesperzijdefestival.nl.

wil slapen.’ Vrijburcht, 11.00
uur, theatervrijburcht.nl.

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

MARKT

FILM
1 april
No time to die (12+). De laatste
van Daniel Craig als James
Bond. Vrijburcht, 20.30 uur,
theatervrijburcht.nl.

17 april
Zapp Mattheus (8+), Amsterdam Bach Consort. Familieconcert geschreven door
Gouden Griffelwinnaar Simon
van der Geest, een compacte
Matthäus Passion. Met het
grootste respect voor Bachs
meesterwerk. Muziekgebouw,
13.30 uur, muziekgebouw.nl.

24 april
Pure Markt. Kramen vol
specialiteiten en gezelligheid
rondom. Park Frankendael,
11.00-18.00 uur.
30 april
Rommelmarkt. Kraampjes
van buurtgenoten met servies, kunst, boeken, huisraad,
speelgoed, kleding. En muziek
en pannenkoeken. Elthetokerk, 12.00-15.00 uur, Java
straat 118.

JEUGD

FESTIVAL
9 april
De Strijd om de Stad, ode
aan Pieter Verhoeff. Bewoners
Weesperzijdestrook eren de

3 april
WILD! (6+), Maat Saxophone
Quartet + Danstheater AYA.
Aanstekelijke en anarchistische danstheatervoorstelling. Drie danseressen op het
podium gooien de rolpatronen
overboord. Muziekgebouw,
13.30 uur, muziekgebouw.nl.
10 april
Maar eerst ving ik een
monster (2+), Marianne van
Houten. ‘Je kunt zoveel leuke
avonturen bedenken als je niet

17 april
Opzwepende vibes uit Niger,
Studio Shap Shap. Met samples van stad en land, percussie en elektronische klanken
en zang klinkt hier het hedendaagse Niger. Muziekgebouw,
20.30 uur, muziekgebouw.nl.

THEATER

MUZIEK

22 april
Kom hier dat ik u kus (12+).
Vrijburcht, 20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

22 april
Nataraj Party, magie op de
dansvloer, dansen op je blote
voeten. Een feest voor oude
en nieuwe hippies, gipsy’s en
avonturiers van alle leeftijden.
Jungle Amsterdam, 20.00 uur,
Tweede van Swindenstraat 26,
www.jungle.amsterdam.

la Amsterdam. Reuss geeft zijn
eigenzinnige visie op de passie
der passies. Met begenadigde
solisten. Muziekgebouw, 19.30
uur, muziekgebouw.nl (ook op zo.
10 april 14.00 uur).

30 maart
Afscheidsconcerten: Sprankelende muziek van pianiste/
componiste Marion von Tilzer,
ligconcert bij zonsopkomst.
Optioneel ontbijt voor €5.
Oosterkerk, 7.00 uur, oosterkerk-amsterdam.nl, reserveren
via ticketkantoor.nl/shop/ontbijt30mrt.

15 april
De Prinses van Atjeh. De
Javaanse actrice Dhien kijkt
vanuit haar ziekenhuisbed
in Banda Aceh terug op haar
leven. In haar koortsdromen,
en bijgestaan door een mysterieuze Djinn, vermengt haar
eigen verleden zich steeds
meer met dat van Atjeh. Plein
Theater, Sajetplein 39, 20.30
uur, plein-theater.nl.

9 april
Matthäus Passion, Orkest van
de Achttiende Eeuw + Cappel-

TAXON FOUNDATION

Verkiezing Insect van het Jaar
De Taxon Foundation zet
zich in voor buurtprojec-

1

2

3

4

ten waarbij wordt gewerkt
aan natuurbescherming
en educatie. Hierbij is er
speciale aandacht voor
insecten en ander klein
gedierte.
De stichting is medeorganisator van de verkiezing Insect
van het Jaar. Tot 9 april kun je
stemmen op vijf bijzondere
Nederlandse insecten. Elk van
deze soorten is geadopteerd
door een bekende Nederlander die zijn of haar soort
promoot.

Ga naar taxonfoundation.com en
breng je stem uit. Stemmers
maken kans op een bijzondere
prijs: een insecten-excursie
met een van de BN’ers of een
gesigneerd exemplaar van het
boek Insectenrijk van Aglaia
Bouma.

De shortlist van insecten met hun ambassadeur
1		 Waterschorpioen • cabaretier Pieter Derks
2		 Kikkerbillenbijter (mug) • schrijver en columnist Asha ten Broeke
3		 Groot Schrijvertje (zwemmende kever) • schrijver Peter Middendorp
4		 Zanddakje (kokerjuffer) • journalist en schrijver Sheila Sitalsing
5		 Veenmol (krekelachtige) • radio- en tv-presentator Willemijn Veenhoven
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Middenweg 3-5, Amsterdam
020-4681433
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www.fietsenmeer.nl
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020-4681433
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Ook vrienden worden? www.debrugkrant.nl/vrienden of mail martijn@debrugkrant.nl

Middenweg 3-5, Amsterdam,
020-4681433
Pretoriusstraat 88H, Amsterdam,
020-3311700
Middenweg 3-5,
Middenweg
Amsterdam,
3-5, Amsterdam,
Middenweg
3-5, Amsterdam,
www.fietsenmeer.nl
020-4681433 020-4681433
020-4681433

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

IEDER

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

Javakade 766, 1019
SH Amsterdam
www.fietsenmeer.nl
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88H, Amsterdam,
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Amsterdam,
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020-3311700 020-3311700
020-2360000, hoteljakarta.amsterdam
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Kom langs in de winkel of bestel online!
IJburglaan 561

naar Intratuin Amsterdam

ijburgboeken.nl

Pampusweg 1 1398 PR Muiden
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Kindertandarts
Alle reguliere behandelingen
Kruidenhof 3, 1112 NV Diemen | 020 765 38 76
Angst patiënten
Onzichtbare beugels
Intratuin
 www.tandartsendekruidenhof.nl
Ook open op zaterdag!
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Uiteraard kunt u bij onsjava@restaurantpepenero.nl
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bestellingen
via onze website of telefonisch.

Sumatrakade 1295
Sumatrakade 1295 Sumatrakade 1295
dinsdag
t/m
zondag
| 17.00
21.30 uur
1019 RK Amsterdam (Java
1019eiland)
RK Amsterdam
(Java
1019
RK
eiland)
Amsterdam
(Java- eiland)

020elke
- 246
60 55
dinsdag
www.restaurantpepenero.nl
ALLE PASTA’S € 10,00

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

CY

CMY

K

We zoeken
De OAR-Oost is op
zoek naar betrokken
50+ bewoners in
Amsterdam Oost.
Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam

www.delokatie.org T 020 463 11 15

o a r- o o s t . n l

java@restaurantpepenero.nl
elke woensdag
ALLESumatrakade
PIZZA’S €1295
10,00
1019 RK Amsterdam (Java eiland)
elke zaterdag
Uiteraard kunt u bij ons contactloos betalen en hanteren wij de richtlijnen van het RIVM.
3 GANGEN MENU THUIS
voor 2 personen € 49,00
inclusief fles wijn

Colofon

Advertenties
Kijk op www.debrugkrant.nl/adverteren of informeer bij martijn@debrugkrant.nl 06-29040240.
Vormgeving
studio potsdam
dtp@debrugkrant.nl
Uitgever
A’dam en Media
Martijn van den Dobbelsteen 06-29040240

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

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)

Pampuslaan 11, 1087 HP Amsterdam
www.factor-ij.amsterdam
Uiteraard kunt u bij ons contactloos betalen en hanteren wij de richtlijnen van het RIVM.

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

10543 Advertentie-50*30.indd 1

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

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

het wisselende 3 gangen menu staat elke week op onze site en bestellen
kan via onze website of telefonisch tot een dag van tevoren.

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

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

WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL
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Dynamo helpt Amsterdammers
MY
om actief mee te doen in de buurt.

Aan dit nummer werkten mee

Diemen

WITTENBURGERGRACHT 103-113

SP

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

de Brug
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13

S110

EUROPA BD .

0252664.pdf
1
UniKidz
Kinderopvang

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

S

12

OPEN

Ruime keuze in:
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telefoon 020 46 09 300

DE

ZUID

3
11

ALLE
PASTA’S
€ 10,00
Personal and
dinsdag
t/m zondag
| 17.00
- 21.30 uur
elkewoensdag
dinsdagINTRATUIN
elke
small groupelke dinsdag elke dinsdagelke
dinsdag
ALLE
PASTA’S
ALLE
€
PASTA’S
10,00
ALLE
€
PASTA’S
10,00
€
10,00
ALLE PIZZA’S €AMSTERDAM
10,00
trainingen
ALLE
PASTA’S
10,00
7€DAGEN
elke woensdagelke
woensdag
elke
woensdag
elke
zaterdag
IJburglaan
473
ALLE PIZZA’S
ALLE
€ PIZZA’S
10,00
ALLE
€
PIZZA’S
10,00
€THUIS
10,00
elke
woensdag
3 GANGEN
MENU
Amsterdam
voor
2elke
personen
€€49,00
19-3-2021
11:05:59
zaterdag
zaterdag
ALLE
PIZZA’S
10,00
020 3030529elke zaterdag elke
inclusief
fles wijn
3 GANGEN MENU
3 GANGEN
THUIS
MENU
3Intratuin
GANGEN
THUIS
MENU
THUIS
het wisselende
3 gangen
menu
staat
elke week op
onze site
en bestellen
Amsterdam
Stammerdijk
1-j,
1112
AA
Diemen,
www.motion3.nl
kanvoor
via onze €
website
of telefonisch
tot een
van tevoren.
elke
zaterdag
voor
2 personen
voor€2149,00
personen
2
49,00
personen
€ dag
49,00
Advertentie de brug in krant
50mm
x 30mm.pdf
20-5-2021
11:50:07
Nobelweg
10, www.intratuin.nl
Fmotion3gym
020
– 4950495,
inclusief fles inclusief
wijn
fles
inclusief
wijn
De acties
zijn geldiginfo@jagerteam.nl
bijfles
afhalenwijn
en bezorgen
3
GANGEN
MENU
THUIS
het wisselende 3 gangen menu
het staat
wisselende
elke week
3 gangen
op onze
menu
het
site
wisselende
staat
en bestellen
elke week
3 gangen
opeuro
onze
menu
site
staat
en
elke
weekvan
op onze
site en bestellen
(bezorgkosten
1,50)
enbestellen
alleen
toepassing
bij
kan via onze website of telefonisch
kan via tot
onze
een
website
dag van
oftevoren.
telefonisch
kan via onze
tot2
een
website
dag van
of telefonisch
tevoren. tot een dag49,00
van tevoren.
voor
personen
bestellingen
via onze website of€
telefonisch.
De acties zijn geldig bij afhalen
De acties
enzijn
bezorgen
geldig bijDe
afhalen
actiesen
zijnbezorgen
geldig bijfles
afhalen en
bezorgen
inclusief
wijn
020 - 246 60 55

 www.tandartsendekruidenhof.nl

Linoleum
Laminaat
Parket
Pvc stroken
Vinyl
Tapijt
Gordijnen
Vitrage
Zonwering
Behang
Horren
Karpetten
Traplopers
Onderhoudsproducten
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Vleeschmeester
Amsterdam,
IJburglaan 651
Schrijf je nu in en ontvang
een leuke
goodiebag!
IJburglaan 634S, Amsterdam
1087 BS Amsterdam, 020-6418858
www.scheidingsplanner.nl
ijburg@vleeschmeester.nl
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IJdijk 10
020 3039506
kaapamsterdam.nl

Tel: 020-6653395
Email:info@sickmann.nl
Site: www.sickmann.nl
Site: www.sickmannwebshop.nl
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Kindertandarts
Alle reguliere
behandelingen
Kruidenhof 3, 1112 NV Diemen | 020 765 38 76PRO ONDERHOUDSBEDRIJF
 www.tandartsendekruidenhof.nl
Angst patiënten
Onzichtbare beugels
Amsterdam
Voor iedereCENTRUM
klus de juiste keuze
Ook open op zaterdag! Schilderwerk,
Implantaten
Latex Spuit, Stukadoor,

Stadsstrand
Kaap Amsterdam

W heer?e!
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Civic kan je helpen.
Kijk op www.civicamsterdam.nl.

Nobelweg 10, www.intratuin.nl

Westpoort

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

.
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Amstel
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EEN GEBIT VOOR KAMPIOENEN BIJ
GRATIS PARKEREN
TANDARTSPRAKTIJK
DE KRUIDENHOF!
Schrijf je nu in en ontvang een leuke goodiebag!

Eerste Oosterparkstraat 202
info@sickmann.nl T 020- 6653395
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Goede zorg
dichtbij in de wijk

Op zoek naar leuke activiteiten,
administratieve ondersteuning of
vrijwilligerswerk in de buurt?
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Angst patiënten
Onzichtbare beugels U vindt ons vlak bij winkelcentrum
Brazilië,
©
OV: 7, 19, 26, 43, 65, 246. Gratis parkeren bij AH
Ook open op zaterdag!
Implantaten

C. van Eesterenlaan 15, Amsterdam,
020 - 419 7200 www.thephotofactory.nl
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de Brug wordt huis-aan-huis verspreid in
Amsterdam-Oost en omstreken:
 Indische Buurt Ambonpleinbuurt, Makassarpleinbuurt, Sumatraplantsoenbuurt,
Timorpleinbuurt
 Oostelijk Havengebied Borneo-eiland,
Cruquiuseiland, Java-eiland, KNSM-eiland,
Oostelijke Handelskade, Sporenburg
 Oud-Oost Dapperbuurt, Oosterparkbuurt,
Oostpoort, Transvaalbuurt, Weesperzijde
 Watergraafsmeer Amsteldorp, Amstelkwartier, Betondorp, Don Bosco, Julianapark, Middenmeer, Omval en Van der Kunbuurt, Park
de Meer, Sciencepark, Tuindorp Frankendael,
Weespertrekvaart
 IJburg Haveneilanden, Rieteilanden, Steigereiland, Centrumeiland
 Zeeburgereiland
Afhaalpunten
Krijgsman Muiden, Burger King Muiden, Maxis Muiden, Hotel Four Elements,

D E B R U G K R A N T V O O R A M ST E R D A M O O ST E N O M ST R E K E N PA G I N A 1 7

IJBURGLAAN 1493
TELEFOON 020 - 416 14 24

SERKANBEAUTYCENTER.NL
Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

Inkoop oud goud, zilver en
edelmetalen munten. Reperaties,
horloges, klokken en sieraden in
eigen atelier. www.puttmann.nl
19-10-17 14:00

Dekamarkt Pampuslaan, NAP Amsterdam,
AH IJburg, Landmarkt Schellingwoude,
Cruquius Local, Krux Brouwwerf, AH Wittenburgerstraat, Hotel Jakarta, Lloyd Hotel,
Winkelcentrum Brazilië passage 1, Winkelcentrum Brazilie passage 2, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Java Bookshop, Flevohuis,
AH Molukkenstraat, café-restaurant Polder,
Biolicious Oostpoort, Sportfondsenbad
Oost, Framer Framed, Stadsdeelhuis Oost,
Coffeecompany, Intratuin, Ekodis Beukenplein, 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

deBrugRecept

EEN BEETJE HULP VOOR WITTE BONEN

Voor 4 kommen (voorgerecht):
•
•
•
•
•
•
•
•

4 tenen knoflook
olijfolie
2 uien
1 stengel bleekselderij
0,5 glas witte wijn
480 gram bonen uit blik
1 liter groentebouillon
1 dl melk

Janneke kookt

Als zo’n beetje alle knollen geoogst zijn, de eerste asperges van volle grond nog gestoken moeten worden en de
Hollandse venkel en bloemkool nog maanden op zich laten wachten, kortom: als het eind maart is, dan zijn er altijd
nog witte bonen uit blik. Tuurlijk, het hele jaar door kun je sperziebonen uit Kenia en bloemkool uit Spanje kopen.
Maar eten met de seizoenen mee is het minste wat je kunt doen om de planeet te helpen.
Die witte bonen dus. Lang vond ik witte bonen maar een laf gebeuren. Maar in mijn favoriete buurtpub at ik laatst al
een gebakken visje met heerlijk romige wittebonencrème en kappertjesboter, en een vriendin maakte als borrelhap
voor ons een wittebonendip met rucola van eigen balkon. Ik weet dus nu dat witte bonen best lekker zijn, maar
gewoon een beetje hulp nodig hebben.
In deze wittebonensoep komt die hulp in de vorm van gepofte knoflook. In vergelijking met rauwe knoflook is
gepofte knoflook romig, zoet en zacht van smaak. Zo’n beetje alles wordt er lekkerder mee: van gebakken kip tot
geroosterde groenten. Pof daarom meteen een hele bol knoflook en smeer de teentjes die je niet gebruikt voor de
soep lekker over je toast. Of prak ze door de mayonaise voor een minder scherpe aioli.

RECEPT: WITTEBONENSOEP MET GEPOFTE KNOFLOOK
Bereiding
Verwarm de (elektrische) oven voor op 180 graden. Snijd de topjes van de hele tenen knoflook (laat de schilletjes
zitten), overgiet ze met wat olijfolie en wikkel ze losjes in aluminiumfolie. Zet het pakketje 25 minuten in de oven
tot de knoflook zacht is. Snipper de uien en snijd de bleekselderij in stukken. Bak ze in een soeppan al omscheppend zo’n 8 minuten op laag vuur. Giet de bonen af en doe ze in de soeppan. Blus af met een scheut witte wijn en
laat kort inkoken. Voeg de bouillon toe en laat de soep 10 minuten pruttelen. Haal de pan van het vuur, voeg de
gepofte knoflook en melk toe en pureer de soep goed. Breng op smaak met zout en peper. Serveer de soep warm
of koud met een pluk tuinkers.
Door Janneke Vermeulen

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 voorzien, willen we je vragen om donateur te worden.

Stuur een e-mail naar info@debrugkrant.nl met je volledige naam
en hoe je die in de krant wilt hebben. We sturen je dan per e-mail
een betaalverzoek (een tikkie) terug. Veel dank.
* Het donateurschap kan op ieder moment worden stopgezet.

De prijzen van deze maand (editie 142):
1. Reuringmarkt-pakket van reuringmarkt.nl (op woensdag in
Diemen-Noord en zaterdag op IJburg)
2. Boodschappenpakket t.w.v. € 50 van Ekodis Natuurwinkel,
Beukenplein 73, ekodis.nl
3. Cadeaubon t.w.v. € 100 van Intratuin, Nobelweg 10, intratuin.nl

Hoe gaat het in zijn werk?

Winnaars worden in de editie van 22 februari bekendgemaakt.

Je betaalt 25 euro per jaar. In ruil daarvoor maak je maandelijks kans op drie
mooie prijzen die beschikbaar worden gesteld door ondernemers uit Oost. Ook
krijg je een vermelding van je naam of bedrijfsnaam op de speciale donateurspagina.

De winnaars van editie 141:
• T. ten Kate (broodje van de lunchkaart van Landmarkt, Schellingwouderdijk)
• W. Gelmers (tuingereedschap, Doe-Het-Zelf Wittenburg, Wittenburgergracht)
• C. Korsten (Cadeaubon t.w.v. € 100 van Intratuin)

Dank donateurs van de Brug! Mede dankzij jullie kunnen we deze krant maken:

Carla de Raay • Cinta Forger • Manon Langedijk • Mia Fiedeldij Dop • Martin

Melchers • Manuela Smith • E. van Dam • Maurits van Os • M. Caton • Klaas Dijkhuis • Sacha Paanen • Frits van der Meer • Wietske Wits • Frans en José van Vliet • Aukje • Machiel de Rooij
– MRPR Communicatie • Catharina Hoogterp • BNB architecten • Mark Vermeulen • Samantha Bezembinder • Janneke Vermeulen • Henk Spaan • Ferry Harderwijk • Allard Diekmann • Mirte
Venema • Josta Walravens • www.boncoaching.nl • Von Dice hotel • Mavis Carrilho • Buro Ineke Smit • Mariette Abbas • Joris Bos • Marianne Lankelma • Marieke van den Bergh • Johan
Verhage • R vd Vijfeijke en E Raaschou • Mieke van Duinen • Erwin Elte • Ellik en Claartje • Marjon ter Laag • Jeannine van Dam • Karin Veldt • Lucienne Bakker • Els van der Giessen • Olav
Velthuis • Haydee Fennis • Nico Papineau Salm • Arthur Schulte • Marian Schilder • Anne-Marie Rosén-Beerepoot • Marian Spaan • Lars Böhm • Martijn en Anna • Rozan Dekker • Ruud
Pet • Eelke Braaksma • Hans van Koolbergen • Marianne Kramer • Mieke en Michiel • Anne Schoon • Peter van der Horst • Lisette Sprockel• Arie Kriebel • Josine Peters en Remko Schnieders • E.A. Timmerman • Vincent Kompier • Daan • Frieda van Beveren • Ria en Rob • René van Rijn • René van Beeck piano's • Jacqueline van Reijsen • Derek Rietveld • Carla Bekkering
• Anneke Moen • Jan en Sylvia Sinnema • Coosje Hoogendoorn • Rob de Graaf • Henk en Anna Boterenbrood • Peter de Baare • Carla Wighman • Wood Bänziger • Tineke Vijsma • Jonna
Zwetsloot • Nico Moen • Frank Peeters • Gerrit van der Linden • Charlotte • Henk Bruning • Marieke van Slooten • Jeany Vreeburg • Lianne van der Hulst • Hendrikje Veerman • Anita van
Stel • Wil Hofker • Monique Rijnja • Sake Bos • Jan Sander • M. Jonkers • Kees Wulffraat • Teddy Kristel • Josepha • Robert Knegt • Wilma en Jos Brouwer • Gerrie Sporken • 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 • Wim & Heleen • Kerstin van Wijk • Sigrid Hettinga
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Henk
SPA AN
Dekking zoeken onder
de skatebaan
Ik zag een tweet van de schrijver P. Waterdrinker die
even in Amsterdam was. Hij zei: ‘Wat een heerlijke
gebenedijde stad is het toch. Alles bloeit, lacht en
glimlacht. Lente. Hormonen heersen.’ Ik denk dat er
sprake is van projectie. Waterdrinker zit, gevlucht uit
Sint-Petersburg, geïsoleerd op het Franse platteland.
Amsterdammers zelf zien hun stad meestal niet als
gebenedijd, ondanks de schoonheid van het woord.
Gisteravond was er een schietpartij in de Rivierenbuurt.
Zelf loop ik over Zeeburgereiland en kijk om me heen
waar zich hier een schuilkelder zou kunnen bevinden
voor als ‘de Russen komen’. Vroeger, aan het begin van
de jaren zestig, waren we banger. Mijn moeder had een
plank in een kledingkast leeggeruimd waar gehamsterd
voedsel stond: blikken doperwten, kapucijners, soep,
pakken bloem, suiker en ‘zelfrijzend bakmeel’. Ik weet
niet of dat nog bestaat, of dat het met de Russische
dreiging verdwenen is. Op het hoogtepunt van de
Cubacrisis werden we in klas 2A gerustgesteld door
de leraar Nederlands, meneer Smits, die zei dat de
roomse filosoof Teilhard de Chardin in zijn geschriften
had aangetoond dat een derde wereldoorlog een
onmogelijkheid was geworden. De man, een jezuïet,
kende Poetin nog niet.
De garage onder het plein voor ons flatgebouw keurde
ik af: geen geschikte schuilkelder. Er mag niet eens een
ziekenauto over het plein heen rijden. Veel te grote kans
op instorting. Dat is het nieuwe bouwen. Vederlicht
materiaal gebruiken ze zonder draagkracht, een mooie
metafoor voor ons landsbestuur.
Toevallig lees ik een roman van Waterdrinker uit 2016,
Poubelle. Voor een groot deel speelt het verhaal
zich af in Oekraïne en in Rusland. De schrijver was
lang correspondent van De Telegraaf in Moskou, een
functie die hem in staat stelde de schermutselingen
op het Maidanplein in 2014 van dichtbij te volgen. De
hoofdpersoon van Poubelle, de Europarlementariër
Wessel Stols, dwaalt in die dagen rond in Kiev zodat we
een indringend beeld krijgen van wat de aanloop tot de
koloniale oorlog van vandaag bleek te zijn. Waterdrinker
maakt vaak een wat verongelijkte indruk. Wie deze
monumentale roman leest, kan daarvoor begrip
opbrengen.
Ik denk dat we ons tegen langeafstandsraketten
afgevuurd vanaf het IJsselmeer het beste kunnen
verschuilen onder de prachtige skatebaan hier om de
hoek. Wij zoeken dekking terwijl de jeugd doorgaat met
freestylen.

Horizontaal
1 logo
6 streektaal
12 cirkelvormig
13 pl. in Limburg
14 werkplaats
17 herkomst
19 smalle ondiepte
20 vaartuig van Noach
22 erfelijke factor
23 eikschiller
25 symbool v.d. hoop
27 vuil stukje
28 windrichting
30 haardracht
32 afgemat
33 honingdrank
35 staat in Amerika
37 soort appel
40 voormalig Perzië
42 duivel
44 inwendig orgaan

46
48
50
51
54
57
58
59
60

hok met gaas
pausennaam
soort hert
sierlijk
knapperig
ronde van Italië
lof bewijzen
alsmede
meetlat

Verticaal
1 eindtoets
2 handwerken
3 leut
4 uniek
5 pl. in Gelderland
7 Europeaan
8 vrouwtjesaap
9 vogeleigenschap
10 raadsel
11 deel van Nederland
15 slaapje
16 zijde
17 berggeel
18 ontkenning
21 rooms-katholiek
24 verhaal
25 roofvogel
26 schatten
27 bouwmateriaal
29 vrouwtjesschaap
31 vreemde munt

34
35
36
37
38
39
41
43
45
47
49
52
53
55
56

alarmtoestel
paardrijschool
verharde huid
vuurverschijnsel
hoofdstad van Albanië
draagband
opstootje
pers. vnw.
getal
vrouw van Abraham
losse draad
Engelse graanjenever
zandheuvel
koordans
uitblinker

Snacks winnen, de beste patat van Amsterdam!
Gezinszak patat, 3 snacks naar keuze én 2 satéschotels van het beroemde
Eiburgh Snacks aan de voet van de Amsterdamsebrug
Puzzel jij mee voor de snacks van Eiburgh Snacks, Zuiderzeeweg 2, Insta: eiburgh_snacks,
https://eiburghsnacks.metro.rest ?
Stuur de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 8 april 2022 naar
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant (26 april) bekend gemaakt.

deBrug

De oplossingoplossing van de puzzel in de Brug nr. 141-2022 is sneeuwklokje. Uit 479 inzenders K. Visser uit het
OHG als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.

editie 143

De volgende editie van de Brug verschijnt
op 26 april 2022.
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DE LENTE IS
BEGONNEN!
KOM OOK LENTE WINKELEN!
JOUW FAVORIETE MODE

VERRASSEND VOORDELIG!

Bij Bloem! vind je leuke
voorjaarsboeketten en
speciale Paasboeketten
vanaf

D-men Fashion heeft weer een
aantal nieuwe labels dit voorjaar:
Cruyff Fashion & Sports, Off The Pitch
en Quotrell. Ook 11Degrees, Petrol
en Riazzed hebben een top collectie!

COLOURFUL POWERFUL YOU

Ook zo dol op paaseitjes?

€10,Home Spa Leilani Bliss Eau
de Toilette geeft je huid bij

elke verstuiving een verleidelijke
geur van witte bloemen,
vanille, kokosmelk en citrus,
waardoor een zonnige en
exotische noot ontstaat.
Nu voor

2E MERKBRIL GRATIS!

Nieuw in ons Hema assortiment:
schep & mix paaseitjes helemaal
te vullen met paaseitjes naar keuze.
Ook leuk als Paas cadeautje!

Nieuw in onze collectie:
FREDERIQUE CONSTANT

Horloges voor dames en heren.

10% introductiekorting
op vertoon van deze flyer!

25%
KORTING
op al onze voorraad beddengoed,
dekbedden, dekbedovertrekken,
hoeslakens en moltons!

250 gram

Wij sluiten
31 mei a.s.

nu voor

€3,-

€ 29.99

Bij Ja, Leuk! wordt 2 x per week
de nieuwe collectie aangevuld!
Dus altijd de moeite waard om een
kijkje te nemen. Laat je verrassen!

MOOIE AANBIEDINGEN
EN PRODUCTEN DIE U
HE LE MAA L IN LE NT E
STEMMING BRENGEN

NIEUW VOORJAAR

10% LENTE KORTING

NIEUWE UITSTRALING!

op een accessoire naar keuze!

Micha’s Kids Fashion heeft
een nieuw jongens label:

Kom kijken naar onze collectie
van Zinzi en Buddha to Buddha!

BALLIN AMSTERDAM!

Ook Black Bananas, Retour en
Raizzed zijn weer binnen! Voor
Girls is Only weer top en nu ook
Kids-Only, voor kids 1 tot 4 jaar!

De zomer collectie is weer binnen!
Daarom nu bij Nelson bij een min.
besteding van € 49.99 nu

€10.- LENTE KORTING!
Alleen in het filiaal Diemen te besteden t/m
16 April m.u.v. andere acties of aanbiedingen

Wisten jullie dat we naast onze
favoriete Wasgeluk voor de
was nu ook als aanvulling

De heerlijke huisgeuren
van Essentia
in huis hebben?
Kom kijken en
ruiken!

Duurzaam schoonmaakmiddel The Good Brand

Los een capsule op in water in
de recyclebare fles en je ‘brouwt’
je eigen schoonmaakmiddel.
De capsules zijn ecologisch,
biologisch, vrij van plastic, watertransport, fosfaat, palmolie en
proefdieren! Verkrijgbaar voor
in de keuken, de badkamer,
de vloer en op glas.
Sprayfles + 1 pod € 2,99
Navulling (verp. 2 pods) € 3,49
Dat is nou een voordelige eco
voorjaarsschoonmaak!

DE LEUKSTE WINKELS ONDER ÉÉN DAK

AANGENAAM OVERDEKT WINKELEN EN BOODSCHAPPEN DOEN BIJ RUIM
60 WINKELS MET EEN UITEENLOPEND AANBOD OP HET GEBIED VAN
MODE, LIFESTYLE EN BEAUTY EN TEVENS DIVERSE GEZELLIGE HORECA!

WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN DAAR GA JE GRAAG NAAR TOE

15% LENTE KORTING
op een artikel naar keuze

uit de nieuwe voorjaarscollectie!
Summer is
coming!

