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Schimmel, lekkende
daken of een kapotte
verwarming;
de FIXbrigade komt het
regelmatig tegen.
‘De verhuurder geeft
meestal geen
thuis’

Liesbeth Staats is
inmiddels helemaal weg
van Oost. ‘In 2005 had je
amper restaurants en nu
struikel je erover’

Met Bay Area
moet Amsterdamse
woningnood in Almere
worden opgelost.
Bas Kok betoogt dat het
ook kan op fietsafstand
van de Dam

6

Parkeren vanaf

€ 0,50

www.diemerplein.nl
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HET DUURZAAMSTE FORTEILAND VAN DE WERELD

Een moestuin, kruiden en duurzame energie op Pampus
Forteiland Pampus wil het
eerste Unesco Werelderfgoed worden dat (grotendeels) zelfvoorzienend
is. Zonnepanelen, windmolens, een biovergister,
een moestuin en paddenstoelenkwekerij moeten
daarvoor zorgen.

Door Kirsten Dorrestijn

“Net als vroeger wil Pampus
weer zelfvoorzienend worden,” vertelt Jurre Sweers (39)
nadat hij ons heeft ontvangen
op het eiland. Waar de meeste
dagjesmensen na aankomst
afdalen naar het museumfort,
of het paviljoen in duiken voor
een drankje of hapje, neemt
Jurre ons mee op een rondje
om het fort. “Er zijn geen gas-,
water- of elektriciteitsleidingen
naar het eiland toe. Vroeger
moesten de manschappen zich
warmhouden met houtvuren.”

BEZOEK

De noordelijke helft van het
forteiland wordt binnenkort
vol gelegd met zonnepanelen
en er zullen waarschijnlijk

onze kerstshow

GROEN
IS GEZOND

Lees verder op pagina 3

“Net als vroeger wil Pampus weer zelfvoorzienend worden,” vertelt Jurre Sweers. Hij staat hier in het klein
vlierbosje op het forteiland, waar een paddenstoelenkwekerij is gestart.
7 dagen per week open
10-18 uur
Intratuin Amsterdam
Nobelweg 10, www.intratuin.nl

•
•
•

Ekodis Natuurvoeding

www.ekodis.nl
Beukenplein 73, 020-6946327

Huurverhoging?
• Huurverhoging?
Servicekosten?
• Servicekosten?
Onderhoudsklachten?
• Onderhoudsklachten?
Check
je huur!
Check
je huur!

informatie
en advies
informatie
en advies

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

Meivakantie - 30 april t/m 8 mei 2022

Buurman&Buurman
KOMEN NAAR

MAXIS!

Elk kunstgebit
verdient de beste zorg.

www.wooninfo.nl/huurcheck
www.wooninfo.nl/huurcheck
Volledige gebitsprothese. Klikgebit op
implantaten. Reparaties en aanpassingen.

!WOON
helpt
!WOON
helpt

GR AT
AT IS
GRIS

Check voor alle activiteiten
@MaxisMuiden op Facebook of Instagram.

@patmat
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Bel 020 723 5353 of kom bij ons langs
op de Wibautstraat 192 in Amsterdam.

Gaat u scheiden?

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

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

Maandag
Maandag
3x koffie
broodje voor €4.00
3x koffie broodje voor €4.00
Dinsdag
Dinsdag
2x carrot
cake voor €7.00
2x carrot cake voor €7.00
woensdag
woensdag
3x kaas
broodje voor €7.00
3x kaas broodje voor €7.00
donderdag
donderdag
2 broden
naar keuze voor €8.00
2 broden naar keuze voor €8.00
vrijdag
vrijdag
6x vegan
cake voor €5.00
6x vegan cake voor €5.00
zaterdag
zaterdag
2x saucijzen
brood voor €5.00
2x saucijzen brood voor €5.00
Zondag
Zondag
4x amandel
croissant voor €9.00
4x amandel croissant voor €9.00
• 5 x madeleines voor €4.00
• 5 x madeleines voor €4.00

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

IJburglaan 634S, 1087 CE Amsterdam

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

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
Gevestigd in HOTEL JAKARTA, Javakade 766 Amsterdam
Gevestigd in HOTEL JAKARTA, Javakade 766 Amsterdam

Vakantiegevoel op
loopafstand!
Huur een SUP of
maak een mooie
kanotocht langs
IJburg!
Én daarna
lekker bijtanken
op ons terras!

Café-Restaurant
Camping Zeeburg

Highlights

MEI
ZO 8 MEI / 20.15

Beethovens Hammerklavier
Lars Vogt

Duitse meesterpianist maakt zijn debuut in het
Muziekgebouw
DO 12 MEI / 20.15

Arthur & Lucas Jussen

Alexej Gerassimez + Emil Kuyumcuyan
Bartók en Bernstein voor twee piano’s en percussie
MA 16 MEI /20.30

Anouar Brahem Quartet
Meesterlijke vernieuwer van de Arabische luit,
i.s.m. Bimhuis
DO 19 MEI / 20.15

Ons sfeervol terras en horeca is ook te huur
voor jouw feest of bruiloft!
Neem contact op voor
de mogelijkheden

MARS

Klangforum Wien
Wereldpremière Jennifer Walshe over technologie en
klimaatcatastrofe
ZO 22 MEI / 20.15

Scottish Chamber Orchestra

o.l.v. briljante dirigent Maxim Emelyanychev
Beethoven Symfonie nr. 3 + Schumanns vioolconcert met
Vilde Frang

020-6686934
www.caferestaurantzeeburg.nl

Bestel nú op
muziekgebouw.nl

deBrugNieuws
‘ WAT OP HET EILAND GROEIT, WORDT NU AL IN DE KEUKEN GEBRUIKT ’
Vervolg van pagina 1
(kleine) windmolens worden
geplaatst. Nog dit jaar wordt
een van de transportboten
vervangen door een elektrisch
exemplaar.
We lopen over het gras met
paarse hondsdrafbloemetjes
en zien zes moestuinbedden verschijnen, terrasgewijs
aangelegd. Ze moeten in de
toekomst de keuken van het
paviljoen zelfvoorzienender
maken. Groene sprieten van
knoflook, de blaadjes van
aardbeienplantjes en rabarber
steken uit de grond. “Nu is
het nog monocultuur, maar
op den duur willen we hier
permacultuur van maken,”

vertelt Jurre, die zelf zes jaar
lang chef-kok in de keuken van
het paviljoen is geweest. Nu al
worden ingrediënten van het
eiland in de keuken gebruikt:
van de bloesem en bessen van
de vlierbomen wordt siroop
gemaakt, en via wildplukken
komen de koks aan dauwbramen, brandnetel en judasoor.
Op dit moment werken er twee
keer per week zeven vrijwilligers in de moestuin, maar bij
de opschaling van het project
is Jurre op zoek naar veel
versterking.
Iets verderop loopt hij een
klein vlierbosje in, waar een
paddenstoelenkwekerij is gestart. Opgestapelde stammen
van zomereiken en vlierbo-

men zijn geënt met het mycelium van shiitake, oesterzwam
en populierenleemhoed. “Het
duurt anderhalf jaar voordat
het verrottingsproces van een
boom start,” weet Jurre. Hij
voelt aan de witte oesterzwammen die uit de boomstammen
stulpen. “Hier zie je het al
gebeuren.”
Aan de noordzijde van het
eiland zijn aan de horizon
de hoge torens van Almere te
zien. Een golfslag is te horen.
Maar als we verder lopen
wordt het monotone gezoem
van een aggregaat hoorbaar.
“Hier willen we dus vanaf.”
Achter het paviljoen staan
kruidenbakken waar topjes uit
de keuken opnieuw worden

opgekweekt. “Bosuitjes of
bleekselderij groeien gewoon
terug,” zegt Jurre. “Dat scheelt
ons ook weer.” De sla-achtige
bloedzuring die opnieuw is
uitgegroeid, kan zo mee als
decoratie in salades. Ook staat
achter de keuken de biovergister. In dit metalen apparaat
wordt keuken- en groenafval
via een vergistingsproces tot
gas getransformeerd. Een
eigen waterzuiveringinstallatie moet er op den duur voor
zorgen dat ook de dagelijkse
aanvoer van water kan stoppen.

PAMPUS IS OPEN
Pampus is weer open en
er is van alles te beleven.
Je kunt bijvoorbeeld een
ballonvaart maken en het
eiland vanuit de lucht bekijken, zelf rondstruinen of
je door gidsen laten rondleiden. Voor kinderen is er
onder meer de blacklightspeurtocht. Pak de boot
vanaf IJburg of Muiden,
kijk voor de openingstijden
en meer informatie op
www.pampus.nl.

Lijkt het je leuk om in de moestuin
van Pampus te werken? Neem
contact op met Jurre via jurre@
pampus.nl

GROOT ONDERHOUD EN AANLEG WARMTENET MIDDENMEER

‘Hoe meer bewoners kiezen voor het warmtenet, hoe lager
de kosten per huishouden’
“Net Knight Rider,” zegt Rick Vermin, stadsdeelbestuurder van Stadsdeel Oost, als hij de glanzend blauwe, op
afstand bestuurbare grondzuigauto in actie ziet. “Ik
houd me graag aanbevolen voor een ritje.” Breed glimlachend staat hij in de meterslange geul die het gevaarte
inmiddels heeft afgegraven op de Linnaeuskade. De geul
betekent het startschot voor het groot onderhoud van
Middenmeer Noord en Zuid, én het begin van de aanleg
van een warmtenet.
Door José Stoop

Een warmtenet is de langgekoesterde wens van MeerEnergie, een bewonerscoöperatie
in de Watergraafsmeer die zich
inzet voor duurzame energie.
Kan de warmte die vrijkomt bij
het koelen van de Jaap Edenbaan niet worden gebruikt om
onze huizen te verwarmen, zo
vroegen buurtbewoners zich
af. Toen dat idee te veel haken
en ogen bleek te hebben, kwam
datacentrum Equinix in het
naburige Science Park in beeld;
een toren tot de nok toe gevuld
met blazende servers die veel
koeling nodig hebben. De
restwarmte die daarbij vrijkomt
zou via een leidingensysteem
naar Watersgraafsmeer kunnen
worden geleid om zo woningen
te voorzien van verwarming
en warm water. Duurzaam, innovatief, en helemaal in lijn met
het plan om Amsterdam in 2040
van het gas af te hebben.
Dat vond Vermin ook. Toen
hij in 2017 stadsdeelbestuurder werd, opperde hij al snel
het idee om de aanleg van een
warmtenet mee te nemen in de
plannen voor groot onderhoud;
de straat moest toch al open. Dat

gaat niet meer lukken, was de
eerste reactie van het projectteam. Maar mede door een
motie van GroenLinks moest
uiteindelijk iedereen erkennen
dat de omstandigheden (het
geplande groot onderhoud,
enthousiaste bewoners, een
nabijgelegen datacentrum, het
type woningen in de buurt –
vaak matig geïsoleerd en lastig
elektrisch te verwarmen) eigenlijk te mooi waren om het idee te
negeren. Vermin: “We gaan nu
de grond in, en daarna als het
goed is voor een jaar of twintig
niet meer.”
En zo is afgelopen maand met
het openbreken van de Linnaeuskade het startschot gegeven
voor de aanleg van een warmtenet. Om te beginnen wordt ondergronds eindelijk het geplande groot onderhoud uitgevoerd.
De gas- en stroomleidingen en
de riolering worden vernieuwd.
Door de verouderde en vele
loze leidingen is dit een “ingewikkeld klusje” volgens Vermin.
“Als je eraan gaat pulken gaat het
stuk.” En dan komt er dus een
extra leiding bij voor de realisatie van een warmtenet.

Net Knightrider,” lacht stadsdeelbestuurder Rick Vermin (op zijn hurken bij het hek) als hij de op afstand
bestuurbare grondzuigauto ziet. Op 13 april wordt met het zuigen – dat geeft minder schade dan graven,
vertelt de bestuurder – van een meterslange geul het startschot gegeven van groot onderhoud van
Middenmeer, én de aanleg van een warmtenet.

Linnaeuskade wordt fietsstraat
Ook bovengronds krijgt de
buurt een opfrisser. De Linnaeuskade wordt een fietsstraat,
met rood asfalt en een maximumsnelheid van 30 km/u voor
auto’s. Ook komt er een meanderend wandelpad langs het
water om de huidige bomenrij
te kunnen behouden. Alles bij
elkaar een behoorlijk complexe klus, die straat voor straat
uitgevoerd zal worden en zeker
tot 2025 zal duren, voor alleen
Middenmeer Noord.
De aanleg van een warmtenet
is bovendien een uitdagende
financiële puzzel. De gemeente
Amsterdam financiert de aanleg

van de warmtenetleidingen in
Middenmeer Noord voor. Maar
uiteindelijk moet MeerEnergie, als beoogd exploitant, het
totale warmtenet overnemen en
beheren. Ook het aanleggen van
leidingen van Science Park naar
de buurt, de individuele aansluitingen naar de woningen en
de bouw van een installatie om
de restwarmte tot een hogere
temperatuur op te waarderen
vergen veel inspanning. “Het is
echt een groot en ingewikkeld
project waarbij de gemeente één
van de spelers is. MeerEnergie
heeft nog een grote opgave om
van buurtinitiatief naar coöperatief warmtebedrijf te komen.”
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MeerEnergie heeft al zo’n 1000
leden en dat betekent dat veel
bewoners enthousiast zijn. Op
het warmtenet kunnen uiteindelijk zo’n 5.000 woningen
aangesloten worden – grofweg
het gebied omzoomd door de
Linnaeuskade, het spoor, de
Kruislaan en de Middenweg.
“Maar,” zegt Vermin, “bewoners
zijn niet verplicht mee te doen,
niemand hoeft verplicht van
het gas af.” Natuurlijk is het
wel zo dat hoe meer bewoners
kiezen voor het warmtenet, hoe
minder het per huishouden
zal kosten. “Dat trekt bewoners
wellicht over de streep,” aldus
Vermin.

WERKEN BIJ
L ANDMARKT!

Ben
Ben je
je vrolijk,
vrolijk, enthousiast
enthousiast en
en hou
hou je
je van
van leuk
leuk en
en lekker
lekker eten?
eten?
Dan
ben
jij
de
nieuwe
collega
die
wij
zoeken!
Dan ben jij de nieuwe collega die wij zoeken!
We
We zoeken
zoeken nog
nog lekkerbekken
lekkerbekken voor
voor verschillende
verschillende
afdelingen
en
werkzaamheden.
afdelingen en werkzaamheden.
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Amsterdam

SICKMANN

COLLEGA’S
GEZOCHT!

woninginrichting

uw beste keus in Amsterdam - al drie generaties lang!

Verkoopadviseur m/v gezocht

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

Wil jij samen met onze klanten hun droomwoning realiseren? 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

Wij zijn per direct op zoek naar

medewerkers bediening (ft/pt)

•

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

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

Een gezellig team en een marktconform salaris CAO wonen

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

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

Zoek je vrijwilligerswerk met impact?

Word mentor

Ruim 500 kwetsbare Amsterdammers zoeken een mentor.
Als hun vertegenwoordiger in zorgzaken maak jij het verschil.
• Ben je van nature integer?
• Kan je overleggen met zorgprofessionals?
• Ben je 6-8 uren per maand beschikbaar?
Meld je aan voor één van onze introductiecursussen
op vrijdag 20 mei, 17 juni of 15 juli a.s.

Bert Haanstrakade 1074

1087 HJ Amsterdam

Meld je aan via:
www.mentorschapamsterdam.nl
Of bel de coördinatoren:
Marja: 06 110 29 463 | Ineke: 06 4628 35 24

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.

LIESBETH STAATS

‘Ik dacht dat de Watergraafsmeer een soort Diemen was’
Ze is schrijver, journalist

den ze zelf naar school en de
voetbalclub gaan. Dat is een
enorm voordeel. En je woont
ook echt wel in een stad. Je
hebt een goeie markt en de
Javastraat is hartstikke leuk en
uniek. Alles wat Oost in zich
heeft, komt daar samen. Je
hebt er de bruine cafés, maar
ook de nieuwste eettentjes.
Er zijn nieuwe bewoners met
hun eigen supermarkten, maar
ook winkels voor alleen de
hipsters. Het is een melting pot.”

en programmamaker. Op
de dag van het interview
werd het bekend, en sinds
april presenteert Liesbeth Staats een dagelijks
actualiteitenprogramma
op BNR Nieuwsradio: The
Daily Move.
Door Jim Jansen

Wat zijn je favoriete restaurants?
“Toen ik hier in 2005 ging
wonen had je amper restaurants en nu struikel je erover.
Ik vind de kaasfondue bij
Stoop op de Buys Ballotstraat
heel lekker. En als we met de
jongens naar de film gaan, eten
we even bij Sweet Asia op de
Eerste Van Swindenstraat. Een
heerlijke tl-verlichte zaak met
prima eten.”

We hebben een afspraak in
House of Watt, de plek waar
ze regelmatig zit te werken. “Ik
hou van reuring om me heen,
maar kan hier tegelijkertijd
ook geconcentreerd werken.
Daarnaast hebben ze hele
goede koffie.”
In 1992 kwam je naar Amsterdam om Nederlands te
gaan studeren.
“Ik ben geboren en getogen in
Leiden en ging Nederlandse
taal- en letterkunde doen aan
de UvA. Dit deel van de stad
kende ik eigenlijk helemaal
niet. Als je nieuw in de stad
komt, dan denk je dat het
Leidseplein het centrum van
de wereld is met de UvA nipt
op plek twee. In de loop der
jaren is de stad steeds groter
geworden. Ik koos ooit voor
Nederlands omdat ik de journalistiek in wilde om voor een
krant te gaan schrijven.”
Het werd niet de krant, maar
de tv.
“Dat is allemaal een beetje
toeval. In mijn studententijd heb ik wel voor bladen
geschreven als bijbaantje en ik
zat bij Babel, het faculteitsblad.
Daar leer je hoe je een blad
vult en welke stukken gewaardeerd worden. Later ben ik in
Parijs gaan studeren en Saskia
Dekkers was net Philip Freriks
opgevolgd als NOS-correspondent. Na heel veel bellen
kon ik daar aan de slag als een
soort snuffel-stagiair. Ik begon
met het opruimen van het
archief, nam de telefoon aan
en later mocht ik ook mee naar
interviews en op reportage. Ik
kreeg een mooie referentie van
haar en zo kwam ik weer bij
AT5 terecht.”
AT5 is nog steeds voor velen
de springplank naar Hilversum.
“Dat klopt. Op kleine schaal
leer je als stagiaire heel veel en
je mag bijna alles doen. Als je
je hand uitsteekt, wordt hij ge-

In welke winkels kom je
graag?
“Het is echt zonde dat Manwood, de schoenenwinkel
op de Middenweg, niet meer
bestaat. Dat is een verlies voor
het aanzien van de straat. Zeker na tweeënzestig jaar. Klein
Berlijn is geweldig en daarnaast zit Carla Amsterdam, die
heeft goede pakken.”

Liesbeth Staats presenteert vier keer per week The Daily Move op BNR Nieuwsradio en schreef het boek
Waarom vrouwen minder werken dan mannen (en dat ook jouw probleem is). Ze deed dat deels bij House of
Watt in Watergraafsmeer. “Ik hou van reuring om me heen en ze hebben goede koffie.”

grepen. Er zijn weinig mensen,
de budgetten staan altijd onder
druk en doordat je in het diepe
wordt gegooid, beland je in
een geweldige leerschool.”
Nu ga je bij BNR vier keer
in de week, samen met Kees
Dorresteijn, een nieuwsprogramma maken.
“BNR vergelijk ik weleens met
AT5: een kleine, heel gemotiveerde club mensen. Radio is
veel directer dan televisie. Als
ik iemand bel, dan heb ik meteen een interview. Bij tv moet
je eerst een afspraak maken,
moet er een cameraploeg langs
en moet je monteren. De overeenkomst tussen beide is dat
je naar verhalen van mensen
vraagt en op zoek bent naar

duiding en context. Ik zal er
alleen aan moeten wennen om
mezelf tweeënhalf uur per dag
te horen praten.”
Naast al deze werkzaamheden debuteerde je vorig jaar
ook als schrijver.
“Ik had een tv-serie gemaakt
– Waarom werken vrouwen niet? –
en ik vond het opvallend dat er
in Nederland zoveel vrouwen
in deeltijd werken en hoeveel
vrouwen niet economisch zelfstandig zijn. Kijk naar landen
om ons heen, in vergelijkbare
samenlevingen, daar zie je
andere getallen. Aan het eind
van de serie had ik meer vragen dan antwoorden, en toen
bedacht ik dat het dan maar via
de laptop moest gebeuren. Het

boek verscheen vorig jaar.”
Dat je voor een deel dus op
deze plek hebt geschreven.
Hoe ben je eigenlijk ooit in
Oost beland?
“Een vriend van ons woonde
in de Watergraafsmeer en die
zei dat het hier echt heel fijn
wonen is. Toen nog kon je
ruime appartementen kopen
en ik had altijd het idee dat
het een soort Diemen was. We
gingen kijken en het was een
vriendelijke en prettige buurt.
Ik ben inmiddels helemaal
weg van Oost.”
Jouw kinderen zijn nu vijftien en twaalf. Is het ook voor
hen prettig?
“Zeker. Vanaf heel jong kon-
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En de mooiste plek?
“Dat is Park Frankendael. De
hele basisschoolperiode hebben we de kinderen al fietsend
door het park naar school gebracht. Het is een klein stukje
fietsen, maar elk seizoen was
weer anders. Ondanks dat
het geen groot park is, heb
je er heel veel verschillende
plekken. Het grasveld, het
oude park, en je hebt sloten
waar kinderen nog in kunnen vallen. En natuurlijk de
ooievaars.”
Waar ga je heen als je de stad
verlaat?
“Wandelen in de bergen. De
Pyreneeën, de Dolomieten
of iets anders. Het is heerlijk
om de hele dag een strijd te
leveren met de berg totdat je
aan het einde van de dag in een
herberg aankomt, je benen
voelt en heerlijk kan uitrusten.”

deBrugNieuws
FIXBRIGADE HELPT JE ENERGIEREKENING OMLAAG TE KRI JGEN

‘Je schrikt ervan hoe verwaarloosd sommige huizen zijn’
Zonnepanelen en warm-

een team van leerling-fixers,
voornamelijk statushouders.
Mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. “Dat is de
tweede pijler waarop ons werk
rust,” legt Jannekee Jansen op
de Haar uit, samen met Francis
initiatiefnemer van de FIXbrigade van Jungle Amsterdam.
“Enerzijds willen we woningen comfortabel en duurzaam
maken, anderzijds leiden we
jongeren op.”

tepompen zijn belangrijk,
maar kleine ingrepen om
de woning te isoleren leveren ook veel op. De FIXbrigade helpt bewoners in
Oost om hun maandelijkse
energierekening omlaag te
krijgen.
Door Michel van Dijk

Die opleiding gaat niet alleen
over technische vaardigheden
leren, vult Francis aan, maar
ook over het leren van de Nederlandse taal en met respect
leren omgaan met anderen
en andermans spullen. “Een
leerling-fixer die zijn voet
op de vensterbank zet of de
gereedschapskist op het bed
van een bewoner plaatst, krijgt
dat van mij te horen. En ze
accepteren dat van me, ze zijn
blij dat ze mogen leren. Dit
zijn jonge gasten, die weten dat
soort dingen vaak nog niet.”

Francis Langedijk schaamt
zich soms kapot als hij bij bewoners in Oost binnenkomt.
“Dan vraag ik of ik de cv-ketel
mag inspecteren, en dan blijkt
dat de druk op nul staat. Geen
verwarming dus. De bewoonster zegt dan dat het heel koud
in huis is. Snap ik! En als ik
dan kijk wanneer die ketel
voor het laatst door een installateur is gecontroleerd: 2011.
Daarna nooit meer.”
Vocht- en schimmelproblemen, ontbrekende kozijnen of
kaderprofielen, dorpels zonder rubbers, lekkende daken,
naden en kieren waardoor het
huis tocht, Langedijk komt
het allemaal tegen op zijn
dagelijkse inspectierondes. Als
‘hoofdfixer’ van de FIXbrigade
komt hij vooral bij bewoners
met een smalle beurs. Hij
checkt wat nodig is om de woning beter te isoleren en gaat
aan de slag. “Radiatorfolie en
tochtstrips plaatsen, roosters
in de vensterbanken, kieren
en naden dichtkitten, nieuwe
dorpels, ik doe het allemaal.
En het is nodig. Want je schrikt

Francis Langedijk en Jannekee Jansen op de Haar zijn de initatief
nemers van de FIXbrigade van Jungle Amsterdam in Oost. “We willen
woningen comfortabel en duurzaam maken, en tegelijkertijd leiden
we jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op.”

ervan hoe verwaarloosd sommige huizen zijn.”
Mensen zijn blij met zijn werk.
“Laatst heb ik bij een mevrouw
in Betondorp haar cv-installatie waterzijdig ingeregeld,
een maatregel waarmee je veel
energie bespaart. Je verdeelt
het water gelijkmatig over
de radiatoren, waardoor de

warmte zich verspreidt over
de hele woning. Dan hoeft
de cv-pomp minder hard te
werken. De bewoonster voelde
voor het eerst warmte in haar
woonkamer. Dat had ze tien
jaar lang niet meegemaakt.”
Jonge statushouders
Francis doet het werk niet alleen. Hij wordt geholpen door

Bewoners krijgen de schuld
Het werk van de FIXbrigade
richt zich op de zogenoemde
kleine isolatiemaatregelen,
vertelt Jannekee. “We hielpen
tot nu toe zo’n 250 mensen in
Oost. Voor mensen met een
laag inkomen zijn materialen
en uitvoering gratis. En het
levert ze veel op. Gemiddeld
besparen bewoners jaarlijks
600 euro in de energierekening.”
Veel van de klussen van de
FIXbrigade zijn eigenlijk het
werk van de woningcorporaties of particuliere verhuur-

ders. “Maar zij doen het niet,”
vervolgt ze. “Het kost ze te
veel tijd, of ze schuiven de
verantwoordelijkheid af op de
bewoner.”
Nieuwe FIXbrigades
Ondertussen weten steeds
meer mensen de FIXbrigade
te vinden. Jannekee: “Bewoners zijn tevreden en vertellen
er anderen over.” Maar ook
de politiek ziet in tijden van
stijgende energierekeningen
de mogelijkheden van de FIXbrigade. “Voor hen zijn we het
ei van Columbus. We hebben
dit jaar negen ton Europese
subsidie gekregen en vier ton
van de gemeente Amsterdam.
We kunnen daarmee in mei
drie nieuwe FIXbrigades starten: een tweede team in Oost,
en een team in Nieuw-West en
Noord. Ook buiten Amsterdam, in Weesp en Zaandam,
komen er FIXbrigades. Dat is
fijn. We kunnen daarmee meer
bewoners helpen en meer
leerling-fixers opleiden. Zij
kunnen straks bijvoorbeeld
doorstromen naar onderhoudsfuncties bij woningcorporaties.”
Wie weet heeft straks ieder
stadsdeel zijn FIXbrigade.
Jannekee: “Zo staat het in
ieder geval in de verkiezingsprogramma’s van PvdA en
GroenLinks. Ik hoop het, want
we kunnen daarmee meer
mensen helpen.”
Contactgegevens FIXbrigade:
infopunt@jungle.amsterdam

AMSTERDAMSE
REDDINGSBRIGADE

Strand IJburg zoekt
lifeguards
De Amsterdamse Reddingsbrigade is op zoek naar
toezichthouders voor Strand IJburg. Voorzitter Walter
Weg: “Ik ben ontzettend trots op onze nieuwe lichting
lifeguards, maar voor de toekomst hebben wij nog veel
meer vrijwilligers nodig!” Als lifeguard volg je interne
opleidingen en behaal je erkende diploma’s. De lifeguards
houden toezicht in de weekends en op zomerse dagen.
Ben je minimaal 16 jaar, stressbestendig en sportief? Stuur
dan een mail naar info@amsterdamsereddingsbrigade.nl of
kijk op amsterdamsereddingsbrigade.nl/lifeguard.
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deBrug De veranderende stad

Door Bas Kok

Van IJ tot Z

‘ B AY A R E A’

Hoofdstedelijke woningnood moet je oplossen
in Amsterdam
Het onlangs gelanceerde
Bay Area wil de Amsterdamse woningnood oplossen in Almere. Maar langs
de A10 Noord kunnen – op
fietsafstand van de Dam
– zeker twintigduizend
extra woningen worden
gebouwd.
Om te beginnen leg ik graag
een casus met twee plannen
voor. Buiten de stad zijn twee
grote weilandgebieden. De
kenmerken zijn als volgt:
Plan A
•
•

•
•

ligt op 6 kilometer van de
Dam
inwoners kunnen fietsend
naar oude centrum (halfuur)
heeft groot ov-knooppunt
en ligt rondom A10
vergt beperkte investering
infrastructuur (schatting
0,5 miljard)

Plan B
•
•
•
•

ligt op 16 kilometer van de
Dam
inwoners kunnen niet fietsend naar oude centrum
heeft nog geen ov-knooppunt en ligt 10 km van A10
vergt mega investering
infrastructuur (schatting
10 miljard)

IJmeermetro
Dit is een no-brainer – of
zou dat moeten zijn. Plan A
is immers veel goedkoper.
Trouwens ook milieuvriendelijker. Maar vreemd genoeg is
er alleen plan B: het onlangs
door het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat
gelanceerde Bay Area. Als een
Hollands polderplan wordt
omgekat in de Engelse taal,
weet je dat het niet deugt. Na
uitgebreid onderzoek kwam
het ministerie tot de conclusie
dat Amsterdam alleen rond
Almere nog ruimte heeft. De
stad zou verder geen kant op
kunnen. De benodigde metro
onder het IJmeer vermindert
de reistijd tussen Almere en de
Zuidas van 56 naar ‘slechts’ 38
minuten. De investering beloopt vermoedelijk rond de 10
miljard, al kan dat meer worden als er ook autowegcapaciteit bij moet. Op dit moment
loopt de enige autoweg, de A6
van Almere naar Diemen, al
regelmatig vast.
Het Schouw
Waarom niet gewoon plan
A? Ik zeg erbij dat deze optie
nergens op een tekentafel
ligt, hij komt uit eigen koker.
In uitbreidingsplannen van
Amsterdam wordt de noordrand van Amsterdam Noord
steevast over het hoofd gezien.
Vreemd, want de infrastructuur ligt er al grotendeels: de
Noord/Zuidlijn, de ring A10
en de Slochterweg met het

De IJmeermetro zal via een tunnel Almere met Amsterdam verbinden.
Beeld: © 2011 Mott MacDonald

regionale ov-knooppunt Het
Schouw. Dit buurtje op de
grens van Amsterdam, Landsmeer en gemeente Waterland
is nu een gigantisch busstation
met nauwelijks inwoners. Elke
dag halteren in Het Schouw
honderden bussen uit NoordHolland om vervolgens door
te rijden naar Amsterdam CS.
Het knooppunt is bovendien
eenvoudig te verbinden met
de Noord/Zuidlijn. Je hoeft
maar 1 halte door te trekken.
De reisafstand tot de Zuidas
bedraagt dan 18 minuten.
Twintig minuten sneller dan
de nog te bouwen miljardenlijn vanaf Bay Area.

DE WEG KWI JT

Woningnood
Amsterdamse woningnood
moet je niet oplossen in een
andere provincie. Transformeer dus de nu desolate zones
aan weerzijde van de A10
tot een bewoonde stadswal.
Amsterdam ligt dan behalve
aan het IJ ook aan de wei. De
CO2 voetafdruk van Bay Area
(bouw en toekomstig reisgedrag) is veel groter dan die van
Het Schouw in combinatie
met de verdichting van de A10
Noord-zone. Het overgrote
deel van landelijk Noord, zoals
Ilperveld, Landsmeerderveld
en de weilanden rond de
Waterlandse dorpen, blijft on-

bebouwd. Alleen de omgeving
van Het Schouw en een strook
rond de A10 worden bebouwd.
Op die manier sparen we de
fraaie open ruimte van landelijk Almere. Het goede nieuws:
het Schouw is niet het mooiste
stukje Waterland. Een mini
stadje aldaar zal de grauwe
boel opknappen. Laten we
gewoon kiezen voor plan
A – en Engelstalige termen
vermijden.

RUBRIEK TOINE HEI JMANS

‘Hij kan niet praten, anders had deze
parkeerautomaat het allemaal verteld’

Locatie: Centrumeiland, IJburg

Het eerste soort van verkeersbord dat achttien jaar geleden
verscheen onder mijn nieuwbouwraam – nog voordat
er een stoplicht verscheen,
een zebrapad, een tram, een
school, een nachtwinkel, een
boom, een groenstrook of een
bemand politiebureau (dat
snel weer verdween) – was een
parkeerautomaat. Snelheid van
handelen zegt veel over het
belang dat iemand hecht aan
de voorliggende kwestie. Hier
thuis bijvoorbeeld wordt snel
en veel gegeten, maar verloopt
de afwas traag (vaak blijft het
staan). Meer algemeen wordt

de ene fout van de regering
(rijke spaarders te veel belasting
laten betalen) opvallend sneller
erkend en goedgemaakt dan
de andere (toeslagenouders
knevelen met verwoestende
schulden).
Hij kan niet praten, anders
had deze parkeerautomaat dat
allemaal verteld. Uitgebreid,
want hij heeft niets te doen, ook
de handhavers die hun rondjes
rijden blijven ijdel wachten tot
hier iemand parkeert. Op het
grote, hagelnieuwe parkeerterrein. In de autoluwe wijk.
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Het enige wat in achttien jaar
veranderde zijn de tarieven.

Schrijver Toine Heijmans
verzamelt op deze plek de verkeersborden van Amsterdam
Oost. Ook iets gezien?
toine@debrugkrant.nl

Openingsaanbiedingen
Geldig maandag 2 t/m zondag 8 mei 2022

VLEESCH VAN DE WEEK

AMSTERDAM

beef Wellington
elke vierde gratis

Vleeschmeester
opent twaalfde
vestiging op
Amsterdam IJburg

MEESTERLIJKE
VLEESCHWAREN

VLEESCHMEESTERTJE
peper steak
elke vierde gratis

Daphne Worst en haar vader Robert Worst zijn met veel enthousiasme
gestart met hun slagerij in Winkelcentrum IJburg.
Voorheen Bart Verkerk is nu Vleeschmeester. Een franchise organisatie van
slagerijen waar kwaliteit en service voorop staat.
De inkoop geschiedt vanuit eigen productie, wat de smaak van het vlees
ten goede komt. In deze krant vindt u mooie aanbiedingen zodat u
betaalbaar kennis kunt maken met heerlijke vleesproducten.

GEHEIM VAN
DE MEESTER

100 gram notencervelaat
100 gram gebraden
kipfilet
100 gram boterhamworst

asperge gebraad
100 gram €2,75

samen €5,95

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

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

bereik je doelgroep
met de Brug
IJburglaan 473

HIIT - yoga - kickboxing fysio & massage

Amsterdam

Personal - Fun Based - Result Driven

training@motion3.nl

020 3030529
www.motion3.nl

De krant voor Amsterdam-Oost en omstreken,
oplage 74.000 exemplaren, huis-aan-huis
www.adamenmedia.nl • info@ adamenmedia.nl
06-29040240

deBrugNieuws
VOOR R ON DE S N K

Poetry Slam in Theater
Vrijburcht
Wie wordt de slam-kampioen van Oost? In Theater
Vrijburcht vindt op zaterdag 30 april de eerste voorronde
plaats van Poetry Slam Vrijburcht. Acht dichters betreden
drie keer het podium om een overtuigend optreden neer
te zetten. Het publiek bepaalt wie er door mag naar de
volgende ronde, net zolang tot er na twee voorrondes twee
finalisten overblijven die met elkaar gaan battelen.
De dichter die de jaarfinale wint wordt namens Amsterdam
afgevaardigd naar de NK Poetry Slam in Utrecht. Het
belooft een spannende avond te worden met een mooie
mix van poëzie en spoken word.
Theater Vrijburcht, J.O. Vaillantlaan 143, zaterdag 30 april,
aanvang 20.30 uur.

Amsterdam vangt meer asielzoekers op
Onlangs hebben het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het Rijk aan de gemeente
Amsterdam verzocht om vluchtelingen op te vangen uit asielzoekerscentrum (AZC) Ter Apel. Die
180 vluchtelingen zijn ondergebracht in een hotel aan de De Boelelaan, waar ook Oekraïense
vluchtelingen verblijven. De noodopvang is nodig omdat er in Ter Apel geen plek meer is.
Naast deze opvang zoekt Amsterdam naar nog meer opvanglocaties. Op korte termijn zullen
er nog 200 tot 300 vluchtelingen en statushouders – dus ook mensen die al een verblijfsstatus
hebben maar nog op een woning wachten – geplaatst moeten worden. Bovendien zoekt
Amsterdam naar meer opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne.
Normaal gesproken vangt Amsterdam asielzoekers en statushouders op in het AZC aan de
Willinklaan. Sinds eind vorig jaar zijn er ruim 1.000 extra opvangplekken bijgekomen in het A&O
hostel in Amsterdam Zuidoost en het Stayokay hostel in het centrum.
foto depositphotos: Oekraïense vluchtelingen uit Mariupol

Kunst en Cultuur in Oost

Door Wietse Schmidt

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

De ultieme versmelting van heden en verleden

‘Het Huis van Vermeer’, werk van fotograaf Julius Rooymans. Een selectie van werk van Rooymans is onder de titel ‘Gouden Eeuw selectie’ te zien in de Wanrooij Gallery.

Voor deze rubriek schreef ik vorig jaar een stukje met de
kop ‘Verleden herleeft op oude Zeedijk’. Ik was op bezoek
geweest bij het Gemeenlandshuis en werd getroffen door
de rustieke, historische sfeer. In een kamer stond een ezel
met daarop een replica van Rembrandt. De schets stond
zo bij het raam opgesteld dat je het uitzicht over het water
kon zien dat Rembrandt destijds aan de Diemerzeedijk had
geschilderd.
Ik werd overrompeld door
een onbeschrijflijk gevoel,
alsof heden en verleden op dat
moment versmolten. De ogenschijnlijke harde grens tussen
toen en nu verviel, en ik zag in
mijn fantasie hoe Rembrandt
aan de dijk zat te schilderen. Ik
zag hoe hij naar het kabbelen-

de water voor mij keek en hoe
hij dat vervolgens op papier
had vereeuwigd.
Fotograaf Julius Rooymans laat
als kunstenaar graag zijn fantasie de vrije loop. Hij is gefascineerd door geschiedenis en
weet met zijn werk heden en

verleden op magistrale wijze te
verbinden. Zoals hij zelf zegt:
“Bij mijn werk lijkt het alsof
je in het verleden kunt kijken.” Rooymans maakt grote,
gedetailleerde werken die zijn
geïnspireerd op Hollandse
meesters. “Een schilderij heeft
een kader en wat erbuiten valt,
dat zie je niet. Ik vind het interessant om erover na te denken
wat er zich buiten die kaders
heeft afgespeeld.”
Rooymans gebruikt bij zijn
fotografie gelijkende figuranten en speelt met de iconische
aspecten uit het werk van de
meesters. Hij verbeeldt hoe
druk het in het huis van Vermeer moet zijn geweest en wie

er bij de anatomische les van
dr. Tulp, buiten de kaders van
Rembrandts schilderij, hebben
toegekeken. Rooymans verzint
een verhaal, maar baseert
zich op historische bronnen.
“Vermeers werk straalt rust uit,
maar hij had regelmatig weinig
geld en 14 kinderen. Dat kan
thuis nooit echt rustig zijn
geweest.”
Wanrooij Gallery op de
KNSM-laan exposeert tot en
met 14 mei een ‘Gouden Eeuw
selectie’ van Rooymans werk.
De foto's zijn van zeer hoge resolutie en elk detail is extreem
goed uitgewerkt. Door het
lichtgebruik van de meesters
toe te passen weet hij de toe-
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schouwer krachtig te overtuigen. Het is alsof de meesters
zelf achter de camera hebben
gestaan. Je ziet de verstilling
van Vermeer, de groteske stijl
van Rembrandt, de subtiele
lichtinval, en je wordt geraakt
door het aangenaam drukke
tafereel van Jan Steen. De
ultieme versmelting van heden
en verleden.

Diemerpark - IJburg

Senf Producties en Tiepies Tien presenteren

(personal)

outdoor
training

VRIJDAG 27 MEI

Theater de Purmaryn
Purmerend

ZA 28 & ZO 29 MEI
DeLaMar
Amsterdam

TINEKE SCHOUTEN
Steun het
lokale nieuws
Word voor
25 euro p/jaar
donateur van
de Brug

o6-19149159
note@nyomanpersonal.nl

En maak kans op
mooie prijzen

NYOMANPERSONAL.NL

zie pagina 19

VINYL
BEURS
ZONDAG 15 MEI
11.00 - 16:00 UUR

SPAKLERWEG 1D

WWW.QRU.AMSTERDAM
Bezoekers €2 | Standhouders €30
0618976602/ info@QRU.amsterdam

Herhaalprik tegen corona. Nu voor iedereen vanaf 60 jaar.
Alles is weer open. Dat hebben we met elkaar bereikt. Voor de een is het even
wennen; voor de ander voelt het als vanouds. Iedereen maakt hierin eigen keuzes.
Daarin kunnen we elkaar respecteren.
Maar corona is niet weg. Elke dag zijn er nog veel besmettingen. Je kunt je met
vaccinaties beschermen tegen ernstig ziek worden door corona. Maar na verloop
van tijd neemt die bescherming langzaam af. De Gezondheidsraad adviseert
daarom een herhaalprik voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te
worden door corona.
Voor wie is de herhaalprik?
De herhaalprik wordt aangeboden aan alle 60-plussers (en mensen die dit jaar
60 worden) en aan mensen met een ernstig verminderde weerstand. Dat zijn
bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met een ernstige afweerstoornis en
volwassenen met het syndroom van Down.

Afspraak maken
Drie maanden na je laatste coronavaccinatie of coronabesmetting kun je de
herhaalprik halen. Maak je afspraak online op coronavaccinatie-afspraak.nl
of telefonisch via 0800-7070.

Je laten vaccineren helpt om jezelf en anderen te beschermen tegen corona.
Hieronder zie je alle adviezen om verspreiding van corona te beperken.

Was vaak je
handen.

Hoest en nies
in je elleboog.

Klachten?
Blijf thuis en
doe een test.

Meer weten? Kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik.

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Haal een vaccin,
booster- of
herhaalprik.
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FUSIE VAN HONKBALCLUBS

‘Het komt nu samen bij de
Amsterdam Capitals’
Op Sportpark Middenmeer gaan honk- en softbal
verenigingen TIW-Survivors en OVVO samen verder
onder een nieuwe naam: Amsterdam Capitals. Na de
verhuizing van TIW-Survivors uit Diemen naar Sportpark
Middenmeer, waar OVVO al veel langer zat, werkten de
twee verenigingen al veel samen. Dat beviel goed, en nu is
deze fusie een logische volgende stap.
Voorzitter Gregor Rossen: “We zijn heel blij met de nieuwe
naam. In een kort tijdsbestek hebben we met twee
verenigingen veel stappen gezet. Ik ben trots op de manier
waarop dat is gegaan. Met veel positieve energie, aardig
wat zweet en ook een glimlach van veel mensen hebben
we hieraan gewerkt. Dat komt nu allemaal samen in de
Amsterdam Capitals. We kijken met optimisme naar de
toekomst van de vereniging en de honk- en softbalsport in
Amsterdam Oost en Diemen."
De nieuwe club heeft circa 200 leden en een grote
jeugdafdeling, en is in één klap een van de grotere honken softbalverenigingen in de regio.

LUXUEUZE WINKELFORMULE

Nieuwe Pearle Studio geopend in Amsterdam
De voormalige Eye Wish-winkel aan het Gelderlandplein 117 is omgedoopt tot Pearle Studio,
een nieuwe, luxueuze formule. Je blijft er wel dezelfde vertrouwde gezichten zien.
Pearle Studio hoort bij Pearle Opticiens, maar heeft een eigen huisstijl en interieur. Je vindt er
een luxer assortiment van brillen en zonnebrillen die passen bij je eigen stijl. Je kunt er terecht
voor stijladvies, de laatste trends en je vindt er veel luxemerken zoals Gucci, Fendi, Saint Laurent,
Burberry en Porsche Design.
Ter gelegenheid van de opening krijgen klanten tot en met 8 mei 2022, 40 procent korting op
een merkbril of zonnebril op sterkte. Zie ook www.pearlestudio.nl.
Advertorial

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.

S LU I S H U I S

‘Het Sluishuis is een goed voorbeeld van getrapt bouwen’
Vandaag schrijf ik over het
Sluishuis, een stuk waar ik
al meer dan een jaar naartoe
werk. Het Sluishuis ligt een
paar honderd meter van ons
huis op Steigereiland. Mijn
dagelijkse wandeling met
hond Loulou voert langs de
bouwlocatie. Stukje bij beetje
heb ik het zien verrijzen. Het
begon met het slaan van damwanden in het water, vanaf
een drijvend platform. Het
platform werd ook gebruikt
als parkeerplaats voor de tientallen auto’s, voertuigen en
bouwketen van de bouwers.
Binnen de damwanden werd
zand opgespoten waarmee
het eiland ontstond waarop
verder gebouwd kon worden
aan het Sluishuis.
Ik schrijf ‘het’ Sluishuis. Maar
de architecten zelf hebben
het over ‘Sluishuis’. Het is een
trend om lidwoorden weg te
laten. Zo schreef ik ook over
‘Valley’, het afbrokkelende
en met struiken overwoekerde bouwwerk van MVRDV
aan de Zuidas, terwijl ‘The
Valley veel natuurlijker
klinkt. De zeer internationale
architectengemeenschap
in Nederland heeft daarbij

veel moeite om het woord
Sluishuis uit te spreken. Ik
hoor in de wandelgangen met
ontzag praten over ‘Sloishois’.
Onbewust ben ik het ook zo
gaan uitspreken. Tegen mijn
kinderen zeg ik bijvoorbeeld:
“Hebben jullie het al gezien?
De steigers zijn weg van het
Sloishois!”
Het Sluishuis is ontworpen
door BIG, een Deens architectenbureau, en uitgewerkt
door Barcode Architects uit
Rotterdam. BIG staat voor
Bjarke Ingels Group en heeft
kantoren in Kopenhagen,
Londen, Barcelona, New York
en Shenzhen. Alles wat BIG
maakt is groot. Een willekeurige klik op de website van
BIG laat een masterplan zien
voor een nieuw te bouwen
stad in Azerbeidzjan, op een
schiereiland in de Kaspische
Zee. De 1.000.000 m2 aan
gebouwen zijn gevormd naar
de zeven hoogste bergen van
Azerbeidzjan. Het resultaat
is een spectaculair, futuristisch berglandschap aan
gebouwen. De trend van het
bouwen in getrapte volumes,
in deze column al eerder aangehaald, is hier letterlijk tot

duizelingwekkende hoogte
gevoerd. Ook het Sluishuis
is een goed voorbeeld van
getrapt bouwen. Zo goed zelfs
dat ik al een slap aftreksel
van het Sluishuis heb zien
verschijnen in een ander
deel van Amsterdam. BIG
schrijft op zijn website over
de getrapte vorm: “Towards
the neighbouring urban
district the block steps down
like a cascade of landscaped
terraces, creating a natural
transition from cityscape to
smallerscale, natural surroundings”.

De andere kant van het
gebouw is gericht op het
open water. Aan deze kant is
het blok schuin afgesneden
waardoor een spectaculair
overhellende punt ontstaat.
De messnede die het blok
schuin naar beneden heeft
doorkliefd, heeft tegelijkertijd
een opening naar het binnengebied gecreëerd, zodat het
water tot in het binnenste van
het blok stroomt. De gevels
zijn bekleed met gevelpanelen van blank aluminium. Bij
ondergaande zon schittert het
licht op de spiegelende gevel
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en via de gevel op het water.
Om zoiets te ontwerpen moet
je groot denken. Ik vraag mij
af wat ik ervan gemaakt had,
mocht ik de opdracht gekregen hebben. Ik krijg een
ingeving: een gebouw als een
berg. Een vulkaan in het water, amorfe hoogtelijnen van
glas en blinkend aluminium,
culminerend in een transparante top. Onder de vulkaan
een ruime tunnel waar het
water doorheen stroomt.
Reacties naar
jved@dorensarchitects.nl

Zangers & Zangeressen gezocht
Kamerkoor Straat & Dijk zoekt versterking en, wie weet,
verjonging. Dit geldt voor alle stemgroepen.
Onder leiding van onze geweldige dirigent Jelle Leistra,
(tenor in Capella Amsterdam) gaan we het komende jaar
werken aan “The armed man” van Karl Jenkins.
Koorervaring is nodig; noten lezen een voordeel, thuis
oefenen een must.
We repeteren iedere donderdagavond in het Claverhuis,
Elandsgracht. Interesse? Meld je aan via onze website

www.straatendijk.nl

een afscheid
een afscheid
precies
precies
zoals
u het wilt
zoals u het wilt

U bent altijd
welkom
voor
U
bent altijd
een open
welkom
voor
Monique Jansen
gesprek.
een
open
Monique Jansen
gesprek.
Bel 0800 - 023 05 50 of ga naar
monuta.nl/amsterdam.
Bel
0800 - 023 05 50 of ga naar
monuta.nl/amsterdam.

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

Het Leger kan de kleren
krijgen, ook die van jou?
Scan de QR of ga naar legerdesheils.nl/kledingdoneren om
kosteloos een ophaalafspraak in te plannen.

Zwemdiploma halen? Zeilen?
Paardrijden? Voetbal? Ballet?
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

Nu ook in
Amsterdam Amstelland

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

ZGAODeel 89
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

DE OPEN HOF WORDT VERNIEUWD, BEWONERS VERHUIZEN TIJDELIJK

‘Zorg en ondersteuning blijven gewoon in Amsteldorp’
Volgend jaar, in het eerste

buurt en voor bewoners van
de seniorenwoningen. Ook de
casemanagers dementie blijven
op hun post.”

kwartaal van 2023, start
de nieuwbouw van verpleeghuis De Open Hof. De

De nieuwe dienst Verpleeghuiszorg Thuis blijft, en wordt
zelfs uitgebreid. “Met Ymere
maken we afspraken over
verpleeghuiszorg in de Flevoflats aan het Kramatplantsoen.
En als er seniorenwoningen
bij De Open Hof vrijkomen
op de begane grond, zijn deze
beschikbaar voor mensen met
een indicatie voor intensieve
zorg. Zo is er voor deze bewoners, zeven dagen per week,
verpleeghuiszorg beschikbaar.

bewoners en medewerkers verhuizen tijdens de
bouwperiode tijdelijk naar
een net gemoderniseerd
gebouw in Nieuw-West.
“We zijn even weg, maar we
komen na twee jaar weer
terug op dezelfde plek. Alle
andere diensten, zoals Het
Hoekhuis met activiteiten
en de wijkdienst, blijven
gewoon in Amsteldorp, in
Oost.”
Door Linda van den Dobbelsteen

De bewoners van het verpleeghuis en ook de familie worden
als het zover is, goed begeleid
en ontlast, vertelt manager
zorg Saskia Zonneveld. “Alles
rondom de verhuizing wordt
door ons geregeld en betaald.
En tot het zover is, verandert er
hier niets en zijn nieuwe bewoners van harte welkom.”
De nieuwe bewoners verhuizen
straks mee naar het tijdelijke
verpleeghuis in Nieuw-West,

Saskia Zonneveld (rechts) is manager zorg in De Open Hof en de wijk. Met haar team bereidt ze de tijdelijke
verhuizing naar Nieuw-West goed voor. “Bewoners worden ontlast en ZGAO betaalt alle kosten. Alleen
het wonen is hier straks even weg, alle andere verpleeg- en thuiszorg blijft in de wijk actief, met dezelfde
vertrouwde gezichten. Maar voor nu is de verbouwing nog ver weg.”

aan de Louis Bouwmeesterstraat 377. Ook het personeel
verhuist mee, zodat de bewoners vertrouwde gezichten
om zich heen hebben. “Het
gebouw, met een mooie tuin
erbij, wordt speciaal voor ons
ingericht. Het zijn ruime ap-

partementen met een zit- en
slaapgedeelte, waardoor dit
huis ook heel geschikt is voor
echtparen.”
Ondertussen, benadrukt
Saskia, blijft ZGAO gewoon
in de wijk. “We voelen ons

verantwoordelijk. We kennen
de bewoners in de wijk goed,
dat is onze kracht. De zorg die
we hier bieden is heel divers,
die gaat veel verder dan wonen
in De Open Hof. Het Hoekhuis blijft natuurlijk open en
de wijkzorg blijft actief in de

KU N STS C HI L DE RS VA L KE NBU RG

Atelierwoning aan Oosterpark
wordt monument
De woning Oosterpark 79 heeft de status van gemeentelijk
monument gekregen. In de negentiende eeuw hadden
kunstschilders Hendrik Valkenburg en zijn dochter Bertha
beiden een eigen atelier in dit fraaie, in neorenaissancestijl
gebouwde pand.
Stadsdeelbestuurder Ivar Manuel: “Het huis geeft een inkijk
in hoe atelierwoningen er in de 19de eeuw uit zagen, met de
unieke schouwen, fraai stucwerk op het plafond, de en suitedeuren en de oorspronkelijke Delfts blauwe tegels in het atelier.
De tegels in het atelier zijn ook te zien in een schilderij van
Bertha. Er zijn weinig van dit soort interieurs bewaard gebleven,
zeker van vrouwelijke kunstenaars.”
Het gebouw ligt aan de zuidzijde van het Oosterpark.
Vanwege de goede lichtinval waren er aan deze straat meer
atelierwoningen te vinden, zoals het Witsenhuis (Oosterpark 82)
dat in zo’n goede staat verkeert dat het tot rijksmonument
is bestempeld.
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Ouderen blijven, ook door het
overheidsbeleid, steeds langer
thuis wonen. “We snappen dat
het lastig is om de juiste ondersteuning te vinden en mensen
niet altijd weten welke zorg er
nou voor wie beschikbaar is.
Daarom zitten de medewerkers
van ons Cliënt Service Bureau
altijd voor je klaar.”

Er is nog plek in De Open Hof, ook
voor opvang als de mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is. Het Cliënt
Service Bureau bereik je via 0205925420. Zie ook www.zgao.nl.

Advertorial

deBrugNieuws
VAN GRAS NAAR PLASTIC IN SPORTPARK DRIEBURG

Gemeente maakt geen ruimte voor sportvelden in
vernieuwd Overamstel
Geld is voor de Amsterdamse politiek belangrijker dan gezondheid.
En dus verandert gras in
plastic, verhuist de korfbalvereniging en worden
parkeerplaatsen opgeheven waardoor in de
aanpalende woonbuurt
het risico op parkeeroverlast groter wordt. Plaats
van handeling: Sportpark
Drieburg.
Door Harko van den Hende

Dit sportpark lag lang aan
de bewoonde rand van Oost,
ingeklemd tussen de Oosterbegraafplaats en de Weespertrekvaart. Maar inmiddels
wordt aan de andere kant van
de Weespertrekvaart, in het
gebied dat Overamstel wordt
genoemd, flink gebouwd. In
het Amstelkwartier, onderdeel van dit gebied, staan al
een paar jaar woningen en de
bouw in de rest van het gebied
houdt voorlopig nog wel aan.
Uiteindelijk komen er zo’n
10.000 woningen en dus zo’n
20.000 mensen bij.
Die mensen moeten bewegen,
zo heeft politiek Amsterdam
enkele jaren geleden bepaald
in het Strategisch Huisvestingsplan Sport want “een
sportieve stad is een gezonde

en gelukkige stad”. Om te
kunnen bewegen is er ruimte
nodig. Hoeveel ruimte precies
is politiek vastgelegd in de
‘sportnorm’. Toepassen van
deze sportnorm op het hele
gebied Overamstel betekent
dat er 48.850 m2 sportterrein
beschikbaar moet komen voor
buitensport – een oppervlakte
van ongeveer 6 voetbalvelden.
In de afgelopen jaren zijn
voor delen van Overamstel
(Amstelkwartier, Weespertrekvaart, Kauwgomballenfabriek)
plannen gemaakt en politiek
goedgekeurd. In al deze plannen is om en nabij 0,0 m2 voor
sportterrein gereserveerd.
Want een sportieve stad mag
dan gezond en gelukkig zijn,
een sportieve stad kost ruimte
en dus geld.
Bouwen in Overamstel levert
de stad geld op, want projectontwikkelaars moeten betalen
voor het gebruik van Amsterdamse grond. Geschatte
opbrengst voor heel Overamstel: rond de 100 miljoen euro.
Terrein in de omvang van 6
voetbalvelden onbebouwd
laten zou een financiële aderlating betekenen.
Dus moest er een list worden
verzonnen. Op die list is een
jaar of twee ambtelijk gestudeerd, en vlak voor de verkiezingen in maart is de ‘oude’
gemeenteraad van de uitkomst
op de hoogte gebracht: optimaliseren en intensiveren

Volgens de sportnota zou in de nieuwe wijk Overamstel – onder meer Amstelkwartier – een terrein van
ongeveer zes voetbalvelden voor sport gereserveerd moeten zijn. Maar dat levert geen geld op. In plaats
daarvan gaat de gemeente Sportpark Drieburg in Amsteldorp ‘optimaliseren en intensiveren’.

van Sportpark Drieburg. Dat
betekent het omzetten van
drie grasvelden in kunstgras,
verhuizen van de korfbalvereniging AW.DTV (naar Zeeburgereiland – zie de Brug van
2 december), “urban sports”
op de parkeerstrook Kruislaan
en het “toevoegen van sport en
spel” op het grasveld naast de
speeltuin in Amsteldorp. Daarnaast blijkt in Overamstel zelf
toch ook nog wat ruimte te zijn
voor sport. Opgeteld is het nog

niet genoeg om “een gezonde
en gelukkige stad” te zijn, maar
meer lijkt, in elk geval voor de
korte termijn, niet mogelijk.
Blijven nog (minstens) twee
hobbels te nemen. Bewoners
van het aanliggende Amsteldorp mogen meepraten en
hebben eind dit jaar een “formeel inspraakmoment”. En
er moet geld beschikbaar zijn
voor de plannen. De ontwikkeling van Overamstel levert dan

wel 100 miljoen op, maar dat
geld zit in een potje dat buiten
de begroting valt en niet zomaar voor het intensiveren en
optimaliseren van Drieburg
kan worden aangesproken.
Volgens de allerlaatste inzichten staat de begroting dik in
het rood en neemt de ruimte
om de komende jaren te investeren zienderogen af.

OOST BEGROOT

Ecodam: workshops voor
kinderen over duurzaamheid
Buurtbewoners Boaz bar Adon en Pieter De Stefano
hebben Ecodam bedacht: kinderen leren over de circulaire
economie. Door workshops te geven op basisscholen in
Oost leren kinderen wat die circulaire economie eigenlijk
is, bedenken ze oplossingen voor het plastic probleem en
maken ze nieuwe producten van gebruikt plastic. Vanaf
9 mei kan er gestemd worden op het plan.
De workshops zijn bedacht door Stichting Ecodam met
als doel duurzaamheidseducatie voor kinderen. Diverse
scholen in Oost hebben al aangeven mee te willen doen.
Meer info vind je hier: ecodam.org. Stemmen kan via
oostbegroot.amsterdam.nl/oudoost
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deBrugAgenda
ZIE VOOR VEEL MEER EVENEMENTEN IN OOST DEBRUGKRANT.NL/AGENDA. JE KUNT DAAR OOK ZELF EVENEMENTEN AANMELDEN.

ALLEGAAR
• 30 april-8 mei
Eiland, jaarlijkse ledententoonstelling van de Onafhankelijken. Tachtig kunstenaars, een
verscheidenheid aan technieken. Loods 6, KNSM-laan,
12.00-17.00 uur, deonafhankelijken.nu.

magazine. Museum Tot Zover,
Kruislaan 124, totzover.nl.

• 30 april
Rommelmarkt. Kraampjes
met servies, kunst, boeken,
huisraad, speelgoed, kleding.
Elthetokerk, 12.00-15.00 uur,
Javastraat 118.

FESTIVAL
• 27 april
Koningsdag. Met op het Bredewegfestival onder veel meer
vrijmarkt en de band Lui Paard,
en bij Kaap Amsterdam het
festival Koningskaap.

FILM
• 18 mei
Lees je energierekening,
workshop. Wat betekenen die
cijfertjes, wat zijn de voorspellingen en wat kun je doen om
minder energie te verbruiken?
Afvalpaleis, Dapperstraat
76-82, 19.00 uur, aanmelden:
reserveren@jungle.amsterdam.
• 21 en 22 mei
Atelierroute IJburg. Kunstenaars zetten hun atelierdeuren
open. Van keramische werken
tot schilderijen en van performance art tot illustraties. Bij
Factor IJ zijn plattegronden en
een overzichtstentoonstelling.
12.00-17.00 uur.
• t/m 28 augustus
* Vergaan, een leren stervententoonstelling van Herman
de Vries. ‘Als het leven ophoudt, gaat het leven verder.’
Met audiotour, ontroertoer en

MARKT

• 15 mei
Vinylbeurs. Platenverzamelaars, dj’s en liefhebbers: sla je
slag. Uit de speakers muziek
door verschillende dj’s, vinyl
only! QRU, Spaklerweg 1D,
11.00-16.00 uur, entree €2, www.
qruamsterdam.

MUZIEK

JEUGD
• 15 mei
Dromenblazers (6+), Oorkaan
en Nieuw Amsterdams Klarinet
Kwartet. Muziekgebouw, 13.30
uur, muziekgebouw.nl.

verdiepen zich in de Tweede
Wereldoorlog. Hun bezoek
aan het Nationale Holocaust
Namenmonument vormt de
basis van de muzikale voorstelling. Plein Theater, Sajetplein
39, 21.00 uur, plein-theater.nl.

• 1 mei
Staat sterk, Nederlands Studenten Kamerorkest. Verrassend programma waarin vrouwen in de (muziek)geschiedenis
centraal staan. Muziekgebouw,
20.15 uur, muziekgebouw.nl.
• 8 mei
Café Wehmut, een swingende
mix van liedjes met invloeden
uit de Township Jive, de Klezmer, Vlaamse folk en natuurlijk
Brel. Ramses Shaffy huis, Piet
Heinkade 231, 15.00 uur.

• 5 mei
Ich bin dein mensch. Om in
aanmerking te komen voor
onderzoeksbudget wordt Alma
overgehaald om deel te nemen
aan een bijzondere studie...
Studio/K, Timorplein, studio-k.
nu.
• 13 mei
De slag om de Schelde (16+).
Najaar 1944. Op het Zeeuwse
Walcheren vechten tienduizenden geallieerden en Duitsers
tegen elkaar. Vrijburcht, 20.30
uur, theatervrijburcht.nl.

• 1 mei
Herdenkingsconcert Oorlog
en Vrede. Celliste Doris Hochscheid en pianist Frans van
Ruth. Muziek wordt afgewisseld met verhalen en poëzie.
Vrijburcht, 15.00 uur, theatervrijburcht.nl.

• 28-29 mei
Dubbel, Tineke Schouten. ‘In
de kracht van tegenstellingen
kom je de beste humor tegen.’
DeLaMar, Marnixstraat, en tot
met 23 juni door heel Nederland, tinekeschouten.nl.

• 12 mei
Jussens versus slagwerk.
Arthur & Lucas Jussen, Alexej
Gerassimez en Emil Kuyumcuyan. Muziekgebouw, 20.15
uur, muziekgebouw.nl.
Foto M. Borggreve

• 29 april
Abel’s Americana. Een bonte
avond vol rootsmuziek met
geweldige vocale gasten en
bijzondere verhalenvertellers.
The Bayou Mosquitos en gasten
Jerney Kate en Jaap Boots. De
Nieuwe KHL, 20.30 uur, denieuwekhl.nl.

THEATER
• 4 mei en 5 mei
Theater Na de Dam: Tegen het
vergeten. Jongeren uit Oost

Tineke Schouten komt met
jubileumshow: Dubbel
In haar nieuwe theatershow Dubbel balanceert
Tineke Schouten op de
scherpe lijnen van controverse en dilemma’s. “In de

best dubbel, toch?”
Voor deze 25ste jubileumshow
kan ze niet wachten om het
publiek weer hartelijk te laten
lachen om splinternieuwe
typetjes. Natuurlijk ontbreken
de gevoelige liedjes niet.

kracht van tegenstellingen
kom je de beste humor
tegen.”
Op vrijdag 27 mei speelt ze in
Theater De Purmaryn in Purmerend, en op zaterdag 28 en
zondag 29 mei in het DeLaMar
in Amsterdam.
Is het leven nu makkelijk of
moeilijk? Is het leven mooi
of lelijk? Dat vraagt Tineke
Schouten zich al heel lang af.
“In dit prachtige Nederland
met vrijheden en verworvenheden is het leven meestal
mooi en is het perfect uit te
houden, maar als je alle ellende van de wereld tot je door
laat dringen kun je de boel behoorlijk somber inzien. Voelt

DE O NA FHAN KELI JKEN

Expositie in Loods 6

Zie ook tinekeschouten.nl.
Lees het interview met Tineke
Schouten op debrugkrant.nl.
Advertorial

De leden van kunstenaarsvereniging de Onafhankelijken exposeren
van 30 april tot en met 8 mei in Loods 6 aan de KNSM-laan. Het thema
dit jaar – ‘eiland’ – prikkelt de gedachten en dat zie je terug in de
getoonde werken. De circa veertig leden hebben diverse technieken
en uiteenlopende materialen gebruikt om uitdrukking te geven aan
het thema. Behalve installaties zijn er ook werken in 2D en 3D en
videokunst te zien – een bijzondere tentoonstelling in het jaar dat de
Onafhankelijken als vereniging 110 jaar bestaat.
Loods 6, KNSM-laan 143, zaterdag 30 april tot en met 8 mei, dagelijks van
12.00 tot 17.00 uur.
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Mediagroep
Amsterdam
Mediagroep

Start procedure aanwijzing 3 gebieden
tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht
Het college van burgemeester en wethouders Amsterdam
heeft op 5 april 2022 besloten de procedure aanwijzing
als gemeentelijk beschermd stadsgezicht van Oud Zuid,
de Admiralenbuurt en Betondorp (3 gebieden) te starten.
Daarmee werd de concept-raadsvoordracht aanwijzing
drie gebieden tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht,
vrijgegeven voor zienswijzen van alle belanghebbenden.
Dat betekent dat u kunt reageren tijdens de inspraaktermijn.
Concept-raadsvoordracht aanwijzing 3 gebieden
Voorstel is om Oud Zuid, de Admiralenbuurt en Betondorp
aan te wijzen als gemeentelijk beschermd gezicht.
De gebieden kennen vele en diverse waarden die vallen
onder de vastgestelde selectiecriteria voor aanwijzing van
zaken en terreinen als gemeentelijk beschermd gezicht,
zo blijkt onder meer uit de toelichtingen die werden
opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
In deze rapportages, opgesteld in 2012 in het kader van
een eerdere procedure, worden de hoge cultuurhistorische
waarden uitgelicht.
De stukken zijn in te zien via www.amsterdam.nl/inspraak
en (op afspraak) op de Stadsloketten (Centrum, West, Oost en
Zuid) te Amsterdam. Maak voor het inzien van de stukken op
een Stadsloket een afspraak via het telefoonnummer 14 020.
Reageren
Tot en met 1 juni 2022 kunt u uw zienswijze indienen. Dit kan
digitaal of schriftelijk. Uw schriftelijke reactie kunt u richten
aan de Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie,
t.a.v. A. van Dijk, Postbus 10718, 1001 ES Amsterdam.
Meer informatie (over digitaal reageren) staat op
www.amsterdam.nl/inspraak.

Amsterdam
Bereik Amsterdammers
Huis-aan-huis
adverteren in Amsterdam
met Amsterdammers
wat Amsterdammers
Bereik
met wat
Amsterdammers
lezen
willenwillen
lezen!
De lokale, onafhankelijke niet gesubsidieerde kranten de Brug, Westerpost, Zuid!, Zuidoost&Meer, Kompas en het Noord-Amsterdams
Nieuwsblad met een gezamenlijke oplage van ruim 300.000 exemplaren hebben zich verenigd. Via Mediagroep Amsterdam bereik je
Mediagroep Amsterdam is een samenwerking tussen zes goed gelezen Amsterdamse huis-aan-huisbladen die
met
jouw
maar
liefst
85% van
alle Amsterdammers.
Wil
je
de handen
ineencampagne
slaan om Amsterdam
als één
bezorggebied
met 737.000
lezers aan te bieden. Uitgevers
in heel
Amsterdam met een eigen identiteit, die .nl
weten wat er speelt in het stadsdeel of de buurt. Elk stadsdeel heeft eigen
informatie
mail dan naar info@adamenmedia.nl of bel 06 29040240.
wensen en interesses. De edities spelen hier op in met unieke, relevante redactie en advertenties. Of het nou gaat
DIRK-JAN EMANS

om cultuur, sport, politiek of lokale evenementen: u leest het in de bladen van Mediagroep Amsterdam!

Uit welke edities bestaat Mediagroep Amsterdam?
1

.nl

2
3

304.800
Alles over cultuur,
exemplaren
sport, politiek en
evenementen in de stad.

U leest het in de huis-aan-huisbladen
van Mediagroep Amsterdam.
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Toen ik meer tijd kwijt was met
zoeken naar een leesbril dan met
de klus zelf, besloot ik:
ik wil weer gaan leven zonder bril.
Riny

Bekijk het hele verhaal
van Riny op
fyeo.nl/ervaringen/riny
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Ook vrienden worden? www.debrugkrant.nl/vrienden of mail martijn@debrugkrant.nl
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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
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Javastraat 97, Amsterdam, 020-6935368
www.asgulkledingreparatie.com

Kom langs in de winkel of bestel online!
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GEBIT
VOOR
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Schrijf je nu in en EEN
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Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl

Kindertandarts
Alle reguliere behandelingen
Kruidenhof 3, 1112 NV Diemen | 020 765 38 76
Angst patiënten
Onzichtbare beugels
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 www.tandartsendekruidenhof.nl
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Eva Besnyöstraat 11, 1087 KR Amsterdam CY
Tel. (020) 4165691, informatie@unikidz.nl CMY
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We zoeken
De OAR-Oost is op
zoek naar betrokken
50+ bewoners in
Amsterdam Oost.

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

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

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

Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam
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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

www.delokatie.org T 020 463 11 15
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Martijn van den Dobbelsteen

Aan dit nummer werkten mee

Drukwerk
Rodi Rotatie

Michel van Dijk, Linda van den Dobbelsteen,
Jan van Erven Dorens, Kirsten Dorrestijn, Harko van den Hende, Toine Heijmans, Jim Jansen,
Bas Kok, Wietse Schmidt, Catherine Smit,
Henk Spaan, José Stoop, Janneke Vermeulen.
Advertenties
Kijk op www.debrugkrant.nl/adverteren of informeer bij martijn@debrugkrant.nl 06-29040240.
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studio potsdam
dtp@debrugkrant.nl
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A’dam en Media
Martijn van den Dobbelsteen 06-29040240
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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.

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.

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

hotel amsterdam
vondice.com

WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

SP

M

Linoleum
Laminaat
Parket
Pvc stroken
Vinyl
Tapijt
Gordijnen
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Anne-Marie Boogaarts
06 81 81 84 69 (24/7)
www.funeralquest.nl
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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,
Dekamarkt Pampuslaan, NAP Amsterdam,

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
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, AH Eerste Oosterparkstraat, Jumbo Linnaeusstraat.

www.debrugkrant.nl
Opgericht: januari 2008

deBrugRecept
Janneke kookt

HANGOP UIT WEESP

Voor 4 personen:
•
•
•
•
•
•

1 liter yoghurt
1 bio sinaasappel (schil en sap)
125 gram frambozen
2 zakjes vanillesuiker
handje pistachenootjes
evt: poedersuiker

Amsterdam heeft er met Weesp een zuivelboerderij bij gekregen: De Groene Griffioen. Daar wordt onder meer
yoghurt, melk, chocomelk en hangop gemaakt. Maar er wordt meer gezuivelboerd in onze buurt. In het ommeland
van Amsterdam wordt namelijk zo’n anderhalf miljoen liter melk per week geproduceerd. Nog geen half procent
daarvan komt bij ons op tafel. Dat moest anders, vonden ze bij MOMA (More than Milk). Dus rijden zij met een
nostalgisch wagentje door Amsterdam om de zuivel van De Groene Griffioen aan de stedeling te brengen. Veel
knusser wordt het niet.
Op zaterdag doet het wagentje Oost aan, elk uur op een andere plek. De melk van MOMA is goed, de chocomelk
nog beter, maar mijn favoriet is de hangop: fluweelachtig en licht zurig. Hangop is ingedikte yoghurt of karnemelk.
Het is inmiddels opgeklommen van grootmoeders nagerecht tot een multi-inzetbaar goedje. In de Arabische keuken
wordt het bijvoorbeeld gemengd met zout en kruiden en als bijgerecht gegeten – labneh heet het dan. En hier zie
je hangop tegenwoordig zelfs bij tophoreca op de dessertkaart staan. Maar zelf maken is ook easy: je doet een liter
yoghurt in een theedoek, hangt ’m op en laat ’m een nachtje uitlekken. Tadaaa: hangop!

RECEPT: HANGOP
Bereiding
Leg een schone theedoek in een vergiet en zet die op een grote kom of pan. Giet de yoghurt op de doek en zet een
nachtje in de koelkast. De volgende dag schep je de dikke hangop uit de doek, roer goed door. Rasp de schil van de
sinaasappel en meng dit met de hangop. Proef. Te zuur? Voeg naar smaak wat poedersuiker toe. Pers de sinaasappel
uit en doe het sap met de frambozen en vanillesuiker in een pannetje. Laat op laag vuur koken tot de frambozen uit
elkaar vallen. Rooster de pistachenootjes kort in een koekenpan, laat ze afkoelen en hak ze grof. Vul glaasjes met de
hangop, daarop de frambozensaus en daarop de pistachenootjes. Serveer meteen.
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 143):
1. Lunch voor twee inclusief drankje naar keuze van DOK48 aan de
haven, dok48.nl
2. Scharrelvlees-barbecuepakket van Slagerij Cees de Bouter,
Hogeweg 60, scharrelslagerij.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 24 mei 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 142:
• M. Schouten (pakket van Reuringmarkt, reuringmarkt.nl)
• Alice & Boudewijn (boodschappenpakket van Ekodis Natuurwinkel Beukenplein)
• K. van Wijk (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 • G. Kooi
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PRIJSPUZZEL

Henk
SPA AN
Conceptschool
Bij ons op Zeeburgereiland is een middelbare school
gekomen met het stempel ‘conceptschool’ erop. Ze
geven daar geen cijfers, de leerlingen hoeven geen
toetsen te maken en huiswerk is er geloof ik ook niet bij.
Nog niet zo lang geleden zou ik briesend vragen wat er
mis was met het good old woordjes leren, grammatica
stampen en algebra. Het woord ‘conceptschool’ alleen al.
Wat is er mis met een categoraal gymnasium? Dat arme
kinderen met een taalachterstand er niet op kunnen?
Waarom wordt in onze maatschappij alles aangepast aan
het laagste niveau? Geloof me: het laagste niveau trekt
alles omlaag. Heb respect voor het hoogste niveau en de
onderkant trekt zich er vanzelf aan op.
Ik sprak een ouder wiens kind op de conceptschool was
ingeloot.
‘Huh, hoezo kun je uitloten op een conceptschool?’
vroeg ik. De ouder knikte. Dat was nu eenmaal het lot
van populaire scholen.
‘Hij wilde er vooral op omdat het zo’n mooi gebouw
is.’ Daarna hield hij een lofzang op de architectuur van
Zeeburgereiland.
‘Veel mooier dan IJburg,’ zei hij.
Omdat ik lijd aan lokaal chauvinisme was ik bereid om
bij mezelf een goed woordje te doen voor conceptueel
onderwijs. Mensen die iets aardigs zeggen over
Zeeburgereiland verdienen dat, vind ik.
Eerst nog een puntje van kritiek. De ondertitel van
de school zou beter kunnen: Amsterdam Liberal Arts
and Sciences Academie. Als je Engelse woorden wilt
gebruiken, ongetwijfeld uit marketing-overwegingen,
moet je consequent zijn en niet Academie zeggen als je
Academy bedoelt.
‘Houd eens op met muggenziften,’ zei ik tegen mezelf.
‘Maak je met een diploma behaald aan de Amsterdam
Liberal Arts en Sciences Academie kans op een plek in
Oxford of Cambridge?’ vroeg ik me af.
‘Waarom zou je dat willen?’ antwoordde ik.
‘Wat is er mis met ambitie?’ vroeg ik door.
‘Oh, ben jij er zo een,’ zei ik.
Nadat ik een stuk had gelezen waarin leerlingen hun
enthousiasme lieten blijken over het lesprogramma, de
grote klassen waarvoor twee leerkrachten stonden en
over de laptops die ze zomaar kregen, besloot ik het
goud geschilderde gebouw het voordeel van de twijfel te
gunnen. Wie ouder wordt moet de soepelheid kunnen
opbrengen om oude standpunten te herzien. Waarom
weet ik ook niet precies.

Horizontaal
1 luchtpijpje
6 warme snack
12 afmeting
13 bereide dierenhuid
14 honger
17 slang
19 flink gevorderd
20 wilde haver
22 afslagplaats bij golf
23 eikschiller
25 elk
27 Scandinaviër
28 omlijsting
30 tuinvogel
32 transportmiddel
33 krachtig verzoek
35 christelijk feest
37 opstandeling
40 enthousiasme
42 Duits gebergte
44 gebarenspel

46 Europeaan
48 Bijbelse priester
50 bloeimaand
51 dagtekenen
54 soort hond
57 brandstof
58 Australische
		struisvogel
59 onzin
60 vaccineren

Verticaal
1 uiteinde v.e. schip
2 buitenlijn
3 moerasvogel
4 inheemse kraai
5 gravure
7 Engels bier
8 beenderinhoud
9 olm
10 draagband
11 verborgen
15 eikenschors
16 klus
17 spraakorgaan
18 ontkenning
21 of dergelijke
24 treffen
25 Europese vrouw
26 wezenlijk
27 zuurdeeg
29 mannetjesbij
31 gebogen been

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

ongelovige
bordpapier
telwoord
tocht
grens
zomersport
bijbelse vrouw
florijn
honingdrank
Franse kaassoort
deftige vrouw
priem
getal
schrijfgerei
kloosterzuster

Hatseflats wat een prijs!
Een hele maand vrij sporten t.w.v. € 57,50 bij Fitness Center IJburg
Puzzel jij mee voor het proefabonnement van Fitness Center IJburg, Diemerparklaan 35,
fitnesscenterijburg.nl?
Stuur de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 10 mei 2022 naar info@
debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant (24 mei) bekend gemaakt.

deBrug

De oplossingoplossing van de puzzel in de Brug nr. 142-2022 is lentebode. Uit 449 inzenders is S. van der Hoeven uit
het OHG als winnaar uit de bus gekomen. Hij heeft inmiddels bericht gekregen.

editie 144

De volgende editie van de Brug verschijnt
op 24 mei 2022.
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Nu open: Pearle Studio!
De nieuwste opticien van Nederland met de mooiste merkmonturen
en álle aandacht voor je ogen.
: Speciaal voor jou nu 40% korting op een complete merkbril*.

Waldenlaan 118, Amsterdam

* Vraag naar de voorwaarden of kĳk op Pearlestudio.nl

Kijk snel op Pearlestudio.nl.

