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GROEN 
IS GEZOND

7 dagen per week open
10-18 uur 
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D E  K R A N T  V O O R  A M S T E R D A M  O O S T  E N  O M S T R E K E N

              Aangifte van     
              vermissing:
Twee bruggen en een 
voetgangerspassage
In het nieuwe 
coalitieakkoord wordt 
Oost niet genoemd

 

                       Politiebureau 
Zee burgereiland, één ster
Vergeleken bij dit bouwsel is 
De Bunker in Osdorp 
een wonder van architec
tonische verfijning

Toch is dit het scenario dat 
we over enkele jaren kunnen 
verwachten, stelt Bart Uitden
bogaart, voorzitter van het Ei
landenoverleg en bestuurslid 
van buurtorganisatie BO1018, 
de bewonersorganisaties op 
Wittenburg/Kattenburg die 
zich teweerstellen tegen de 
gemeentelijke plannen voor de 
herinrichting van de Dijks
gracht. 

“We zijn niet tegen een pad 
langs de Dijksgracht. Integen
deel, dat is iets waar wij als 
bewoners al jaren om vragen. 
Waar we tegen zijn is dat de 
gemeente de plannen hiervoor 
nu verbindt met de komst 
van een haven van industriële 
proporties. De omvang is zo 
groot dat het niet past in een 
woonwijk.’ 

Stalen trommels
Amsterdam wil dat aan de 
Dijksgracht, tussen het Inntel 
Landmark Hotel en de Mari
niersbrug, in 2024 steigers en 
ligplaatsen komen voor dertig 
dekschuiten en veertig rond

Lees verder op pagina 3 

Sasja Scherjon, Bart Uitdenbogaart, D66-lid stadsdeelcommissie Centrum/Oost Jeantine van der Feest en 
Sybrand Hekking (v.l.n.r.) bij de Dijksgracht. “We zijn niet tegen een wandel- en fietspad. Waar we tegen 
zijn is dat de gemeente de plannen hiervoor nu verbindt met de komst van een haven van industriële 
proporties.”

Het is letterlijk gezegd: ‘Bewoners hebben geen inspraak’
CHAOS GEVREESD OP WANDELPAD EN WATER DI JKSGRACHT

Het klinkt mooi, een 

fiets- en wandelpad langs 

het spoorwegtalud bij de 

Dijksgracht tussen Oost en 

het Centraal Station, maar 

de werkelijkheid is anders, 

vertellen bewoners van 

Wittenburg. “Dit wordt 

een gevaarlijke plek.”

De auto’s van de stadsrei
nigingsdienst die van hun 
rangeerplek op Oostenburg 
naar het stadscentrum rijden, 
scooters en brommers, leve
ranciers die vanaf de steigers 
rondvaartboten bevoorraden, 
talloze fietsers en ebikes, en 
daartussen de jogger en de 
bewoner met hond die veilig 
de andere kant van de Dijks
gracht trachten te bereiken. 
Het is eerder het beeld van een 
avontuur in het wilde westen 
dan van een fiets en wandel
pad langs het spoorwegtalud 
richting Centraal Station. 

 

Ekodis Natuurvoeding 
www.ekodis.nl 

Beukenplein 73, 020-6946327

Door Michel van Dijk

LET THE KIKA GAMES BEGIN!

28 AUGUSTUS 2022

OLYMPISCH STADION AMSTERDAM

WWW.KIKAGAMES.NL

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR

RUIM 60 WINKELS EN
OVERDEKT WINKELEN!

MEER INFO OP DE MIDDENPAGINA

Elk kunstgebit  
verdient de beste zorg.

Volledige gebitsprothese. Klikgebit op
implantaten. Reparaties en aanpassingen.
 
Bel 020 723 5353 of kom bij ons langs
op de Wibautstraat 192 in Amsterdam.

bereik je 
doelgroep met 

de Brug

bereik je 
doelgroep met 

de Brug

De krant voor Amsterdam-
Oost en omstreken, 

oplage 74.000 exemplaren, 
huis-aan-huis

www.adamenmedia.nl    
info@ adamenmedia.nl  

06-29040240



U kunt bij ons ook heerlijke taarten bestellen voor iedere gelegenheid! 

Bestel in de bakkerij of via T. 020 2360 070

Gevestigd in HOTEL JAKARTA, Javakade 766 Amsterdam

aanbiedingen mei
Maandag

3x koffie broodje voor €4.00

Dinsdag
2x carrot cake voor €7.00

 
woensdag

3x kaas broodje voor €7.00

donderdag
2 broden naar keuze voor €8.00

vrijdag
6x vegan cake voor €5.00

zaterdag
2x saucijzen brood voor €5.00

Zondag
4x amandel croissant voor €9.00

• 5 x madeleines voor €4.00 • 5 x chocolate chip cookies voor €9.50

1x blondie & 1x brownie 
€5.00

koffie met madeleine
€4.00

dagelijks

U kunt bij ons ook heerlijke taarten bestellen voor iedere gelegenheid! 

Bestel in de bakkerij of via T. 020 2360 070

Gevestigd in HOTEL JAKARTA, Javakade 766 Amsterdam

aanbiedingen juli
Maandag

3x koffie broodje voor €4.00

Dinsdag
2x carrot cake voor €7.00

 
woensdag

3x kaas broodje voor €7.00

donderdag
2 broden naar keuze voor €8.00

vrijdag
6x vegan cake voor €5.00

zaterdag
2x saucijzen brood voor €5.00

Zondag
4x amandel croissant voor €9.00

• 5 x madeleines voor €4.00 • 5 x chocolate chip cookies voor €9.50

1x blondie & 1x brownie 
€5.00

koffie met madeleine
€4.00

dagelijks

LEKKER DOEN
van Landmarkt

BBQ WORKSHOP
maandag 4 juli

Leren hoe je, ook met de minder bekende delen van 
ons Palmesteyn rund, een prachtig stuk vlees op 
tafel zet? Schrijf je dan in voor onze BBQ workshop 
op 4 juli! Na het harde werk leun je lekker achterover 
met een drankje en genieten we samen van een 
volledig verzorgde BBQ bij ons in de tuin!

ZOMERMARKT
zondag 10 juli
Op zondag 10 juli kun je van 10:00-16:00 komen 
struinen langs kramen met de lekkerste producten 
van onze helden! Natuurlijk kun je ook direct een 
hapje eten en is er live muziek! 

Bij Landmarkt vind je de sfeer van de 

markt, gezellig en vol energie. Zo is er 

altijd wat te doen, te zien en te beleven. 

Schellingwouderdijk 339 - 1023NK Amsterdam

Meer 

informatie!

Direct

inschrijven!

Maak een feestje van je lunchpauze!

We zoeken een paar extra handen voor de lunchopvang op onze basisscholen  
in Centrum en Oost. Zorg samen met onze teams voor een gezellig tafelmoment 

in de klas en neem de kinderen daarna mee naar buiten om te spelen. 

We zijn blij als je minimaal 2 dagen per week beschikbaar bent.
Met 4 dagen maak je ons nog blijer. Je kunt kiezen uit maandag,

dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.45 - 13.15 uur.

Je krijgt er blije kindergezichten, leuke contacten in ons team en iedere
dienst een vrijwilligersvergoeding van €10,- voor terug. Onze teams bestaan uit 

mensen van alle leeftijden. Van studenten tot senioren.

Trek in deze uitdaging? Reageer!
Kies de school van je voorkeur in Centrum of Oost: 

dr. E. Boekmanschool of Basisschool Oostelijke Eilanden. 
Stuur een korte reactie naar netwerktso@ooada.nl onder vermelding

van de school van je keuze en je hoort snel van ons terug.

Weet je iemand anders die belangstelling heeft?
Vraag hem/haar ook te reageren en kom samen!

Reserveer je tentplek via debuurtcamping.nl/camping/oosterpark

LEER JE BUREN KENNEN 
TIJDENS EEN ONTSPANNEN 
VAKANTIE IN EIGEN PARK

Kom je ook 
kamperen?

Met bonte avond en 

natuurlijk bingo, 

bbq en kampvuur!

15 t/m 17 juli
OOST E R PA RK

Met dank aan:
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deBrugNieuws

‘EEN GEMEENTE DIE HAAR BURGERS VOORLIEGT VIND IK EEN BITTERE TELEURSTELLING’

Vervolg van pagina 1

vaarboten. “Het wordt een hub 
waar wateraannemers beton, 
grind en zand vanaf de bin
nenvaartschepen overslaan op 
de dekschuiten. Die schuiten, 
dat zijn een soort stalen trom
mels, dat klinkt enorm door. 
En de rondvaartboten varen 
straks 24/7 over de gracht, van 
hun ligplaats naar de stad en 
terug.”

“Er komt druk vaarverkeer,” 
vult buurtbewoner Sasja 
Scherjon aan. “Zeker als je 
weet dat hier ook nog twee 
jachthavens zijn. De Dijks
gracht wordt een nautische 
bottleneck. Ik denk dat het een 
gevaarlijke plek wordt. Zowel 
op het water als op het fiets en 
wandelpad.”

Waarom de haven hier ge
pland is? Uitdenbogaart: “Het 

nautisch dossier is een hoofd
pijndossier voor de gemeente. 
Amsterdam heeft geen lig
plaatsenbeleid. Daarbij is de 
rondvaart de grootste toeristi
sche attractie van Amsterdam. 
Er zit enorme economische 
druk op. Amsterdam heeft 150 
nieuwe vergunningen afge
geven aan rederijen, want ze 
moeten nieuwe partijen toela
ten. Maar er zijn geen ligplaat
sen voor de nieuwe vergun
ninghouders. Er zijn dus meer 
ligplaatsen nodig. En daarvoor 
kiezen ze een woonwijk. Die 
keuze is door ambtenaren 
achter de tekentafel gemaakt, 
zonder politieke verantwoor
ding. En zonder inspraak van 
bewoners.”

Dwergvleermuis
Want dat zit ze nog het meest 
dwars, dat ze als bewoners 
geen enkele inspraak hebben 
in de planvorming. Uitdenbo

gaart: “Dat heeft de gemeente 
letterlijk zo gezegd tijdens één 
van de informatiebijeenkom
sten.”

Dat gebrek aan inspraak blijkt 
ook uit de plannen om het 
groen, zoals braam en vlier, te 
verwijderen van het spoorweg
talud, als voorbereiding op de 
werkzaamheden. Zowel aan de 
Dijksgracht als langs het spoor, 
dat ProRail de komende jaren 
deels ondergronds gaat aanleg
gen. Uitdenbogaart: “Dat groen 
is belangrijk. In de groenvisie 
van de gemeente Amsterdam 
is het een verbindingszone, 
een broed en foerageergebied 
voor bijvoorbeeld dwergvleer
muis, putters en heggenmus.”
Scherjon: “De gemeente wilde 
het groen begin mei verwijde
ren, midden in het broedsei
zoen. Dat kán helemaal niet, 
dat gaat in tegen alle regels 
van de Wet op de Natuur

bescherming. Als bewoners 
hebben we daar bezwaar tegen 
gemaakt, maar men ziet ons 
niet als belanghebbende. Onze 
bezwaren zijn dus ongegrond 
verklaard.”

Achterkamertjes
Het is een zwaar dossier, 
weten ze, waarbij belangen 
van gemeente, ondernemers 
en bewoners zorgvuldig tegen 
elkaar afgewogen moeten 
worden. Uitdenbogaart: “En 
dat gebeurt niet. Of alleen in 
achterkamertjes. De gemeente 
Amsterdam is een bedrijf 
geworden. Ze ziet burgers niet 
als partners om samen plan
nen beter te maken, maar als 
hinderpalen.”

Scherjon: “Mee eens. Je moet 
als burger jurist, ecoloog en 
nautisch expert tegelijk zijn. Je 
hebt er een dagtaak aan om je 
in te lezen. En je moet continu 

op je hoede zijn als je infor
matie van de gemeente krijgt. 
Je moet je telkens afvragen: 
klopt dit, is dit de waarheid? 
Een gemeente die haar burgers 
voorliegt, dat vind ik een bit
tere teleurstelling.”

Reactie Eva Plijter 
woordvoerder stadsdeel 
Centrum

“Achteraf gezien hadden 
bewoners bij het vaststellen 
van de ligplaatsen beter 
betrokken kunnen worden. 
Inspraak was op verschillende 
momenten mogelijk, maar 
bewoners zijn onvoldoende 
benaderd hiervoor. Dat had 
wel gemoeten. Er wordt op dit 
moment een klankbordgroep 
samengesteld om de 
omgeving in het vervolg goed 
betrokken en geïnformeerd te 
houden.”

Bedreigde diersoorten zijn 

doorgaans populair onder 

politici. Zo niet in Oost. 

Hier zouden de volksver-

tegenwoordigers liefst ei-

genhandig de laatste wip-

kippen de nek omdraaien. 

Die zouden plaats moeten 

maken voor “speelplekken 

waar je samen kunt spe-

len, uitdagingen aan kunt 

gaan, grenzen kunt verleg-

gen en waar je je fantasie 

kunt vormgeven”. Tenzij er 

helemaal geen speelplek 

in de buurt is. Dan mag de 

wipkip blijven.

In juni sprak de nieuwe stads
deelcommissie in twee sessies 
over de “eenzame” en “zie
lige” wipkippen die, volgens 
het Meerjarenplan Spelen 
2022–2023 uit het straatbeeld 
moeten verdwijnen. Volgens 
dit plan zouden in heel Oost 
meer dan veertig speelplek
ken “opgepakt” en daarna 
aangepakt moeten worden en 
volgend jaar nog eens dertig. 
De bedoeling is hierbij bewo
ners en zeker ook kinderen zo 
vroeg mogelijk te betrekken. 
Maar volgens GroenLinks
bestuurder Vermin hoeft dit 
ook weer niet altijd te gebeu

ren want participatie kost 
volgens hem veel tijd en geld 
en meepraten vanaf het begin 
bij kleine ingrepen betekent 
vertraging in de uitvoering. 

Vertraging en speelplannen 
lijken ook verschijnselen die 
aan elkaar zijn gekoppeld. In 
Oost werd in 2017 al een eigen 
speelplan opgesteld voor de 
periode 2019–2023. Dit eigen 
plan verdween met de komst 
van een “stedelijk strategisch 
plan” uit 2021 in de la terwijl 
het nog maar deels was uitge
voerd. Met het Meerjarenplan 
Spelen heeft Oost deze la weer 
geopend maar ligt een vol
gende vertragende factor op de 
loer: geldgebrek – en niet zo’n 
klein beetje ook.

“Aan dit plan zijn geen finan
ciële middelen verbonden” 
valt in het Meerjarenplan te 
lezen, maar het biedt wel een 
“afwegingskader” voor de 
volksvertegenwoordigers in 
Oost. Vragen die zij zichzelf 
hebben moeten stellen om een 
keuze te maken zijn bijvoor
beeld: “Draagt het bij aan een 
inclusieve speelplek of één die 
gericht is op specifieke groe
pen?” En iets simpeler: zijn 
er speelplekken in Oost die 
– om wat voor reden dan ook – 
voorrang moeten krijgen? De 
stadsdeelcommissie heeft deze 
vragen onbeantwoord gelaten 
en legt de nadruk op nabijheid 
van speelplekken.
De vraag of er geld is voor deze 
tientallen aanpassingen hoeft 

Door Harko van den Hende

‘Eenzame’ en ‘zielige’ wipkippen zouden moeten 
 verdwijnen, maar…   Het geld is op

de commissie zichzelf niet 
meer te stellen. Die vraag heeft 
het nieuwe stadsbestuur voor 
2023 en later al grotendeels 
ontkennend beantwoord. Geld 
voor vervanging en vernieu
wing van speeltuinen komt 
uit verschillende begrotings
potten. Veruit de grootste is 
het mobiliteitsfonds waar de 
parkeergelden in stromen. 
Dit geld mag nu nog alleen 
maar aan verkeer, vervoer en 
openbare ruimte (inclusief 
speeltuinen) besteed worden. 
Dit fonds wordt volgend jaar 
opgeheven en het parkeergeld 

gaat direct de begroting in. 
Daarmee krijgen de speeltui
nen opeens met veel meer 
concurrentie te maken in de 
besteding van het schaarse 
gemeentegeld.

Verder komt er nog geld uit het 
“reserveprogramma stadsbe
houd” – dat volgens de laatste 
aanpassingen van de lopende 
begroting tot en met 2026 
meer dan leeg is. En dan is er 
nog een “reserve achterstal
lig onderhoud” die, volgens 
eigen berekeningen van de 
gemeente, vele honderden 

miljoenen te klein is om al het 
te late onderhoud (ook aan 
speeltuinen) in Amsterdam in 
te kunnen halen. Zelfs nadat 
de gemeentepolitiek, gedwon
gen door geldnood, al eerder 
heeft verklaard dat de stad er 
niet meer “verzorgd” hoeft 
bij te liggen maar dat “sober” 
ook goed genoeg is. Misschien 
dat zielige wipkippen daarom 
juist behouden moeten wor
den, als symbool van een sober 
straatbeeld.

De zieligste wipkip van Oost vind je in de Pontanusstraat.



let op: voertuigen van Renault kunnen momenteel alleen worden aangeboden tegen een niet vaste prijs. gezien de huidige en toekomstige marktomstandigheden is het mogelijk dat de fabrikant de prijs van het voertuig na het sluiten van de koopovereenkomst moet verhogen. wanneer deze situatie zich voordoet zullen wij jou daarvan direct op de hoogte brengen. 
vanaf dat moment heb je als consument tien dagen de tijd om de koopovereenkomst kosteloos te annuleren. 1 wltp (worldwide harmonized light vehicles test procedure) is een nieuw europees testprotocol dat beter aansluit bij de daadwerkelijke verbruikswaarden van het voertuig. de actieradius is afhankelijk van diverse factoren zoals de plaats van gebruik, rijstijl, 
weers omstandigheden en de belading van de auto. 450 km wltp is van toepassing op de ev60 equilibre, techno en iconic optimum charge. 470 km wltp is van toepassing op de ev60 evolution er optimum charge. wltp (worldwide harmonized light vehicles test procedure) is een nieuw europees testprotocol dat beter aansluit bij de daadwerkelijke verbruiks waarden 
van het voertuig. de actieradius is afhankelijk van diverse factoren zoals de plaats van gebruik, rijstijl, weersomstandigheden en de belading van de auto. 450 km wltp is van toepassing op de ev60 equilibre, techno en iconic optimum charge. 470 km wltp is van toepassing op de ev60 evolution er optimum charge. 2 consumenten adviesprijs inclusief onvermijd bare 
kosten nodig voor aflevering van de auto aan de consument. optionele pakketten en/of uitrusting evenals metallic lak zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. afbeeldingen kunnen afwijken van aangeboden uitvoering. fouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. 3 Renault private lease wordt onder 
de voor waarden van het keurmerk private lease aangeboden door Renault financial services, handelsnaam van rci financial services b.v. vanafprijs o.b.v. 60 maanden en 10.000 km/jaar. bedragen zijn afgerond op hele euro’s inclusief btw. inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, all-riskverzekering (eigen bijdrage € 450 op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervan-
gend vervoer na 24 uur, pechhulp europa, afleverkosten, btw en administratiekosten. kosten voor wassen, brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. de max. meerkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,10, max. minderkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,03. Renault private lease is onder voorbehoud van financiële 
acceptatie. toetsing en registratie bij bkr te tiel. vraag jouw Renault-dealer voor meer informatie. geleverde uitvoering kan afwijken van uitvoering op afbeelding. fouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden.genoemde prijzen zijn incl. btw, tenzij anders vermeld. aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. prijswijzigingen en fouten voorbehouden. ©06-22

gemiddeld elektriciteitsverbruik gecombineerde cyclus 15,8-16,1 wh/km; co2-uitstoot 0 g/km. (wltp)

Aalsmeer Zwarteweg 93 Tel: (0297) 38 30 80
Amstelveen Traviatastraat 2 Tel: (020) 426 39 50
Amsterdam West Sydneystraat 18 Tel: (020) 659 42 00
Amsterdam Zuidoost Klokkenbergweg 13 Tel: (020) 561 96 50 

Hillegom Arnoudstraat 4 Tel: (0252) 43 30 43
Uithoorn* Zijdelweg 53 Tel: (0297) 56 30 44
Zaandam Pieter Ghijsenlaan 5 Tel: (075) 650 45 32
*Alleen onderhoud en reparatie renault-nieuwendijk.nl

proefrijden?
scan de code

klaar voor een overtuigende proefrit

nú bij Nieuwendijk  
in de showroom

private lease vanaf

€ 519/mnd.3

rijklaar vanaf

€ 37.590 2

actieradius tot wel

470 kilometer
 
1

RENAULT
MEGANE E-TECH
100% elektrisch

NIEUWE

Zoek je vrijwilligerswerk met impact?
Word mentor!

Ruim 500 kwetsbare Amsterdammers zoeken een mentor. Maak het 
verschil door de vertegenwoordiger te zijn in hun zorgbelangen. 

• Ben je van nature integer? 
• Kan je overleggen met zorgprofessionals? 
• Ben je 6-8 uren per maand beschikbaar?

Kijk op onze website voor de volgende introductiecursus of 
bel voor meer informatie naar onze coördinatoren:

Marja: 06 110 29 463 | Ineke: 06 462 83 524

www.mentorschapamsterdam.nl

Interesse?
App  je postcode en huisnummer 

naar  06 57 31 55 62
www.mediaverspreiders.nl/bezorger-worden

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

Wij zoeken 
jou!

Word krantenbezorger 
in je eigen buurt!
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deBrugDe Jas
Oostelijk Amsterdam is een broedplaats voor schrijvers, muzikanten, kunstenaars en ander talent. In de jas praten zij over hun werk, hun leven en hun inspiratie.

Illustrator John Prop werkt bij voorkeur voor non-profit organisaties. “Soms zegt een klant ‘maak er maar wat van…’ en 
juist dan is het een uitdaging om iets te maken dat raak is.”

‘Het zijn de hindernissen die het spannend maken’

Door Jim Jansen

We hebben een afspraak 

bij Factor IJ op de Pampus-

laan, een kunstuitleen en 

culturele ontmoetings-

plek. De collectie bestaat 

uit meer dan 4000 kunst-

werken van deels Amster-

damse kunstenaars. 

“Daarom is dit zo’n geweldige 
plek,” zegt Prop later terwijl hij 
rondloopt tussen uitgestalde 
designkleding en schilderijen. 
“Deze plek is het vervolg op 
het CBK dat gevestigd was aan 
de OranjeVrijstaatkade en 
daar tien jaar heeft gezeten. Bij 
de planologie van een nieuwe 
buurt als IJburg was geen 
rekening gehouden met kunst 
en cultuur, het moet langzaam 
groeien. Het is dus goed dat 
Factor IJ hier zit.”

De meeste mensen zullen je 
kennen van Polderlicht. 
“Samen met mijn partner Loes 
Diephuis initieerde ik licht
kunstprojecten in het Polder
weggebied. We streven ernaar 
om mensen op laagdrempelige 
wijze met kunst in aanraking 
te laten komen zonder conces
sies te doen aan kwaliteit. We 
waren in 2001 het eerste licht
kunstproject in de openbare 
ruimte en in die zin kan je ons 
zien als de voorloper van het 
Amsterdam Light Festival. Nu 
is winkelcentrum Oostpoort 
op die plek gebouwd, maar 
twintig jaar terug was alles er 
anders. De oude LTS, gebou
wen van de Sociale Dienst, de 
Stadsreiniging en het dieren
asiel. Het is allemaal weg. Ik 
kijk met veel plezier terug op 
die periode en hoe wij daar 
met Polderlicht te werk gingen. 
Vooral door de onverwachte 
dingen. Op de eerste avond 
kwamen mensen mij vertellen 
dat ze genoten hadden van de 
luxe opening. Bleken ze per 
ongeluk op het personeels
feest van Joop van den Ende 
beland te zijn, die het verder
op in het CMA organiseerde. 
Juist omdat het een shabby 
terrein was, in het donker, was 
het interessant om daar dingen 
te doen. Het zijn de hindernis
sen die het spannend maken.”

Je bent een Limburger in Oost.
‘Ik ben geboren in Maastricht, 
deed daar de Stadsacademie en 
ben met een medestudent na 

de studie een vormgevingsbu
reautje begonnen. We deden 
vooral veel voor de universi
teit, de PvdA en andere links
georiënteerde dingen. Toen 
ik Loes leerde kennen ben ik 
naar Amsterdam verhuisd. 
Destijds vond ik het prima om 
af en toe terug te gaan, maar 
als ik op het Muiderpoortsta
tion uitstapte en ik zag daar 
een verwaaide Surinamer of 
iemand die een gulden vroeg, 
dan voelde ik me thuis. Deze 
stad ademt vrijheid. Maastricht 
vond ik hiermee vergeleken 
best benauwend en erg chau
vinistisch.”

Hoe zie jij jezelf, als kunste-
naar of illustrator?
“Meer tweeledig. Ik heb mijn 

tekenwerk en doe veel op
drachten voor de gemeente, 
woningbouwverenigingen en 
meer van dat soort clubs. Het 
is vaak intern materiaal, in een 
klarelijnstijl in de traditie 
van Hergé en Joost Swarte. 
Met dat werk wil ik een verhaal 
vertellen dat simpel en meteen 
duidelijk is. Ook maak ik elke 
maand de cover van Dwars 
door de buurt. Daarnaast heb 
ik een andere kant als organi
sator van kunstprojecten. Zeg 
maar de Polderlichtdingen. 
Dat gaat dieper, en de werken 
of exposities hebben hun 
eigen verhaal.”

Je werkt vooral in de non-
profit sector?
“Ik moet niet veel hebben van 

commercie en zou bijvoor
beeld nooit voor een grote 
verzekeringsmaatschappij 
willen werken; dat gaat te veel 
tegen mijn gevoel in. Goed, 
ik verdien wat minder geld, 
maar ik voel me daar veel meer 
senang bij.”

Wat is je eigen favoriete 
kunstwerk in Oost?
“Dat is toch wel de raket die ik 
samen met Loes in de Rein
wardtstraat heb geschilderd, 
nabij de Dappermarkt. Het 
is een peperbus omgevormd 
tot raket met kleine vleugels, 
rood, wit en een punt er op. 
Menigeen in de buurt noemt 
het de Kuifjeraket.”

JOHN PROP 

John Prop is na de zomer curator van de expositie Maximaal Minimaal bij Factor IJ aan de Pampuslaan. Hij 
moet niet veel hebben van commercie. “Goed, ik verdien wat minder geld, maar ik voel me daar veel meer 
senang bij.”

In welk café kom je graag?
“De molen van Brouwerij ’t 
IJ. De IPA is er geweldig en je 
hebt er aan drie genoeg. Voor 
mij geldt, hoe bitterder, hoe 
beter. Een goeie IPA geeft me 
het gevoel dat de vullingen uit 
mijn tanden worden getrok
ken. Bovendien geniet ik ieder 
keer weer van de rumoerige 
sfeer.”

En in welke restaurants?
“Vroeger at ik graag bij de 
Ponteneur. Er hingen foto’s 
van de protesten uit de kraak
beweging en toen ze gingen 
verbouwen heb ik daaraan 
meegewerkt. Het is nu al jaren 
gesloten. Ik ga nog maar zel
den uit eten, maar haal graag 
een patatje bij ’t Snorretje op 
het Krugerplein of een bordje 
gebakken vis bij Gibraltar, een 
geweldige Marokkaanse vis
tent in de Pretoriusstraat.”

Wat is je buurtje?
“Zonder twijfel is de Javastraat 
mijn favoriete straat in Oost. 
De chaos, de sfeer, de auto’s en 
fietsen. Precies zoals de stad 
bedoeld is en het stadsdeel 
moet er niks aan veranderen. 
Bijkomend voordeel, het is op 
loopafstand van de Dapper
markt en het Flevobad.”

Jij bent een zwemmer?
“Zeker, ik kom ook graag in 
het Sportfondsenbad Oost en 
soms zwem ik in het open wa
ter bij Durgerdam. Ik ben niet 
meer de jongste en zwemmen 
is goed voor mijn gestel. Net 
als fietsen overigens. Het liefst 
maak ik in de ochtend een 
tocht van een kilometer of der
tig, gewoon op mijn stadsfiets.”

Wat is jouw geheime plek?
“Daarvoor rijd ik Oost uit om 
naar de OCCII te gaan. Het 
concertzaaltje op de Amstel
veenseweg. Ik ben heel blij dat 
ze er ondanks corona nog zijn, 
omdat ze fijn programmeren 
en de sfeer er prettig is. Ver
gelijk het met Paradiso: daar 
moet je niet alleen een duur 
kaartje kopen, maar ook lid 
worden, betalen voor de gar
derobe en nog veel meer. In de 
OCCII is het ongedwongener. 
Ooit zag ik er de Amerikaanse 
band Lightning Bolt spelen. 
Twee gasten op een bas en 
een drumstel die als beesten 
tekeergingen. Het swingde als 
de tering, was loeihard en na 
een paar bier dacht ik: ik ben 
gelukkig.” 



T H E M A :  H O LY  S H I T

Valtifest op 3 september in Oost
Het leven moet gevierd worden, weten ze bij het Valtifest. En dat gaat 
gebeuren. Op zaterdag 3 september vindt het beroemde Amsterdamse festival 
weer plaats bij Kaap Oost op Zeeburgereiland. De organisatie: “Laten we alles 
op alles zetten om van Kaap Oost een bedevaartsplaats te maken. Een plek 
waar vrede, vrijheid, tolerantie en liefde tomeloos gevierd gaan worden.” 
Valtifest biedt een podium aan uitzinnige creativiteit, gekte, modetalenten en 
vernieuwende muziek. 
Deze editie draaien onder anderen Isis, Dimitri, Joost van Bellen, Michiel de 
Hey, Sluwe Vos, Sandrien, Eddie Craig – The Wideboys, Melly Mel en Michael 
Pieterse. 
Valtifest, 3 september 2022, 13.00–23.00 uur, valtifest.nl.

advertorial

De Buurtcamping strijkt neer in 
Oosterpark
Van 15 tot en met 17 juli kun je in het Oosterpark weer gezellig kamperen 
met buurtgenoten. Door corona kon het twee jaar niet doorgaan, maar nu is 
De Buurtcamping terug met een feestelijke editie. Buurtbewoners bouwen 
de camping samen op, organiseren activiteiten en leren elkaar beter kennen 
tijdens een ontspannen vakantie in eigen park. Directeur Maarten Hupkes: 
“Met de Buurtcamping creëren we een plek waar je kunt kennismaken met 
een buurtgenoot die niet op jou lijkt. Hierdoor groeit het onderlinge begrip en 
vertrouwen tussen buurtbewoners, wat een positief effect op de buurt heeft.”
Dit jaar viert De Buurtcamping zijn tiende jubileum, met op vrijdagavond een 
reünie en bonte avond. Op zaterdag en zondag staan er na het ontbijt leuke 
workshops en activiteiten gepland. Met een kampvuur en de Buurtcamping 
Bingo wordt het weekend in stijl afgesloten. 
Inmiddels is De Buurtcamping uitgegroeid tot een landelijk initiatief in meer 
dan 50 buurten verspreid over heel Nederland. Wil je kennismaken met 
buurtgenoten en een duurzame vakantie beleven, reserveer dan een tentplek 
via debuurtcamping.nl/camping/oosterpark. Een derde van de kampeerplekken 
is gereserveerd voor Stadspashouders.
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MET EEN NATUURGIDS STRUINEN DOOR DE PARKEN IN OOST 

‘Om dieren te zien hoef je niet ver te lopen’ 
geluid. Veel koekoeken (een 
‘bloedmooie’ vogel, volgens 
Marisa) zijn op dit moment 
alweer uit Nederland vertrok
ken, weet de natuurkenner. Ze 
overwinteren ten zuiden van de 
Sahara.

Van jongs af aan is Marisa met 
natuur bezig, al is de interesse 
weggeweest tijdens de puber
teit en de studietijd. “Ik ben 
opgegroeid in ’sGraveland. 
Daar liep ik vaak tussen de pol
ders. Toen ik eind twintig was 
ging ik veel fietsen en nam ik 
mijn verrekijker mee. Ik werd 
steeds fanatieker.” Tegenwoor
dig trekt Marisa – woonachtig 
in Diemen – met haar man in 
de weekenden de natuur in, 
bijvoorbeeld naar de Natuur
boulevard langs het IJmeer, 
de Diemervijfhoek, Botshol, 
Spanderswoud, Waterland en 
de Hollandse Duinen. In 2015 
volgde Marisa de IVN Natuur
gidsencursus. Ook volgde 
ze bomencursussen bij De 
Nieuwe Ooster, vogelcursussen 
en een cursus over ecologie. 

Buiten tekenen doet Marisa 
veel. “Vorig jaar elke week,” 

Door Kirsten Dorrestijn

In het Diemerpark, maar ook bijvoorbeeld Park Frankendael en het 
Diemerbos, organiseert Marisa Stoffers tekensafari’s en excursies. Zelf 
heeft ze schetsboekjes vol mooie pentekeningen. “Met de verrekijker 
naast me en mijn oren open, zie ik een hele hoop.”

Natuurgids Marisa Stoffers 

organiseert tekensafari’s 

in Amsterdamse parken. 

Ze nam ons mee naar het 

Diemerpark. 

Op een snikhete middag in het 
Diemerpark zet Marisa Stoffers 
(52) een verrekijker aan haar 
ogen. Ze tuurt over een meertje 
waar zwanen drijven. “Aan de 
overkant is een ijsvogelwand,” 
zegt ze. “Ik zie er soms een over 
het water scheren of op een 
tak zitten.” We staan nog geen 
minuut of ze heeft een ijsvogel 
gespot. Op een tak naast de 
wand fonkelt zijn blauwe rug 
in het zonlicht. 

Marisa is als natuurgids in te 
huren en organiseert tekensa
fari’s voor volwassenen en kin
deren in het Diemerbos, Park 
Frankendael en het Vondel
park. Ze haalt een klein, zwart 
schetsblokje uit haar broekzak. 
“Dit heb ik bijna altijd bij me.” 
Ze bladert door de pagina’s die 
vol staan met pentekeningen, 

van bijvoorbeeld een reiger op 
een bruggetje en een fietser 
op een dijk. Ondertussen ziet 
Marisa vanuit haar ooghoek 
een konijn over de weg hippen, 
we horen een kikker kwaken 
en een tjiftjaf onafgebroken 
fluiten. 

“Het leuke van de natuur teke
nen,” zegt Marisa terwijl ze naar 
een jonge abeel (‘ogenboom’) 
loopt en een blad plukt, “is 
dat je heel goed gaat kijken.” 
Ze wrijft met haar vinger over 
de witviltige nerven aan de 
onderkant van het blad.

Behalve tekensafari’s leidt Ma
risa vleermuisexcursies in het 
Diemerbos, met een batdetec
tor. “Als het nog een beetje licht 
is, vliegt er bijna altijd een rosse 
vleermuis over de vijver.” Ver
der vliegt de laatvlieger er, de 
gewone dwerg, ruige dwerg, 
water en meervleermuis.
Niet ver weg van ons klinkt 
plotseling een koekoek, maar 
doordat de boom vol in het 
blad zit, zien we hem niet. 
Marisa weet dat het een man
nelijke koekoek is, vrouwtjes 
maken namelijk een ander 

vertelt ze als we stilstaan op een 
pad tussen verwilderde bra
menstruiken. Ze wijst op een 
kleine vos en een atalanta, en 
de zoemende hommels. Ook 
horen we het geluid van een 
groenling, zwartkop, puttertje 
en bosrietzanger. 
Ver lopen hoeft volgens Marisa 
niet om dieren te zien. “Als ik 
ga tekenen en stil ergens ga 

zitten, komt er vanzelf van alles 
terug. Met de verrekijker naast 
me en mijn oren open, zie ik 
dan een hele hoop.”

Boek een excursie met Ma
risa via localnatureguide.com/nl/
gids/69/marisa-stoffers 



‘Hekwerk van een extra beveiligde inrichting’

RUBRIEK  TOINE HEIJMANS

De mooiste plek van Amster
dam komt rechtstreeks van 
de tekentafel, het is een 1op
1kopie van een gekanteld 
wereldbeeld. Nog steeds is het 
strand tijdelijk, zoals zeventien 
jaar geleden, toen we er met 
wat types een windsurfcontai
ner neerzetten en daarna bier 
dronken bij de antiautoritaire 
strandtent, maar in de jaren die 
volgden is tijdelijkheid gevaar
lijk geworden. Je weet niet wat 
daar gebeurt en geen mens is te 
vertrouwen, dus werd voor het 
strand een dieplader verkeers
borden besteld en hekwerk van 
een extra beveiligde inrichting. 

Dubbele ballenlijnen in het 
zwemwater, plus een buitenste 
linie van drijvende omheining 
die het aanlanden van boten 
moet voorkomen.
Zo werd ons vrije strand een 
kunstwerk dat de staat van de 
stad verbeeldt: een heldhaftige 
poging het onbeteuglijke te 
beteugelen. 
Bijzondere vermelding voor de 
fraaie zebrapaden met ver
keersbord G8, ‘einde voetpad’, 
gevolgd door verkeersbord G7, 
‘voetpad’ – een zebrapad is geen 
voetpad. Vandaar. 
Zand tussen je tenen, dat is 
het leven op de mooiste plek 

van Amsterdam: met wat types 
zeventien jaar later op een zon
dagochtend containers schilde
ren ondanks alles, en opnieuw 
om niet. 
Dank aan de stoere handhavers 
die toch maar afzagen van een 
boete.

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

DE WEG KWI JT

Locatie: IJburg strand
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 Oost komt er heel bekaaid vanaf: 
‘Geen vergezicht, geen richting, niets’

In het nieuwe coalitieak-

koord beschrijft het zo-

juist aangetreden college 

van Amsterdam hoe ze de 

komende vier jaar gaan re-

geren. De coalitie van PvdA, 

D66 en GroenLinks heeft 

weinig oog voor de ooste-

lijke helft van Amsterdam.

Ruim voor de zomervakantie 
was het ‘Amsterdams Akkoord’ 
klaar. Als prelude bevat deze 
publicatie een citaat uit het 
kort daarvoor verschenen 
‘Waar gezongen wordt’ van de 
jonge Amsterdamse schrijfster 
Shula Tas: “Bij het samenklin
ken van drie of meer noten, 
dan spreken we van een ak
koord.”
Goed dat er überhaupt een 
akkoord is. Maar nog fijner als 
er iets wordt prijsgegeven van 
klank, toon of tempo ervan. 
Helaas blijft het stuk net zo 
vaag als het motto. Terwijl je 
wilt weten: uit welke hoek 
waait de wind? En voor lezers 
van deze krant uiteraard: wat 
betekent het voor Oost? 

Oost
Een aparte alinea of zelfs maar 
een paar zinnen over Amster
damOost, het paste kennelijk 
niet op een van de 90 pagina’s. 
Geen vergezicht, geen richting, 
niets. Dat terwijl het beleid 
voor de stadswijken in de 
Stopera wordt gemaakt – de 
stadsdelen hebben nog uitslui
tend een adviserende functie 

en fungeren als dienstenloket. 
Er wonen bijna 150 duizend 
mensen in Oost, vergelijkbaar 
met een plaats als Den Bosch, 
Amersfoort of Arnhem. Het is 
ondenkbaar dat in die steden 
een coalitieakkoord wordt 
gesloten met uitsluitend alge
meen stedelijk landsbeleid, 
zonder specifieke tekst over de 
plaats zelf. Overigens komen 
andere stadsdelen er ongeveer 
net zo bekaaid vanaf. 

Kansarme wijken
Zuidoost, Noord en Nieuw
West komen wel aan bod 
maar worden versmald tot 
probleemwijk. Het akkoord 
schetst een soort ontwikke
lingshulp aan deze arme ge
bieden. Want in ‘een solidaire 
stad met kansen voor iedereen’ 
worden er miljoenen ingezet 
voor ‘opvang in eigen regio’. 
Het geld is erop gericht arme 
bewoners op hun plek te hou
den. Er wordt buurtgericht en 
gebiedsgericht geïnvesteerd in 
begeleiding, cursussen, thuis
hulp en schuldhulpverlening. 
Berooide inwoners hoeven 
hun arme stadsdeel niet uit. 
Da’s beter voor iedereen. 

Speciale vondst is dat onver
mogende inwoners van Zuid
oost, Noord en NieuwWest op 
de woningmarkt gebruik kun
nen maken van een nieuwe 
voorrangsregeling. Bij renova
ties geldt een ‘terugkeergaran
tie’ in eigen buurt. Sympathiek 
hoor, maar wel pech als je arm 
bent in Oost. Waarom heeft 
een ondraagkrachtige Amster
dammer uit Oost geen voor

H E T  N I E U W E  C OA L I T I E A K KO O R D  VA N  A M ST E R DA M
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Van IJ tot Z

rang in eigen stadsdeel en geen 
recht om na renovatie terug te 
keren? 

Vanwege corona zit er weinig 
geld in de gemeentekas. Dan 
ook maar geen wensen, lijkt 
de gedachte. Rond het thema 
Sprong over het IJ bereikt 
het Amsterdams Akkoord 
het toppunt van ambitieloos
heid. Tien jaar lang werkte de 
gemeente samen met inzet van 
inwoners aan deze plannen. 
Twee vorige colleges gaven in 
de raad hun democratische 

klap op vaste verbindingen 
over het IJ. In het nieuwe ak
koord komt dit onderwerp niet 
meer voor. Gekidnapt? 

Misschien moeten we aangifte 
van vermissing doen: twee 
bruggen en een voetgangers
passage. En zodra we de stuk
ken boven water hebben graag 
in een addendum toevoegen. 
Drie of meer verbindingen 
over het IJ, dat klinkt als een 
mooi Amsterdams akkoord. 

‘Inx

Rond het thema Sprong over het IJ bereikt het Amsterdams Akkoord het toppunt van ambitieloosheid. 
Twee vorige colleges gaven in de raad hun democratische klap op vaste verbindingen over het IJ. In het 
nieuwe akkoord komt dit onderwerp niet meer voor.



Mala Angna
relatiemanager

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

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

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

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

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

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

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

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

SICKMANN
Amsterdam

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

VACATURE
COORDINATOR 
FIETSKOERIERS 
32 - 40 UUR

Ben je een fi etsfanaat met 
leidinggevende skills en ga jij 
onze fi etskoeriers in Amsterdam 
de komende jaren coördineren?
Solliciteer dan direct via: https://
velomedi.nl/vacatures/coordinator-
fi etskoeriers-amsterdam/

VACATURE
SPORTIEVE 

FIETSKOERIER

Ben je fi etsliefhebber en 
lijkt het je leuk om tenminste 
1 dag in de week medicijnen 

te bezorgen in Amsterdam 
Noord & Oost?

Solliciteer dan direct via: 
https://velomedi.nl/fi etskoerier-

amsterdam/

Ontdek dit unieke  
designhotel in Amsterdam 
Het luxe ingerichte huisje is gevestigd in een voormalig 
slibvijzelgemaal, historisch erfgoed op Zeeburg.

■ 67 vierkante meter voor jezelf
■ Voor een stel of gezin met 2 kinderen
■ Superkingsize bed van 200 x200 cm + twee kinderbedden
■	 Keuken	(heetwaterkraan,	koffiemachine,	combimagnetron,	
 koelkast, kookplaat, servies, bestek)
■ Zithoek/lounge, ook heel geschikt om te werken
■ Ruime badkamer met inloopdouche
■ Privéterras met banken en tafel
■ Gratis parkeren op eigen terrein
Het slibvijzelgemaal is onder architectuur verbouwd. 

 

vondice.com / Insta en Facebook: vondice
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gebitten.

Tandarts Maarten Overgaauw is 
er gespecialiseerd in de behan
deling van angstige patiënten en 
de nieuwste 3Dtechniek waar
bij heel snel – bij Amstel Dental 
nog dezelfde dag – kronen, 
bruggen en vullingen gemaakt 
en geplaatst kunnen worden.

Hij vertelt: “Bij mij komen 
mensen die erg opzien tegen 
een bezoek aan de tandarts, 
vaak jaren niet zijn geweest. Ik 
probeer het zo aangenaam mo
gelijk te maken door een rustige 
benadering, door aan te voelen 
wat er kan en in welk tempo. En 
dan te komen met een oplossing 

‘Lachend met een mooi gebit over straat’

die past bij je budget. Ook als je 
vijftien jaar niet geweest bent 
gaat het om geduld en aandacht. 

Eerst even rustig schoonmaken 
en niet meteen rigoureus aan de 
slag.” En altijd klinkt er bij hem 

Aan de Wibautstraat is 

Amstel Dental gevestigd. 

Deze praktijk staat voor 

persoonlijke aandacht 

door alles onder één dak 

aan te bieden, van tand-

prothetiek en implantolo-

gie tot chirurgie en kunst-

Rz

in de stoel een fijn muziekje op 
de achtergrond.

Tandarts Overgaauw is sinds 
de oprichting acht jaar geleden 
betrokken bij Amstel Dental. 
“Ik werkte als studentassistent 
in het Slotervaart Ziekenhuis. 
Toen dat dicht ging zijn we met 
een leuke groep mensen deze 
praktijk aan de Wibautstraat 
begonnen.” Hij vertelt het al
lemaal op een rustige manier, hij 
is duidelijk in staat om mensen 
op hun gemak te stellen. “Het 
gaat niet om wat ik wil of om de 
techniek, maar om hoe je met 
iemand omgaat. Je moet mensen 
goed aanvoelen.”

Hij hoort weleens: doe mij maar 
een narcose en trek alles eruit, 
dan ben ik er vanaf. “Maar dat is 
eigenlijk nooit nodig. We kun
nen altijd zorgen dat je zonder 
pijn en ontstekingen lachend 
over straat kan. Ik verwacht niet 
dat mensen hier met plezier 
komen, maar ik kan er wel voor 
zorgen dat ze op een normale 
manier een behandeling kun
nen ondergaan, zonder stress te 

ervaren. Heel vaak zeggen mijn 
patiënten naderhand: ik heb 
hier zó tegenop gezien, maar 
uiteindelijk viel het erg mee.”

Bij Amstel Dental kan alles bin
nenshuis gedaan en gemaakt 
worden. Overgaauw: “Veel men
sen vinden het vervelend om te 
happen in klei. Met de nieuwste 
techniek – CEREC, ook een 
specialisatie van mij – kun
nen we een gebit heel precies 
scannen met een hele kleine 
mondcamera. Daarmee sla je 
het happen over, maar ook lange 
levertijden, want bijvoorbeeld 
een kroon kan vaak dezelfde dag 
nog geplaatst worden. Omdat 
we alles hier in ons eigen lab ma
ken, zijn we niet afhankelijk van 
externe labs of lange levertijden 
uit China.”

Amstel Dental vind je aan de 
Wibautstraat 172. De praktijk is 
te bereiken via 0207235353 en 
wibautstraat@amsteldental.nl. 
Zie ook amsteldental.nl.

Advertorial

AMSTEL DENTAL STELT ANGSTIGE PATIËNTEN OP HUN GEMAK 

Bij Amstel Dental aan de Wibautstraat is tandarts Maarten Overgaauw 
gespecialiseerd in de behandeling van mensen met angst voor de 
tandarts en in de moderne 3D-techniek waarmee bruggen en kronen 
nog dezelfde dag geplaatst kunnen worden. 
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VROLI JKE VERHALEN OVER KLEINE DIEREN IN NEDERLAND 

‘Ze zijn overal te vinden, als je maar goed kijkt’
Kirsten Dorrestijn is als freelance journalist gespeciali-

seerd in natuur. Sinds tien jaar schrijft ze voor diverse 

kranten, tijdschriften en natuurorganisaties over Neder-

landse dieren, planten en natuurgebieden. Het liefst maakt 

ze reportages, waarvoor ze op pad gaat met biologen. 

Kirsten Dorrestijn is als freelance 
journalist gespecialiseerd in 
natuur. Het liefst maakt ze 
reportages, waarvoor ze op pad 
gaat met biologen.

Foto: Keke Keukelaar

Op 16 juni verscheen haar 
eerste boek: Het boek van 
de kleine dieren (en de wat 
grotere).

Waar gaat het boek over? 
“Het boek is een safari door het 
Nederlandse dierenrijk. In elk 
hoofdstuk ga ik met een expert 
op pad om een bepaald dier te 
zoeken – de egel, de haas, de 
hommel, enzovoorts. Onder
tussen vertel ik hoe het met dat 
dier gaat (vaak niet zo goed, he
laas) en geef ik tips wat je kunt 
doen om dat dier te helpen.”

Voor wie is het geschreven? 
“Voor iedereen die geïnteres
seerd is in dieren. En die zich 
wil verwonderen over hoe 
alles in de natuur samenhangt. 
Over hoe de natuur zichzelf 
in balans houdt. Als je maar 
genoeg om je heen kijkt kan je 
eindeloos door de natuur van 
Nederland dwalen zonder je je 
een moment te vervelen.”

Waar begon jouw liefde voor 
dieren? 
“Toen ik een jaar of tien was, 
was ik gek op hommels: het was 
mijn lievelingsdier. Ik kende de 
Latijnse namen uit mijn hoofd, 
ving ze met mijn handen of 
in potjes om ze urenlang te 
bekijken. Die harige lijfjes en 
stuifmeelklompjes aan hun 
pootjes vond ik geweldig. Ook 
hield ik slakkenraces en was 
ik graag bezig met lieveheers
beestjes. Ik vind het gewoon 
geweldig om dieren te zien en 
ben ook altijd helemaal blij 
als ik bijvoorbeeld vanuit de 
trein een haas door het veld zie 
rennen.”

Wat is de leukste ontdekking? 
“De boomkikker heeft veel 

indruk op me gemaakt. Ik wist 
niet dat dit prachtige, felgroene 
kikkertje in Nederland voor
komt. Verder mocht ik mee met 
het ringen van bosuilen in de 
Amsterdamse Waterleiding
duinen – dat doen we om een 
idee te krijgen over de migratie, 
de leeftijd, de sterftegraad, de 
voedselgewoonten en andere 
gedragingen van deze vogels. 
Erg bijzonder. Ik heb onder aan 
een boom gestaan waarin een 
boommarter lag te slapen. En 
ik heb heel veel over slakken 
geleerd!” 

Elke zaterdag versmarkt bij 
de Hermitage
De beroemde binnentuin van de Hermitage Amsterdam 
wordt elke zaterdag omgetoverd tot een hotspot voor 
fijnproevers: biologische groenten en zuivel, olijven en 
olijfolie, verse Noordzeevis, kip van het spit, patisserie, 
bloemen, overheerlijke croissants en nog veel meer. De 
producten komen zoveel mogelijk van Hollandse bodem 
en – daar waar het kan – uit de directe omgeving van 
Amsterdam. De makers selecteren met zorg elke zaterdag 
de meest verse producten en vertellen je graag zelf meer 
over de herkomst en bereidingswijze. 
Hermitage Markt, elke zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur, 
toegang gratis via de hoofdingang van het museum (Amstel 
51), www.hermitage.nl/markt.



Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

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

www.miedemaenzn.nl

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

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

en Saum & Viebahn.

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

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

Nu ook in 
Amsterdam - 
Amstelland

Pannen
Onder

de

Van woningnood 
naar huisgenoot

Onder de Pannen helpt mensen aan 
tijdelijk onderdak. Dit is hard nodig, 
want op straat komen te staan na een 
scheiding of faillissement is met de huidige 
woningschaarste niet ongewoon. We 
koppelen mensen met een kamer ‘over’ aan 
stadsgenoten die dringend op zoek zijn naar 
woonruimte. Zo verandert een lege kamer 
in een kans voor een ander en een financieel 
extraatje voor jezelf. Of je nu een koophuis 
hebt of een huurhuis, een uitkering of een 

baan – iedereen kan ruimte verhuren via Onder 
de Pannen. Doordat we nauw samenwerken 
met woningcorporaties, uitkeringsinstanties 
en de gemeente Amsterdam, is deze vorm 
legaal en wordt niemand gekort op uitkering 
of toeslagen. Zo wordt niet alleen de nieuwe 
huurder geholpen, maar gaan verhuurders er 
ook altijd op vooruit.

Heb jij een kamer over of wil je meer weten? 
www.onderdepannen.nl

Stop
huiselijk geweld

Bel gratis 24 uur per dag 7 dagen per week 

0800-2000

Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt voor  
huiselijk geweld en kindermishandeling

Bel gratis 24 uur per dag 7 dagen per week 0800-2000

Chat met ons via 020veiligthuis.nl
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‘Zwartheid onder ogen komen’

Kunst en Cultuur in Oost Door Wietse Schmidt

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

Het is alweer tien jaar gele-

den dat de Zwarte Piet is ra-

cisme-campagne een – voor 

mij – mooie traditie op zijn 

grondvesten deed schud-

den. Ik voelde mij plotseling 

wankel op mijn benen staan. 

Waarom werd Zwarte Piet 

zo onder vuur genomen? Ik 

voelde alleen maar sympa-

thie voor de vrolijke snuiter 

die mijns inziens heel wat 

meer in zijn mars had dan 

Sinterklaas. Daar zat toch 

niets slechts in? 

The Black Archives op de 
Zeeburgerdijk toont in de ex
positie ‘Zwartheid onder ogen 
komen' hoe het Nederlandse 
beeld over zwarte mensen 
vanaf de koloniale periode tot 
aan de hedendaagse samenle

ving is gevormd. “We belich
ten met de tentoonstelling de 
onderbelichte geschiedenis 
van deze beeldvorming,” ver
telt Isabelle Britto, een van de 
onderzoekers en samenstellers 
van de expositie. “We vertel
len dit verhaal aan de hand 
van Zwarte Piet, geïnspireerd 
op de campagne die tien jaar 
geleden is begonnen.”

De expositie laat allereerst 
zien hoe wetenschappelijk 
racisme in de koloniale tijd 
het fundament heeft gelegd 
voor racistische denkbeelden 
en ideologieën. Vervolgens 
toont het in vier miniatuurwe
relden hoe de beeldvorming 
over zwarte mensen in het 
leven van alledag zijn weg kon 
vinden. In een woonkamer, 
een theater, een winkel en 
een kinderkamer zijn voor
beelden uitgestald van de 
manier waarop zwarte mensen 
werden gezien en afgebeeld. 
Erg flatteus is dat beeld niet, 

en de meeste bezoekers zullen 
erkennen dat dit niet meer van 
deze tijd is. Toch is het de cul
tuur waarin velen van ons zijn 
opgegroeid en gevormd.

Naast de mooi vormgegeven 
miniatuurwerelden tonen 
diverse videobeelden frag
menten uit talkshows en 
nieuwsprogramma's. Interes
sant zijn de discussies over de 
vermeende onschuld van het 
fenomeen Zwarte Piet. “Er zijn 
altijd tegengeluiden geweest,” 
stelt Britto. “Maar er moet 
wel geluisterd worden. Wie 
racisme wil bestrijden, moet 
het probleem eerst erkennen. 
Daar zijn die mensen met het 
tegengeluid hard voor nodig. 
Zonder hen komen er geen 
veranderingen.” 

Ik weet nog dat ik me ergerde 
aan volwassenen die protest 
aantekenden bij een kinder
feest. Toch bleek dit nodig te 
zijn geweest om mij te doen 

inzien dat we ons niet mogen 
verschuilen achter tradities. 
Uiteindelijk had ik minder 
moeite met het uitbannen 
van Zwarte Piet dan met de 
bewustwording dat ik minder 
ruimdenkend was dan ik altijd 
had gedacht. Ik ben te lang 
verblind geweest door mijn 
fijne jeugdherinneringen. Ook 

zonder Zwarte Piet genieten 
mijn kinderen nu van een 
prachtig sinterklaasfeest.

The Black Archives op de Zeeburgerdijk toont de expositie ‘Zwartheid onder 
ogen komen’.

THE BLACK ARCHIVES OP DE ZEEBURGERDI JK

W E R K E N  I N  D E  T US S E N S C H O O L S E  O PVA N G

Een fijne lunchpauze voor kinderen
Dagelijks zorgen een groot aantal vrijwilligers op bijna alle 250 basisscholen 
van Amsterdam voor een prettige lunchpauze voor alle kinderen. Met slechts 
een uurtje inzet kun je van grote betekenis zijn. Dat is wat Sarah-Noor (21 jaar) 
dagelijks ervaart. 
Zij is een van de vrijwilligers die assisteert in de tso van de Dr. E. 
Boekmanschool, die tegenover het universiteitsgebouw ligt waar zij voor haar 
studie moet zijn. “Ik hoef alleen maar even over te steken voor m’n dienst,” 
zegt ze lachend. “Aanvankelijk dacht ik, leuk om wat bij te verdienen in de 
pauze, maar je bouwt ook snel een band op met de kinderen en je collega’s.” 
Arnout (44 jaar) werkt sinds maart dit jaar in de tussenschoolse opvang. Hij 
herkent wat Sarah-Noor vertelt. “De kinderen geven je een heel welkom 
gevoel.”
Rukiye (31 jaar) helpt al bijna 10 jaar tijdens de lunchpauzes op scholen. Met 
haar ervaring helpt ze de nieuwe collega’s vaak op weg. “Vooraf krijg je een 
informatiemap en later kun je ook meedoen met speciale trainingen.” Dat 
Rukiye dit werk al lang doet is omdat ze er echt van geniet. “We hebben een 
heel leuk team. Met veel verschillende mensen, leeftijden en achtergronden. 
En het werk zelf kan heel betekenisvol zijn.”
Is je belangstelling gewekt en lijkt het je leuk om de lunchtijd op een 
basisschool te begeleiden? Meld je dan aan via netwerktso@ooada.nl. Hoeveel 
je wilt werken bepaal je zelf. 

I N  J U L I  E N  AU G UST US  I N  H E T 
M U Z I E KG E B O U W :

Zomerse concerten met borrel of diner
Twee zomermaanden lang zijn er iedere vrijdag- en zaterdagavond 
zogenoemde terrasconcerten in het Muziekgebouw. Het zijn kleinschalige 
concerten op hoog niveau, met een borrel of diner op het grote terras aan 
het water terwijl de zon langzaam onder gaat. Zowel voor als na de concerten 
draait een DJ. Je bent welkom vanaf 18.00 uur.
Op het programma staan onder meer op vrijdag 8 juli het Chieko Donker 
Duyvis Ensemble zie foto (klassiek, jazz en Braziliaanse grooves), Pitou op 29 
juli (songs van internationaal geroemde zangeres) en op 26 augustus Peax-
Reset (vernieuwende sax-percussie cross-over).
Bij slecht weer wordt het optreden naar binnen verplaatst. Zie voor alle info en 
het complete programma muziekgebouw.nl. 



WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN
RUIM: 60 WINKELS
Dat is aangenaam overdekt winkelen en boodschappen doen. Bij Winkelcentrum Diemerplein 
vind je meer dan 60 winkels met van alles op het gebied van mode, lifestyle en beauty. 
De dagelijkse boodschappen haal je er bij de verschillende supermarkten en vers-
specialisten, en het rondje maak je af bij een van de gezellige horecazaken van het plein. 

Winkelcentrum Diemerplein biedt een ruim aanbod van de leukste winkels onder 
één dak. Het heeft juist die eigen winkels die niet overal te vinden zijn, en waar 
klantvriendelijkheid en servicegerichtheid vanzelfsprekend zijn.

vind je meer dan 60 winkels met van alles op het gebied van mode, lifestyle en beauty. 

GOED BEREIKBAAR MET OPENBAAR
VERVOER EN PARKEREN AL V.A. € 0,50
Winkelcentrum Diemerplein ligt in het
centrum van Diemen en is zeer gemakkelijk 
bereikbaar met de auto. Het NS-treinstation
Diemen ligt op loopafstand.

WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN: 
HART VAN DIEMEN
Winkelcentrum Diemerplein is het hart van 
Diemen. Elke woensdag is er een gezellige 
markt op het plein bij het winkelcentrum! 

Winkelcentrum Diemerplein ligt in het

WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN: 

Winkelcentrum Diemerplein is het hart van 

PARKEREN V.A. € 0,50
MEER DAN
60 WINKELS

Winkelcentrum Diemerplein is het hart van 

WINKELCENTRUM DIEMERPLEIN
Dat is aangenaam overdekt winkelen en boodschappen doen. Bij Winkelcentrum Diemerplein 

www.facebook.com/diemerplein www.instagram.com/winkelcentrumdiemerplein www.youtube.comVolg Winkelcentrum Diemerplein ook op: www.diemerplein.nl

Gezocht 

Bedienend personeel, 
gastheer, -vrouw 

Werkzaamheden zijn overdag
Ervaring is niet vereist

info@drusiusdiemen.nl 
06 28069347 (Dennis)

Ebel wave 
sport classic,
met diamant 
parelmoer 
wijzerplaat 
 
  � 4900,-

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

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nl

www.puttmann.nl

Niessing ring Lily.
Aanzoek of verlovings
ring met een kostbare 
diamant in sierlijke 
setting, zowel 
elegant als modern. 
 
  v.a. � 770,-
 

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

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nl

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

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nl

www.niessing.com/nl

Click, create, collect. 
Niessing armband 
Colette C, goud. 
Keuze uit diverse 
bedels om de arm
band persoonlijk te 
stylen.
 
  v.a. � 958,-
 

Kroonenberg2wielers
kroonenberg2wielers.nl  / 020-7372940 / Ouddiemerlaan 219

BirdBike  geheel rijklaar 

� 1999,-
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Diemerplein 100, 
fb/ insta : michaskidsfashion

Diemerplein 56, fb/insta: dmenfashion 

• Action
• Albert Heijn XL
• Alexanderhoeve Kaas & Noten
• Art Foto Service Groep
• Bloem!
• Blokker
• Boeddha
• Brasserie Drusius
• Bruna
• Care & Beauty
• Diemer Apotheek
• Döner House
• Douglas Parfumerie
• D-Men Fashion
• Etos
• Expert
• FEBO
• Gall & Gall
• Grand Cafe Cheers
• Hair & Beautysalon Roxanna
• Hans Anders
• Happy China
• Hema
• Het Roti Huis
• Holland & Barrett
• IB Makelaars
• Inside by Repeat the Seat
• Ja Leuk!
• Joe & Bero cleaning service
• Kellebelle Damesmode
• Kellebelle Kids

• Kelly Heruer Photography & Art
• Kroonenberg2wielers
• Kruidvat
• Kwalitaria
• Limburgia Vlaaien
• Maasdam IJzerwaren
• Micha's Kids Fashion
• My Time Jewels & Watches
• Nelson
• Norah
• Ochama
• Papa John's
• Pearle
• Pearle Studio
• Primera
• Puttmann Juweliers
• Salon van Diemen & More
• Sam's Bodyfashion
• Sara Nails
• SkinsClinique
• Slagerij Vedder
• SmartProFix
• SNS Bank
• Stadsbakker Jongejans
• terStal Mode
• The Nail Beautique
• Van Haren
• Vishandel Diemerplein
• Vomar
• Zeeman

Deze winkels heten u van harte welkom:

TOT
ZIENS INDIEMEN!



PRIVÉ AANLEGSTEIGER | LUXE WONINGEN | AUTOLUW BINNENTERREIN 

PARKEERGARAGE | VOORZIENINGEN DICHTBIJ | ENERGIEZUINIG

Deze zomer start de bouw van Fase 2! Er is meer goed nieuws: binnenkort 

komen er nieuwe appartementen van gemiddeld ca. 110 m2 binnen Fase 2 in 

verkoop met een koopsomindicatie tussen € 675.000 en € 900.000 v.o.n.  

Bent u benieuwd naar dit nieuwe aanbod? Kom dan naar de Pre-Sale op 

zaterdag 2 juli. U bent tussen 10:30 en 13:00 uur van harte welkom aan  

de Hellingstraat 28 in Muiden. 

Op www.dewerfbijdesluisinmuiden.nl vindt u meer informatie over het project 

of stel uw vragen aan een van de makelaars.

ZATERDAG 2 JULI: PRE-SALE NIEUW AANBOD FASE 2 

T. 020 470 22 55T. 0294 417 118

Geef uw mening over de spijtoptantenregeling overstap 
eeuwigdurende erfpacht

Erfpacht is voor veel Amsterdammers een moeilijk te begrijpen onder
werp. Voor sommige erfpachters was het lastig om vóór 8 januari 2020 
een keuze te maken tussen in het voortdurende erfpachtstelsel blijven of 
de overstap maken naar eeuwigdurende erfpacht. 

Door niet op tijd deze keuze te maken, verviel de mogelijkheid om gebruik 
te maken van de overstapvoorwaarden die golden vóór 8 januari 2020.

De gemeente Amsterdam heeft besloten om deze erfpachters nog een 
kans te geven opnieuw de keuze te maken. Zij kunnen alsnog overstappen 
naar eeuwigdurende erfpacht onder de voorwaarden die golden vóór 
8 januari 2020. Dit betekent dat voor de berekening van de erfpacht
grondwaarde de laagste van de WOZwaarde met peildatum 2014 of 
2015 wordt gebruikt, de BSQ 2017, het canonpercentage van 2017 
(2,39%) en 35% overstappremie wordt toegepast.

De spijtoptantenregeling is opgesteld en daarin staat beschreven wie voor 
de regeling in aanmerking komt en waar erfpachters binnen welke termijn 
aan moeten voldoen om hiervan gebruik te kunnen maken. De uitwerking 
van de regeling ligt van 24 juni tot en met 19 september 2022 voor ter 
inspraak.

Inspreken kan tot en met 19 september 2022  
Tot en met maandag 19 september 2022 kunt u reageren op de gehele 
uitwerking van de spijtoptantenregeling overstap eeuwigdurende erfpacht. 

Op de Amsterdam website vindt u de uitwerking van de regeling. 
Daar vindt u ook de besluiten van het college van B en W over de  
spijt optantenregeling van 9 november 2021 en van 21 juni 2022.
Ook vindt u op de Amsterdam website op welke manieren u een 
reactie kunt geven. Via het online invulformulier, via de mail of per brief 
via de post.
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Groene expeditie op 
begraafplaats De Nieuwe Ooster
In juli en augustus kun je bij begraafplaats De Nieuwe 
Ooster deelnemen aan de ONTROERTOER. Tijdens een 
‘groene expeditie’ maak je met de eigenzinnige kunstenaar 
en gebiedsbiograaf PJ Roggeband een wandeling door dit 
rijksmonument, waar meer dan duizend boomsoorten te vinden 
zijn. Onderweg vertelt hij over duivelswandelstok, troostgroen 
en uithuiltuin, en bespreekt hij vreemde gebruiken en 
opvallende naamgeving (venijnboom, doodsbeenderenboom). 
Roggeband geeft ook een kijkje in de keuken van zijn 
kunstenaarspraktijk, zoals het tekenen met natuurlijke 
materialen, bijvoorbeeld met walnootinkt. Ook is zijn serie 
tekeningen rond de toevalsboom te zien. 
De ONTROERTOER is onderdeel van de activiteiten rond de 
tentoonstelling herman de vries * vergaan in Museum Tot Zover. 
De toer is nog te beleven op 10 en 24 juli, en op zondag 14 en 
28 augustus. Starttijd 12.00 en 15.00 uur, duur: ca. 90 minuten, 
entree: €10. Kruislaan 126.

Pont Sluisbuurt – Sporenburg vertraagd
De tijdelijke pont tussen Zeeburgereiland en de Kop van Sporenburg zou in september 
van dit jaar gaan varen, maar dit is uitgesteld naar begin 2023. De vertraging wordt 
veroorzaakt door een langere levertijd van het staal dat nodig is voor de constructie van de 
aanlegplekken. De gemeente start binnenkort wel met de overige werkzaamheden. Met 
het oog op de toekomstige nieuwe verbinding wordt van half juli tot en met september de 
fietsroute in de J.F. van Hengelstraat en de Ertskade alvast ingericht. Daarna wordt hetzelfde 
gedaan op Zeeburgereiland. 

met lichtgroen glas ertussen. 
Vervolgens vijftig meter don
kergroen hek, en dan, als klap 
op de vuurpijl, een stalen 
gevangenispoort, zijnde de 
toegang tot het afgeschermde 
parkeerterrein van de politie. 

Vergeleken bij dit bouwsel 
is de extra beveiligde recht
bank in Osdorp, bijgenaamd 
De Bunker, een wonder van 
architectonische verfijning. 
Een jaar lang heb ik de bouw 
gevolgd. Bij elk bezoek aan 

‘Telkens verbaasde ik me over de ontluikende lelijkheid’
P O L I T I E B U R E AU  Z E E B U R G E R E I L A N D

Van Erven Dorens Geeft Sterren

Retro troep… mislukte retro 
troep… prevel ik in mijzelf 
terwijl ik een rondje loop om 
het pas opgeleverde politie
bureau op Zeeburgereiland. 
Van dichtbij is het nog erger. 
Een metershoog donkergroen 
hekwerk is provisorisch rond 
het gebouw opgetrokken. 
Zo te zien met de bedoeling 
het te laten begroeien met 
planten. Een doekje voor het 
bloeden, bedacht om althans 
het onderste stuk van de gevel 
te laten verdwijnen achter 
iets wat wel het aankijken 
waard is. Aan het hek hangen 
veel spierwitte camera’s op 
spierwitte pootjes. Een van de 
camera’s hangt aan een lange 
poot zodat hij om de hoek 
kan kijken. Geen gezicht.
Hoofdschuddend bekijk ik 
het allegaartje aan materi
alen en detailleringen dat 
alleen al voor de plint van het 
gebouw bedacht is: een paar 
meter donkergroen glas dat in 
een bocht gezet is, een paar 
meter extreem lelijk grijs
bruin metselwerk, een paar 
meter gemetselde zuiltjes 

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. 

het nabijgelegen tanksta
tion verbaasde ik mij over 
de ontluikende lelijkheid. 
“Amsterdamse School,” zei 
iemand hoopvol, wijzend op 
de rondingen in het metsel
werk. Ik zie geen Amster
damse School, ik zie een 
lompe gemetselde doos met 
rondingen. 
Het toppunt van lelijkheid is 
de combinatie van het mas
sieve bakstenen gebouw met 
het half transparante stalen 
scherm dat eraan vastgeplakt 

is. De functie van het hek is 
onduidelijk. Mogelijk moet 
het een aansluiting vormen 
met een later te bouwen 
buurpand. Voor de complete 
ervaring ga ik ook nog even 
naar binnen. In mijn gestre
ken bermuda met kniekousen 
en gymschoenen zie ik eruit 
als een Amerikaanse toerist 
die aangifte komt doen van 
zakkenrollerij. Binnen tref ik 
een lege wachtkamer aan en 
een lege balie. Gelukkig maar, 
anders had ik de dienstdoen
de agent moeten zeggen dat ik 
een stuk ging schrijven over 
het gebouw. En ik wil natuur
lijk niemand teleurstellen. 
Maar soms moet je wel, als 
architectuurrecensent. 

Ik zit er niet op te wachten 
om een goedbedoelend 
architectenbureau de grond 
in te schrijven. Maar iemand 
moet het doen, om herhaling 
te voorkomen. Tegen advies
bureau De Twee Snoeken 
uit Den Bosch (“Wij zijn een 
team van 100 ontwerpers, 
technici, kostendeskundigen, 

bouwfysici, ict’ers en commu
nicatiedeskundigen”) zou ik 
willen zeggen: stoot jullie af
deling Architectuur, Interieur 
& Stedenbouw af en ga door 
met de afdelingen BouwCon
nect en WoonConnect. 
Ongetwijfeld zit het politie
bureau degelijk in elkaar, 
is de bouwfysica op orde 
en is keurig binnen budget 
gebouwd. Maar de architec
tuur is om te huilen. Een paar 
klikken op de website van De 
Twee Snoeken bevestigt mijn 
vermoeden. Tientallen non
descripte schoolgebouwen, 
politiebureaus, gemeente
huizen en kindercentra zijn 
opgetrokken in Den Bosch en 
omgeving. Er zit wel lijn in, 
dat moet ik ze nageven. De 
extreem lelijke grijsbruine 
baksteen komt overal terug. 
Ik zie zelfs een regelrechte 
dubbelganger van het po
litiebureau. Dit is originele 
‘bureaula architectuur’.

Reacties naar 
jved@dorensarchitects.nl



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

Meer weten? 
020 592 54 20 

Dementie

www.zgao.nl

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

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

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

Monique Jansen

een afscheid
 precies

zoals u het wilt

Bel 0800 - 023 05 50 of ga naar 
monuta.nl/amsterdam.

U bent altijd 
welkom voor 
een open 
gesprek.

Monique Jansen

een afscheid
 precies

zoals u het wilt

Bel 0800 - 023 05 50 of ga naar 
monuta.nl/amsterdam.

U bent altijd 
welkom voor 
een open 
gesprek.

Amsterdamse kwaliteitsverven en lakken rechtstreeks van de producent.
Bij Neverlak produceren en leveren wij een uitgebreid gamma aan kwaliteits-
producten voor al uw binnen-en buitenschilderwerk. 
Nieuw in ons productgamma: Een lijn hoogwaardige en duurzame buitenlakken. 
Mooie met zorg gemaakte producten, uit Amsterdam.

Kom kennismaken met ons en informeer naar onze aanbieding.

Goed advies en persoonlijke aandacht. 

Neverlak BV
Duivendrechtsekade 90 
1096 AJ Amsterdam
020-6655678 
info@neverlak.nl 
www.neverlak.nl

Nederlandse Verf- en Lakfabriek

Al meer dan 100 jaar aan de Duivendrechtsekade

32 2^1 kapwoningen

Verkoop en documentatie
Vos’ Verkoopmij B.V.
Edisonweg 3, Alkmaar
Telefoon 072 511 88 33

Aan de rand van Assendelft wordt Kreekrijk 
ontwikkeld, een geheel nieuwe ruim 
opgezette wijk met veel water en groen 
en veel voorzieningen in de nabijheid w.o. 
winkels, scholen en openbaar vervoer.

In deelplan G worden o.a. ruime, energiezuinige,  
2^1 kapwoningen met een aangebouwde garage/
berging ontwikkeld met een knipoog naar de Zaanse 
stijl. De riante achtertuinen zijn allen gelegen aan 
het water 

De begane grond heeft een praktische U-vormige 
indeling met aan voor- en achterzijde een dubbele 
tuindeur. Op de 1e verdieping een grote badkamer 
en standaard 3 slaapkamers met in de master 
bedroom een inloopkast. Alle verdiepingen (dus 
ook de 2e) zijn voorzien van vloerverwarming/(top)
koeling. Op de 2e verdieping kunnen nog 2 extra 
vertrekken worden gerealiseerd.

De woningen voldoen ruim aan de nieuwste energie-
normen en zijn voorzien van trippel glas, een 
warmte pompinstallatie en zonnepanelen. De gevel-
bekleding bestaat uit onderhoudsarme sidings.

Vanaf 658.400,- v.o.n.

Interesse? Kijk voor uitgebreide documentatie op 
nieuwbouwkreekrijk.nl.

Kreekrijk deelplan G te Assendelft

Kreekrijk deelplan G

type Zwarte Mees, 
Koolmees en Groenling

www.nieuwbouwkreekrijk.nltype Zwarte Mees

Met  
riante 

achtertuin 
aan het 
water!
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Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)         

ZGAODeel 91

HET VERNIEUWDE FLEVOHUIS NA RENOVATIE OFFICIEEL HEROPEND

‘Een liefdevol en toekomstbestendig huis in Oost’

De grote binnentuin, voor 
alle cliënten toegankelijk, 
is opnieuw aangelegd. Van
daag, 14 juni 2022, bloeien de 
kokardebloemen, bossalie en 
het geel duizendblad al volop. 
Er zijn kronkelpaden en zitjes 
in de zon en schaduw. Op het 
middenpleintje staat deze fees
telijke middag een troubadour 
met zijn gitaar te zingen en te 
spelen, net zolang tot medewer
kers en vooral veel bewoners 
en hun familie naar buiten 
zijn gekomen. Het is tijd om de 
grootscheepse renovatie van 
het Flevohuis af te sluiten en te 
toosten op de toekomst. 

Liesbeth Bonis, manager in het 
Flevohuis, neemt het woord: 
“Wat ben ik blij dat we met zo 
veel mensen in de tuin zijn, en 

wat hebben we naar dit mo
ment toegeleefd.” Ze richt het 
woord tot de Stichting Vrienden 
van Groepswonen, voorzitter 
Freek Degen (94 en nog altijd 
zeer actief) neemt bloemen 
in ontvangst. “Dank voor de 
enorme betrokkenheid, we 
voelen ons door jullie gesteund 
en dat is heel fijn.”

Na drie jaar is de renovatie 

van het Flevohuis voltooid. 

Wat is er veel ruimte geko-

men, en wat is het mooi. 

Met meer groepswoningen 

op de begane grond, unieke 

studio’s, het bioscoopje, 

het Atelier en een modern 

centrum voor Revalidatie 

& Herstel. “Hier staat nu 

een kleurrijk en liefdevol 

toekomstbestendig huis 

midden in Oost.”

Het Flevohuis is gerenoveerd 
tot een modern huis. Een fijne 
woon, revalidatie en werk
plek afgestemd op de wensen 
en eisen van deze tijd. Op de 
begane grond zijn meer wo
ningen gekomen, een Atelier, 
een Theehuis met serre en een 
kleine bioscoop. Er zijn studio’s 
– een nieuw woonconcept – 
waar ouderen beschermd en 

In de groene tuin van het Flevohuis is de verbouwing van drie jaar feestelijk afgesloten. “Hier staat nu een 
kleurrijk en toekomstbestendig huis, maar we zijn nog niet klaar. Het bouwstokje wordt overgedragen 
aan collega’s van De Open Hof in Watergraafsmeer. Daar start volgend jaar de nieuwbouw. Tijdens de 
bouwperiode verhuizen bewoners en medewerkers tijdelijk naar een mooi pand in Nieuw-West. 

Door  Linda van den Dobbelsteen

comfortabel op zichzelf wonen. 
De revalidanten hebben een 
eenpersoonskamer tot hun 
beschikking en mooie oefen
ruimtes. 

Dit huis bestaat al vijftig jaar en 
was destijds uniek in Europa, 
vertelt Ferdinand Strijthagen, 
voorzitter van de raad van toe
zicht. “Vandaag heropenen we 

het vernieuwde en prachtig ver
bouwde Flevohuis. Die verbou
wing vond plaats in bijzondere 
én moeilijke omstandigheden, 
de coronatijd zette zich bijna 
gelijktijdig in. Behalve overlast 
door slopen en boren was het 
ook door de maatregelen soms 
lastig voor de bewoners om rust 
te vinden. Daarom dank ik u 
hier vanmiddag voor uw flexi
biliteit en uithoudingsvermo
gen. Nu staat er een eigentijds 
en toekomstbestendig huis.”

Een stralende Pien de Jong, 
bestuurder van ZGAO haalt 
intussen een symbolisch bouw
potlood tevoorschijn. Want hier 
is het nu klaar, zegt ze lachend, 
in De Open Hof begint het pas. 
“Ook daar, in Amsteldorp, komt 
straks een modern verpleeg
huis.” Het bouwstokje wordt 
overgedragen aan collega’s van 
De Open Hof. “Heel veel suc
ces met de nieuwbouw en de 
tijdelijke verhuizing naar West 
volgend jaar.”

Dan vindt het grote moment 
plaats, het water wordt aange
sloten op het kunstwerk in de 
binnentuin, waardoor het gaat 
stromen. De Jong: “We toosten 
op een mooie toekomst met het 
Flevohuis als fijne en liefdevol
le plek voor AmsterdamOost.”

www.zgao.nl

Advertorial

D E  R E N AU LT  M E GA N E  E - T E C H

Een van de beste elektrische auto’s in zijn klasse
Renault heeft met de Megane E-Tech opnieuw een volledig elektrische auto geïntroduceerd. 
Het eerste wat opvalt bij dit model is de hoge en stoere neus. De auto is iets korter dan 
zijn voorganger en wat hoger en hoekiger geworden. Er is dan ook volop ruimte en de 
zitpositie is goed aan te passen aan persoonlijke voorkeuren. Het meest opvallend is het 
grote scherm met touchscreen in het midden van de console, waarmee de auto kan worden 
bediend en ingesteld. Voor wie zijn handen aan het stuur wil houden: het werkt ook met 
spraaktechnologie.
Voor dit model zijn mooie materialen gebruikt, alles oogt comfortabel en luxueus. De nieuwe 
Renault Megane E-Tech is leverbaar in een variant met 130 pk en een met 220 pk. Daarnaast 
zijn er standaard vier uitrustingsniveau ’s. Voor dit artikel is de Techno-uitvoering met 220 pk 
getest. Deze auto gaat van nul naar honderd in zeven seconden en heeft een top van ruim 160 
kilometer per uur. Hij heeft een opgegeven WLTP-bereik van 460 kilometer, wat in de praktijk 
neerkomt op ongeveer 400 kilometer. De accu is bij een snellader in ongeveer een halfuur 
voldoende opgeladen om ruim 250 kilometer mee te kunnen rijden. Een mooie extra is de 
spiegel die naar camera gewisseld kan worden, waardoor het zicht naar achteren optimaal is. 
De Renault Megane E-Tech Techno kost 45.190 euro rijklaar en inclusief BTW. Meer weten? 
Check www.renault-nieuwendijk.nl.

Advertorial



Waldenlaan 118 • Amsterdam • Tel. 020-6652924
Pearlestudio.nl

De nieuwste opticien van Nederland waar het helemaal draait om jou! 
Om persoonlijke aandacht én de beste zorg voor jouw ogen. Van je zicht tot 

je stijl..Daarom krijg je van ons een uitgebreide gratis oogmeting.

Kom je snel langs? 
We zitten dichterbij dan je denkt.

Pearle introduceert: Pearle Studio
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deBrugAgenda
ZIE VOOR VEEL MEER EVENEMENTEN IN OOST DEBRUGKRANT.NL/AGENDA. JE KUNT DAAR OOK ZELF EVENEMENTEN AANMELDEN.

ALLEGAAR

✱ 9 juli
Reünie Vossius Gymnasium. 
Het is 95 jaar geleden dat het 
Vossius Gymnasium zijn 
deuren opende. Daarom is er 
een reünie voor oudleerlingen 
en (oud)medewerkers. Mes
schaertstraat 1, info en kaartjes: 
www.vos95.nl.

✱ 9 juli
De Brink op Zaterdag: live
muziek, infomarkt, cultuur en 
natuurexcursies en ander leuks 
voor jong en oud. Betondorp, 
elke za t/m 27 augustus, 13.00
15.00 uur.

✱ 15-17 juli
De Buurtcamping in het 
Oosterpark. Een gezellige 
camping voor alle mensen die 
de buurt rijk is: van yuppen 
tot daklozen, van muurbloem
pjes tot druktemakers. Bonte 
avond, workshops, waarzegster, 
activiteiten en de afsluitende 
Buurtcamping Bingo. Je kunt 
je aanmelden als vrijwilligers. 
debuurtcamping.nl.

✱ 5-7 augustus 
Fancy Fair en reünie. Tuin
park Ons Lustoord bestaat 100 
jaar. Onder meer oliebollen, 
schiettent, Rad van Fortuin en 
een buitenbar. Mail voor info: 
reunie2022onslustoord@gmail.
com. Verbindingsweg 1, Dui
vendrecht.

✱ tm 20 augustus
HLAVA, solo-expositie van de 
Slowaakse multimedia kunste
naar Viktor Frešo. Kleurrijke 
sculpturen, schilderijen en 
installaties, met een prominen
te rol voor karakter Niemand. 
Wanrooij Gallery, KNSMlijn 
301, wanrooijgallery.com.

✱ 27 augustus
HENK✖ leather&feather. 
Tiende editie van dit legen
darische feest op het grootste 
zeilschip van Nederland, met 
onder anderen dj Dimitri achter 
de draaitafel. Opstappen in Am
sterdam, 15.0023.00 uur, mail 
voor info: fokdaghenk@gmail.com.

FESTIVAL

✱ 3 augustus
Dekmantel Festival aan ’t IJ: 
upsammy & Sjoerd Martens, 
Gaussian Curve, Mary Latti
more, Neil Halstead. Muziekge
bouw, 19.30 uur, muziekgebouw.nl.

✱ 3 september
Valtifest. Het beroemde fes
tival, thema dit jaar Holy Shit, 
strijkt neer op Zeeburgereiland, 
met onder anderen Isis, Dimitri, 
Joost van Bellen, Michiel de 
Hey, Sluwe Vos en Melly Mel. 
13.00–23.00 uur, valtifest.nl en 
Facebook.

✱ 3 september
Indische Buurt Festival. 
Infomarkt, muziekpodium, 
foodtrucks, kunst, terras en 
iets voor kinderen. Javastraat, 
12.0019.00 uur, indischebuurt
festival. 

✱ 11 september
Jazz en de Walvis, huiskamer
festival in het OHG. Muziek 
op acht verschillende locaties, 
waar de top van de Nederlandse 
jazzscene te zien is. jazzendewal-
vis.nl.

MARKT

✱ 2 juli
Hermitage Markt. Elke zater
dag in de binnentuin. Groen
ten, pasta’s, vis, zuivel, desem, 
bijna alles. Zoveel mogelijk van 
Hollandse bodem. Tuin Her

VERSMARKT – IEDERE ZATERDAG – 9.30 - 16.30 UUR 
 BINNENTUIN HERMITAGE AMSTERDAM 

GRATIS ENTREE – VIA AMSTEL 51
www.hermitage.nl/markt  @hermitagemarkt

VLEES – GRANOLA – BROOD – BOUILLON – DELICATESSEN 

PATISSERIE – KIP –  GROENTEN – BLOEMEN – VIS – ZUIVEL

mitage, 9.3016.30 uur, toegang 
gratis, hermitage.nl. 

✱ 2 juli
Vakantie-boekenmarkt. 9.000 
gratis boeken en veel leuke tips 
voor een duurzame vakantie. 
Jungle Amsterdam, Tweede van 
Swindenstraat 26, 14.0017.00 
uur, www.jungle.amsterdam.

✱ 2 juli
Javaplein Vintage Markt. 
Designmeubels, lampen, ac
cessoires, kleding en andere 
huisopfleurende blikvangers. 
Javaplein, 10.0018.00 uur, 
foundinsweden.com/pages/vintage-
markt.

✱ 9 juli
Grote Rommelmarkt op het 
Krugerplein, winkelen voor 
kleine prijzen. Er is ook ijs van 
Kruger on Ice, een terras met 
drankjes van Karima’s caravan 
en livemuziek. Krugerplein, 
13.0016.30 uur. 

✱ 10 juli
Zomermarkt bij Landmarkt. 
Kramen vol met de lekkerste 
producten, van alles te eten en 
er is livemuziek. Schellingwou
derwijk 339, 10.0016.00 uur, 
landmarkt.nl.

✱ 4 september
Rommelmarkt: Bring Your 
Own Kleedje. Verborgen parels 
en tweedehands spulletjes. Hup 

met die circulaire samenleving. 
Met eten, drinken en muziek. 
Ook verkopen? Meld je dan via 
qru.amsterdam. Spaklerweg 1, 
9.0017.00 uur.

MUZIEK

✱ 1 juli
Abel’s Americana, bonte avond 
vol rootsmuziek met geweldige 
vocale gasten en bijzondere 
verhalenvertellers. De Nieuwe 
KHL, Oostelijke Handelskade 
44, 20.30 uur, denieuwekhl.nl.

✱ 24 juli
Oosterpark Picknick Concert. 
Prisma Strijktrio, La Muse. Mu
ziekkoepel Oosterpark, 12.30 
uur, oosterparkpicknickconcerten.
com.

✱ 19 augustus
Terras concert: Tales from 
another time, Dulfer en Wit
teveen. Muziekgebouw, 20.00 
uur, muziekgebouw.nl (elke vr en 
za in de zomer).

E V E N  A F KO E L E N ?

Fijne zwemplekken in Oost
Op warme zomerdagen kun je in ons stadsdeel op allerlei plekken een frisse 
duik nemen. Het veiligst zwem je bij Strand IJburg en op het Diemerparkstrand 
(ook IJburg), twee officiële zwemlocaties. Hier wordt de bodem 
schoongemaakt, er liggen lijnen waar boten niet binnen mogen komen, er 
wordt gekeken of er gevaarlijke stromingen zijn en de waterkwaliteit wordt 
gecontroleerd. 
Jonge kinderen kunnen lekker spelen in de waterspeeltuin van Jeugdland en in 
het peuterbadje in het Oosterpark. Voor zwemmers die op andere plekken het 
water in gaan heeft de Amsterdamse Reddingsbrigade een paar tips. ‘Zwem 
niet alleen’ is hiervan de belangrijkste. Voorzitter Walter Weg waarschuwt: “En 
spring niet zomaar het koude water in. Een koude shock kan ervoor zorgen 
dat je verstijft en ademhalingsproblemen krijgt.” Ook raadt hij zwemmers 
aan ervoor te zorgen in het water goed op te vallen, bijvoorbeeld door een 
felgekleurde badmuts of zwemboei. De site zwemwater.nl biedt een overzicht 
met officiële zwemlocaties in en om Amsterdam.

Word buurtmaatje
Wil jij het verschil maken voor een mede Amsterdammer? Door maatje te 
worden van een buurtgenoot met een licht verstandelijke beperking bekijk je 
de stad door andere ogen, maak je samen nieuwe dingen mee én help je een 
buurtgenoot uit zijn sociale isolement te komen.
Voor meer informatie kijk op stichtingprisma.nl/vrijwilligers of mail naar 
Maaike, vrijwilligerscoördinator bij Prisma: vrijwilligers@stichtingprisma.nl.



Vanuit onze Bezorgservice in Amsterdam zorgen we ervoor dat onze klanten altijd op tijd over onze producten kunnen beschikken. 
Een flinke logistieke operatie. En daar hebben we jou bij nodig! We hebben bij de Bezorgservice in Amsterdam altijd vacatures voor:

✔ Orderverzamelaars
✔ Medewerkers Expeditie
✔ Medewerkers Goederenontvangst

✔ Reachtruckchauffeurs
✔ Medewerkers Retouren
✔ Teamleiders

✔ Transportplanners (dag en nacht)
✔ Medewerkers Transport (dag)
✔ Medewerkers Emballage

Werken in de logistiek?
Bij Sligro kun je alle kanten op

Wat kun je verwachten?
Tussen 18.00 en 20.00 uur ben je van harte welkom bij onze Bezorgservice in 
Amsterdam. Je maakt daar kennis met een van je (mogelijk) toekomstige collega’s 
die je een rondleiding geeft. Je kunt dan alle vragen stellen die in je opkomen. Zo 
krijg je een goed idee hoe het is om bij ons te werken. Kun je niet op 4 of 5 juli? Maak 
dan een aparte afspraak om een kijkje te nemen. Bel hiervoor met Dennis Ketelaars, 
06-21490973.

Nieuwsgierig? 

Kom naar onze

 inloopavond tussen 

18.00 -20.00 uur op 

4 of 5 

juli!

Wat bieden we?
•  prima salaris afhankelijk van je ervaring en de functie die je gaat 

vervullen. Voor werken in geconditioneerde ruimtes en/of voor 
werken in de avonduren ontvang je bovendien een toeslag;

•   je kunt zelf het aantal uren bepalen dat je wilt werken. Vanaf 
20 uur, maar voor hulpkrachten is het in overleg mogelijk om 
minder uren te werken;

•  eerst een tijdelijk contract, dat we omzetten in een vast 
contract als we allebei tevreden zijn;

•   een reiskostenvergoeding en een goede pensioenregeling;
•   elke dag verse koffie, thee en fruit op je werkplek;
•  en…10% korting op je eigen aankopen bij Sligro!

Interesse?
Als je meer wilt weten, neem dan contact op met Ank Olde Olthuis, 
zij kan je alles vertellen over je mogelijkheden. 
Je bereikt Ank via aoldeolthuis@sligro.nl. 
Kijk voor meer informatie ook op logistiekbijsligro.nl

Via deze QR-code vind je onze concrete vacatures in Amsterdam.

Bezorgservice 
Amsterdam
Baldermoer 11
1046 BZ Amsterdam

Op dit moment hebben we ook meerdere vacatures voor vakantiekrachten.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Advertentie de brug in krant 50mm x 30mm.pdf   1   20-5-2021   11:50:07

D E B R U G  K R A N T  V O O R  A M S T E R D A M  O O S T  E N  O M S T R E K E N  P A G I N A  2 1

deBrugVrienden
Ook vrienden worden?   www.debrugkrant.nl/vrienden of mail martijn@debrugkrant.nl

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

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

We zoeken

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

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

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

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

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

Winkelcentrum
Diemerplein 
020 6903727  

 www.puttmann.nlwww.delokatie.org T 020 463 11 15

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

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

IJBURGLAAN 1493 
TELEFOON 020 - 416 14 24
SERKANBEAUTYCENTER.NL

de Brug
jaargang 15, nummer 145
28 juni 2022 

Aan dit nummer werkten mee

Michel van Dijk, Linda van den Dobbelsteen, 
Jan van Erven Dorens, Kirsten Dorrestijn, Har
ko 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 infor
meer bij martijn@debrugkrant.nl  0629040240.

Vormgeving
studio potsdam
dtp@debrugkrant.nl 

Uitgever
A’dam en Media
Martijn van den Dobbelsteen 0629040240

Redactie
redactie@debrugkrant.nl

Fotografie
Martijn van den Dobbelsteen

Drukwerk
Rodi Rotatie

Verspreiding
Mediaverspreiders Amsterdam

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

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

de Brug wordt huisaanhuis verspreid in 
AmsterdamOost en omstreken:
 Indische Buurt  Ambonpleinbuurt, Ma
kassarpleinbuurt, Sumatraplantsoenbuurt, 
Timorpleinbuurt 
 Oostelijk Havengebied  Borneoeiland, 
Cruquiuseiland, Javaeiland, KNSMeiland, 
Oostelijke Handelskade, Sporenburg
 Oud-Oost  Dapperbuurt, Oosterparkbuurt, 
Oostpoort, Transvaalbuurt, Weesperzijde
 Watergraafsmeer  Amsteldorp, Amstelkwar
tier, Betondorp, Don Bosco, Julianapark, Mid
denmeer, Omval en Van der Kunbuurt, Park 
de Meer, Sciencepark, Tuindorp Frankendael, 
Weespertrekvaart
 IJburg  Haveneilanden, Rieteilanden, Stei
gereiland, Centrumeiland
 Zeeburgereiland

Afhaalpunten
Krijgsman Muiden, Burger King Muiden, 
Maxis Muiden, Hotel Four Elements, Deka
markt Pampuslaan, NAP Amsterdam, AH 

IJburg, Landmarkt Schellingwoude, Cruquius 
Local, Krux Brouwwerf, AH Wittenburger
straat, Hotel Jakarta, Lloyd Hotel, Winkel
centrum Brazilië passage 1, Winkelcentrum 
Brazilie passage 2, Openbare Bibliotheek 
Amsterdam, Java Bookshop, Flevohuis, AH 
Molukkenstraat, caférestaurant Polder, Biolici
ous Oostpoort, Sportfondsenbad Oost, Framer 
Framed, Stadsdeelhuis Oost, Coffeecompany, 
Intratuin, Ekodis Beukenplein, Sickmann Eer
ste Oosterparkstraat, AH Wibaustraat, AH Die
merplein, Hans Anders Diemerplein, Gemeen
tehuis 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, Jungle Amsterdam 
Tweede Van Swindenstraat 26, Vleeschmeester 
IJburg, Volendammer Vishandel Middenweg, 
Maslow Café Science Park.

Opgericht: januari 2008      www.debrugkrant.nl  

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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INTRATUIN 
AMSTERDAM
7 DAGEN
OPEN

Intratuin Amsterdam 
Nobelweg 10, www.intratuin.nl
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INTRATUIN 
AMSTERDAM
7 DAGEN
OPEN

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

  

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

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

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

IJburglaan 634S, Amsterdam
www.scheidingsplanner.nl

 

 

Op zoek naar leuke activiteiten, 
administratieve ondersteuning of 

vrijwilligerswerk in de buurt? 

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

Colofon

 

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

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

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

Voor iedere klus de juiste keuze
Schilderwerk, Latex Spuit, Stukadoor, 

Afbouw en Onderhoud
 

proschilderwerken@gmail.com
W  06 51488919

Kruislaan 124, 1097 GA Amsterdam 
www.totzover.nl

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

Afhalen & Bezorgen 

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

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

ALLE PASTA’S € 10,00
elke woensdag 

ALLE PIZZA’S € 10,00

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

bestellingen via onze website of telefonisch.

020 - 246 60 55
www.restaurantpepenero.nl

java@restaurantpepenero.nl
Sumatrakade 1295

1019 RK  Amsterdam (Java eiland)

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

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

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

kan via onze website of telefonisch tot een dag van tevoren.

Goede zorg 
dichtbij in de wijk

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

Pampusweg 1   1398 PR Muiden

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

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

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

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL
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Where 
 else?!

napamsterdam.nl

 vertrouwd dichtbij 

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl

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

Ruime keuze in:

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

Eerste Oosterparkstraat 202
info@sickmann.nl T 020- 6653395

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

Stadsstrand 
Kaap Amsterdam

IJdijk 10 
020 3039506
kaapamsterdam.nl

hotel amsterdam
vondice.com

In- en verkoop, reparatie en onderhoud
020 4681433  www.fietsenmeer.nl

Javakade 766, 1019 SH Amsterdam
020-2360000, hoteljakarta.amsterdam

kledingreparatie en stomerij
Javastraat 97, Amsterdam, 020-6935368 

www.asgulkledingreparatie.com

PRO ONDERHOUDSBEDRIJF

Vleeschmeester Amsterdam, IJburglaan 651
1087 BS Amsterdam, 020-6418858 

ijburg@vleeschmeester.nl

Ook 
vrienden 
worden?   

www.debrugkrant.nl/vrienden

deBrug



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 145): 
1. BBBQ-workshop twv € 75 bij Landmarkt (4 juli, 18.00 uur), 
 Schellingwouderdijk 339, www.landmarkt.nl/leren-dineren

2. Een taart van de fameuze Bakkerij Westers in Hotel Jakarta, Java-
 kade 766, hoteljakarta.amsterdam/eten-drinken/bakkerij-westers

3. Cadeaubon t.w.v. € 100 van Intratuin, Nobelweg 10, intratuin.nl
 
Winnaars worden in de editie van 30 augustus bekendgemaakt.
 
De winnaars van editie 144: 

• J. van Dam (boodschappenpakket twv € 50 van natuurvoedingswinkel Ekodis)

• C. Ofman (BBQ-pakket van kwaliteitsslager Vleeschmeester IJburg)

• Ada en Rob (cadeaubon t.w.v. € 100 van Intratuin)

Word voor 25 euro donateur van de Brug
En maak kans op mooie prijzen
Huis-aan-huiskrant de Brug is er voor alle inwoners van stadsdeel Oost 
en omstreken. We werken met freelancejournalisten en columnisten die 
in de buurt wonen en werken. Om hen en de kosten voor het drukken 
en verspreiden van de krant te kunnen betalen zijn we afhankelijk van 
ondernemers en instellingen die bereid zijn ruimte in te kopen. Om de 
kwaliteit voor langere tijd te waarborgen en je via de papieren krant en 
onze website (www.debrugkrant.nl) van lokaal nieuws te blijven voor-
zien, willen we je vragen om donateur te worden.

Hoe gaat het in zijn werk?
Je betaalt 25 euro per jaar. In ruil daarvoor maak je maandelijks kans op drie 
mooie prijzen die beschikbaar worden gesteld door ondernemers uit Oost. Ook 
krijg je een vermelding van je naam of bedrijfsnaam op de speciale donateurs-
pagina.

Dank donateurs van de Brug! Mede dankzij jullie kunnen we deze krant maken: Carla de Raay • Cinta Forger • Manon Langedijk • Mia Fiedeldij Dop • Martin 

Melchers • Manuela Smith • E. van Dam • Maurits van Os • M. Caton • Klaas Dijkhuis • Sacha Paanen • Frits van der Meer • Wietske Wits • Frans en José van Vliet • Aukje • Machiel de Rooij 

– MRPR Communicatie • Catharina Hoogterp • BNB architecten • Mark Vermeulen • Samantha Bezembinder • Janneke Vermeulen • Henk Spaan • Ferry Harderwijk • Allard Diekmann • Mirte 

Venema • Josta Walravens • www.boncoaching.nl • Von Dice hotel • Mavis Carrilho • Buro Ineke Smit • Mariette Abbas • Joris Bos • Marianne Lankelma • Marieke van den Bergh • Johan 

Verhage • R vd Vijfeijke en E Raaschou • Mieke van Duinen • Erwin Elte • Ellik en Claartje • Marjon ter Laag • Jeannine van Dam • Karin Veldt • Lucienne Bakker • Els van der Giessen • Olav 

Velthuis • Haydee Fennis • Nico Papineau Salm • Arthur Schulte • Marian Schilder • Anne-Marie Rosén-Beerepoot • Marian Spaan • Lars Böhm • Martijn en Anna • Rozan Dekker • Ruud 

Pet • Eelke Braaksma • Hans van Koolbergen • Marianne Kramer • Mieke en Michiel • Anne Schoon • Peter van der Horst • Lisette Sprockel  • Arie Kriebel • Josine Peters en Remko Schnie-

ders • E.A. Timmerman • Vincent Kompier • Daan • Frieda van Beveren • Ria en Rob • René van Rijn • René van Beeck piano's • Jacque line van Reijsen • Derek Rietveld • Carla Bekkering 

• Anneke Moen • Jan en Sylvia Sinnema • Coosje Hoogendoorn • Rob de Graaf • Henk en Anna Boterenbrood • Peter de Baare • Carla Wighman • Wood Bänziger • Tineke Vijsma • Jonna 

Zwetsloot • Nico Moen • Frank Peeters • Gerrit van der Linden • Charlotte • Henk Bruning • Marieke van Slooten • Jeany Vreeburg • Lianne van der Hulst • Hendrikje Veerman • Anita van 

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

Petra Brouwer • Hendrikje Hulshoff • Jan Schuijer • Jaap Swart • Ruud Slagt • Yolly van loon • Sandra Langendijk • Ymca van der Kevie • Ada Hartland en Rob de Carpentier • Annemieke 

van Vliet • Alice Langerak • Leon en Jessy Terstappen • Caroline Korsten • Cora en Hans Pfauth • Loes de Graaf • Kristel en Anton-Jan Thijssen-Smets • M. Bosma • Bibi en Tobi Boland 

• Alexandra de Bueger • Alice & Boudewijn • Frouwko Bakker • A. Morsink • OmarRoosLeen • Erik&Sietske Kemp • J.Goubitz • Hanja en Celil Toksoz • Rosan Nusselder • Anne Graumans

Karien Leijtens • R. de Vries • Lea en Wietze • Buijsmann en Buijsmann-van Harten • Marieke en Just • Mieke van Lingen • Tom en Louise • Agatha Weusten en Gijsbert Erkens • Chris & Karin 

Nieboer • Wendy Schipper • P. Luijnenburg • Noud Dirks • Jan en Astrid • Marieke Zanen • Pauline van Tets • Marleen Kockx • Ilse Witteveen • Sjanien • woortret.nl • R. Voeten • Riekje 

de Haan • Tom en Loes Pikkaart • Menno Nikkels • T. Perez en M. Nagtegaal • FloNo Pubquizzes • G.Nijbroek • Huub van Schaijik • Wouter en Dineke • Michel Hoogewerf • Gijs en Patrice

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

Tineke Ritmeester • Tante Mok • Tanja ten Kate • Wim & Heleen • Kerstin van Wijk • Sigrid Hettinga • G. Kooi • Charlotte Oostvogel • Bedeschi • Marjon van Diepen • W. Meijer • Marga 

Saul • Renske en Dirk-Jan

deBrugRecept

RECEPT: SALADE MET ARTISJOK

Voor 2 eters:

• 1 kippendij (80 – 100 gram)
• 100 gram artisjokharten op olie 

(van de traiteur)
• halve middelgrote venkel
• 1 tl gedroogde dragon
• 1 flinke eetlepel goede mayonaise
• 1 stronk little gem

Janneke kooktARTISJOKKLUS

Het is regel nummer één tegen de verleidingen van de commercie: doe nooit boodschappen met een lege maag. Je 
koopt geheid meer dan je nodig hebt. Zelf ben ik talloze keren voor de bijl gegaan. Wat in de supermarkt / snackbar 
/ traiteur vaak een heel goed idee leek, bleek in de praktijk meestal meer geschikt voor een Italiaanse bruiloft dan 
voor mijn huishouden. 
Laatst lagen er weer twee artisjokken dagenlang fotogeniek af te steken tegen mijn witte keuken. Toen ik ze in een 
hongerige bui kocht bij mijn buurtsuper, had ik er nog wilde plannen mee. Maar iedereen die weleens een artisjok 
mee naar huis heeft genomen, weet dat je een halve dag moet uittrekken voor de bereiding. Sowieso moet je 
eeuwig snijden voordat je iets van waarde (het artisjokhart!) vindt. En koken is ook een klus, want artisjokken hebben 
de onhebbelijke neiging om te drijven, terwijl ze natuurlijk onder water gehouden moeten worden. 
Kortom: een slimme consument koopt artisjokken kant-en-klaar. Ze zijn verkrijgbaar in blik, maar die smaken, 
zoals alles wat in water wordt bewaard, naar water. Je kunt ze ook in olie kopen, in pot. Het summum is gegrilde 
artisjokharten, die gelukkig te koop zijn bij een paar traiteurs in Oost. Heerlijk uit het vuistje bij de borrel, op de pizza 
of door een salade, zoals deze met kip en venkel. 

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden. Bestrooi de kip met wat peper en zout. Verhit olijfolie in een koekenpan. Bak 
de kip 1,5 minuut aan beide zijden op middelhoog vuur. Doe de kip over in een ovenschaal en laat in de oven nog 
8 – 10 minuten nagaren. Haal de kip uit de oven en laat afkoelen. Snijd de artisjokharten in kleine stukken. Maak 
de venkel schoon, verwijder de harde kern en snijd in kleine blokjes. Snijd ook de afgekoelde kip in kleine blokjes. 
Meng de kip met de venkel, artisjok, mayonaise en dragon. Breng de salade op smaak met zout en peper. Snijd de 
buitenste bladeren van de little gem en vul deze met de salade. 

Door Janneke Vermeulen



deBrug

Een uur kajakken met 4 personen bij Camping Zeeburg, 
je stad zien vanaf het water

Zomerse fijne prijs winnen

Puzzel jij mee voor dit uur kayakken voor 4 bij Camping Zeeburg, Zuider IJdijk 20, 

campingzeeburg.nl? 

Stuur de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 8 juli 2022 naar 
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant (30 aug.) bekend gemaakt. 

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 144-2022 is zonkracht. Uit 407 inzenders is C. Harder als winnaar uit de 
bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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deBrug
editie 146
De volgende editie van de Brug verschijnt 
op 30 augustus 2022.

P R I J S P U Z Z E L

In sommige boeken die ik lees speelt het platteland 
een rol. Sir Emsworth van Blandings Castle, in een 
legendarische serie van P.G. Wodehouse, is trots op zijn 
prijsvarken de Keizerin van Blandings, die vrijwel altijd de 
eerste plaats inneemt op het jaarlijkse plattelandsfestival. 
Daar worden ook rozen bekroond, dahlia’s, chrysanten 
en andere bloemen. Groenten strijden mee om de eer, 
evenals stieren, konijnen en parelhoenderen. 
Ik lees nu een boek van Anthony Trollope waarin de 
negentiendeeeuwse kasteelheer op een namiddag in de 
herfst wordt aangevallen door zijn stier. Hij is daarover 
verontwaardigd want hij heeft de stier nog nooit een 
kwaad woord toegevoegd. Altijd vriendelijk met het 
beest in gesprek. ‘Hoe gaat het? Last van de regen? Wil 
je al naar de stal? Laat maar weten, jongen.’ Dat soort 
monologen steekt hij af. Toch moet hij op de loop. Het 
is dat een buurjongen het weiland in rent om de stier 
af te leiden, anders was het slecht afgelopen met de 
kasteelheer. Overigens neemt hij het dier niks kwalijk. Hij 
wijt diens plotselinge woede aan een rode zakdoek in 
zijn achterzak. 
Mijn buurman in Frankrijk heeft vijftien koeien en 
een stier. De kalveren die de koeien werpen zijn voor 
Parijse slagers. Niet dat ze meer geld opleveren omdat 
ze door de moeder in alle vrijheid worden gezoogd, de 
kiloprijs van de koeienindustrie geldt ook het biologische 
kalfsvlees. Dat de groothandel daar wel bij vaart is het lot 
van de boer. Overdag werkt hij in de deurenfabriek in het 
dorp en zijn vrouw in het verzorgingstehuis. Als ze thuis 
komen gaan ze naar de beesten en buigen ze zich over 
de planten in de moestuin. Om negen uur ’s avonds, als 
wij nog buiten aan tafel zitten, gaan bij hen de lichten 
uit. Alleen voor de oppervlakkige waarnemer is het een 
romantisch bestaan. Toch zijn ze niet ontevreden. Dit is 
het leven dat ook hun ouders en grootouders hebben 
geleid. Zij hebben het beter omdat ze naast de boerderij 
ook ander werk hebben. De beesten zijn behalve middel 
van bestaan, ook deel van hun boerderij.
Van de mensen die wij hier boeren noemen, die op hun 
tractoren snelwegen bezetten, is het maar de vraag of 
ze ooit een varken van dichtbij hebben gezien, tenzij als 
parmaham in de koeling van een Italiaanse supermarkt 
aan het Gardameer.

De boeren

Henk
SPAAN

Horizontaal
 1 soort beer
 6 scheepsdweil
12 losse draad 
13 begrip 
14 danig 
17 sportpark 
19 afslagplaats bij golf 
20 drinkgerei 
22 duizend kilo 
23 eender 
25 lengtemaat 
27 slepende ruzie 
28 scherpe specerij 
30 munitie 
32 watering 
33 aanwijzend vnw. 
35 retour 
37 prikkende plant 
40 verbond 
42 tekengerei 
44 vreemde snuiter 

46 waterkering 
48 flink gevorderd 
50 alcoholische drank 
51 herkomst 
54 openbare verkoping 
57 slachtoffer 
58 plezier 
59 werkplaats 
60 opinie.

Verticaal
 1 legaal 
 2 lijn 
 3 bieding 
 4 lof bewijzen 
 5 griezelig 
 7 blanco 
 8 eerste man 
 9 ledikant 
10 timmermansge-
  reedschap 
11 hardloper 
15 plechtige gelofte 
16 eikschiller 
17 bacon 
18 wilde haver 
21 Oude Testament 
24 strijdgewoel 
25 zeevogel 
26 cowboyfeest 
27 dun koord 
29 voorzetsel 

31 kuil 
34 sportman 
35 verlegen 
36 talent 
37 Ned. omroep 
38 sneeuwval 
39 visgerei 
41 grappenmaker 
43 selenium 
45 Europese rivier 
47 indianentent 
49 melkklier 
52 vrijgevig 
53 ontkenning 
55 persoonlijkheid 
56 deksel




