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              Deze maand speelt 
De Dijk  zijn allerlaatste 
show in Paradiso 
Gitarist Jelle Broek 
vertelt over zijn 
lievelingsnummers

Steeds meer dak- en 
thuisloze jongeren in 
Amsterdam
‘Worstelen met de vraag: 
waar slaap ik vannacht?’
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Tot aan Kerstmis: 

Gun een ander iets goeds! Win een  
kerstpakket voor een dierbare en  
profiteer van het gemak van onze  

gratis inpakservice.

Check @MaxisMuiden op Facebook & Instagram  
voor updates en data.

www.ekodis.nl 
Beukenplein 73, 020-6946327

Ekodis Natuurvoeding 

Wij zijn geopend 
van maandag t/m vrijdag 

8:00-19:00 uur, 
zaterdag 

8:00-18:00 uur 
zondag 

10:00-18:00 uur.

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

150150

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

DE GROOTSTE 
KERSTSHOW VAN 
AMSTERDAM OOST

DE GROOTSTE 

WIJ
ZIJNOPEN!

7 DAGEN PER WEEK OPEN!

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.

Lees meer over de jubileum

editie op pagina 3



KOM LEKKER KERST PROEVEN!
Schellingwouderdijk 339

1023 NK Amsterdam

Pré-kerstdiner
SAVE THE DATE

16 & 17 DECEMBER
Reserveer online 

of bel naar ons restaurant!
020 - 4904333

HOTEL JAKARTA, Javakade 766 Amsterdam

Vier de laatste uren van 2022  

in Hotel Jakarta tijdens ons  

Pasar Makan New Year’s Eve Party,  

onze foodmarkt in Indonesische stijl!

Wees er snel bij! Koop je tickets  

via onderstaande QR code

Let op: op oudejaarsdag is Bakkerij 

Westers geopend van 08.00-17.00

Op nieuwjaarsdag is Bakkerij Westers 

geopend van 09.00-18.00

Op 30 & 31 december verkopen wij  

ook oliebollen en appelbeignets!  

Kom jij bij ons langs?

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
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deBrugNieuws

CHAMPAGNE VOOR DE 150STE AANMELDER VAN DE NIEUWSBRIEF

Voor je ligt een jubileu

meditie, ons 150ste num

mer. We begonnen in 2008 

vanaf de keukentafel met 

z’n drietjes, inmiddels 

maken we de Brug met een 

heel team van professio

nele freelancers die bijna 

allemaal wonen en werken 

in Oost. 

We begonnen in die huiska-
mer met de ambitie om een 
mooiere krant te maken dan de 
huis-aan-huiskranten die op 
dat moment op de mat vielen. 
Met eigen verhalen, goede 

foto’s, strakke vormgeving en 
inkomsten uit advertenties, 
dus onafhankelijk. We wilden 
– en willen nog steeds – brug-
gen slaan tussen mensen, 
buurten en ondernemers. De 
befaamde schrijver en Jiskefet-
maker Herman Koch zei ooit: 
‘Wie de Brug niet leest, weet 
niet wat er leeft’. Nou, daar 
doen we het voor.

De cover van de 1ste editie 
destijds was ‘Van strontbak 
naar pronkstuk’, over de silo’s 
op Zeeburgereiland die toen 
ontwikkeld zouden worden. 
Nu, bijna 15 jaar later, staan ze 
nog steeds leeg, al zijn er wel 
weer nieuwe plannen voor. We 
blijven het uiteraard volgen, 

zoals we alles proberen te 
volgen. Ook Willie Wartaal van 
De Jeugd van Tegenwoordig 
stond in dat eerste nummer, hij 
is nog jarenlang columnist van 
de Brug geweest. 
Alle door ons gemaakte kran-
ten kan je nog eens inkijken 
via debrugkrant.nl/archief.

Nieuwsbrief: champagne 
voor de 150ste inschrijver
Vanaf januari maken we naast 
de papieren krant ook een di-
gitale editie. Geen spam, eentje 
met korte nieuwsberichtjes, en 
uiteraard de laatste krant om 
digitaal te lezen. En twee-
maandelijks, dus niet te gek 
vaak. Je kunt je inschrijven via 
debrugkrant.nl/nieuwsbrief. Voor 

de 150ste aanmelder zetten wij 
alvast een fles goede cham-
pagne koud. Omdat we iets te 
vieren hebben.

de Brug nu nog zichtbaarder 
– overal in Amsterdam-Oost
En het is niet dat we nu stop-
pen, we gaan gewoon door 
met het maken van de Brug. 
Op steeds meer plekken, ook 
bij jou om de hoek, vind je de 
krant in speciale standaards. 
Omdat we iedereen willen 
bereiken. 

Kijk op de achterpagina voor 
een overzicht van alle uitgifte-
punten van de Brug.

Het aantal dak en thuis

loze jongeren in Neder

land is het afgelopen jaar 

verdubbeld. Hoe zit dat in 

AmsterdamOost? En wat 

moet er gebeuren om deze 

jongeren weer toekomst

perspectief te bieden?

In een lange rij, vanaf de 
deuringang tot aan de over-
kant van de straat, wachten 
dak- en thuisloze jongeren 
uit heel Amsterdam bij het 
Jongerenpunt voor dak- en 
thuisloze jongeren aan de 
Jan van Galenstraat in Oud-
West. “We komen voor de 
winteropvang,” legt een van de 
wachtenden uit, want vanuit 
hier worden ze doorverwezen 
naar de winteropvang in een 
van de opvangplekken in de 
stad. “Vannacht was ik bij de 
opvang aan de Transforma-
torweg. Een mooie plek, maar 
véél mensen. Slapen lukt niet 
goed. De man in het bed naast 
me snurkt de hele tijd, en in 
een ander bed ligt een man die 
vreselijk stinkt. Maar goed, ik 
klaag niet. Het is warm en het 
eten is goed.”

Dak- en thuisloze jongeren 
in Oost, eigenlijk kun je dat 
zo niet zeggen. Want dak- en 
thuisloze jongeren hebben 
geen vaste verblijfplaats, noch 
in West, noch in Oost. Ze 
zwerven door de hele stad. De 
ene dag verblijven ze in een 

Door Michel van Dijk

Elke dag dezelfde vraag: waar slaap ik vannacht?

Jubileumnummer de Brug

inloopvoorziening in hartje 
centrum, de volgende dag in 
de winteropvang aan de Trans-
formatorweg. En dan heb je de 
bankslapers, die de ene dag op 
de bank bij de ene vriend, en 
de volgende dag op de bank bij 
een andere vriend of kennis 
slapen. Tot ze alle vrienden-
adresjes zijn langs geweest en 
ze weer de straat op moeten. 

Slapen in de auto
Of ze slapen in hun auto, 
vertelt Leyla Turan, jongeren-
adviseur bij het Jongerenpunt 
dak- en thuisloze jongeren. 
Zoals de 21-jarige jongere bij 
wie ze gisteren de intake deed. 
“Hij slaapt al maanden in zijn 
eigen auto, die heeft hij nog 
overgehouden aan het werk 
dat hij deed. Hij is van huis 
weggelopen na een ruzie met 
zijn vader, en is toen ook zijn 

baan kwijtgeraakt. Maar de 
auto is kapot, en het wordt te 
koud om er ’s nachts in te sla-
pen. Vandaar dat hij zich heeft 
aangemeld bij de winterop-
vang. Ik kon hem daar gisteren 
naar doorverwijzen.”

Iedereen zegt het, het aantal 
dak- en thuisloze jongeren 
neemt schrikbarend toe. Ook 
de cijfers laten het zien. Het 
Leger des Heils, dat maat-
schappelijke opvang verzorgt 
voor deze groep, constateert 
landelijk een verdubbeling 
van het aantal dak- en thuislo-
ze jongeren het afgelopen jaar. 
Hoewel Amsterdamse cijfers 
ontbreken, zien ze die stijging 
bij het Jongerenpunt al langer. 
“In 2015 zijn we begonnen 
met negen jongerenadviseurs,” 
vertelt teamleider Judith 
Uringa. “Inmiddels werken we 

Ook bij de Elthetokerk in de Javastraat in Amsterdam-Oost staan 
vaak lange rijen als op vrijdagmiddag de afhaalbuurtmaaltijd wordt 
uitgedeeld, de groep mensen die het niet meer goed redt neemt 
zienderogen toe.

STEEDS MEER DAK- EN THUISLOZE JONGEREN ZWERVEN DOOR DE STAD

met twintig jongerenadviseurs, 
ruimschoots het dubbele. Het 
kan niet anders, anders kun-
nen we het werk niet aan.”

Leyla bevestigt dat. “Ik bege-
leid 61 dak- en thuisloze jonge-
ren. Ja dat is veel, maar ik weet 
bijna niet anders. Sinds ik hier 
werk, zijn er steeds weer pie-
ken. Gelukkig kan ik veel voor 
jongeren doen. Voor de één 
kan ik een uitkering regelen, 
de andere kan ik loodsen naar 
werk of onderwijs. De jongen 
in de auto kan binnenkort 
beginnen als magazijnmede-
werker, dat hebben we via een 
jobcoach kunnen regelen. Ho-
pelijk kan hij weer een nieuwe 
start maken.”

Geen woningen 
De nasleep van corona, het 
dagelijks leven dat alsmaar 
duurder wordt en vooral: een 
tekort aan woningen voor 
jongeren, zowel zelfstandig 
als begeleid, dat is wat veel 
jongeren nu opbreekt, vertelt 
Menno de Boer, woordvoerder 
van het Leger des Heils. “De 
maatschappelijke opvang zit 
bomvol, maar doorstroom 
naar zelfstandig wonen is er 
nauwelijks. Woningen ontbre-
ken. Sommige jongeren zitten 
al dertien maanden of langer 
te wachten in de maatschap-
pelijke opvang. Wat denk je dat 
dat betekent voor hun per-
soonlijke ontwikkeling?”

Een woordvoerder van Rut-
ger Groot Wassink, die als 
wethouder Opvang verant-
woordelijk is voor de zorg 

en begeleiding van dak- en 
thuisloze jongeren in Amster-
dam, erkent dat er een groot 
tekort is aan woningen. “En 
ook tijdelijke opvangplekken 
zijn schaars.”

Hij verwijst naar de brandbrief 
die de gemeenten Amsterdam 
en Utrecht afgelopen najaar 
naar verantwoordelijk staats-
secretaris Maarten van Ooijen 
(VWS) hebben gestuurd. “We 
hebben meer middelen nodig. 
In Amsterdam willen we 
bijvoorbeeld meer inzetten op 
preventie en sneller passende 
begeleiding bieden aan men-
sen die op de wachtlijst staan 
voor beschermd wonen. Dat 
vraagt om woonplekken, maar 
ook om extra beschikbare be-
geleiding. Dat gaat niet vanzelf, 
dat kost geld.”

Ondertussen zien Judith 
en Leyla dagelijks nieuwe 
jongeren die zich melden bij 
het Jongerenpunt dak- en 
thuisloze jongeren. Pijnlijk, 
vindt Judith. “Dit zijn jongeren 
die elke dag worstelen met de 
vraag: waar slaap ik vannacht? 
Zolang die vraag jouw leven 
overheerst, kun je niet verder 
werken aan jouw toekomst. 
Terwijl dat is wat deze jonge-
ren het liefste willen.”



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 versspecialisten, 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!

Parkeren v.a. € 0,50
PARKEERGARAGE

KERSTSFEER IN 
DIEMERPLEIN!
KERSTSFEER IN 
DIEMERPLEIN!

17 DECEMBER 
ZATERDAG

12:00-16:00 UUR
KINDER KNUTSELTERRAS

EN GRATIS WARME 
CHOCOMELK

18 DECEMBER 
KOOPZONDAG

12:00-16:00 UUR
DE KERSTMAN KOMT OP 

BEZOEK, HEERLIJKE
KERSTHAPJES EN HET 

KERSTTREINTJE

DE WINKELIERS VAN DIEMERPLEIN
WENSEN U GEZELLIGE FEESTDAGEN

Natuurlijk val je af !

Een gezond gewicht is belangrijk: Een gezond gewicht is belangrijk: 
het geeft meer energie, een betere het geeft meer energie, een betere 
weerstand en je zit er lekkerder doorweerstand en je zit er lekkerder door
in je vel. Bovendien loop je minderin je vel. Bovendien loop je minder
risico op gezondheidsklachten.risico op gezondheidsklachten.

Met NewFysic behaal en behoud jij jouw Met NewFysic behaal en behoud jij jouw 
ideale streefgewicht. Met behulp van ideale streefgewicht. Met behulp van 
natuurlijke supplementen, een persoonlijk natuurlijke supplementen, een persoonlijk 
voedingsplan en gratis coaching maken we voedingsplan en gratis coaching maken we 
afvallen zo persoonlijk en makkelijk mogelijk.afvallen zo persoonlijk en makkelijk mogelijk.

Nieuwsgierig?Nieuwsgierig?
Maak een afspraak voor een gratis intakeMaak een afspraak voor een gratis intake
bij NewFysic Amsterdam Oost op de bij NewFysic Amsterdam Oost op de 
Hogeweg 2A via amsterdamoost@newfysic.nl Hogeweg 2A via amsterdamoost@newfysic.nl 
of 088 323 0022.of 088 323 0022.

Natuurlijk val je af !

GEZOCHT:
Krasse Knarren  
Ben je fietsliefhebber en lijkt het
je leuk om tenminste 1 dag in de
week medicijnen te bezorgen in
Amsterdam? 

Solliciteer dan direct via: 
velomedi.nl/fietskoerier-amsterdam

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

Ruime keuze in
• PVC 
• Parket 
• Laminaat 
• Novilon 
• Marmoleum 
• Kurk 
•	 Tapijt
• Karpetten
• Traplopers
•	 Gordijnen
• Zonwering
• Shutters

Sickmann Amsterdam
020-6653395 
info@sickmann.nl

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!

Voordelen van het
bezoek aan uw
Quick Step Dealer:
1. Zie en voel onze 
vloeren in levensechte 
omstandigheden bij 
de dealer. 
2. Advies van expert.
3. Offerte op maat.
4. Kom meer te weten 
over al onze vloerbe-
kledingsopties.

Sickmann is gecertificeerd 
Master Installer voor alle Quick 
Step vloeren

Een nieuwe vloer moet je kunnen voelen.

LAMINAAT 

PARKET

PVC
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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.

Jelle Broek is gitarist bij De Dijk en staat op 18 december voor de laatste keer met de band op het podium. Op de mooiste 
plek die een muzikant zich kan wensen: de grote zaal van een uitverkocht Paradiso. 

‘Ik blijf erbij, muziek maken is het mooiste wat er is’

Door Jim Jansen

We spreken elkaar in het 

café van Kriterion aan de 

Roetersstraat. Broek werd 

iets verderop in het OLVG 

geboren en groeide op in 

de Henri Polaklaan, pal 

tegenover de ingang van 

Artis. “Ik heb daar een ge

weldige jeugd gehad,” zegt 

hij terugblikkend. “Het 

was een te gekke tijd, ook 

thuis. Mijn moeder werkte 

overdag, maar dan was 

Antonie [Broek, drummer 

van De Dijk] thuis. En als 

hij ging optreden, dan was 

mijn moeder er weer.”

Hoe was het om een vader 
te hebben in een beroemde 
band?
“Ik heb daar eerlijk gezegd 
nooit over nagedacht. Ik weet 
niet beter en kan me ook niks 
anders bij hem voorstellen. 
Al best vroeg ging ik mee 
naar optredens. Er is een foto 
van mij als tweejarige in het 
Vondelpark, en een paar jaar 
later deden ze voor het eerst 
Pinkpop. Natuurlijk vond ik 
het gewoon leuk, maar ik ging 
ook met mijn vader mee. Later 
weet ik dat ik een keertje bij 
De Vrienden van Amstel was 
en daar mooi handtekeningen 
scoorde van Lange Frans en 
Baas B. Heel leuk als jongetje 
van tien.”

Wanneer wist je zelf dat je 
muzikant wilde worden?
“Er was een tijd dat ik rapper 
wilde worden, zo rond mijn 
tiende. Ik speelde al gitaar 
en op de middelbare school 
ben ik ook gaan drummen. 
In die tijd leerde ik dingen 
zelf ontdekken en luisterde 
ik niet alleen naar dingen van 
mijn broer of vader. Ik wilde 
gewoon dingen maken en heb 
urenlang zelf geoefend.”

Na het Barlaeus ging je hier 
in de stad Nederlands stude-
ren.
“Dat was niet een heel groot 
succes. Ik was er niet voor 
gemaakt om thuis heel veel te 
studeren. Op de middelbare 
school lukte het om voldoen-
des te halen met goed opletten 
in de les. Maar tijdens mijn 

studie zat ik ook al in een 
bandje, Please, en daar speel-
den we veel mee. Dat bete-
kende vaak laat thuis, wat niet 
bevorderlijk was voor het vol-
gen van een ochtendcollege. 
Met Please zijn we nooit echt 
beroemd geworden, maar we 
hebben wel ooit opgetreden in 
De Wereld Draait Door.”

Wat vind je van deze buurt?
“Het is heel fijn wonen en ik 
weet eigenlijk niet anders. Ik 
kom hier altijd wel mensen 
tegen en als ik terugkom van 
een optreden kan ik zo even 
hier naar binnen wippen om 
een biertje te drinken.”

Bob Bronshoff, fotograaf en 
vriend van de band, heeft 
me verteld dat jij specialist 
afhaaleten bent.
Lachend. “Vroeger, toen ik 
net op mijzelf woonde, liet ik 
met mijn broer vaak een pizza 
bezorgen. De dozen stapelden 
zich op een gegeven moment 
wel op. De beste pizza laat 
ik nu bezorgen via Mozzico, 
maar zeker niet meer elke 
week.”

Wat zijn andere leuke plek-
ken in de buurt?
“Bij Koosje op de hoek van 
de Plantage Middenlaan eet 
ik graag eieren en als we een 
verjaardag vieren dan lunchen 

we bij De Plantage. Bij Cantina 
Caliente, waar ik boven woon, 
kan je heerlijk Zuid-Ameri-
kaans eten.”

Deze weken spelen jullie de 
laatste shows in het land, 
eindigend in Paradiso.
“We zouden 17 december voor 
het laatst optreden, maar we 
wilden iedereen uitnodigen 
die ooit voor de band heeft 
gewerkt en dat zijn best veel 
mensen. Daarom hebben we 
bedacht om nog een echt laat-
ste show te doen, waarvoor we 
al onze vrienden en bekenden 
kunnen uitnodigen.”

JELLE BROEK 

Jelle Broek, hier in de Roetersstraat bij café en bioscoop Kriterion, speelt deze maand met De Dijk de 
allerlaatste shows ooit. Hij groeide in de Plantagebuurt en is er expert ‘eten laten bezorgen’. 

Wanneer speelde jij voor het 
eerst in Paradiso?
“Toen de band 25 jaar bestond 
hebben de kinderen van De 
Dijk een verrassingsoptreden 
gedaan. Ik was toen twaalf, 
zat net tegenover Paradiso 
op school en we speelden 
toen ‘Lovesong 100.001’. Toen 
speelde ik nog bas.”

Om vervolgens in 2014 als 
gitarist in te vallen en nooit 
meer weg te gaan. 
“Het invallen zou een maand 
duren en dat was in het begin 
natuurlijk heel spannend. Ik 
was toen negentien en Huub, 
de zanger, was 61. Toen ze mij 
een paar maanden daarvoor 
vroegen, ben ik gewoon elke 
dag gaan oefenen. Ik wilde dat 
het zou lukken en dat is ook 
gebeurd.”

Acht jaar heb je dat circus 
meegemaakt.
“Het is waanzinnig. We spelen 
altijd voor volle zalen, het 
is altijd gezellig en eigenlijk 
alle liedjes vind ik leuk om 
te spelen. Omdat ik zoveel 
jonger ben dan de rest, zou ik 
best 200 keer per jaar willen 
optreden, maar ik snap dat het 
voor de anderen iets genuan-
ceerder lag. Maar ik blijf erbij 
dat muziek maken het mooiste 
is wat er is. En ik word er ook 
nog voor betaald.”

Jullie hebben gigantisch 
veel nummers, wat zijn jouw 
favoriete?
“Bij ‘Onderuit’ speel ik samen 
met saxofonist een solo van 
bijna vijf minuten, en natuur-
lijk is dat een heerlijk num-
mer. Maar in ‘Niemand in de 
stad’ gebeurt heel veel, het is 
een waanzinnig geschreven 
lied en dat is voor iedereen 
een gevoelsmoment. Bij ‘Mag 
het licht uit’ speel ik alleen het 
outro, maar dat is ook top om 
te spelen.”

En als het klaar is?
“Dan ga ik heerlijk op vakan-
tie. Vier weken met mijn vrien-
din naar Zuid-Afrika. Daarna 
zie ik wel verder.”



100% 
GLASVEZEL
100% 
GLASVEZEL
VAN KPN
Dat is First Class Internet
KPN legt in rap tempo door heel Nederland 100% Glasvezel aan. Stad voor stad, straat voor straat. 
Ook met jouw gemeente is een samenwerking aangegaan, zodat we bij jou in de buurt aan de slag 
kunnen. En dat is goed nieuws, want 100% Glasvezel van KPN is First Class Internet. Geen wonder 
dat KPN Glasvezel weer als beste uit de test komt bij de Consumentenbond.
    
Glasvezel is het eerste netwerk dat speciaal is gemaakt voor internet. Zo snel als het licht en 
superstabiel, iedere seconde. Duurzamer dan traditionele internetkabels. En je betaalt er niks 
extra’s voor. Dat wordt straks gamen op volle snelheid, supersnel grote bestanden versturen 
en downloaden én met het hele gezin tegelijkertijd streamen! 

Doe nu de postcodecheck, schrijf je in op  
kpn.com/jouwbuurt en blijf op de hoogte
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College laat brug over het IJ vallen
2022 was het 183ste jaar 

dat de brug over het IJ 

er niet kwam. De nieuwe 

wethouders in de Stopera 

verkwanselen de belangen 

van Amsterdammers ten 

faveure van de Zuidas en 

Schiphol.

Aan de multomap van geen-
brug-over-het-IJ blijkt steeds 
weer een zwarte bladzijde toe 
te voegen. Dat de eerste seri-
euze brugontwerpen al in 1839 
een feit waren is vermoedelijk 
bekend. Later diezelfde eeuw 
was er Jan Galman met tiental-
len gesneuvelde ontwerpen. 
Twee eeuwen lang werden als-
maar bezwaren aangedragen 
om die noodzakelijke brug van 
tafel te vegen. In 2022 waren de 
drogredenen op. De gemeente 
nam – na het rijksveto in 2015 – 
nogmaals het besluit voor twee 
bruggen over het IJ plus een 
voetgangerspassage. De volle 
ringband bezweek onder z’n 
eigen nonsens – niemand kon 
de brug nog tegenhouden.

Dat was rekenen buiten de 
waard. Het IJ mag in Am-
sterdam liggen, de staat heeft 
er veel zeggenschap én de 
portemonnee. In de duisternis 
van 2018 werd in de gemeen-
teraad een landelijke politica 
geparachuteerd als wethou-

der Infrastructuur. Niemand 
die daar iets van begreep. In 
de jaren ervoor was Sharon 
Dijksma staatssecretaris van 
Infrastructuur in Den Haag. 
Ze kwam met een opdracht 
– er moest iets met Den Haag 
geregeld worden – maar 
niemand wist wat. In 2020 was 
haar klus geklaard. Zonder 
in Amsterdam iets zichtbaars 
gedaan te hebben kreeg ze als 
beloning het burgemeester-
schap van Utrecht. Pas twee 
jaar later werd zichtbaar dat 
zij een tijdbom in elkaar had 
geschroefd. Zij bracht de eco-
nomische machthebbers aan 
de zuidkant van de stad op één 
lijn met de gemeente Haarlem-
mermeer. Het Parool noemde 
dit onlangs ‘de bende van vijf’: 
gemeente, KLM, Schiphol, NS 
en ProRail. Het plan behelsde 
het Zuidasdok met een door-
getrokken NoordZuidlijn naar 
Schiphol/Hoofddorp alsmede 
grootschalige woning- en 
kantorenbouw in Hoofddorp. 
Een project van zo’n omvang 
dat dit het rijksbudget voor de 
regio Amsterdam volledig zou 
opsouperen. 

Het eerste schot voor de boeg 
was te lezen – of eigenlijk: niét 
te lezen – in het Amsterdams 
Collegeakkoord van voorjaar 
2022. Geen woord over de 
bruggen over het IJ. Enkele 
maanden later was er de lang-
verwachte ronde van het Meer-

OP HET I J  VECHT DE STAD TEGEN DE STAAT

deBrug De veranderende stad Door Bas Kok
Van IJ tot Z

jarenprogramma Infrastruc-
tuur, Ruimte en Transport. De 
belangrijkste infrastructurele 
financiering in jaren, het Rijk 
deelde miljarden uit. Rotter-
dam kreeg hier het geld voor 
zijn derde brug over de Maas. 
Hét moment voor de brug over 
het IJ, dacht iedereen. Maar 
nee, afgewezen, mompelde de 
kersverse wethouder Melanie 
van der Horst. Haar suggestie 
dat het was ingediend bleek 
een leugen. Staatssecretaris 
Vivianne Heijnen verklapte 
desgevraagd: Van der Horst en 
Van Dantzig díénden hele-

maal geen brug over het IJ in. 
De gereserveerde 135 mil-
joen was al een tijd daarvoor 
in stilte overgeheveld naar 
andere dingen. Van der Horst 
en Van Dantzig bleken, zonder 
overleg met de gemeenteraad, 
prioriteit te hebben gegeven 
aan de Zuidasdok-metrolijn 
naar Schiphol en Hoofddorp – 
conform de wens van Rijkswa-
terstaat en Infrastructuur. 

Op het IJ vindt een ge-
vecht plaats tussen de stad 
en de staat. De noordkant 
van Amsterdam met mooie 

woonlocaties en uitbrei-
dingsplannen ten behoeve 
van Amsterdammers wordt 
geofferd ten faveure van de 
lelijke economische zuidkant. 
Geen hoofdstedeling wil straks 
aan de onfietsbare kant van 
Schiphol wonen in Hoofddorp 
tussen het gebulder van vlieg-
tuigen. Het College is een door 
Den Haag gekaapt vliegtuig dat 
zijn geldlading op de Zuidas 
en Schiphol moet lossen. Die 
twee bruggen komen er niet 
– maar voor Van der Horst en 
Van Dantzig liggen straks twee 
burgemeestersposten klaar.

‘De noordkant van Amsterdam met mooie woonlocaties en uitbreidingsplannen ten behoeve van 
Amsterdammers wordt geofferd ten faveure van de lelijke economische zuidkant.’

A A N W I N ST  VO O R  O O ST

Sluishuis Woongebouw 
van 2022

Deze zomer werd op IJburg een bijzonder gebouw opgeleverd: 
het Sluishuis. Het ligt letterlijk in het water en is met zijn 
iconische vorm een blikvanger voor eenieder die vanaf de A10 
de wijk binnenkomt. 
Het gebouw biedt plek aan 442 appartementen en gooit 
hoge ogen op het gebied van duurzaamheid. De woningen 
hebben driedubbel glas, een zeer efficiënt systeem met 
warmtepompen en op het dak liggen zoveel zonnepanelen 
dat het gebouw meer energie levert dan het gebruikt. Het 
getrapte deel van de gevel heeft dankzij de vele ingebouwde 
plantenbakken straks een fraaie, groene uitstraling. Via een 
houten promenade met aanlegplekken voor woonboten en 
pleziervaartuigen kun je helemaal om het gebouw heen lopen 
en het veelzijdige ontwerp van alle kanten bekijken. 
De architectenbureaus BIG en Barcode Architects oogsten in 
binnen- en buitenland veel lof met het Sluishuis. Het gebouw 
is bij de Architectenweb Awards uitgeroepen tot Woongebouw 
van het jaar 2022.  Foto O. Igesz



In mijn studententijd had ik 

een baantje bij de Fotoaca

demie Amsterdam. Ik werk

te aan de balie en moest 

wat administratieve taken 

vervullen. Als verwoed 

amateurfotograaf voelde ik 

me uitermate thuis tussen 

de docenten en studenten 

fotografie. De directeur was 

streng en veeleisend, maar 

had hart voor fotografie en 

zorgde voor een aangenaam 

creatieve omgeving.

Menig student waar ik destijds 
een gezellig praatje mee maak-
te, heeft zich later ontpopt tot 
bekwaam en gerenommeerd 
fotograaf. Ik kwam hun namen 
tegen in kranten, tijdschriften 
en op exposities en ik was er 
een soort van trots op dat ik 
ooit met hen op vriendschap-
pelijke voet had gestaan. De 
jaren verstreken en ik ben de 
meeste namen uiteindelijk 
vergeten. Toch zie ik zo nu en 
dan nog eens een naam opdui-
ken waarvan ik meen dat het 

er eentje van de fotoacademie 
was.

Komende week presenteert 
een nieuwe lichting afgestu-
deerden aan de Fotoacademie 
in de Bagagehal van Loods 6 
de tentoonstelling Blik. Deze 
expositie van hun eindexa-
menwerk organiseren zij zelf 
in het kader van hun afstude-
ren, onder begeleiding van de 
academie. Filisa Alma is een 
van de studenten en zit in het 
team communicatie en marke-
ting. “Loods 6 is een prachtige 
industriële locatie,” meent ze. 
“Het is een grote open ruimte 
waarin ons werk mooi tot zijn 
recht komt.”

Het werk van de studenten 
is volgens Alma zeer divers. 
Bezoekers zien fotografie 
van klein werk op glas tot 
grote afbeeldingen op canvas. 
“Elke student heeft zijn eigen 
handschrift. We tonen zowel 
autonoom als documentair 
werk op allerlei gebieden. We 
zijn al vanaf het begin van het 
jaar met ons eigen eindproject 
bezig en het is bijzonder al 
dat werk nu samen te zien. We 
zijn al zo lang bezig, we kijken 

echt naar deze expositie uit. 
Naarmate de opening dichter-
bij komt, wordt iedereen wel 
wat nerveus.”

Expo Blik is van donderdag 15 
december tot en met zondag 
18 december gratis te bezoe-
ken in Loods 6, KNSM-laan 
289. De officiële opening op 
vrijdagavond vanaf 19.30 uur 
is vrij toegankelijk. Op Insta-
gram tonen de studenten het 
‘backstage verhaal’. Ze laten 
hiermee de weg zien van alle 
voorbereidingen tot en met 
de opbouw van de expositie. 
Leuk om te zien, en onthoud 
bij het bezoek van de expositie 
de namen van je favorieten. 
Wie weet kom je ze later nog 
eens tegen en ben jij degene 
die hun werk als een van de 
eersten heeft mogen ontdek-
ken.

Fototbijschrift: Actrice Carré 
Albers aan de Amstel bij het 
Amstelhotel. Foto: Filisa Alma 

deBrugNieuwsdeBrugNieuws
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Van klein werk op glas tot grote afbeeldingen op canvas

Kunst en Cultuur in Oost Door Wietse Schmidt

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

EXPO BLIK IN DE BAGAGEHAL VAN LOODS 6

Met veel groen gaat Oost overlast door klimaatverandering tegen

De gemeente Amsterdam 

wil 6000 vierkante meter 

aan planten en bomen 

creëren om de stad beter 

bestendig te maken tegen 

hitte en wateroverlast van

wege klimaatverandering. 

In Oost zijn de eerste plek

ken al vergroend.

Aan de brede, stenen oever 
van de Paul Hufkade op IJburg 
zullen in 2023 stenen worden 
‘gewipt’ om plaats te maken 
voor planten en bomen. Dit ge-
beurt in het kader van het pro-
ject Nieuwe Groene Plekken 
van de gemeente Amsterdam. 
De gemeente heeft voor dit 
project 2,5 miljoen euro vrijge-
maakt en heeft als ambitie om 
6000 vierkante meter nieuw 
groen te realiseren, waaronder 
83 bomen. 

Op die manier wil de gemeente 
de stad klimaatbestendiger ma-
ken. Planten en bomen vangen 
hitte af en ze zorgen dat riolen 
minder snel overbelast raken 
bij hevige regenval doordat 
ze het regenwater langzaam 
doorlaten. Tegelijkertijd wordt 
hiermee de biodiversiteit 
(bijen, vlinders en vogels) in de 
stad gestimuleerd. 

Behalve aan de Paul Hufkade 
zijn er in het kader van dit 
project al zes andere plek-
ken in Oost vergroend, onder 
andere aan de Veelaan, Krijn 
Taconiskade, Erich Salo-
monstraat/Blok30 en de Max 
Planckstraat. Het ontwerp 
voor de Paul Hufkade ligt op 
dit moment ter akkoord bij het 
dagelijks bestuur van Oost. Er 
wordt ruimte gemaakt voor 
500 meter aan inheemse plan-
ten en voor vijf bomen.

Het is een uitdaging om in een 
relatief volle stad als Amster-
dam plekken voor extra groen 

VERGROENING VAN STENIGE KADES EN SCHOOLPLEINEN

te vinden, volgens een woord-
voerder van de gemeente. “We 
zoeken naar potentiële plek-
ken door goed te kijken waar 
er veel overlast is van hevige 
regenbuien en hitte. Denk bij-
voorbeeld aan schoolpleinen, 

brede en stenige kades, of door 
bestaand groen uit te breiden, 
zoals boomspiegels of plant-
vakken te vergroten. We kijken 
ook naar alternatieve plekken, 
zoals daken of groen onder 
een tramrails.”

Aan de versteende oever van de Paul Hufkade worden in 2023 stenen 
‘gewipt’ om plaats te maken voor planten en bomen. In Oost worden 
in het kader van het Nieuwe groene plekken-project ook onder 
andere de Veelaan, Krijn Taconiskade, Erich Salomonstraat/Blok30 en 
de Max Planckstraat vergroend.

De bomen die worden gese-
lecteerd voor aanplant zijn 
inheems (oorspronkelijk 
uit Nederland afkomstig) en 
resistent voor bijvoorbeeld de 
iepenziekte en zo goed moge-
lijk bestand tegen het veran-
derende klimaat, zoals hevige 
regenval of lange periodes van 
droogte. 

De aanplant van nieuw groen 
moet ook banen creëren. Er 
zijn afspraken gemaakt met 
groenaannemers en onder-
wijsinstellingen om Amster-
dammers op te leiden in het 
groenvak. Tot nu toe zijn er 23 
mensen om- en bijgeschoold 
naar de groene sector, waarvan 
er dertien in dienst zijn geko-
men bij een groenaannemer 
en tien op flexibele basis in het 
groen aan het werk zijn.

Door Kirsten Dorrestijn
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Het kerstverhaal zet de wereld op zijn kop
Kerstfeest. We kijken er 

naar uit, maar zien er soms 

ook tegen op. Maar wat vie

ren we eigenlijk met kerst? 

En moet je gelovig zijn om 

het goed te kunnen vieren? 

We leggen die vragen voor 

aan drie predikanten van 

de drie protestantse kerken 

in AmsterdamOost: de 

Muiderkerk aan het Oos

terpark, de Elthetokerk in 

de Javastraat en de Binnen

waai op IJburg.

Als jullie gevraagd wordt: 
wat is de betekenis van kerst, 
wat zeg je dan?
Greteke: “Ik zeg dat we de 
geboorte van Jezus vieren, die 
mijn belangrijkste leraar in het 
leven is. Mensen begrijpen dat 
wel, ze weten wat een leraar 
is.” Marjolein: “Dat we het licht 
vieren in de geboorte van een 
kind en dat dit nog steeds be-
tekenis heeft voor hier en nu, 
voor de liefde van God voor 
ons en onze liefde voor elkaar.” 
Martijn: “Voor mij is kerst het 
feest van de hoop. God meldt 
zich in een kwetsbaar kind dat 

DRIE PROTESTANTSE KERKEN IN OOST

de machten trotseert.” Marjo-
lein knikt instemmend: “Het 
kerstverhaal zet de wereld op 
z’n kop.”

Moet je in God en Jezus gelo-
ven om Kerst te vieren?
“Jezus is niet van de kerk,” zegt 
Greteke. Martijn: “We kunnen 
als kerk de geboorte van Jezus 
niet voor onszelf opeisen. 
Als we denken dat we Jezus 
snappen, zitten we er vaak 
naast. Ook wij kunnen ons nog 
steeds door hem laten ver-

rassen.” Greteke: “Trouwens, 
Jezus wordt altijd als witte 
baby afgebeeld, maar dat was 
hij natuurlijk niet. Hij was een 
mens van het Midden-Oosten.”

Waarom zouden buurtgeno-
ten met kerst naar de kerk 
moeten komen?
Marjolein: “In de kerk kun je 
even uit het circus van kerst 
stappen. Je hebt een moment 
om stil te staan bij wat be-
langrijk is voor jezelf in deze 
onzekere tijd.” Greteke: “Je 

kunt ook nieuwsgierig zijn en 
de sfeer opsnuiven. Ga eens op 
ontdekkingstocht. Wat gebeurt 
daar eigenlijk?” Martijn: “Je 
kunt er iets proeven van hoop, 
licht, een ander verhaal. Een 
verhaal dat inspireert om met 
andere ogen te kijken naar 
de wereld om je heen en naar 
jezelf. Wie heeft dat nou niet 
nodig: bemoediging en hoop 
in deze tijden van crisis?”
Kijk voor de kerstactiviteiten en 
-vieringen van de protestantse 
kerken op www.protestantsamster-
dam.nl

Advertorial

KERSTACTIVITEITEN IN OOST

IJburg

• Zondag 18 december, 
13.30 uur: Kinderkerstcafé  
Het kerstverhaal op een 
vrolijke en interactieve 
manier bij Dok48 op 
IJburg. 

• Zaterdag 24 december, 
vanaf 19.00 uur: Kerst-
avond bij de Binnenwaai 
Vuurkorven en choco, zin-
gen, verhalen, fanfare en 
rond 21.15 uur een korte 
viering.

Indische Buurt

• Zaterdag 24 december, 
16.00-17.00 uur: Kinder-
kerstcafé in Elthetokerk 
In ontspannen setting het 
kerstverhaal interactief 
voor kinderen en hun 
ouders en grootouders. 

• Zondag 25 december, 
10.00-11.00 uur: Kerstvie-
ring voor jong en oud in 
Elthetokerk.

• Maandag 26 december, 
17.00-20.00 uur: Kerst-inn 
in Elthetokerk 
Kerstmaaltijd voor buurt-
bewoners met kerstliedjes 
en een kerstverhaal, aan-
melden vóór 20 december 
via kerstinn@elthetokerkam-
sterdam.nl of 06-14813724.

Oud-Oost

• Zondag 18 december, 
19.00 uur: Lessons and 
Carols in de Muiderkerk  

• Zaterdag 24 december, 
19.30-20.30 uur: Lichtjes-
pad door het Oosterpark

• Zaterdag 24 december, 
22.30 uur: kerstnacht-
dienst

v.l.n.r.: Marjolein Hekman (Binnenwaai, IJburg), Greteke de Vries 
(Muiderkerk, Oud-Oost) en Martijn van Laar (Elthetokerk, Indische 
buurt) vormen samen het team van de Protestantse Kerk Amsterdam-
Oost. Foto: Ivo van Hoeve

Betondorp wordt beschermd stadsgezichtSTA RT  2 3  J A N UA R I  2 0 2 3

Achtweekse mindfulness-
training op IJburg 

Amsterdam heeft onlangs drie woongebieden in de stad aangewezen als beschermd 
stadsgezicht: de Admiralenbuurt, Oud-Zuid en Betondorp. Deze buurten hebben een grote 
waarde op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie en verdienen daarom 
bescherming. Dit houdt in dat er in deze buurten bijvoorbeeld geen panden gesloopt mogen 
worden. 
Tuindorp Watergraafsmeer, zoals Betondorp officieel heet, werd gebouwd tussen 1923 en 
1927. De buurt is ontworpen als ‘tuinstad’: het was de bedoeling om arbeiders weg te halen 
uit hun ongezonde woonomstandigheden in het overvolle centrum en ze aan de stadsrand 
te huisvesten in een ‘dorpse’ wijk met veel groen. De straten van Betondorp komen samen op 
de Brink, het centrale plein. Veel gebouwen op de Brink waren al beschermd, maar nu is ook 
gegarandeerd dat de stedenbouwkundige indeling van heel Betondorp bewaard blijft. 

foto: 1928, Brink Betondorp, Stadsarchief Amsterdam

Wil jij het nieuwe jaar goed beginnen? Minder geleefd 
worden en meer aanwezig zijn? Wil je van stress en 
piekeren naar meer balans en beter slapen? Van de 
automatische piloot naar bewust kiezen? Van altijd maar 
doorgaan naar luisteren wat je nodig hebt?
In deze achtweekse mindfulness-groepstraining leert 
trainer en coach Caroline Laan je waardevolle tools en 
technieken om veerkrachtig om te gaan met de turbulentie 
van het dagelijks leven.
De mindfulnesstraining wordt in veel gevallen vergoed 
door zorgverzekeraars en werkgevers. De training gaat van 
start op maandag 23 januari 2023, locatie: stadsoase ‘Naar 
Zee’ op IJburg.
Meer info op: www.yourdailyshine.nl/mindfulnesstraining of 
mail naar caroline@ yourdailyshine.nl. 

Advertorial



Zorggroep Amsterdam 
Oost heeft 
mogelijkheden.  

Meer weten? Bel John Cools 

06 57 095 255

Werken in je 
eigen buurt?

www.zgao.nl

Dasha Elfring

helder over 
wat een 
uitvaart kost

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

U bent altijd 
welkom voor 
een open 
gesprek.

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

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

De Vuurwerk 
specialist 
Het mooiste vuurwerk van Nederland! 
1e Oosterparkstraat 128, 1091HH Amsterdam

Bestel via devuurwerkwinkel.nl en vul de postcode in: 1091HH 

Verkoopdagen: 29, 30 en 31 december, iedere dag vanaf 08.00 uur

Bij inlevering advertentie een vuurwerktas 
t.w.v. €150 voor €100,00 en/of 
compound box t.w.v. €200 voor €150,00 

Wij hebben een groot assortimentmet F2 en F1 vuurwerk

Geef een signaal af 
tegen discriminatie.
Meld altijd! 

Hoe kun je melden?
▪ Telefonisch: 020 - 638 55 51 en 
 via Whatsapp

▪ Via de website: mdra.nl
▪ Via de email: discriminatie@mdra.nl
▪ Via de App: Discriminatiemelder

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?



Santa Crisis

RUBRIEK  MARIEKE GROEN

Geld besparen met de feestda-
gen, kan dat? Zeker, kijk maar 
naar het buitenland. 
Ik bracht ooit een oudejaars-
avond door in Andalusië. Even 
voor twaalf uur kreeg ik een 
bakje met twaalf druiven aange-
reikt: las doce uvas de la suerte. 
Geluksdruiven. Spanjaarden 
eten ze traditioneel met oud en 
nieuw. Als de klok twaalf slaat 
steek je bij elke slag een druif in 
je mond. Ook handig voor als 
je geen zin hebt om door Jan 
en alleman gezoend te worden; 
om 00:02 heb je gegarandeerd 
je mond nog vol. Ga je ergens 
oud en nieuw vieren, neem dan 
druiven mee in plaats van die 
afgezaagde fles bubbels. 

Op de Filipijnen geven men-
sen elkaar met oud en nieuw 
muntjes voor geluk. Kijk of je 
nog ergens muntjes hebt liggen 

van buitenlandse reizen, doe er 
een kaartje bij of stop ze in een 
ballon die je opblaast (voor een 
vuurwerkloze knal om twaalf 
uur) en deel ze uit. 
Krijg je eters? Serveer ze dan 
cotechino e lenticchie (linzen 
met varkensworst) voor geluk 
en financiële voorspoed. Itali-
anen eten het traditioneel om 
twaalf uur. Kost geen drol en 
vult enorm. 
De Denen eten op kerstavond 
ris a la mande: rijstpudding met 
amandelen en warme kersen-
saus. In één van de bakjes wordt 
een hele amandel verstopt, 
degene die hem vindt krijgt een 
cadeautje. Weer eens wat an-
ders dan die eeuwige Viennetta 
ijstaart. 

Voor gratis entertainment 
moet je bij de Tsjechen zijn. 
Die werpen op oudejaars-

avond een schoen over hun 
schouder tegen de voordeur. 
Belandt de schoen met de hak 
tegen de deur dan ga je dat jaar 
trouwen of krijg je een relatie, 
landt hij andersom dan blijf je 
alleen. Wie niet wil weten wat 
het nieuwe jaar op romantisch 
vlak te bieden heeft houdt zijn 
schoen aan. 

Tot slot een tip voor gratis 
kerstcadeaus: sjablonen voor 
peperkoekmeubeltjes geba-
seerd op Ikea-classics als de 
Billy-boekenkast en de Lack-
tafel, plus files om de steek-
vormpjes in 3D te printen. Hier 
kun je ze downloaden: https://
www.ikea.com/ca/en/campaigns/
from-gingerbread-house-to-ginger-
bread-hoeme-pub3e65e2d0 (let op: 
ze zitten goed verstopt, met de 
zoekfunctie vind je ze niet!). 

En voor wie alles al heeft, is 
een brief van de Kerstman 
natuurlijk het ultieme cadeau. 
Wie Santa vóór 16 december 
een brief stuurt ontvangt er een 
terug. Dit is het adres: 
Santa Claus
Santa Claus’ Main Post Office
Tähtikuja 1
96930 Arctic Circle, Finland.

Zelf hou ik dit jaar een oude 
Luilekkerlandiaanse traditie 
in ere, op de bank met Netflix 
en loads of lekkers binnen 
handbereik. Een uitstekende 
traditie, als je het mij vraagt. 
Fijne dagen!

Schrijver Marieke Groen leeft van 
heel weinig geld, maar voelt zich 
nooit arm. Ze heeft er een kunst van 
gemaakt om met minimale middelen 
maximaal te kunnen genieten en deelt 
hier haar beste bespaar-hacks.

WEINIG GELD, MAAR NIET ARM
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Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)         

ZGAODeel 97

Het hele ZGAO-team wenst u fijne feestdagen 
en alle goeds voor het nieuwe jaar

Ook in 2023 
helpen wij met liefde en lef 
ouderen zoveel mogelijk het leven 
te leven dat zij willen.



ELEMENTS
Ontdek de nieuwe stadsbuurt Elements, op tien minuten fietsen van de 
sfeervolle binnenstad van Haarlem. Elements wordt een groene, autoluwe 
stadsbuurt, van alle gemakken voorzien. Pak je de E-bike richting strand, dan 
sta je na ruim twintig minuten trappen met je voeten in het zand. Bloemendaal 
en Zandvoort liggen op steenworp afstand. Elements bevindt zich op het 
voormalig Fluor-terrein in Haarlem-Schalkwijk.

ALLES BINNEN HANDBEREIK

Op loof- of fietsafstand van Elements bevindt zich winkelcentrum Schalkwijk. 
Dit gebied ondergaat een totale revitalisatie, die enkele jaren geleden is 
ingezet. Je kunt hierbij denken aan nieuwe huurwoningen met winkelruimte 
eronder, een heel nieuwmarktplein, een bioscoop en er komt een foodhal. 
Alles voor de dagelijkse boodschappen en meer onder één dak.

ENERGIENEUTRAAL EN GASLOOS

Alle woningen in Elements Haarlem worden gasloos gebouwd en voorzien 
van zonnepanelen. De Townhouses worden bovendien voorzien van een 
bodemwarmtepomp en vloerverwarming en zijn hiermee energieneutraal.  
Dit alles zorgt dit ervoor dat je energiezuinig en comfortabel kunt wonen  
in Elements.

In het hart van Elements Haarlem verrijst Factory, het pronkstuk van de wijk. 
Het oude hoofdkantoor van Fluor is volledig gestript en getransformeerd. 
Toch blijven er van de oorspronkelijke, industriële bouw genoeg details 
over om dit tot stoere loftwoningen om te toveren. Het 3,5 meter hoge 
betonnen plafond en de betonnen kolommen blijven bestaan. Factory heeft 
zes woonlagen met lofts van 90 tot 200 vierkante meter met op het dak een 
groene tuin, uitsluitend toegankelijk voor de bewoners.  
De hele gevel is van glas voorzien, waardoor je ondanks de diepte van de 
woning toch genoeg licht in huis hebt. Het hele pand krijgt driehoekige erkers, 
hoger je komt, hoe groter de erker wordt. Bovendien kunnen bijna alle ramen 
open, dus de bewoners kunnen op deze manier straks heerlijk genieten van 
buiten.

IS ZO’N COOLE L-LOFT IETS VOOR JOU?

Er zijn nog een paar L-lofts beschikbaar. Een mini kartbaan voor de kids, 
eindelijk ruimte voor een thuisbioscoop of een persoonlijke galerie voor al 
je kunst? Met een oppervlak tussen de 180 en 200 m² is de L-loft echt een 
joekel van een woning om out of the box te gaan met je interieur. 
De badkamer en het toilet van de L-lofts hebben een prachtige eigentijdse 
upgrade met een ligbad en diverse zwarte elementen.

ZOMER 2023 HIER WONEN

De bouw van de lofts in Factory is in volle gang. In het tweede kwartaal 
van 2023 worden, als alles volgens planning verloopt, de eerste woningen 
opgeleverd.

Aan de westzijde van Elements zijn onlangs tien riante stadswoningen 
(Townhouses) in verkoop gegaan. De woonoppervlaktes variëren van 143  
tot 160 vierkante meter. De prijzen: vanaf 664.000 euro (v.o.n.). 

RIANTE WOONKEUKEN EN LIVING, TWEE BADKAMERS

Hoe zijn de Townhouses opgezet en ingedeeld? Met een speels trapje 
kom je via de glazen voorgevel direct in de riante woonkeuken. Een zijdeur 
geeft toegang tot een berging/techniekruimte. De mooie woonkeuken 
met eilandopstelling van SieMatic biedt je voldoende ruimte voor een 
grote eettafel en een zit- en/of speelhoek voor de kinderen. De gehele 
benedenverdieping heeft een verdiepingshoogte van circa drie meter.  
De woonkeuken komt direct uit op de privé-tuin, die overgaat in een glooiend 
en autoluw buitenterrein. Kinderen kunnen daar ongestoord spelen en jij kunt 
een terrasje pakken bij de horecagelegenheid die hier gepland is.

THUISBIOSCOOP, BALKON OVER DE HELE BREEDTE

Op de eerste verdieping bevindt zich de living, met voldoende ruimte voor 
een thuisbioscoop. Ook heb je op deze verdieping een slaapkamer en 
een badkamer met bad. Woningtype TH2 heeft hier zelfs twee slaap- of 
werkkamers. De bovenste verdieping heeft een tweede badkamer, twee 
ruime slaapkamers, een kast voor de wasmachine en de droger, en een 
balkon over de gehele breedte van de gevel. Je parkeert je auto trouwens  
uit het zicht, in de nabijgelegen garage Smart Dock.

START BOUW KOMEND VOORJAAR

De bouw van de Townhouses start komend voorjaar, als alles voorspoedig 
verloopt kan kerst 2023 hier gevierd worden.

Kijk op ELEMENTSHAARLEM.NL voor het laatste aanbod  
of neem contact op met ons verkoopteam.

LOFTS

TOWNHOUSES
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Voor wie 
verder kijkt

Dus wil je ook uitgebreid kiezen 
uit prachtige merkmonturen?
Zoek je perfect passende lenzen?
En wil je goed en persoonlijk geholpen worden?
Dan kom je toch gewoon even binnen!
Er staat altijd een collega klaar
om jou beter te leren kennen.
Zo vinden we samen jouw perfecte match
én de beste zichtoplossing.

Kijk verder en kom verder bij Pearle Studio.
Zien we je snel?

Aangenaam, wij zijn Pearle Studio.
Die nieuwe opticien bij jou in de buurt.
Op de plek waar eerst Eye Wish zat.

We zijn jouw persoonlijke oogexpert
maar met een nieuwe naam. 
Én, met alle aandacht, geweldige service, 
kundig stijladvies én een premium collectie.
Voor iedereen die daar oog voor heeft.

Waldenlaan 118

Amsterdam
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Van horecatijger en creative director 
naar doktersassistent

Nadat ze als stewardess heel Europa door vloog, 
in hotels werkte en ruim 13 jaar bedrijfsleider 
was in de horeca, begon het een paar jaar gele-
den bij Stephanie (46) te kriebelen. “Ik werkte 
6 dagen per week, 12 uur per dag. Het is een 
verademing voor mij dat ik nu om 17 uur naar 
huis kan en de avonden voor mezelf heb. En op 
zaterdagen weer naar verjaardagen kan bijvoor-
beeld. Voor mij een life saver; dat ik weer tijd 
heb voor mijn familie en vrienden maakt dat 
niet alleen ik, maar mijn hele omgeving blij is 
met mijn overstap.” 

Martien was creative director in de tijdschriften-
wereld, maar heeft de passie voor haar huidige 
werk niet van een vreemde: haar vader en opa 
waren huisarts, haar zus is het nog steeds. Juist 
die zus bracht het balletje bij haar aan het rol-
len: “Ik wilde iets anders, mijn zus zei dat er 
zo’n tekort aan doktersassistenten is. Ik maakte 
een afspraak met mijn eigen huisarts, dokter 
Elfering van SAG. Zij adviseerde mij een prak-
tische opleiding te volgen. Nadat ik een leuk 
gesprek had met een SAG hrm-medewerker en 
mijn cv en motivatiebrief had gemaild, stond 
ik door corona eerst even in de wacht. Maar in 
september 2020 kon ik dan toch beginnen aan 
de versnelde opleiding en had ik binnen een 
jaar en 4 maanden mijn diploma gehaald.” 

Ook Stephanie volgde de versnelde opleiding, 
die voor beide dames door SAG werd betaald. 
“Net als Martien kwam ik vanaf het begin van 
mijn opleiding direct bij SAG in dienst; op 
maandag ging ik naar school, waarna ik 3 dagen 
per week werkte bij een SAG gezondheids-
centrum. Op vrijdag en zaterdag deed ik mijn 
huiswerk.” De opleiding ging Stephanie redelijk 
makkelijk af. “En wat zo fijn was; ik kon het ge-
leerde meteen in de praktijk oefenen; al tijdens 
mijn opleiding verrichte ik allerlei doktersassis-
tent-taken.” 

Martien, assistent in een ander SAG gezond-
heidscentrum, vult aan: “Dit is echt een vak voor 
zij-instromers, 1,5 jaar opleiding is te overzien 
en je mag inderdaad meteen aan de slag. Daar-
naast stimuleert SAG je zelfontwikkeling; je 
krijgt alle ruimte om je verder te laten opleiden. 

Nu ben ik mij bijvoorbeeld aan het verdiepen 
in vrouwenspecialismen, zoals uitstrijkjes. Er 
is veel mogelijk binnen deze organisatie, heel 
prettig.”

Naast jonge, nieuwe doktersassistenten inves-
teert SAG juist ook graag in oudere zij-instro-
mers. “Je neemt tenslotte ook een heleboel le-
venservaring mee”, licht Stephanie toe. “Ik heb 
echt veel aan de mensenkennis en -omgang die 
ik in de horeca heb opgedaan. Maar wat ik hier 
doe, heeft meer betekenis. Dat voelt heel goed.”

Ook de 60-jarige Martien merkt dat ze veel 
heeft aan haar levens- en werkervaring: “Al-
leen al de ervaring met mijn eigen gezondheid 
en die van de mensen om me heen. Maar ook 
mijn mensenkennis, onze praktijk heeft zoveel 
verschillende patiënten. Van laaggeletterd tot 
expats en alles daar tussenin. Heerlijk, die vari-
atie! Ook qua werk trouwens, elke dag is anders. 
Natuurlijk zit er wel eens een chagrijn tussen, 
maar de meeste mensen zijn superaardig en 
dankbaar. Zoals een jongere patiënt binnen 
onze praktijk die in transitie is om jongen 
te worden. Ik geef hem elke 3 maanden zijn 
hormooninjecties. Zijn moeder zei onlangs dat 
hij het zo fijn vindt dat ik dat doe. Hij zag er zo 
tegenop, ik maak het voor hem makkelijker. 
Kijk, dáár doe ik het voor.” 

Hebben beide enthousiastelingen tot slot nog 
iets te zeggen tegen dames en heren die een om-
scholing tot doktersassistent overwegen? “Doen! 
Ik heb inmiddels al 3 mensen naar de opleiding 
gecoacht, 1 van hen is bij SAG in opleiding, 2 
moeten nog afstuderen, maar zou ik SAG zeker 
ook aanraden”, aldus Martien. 

Stephanie: “Wees niet bang voor verandering, 
laat je er niet door tegenhouden! Voor mij is 
dit echt een andere wereld, maar eentje waar ik 
heel prettig geland ben en nog heel lang wil blij-
ven. Het is even hard werken, maar als je alles 
goed bijhoudt, is het heel goed te doen. Daar-
naast beteken je echt iets voor iemand in dit vak. 
Ik ben zo blij dat ik de sprong heb gewaagd!” 

Advertorial

In Amsterdam, en de rest van Nederland, is de vraag naar goede, gediplomeerde doktersas

sistenten groot. Eigenlijk best raar dat er nog altijd te weinig kandidaten aan de opleiding 

beginnen, gezien het mooie, dankbare werk. Zeker als je de enthousiaste ervaringsverhalen 

hoort van Stephanie en Martien. Beide dames hebben zich via een BBL(beroeps begelei

dend leren) traject laten omscholen tot doktersassistent en werken vanaf het begin van hun 

opleiding binnen een gezondheidscentrum van de stichting Amsterdamse gezondheidscen

tra (SAG). Van die carrièreswitch hebben beide dames nog geen moment spijt gehad.

De 18 locaties van SAG 
in Amsterdam

Foto’s: Macarena Mellado

WELKOM BIJ SAG!
Ook enthousiast geworden? Op dit moment zijn bij SAG de plekken voor BBL-ers gevuld, maar SAG 
is altijd op zoek naar herintreders en uiteraard zijn ook beginnende of ervaren, gediplomeerde 
doktersassistenten welkom.

Wil je meer weten, gewoon eens een goed gesprek voeren over een eventuele (om)scholing tot 
doktersassistent, of een dagje meelopen? Neem vrijblijvend contact op met de SAG hrm via 
hrm@sag-amsterdam.nl of bel 020 58 22 080. Kijk ook op www.sag-amsterdam.nl voor meer 
informatie over stichting Amsterdamse gezondheidscentra en haar 18 locaties in Amsterdam.
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deBrugRecept

Met wentelteefjes maak je goede sier bij het jonge eetpubliek aan tafel. Het gerecht is ook nog een goede 
restjesverwerker. In plaats van (oud) witbrood, kun je ook een restje stokbrood of briochebrood gebruiken. 

Bereiding: Klop het ei los met de kokosmelk, 5-kruidenpoeder en suiker. Wentel het brood door het mengsel. 
Verwarm een klont boter in een koekenpan. Bak de wentelteefjes 1,5 – 2 minuten per kant tot ze mooi bruin 
zijn. Houd de wentelteefjes eventueel warm in een oven (100 – 125 graden). Serveer ze met de geraspte kokos 
en jam. Heb je trouwens geen oud witbrood, dan kun je ook vers brood gebruiken dat je een paar minuten op 
lage temperatuur in de oven droogt. 

WINTERSE SMOOTHIE
Vind ’m maar eens in deze stad: de smoothie zónder boerenkool, spinazie of tarwegraszaad. Een uitgestorven 
soort, maar gelukkig maak je ’m heel makkelijk zelf.  

Bereiding: Pers de bloedsinaasappel uit in een hoge kom. Schil de banaan en snijd ’m in stukken. Rasp de 
gember. Dit gaat het makkelijkst als-ie ingevroren is. Voeg de banaan, geraspte gember en granaatappelsap toe 
aan de hoge kom. Pureer de ingrediënten en verdeel de smoothie over twee glazen.
 

EGGS BENEDICT
Geen betere smaakcombi dan zuur en vet, als je het mij vraagt. De zurige hollandaisesaus in dit gerecht is een 
heerlijke tegenhanger van de vette zalm. 
Eggs benedict is echt makkelijker te maken dan je denkt. Een kwestie van zorgen dat alles klaarstaat en heel veel 
kloppen. Officieel eet je deze klassieker met gepocheerde eieren, maar we doen de shortcut met zachtgekookte 
eieren. 

Bereiding: Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd de broodjes in de lengte doormidden en bak ze een 
paar minuten tot ze wat harder zijn. Kook de twee eieren circa 5,5 minuut (reken 5 minuten voor kleine eieren 
en 6 minuten voor grote). Laat ze schrikken in ijskoud water en pel ze voorzichtig. Verdeel de zalm over de 
broodjes. Laat de boter zachtjes smelten. Doe de eidooiers in een kleine pan. Snijd de citroen in tweeën en pers 
een halve citroen boven de eidooiers uit. Klop het mengsel los met een garde. Hang de pan met eidooiers in 
een grotere pan waarin een bodempje water zachtjes kookt (au bain-marie). Zorg ervoor dat de kleine pan het 
kokende water niet raakt. Klop even door tot het mengsel iets dikker wordt, maar let erop dat het geen roerei 
wordt. Voeg nu in een dunne straal de gesmolten boter toe en blijf kloppen zodat er een mooie, gebonden saus 
ontstaat. Breng op smaak met zout, (witte) peper en misschien nog wat citroensap. Leg het ei op de zalm en 
schep er twee lepels hollandaisesaus overheen. Serveer met een paar takjes verse dille. 

RECEPTEN

KRUIDIGE WENTELTEEFJES      Voor 2 porties wentelteefjes:

• 1 ei
• 100 ml kokosmelk 
• halve theelepel Chinese 5-kruiden-

poeder
• 1 theelepel suiker
• 4 sneetjes oud witbrood
• boter om in te bakken
• voor erbij: geraspte kokos en jam  

 

       
Smoothie voor 2 personen: 

• 1 bloedsinaasappel
• 1 banaan
• 1 cm gemberwortel, geschild 
• 200 ml granaatappelsap 

 

 
 
Eggs benedict voor 2 personen: 

• 2 ronde broodjes (bv kaiserbrood-
jes)

• 2 eieren 
• 2 plakken gerookte zalm
• 60 gram ongezouten roomboter
• 2 eidooiers 
• 1 citroen
• verse dille

Janneke kookt

Een uitgebreid kerstontbijt 

Kerst is het ultieme uitslaapmoment. Maar stel dat je Eerste of Tweede Kerstdag toch om 7 uur opstaat, bijvoorbeeld omdat je baby je 

heeft wakker gehuild of je je hond moet uitlaten. Of omdat je wil zien hoe Oost ontwaakt met Kerst (aanrader, mensen). En je maakt dan 

een flinke wandeling, over de Weesperzijde, Borneoeiland of langs het Nieuwe Diep. En je komt verkleumd en moe maar voldaan thuis. 

Dan wil je een goed ontbijt. Zoiets als dit bijvoorbeeld. (Ook zeer geschikt na een uitslaapsessie, trouwens.)

NA EEN LANGE OCHTENDWANDELING DOOR OOST
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ZIE VOOR VEEL MEER EVENEMENTEN IN OOST DEBRUGKRANT.NL/AGENDA. JE KUNT DAAR OOK ZELF EVENEMENTEN AANMELDEN.

ALLEGAAR

✱ 13 januari
Rock-‘n-rolldanslessen voor 
beginners in het fameuze rock-
‘n’-rollcafé De Cruise Inn op 
Zeeburgereiland. Leer de be-
ginselen van rockabilly-jive-stijl 
in zes lessen, kosten €50 per stel. 
Eerste les op 13 januari 2023, 
info en inschrijven: info@cruise-
inn.com. De Cruise Inn, Zuider-
zeeweg 29, parkeren gratis.

FILM

✱ 23 december
The Last Bus (6+), een hartver-
warmende film over liefde en 
verlies. Vrijburcht, 20.30 uur, 
theatervrijburcht.nl.

JEUGD

✱ Vanaf 12 oktober
Duiker Doris (2+), avontuur-
lijke familievoorstelling. De 
lamp van de vuurtoren is kwijt, 
help Duiker Doris die terug te 
brengen en beleef een wonder-
lijke waterwereld. Het Scheep-
vaartmuseum, hetscheepvaartmu-
seum.nl.

✱ 17 -18 december
Kerst op het Diemerplein. 
Kinderknutselterras met warme 
choco, kerstman, kersthapjes 
en kersttreintje. Diemerplein, 
13.00-15.00 uur, programma 
opdiemerplein.nl.

✱ tm 27 januari
Expositie Droomboot, OBA 
Javaplein. Spannende fantasie-

dieren, avontuurlijke eilanden 
en kleurrijke kleischilderijen. 
Deze expositie is het eindre-
sultaat van kunstproject De 
Droomboot o.l.v. Mette Stein-
cke, met kunstworkshops voor 
kinderen van 6-11 jaar. 

KERST

✱ 18 december
Festival van Lessons and Carols. 
Kerstevenement in Engelse 
traditie, met carols, gedichten, 
adventslezingen en samenzang. 
Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 
19.00 uur, muiderkerk.nl.

✱ 22 december
Kerstdiner & Kerstbingo! 
Driegangen kerstdiner voor een 
wel heel vriendelijk prijsje en 
na het eten de grote Kerstbingo. 
Bingomaster Ramona laat de 
ballen rollen en er zijn leuke 
prijzen te winnen. Buurtcen-
trum De Meevaart, Balistraat 
48A, vanaf 18.00 uur, reserve-
ren via 0900-9003030.

✱ 24 december
Kinderkerstcafé. In ontspan-
nen setting het kerstverhaal in-
teractief voor kinderen en hun 

ouders en grootouders. Eltheto-
kerk, Javastraat 118, 16.00-17.00 
uur, elthetokerkamsterdam.nl

✱ 24 december
Kerstavond bij de Binnen-
waai. Vuurkorven en choco, 
zingen, verhalen, fanfare en 
rond 21.15 uur een korte vie-
ring. Binnenwaai, Ed Pelster-
park 2, vanaf 19.00 uur, binnen-
waai.nl.

✱ tot 25 december
Magisch Maxis, kerst op het 
terrein. Onder veel meer: win 
een kerstpakket voor een dier-
bare en de inpakservice. Maxis, 
check @maxismuiden op de 
socials.

MARKT

✱ 14 december
Kerstweggeefkraam met kerst-
cadeaus, kerstversiering, inpak-
service en muziek. Verzamel de 
(kerst)spullen die je niet meer 
gebruikt en lever ze deze dag in. 
Naaicafé & reparatietafel zijn 
ook van de partij. Buurtcoöpe-
ratie De Eester, vanaf 10.00 uur, 
buurtcooperatieohg.nl.

✱ 16-17 december
Kerstproeven bij Landmarkt, 
pre-kerstdiner. Landmarkt, 
Schellingwouderdijk 339, reser-
veren via landmarkt.nl.

✱ 17 december
Javaplein Vintagemarkt 
kerst-editie. Alles wat schittert, 
de mooiste vintage meubels, 
kledingstukken en accessoires. 

Met extra: kerstdecoratie, glit-
tertops, bourgondische lekker-
nijen en waardige kerstcadeaus. 
Javaplein, 11.00-17.00 uur, 
foundinsweden.com.

✱ 18 december
Wintermarkt in Park Franken-
dael. Eerlijke, lekkere, lokale 
producten, bijvoorbeeld voor 
je kerstdiner of om cadeau te 
geven. 11.00-17.00 uur.

MUZIEK

✱ 20 december
GOGO Gospel Kerst show. 
Het Go Go Gospel Choir onder 
leiding van zangeres Caro Dest 

met gospel en een snufje soul, 
jazz en pop. Jungle Amsterdam, 
Tweede van Swinden 26, 19.30 
uur, kaartjes via carodest.nl. 

✱ 11-21 december
Kerst in het Muziekgebouw, 
tien hartverwarmende concer-
ten, van koor tot kerstspel. Zie 
muziekgebouw.nl.

THEATER

✱ 17-31 december
Winters Warm Theater Festi-
val in de kerstvakantie. Voor-
stellingen in Plein Theater aan 
het Sajetplein voor iedereen en 
alle leeftijden. Met onder meer 
de dansperformance The Little 
Christmas Tree, de Talking 
Trees X-Mas Party met livemu-
ziek en meer, de vrolijke pop-
pentheatervoorstelling Spring 
(4+), en Rubén S.a.n.c.h.e.z. 
presenteert een persoonlijke, 
warme avond met livemuziek. 
Zie voor data en tijden plein-
theater.nl.
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Een bouwwerk dat na een 
renovatie nooit meer openging

RUBRIEK  TOINE HEIJMANS

In het jaar 3232 vinden onder-
waterarcheologen een beton-
nen bouwwerk in de verdron-
ken stad Oud-Amsterdam, die 
ooit de hoofdstad was. Het 
duurt lang voordat ze kaas 
maken van de wonderlijke 
bekabeling die ze erin aantref-
fen, kilometers met kunststof 
omhuld ijzerdraad, houten 
kisten vol defecte software en 
hardware, containers met led-
lampen, kennelijk in wanhoop 
achtergelaten.

Uit de paar geschreven bron-
nen die de tijd nog prijsgeeft, 
ontkomen aan de Grote Inter-
netimplosie van 2323, waarin 
bijna alles wat digitaal was in 
enkele dagen verdween alsof 
het nooit had bestaan, valt te 
reconstrueren dat het de ver-
geten ‘Piet Heintunnel’ betreft 
onder een water dat destijds 
met ‘Buiten-IJ’ werd aangeduid. 
Het was een nieuw bouwwerk 
dat om onduidelijke redenen 

gerenoveerd moest worden, 
nooit meer openging en werd 
vergeten. 
Het is de Amsterdammers nooit 
gelukt de aandoenlijke techniek 
werkend te krijgen, zoals het 
ze ook niet lukte de prachtige 
kades en bruggen te herstellen 
langs de grachten die volgens 
historici fenomenaal moeten 
zijn geweest. De geweldige 
stapel vrolijke communicatie 
die onlangs in uitstekende 
staat is teruggevonden – ver-
keersborden maar ook flyers 
en billboards van mensen die 
bouwhelmen dragen met ‘Piet’ 
en ‘Hein’ erop – wordt nog 
onderzocht.

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

DE WEG KWI JT

Locatie: Piet Heintunnel
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Importeur direct aan particulieren. De grootste en goedkoopste van Europa.

WIJ GARANDERENWIJ GARANDEREN
KORTINGENKORTINGEN  TOT 90%TOT 90%  
ABSOLUUT GOEDKOOPSTE ABSOLUUT GOEDKOOPSTE 

PRIJSGARANTIE. PRIJSGARANTIE. 

3 DAGEN MARATHON 
VUURWERKVERKOOP
DUMPPRIJZEN SPEKTAKEL
TOPCOLLECTIES. ALLES MOET WEG!

MEGA FONTEINBOX .........elders 14,99  7,50 
GIGA SIERPAKKET ..............elders 29,99  14,99 3 DAGEN NON-STOP

VUURWERKGIGANT 
HOLLANDIVANI

Ambachtstraat 12-14
Beverwijk

Industriegebied bij
Beverwijkse Bazaar.

Infolijnen 0251-224918 of 
06-53702693 / 06-51663390 

www.hollandivani.nl 

PINAUTOMAAT AANWEZIG
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McDonalds

MEUBELBOULEVARD (parallelweg)

Makro
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AR

Parkeren
markten

montageweg

AMBACHTSTRAAT

RANDWEG

OOSTERSE MARKT

COLOR DISPLAY  1 KG KRUIT FLOWERBED
PALM THUNDER  1 KG KRUIT FLOWERBED
BLANKING SKY  1 KG KRUIT FLOWERBED 
GOLDEN STARS  1 KG KRUIT FLOWERBED
MAJOR HEAVEN  1 KG KRUIT FLOWERBED

DUIZENDEN CAKES en FLOWERBEDS  
MET PROFESSIONELE EFFECTEN

Zie enkele dumpprijs voorbeelden:

2.0 KNALPOT 300 SCHOTS 
Elders 24,99        ONZE PRIJS 9,99

DUIZENDEN PROFESSIONELE 
OVERSIZED COMPOUNDBOXEN

De grootste en mooiste collectie van Europa. 
Complete vuurwerk shows. Zwaarste kruidvullingen 

Mega voordeel!Mega voordeel!  ZIE ENKELE VOORBEELDEN

DUIZENDEN PROFESSIONELE SIERVUURWERKPAKKETTEN
DE MOOISTE VAN NEDERLAND

Zie enkele DUMPPRIJS voorbeelden:
Kingsize pakket
Elders 59,99  ONZE PRIJS �������������14,99
Exclusief sierpakket
Elders 69,99  ONZE PRIJS �������������19,99
2.0 sierpakket
Elders 84,99 ONZE PRIJS �������������24,99
Familie sierpakket
Elders 98,99      ONZE PRIJS �������������29,99
Mega sierpakket
Elders 129,99      ONZE PRIJS �������������39,99 
Super professioneel pakket
Elders 189,99      ONZE PRIJS �������������69,99

KINDER VUURWERKPAKKETKINDER VUURWERKPAKKET

Compoundbox    205 schots elders 199,99 onze prijs 34,99 
Super compoundbox    112 schots elders 199,99 onze prijs 59,99  
Compoundbox    240 schots elders 229,99 onze prijs 59,99
Extreme big box    elders 199,99 onze prijs 69,99 
Ultimate compoundbox    144 schots elders 269,99 onze prijs 84,99 
Compoundbox    196 schots elders 269,99 onze prijs 84,99 
Big gold crystal compoundbox   144 schots elders 259,99 onze prijs 89,99 
Professionele compoundbox    400 schots elders 319,99 onze prijs 119,99 
Mei tai tailgate    270 schots elders 299,99 onze prijs 149,99
Machine XXXL compoundbox   361 schots elders 399,99 onze prijs 149,99 
Big platinum cristal compoundbox    222 schots elders 429,99 onze prijs 169,99
Professionele compoundbox    600 schots elders 479,99 onze prijs 179,99

LET OP! NACHTVERKOOP
WO 28 dec. 24.00 t/m DO 29 dec. 22.00 uur
VR 30 dec. 06.00 tot 22.00 uur
ZA 31 dec. 06.00 tot 18.00 uur

KNALPOTTEN

IEDEREEN KAN ZEGGEN DE 
LAAGSTE PRIJS TE HEBBEN. 

WIJ GARANDEREN HET! MAAR NOOIT 
TEN KOSTE VAN DE KWALITEIT

ALS HET LEVEN DUURDER WORDT, 
WORDEN WIJ GEWOON GOEDKOPER

BIJ ONS GEEN 

VOORVERKOOP
3 DAGEN NON-STOP

MEER DAN MEER DAN 100100  
VERSCHILLENDE VERSCHILLENDE 

COMPOUNDBOXENCOMPOUNDBOXEN

KIJK enKIJK en
VERGELIJK,VERGELIJK,

NERGENS GOEDKOPERNERGENS GOEDKOPER COMPOUNDCOMPOUND
1 X AANSTEKEN  COMPLETE 1 X AANSTEKEN  COMPLETE 

VUURWERKSHOW  ZWAARSTE TUBESVUURWERKSHOW  ZWAARSTE TUBES

4
KG

2
KG

ALS ENIGE IN EUROPA 

Tripple 
XXL 
1000 SCHOTS  
COMPOUNDBOX  
LIMITED EDITION
EVENEMENTEN DEAL!!!  
professionele vuurwerkshow 
zwaarste kruidvulling 
 
Advies verkoopprijs 799,- 

Onze prijs 299,99

TIENTALLEN CONTAINERSTIENTALLEN CONTAINERS MEGA VOORDEELMEGA VOORDEEL

Wij danken Burgemeester en Wethouders van Beverwijk 
voor het verlenen van een nachtvergunning om dit  

3 daags vuurwerk prijzen spektakel mogelijk te maken in 
een speciaal ingerichte loods in het industriegebied bij de 

Beverwijkse Bazaar.

} elders 119,99

ONZE PRIJS 
34,34,9999

PYRO CAKE             3 STUKS 
elders 29,99 ...................................................ONZE PRIJS 14,99 
LUFTMEISTER CAKE  3 STUKS
elders 39,99 ..................................................ONZE PRIJS  19,99

ZWAAR CALIBER KNALPOT 
Elders 24,99        ONZE PRIJS 9,99

LET OP! SLA JE SLAGLET OP! SLA JE SLAG
BUITEN ONZE EIGEN IMPORT VROEG
EEN BEKENDE CHINESE
TOP VUURWERK- 
FABRIKANT VAN ONS 
OM HEM TE HELPEN BIJ DE VERKOOP 
VAN 4 CONTAINERS 
VUURWERK DIE IN DE 
HAVEN VAN ROTTERDAM STAAN, OMDAT 
EEN NEDERLANDSE IMPORTEUR (DE 
NAAM MOGEN WE NIET NOEMEN) NIET 
AAN ZIJN FINANCIELE VERPLICHTINGEN 
KAN VOLDOEN.

ALLES MOET WEG TEGEN DUMPPRIJZEN

HOLLANDIVANI BLIJFT HOLLANDIVANI BLIJFT 
LAGE PRIJZEN KAMPIOENLAGE PRIJZEN KAMPIOEN



Everyones, zoals de mede-
werkers zichzelf liefkozend 
noemen, wordt met respect 
gesproken over de briljante, 
maar bescheiden gebleven 
collega die het algoritme be-
dacht waardoor een vliegticket 
of hotelkamer elke keer dat 
een potentiële klant erop klikt 
een beetje duurder wordt. 
Een vergelijkbaar algoritme 
wordt door Booking.com 
gebruikt. Het is niet toevallig 
dat er, als je geïnteresseerd 
bent in een bepaalde hotelka-

‘Prestige is ongetwijfeld een drijfveer geweest’
HOOFDKANTOOR BOOKING.COM

Van Erven Dorens Geeft Sterren

Facebook, Instagram, Twit-
ter, Apple, Google, Airbnb, 
Booking. Ons leven wordt in 
belangrijke mate beïnvloed 
door slechts een paar inter-
netgiganten. Ons koopgedrag 
wordt gestuurd. Prijzen van 
vliegtickets en hotelkamers 
fluctueren met het uur, alsof 
een onzichtbare hand aan 
de touwtjes trekt. De Ameri-
kaanse schrijver Dave Eggers 
schreef een hilarisch boek, 
The Every, over een fictief 
internetbedrijf waarin alle 
grote techbedrijven gefuseerd 
zijn tot één monsterachtig 
monopolie. Vanaf een ogen-
schijnlijk idyllische campus in 
Californië, waar de duizenden 
medewerkers van The Every 
wonen en werken, worden 
bijna wekelijks nieuwe inter-
netplatforms gelanceerd. Met 
elk nieuw idee vergroot The 
Every zijn grip op de wereld. 
Dave Eggers bedacht voor zijn 
roman het ene na het andere 
onwaarschijnlijke concept, 
om erachter te komen dat zijn 
idee nog voor het uitkomen 
van het boek werkelijkheid 
geworden was. Een van mijn 
favoriete passages: onder de 

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. 

mer, steeds irritante berichten 
oppoppen als “Nog maar twee 
kamers over” en “Zojuist be-
keken zes anderen een kamer 
in dit hotel”. 

Ik was verbaasd toen ik 
hoorde dat Booking een Ne-
derlands bedrijf is, want alles 
aan Booking doet Amerikaans 
aan. Booking begon met een 
kantoor in Amsterdam. Dit 
werd al snel te klein, waarna 
er in de stad nog vijf kanto-
ren volgden. Als hotel kun je 

niet om Booking heen, en je 
hebt de opgelegde provisie 
maar te betalen. Als je het zo 
bekijkt is Booking de gesel van 
de hotelwereld. De positieve 
kant is dat hotels die anders 
misschien onvindbaar waren 
geweest nu vindbaar zijn. 

Dat Booking zijn zes kantoren 
in Amsterdam wilde vervan-
gen door één groot kantoor is 
op zich begrijpelijk. Maar ook 
weer niet, nu sommige inter-
netbedrijven ervoor kiezen 
om helemaal geen kantoor 
meer aan te houden. Prestige 
is ongetwijfeld een drijfveer 
geweest. Het hoofdkantoor 
moest een tastbaar symbool 
vormen van een verder alleen 
digitaal aanwezig bedrijf. 
Het van oorsprong Amster-
damse architectenbureau 
UNStudio kreeg de opdracht. 
UNStudio werd opgericht 
door Ben van Berkel en Ca-
roline Bos en groeide uit tot 
een internationaal bedrijf met 
vestigingen op vier continen-
ten. Ondanks de grootte van 
het kantoor is de hand van 
Ben van Berkel zichtbaar in 
alle belangrijke ontwerpen. 

Van Berkel schetst vloeiende 
lijnen, elegante, abstracte 
vormen die de zwaartekracht 
lijken te overwinnen. Ook in 
het ontwerp voor het Booking 
-hoofdkantoor is zijn stijl 
duidelijk herkenbaar. 

Het gebouwdeel op de kop 
van het Oosterdokseiland 
loopt schuin omhoog rich-
ting het spoor en zweeft hoog 
boven de grond. Het gebouw 
komt donker en dreigend over. 
De gevels bestaan voor het 
grootste deel uit donker glas, 
bijna zwart, althans als binnen 
de verlichting uit is. Waar geen 
glas zit, zoals langs de vloer-
randen en tegen de onderkant 
van de uitkragende bouwde-
len, zijn kleine maar robuuste 
zwarte tegels met een reliëf 
gezet. Een originele keuze, 
veel interessanter dan de voor 
de hand liggende grote vlakke 
platen. Door de reliëftegels 
ontstaat een ruig, steenachtig 
oppervlak dat een gave balans 
vormt met de strakke glasvlak-
ken. 

Reacties naar 
jved@dorensarchitects.nl
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Toch geen dak voor afvalpunt Zeeburgereiland

Dus ligt er in december, ander-
half jaar na het eerste besluit, 
in de gemeenteraad nu het 
aangepaste voorstel ‘Vaststel-
len reparatiebesluit bestem-
mingsplan Bedrijvenstrook 
Zeeburgereiland’ waarin 
omstandig wordt uitgelegd 
waarom de gemeente de harde 
belofte niet zal nakomen.

Deze hele gang van zaken is 
terug te voeren op het besluit 
van de gemeente uit 2018 om 
op de bedrijvenstrook een 
gemeentelijk afvalpunt (voor 

grof afval) neer te zetten. Veel 
bewoners van Zeeburger-
eiland zagen dit om allerlei 
redenen niet zitten. Er kon 
worden meegepraat, meege-
dacht en ingesproken, en er 
kon bezwaar worden gemaakt. 

Tijdens een van de bijeenkom-
sten met de gemeente (op 4 
juni 2019) gaf een ambtenaar 
aan hoe het afvalpunt eruit 
zou komen te zien: “Ingepakt 
met een dak erop, waar ook 
zonnepanelen op komen te 
liggen. Met daaromheen func-
ties, en letterlijk ook aan de 
straat functies. Dus muren om 

GEMEENTE KOMT BELOFTE NIET NA

dat ding heen, die het afscher-
men. Het wordt veel meer 
ingepakt.” 

De rechter vond dat deze 
ambtelijke uitspraak, te horen 
op een door een bewoner 
gemaakte opname, een “on-
dubbelzinnige” belofte was 
van de gemeente om een dak 
op het afvalpunt te zetten. Op 

geen enkel moment heeft de 
gemeente een slag om de arm 
gehouden, aldus de rechter. 
En dus mag de bewoner erop 
vertrouwen dat er een dak op 
komt. Of moet de gemeente 
goed uitleggen waarom er toch 
géén dak op komt.
Geen dak dus, “uit het oog-
punt van een goede ruimte-
lijke ordening” zo staat in het 

In de Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland is nu het tijdelijke afval-
punt ‘De Faas’ in gebruik. De definitieve plek ligt een kavel verderop, 
vlak naast het nieuwe politiebureau.

reparatiebesluit. Twee pagina’s 
lang legt de gemeente nu uit 
waarom zo’n dak niet nodig 
is en ook niet kan. Dit heeft te 
maken met het ontbreken van 
geld. En dit ontbreken van geld 
heeft (mede) te maken met de 
komst van het afvalpunt naar 
de bedrijvenstrook.

De grond van deze bedrijven-
strook is van de gemeente. 
Aanvankelijk wilde de ge-
meente de grond beschikbaar 
stellen voor commerciële 
partijen. Die voor het gebruik 
ervan moeten betalen. Toen de 
gemeente vervolgens besloot 
het eigen afvalpunt op de be-
drijvenstrook te plaatsen bleef 
er dus veel minder grond over 
voor commerciële partijen. 
In plaats van een verwachte 
opbrengst van €15 miljoen voor 
de hele bedrijvenstrook was er 
nu opeens een ‘verlies’ van een 
half miljoen. 

Oftewel, er is geen geld voor 
een dak op het afvalpunt om-
dat het afvalpunt er is.

De ambtenaar deed namens zijn wethouder een keiharde 

belofte aan de bewoners. De wethouder deed een voorstel 

aan de gemeenteraad waarin van deze belofte geen spoor 

terug te vinden was. De raad vond het allemaal wel best en 

ging zonder discussie akkoord met het voorstel. Een be

woner begreep het niet meer en stapte naar de rechter. De 

rechter gaf de bewoner gelijk en droeg de gemeente op een 

nieuw besluit te nemen waarin óf de belofte gestand wordt 

gedaan óf goed wordt uitgelegd waarom dat niet kan.

Door Harko van den Hende
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De prijzen van deze maand (editie 150): 
1. Een taart van de fameuze Bakkerij Westers in Hotel Jakarta, 
 Javakade 766, hoteljakarta.amsterdam/eten-drinken/bakkerij-westers

2. Fijn gevuld pakket van zaterdagmarkt Reuring op het Joris Ivens-
 plein, reuringmarkt.nl

3. Cadeaubon t.w.v. € 100 van Intratuin, Nobelweg 10, intratuin.nl
 
Winnaars worden in de editie van 24 januari bekendgemaakt.
 
De winnaars van editie 149: 

• Corda/Mulder (broodje met glaasje jus voor twee van N.A.P, napamsterdam.nl)

• C. Koch (boodschappenpakket twv € 50 van natuurvoedingswinkel Ekodis, 

 ekodis.nl) 

• C. Levisson (cadeaubon t.w.v. € 100 van Intratuin, Nobelweg 10, intratuin.nl)

Word voor 25 euro donateur van de Brug
En maak kans op mooie prijzen
Je draagt bij aan lokaal nieuws voor alle inwoners van Amsterdam-Oost, 
gemaakt door professionele freelancers die in de buurt wonen en wer-
ken. Je betaalt 25 euro per jaar. In ruil daarvoor maak je maandelijks 
kans op drie mooie prijzen die beschikbaar worden gesteld door 
ondernemers uit Oost. Ook krijg je een vermelding van je naam of 
bedrijfsnaam op de speciale donateurspagina.

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.

Dank donateurs van de Brug! Mede dankzij jullie kunnen we deze krant maken: Cinta Forger • Manon Langedijk • 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 • www.boncoaching.nl • vondice 
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 • Arthur Schulte • Marian Schilder 
• Anne-Marie Rosén-Beerepoot • Marian Spaan • Lars Böhm • Martijn en Anna • Rozan Dekker • Ruud Pet • Eelke Braaksma • Hans van Koolbergen • Marianne Kramer • Mieke en Michiel 
• Anne Schoon • Peter van der Horst • Lisette Sprockel • Arie Kriebel • Josine Peters en Remko Schnieders  • E.A. Timmerman • Vincent Kompier • Daan • Frieda van Beveren • Ria en Rob 
• René van Rijn • Jacqueline van Reijsen • Derek Rietveld • 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 • Denise Mourmans • Lo & Rem • Marc ter Brugge • Gerard en Arien Blees • Lisanne van Leeuwen • Claar Koch 
• Petra en Arjen • Muller • Ton Quaedflieg • Franca van Mechelen • Corda & Mulder • Wouter Broer • Bondien Fabius • Teresa Mom • Lidwien Verbeek • Marianne Lankelma

deBrug

Afsteken vuurwerk verboden

Fietsroute Binnenring

In heel Amsterdam is het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling 
verboden. Professionele vuurwerkshows zijn wel toegestaan, net als 
kindervuurwerk (zoals knalerwten en fakkels). 
Om van oud en nieuw toch een mooi feest te maken organiseert de 
gemeente een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het Museumplein en 
enkele kleinere vuurwerkshows op andere plekken in de stad. 
Veel mensen voelen zich onveilig op straat door het gebruik van vuurwerk 
door buurtbewoners. Ernstige incidenten, brandjes en ongelukken zorgen 
rond de jaarwisseling al jaren voor veel overlast in de stad. De hulpdiensten 
hebben er hun handen vol aan. Ook schaadt vuurwerk het milieu en lijdt het 
geknal tot veel stress bij (huis)dieren. In heel Nederland is de verkoop van 
vuurpijlen, single shots en knalvuurwerk daarom sinds 2020 verboden. Door 
landelijke regelgeving is het niet mogelijk om de verkoop van vuurwerk in 
Amsterdam tegen te gaan; dit verklaart de vreemde situatie dat je in de stad 
wel vuurwerk kunt kopen, maar het niet mag afsteken.  

De gemeente werkt de komende jaren stapsgewijs verder aan de Binnenring, 
een doorgaande fiets- en ov-straat met een totale lengte van 7 kilometer. Om 
de verkeersveiligheid te verbeteren komt er rond het centrum een duidelijk 
herkenbare en aantrekkelijke fietsstraat waar auto’s te gast zijn (max. snelheid 
30 km/u). De Binnenring loopt van de Czaar Peterstraat via de Sarphatistraat, 
Weteringschans en het Leidseplein tot aan het Haarlemmerplein. 
Delen van de route zijn al opnieuw ingericht en kregen een rood wegdek, 
toegankelijke tramhaltes en groen waar dat mogelijk is. De komende jaren 
worden er steeds nieuwe delen van de route aangepakt. Het hele project is naar 
verwachting in 2026 afgerond. 

Gezocht:  2 jaar? geleden maakte ik met het Parool een 
vaartocht langs de verlichte kunstwerken in december. 
Naast me zat een vrouw met een vriendin, ze kwam uit 
Lemelerveld ov. Ik heb daar vroeger in de buurt gewoond 
op kasteel Eerde. Ik zou graag met haar in contact komen 
om herinneringen op te halen. Dank, Marreke Prins 

reacties naar redactie@debrugkrant.nl

Mededeling:  Wat mij betreft hebben de Rechtbank in 
Zutphen en de Nationale Ombudsman mijn zaak niet goed 
behandeld.
Emil Broekman, Zeist.

KO RT



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 150
13 december 2022 

Aan dit nummer werkten mee

Michel van Dijk, Linda van den Dobbelsteen, Jan van Erven Do-
rens, Kirsten Dorrestijn, Harko van den Hende, Toine Heijmans, 
Jim Jansen, Bas Kok, Wietse Schmidt, Catherine Smit, Henk 
Spaan, Janneke Vermeulen.

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

Vormgeving
studio potsdam
dtp@debrugkrant.nl 

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

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 ver-
veelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of 
gebruikt, online en op papier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
 

de Brug wordt verspreid in Amsterdam-Oost:
 Indische Buurt  Ambonpleinbuurt, Makassarpleinbuurt, 
Sumatraplantsoenbuurt, Timorpleinbuurt 
 Oostelijk Havengebied  Borneo-eiland, Cruquiuseiland, Java-
eiland, KNSM-eiland, Oostelijke Handelskade, Sporenburg
 Oud-Oost  Dapperbuurt, Oosterparkbuurt, Oostpoort, Trans-
vaalbuurt, Weesperzijde
 Watergraafsmeer  Amsteldorp, Amstelkwartier, Beton-
dorp, Don Bosco, Julianapark, Middenmeer, Omval en Van der 
Kunbuurt, Park de Meer, Sciencepark, Tuindorp Frankendael, 
Weespertrekvaart
 IJburg  Haveneilanden, Rieteilanden, Steigereiland, Centrum-
eiland
 Zeeburgereiland

Opgericht: januari 2008      www.debrugkrant.nl

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

  

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

 

 

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

Afhalen & Bezorgen 

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

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

ALLE PASTA’S € 10,00
elke woensdag 

ALLE PIZZA’S € 10,00

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

bestellingen via onze website of telefonisch.

020 - 246 60 55
www.restaurantpepenero.nl

java@restaurantpepenero.nl
Sumatrakade 1295

1019 RK  Amsterdam (Java eiland)

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

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

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

hotel amsterdam
vondice.com

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

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

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

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

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

PRO ONDERHOUDSBEDRIJF

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

ijburg@vleeschmeester.nl

Het makelaarskantoor 
van Amsterdam-Oost 
Levantkade 125
1019 MJ Amsterdam
020-7402020
info@retmakelaars.nl
www.retmakelaars.nl

kledingreparatie en stomerij
Javastraat 97, Amsterdam, 020-6935368 

www.asgulkledingreparatie.com

Zeeburgereiland 
Eef Kamerbeekstraat 182

Jouw device. Zo gefixt.
IJburglaan 1281, 1087 GJ Amsterdam

Pampusweg 1   1398 PR Muiden

pedicurezusenzus.nl

020-7850460

Brinkstraat 64



Definitief besluit over tweede kans voor erfpachters
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft definitief besloten aan 
welke voorwaarden erfpachters moeten voldoen om alsnog over te stappen 
naar eeuwigdurende erfpacht onder de financiële voorwaarden die golden tot  
8 januari 2020.

Het concept van deze spijtoptantenregeling lag van 24 juni tot en met  
19 september 2022 voor ter inspraak. Circa 350 Amsterdammers hebben  
in deze periode hun mening gegeven over de conceptregeling.  
De inspraakreacties zijn daarna voorgelegd aan het college.

Het principe van de regeling is dat erfpachters die vóór 8 januari 2020 een 
overstapaanvraag hadden kunnen indienen maar dit toen niet hebben gedaan, 
alsnog een overstapaanvraag kunnen indienen onder onderstaande 
voorwaarden.

De voorwaarden van overstappen onder de spijtoptantenregeling
• De grondwaarde wordt gebaseerd op de laagste WOZ-waarde uit  

de WOZ-beschikking van 2015 (peildatum 1-1-2014) of 2016  
(peildatum 1-1-2015)

• Het canonpercentage van 2,39%
• De buurtstraatquote (BSQ) van 2017
• Een overstappremie van 35%

Voldoet u aan de voorwaarden van de regeling?
Erfpachters kunnen zelf kijken of zij voldoen aan de gestelde voorwaarden, 
die op de website van de gemeente staan. Als u denkt aan de voorwaarden  
te voldoen, doe dan een aanvraag voor overstap onder de 
spijtoptantenregeling in het Overstapportaal. Een aanvraag onder de regeling 
kan worden gedaan tot en met uiterlijk 31 juli 2023. 

Op de website van de gemeente www.amsterdam.nl/erfpacht staat onder 
nieuwsberichten ditzelfde bericht met links naar de volgende informatie:
• De vastgestelde voorwaarden waar erfpachters aan moeten voldoen om 

gebruik te kunnen maken van de regeling.
• De nota van beantwoording op de inspraakreacties.
• De inspraakreacties.

Hebt u nog een vraag of wilt u checken of u gebruik kunt maken van de 
spijtoptantenregeling? Bel de gemeente via 14020.

een sociale huur-  
woning zoeken  
gaat veranderen

Vanaf 16 januari 2023 verandert het zoeken naar een sociale huur woning  
bij WoningNet Stads regio Amsterdam of Woonmatch Waterland. 

Vanaf dat moment zijn er nieuwe regels. 

Met dit nieuwe systeem kunt u punten opbouwen.  

Zo heeft u een betere kans om een woning te vinden, als u:
 

  weinig of geen inschrijftijd heeft
  geen urgentie heeft
  geen andere voorrang heeft

Er worden woningen bijgebouwd, maar er is nog steeds een tekort aan woningen.  
Deze nieuwe regels zorgen niet voor méér woningen. Wel zorgt dit nieuwe  
punten systeem er voor dat u een betere kans krijgt om een woning te vinden.  
Daar kunt u zelf veel aan doen. Met actief zoeken bouwt u punten op.  
Daarnaast kunt u in sommige gevallen extra punten krijgen.

Wilt u meer weten over de nieuwe regels? 
Kijk dan op socialehuurwoningzoeken.nlwachtpunten situatiepuntenzoekpunten

16  
januari  
2023

De corona herhaalprik bij u in de buurt
Heel veel mensen hebben dit jaar en vorig jaar een coronavaccinatie 
gehaald. Om beschermd te blijven is het verstandig een herhaalprik 
te halen. GGD Amsterdam wil zoveel mogelijk mensen beschermen 
tegen corona. Daarom komen we bij u in de wijk en kunt u een gratis 
herhaalprik halen met het vernieuwde vaccin. U bent ook welkom als u 
vragen heeft. De GGD-medewerkers helpen u graag met betrouwbare 
informatie over de vaccins en het vaccineren.
www.ggd.amsterdam.nl/wijkgericht

Hier kunt u zonder afspraak terecht voor de herhaalprik:

Stichting Prachtvrouw
Dapperplein 84
vr 16 december 13.00 - 17.30
do 22 december 13.00-17.30

Batjanzaal
Batjanstraat 68
za 17 december 13.00-17.30
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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. 
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Het team van 
de Brug wenst 
alle lezers en 
adverteerders
een sprankelend 

2023
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Hatsee winnen in het nieuwe jaar, knoeperd van een prijs
Boodschappenpakket ter waarde van 50 euro 
van natuurvoedingswinkel Ekodis aan het Beukenplein 73

Puzzel jij mee voor dit heerlijke pakket van natuurvoedingswinkel Ekodis, 
Beukenplein 73, ekodis.nl?

Stuur de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 31 de-
cember 2022 naar info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant (24 jan.) 
bekend gemaakt. 

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 149-2022 is windhoos. Uit 503 inzenders is L. Moes als winnaar uit de bus 
gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.

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

deBrug
editie 151
De volgende editie van de Brug verschijnt 
op 24 januari 2023.

P R I J S P U Z Z E L

Na elke wedstrijd tijdens het wereldkampioenschap 
voetbal van 1958 pakte ik mijn bal en ging naar buiten. 
Ik was dan beter dan normaal, zelfs na het luisteren naar 
de radio. Wij hadden geen tv, dus de groepswedstrijden 
hóórde ik alleen. Het maakte niet uit. Het visuele deel 
werd verricht in mijn hoofd. Dat bracht een probleem 
met zich mee. Wanneer na de rust de elftallen de andere 
kant op gingen spelen, had ik er moeite mee om die 
verandering ook in mijn verbeelding plaats te laten 
vinden. Als Brazilië in mijn hoofd voor rust van links naar 
rechts moest, kostte het me uiterste concentratie om ze 
in de tweede helft van rechts naar links te visualiseren. 

Waarom ging ik alleen in 1958 naar buiten om zelf te 
voetballen? Simpelweg omdat het WK van 1962 in 
Europa op nachtelijke uren werd gespeeld. En in 1966 
was of voelde ik me te oud om de straat op te gaan met 
een bal onder mijn arm.
1958 was het toernooi van mijn leven. Gek genoeg wist 
ik niks van de sociale implicaties van dat voetbal. Pelé 
kwam er bij Brazilië in de derde wedstrijd pas in. Waarom 
niet eerder? Knieblessure, zegt Wikipedia. Kletskoek: Pelé 
was te zwart. De Braziliaanse bond was van mening dat 
donkere voetballers de spanning niet aan konden. In de 
eerste twee wedstrijden stelden ze voornamelijk witte 
spelers op. 

Tegen Engeland werd het 0-0, door mij helemaal op 
de radio gevolgd samen met mijn vader. Ik weet nog 
één term van de verslaggever. Hij had het over de 
‘houterige Finney’. Kennelijk greep me dat aan. Zelf 
was ik bepaald niet lenig, dus identificeerde ik me 
met de houterige nummer 11 van het Engelse elftal. 
Toen ik net de opstelling opzocht van die wedstrijd, 
zag ik dat Finney reserve stond. Hij had alleen tegen 
Oostenrijk meegedaan. Toen moet dat oordeel over 
zijn houterigheid, en die van mij dus, gevallen zijn. 
Klaarblijkelijk luisterden we ook naar Engeland-
Oostenrijk.

Enfin, Brazilië móést winnen van Wales. Pelé mocht 
meedoen, evenals Vavá en Garrincha.
Pelé maakte de winnende: 1-0. Het resultaat was in het 
toernooi belangrijker geworden dan het racisme van de 
bond. Pelé en Garrincha waren niet meer weg te denken 
uit de basis. In de finale tegen Zweden maakte Pelé twee 
doelpunten.
Die namiddag hebben mijn broertje en ik nog urenlang 
gevoetbald. Veel van mijn houterigheid was van me 
afgevallen.

Buiten voetballen

Henk
SPAAN

Horizontaal
 1 Europeaan 
 6 gymnastiekoefening 
12 gehoorzaal 
13 deel v.e. opera 
14 meststof 
17 pedaal 
19 op welke wijze 
20 ijzerhoudende grond 
22 afslagplaats bij golf 
23 vulkaan op Sicilië 
25 afbraak 
27 hoofdstad van Italië 
28 geest 
30 deel v.h. hoofd 
32 zeehond 
33 soort fee 
35 vertrouwd 
37 partij in rechtszaak 

40 adellijk 
42 treffen 
44 uitroep van vreugde 
46 cachot 
48 paling 
50 opstaande kraag 
51 voortdurend 
54 projectiel 
57 spraak 
58 paradijs 
59 keeper 
60 vaccineren

Verticaal
 1 vleesgerecht 
 2 uit naam van 
 3 aquariumvis 
 4 op alle plaatsen 
 5 hoogste speelkaart
 7 deel v.e. korenhalm 
 8 moerassig 
 9 teleurgesteld 
10 schootcomputer 
11 halsjuk 
15 wilde haver 
16 vertaler 
17 bloeiwijze 
18 water in Utrecht 
21 Evangelische Omroep 
24 grasmaand 
25 karig 
26 open ruimte 

27 losse draad 
29 deel v.e. naald 
31 wanneer 
34 in de knel 
35 rangtelwoord 
36 heel vervelend 
37 verdikte huid 
38 onlangs 
39 grote ronde vrucht 
41 furieus 
43 kauwtje 
45 oude lap 
47 titel 
49 regelmaat 
52 pasvorm 
53 op de wijze van 
55 domoor 
56 breinaald



Lokale kranten zoals de Brug hebben het grootste bereik
Onlangs is het onderzoek ‘De staat van de lokale nieuws- en informatie voor ziening 
2022’ gepresenteerd door het Commissariaat voor de Media. Lokale kranten 
komen daarin naar voren als media met het grootste bereik. Daarna volgen de 
publieke omroepen en de regionale dagbladen. Het onderzoek is uitgevoerd 
onder 10.343 respondenten. 
Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders geïnteresseerd zijn in lokaal nieuws. 

46 procent geeft aan buitengewoon of erg geïnteresseerd te zijn in wat er in 
hun gemeente zoal speelt. Nog eens 43 procent is enigszins geïnteresseerd. 
Ze beschouwen de lokale krant daarbij als belangrijkste informatiebron. 
Staatssecretaris voor Cultuur en Media Gunay Uslu nam het rapport in ontvangst. 
“De uitkomst laat zien dat lokale media een belangrijk onderdeel zijn van het leven 
van mensen. Een bevestiging van wat we al wisten.”

Overal in Amsterdam-Oost

• Albert Heijn, Helmholzstraat 63
• Albert Heijn, IJburglaan 719
• Albert Heijn, Kleine Wittenburgerstraat 18
• Albert Heijn, Molukkenstraat 101 A
• Albert Heijn, Celebesstraat 43
• Albert Heijn, Eerste Oosterparkstraat 100
• Albert Heijn, Eerste van Swindenstraat 91
• Albert Heijn, Molukkenstraat 308
• Albert Heijn, Wibautstraat 80
• Albert Heijn, Winkelcentrum Diemerplein
• Apotheek Watergraafsmeer, Helmholtzstraat 57
• Bakkerij Westers, Javakade 766
• Biolicious Oostpoort, Land van Cocagneplein 5
• BLUEY'S Coffee & Kitchen, Eef Kamerbeekstraat 182
• Burger King, Maxis Muiden
• Café-restaurant Polder, Science Park 201
• Coffee Company, Middenweg 32
• Cruquius Local, Metselstraat 44
• De Hypotheker, Diemerplein 178
• De Hypotheker, Middenweg 241
• De Marius Meijboom Cordaan, Marius Meijboom-
 laan 109–111
• De Open Hof, Fahrenheitstraat 115

• Dekamarkt, Pampuslaan 45
• Ekodis, Beukenplein 73
• Flevohuis, Kramatplantsoen 263
• Flevopoort, Kramatplantsoen 101
• Four Elements Hotel, Bert Haanstrakade 1074
• Framer Framed, Oranje-Vrijstaatkade 71
• Gemeentehuis Diemen, D.J. Den Hartoglaan 1
• Hans Anders Diemerplein, Ouddiemerlaan 191
• ’t Hoekhuis, Fizeaustraat 3
• Hotel Jakarta, Javakade 766
• IJburg College, Pampuslaan 1
• Intratuin, Nobelweg 10
• Java Bookshop, Javastraat 145
• JUMBO, Linnaeusstraat 245
• Jungle Amsterdam, Tweede van Swindenstraat 26
• Kriterion BP tankstation, IJburglaan 11
• Krux Brouwwerf, Cruquiusweg 83D
• Landmarkt, Schellingwouderdijk 339
• Linnaeus Apotheek, Linnaeusstraat 81
• Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34
• Maslow Café, Carolina MacGillavrylaan 3198
• Maxis Muiden passage, Pampusweg 1
• Muiderkerk, Linnaeusstraat 37

• Muziekgebouw, Piet Heinkade 1
• NAP Amsterdam, Krijn Taconiskade 124
• Openbare Bibliotheek Amsterdam, Javaplein 2
• L’Osteria, Korte Ouderkerkerdijk 16
• Park Apotheek, Eerste Oosterparkstraat 230
• Praxis, Molukkenstraat 190
• Scharrelslager Cees de Bouter, Hogeweg 60
• Sickmann Woninginrichting, Eerste Oosterparkstraat 202
• Slijterij Tiemessen Diemerplein, Claas van Maarssenplein 49
• Sportfondsenbad Oost, Land van Cocagneplein 44
• Stadsdeelhuis Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2
• Theater de Omval, Ouddiemerlaan 104
• tHuis aan de Amstel, Korte Ouderkerkerdijk 45
• Thúskomme restaurant, Batjanstraat 1A
• Vleeschmeester Amsterdam, IJburglaan 651
• Volendammer Vishandel, Middenweg 52
• Vomar, Cornelis Vermuydenstraat 2
• Vomar, IJburglaan 605
• Vrijburcht café en theater, Jan Olphert Vaillantlaan 159
• Winkelcentrum Brazilië, Oostelijke Handelskade 1005
• Winkelcentrum Gruttoplein, Gruttoplein 9

de Brug bestaat al sinds 2008 en breidt nog steeds uit. Op steeds meer plekken vind je de krant in speciale 

standaards. Omdat we iedereen willen bereiken. Vanaf januari kan je je inschrijven voor de digitale de Brug. 

DE BRUG IS NU NOG ZICHTBAARDER

• Uitgiftepunten van de Brug


