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De OudRoze Agenda Amsterdam wordt gemaakt in samenwerking met IHLIA en 
De Roze Poort Amsterdam. 

Wij hebben de inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Deze gege-
vens worden alleen voor informatieve doeleinden aangeboden.  

OudRoze Agenda garandeert niet dat de inhoud juist, actueel en volledig is. Wat 
actueel is op het ene moment is op het volgende moment weer achterhaald.   
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Inspirerende Filmmomenten 
– Anneke Schat 
Museum Jan van der Togt 
Dorpsstraat 50 – Amstelveen 
1 februari – 3 maart  
Sinds haar succesvolle start als kun-
stenaar in 1965 heeft Anneke Schat 
juwelen en schilderijen gecreëerd 
die een gevoel van beweging uit-
stralen. Dartelende vlinders, gras 
dat in de wind stroomt en de myste-
rieuze manier van spinnen hebben 
haar werk door de jaren heen alle-
maal geïnspireerd. 

 
Vanaf de late jaren ze-
ventig heeft ze de Ja-
panse kalligrafie in haar 
stijl verwerkt. De ele-
gante beweging van de 
penseel heeft zowel de 
uitdrukking van haar 
sieraden als haar schil-
derijen beïnvloed. On-
langs is Anneke begon-
nen met het maken van 
grote stalen sculpturen 
die een voortdurende 
ontwikkeling in haar cre-
ativiteit weerspiegelen. 
 
Het meeste werk van 
Anneke is te zien ge-
weest in Europa en in 
het buitenland, met uit-
gebreide museale shows 
in Duitsland, België, de 
Verenigde Staten en Ja-
pan. De laatste jaren 
concentreerde haar ten-
toonstelling zich op the-

ma's als 'The Way of the 
Grass' (1992), 'Bridging the 
Wind' (1994) en Sign of Satyridae 
(1995). 
 
Onder de prijzen die Anneke heeft 
gewonnen voor haar werk, zijn jury-
prijzen in Tokio en Duitsland en de 
kunstprijs van haar geboortedorp 
Ede. Ze gaf lezingen over uiteenlo-
pende onderwerpen als de kunst 
van Nubische en Egyptische goud-
smeden, de flora en fauna van Gua-

temala en de invloed van stripboe-
ken op haar werk. 
 
Van 1 februari t/m 3 maart wijdt 
Museum Jan van der Togt een ten-
toonstelling aan het nieuwste werk 
van Anneke Schat (1942) geïnspi-
reerd op speelfilms. Fragmenten die 
haar sinds haar kinderjaren zijn bij-
gebleven heeft ze op een vrije en 
persoonlijke manier vertaald naar 
sieraden. 
 
Bij elke ontwerp zag Schat zich ge-
confronteerd met de uitdaging om 
een herinnering een ruimtelijke 
vorm te geven. Hommages aan de 
films van haar jeugd. De tentoon-
stelling toont naast sieraden ook 
werk op papier. 
 
Anneke Schat is al ruim 50 jaar ac-
tief als edelsmeedkunstenaar. Vanaf 
het prille begin heeft zij door experi-
mentele vormgeving een eigen 
beeldtaal ontwikkeld, waardoor haar 
werk uit de verschillende periodes 
duidelijk herkenbaar is. Zij geniet 
ruime bekendheid, mede door het 
decennialang ontwerpen en uitvoe-
ren van de Gouden Televizier-Ring, 
de belangrijkste televisieprijs van 
Nederland. Schat is voortdurend op 
zoek naar vernieuwing in haar ont-
werpen. Daarbij verliest ze nooit het 
ergonomische en ruimtelijke aspect 
van de edelsmeedkunst uit het oog. 
 
Tijdens de tentoonstelling is Anneke 
Schat iedere zondag in het museum 
aanwezig om over haar werk te ver-
tellen. 
W JVDTOGT.NL 
 
Publicatie 
Bij de tentoonstelling verschijnt het 
boek ‘Inspirerende Filmmomenten – 
Edelsmeedkunst & Schilderingen’. 
 
Bron: website Museum Jan vd Togt 
Bron: website Anneke Schat 
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Alle Rembrandts 
15 februari – 10 juni 
Rijksmuseum 
Museumstraat 1 
 
Met topstukken als De Nachtwacht, 
Marten & Oopjen, Het Joodse Bruidje 
en De Staalmeesters, beheert het 
Rijksmuseum de grootste collectie 
Rembrandt-schilderijen ter wereld en 
bovendien het meest representatieve 
overzicht van zijn gehele oeuvre. Het is 
een unicum, gezien de kwetsbaarheid 
van de tekeningen en prenten, dat de 
hele collectie samen wordt getoond. De 
tentoonstelling “Alle Rembrandts” geeft 
een weergaloos beeld van Rembrandt 
als kunstenaar, als mens, als verhalen-
verteller en laat zien hoe vernieuwend 
hij was. 
  
Sinds de recente verwerving van de 
spectaculaire huwelijksportretten van 
Marten & Oopjen beheert het Rijksmu-
seum de grootste collectie schilderijen 
van Rembrandt ter wereld. De 22 schil-
derijen, van zijn vroege Zelfportret als 
jonge man tot zijn late Zelfportret als 
Apostel Paulus, geven een overzicht 
van zijn hele leven. Hoogtepunt van de 
schilderijencollectie vormt Rembrandts 
allergrootste meesterwerk: de Nacht-
wacht.  
 
De omvangrijke collectie tekeningen – 
60 in totaal - omvat alle periodes en 
stijlen van Rembrandt waaronder een 
aantal uitzonderlijke tekeningen uit zijn 
vroege periode. Van Rembrandts 1300 
prenten toont het Rijksmuseum alleen 
de 300 beste en mooiste exemplaren. 
Omdat 17de-eeuwse prenten en teke-
ningen bijzonder kwetsbaar zijn en zeer 
gevoelig voor licht, worden ze zelden 
getoond of uitgeleend. Dat het Rijks-
museum nu zijn hele collectie Rem-
brandt gedurende bijna vier maanden 
samen presenteert, is een unicum.  
 
De tentoonstelling “Alle Rembrandts” 
introduceert Rembrandts leven en werk 
aan de hand van thema’s. In het eerste 
deel zien we zijn mijlpalen als begin-
nend kunstenaar. We kijken over zijn 
schouder mee in de spiegel. Wie goed 
kijkt naar zijn vele zelfportretten, ziet 
zijn groei, zijn ongeëvenaard talent. In 
een ander deel maken we kennis met 

zijn omgeving. In zijn jonge jaren oe-
fent Rembrandt met het portretteren 
van zijn moeder, zijn familie en kennis-
sen, later met zijn vrouw Saskia. Zelfs 
het ziekbed van zijn vrouw Saskia legt 
hij op indringende wijze vast. Ook de 
wereld om hem heen fascineert. Van 
bedelaars en straatmuzikanten tot 
landlopers en acteurs, hij maakt talloze 
portretten van de mensen die hij te-
genkomt.  
 Rembrandt was een begaafd verteller. 

Zijn verhalen staan centraal in het laat-
ste deel van de tentoonstelling. Als 
geen ander verstond Rembrandt de 
kunst de kern van een verhaal te ra-
ken. Meestal zijn het oude Bijbelse ver-
halen als Isaac en Rebekka (ca. 1665 - 
1669) en Zelfportret als de apostel 
Paulus (1661), die hij door het mees-
terlijk uitdrukken van gebaren en emo-
ties tot menselijke proportie terug-
bracht, herkenbaar, intiem en invoel-
baar. Eerst fijntjes, later met een gro-
vere experimentele techniek. Daarbij 
zette hij op geniale wijze kleur en licht-
effecten in om zijn vertellingen te ver-
sterken en tot de essentie terug te 
brengen. 

W RIJKSMUSEUM.NL 
 

Beeld links: Naakte jongeman voor 
een gordijn, ets 1646 
Boven: zelfportret ca 1628 
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1 februari – 19 mei 
Rembrandthuis, Jodenbreestraat 4 
 
 
 

Met de tentoonstelling Rembrandt’s Social Net-
work geeft het Rembrandthuis de aftrap voor 
het Rembrandtjaar 2019, 350 jaar na zijn dood. 
Alle aandacht gaat uit naar Rembrandts relaties 
en de rol die zij speelden in zijn leven en werk. 
Want zelfs een groot kunstenaar als Rembrandt 
was geen eenzaam genie. Als een goede net-
werker zette hij zijn sociale netwerk actief en 
doelbewust in. Hij had familie en vrienden die 
hem hielpen, die zijn kunstwerken kochten, die 
hem geld leenden en hem artistiek uitdaagden. 
 
Rembrandts sociale netwerk wordt in kaart ge-
bracht aan de hand van een aantal hoofdrol-
spelers, zoals jeugdvriend Jan Lievens, kunst-
kenner Jan Six, redder in nood Abraham Fran-
cen, kunstenaarsvrienden zoals Roelant Rogh-
man en natuurlijk de familie van zijn vrouw; de 
Uylenburghs, zijn ‘bloedvrienden’. Opvallend is 
de informaliteit van de schilderijen, tekeningen 
en prenten, waaronder werk van Rembrandt 
dat zelden of nooit in Nederland te zien is. 

 
W REMBRANDTHUIS.NL 
 
 
Ets links:  
Rembrandt, Portret van Jan Six, 1647, ets, droge naald en 
burijn, staat IV (4), 245 x 191 mm, Museum Het Rem-
brandthuis, Amsterdam  
 
Ets onder:  
Rembrandt, Portret van de apotheker Abraham Francen, 
1655-1659, ets, droge naald en burijn, 159 x 210 mm, 
Amsterdam Museum  

 
Schilderij rechts:  
Jan Lievens, Portret van Rembrandt, ca. 1629, olieverf op 
paneel, 57 x 44 cm, Rijksmuseum, Amsterdam (particuliere 
bruikleen)  
 
Schilderij onder:  
Rembrandt, Lichtstudie met Hendrickje Stoffels als model, 
ca. 1659, olieverf op paneel, 72,5 x 51,5 cm, Städel Muse-
um, Frankfurt am Main (permanent bruikleen van het BRD)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



www.oudrozeagenda.amsterdam 

oudroze.agenda@gmail.com                          8                        

 



www.oudrozeagenda.amsterdam 

9                          oudroze.agenda@gmail.com                          

Een ijsbreker in Amsterdam 
Zo vanzelfsprekend als schoon drinkwater 
tegenwoordig is, zo problematisch was dat 
in vroeger tijden. Toen keizer Karel de 
Vijfde in 1540 Amsterdam bezocht, was hij 
vooral bezorgd om zijn gezondheid. Hij 
vreesde dat het Amsterdamse water zo 
slecht was, dat hij ziek zou kunnen wor-
den. Hij koos er daarom voor om in Haar-
lem te overnachten. 
 

Schoon water? 
Vervuiling, lawaai en de gevaren die van de tal-
rijke pre-industriële activiteiten in de stad uit-
gingen, hielden Amsterdam eeuwenlang in zijn 
greep. Amsterdam werd in de zeventiende 
eeuw zelfs omschreven als een ‘schone maagd 
met stinkende adem’. Hoewel al in 1413 een 
stedelijke wet was uitgevaardigd die het verbod 
om dode dieren, slachtafval en mest in de 
grachten te gooien, moet dat toch nog lang de 
dagelijkse praktijk zijn geweest. Op 10 mei 
1530 werd wederom een dergelijke wet uitge-
vaardigd en moesten ‘gemakken’ (openbare 
toiletten) die aan de waterkant stonden, ver-
dwijnen. Dat gold ook voor kippen- en eenden 
hokken en andere bouwsels op de oevers. 

Water om te drinken of om mee te 
brouwen 
Schoon water was nodig om groenten te spoe-
len, te drinken en vooral ook om bier mee te 
brouwen. Het ontbreken van schoon water in 

de directe omgeving van Amsterdam zorgde al 
vroeg voor georganiseerde watertransporten in 
speciale waterschepen. Al in 1480 besloot men 
om water uit de Haarlemmermeer te halen. 
Toen dat water als gevolg van een dijkdoor-
braak in 1509 brak werd, zocht men het in de 
buurt van Kockengen, zo’n 25 kilometer buiten 
Amsterdam. Dit transport van water werd 
streng gecontroleerd. Schepen moesten leeg 
naar het waterwingebied varen en werden na te 
zijn gevuld, verzegeld. Dit zegel mocht pas bij 
aankomst in Amsterdam worden verbroken. 
 

IJs in de grachten 
Vooral in de winter kon het gebeuren dat de 
waterverzorging tot stilstand kwam. Om ervoor 
te zorgen dat er ook bij minus-temperaturen 
kon worden gevaren, besloten de Amsterdamse 
brouwers in de zeventiende eeuw samen een 
ijsbreker aan te schaffen, om water uit de 
Vecht te halen. Bij het gebruik van de ijsbreker 
kwam heel wat kijken: afhankelijk van het weer 
en de dikte van het ijs, had men zes of meer 
paarden nodig om het schip door het ijs te 
trekken. Daarvoor waren niet alleen voerlieden 
en genoeg mannen voor de touwen nodig, 
maar ook nog eens minstens vijf personen op 
het schip zelf, én een kapitein. Als de ijsbreker 
uitvoer kwam de hele stad kijken. De bierbrou-
wers betaalden voor elk waterschip dat de stad 
bereikte een vast bedrag, om zo de gezamenlij-
ke kosten die voor ijsbreker moesten worden 
gemaakt eerlijk te verdelen. 
 
De IJsbreker zelf behoort al lang tot het verle-
den. Maar de ligplaats ervan is nog bij vele Am-
sterdammers bekend: aan de Weesperzijde, op 
nummer 23, was al in het begin van de acht-
tiende eeuw een herberg gevestigd die de 
naam De Ysbreeker had. Het huidige gebouw 
stamt uit 1885 en is ontworpen door A.L. van 
Gendt. De naam ervan gaat echter terug tot de 
tijd, dat het nog allerminst vanzelfsprekend 
was om schoon water uit de kraan te krijgen. 
Ook als het vriest. 
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Verzetsmuseum Amsterdam  
Plantage Kerklaan 61 
De Duitse veldtocht in beeld 
 
In de vroege ochtend van 10 mei 1940 
begint de Duitse aanval op Nederland. 
De weerstand van het Nederlandse le-
ger is groter dan verwacht. Daarom 
wordt op 14 mei Rotterdam gebombar-
deerd. De volgende dag geeft Neder-
land zich over. In Nederland zijn vrijwel 
geen foto’s gemaakt van de korte vijf-
daagse oorlog. Maar Duitse soldaten 
maken duizenden foto’s van de veld-
tocht door Nederland. Onderzoeker Ge-
rard Groeneveld spoorde ze op in hon-
derden fotoalbums.  
 
Unieke foto’s… 
De tentoonstelling Nach Holland toont 
ruim 150 van deze foto’s, die deels 
nooit eerder zijn gepubliceerd. Ze ge-
ven een uniek inkijkje in de vijf oor-
logsdagen van 1940. 
 
‘Met onze camera’s kunnen we geen 
oorlog voeren, maar we kunnen die wel 
in dienst van de oorlogsvoering stellen 
(…)’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het Duitse tijdschrift Photofreund, 
1940… voor het thuisfront 
 
Amateurfotografie is in Duitsland al 
voor de oorlog erg populair en de 
Wehrmacht moedigt fotografie aan om 
het thuisfront te informeren. De Duitse 
soldaten fotograferen hun dagelijkse 
beslommeringen en zichzelf in stoere 
poses, maar ook krijgsgevangenen, 
vernielingen, contact met Nederlandse 
burgers en de gevechten. 
 
‘…het is voor ons moeilijk voorstelbaar, 
dat dit allemaal het land van de vijand 
zou moeten zijn.’ 
Oorlogsverslaggever Leo Leixner 
 
…met citaten en fotoalbums 
Er zijn verrassende foto’s van Duitse 
troepen die te paard en te fiets Neder-
land binnentrekken en Duitse soldaten 
die vrolijk op de foto staan met Neder-
landse krijgsgevangenen. Maar ook ge-
sneuvelde Nederlandse militairen, Duit-
se oorlogsgraven en het bombardement 
op Rotterdam zijn vastgelegd. De foto’s 
worden getoond naast citaten van Duit-
se militairen en hun fotoalbums. Dit 
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geeft een bijzonder beeld van de mei-
dagen van 1940 door Duitse ogen. 
 
‘Verschrikt staren wij in de woedende 
vlammenzee. Voor de eerste keer bele-
ven wij het vernietigende geweld van 
een bomaanval.’ 
Duitse officier Kurt Meyer 
 
De foto’s in de tentoonstelling zijn af-
komstig uit de collectie van Gerard 
Groeneveld. De inhoud is gebaseerd op 
het boek Nach Holland. De meidagen 
van 1940 door Duitse ogen van Gerard 
Groeneveld dat in 2018 is verschenen. 
 
Beeld: Verzetsmuseum Amsterdam 
W VERZETSMUSEUM.NL 

 
28 januari – 6 oktober 
Nationaal Holocaust Museum  
Plantage Middenlaan 27 
Op 10 mei 1940, de dag dat Duitse le-
gertroepen Nederland binnenvallen, 
wonen er 140.000 Joden in het land. 
Stap voor stap voert de Duitse bezetter 
de druk op de Joodse bevolking op. 
Twee jaar later, op 14 juli 1942 ver-
trekt de eerste transporttrein uit Am-
sterdam naar kamp Westerbork, van-
waar deportatie naar de concentratie- 
en vernietigingskampen volgt. In totaal 
worden 107.000 Joden uit Nederland 
afgevoerd. 102.000 zijn ind e nazi-
kampen vermoord; 75% van de Joodse 
bevolking, naar verhouding het hoogste 
aantal Joodse slachtoffers van de be-
zette gebieden in West-Europa. 
 
De tentoonstelling is een visuele ge-
schiedenis van de Jodenvervolging tij-
dens de Duitse bezetting van Neder-
land. Van de vervolging en het leven 
onder dreiging zijn opmerkelijk veel fo-

to’s gemaakt. Er waren fotografen die 
werkten voor de bezetter en hun hand-
langers. Vaak dienden deze opnames 
propagandistische doeleinden. Maar 
ook particulieren legden – soms heime-
lijk – het proces van isolement naar 
vernietiging vast. Soms pas jaren na de 
oorlog kwamen de beelden boven wa-
ter. 
 
In uiteenlopende archieven worden de-
ze foto’s bewaard. Deze foto’s zijn de 
beeldende getuigenissen van de grote 
tragedie van de Duitse bezetting, die 
diepe sporen heeft getrokken in de Ne-
derlandse samenleving. 
W JCK.NL 
Foto links: Op de Dam 

 
Foto boven: Kinderen in de Jekerstraat, Amsterdam. 
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Koffietijd 
 
 

’t Roze Hart Koffie  
ochtend 
De Rietvinck  

Vinkenstraat 185 
dinsdag 5, 12, 19 + 26  

februari 
10:00 – 12:00 uur 

 
 

Roze Koffie Inloop 
Het Schouw  

Dollardplein 1 
woensdag 13 + 27 februari 

10:00 – 12:00 uur 
 
 

FEMtastic koffie 
Vrouw en Vaart  

President Allendelaan  
donderdag 7, 14, 21 + 28  

februari 
10:00 – 12:00 uur 

 
 

Roze Koffie Inloop 
Flesseman  

Nieuwmarkt 77 
Op vrijdag 8 + 22 februari 

14:00 – 16:00 uur 
 
 

Roze Koffie Inloop 
Nieuw Vredenburgh  

Postjesweg 125 
maandag 25 februari 

10:30 – 12:00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Andere activiteiten in  
februari bij Amstelring 
 

Maandag 4 + 18  
Het Schouw 
IJdoornlaan 755 
14:00 uur - Roze Levenskunst  
gespreksgroep  
 

Donderdag 7  
De Rietvinck 
Vinkenstraat 185 
12:00 uur – Roze damessalon 
14:00 uur – Café Rose:  
Francis van Broekhuizen, roze diva 
19:00 uur – Roze film:  
God’s own country 
 
Donderdag 14  
Het Hoge Heem 
Wiegerbruinlaan 29  
Uithoorn 
14:00 uur – Regenboog Café 
 

Donderdag 14  
De Rietvinck 
Vinkenstraat 185 
14:00 uur – Roze Salon:  
Levensverhaal met Jip van Leeuwen 
 

Donderdag 14  
Groenelaan 
De Helpende Hand 9  
Amstelveen 
14:30 uur – Valentijn 
 

Donderdag 21 + 28  
De Rietvinck 
Vinkenstraat 185 
14:00 uur – Roze Salon:  
Levensverhaal Vluchtelingen 
 

Maandag 25  
De Venser 
Berthold Brechtstraat 1 
14:00 uur – Dans!  
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De kolen, knollen en het rood- en witlof 
knallen weer uit de grond. We kunnen 
er niet meer omheen: …Nederland is 
weer aan de wintergroente. En dit jaar 
eet je geen muffe prakkies of stuk ge-
kookte grootmoeders prut.  
 
Ga op een gezonde manier je lekker te 
buiten aan tempura spruitjes, flammku-
chen met…, broodje stamppot, wortel-
pompoenburger, zoete bliksem of rode 
kool met appel… flappen of verse kap-
salon met spitskool en wat dacht je van 
bloemkoolpopcorn.  
 

Krijg je al trek? 
 
Van onze collega’s van De Roze Poort 
kregen wij te horen dat zij een speciale 
pagina hebben op hun website met ge-
rechten voor kleine huishoudens, maar 
ook een uitgebreid archief van alles wat 
eerder op hun site is verschenen. 
 

Eet smakelijk! 
 
W DEROZEPOORT.AMSTERDAM/
RECEPTEN 
W DEROZEPOORT.AMSTERDAM/
ARCHIEF-RECEPTEN 
 
Nu wij het toch over eten hebben… 
 
Stichting De Roze Poort gaf via haar 
Bitterballenfonds, tijdens Pride, vanwe-
ge het té warme weer, slechts 1200 
bitterballen van de geplande 2200 bal-
len weg. Zij deed dit tijdens de optre-
dens van Victoria False en haar Roze 
Vlinders in de diverse woon- en zorg-

centra in Amsterdam en omgeving. Ook 
1000 waterijsjes werden verdeeld om 
het gemis aan de warme snack enigs-
zins goed te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens hun tochten door Amsterdam 
kwamen zij ook langs… 
 
Bar Bitterbal 
Met 22 verschillende varianten heeft 
deze gastro-bar de grootste selectie ter 
wereld en dat allemaal in onze eigen 
stad.  
 
Naast de standaard kalfs- en runderbit-
terbal hebben zij ze ook met chorizo, 
pekingeend, scharrelkip, Reypenaer 
kaas, kreeft, hert of wild zwijn. Ook 
aan vegetariërs en veganisten is ge-
dacht, met vullingen als rode biet, thai 
cocos of teriyaki & mango. 
 
Stap eens bij ze binnen op Utrechtse-
straat 18 of bekijk het menu op  
W BARBITTERBAL.NL 
 
BUURTHUIS DE HORIZON 
Hembrugstraat 156 
Q-KITCHEN EAT and MEET 
Q-kitchen heeft een enthou-
siast team en zij willen graag 
de mensen in en om de 
LGBTQ-gemeenschap bij elkaar te 
brengen, onder het genot van heerlijke 
gerechten. Elke woensdag tussen 17:30 
– 20:30 uur, bent u welkom tijdens hun 
kooksessies in buurthuis de Horizon, in 
Amsterdam West. Mensen van alle leef-
tijden, religies en de belangen zijn van 
harte welkom om elkaar te ontmoeten, 
samen te eten en verhalen uit te wisse-
len. Reserveren is niet nodig.  
 
Donatie € 5,00  
W FACEBOOK.COM/GROUPS/Q-
KITCHEN  
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We blijven nog even op de 
food tour. De lekkerste budget 
restaurants in Amsterdam met 
een hoofdgerecht van rond de 
15 euro 
 
Sotto: Hier eet je niet zomaar een pizza, 
nee de Napolitaanse Pizza. En iedereen 
weet natuurlijk dat pizza oorspronkelijk uit 
Napels komt. De koks zelf zijn in de leer 
geweest bij de bewakers van de Napoli-
taanse pizza: De Associazione Verace Pizza 
Napoletana. En dat proef je; zo lekker! 
Amstelveenseweg 89 en Roelofhartstraat 
27  
W SOTTOPIZZA.NL     
 
Cannibale Royale: Inmiddels al meerdere 
locaties, van Noord tot Zuid en natuurlijk 
Centrum. Echte carnivoren houden van de-
ze spot, en terecht! Burgers, ribs, steaks of 
wings. Hier gaat het om VLEES! Meerdere 
locaties  
W CANNIBALEROYALE.NL   
 
Vegan Junk Food Bar: Meteen over naar 
iets heel anders. Nog wel burgers (onder 
andere), maar dan allemaal vegan en ook 
nog eens heel lekker. Vegan eten hoeft al-
lang niet meer saai te zijn ;-). TIP: De ve-
gan bitterballen! Inmiddels in De Pijp, Oud-
West en Oost. 
W VEGANJUNKFOODBAR.COM   
 
Cafe Lennep: Zin in een lekkere boerderij 
kip met huisgemaakte appelmoes? Burger 
of Roodbaarsfilet? Alle gerechten op de 
kaart bij Café Lennep in Amsterdam West 
zijn rond de 15 euro. In de zomer zit je 
aan de picknicktafels buiten en in de winter 
is het heerlijk om hier binnen te zitten tij-
dens een regenachtige dag! Jacob van Len-
nepkade 334   
W CAFELENNEP.NL    
 
Foodhallen: De Foodhallen in Amsterdam 
West zijn misschien niet heel goedkoop 
maar als je het slim speelt, kun je voor 15 
euro zeker genoeg eten. Neem bijvoor-
beeld een plateau met falafel en verschil-
lende soorten hummus of een burger met 
friet. De sushi is ook erg lekker en vullend! 
Bellamyplein 51  
W FOODHALLEN.NL   
 
Thrill Grill: De burgers bij dit restaurant 
zijn super lekker. De burgers zijn onder de 
10 euro, dus dan kun jij er mooi nog friet 
of sla bij bestellen. Ook de biefstuk is een 
aanrader. 
Eerste Constantijn Huygenstraat 37 en Ge-
rard Doustraat 98  
W THRILLGRILL.NL   
 

Noorderlicht: Een leuke en betaalbare 
spot in Noord. Ook overdag zit je hier leuk 
en ’s avonds zijn er vaak feestjes, dus de 
kans is groot dat je wat langer blijft han-
gen ;-). NDSM-Plein 102  
W NOORDERLICHTCAFE.NL   
 
Rotisserie: Kippetjes zijn nog steeds po-
pulair in Amsterdam. De Rotisserie heeft 
inmiddels ook meerdere vestigingen, in 
Oost en in West. En natuurlijk eet je hier 
kip, daar is geen twijfel over mogelijk ;-) 
De Clerqstaat 81 en Beukenplein 17  
W ROTISSERIEAMSTERDAM.NL  
 
LouLou Pizzabar: Hier kun je de meest 
heerlijke pizza’s eten voor niet meer dan 
10 euro per stuk. Maar als je echt een goe-
de deal wilt sluiten, ga dan voor de speci-
als. Bijvoorbeeld voor de Tartufo Bianco of 
die met granaatappel. Die kosten ongeveer 
€15 en we beloven, ze zijn het dubbel en 
dwars waard. Weesperzijde 42  
W LOULOUPIZZABAR.NL   
 
Van ’t Spit: De lekkerste kippen vind je 
wat mij betreft toch echt bij Van ’t Spit. En 
dan een lekkere maiskolf erbij en de zoete 
aardappelpuree… YUM! Daar komt nog 
eens bij dat het hier altijd gezellig druk is 
en gegarandeerd een spot waar je altijd 
langer blijft hangen dan je van plan was. 
De Clerqstraat 95 en Frans Halsstraat 42 
W VANTSPIT.NL   
 
Spaghetteria: Lekkere, verse en betaal-
bare pasta! Inmiddels al echt een begrip in 
Amsterdam met meerdere locaties. Hele-
maal budget is het niet, maar wel erg lek-
ker; afsluiten met de home made scroppi-
no. Zo lekker! Meerdere locaties  
W SPAGHETTERIA-PASTABAR.NL    
 
De Biertuin: Biertuin heeft lekkere kip en 
dito burgers in Amsterdam. Ook een spot 
waar het gezellig is om te borrelen en het 
eten is goed en betaalbaar. Aanrader! 
Linneausstraat 29   
W DEBIERTUIN.NL   
 
Pata Negra: Een Spaanse Tapas night is 
altijd een goed idee! En het fijne is, je kunt 
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het zo duur of goedkoop maken als je zelf 
wilt. Altijd lekker zijn de patatas bravas en 
brood met aioli. Vergeet niet een echt 
Spaans wijntje erbij te bestellen, dat hoort 
erbij! Utrechtsestraat 124 en Reinwardt-
straat 1  
W PATA-NEGRA.NL   
 
Oresti’s: We blijven even bij de tapas 
hangen, maar dan meer Mediterraans. De-
ze spot is verhuisd van De Pijp naar de 
Overtoom, maar is zijn gezelligheid niet 
verloren. En nog steeds altijd even lekker! 
Overtoom 5  
W ORESTISTAVERNA.NL  
 
Pizzabakkers: Ook deze pizza spot heeft 
meerdere locaties in Amsterdam. Dus echt 
ver voor een pizza hoef je nooit te fietsen! 
Altijd een drukke spot en de pizza’s zijn 
heerlijk vers. Meerdere locaties  
W DEPIZZABAKKERS.NL   
 
Kevin Bacon: I LOVE Thais eten! En deze 
spot biedt dat betaalbaar en lekker aan. 
Een ongedwongen sfeer en de curry’s zijn 
een aanrader hier. Witte de Withstraat 38 
W KEVINBACON.NL   
 
Eddy Spaghetti: Bij Eddy Spaghetti voelt 
het alsof je in een knusse huiskamer zit te 
dineren. De pasta’s zijn er super lekker. 
Vooral de Arrabiata, voor als je van lekker 
pittig houdt :-) Het is helemaal een feest 
om Burrata toe te voegen. Krugerplein 23 
W EDDYSPAGHETTI.NL  
 
Boi Boi: Nog een Thaise betaalbare spot, 
maar deze zit in Oost. En ook nog eens 
heel erg lekker. Ik ga meestal voor de 
groene curry maar de andere gerechten 
zijn ook aan te raden. Neem ook zeker een 
kijkje wat de dag special is! Dapperstraat 
12  
W BOIBOI.NL  
 
Waterkant: Surinaams eten? YES please! 
Zeker met een zonnetje zit je hier top (en 
dat is niet bepaald een goed bewaard ge-
heim meer) met een biertje erbij en wat 
eten. Marnixstraat 246  
W WATERKANTAMSTERDAM.NL  
 
Taproom: Bier en burgers, dat is de for-
mule hier! Al moet ik eerlijk toegeven dat 
ik vaak voor de flammkuchen ga… die is 
namelijk ook erg lekker! En daarbij drinken 
we een van de 24 bier die ze op tap heb-
ben. Nieuwe Vijzelstraat 1  
W TAPROOM.NL  
 
Bar Brandstof: Lekker centraal op de 
hoek van de Marnixstraat en de Rozen-
gracht. Bar Brandstof is al jaren een favo-
riet vanwege het fijne terras, maar ook 

vanwege de goede kroeghappen. De 
nacho’s met rendang zijn een must try! 
Marnixstraat 348  
W BAR-BRANDSTOF.NL  
 
Edel: Hele fijne spot aan het water met 
lekker eten. Houd ook zeker de Facebook 
in de gaten, ze organiseren namelijk vaak 
op zondag een uitgebreide en betaalbare 
boozy brunch! Postjesweg 1  
W EDELAMSTERDAM.NL  
 
Brouwerij Troost: Een super groot terras 
met leuke tafels, heerlijk bier en sappige 
burgers. Dat betekent maar één ding: bij 
Brouwerij Troost is het goed vertoeven! 
Pazzanistraat 27  
W BROUWERIJTROOST.NL  
 
Café de Walvis: Een begrip in de Spaarn-
dammerstraat. Vaak tot in de late uurtjes 
nog erg gezellig, maar ook om eerder op 
de avond langs te komen voor een kroeg-
hap is een aanrader. Spaarndammerstraat 
516  
W WALVIS-AMSTERDAM.NL  
 
Café Kiebert: Een gezellige bruine kroeg 
in een modern jasje. Op het terras van Ca-
fé Kiebert eet je gewoon een uitsmijter of 
een goede bitterbal en ’s avonds een lek-
kere pasta of een goedgevulde salade. 
Marathonweg 2  
W CAFEKIEBERT.NL  
 
Van Mechelen: In de herfst en winter is 
dit een favoriete borrel- en eetplek.  \Maar 
een goede go to als je iets lekkers wilt eten 
maar niet teveel geld kwijt wilt zijn. Ze 
hebben ook elke dag veel specials!
Sloterkade 96 – 97  
W STADSCAFEVANMECHELEN.NL  
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