
Sportpark IJburg
Voorlopig geen extra 
velden

Kinderbibliotheek
Lees je Blauw

bestaat vijf jaarvv

LMB
“Ik vind meisjes leuker dan jongens,” 
hoorde ik het 4-jarige meisje tegen haar 
grote broer zeggen, “dus eigenlijk vind 
ik jou een klein beetje stom.” 

Dat laatste vind ik van hondenbezitters. 
Althans van het overgrote deel ervan.
Met het smelten van de sneeuw 
komt eerst de lucht naar boven. Die 
allesovertreffende, godvergeten gore 
kaklucht van vleesetende honden. 

Ik was vanochtend al chagrijnig en toen 
trapte ik er nog vol in ook. Het maakt 
niet meer uit waar je loopt, op het 
trottoir of in het park, alles is verworden 
tot een gruwelijk slagveld van door 
hondendrollen gebruinde sneeuw. 
Ontwijken is niet mogelijk. Omdat 
onfortuinlijke voorgangers de smurrie al 
ongewild uitsmeerden tot een vaalbruin 
stinkspoor van slierterige shit.

Misschien verbeeld ik het me, maar 
volgens mij worden de drollen steeds 
groter. En steeds meer mensen hebben 
ook een hond.

Zijn die poepmachines door al die sneeuw 
de weg kwijt? Het lijkt wel. Ze zijgen 
plompverloren neer, waar dan ook, al is 
het midden op het voetpad, en gaan daar 
dan even lekker uitgebreid stakkerig 
zitten kakken. Het baasje staat erbij en 
kijkt ernaar. Schutterig soms. Maar vaker 
nog zich van geen kwaad bewust.

Ik weet het. Hondenpoep is hot. Ik ben 
niet de eerste die erover moppert. En ik 
zal ook niet de laatste zijn. En allemaal 
vinden we dat we dat we het de hond 
niet kwalijk mogen nemen. Want het is 
zijn baas die het hem doet. 

Komt het door de sneeuw dat het me 
opvalt? Of neemt hij (of zij) anders ook 
geen zakje mee? Ziet hij (of zij) op tegen 
die warme sensatie van de verse, in een 
plastic zakje glijdende feces?

Dat kan ik me trouwens best voorstellen. 
Ik gruwel alleen al bij de gedachte 
eraan. Maar hij (of zij) heeft het zelf 
gewild toen hij (of zij) een hond nam. 
Daar heeft hij (of zij) vast wel over 
nagedacht. Of niet soms?

Wij wonen in een stadswijk. Op IJburg 
staan geen boerderijen die bewaakt 
moeten worden. Op IJburg zijn geen 
kuddes schapen die bijeen gedreven 
moeten worden. Op IJburg is ook geen 
bos met daarin honderden bomen 
waartegen naar hartenlust gepoept en 
gepiest kan worden. 

Mogen IJburgers daarom geen hond 
nemen? Natuurlijk wel! Vrijheid, 
blijheid. Maar als je er een neemt, ruim 
dan verdomme wel de drek op. 

Zo, dat lucht op zeg.

Shit
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

Op 18 januari organiseerde Staatsbosbeheer, 
de uitvoerder van het project, op IJburg 
een inspraakavond voor belangstellenden. 
Want hoewel de plannen in grote lijnen al 
vaststaan, is er over details (zoals aanlegstei-
gers en een losloopgebied voor honden) nog 
steeds inspraak mogelijk. 

De Natuurboulevard is een uitgestrekte 
strook natuur langs de zuidelijke oevers van 
het IJ, tussen Amsterdam en de Hollandse 
Brug bij Almere. Dit gebied, dat onder meer 

de Diemer Vijfhoek, Fort Diemerdam en de 
Baai van Ballast omvat, zal worden heringe-
richt en geschikt gemaakt voor toenemende 
recreatie, maar zó dat de natuur er zo min 
mogelijk onder lijdt.

In de zaal een gemêleerd gezelschap: behalve 
natuurliefhebbers en vogelaars waren er ook 
hondenhaters en iemand die de belangen van 
watersporters behartigde. In de Baai van Bal-
last namelijk, een vogelrijk gebied, zal recrea-
tievaart wellicht verboden worden. 

Natuurliefhebbers verfoeien in diezelfde 
baar juist weer de jachthaven van Nuon. En 
ze zijn tegen verstoring van de bestaande 
flora en fauna in het gebied. Want bij de her-
inrichting van het landschap zal er bestaan-
de natuur moeten wijken. Om de gewenste 
zichtlijnen vanaf het Fort Diemerdam te 
creëren – ‘echo’s’ van de vroegere schoots-
lijnen – moeten diverse bomen worden 
gekapt. En in de Diemer Vijfhoek, om nog 
een voorbeeld te geven, overweegt de pro-
jectgroep om in het westelijke gedeelte een 
losloopplek voor honden te realiseren.

Vooral dit laatste zorgde voor oplopende 
emoties in de zaal. De Diemer Vijfhoek is 
een gebied waar mensen al meer dan twintig 
jaar komen voor hun rust. Ook vogelken-
ners komen er graag. Er bestaat vrees voor 
een toestroom van recreanten met honden. 
“Waarom hier, wat is de noodzaak?” klonk 
het. “Waar kan je dan nog heen voor stilte? 
Laat de natuur met rust!”
Dat de Natuurboulevard er komt, staat vast. 
Over de details wordt na deze avond nog 
eens goed nagedacht. En voor wie zich zor-
gen maakt: de stadsnomaden in de Baai van 
Ballast mogen blijven.

Kijk voor een overzichtskaart van het gebied 
op pag. 13

Met de komst van steeds meer mensen, door IJburg maar ook door vlijtige 
woningbouw in Diemen en Muiden, neemt de recreatiedruk in dit gebied 
steeds meer toe. De Provincie Noord-Holland probeert met de Natuurboule-
vard natuur en mens iets meer in evenwicht brengen. 

GEREGiSSEERd EvENwicht 
tUSSEN MENS EN NAtUUR

NAtUURboUlEvARd, ‘wEG lANGS hEt iJMEER’

1&13

Natuurboulevard:
schapen op de dijk en 

fietsen maar
7 

Toen het losloopgebied voor honden ter sprake kwam, liepen de gemoederen in 
de zaal hoog op. In de aansluitende pauze werd nog druk verder gediscussieerd.

ZEEBAARS 

ZOEKT 
MAATJE MET
INHOUD
AdvERtEREN? mail naar sales@debrugkrant.nl of bel 06 - 29040240

foto martijn van den dobbelsteen

fo
to

 m
a

rt
ijn

 v
a

n
 d

en
 d

o
bb

el
st

ee
n



3de Brug • www.debrugkrant.nl • info@debrugkrant.nl

JEUGD LESSEN VA 2,5 JAAR, 
ZIE WWW VOOR AANMELDINGEN 

EN PROEFLESSEN

ROOSTER VOLWASSENEN 

FEBRUARI 2011 
Ma 09.30-10.30 HATHA FLOW YOGA beg. 

 19.00-20.15 HIPHOP beg.

 20.15-21.30 PILATES beg. 

Di 19.00-20.15 KLASSIEK beg/int 

 20.15-21.30 ZUMBA 

Woe 19.30-20.45 STREETDANCE

Do 19.30-20.45 MODERN JAZZ beg. 

 20.45-22.00 PILATES FLOW int. 

AMSTERDAM DANCE CENTRE IJBURG 
Krijn Taconiskade 444 | 020-6161885 
www.amsterdamdancecentre.nl

Weekprogramma
Dinsdag:	 Avondje	Makkelijk.
	 Even	lekker	niet	koken,	bestellen	of	halen	maar	lekker	eten	
	 in	The	Lighthouse	en	genieten	van	een	goede	maaltijd,	€	10,00	pp	

Donderdag:	 Open	podium	van	20.00	tot	22.30.	
	 Try	out,	koor,	bandje,	dichten,	toneel.
	 Ons	podium	staat	gratis	ter	beschikking!

Vrijdag:	 Happy	Lighthouse	Hour	
	 Een	mooie	weekafsluiting	van	17.00	tot	19.00	uur	met	overheerlijk	
	 borrelgarnituur	dat	u	wordt	aangeboden	door	het	huis	of	schuif	
	 aan	bij	onze	wijntafel	waar	u	de	16	open	wijnen	van	de	wijnbar
	 kunt	proeven	onder	leiding	van	onze	vinoloog

Zaterdag:		 Family	Night
	 Een	ontspannen	avond	voor	het	gezin,	de	kinderen	worden	in	de	
	 lounge	beziggehouden	door	Captain	Lighthouse,	uzelf	geniet	rustig	
	 van	een	heerlijk	diner	naar	keuze	in	ons	restaurant.	
	 Kosten	voor	de	kids	inclusief	eten	€	5,00

Zondag:	 Ann	May	en	band
13	Februari	 Swing	mee	met	Ann	May	en	band,	een	middagje	rock	vanaf	16.00			

!
Deze	advertentie	geeft	recht	op	een	flesje	huiswijn	bij	uw	volgende	

etentje	in	Harbourclub	“the	Lighthouse”!	(nvt	bij	€	10	diner)

Restaurant	•	Grand	café	•	Vergaderfaciliteiten	•	Catering	•	Sailing	events	•	Canal	cruises	•	Podium	voor	livemuziek

www.thelighthouse.nl

Krijn	Taconiskade	432	te	IJburg	|	020-750	83	95	|	Info@thelighthouse.nl

Het ernstige tekort aan sportfaciliteiten in het Diemerpark staat weer op de politieke agenda. Dit is mede te 
danken aan raadslid Evelien van Roemburg van GroenLinks, die het sportpark eind 2010 met Brian Benjamin 
(VVD) bezocht. Dit gebeurde naar aanleiding van de brandbrief die de clubs stuurden aan de raadscommissie 
Onderwijs, Zorg en Kunst (waar de portefeuille sport onder valt) van de gemeente. Van Roemburg schrok zo van 
de situatie dat ze direct een motie indiende. 

vooRlopiG GEEN ExtRA SpoRtvEldEN

 | | | dRiNGENd bERoEp op collEGE vAN b&w | | | 

| | | ElAtik: ‘AANlEG koSt MEER tiJd’ | | |

In haar motie, die door een ruime meerder-
heid werd aangenomen, dringt ze er bij het 
College van B&W en portefeuillehouder Fa-
tima Elatik op aan een oplossing te zoeken 
voor het schrijnende tekort aan velden en 
bijbehorende accommodaties. De sportclubs 
dienen hierbij volgens haar betrokken te 
worden, aangezien zij al ideeën hebben aan-
gedragen voor verbetering van de situatie. 
“Bij het verschijnen van de voorjaarsnota in 
april moet er een voorstel op tafel liggen.”

Van Roemburg, woordvoerder sport van de 
GroenLinks-fractie in Amsterdam: “Tijdens 
de rondleiding dacht ik: mijn hemel. Beide 
clubs hebben samen honderden kinderen 
op de wachtlijst. Dat probleem op IJburg 
staat haaks op de ambitie van de stad om 
zoveel mogelijk Amsterdamse kinderen aan 
het sporten te krijgen.”

Eigenlijk was het sportpark, dat in juni 2010 
werd opgeleverd, direct al te klein. Lees de 

Natuurlijk heeft Fatima Elatik oor voor de suggesties van de clubs. 
Maar er spelen allerlei complexe factoren. Dat het sportpark des-
tijds op een voormalige vuilstortplaats is aangelegd, was al een 
noodgreep, omdat IJburg 2 (waar een sportcomplex gepland staat) 
op zich liet wachten. Haar eerlijke antwoord is dan ook ‘dat er he-
laas op korte termijn niet kan worden uitgebreid’. 

Dat wil overigens niet zeggen, dat alles nu definitief op de lange 
baan is geschoven. Wethouder Elatik heeft de clubs inmiddels toe-
gezegd in februari met elkaar om tafel te gaan zitten. Wordt uitstel 
dan toch geen afstel?
Elatik: ‘Nou ja, allereerst zal in het park toch een uitvoerig bodem-
onderzoek moeten worden verricht. Eerder kon dat niet, omdat we 
van tevoren niet wisten wat voor invloed het gebruik van de velden 
op de grond zou hebben. Pas als dat onderzoek is afgerond, weten we 
of er inderdaad een volwaardig sportpark gerealiseerd kan worden.”

Dan is er ook nog het parkeerprobleem. Elatik: “Voordat we nog 
meer velden gaan aanleggen, moet er een oplossing komen voor 
huidige parkeerprobleem. Het Diemerpark, waar het sportpark in 
ligt, maakt deel uit van een ecologische verbindingszone. Een groot 
parkeerterrein aanleggen kan hier daarom niet.”

Elatik is wel blij met de motie van Van Roemburg. Ze ziet het tekort aan 
faciliteiten ook als een verantwoordelijkheid van de centrale stad en het 
stadsdeel samen. “Zeker nu IJburg 2 onzeker is, moeten we kijken hoe 

we het probleem van het veldentekort samen kunnen oplossen. We wil-
len heel graag sport faciliteren. Eric van der Burg en ik zijn daarover in 
gesprek. De intentie om het aantal velden uit te breiden is er zeker. Maar 
nogmaals, tot mijn spijt lukt dat niet op korte termijn. Het belangrijkste 
is dat de situatie voor sporters veilig en verantwoord is.”

Een uitspraak die er zou toe kunnen leiden dat er voor sportpark IJ-
burg zomaar een andere locatie gevonden zal moeten worden. Maar 
zover is het nu nog niet. In februari gaan het stadsdeel en de clubs 
dus weer met elkaar in gesprek.

beleidsnota’s er maar op na. In het Sport-
accommodatieplan 2006 van de gemeente 
staat onder meer dat er op IJburg behoefte 
is aan 12 sportvelden. 

“Vijf van die twaalf velden zijn destijds al 
ingetekend. We hebben 400 leden, en nog 
eens 400 op de wachtlijst,” zegt voorzitter 
Fred Coesel van AFC IJburg. Maar eigen-
lijk wil hij helemaal niet negatief zijn. “We 
hebben een mooie eerste helft van het sei-

zoen achter de rug met tevreden ouders en 
kinderen en veel toeschouwers. Het moet 
alleen nog beter. Ik hoop dat B&W de 
noodzaak ziet en in actie komt. Gezien de 
potentie en het ledenaantal kunnen wij een 
van de belangrijkste clubs van Amsterdam 
worden. Maar dan moet er wel goede wil 
getoond worden.”

Hockeyclub AHC IJburg kampt met dezelf-
de problemen en trok in september 2010 al 
eens aan de bel. Voorzitter Mundi van Emb-
den stuurde toen een brief aan Elatik om 
het tekort aan velden onder haar aandacht 
te brengen. De hockeyclub moet het doen 
met één kunstgrasveld voor ruim 400 le-
den (en nog eens 70 op de wachtlijst). “Wat 
we zelf in de hand hebben gaat heel goed. 
Dankzij de inzet van vrijwilligers en het en-
thousiasme van de kinderen zijn de trainin-
gen en wedstrijden heel goed verlopen. We 
zijn alweer bezig met voorbereidingen voor 
het volgend seizoen. Dan zijn er meer en be-
tere faciliteiten nodig. Voor seniorleden en 
oudere jeugd vanaf 12 jaar is er met één veld 
nog plek, maar voor jongere kinderen wordt 
het moeilijk om lid te worden. Om alle be-
langstellenden in de komende paar jaar te 
kunnen laten hockeyen moet er minstens 
één hockeyveld bij, en eigenlijk twee.”

Ook aandacht vragen de clubs voor de 
beperkte parkeermogelijkheden. AHC IJ-
burg werkte er zelfs al een idee voor uit, 
dat in oktober 2010 naar het stadsdeel 
Oost werd gestuurd. Er werd voorgesteld 
om parkeerplaatsen te realiseren aan de 
zuidkant van het park, langs het Amster-
dam-Rijnkanaal. De betrokken wethouder 
heeft echter aangegeven dat er dit seizoen 
nog niets aan het parkeerprobleem gedaan 
kan worden.

De voorzitters realiseren zich dat de situatie 
in het park niet ideaal is voor twee clubs van 
deze omvang. “Toch zijn er op korte termijn 
verbeteringen mogelijk. Ideeën daarover 
hebben we al kenbaar gemaakt aan het DB 
van stadsdeel Oost. We hopen op een spoe-
dige oplossing.” 

Wethouders Eric van der Burg (Centrale Stad) en Fatima Elatik (Oost) tijdens de officiële opening van het sportpark in juni 2010.

In september 2010 werden de containers 
voor de tijdelijke kleed- en kantineruimte 
geplaatst.

SpoRtpARk iJbURG vEEl tE klEiN

KORT
  NIEUWS
• lEziNGEN hooGSENSitiEvE 
kiNdEREN De Praktijk Eigentijdse 
Kinderen organiseert in februari 
twee lezingen over hoogsensitieve 
kinderen. Waaraan kun je een 
hoogsensitief kind herkennen? Hoe ga 
je om met een kind dat veel opmerkt 
en daardoor veel te verwerken heeft? 
Er worden tips gegeven voor ouders 
van (hoog)sensitieve kinderen. 
Uiteraard is er ruimte voor vragen 
en het uitwisselen van ervaringen. 
De tweede lezing gaat over het 
krijgen van inzicht in (onbewuste) 
overtuigingen en reactiepatronen 
van hoogsensitieve kinderen. De 
lezingen worden gehouden in De 
Tronk aan de Diemerparklaan. De 
prijs per lezing is € 25. 
Het herkennen en begeleiden 
van hoogsensitieve kinderen: 
zondag 6 februari, 14.30–17.00 uur. 
Het ‘script’ van ouders/begeleiders: 
vrijdag 18 februari, 19.30–22.00 uur. 
Zie voor meer informatie: www.
eigentijdsekinderen.nl
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Het hondje van mijn zus heeft tegen mijn nieuwe, nog niet verkrijgbare 
Puma-sporttas aan gepist. Dit is helemaal mijn schuld. Er is al jaren een koude 
oorlog gaande tussen ons en dit was dus een legitiem bombardement. Ik ben 
slippin’. Ik moet mijn spullen niet zomaar op normale plekken laten slingeren. 
Ik moet shit verstoppen. Dit is een battle of the wits. Elke keer wanneer ik 
bij mijn zus aankom doen de hond en ik alsof we blij zijn elkaar te zien maar 
dat is allemaal poppenkast. Ik kom binnen. Hondje springt enthousiast tegen 
me op en kwispelt met het rattenstaartje enzo. Ik aai wat, zeg iets als “ja, 
Bobbi” of “doe maar, Bobbi”. Deze wanvertoning duurt nooit langer dan 
vier seconden maar de ‘gevoelstijd’ is gewoon rustig twee dagen. Vanaf hier 
zijn we ready to rumble. 
Een jaar of wat geleden was ik een stuk sadistischer en gooide ik het hondje 
weleens in de droger maar met de jaren schijn je inderdaad toch wat milder 
te worden en houd ik het bij het laten schrikken van mijn aartsvijand. Bobbi 
houdt al jaren de zelfde tactiek aan en blijft pissen op mijn spullen. Honden 
zijn trouw. Ook aan hun aanvalstechnieken dus. Maar goed. Mijn nieuwe 
tas. Schoppen gaat ‘m niet worden, het is immers een koude oorlog. Hondje 
heeft mij ook nog nooit gebeten, I wish a hondje would bijt me een keertje, 
ik zou Ronald Koeman op het mormeltje komen. Ik zou er kicksen voor 
aantrekken, alles. Kicksen van Puma. Nu denk je waarschijnlijk dat ik een 
slecht mens ben dat graag hondjes schopt? Nou lieve lezer, dat klopt. I kick 
‘em in the ass.
Verstuurd vanaf waar ik ben.

williES
wARtAAl

• • • • • • Evil wiwA • • • • • •

Tyjani, ook wel ‘The Champ’ genoemd, is nog maar 13. Toch traint hij met de grote 
jongens mee. Omdat hij talent heeft, zegt zijn trainer. De jonge Amsterdammer 
werd dan ook al vier keer Nederlands kampioen kickboksen. Voor zijn sport 
moet alles wijken. “En voor school,” vult hij aan. 

Het is zondagochtend, half elf. Op de Schellingwouderbrug tussen het 
Zeeburgereiland en Schellingwoude is het uitkijken geblazen. Wielrenners en 
hardlopers stuiven voorbij. Zo ook Tyjani en zijn trainingsmaten van sportschool 
Pancration uit Amsterdam-Noord. Het zijn opvallende verschijningen. Dat kan 
door hun zwarte trainingspakken komen. Maar ook door hun brede schouders. 

Tyjani is een van hen. Een supertalent, die in het dagelijks leven met de bus en 
de tram naar het IJburg College gaat. “Ik doe VMBO-t en dat gaat goed.” School 
is belangrijk voor hem. Net als sporten. Voor die twee dingen moet alles wijken. 
Ook als zijn vrienden vragen of hij mee gaat chillen. Goed, heel soms doet hij 
dat wel even, uit school, op IJburg een beetje rondhangen. Maar meestal gaat 
hij gewoon naar huis aan de dijk in Nieuwendam. Om huiswerk te maken en te 
trainen.

Hij is een zachte lieve jongen, zegt trainer en kickbokskampioen Marcello alias 
‘Black Panther’ die ook meeloopt. Maar niet in de ring. Dan kan Tyjani iedereen 
aan. Niet voor niets deed de 13-jarige viervoudig kampioen tijdens de laatste NK 
mee in de categorie voor 15-jarigen. “Hij heeft gewoon talent.”

Het hardlopen hoort erbij. Om de week joggen ze op zondag met zijn allen ruim 
een uur. Ook hier doet Tyjani mee met de grote jongens, omdat hij zo goed 
is. Lopen is belangrijk. Want je kunt nog zoveel techniek hebben, als je geen 
conditie hebt, ga je vanzelf neer. Verder doet hij aan sparren, techniektraining 
en krachttraining. Zo’n vier tot vijf keer per week.

Dan is het tijd om terug te gaan, over de brug richting Noord. Zondag 30 januari 
staat Tyjani’s eerste wedstrijd van 2011 op het programma. Een losse partij, in 
Schagen. Of hij er klaar voor is? Reken maar. Hij heeft dan ook maar een doel 
zegt hij, ineens met een stralende lach. “Op een dag wil ik in Japan in de ring 
staan.”

tyJANi (13)kiJk op dE wiJk
kickbokskampioen op de Schellingwouderbrug

De dagelijkse file op de IJburglaan levert levensbedreigende situaties op, aldus 
de VVD. Donderdag 13 januari stond er rond 9.00 uur een ambulance met 
sirene vast op de brug tussen Haveneiland en Steigereiland, in de richting van 
de A10. Dit incident staat niet op zich zelf. ‘Al meerdere bewoners hebben ons 
aangesproken op deze onveilige situatie. Ambulances, brandweer en politie 
komen in de ochtend- en avondspits niet door de IJburglaanfile heen. Ook de 
zijwegen staan muurvast en uitwijken via het fietspad is geen optie, omdat het 
daar heel druk is met fietsende kinderen die van en naar school gaan.’
 
De VVD wil dat aan deze zeer onveilige situatie nu echt snel een einde 
wordt gemaakt en stelde dit 17 januari in de commissie Openbare Ruimte en 
Veiligheid aan de orde. De VVD wil ook weten wat de file betekent voor de 
aanrijtijden van ambulance, brandweer en politie en of hier in de spits nog 
aan voldaan kan worden. De partij belooft op de site bewoners op de hoogte 
te houden van de resultaten van het onderzoek.

Uit de politiek 
AMbUlANcE vASt iN filE iJbURGlAAN

Meer willie?
Wilt u ook de oude columns van Willie Wartaal lezen of de columns 
van een van onze andere columnisten, check dan onze website:

www.debrugkrant.nl

De trainingsclub van kickbokskampioen Tyjani ‘The Champ’ (op de voorgrond) 
op de Schellingwouderbrug. Verder, v.l.n.r.: Marcello ‘Black Panther’, Ali, Bryan, 
Hicham, Elmo ‘Electrician’ en Ruiz ‘Playboy’.
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“Toen ik hier net woonde en er 
niks was,” herinnert Marthe zich, 
“wandelde ik elke zaterdagochtend 
over het eiland. In Het Blauwe Huis 
dronk ik koffie. Daar ontstond al 
kletsend met gastvrouw Irene en 
andere bezoekers het idee een 
bibliotheek te beginnen. “Ik had een 
enorme stapel boeken thuis liggen. 
Mijn kinderen waren al groot, en 
weggooien… ja, dat kon ik niet.”

“Ik ben begonnen met 350 boeken. 
Een deel van mezelf en een deel van 
bewoners en kennissen.” Van Eerdt 
weet het nog precies. “Op 15 februari 
2006 waren we voor het eerst open. 
Met ballonnenwedstrijd en al. Het 
was een mooie tijd. Ontmoetingen 
waren toen nog heel belangrijk. 
Mensen vonden het gewoon leuk 
om er te zijn.”

In 2009, toen ‘Het Blauwe Huisproject’ 
werd afgesloten, verhuisde de 
bibliotheek naar de huidige locatie, 
de voormalige huisartsenruimte aan 
de Erich Salomonstraat. Er wordt 
gebruik gemaakt van de ruimte van 
kinderopvang Partou. ’s Ochtends 
is het een spelotheek en ’s middags 
een bibliotheek.

Dat betekent dat ‘de bieb’ niet vast 
is ingericht. Zes kasten staan tjokvol 

met de hipste boeken. Die mogen 
blijven staan. De rest van de ruim 4.000 
boeken sjouwen de vrijwilligers elke 
week vanuit de oude dokterskasten 
naar de vensterbanken van de 
bibliotheekruimte. Met liefde, want 
ze doen het voor de kinderen. 

Marthe is er al die tijd belangeloos 
bij betrokken. Eerst alleen samen 
met Henny, maar in de loop der 
jaren met steeds meer vrijwilligers. 
Twaalf zijn het er nu. “Ik coördineer 
het een beetje,” zegt ze bescheiden. 
“Ik hou de website bij, schrijf boeken 
in, dat soort dingen. Boeken kopen 
gebeurt, dankzij subsidie van het 
stadsdeel, bij de boekhandel. En ’s 
middags helpen we de kinderen. Ik 
ben er de hele woensdag mee bezig. 
Met veel enthousiasme en plezier.”
Kinderen tussen de 2 en 15 jaar 
kunnen in de bibliotheek terecht. Er 

is voor elk is wat wils. Van Geronimo 
Stilton tot AVI-boekjes, van De 
Grijze Wolf tot prentenboeken. 
“We zijn erg up-to-date. Wie lid wil 
worden stapt gewoon met zijn vader 
of moeder even binnen. Verder 
zijn er ook vaak activiteiten, zoals 
een voorleesmiddag. “Voorlezen 
is heel erg belangrijk voor de 
taalontwikkeling.”

“Tja”, weer die blik terug in de 
tijd, “toen wisten we niet beter of 
er zou in 2011 op Centrum Eiland 
een Centrale Bibliotheek zijn. Het is 
heel anders gelopen. Maar wij gaan 
gewoon door, hoor. Wat is er nu 
mooier dan kinderen laten genieten 
van mooie verhalen?”

kinderbibliotheek lees je blauw 
(Erich Salomonstraat 326-332) 
is elke woensdagmiddag open 
van 13.00–18.00 uur. Lid worden 
kan heel gemakkelijk: gewoon 
op woensdagmiddag even 
binnenlopen. Elke laatste woensdag 
van de maand voorleesmiddag 
Lientje leest voor Meer informatie: 
www.leesjeblauw.nl

IJburg telde nog maar een paar bewoners. Zij konden terecht bij een snack-
bar die gevestigd was in een tuinhuis en bij een supermarkt die nog het 
meeste weg had van een campingwinkel. Niets meer en niets minder. Maar 
toen al startte Marthe van Eerdt (54) met een grote, van haar eigen zolder 
geplukte stapel boeken kinderbibliotheek Lees je Blauw. Nu, vijf jaar later, 
voorziet de kinderbibliotheek elke woensdagmiddag tussen 13.00–18.00 uur 
ruim honderdvijftig IJburgse kinderen van de mooiste boeken.

kiNdERbibliothEEk lEES JE blAUw

Al vijf jaar lang genieten 
van mooie verhalen

Estelle, Chaima, Corry, Marthe (boven, v.l.n.r.) en Nayla en Kaylee (beneden, v.l.n.r.) zijn druk in ‘de bieb’. De kasten staan er vast; 
de kratten worden elke week opnieuw met liefde binnengesjouwd.

• lAtERNA MAGicA wiNt 
oNdERwiJSpRiJS Basisschool Laterna 
Magica heeft de Onderwijsprijs 
2010 Noord-Holland in de wacht 
gesleept. De IJburgse school won 
de prijs met haar ‘bijzondere en 
originele’ evenementenleerbureau 
en is hiermee genomineerd voor 
de Nationale Onderwijsprijs. Deze 
wordt in maart uitgereikt in de 
Beurs van Berlage. Laterna Magica 
biedt in het evenementenleerbureau 
Toon je organisatietalent! een 
stageomgeving voor studenten van 
het hbo en voortgezet onderwijs én 
voor de eigen bovenbouwleerlingen. 
Het leerbureau organiseert een scala 
aan activiteiten, waarbij stagiaires 
leren organiseren, programmeren, 
budgetteren, en – om nog maar 
eens wat noemen – marketeren. 
“Een bijzonder en buitengewoon 
origineel project,” aldus de jury. 
Laterna Magica ontlast hiermee het 
eigen team, krijgt een schat aan 
basiskennis en heeft bovendien voor 
de eigen school de beste krachten 
voor het uitkiezen. En laten we het 
belangrijkste niet vergeten: het 
leerbureau werkt zeer inspirerend 
op de leerlingen van de school. 
Bovenbouwkinderen lopen stage bij 
het bureau en leren zo in een echte 
werkomgeving de eerste kneepjes 
van het (organisatie)vak. Het bureau 
ontstond uit praktisch oogpunt. 
Iedere school kampt tenslotte met het 
probleem dat jaarlijks terugkerende 
evenementen flink beslag leggen 
op de tijd van het lerarenteam 
(en op dat van de ouders). Met 
het evenementenbureau tackelde 
de school alle problemen in één 
keer. De eerste prijs bestaat uit een 
trofee en 750 euro. De Nationale 
Onderwijsprijs, een initiatief van het 
Instituut voor Nationale Onderwijs 
Promotie (INOP), is ingesteld om 
de creativiteit en inventiviteit in 
het onderwijs voor het voetlicht te 
brengen. De prijs werd voor het eerst 
uitgereikt in 1993.
• RoARiNG twENtiES NiGht 
bliJbURG Op zaterdag 29 januari 
wordt er in Blijburg een speciale 
nachtclub-dinnershow georganiseerd. 
Muziek van La Sirène en pianomaestro 
Eric Lensink, oogstrelende en 
verrassende filmbeelden uit de tijd 
van Dietrich. Een mooie avond in 
jaren twintigstijl met cocktails, flapper 
girls, met de magie van la Dietrich en 
haar bedroom eyes. Haar repertoire, 
films, foto’s en liefdesleven komen 
tot leven in Blijburgs Dinnershow. 
Het volgen van de dresscode wordt 
beloond: rond middernacht krijgt 
de best (in stijl) geklede bezoeker 
een award uitgereikt. Vanaf 19.00 
uur, showtime om 19.30 uur. Entree 
(inclusief driegangendiner) € 39,50. 
Lees meer op www.blijburg.nl en 
www.blondenblauw.nl

KORT
  NIEUWS

kinderbibliotheek bestaat 5 jaar 
voorstelling en feest

woensdag 16 februari | 14.00–17.00 uur
Peter Faber speelt zijn bejubelde voorstelling Kroon aan de Kapstok
Aansluitend feestelijke loterij, hapjes en drankjes.

de feestelijkheden vinden plaats in de ontmoetingsruimte koiJ
Ed pelsterpark 2 (bij het cruyff court)
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WWW.VERSMARKTSHOP.NL
Bij een bestelling boven de  

20 euro bezorgen wij gratis!*
*verspeidingsgebied ‘de Brug’ 

OPEN:
MAANdAg T/M zATERdAg 
08.00 TO 19.00
zONdAg 10.00 TOT 18.00

PAMPuSLAAN 104-106
1087 LA AMSTERdAM IJbuRg

T 0204165590 
E INfO@VERSMARKTSHOP.NL

Pampuslaan 22 | 1087 LA Amsterdam | Eindhalte tram 26 | 020 4161832

1 kg rundergehakt en 1 kilo kipfi let samen voor maar € 7,95

10 kg kippenbouten voor € 14,90

3 kg kippenbouten voor € 4,95

1 kg runderriblappen voor € 5,50

Aanbiedingen geldig van dinsdag 1 februari tot en met zaterdag 5 februari.

KADDOUR
SLAGERIJ

• diEMEN iN 2020 Diemen moet fors 
bezuinigen. Dat heeft verstrekkende 
gevolgen voor de toekomst. De 
gemeente wil daarom weten hoe 
de bewoners over het functioneren 
van de gemeente denken. En ze 
daarover laten meepraten. Onder 
het motto Diemen in 2020 worden 
er gespreksavonden georganiseerd 
op 25 januari, 2 en 8 februari en 9 
maart over onder meer een veilig 
Diemen en Samenleven en Zorg. 
Op de speciale website www.
kijkopdiemen2020.nl kunnen 
bewoners eveneens aangeven hoe 
zij zich Diemen in 2020 voorstellen.
• ExpoSitiE GEzoNdhEidS- 
cENtRUM Van januari tot en met juni 
is op alle vier de verdiepingen van 
Gezondheidscentrum Haveneiland 
aan de IJburglaan werk te zien 

KORT
  NIEUWS

iJbURG dEbAt op 8 MAARt
Op dinsdag 8 maart aanstaande debatteert de politiek van stadsdeel Oost op IJburg. Heikele 
kwesties als de file en het ondernemersklimaat worden deze avond eens tot op de bodem uit-
gediept. Na een lange discussie tussen bewoners en politici op het sociale netwerk Twitter is de 
tijd rijp om eens face to face met elkaar in gesprek te gaan. Details over plaats en tijd volgen.
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GEzocht NAAM MEt EEUwiGhEidSwAARdE 
dominee Rob visser zoekt een naam voor het nieuwe gebouw van de 
kerk op iJburg. ‘Een speelse naam, maar wel eentje met eeuwigheids-
waarde, die straks bij iedere iJburger herkenning oproept.’ 

Doe mee met de prijsvraag en bedenk een naam voor het nieuwe kerkgebouw, 
dat is gelegen aan het Ed Pelsterpark 2. Een naam die past bij: • de functie van 
het gebouw • IJburg • de elementen wind, water en ruimte
Iedereen mag meedoen, van jong tot oud. De winnende inzender ontvangt een 
cadeaubon van 100 euro, te besteden bij een IJburgse ondernemer naar keuze.

inzendingen inleveren via: prijsvraag@kerkopijburg.nl of de brievenbus 
bij de kerk, Ed pelsterpark 2

pRiJSvRAAG vooR NiEUw kERkGEboUw op iJbURG

wiN! 
een cadeaubon 

t.w.v. € 100!

van kunstenaar Tanja Minnée. Het 
betreft collages, illustraties, vrij werk 
en kunstwerken die in opdracht zijn 
vervaardigd. Meer informatie: www.
tanjaminnee.nl.
• vidEowoRkShopS iN dE 
kRokUSvAkANtiE In waaidorp 
zijn in de Krokusvakantie 
videoworkshops voor kinderen. 
Begeleider is Sasha Tieman. Zij 
doet veel videoworkshops met 
kinderen, onder meer op scholen en 
in buurthuizen. In haar workshops 
is veel ruimte voor eigen inbreng 
van kinderen. Elke fantasie kan 
werkelijkheid kan worden met het 
medium video, en de deelnemers 
worden dan ook uitgenodigd mee 
te denken over simpele oplossingen 
die hun verhaal tot leven kunnen 
brengen. Naast de vertoning van 
hun film op de locatie, zijn er wel 
eens video’s te zien geweest op 
VPRO TV en op het One Minute 
Junior Festival. Zie het programma 
op www.waaidorp.n
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chinees specialiteiten
restaurant

Gouden Kom

gouden kom chinees restaurant

daguerrestraat 51 • 1087 br amsterdam • 020 4166775

in Februari kunt u in Gouden Kom van  
maandag tot en met  zaterdag genieten van:

onbeperkt eten 
gedurende 2 1/2 uur

(u krijgt keuze uit 50 soorten gerechten)

€ 19,50 voor volwassenen

 € 9,00 kinderen 4 tot 11 jaar

reserveren gewenst.

!

ACTIE!

winkelcentrum iJBurGwinkelcentrum iJBurG
wist u dat de albert heijn, de vomar én de hema elke zondag open zijn | dat er dan ook 
gratis parkeren is | dat slager bart verkerk ook biologisch vlees heeft | dat bij biolicious 
wekelijk alles biologisch is 

wat moet je doen als je jezelf omcirkeld ziet? 
meld je met deze krant bij keurslager Bart 
Verkerk. Dan is de prijs is voor jou.

wist u dat de de vomar en de albert heijn 13 mensen met verschillende culturele 
achtergronden werken | dat we zo gezien best een internationaal winkelcentrum zijn | dat 
we daar misschien iets mee moeten doen.... hou de agenda van de Brug in de gaten

GesPOt
Dé actie van winkelcentrum iJburg

Dan ben je de gelukkige winnaar van een 
prijzenpakket t.w.v. 150 euro! aangeboden 
door alle winkeliers van winkelcentrum iJburg

Zie JiJ JeZelf OmcirkelD OP DeZe fOtO?

in de derde editie van deze krant (in maart) staat weer een ‘gespot’. Zorg dat je erop staat…
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vandaag zou Wim komen. Om 
weer eens bij te praten. Wat 
haar betrof viel er niets meer 

te praten. Hij had haar laten zitten. 
Wat viel er over te zeggen? Ze had 
het haar 250 vrienden op Facebook 
nog niet eens verteld.
Ze kon sms’en dat ze naar haar 
kleicursus moest. Na acht keer mocht 
je je volgens de flyer al ceramiste 
noemen; er waren dingen in het leven 
die meer moeite kostten. Hij zou het 
niet geloven, maar wat maakte dat 
nog uit?
Misschien had hij toch ongelooflijke 
spijt gekregen, bonkte hij met zijn 
hoofd tegen de muren van zijn 
nieuwe appartement. At hij niet 
meer. Werken lukte niet, huilde 
boven haar foto. Het klonk niet erg 
waarschijnlijk.
Wim was niet alleen. Ze had al 
gedacht een scooter te horen. Frank. 
Haar makelaar, of zijn makelaar. Als 
je gescheiden was, kon je dan nog 
spreken van onze makelaar... Ze keek 
naar het overdreven blote bloesje dat 
ze aan had getrokken, snel schudde 
ze haar zorgvuldig en toch zo 
nonchalant opgestoken haar los. De 
speldjes kletterden op de verwarmde 
leistenen vloer. Ze voelde zich een 
klein meisje.
Het zou over geld gaan en over het 
huis. Het zou niet over liefde gaan, 
hun liefde, voorbije liefde en al 
helemaal niet over een nieuwe start. 
De open hals van haar blouse kon 
niets tegen de zenuwvlekken in haar 
nek beginnen. Open en bloot. Dat was 
ze. De mannen konden niet om haar 
kwetsbaarheid heen. In de keuken 
schudde ze een pak speculaasjes uit 
over een ontbijtbord. Het was een 
slechte tijd om te verkopen. De hele 

markt lag stil. Makelaars hadden 
het moeilijk. Ze keek naar Frank. 
Hij had het moeilijk, waarmee? En 
Wim? Had hij het moeilijk? Hij zat 
wijdbeens op de bank die ze ooit 
samen hadden uitgezocht. Hij keek in 
de lege haard, alsof daar een vuurtje 
knapperde. Wie zou beginnen? Wie 
bracht de boodschap? Frank sprak 
over vraagprijs, eronder zakken, nog 
verder zakken, een bodem raken, tot 
het einde willen gaan, lege putten... 
hij hield er wel van; one-liner Frank.
Hondengeblaf, voor de deur. 
Ze keken elkaar verschrikt aan. Je zou 
haast denken dat iemand hier een 
slecht geweten had. Het werd weer 
stil, tot Wim aan haar vroeg: ‘Heb 
jij een hond?’ Nee, ik niet. Nee, nog 
niet… Toen ze dat zei keek ze een 
kort moment naar Frank.
Toen ging het snel. Wim zei dat hij 
haar uit wilde kopen, een nieuwe 

liefde had gevonden en toch op 
IJburg wilde blijven… Zijn nieuwe 
liefde had al een kind uit een andere 
relatie, en IJburg was een goede plek 
voor kinderen om op te groeien, 
lekker buiten, zwemmen, schaatsen, 
hutten bouwen, slangen zoeken, 
ja, ja… Hij haalde even adem. 
Goede voorzieningen, sportvelden, 
crèches waar je maar keek, 
kinderkledingwinkels, kinderen, veel 
kinderen, veel scholen, veel, van alles 
vooral veel!
En Frank? … Hij zweeg. En zij? … Zij 
nam een speculaasje. Terwijl ze over 
de tafel naar het schaaltje boog, hield 
ze de bovenkant van haar bloesje 
dicht.

 AflEvERiNG GEMiSt? 
 kijk op: www.josinemarbus.nl

SpEcUlAtiE JoSiNE 
MARbUS

koRt 
vERhAAl

pRoJEct NAtUURboUlEvARd iN bEEld
De Natuurboulevard wordt een recreatieve en 
ecologische verbinding tussen Amsterdam en de 
Hollandse Brug bij Almere. De werkzaamheden 
behelzen onder meer het aanleggen van een nieuw 
fietspad, aanlegplaatsen en strandjes. Het eerste 
deelproject, de aanleg van een fietspad tussen de 
Maxis en Muiden, is in het najaar van 2010 van start 

gegaan. Het fietspad zal in februari officieel worden 
opengesteld. De complete Natuurboulevard is naar 
verwachting in 2013 voltooid. Het project wordt 
uitgevoerd door Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk 
Gebied (DLG), in opdracht van de provincie Noord-
Holland. Ook de gemeente Amsterdam, de gemeente 
Diemen en Waternet dragen hun steentje bij. 

A Ecologische verbindingszone Bovendiep
b Fort Diemerdam
c Diemer Vijfhoek
d Baai van Ballast
E KNSF-terrein
f Noordpolder
G  Echobos verbetering toegankelijkheid echomuur
h Voorland 

Baai van Ballast

A6A1 Muiden

IJburg

Muiderberg

Noordpolder

Hollandse brug

Diemer Vijfhoek ALM ERE

AMSTERDAM

Geniaal! Ik ga 3 maanden proefwonen 
op #IJburg. Daar moet ik maar eens 
een verslagje van bijhouden. Nog nooit 
eerder in n #vinexdorp gewoont ||| 
Als ik van vakantie kom en ik zie dan 
dat bord waar ijburg op staat en Artis 
met die olifant erbij word ik altijd blij 
||| Back from a long walk, took the bus 
just past the Schellingwoude bridge 
and from there walked a full circle 
through Durgerdam and Ransdorp ||| 
Haha half IJburg college staat op de 
tramhalte zuiderzeeweg ||| Blij dat ik 
het eiland achterwaarts kan verlaten 
voor ritje Lelystad Noord. En dus geen 
file.... ||| Rondje Durgerdam, Ransdorp, 
Schellingwoude gerend. Ik voel het 
nog in mijn billen #lekker ||| Onderweg 
naar Diemerpark voor natuurwerkdag 
steentje bijdrage voor het mooiste park 
#IJBurg wilgentenen zagen deze keer 
||| heb morgen gym in sporthal zeeburg 
maar kan me gymschoenen nergens 
vinden ||| Diep onder indruk van nieuwe 
schoolgebouw @bslaternamagica. 
Ruim, open en licht...Het wachten en 
3 verhuizingen waard ||| Vanmiddag 
een heerlijk lange rondrit door 
Amsterdam Noord, IJburg, Diemen 
en Oost gemaakt samen met beste 
vriendin met dit heerlijke weer. ||| Hoop 
dat ik morgen beetje normaal langs 
de 3dubbel geparkeerde auto’s kan 
bij de zuioderzeeschool op st.eiland 
||| Alweer twee weken in IJburg, kan 
geen kinderzitje meer zien :( ||| Pampus, 
meeuwen, zon, water. Laat de economie 
nog maar even in een dipje blijven:-) = 
geen bouwsels tussen mij en mijn view 
||| Durgerdam. Ben er nooit geweest, 
wel eens langsgeschaatst maar toen 
ging deze gast hard man!.. #hetdooit

van twitter

  

Natuurboulevard
Recreatie

 Fietspad
 Wandelroute
 Strandjes
 Steiger bij Fort Diemerpark
 i.c.m. bezoekerscentrum

 Horeca (gepland)

 Uitkijktoren

 Vogelkijkscherm

 Uitzichtpunt

 Parkeerplaats

 Aanlegplaatsen

 Stelling van Amsterdam
 Nieuwe Hollandse Waterlinie/ 0 1 2

km

Natuur

 Luwtedam

 Vooroevers met bomen

 Natte natuur (rietlanden)

 Strook met boombeplanting
 Doorgraven landtong
 Baai van Ballast

optioneel

 Eiland Baai van Ballast
 Picknickweide
 Natuurcamping
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• de keizer in stadsdeel oost 
tiJdSchRift ovER NApolEoNS 
REiS dooR hollANd
Tweehonderd jaar geleden trok de 
Franse keizer via de Middenweg 
en de Linnaeusstraat (toen nog 
Oetewalerweg geheten) Amsterdam 
binnen. Dat is te lezen in het eerste 
nummer van Napoleon in Nederland 
1811–2011. Keizer Napoleon reisde in 
1811 een maand lang door Holland 
en bezocht tientallen plaatsen 
in zes provincies. Hij was op dat 
moment ‘onze’ keizer, want in 1810 
was Holland ingelijfd bij Frankrijk. 
Stichting ThemaTijdschriften beschrijft 
die keizerlijke rondreis in een 
tweemaandelijks tijdschrift, dat 
alleen dit jaar zes keer verschijnt. 
Napoleon in Nederland 1811–2011 
is een combinatie van een historisch 
tijdschrift en een reisgids. De zes 
nummers zijn ingedeeld naar 
regio. In het eerste nummer staat 
Amsterdam centraal, de stad die 
door Napoleon werd uitgeroepen 
tot derde stad van zijn keizerrijk. 
In de overige vijf nummers komen 
achtereenvolgens Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Utrecht, Zeeland en 
Brabant, Overijssel en Gelderland en 
tot slot Den Haag en Rotterdam aan 
bod. De nummers zijn in de winkel 
los te koop. Wie zich een compleet 
beeld van Napoleons reis wil vormen 
kan voor 30 euro een abonnement 
nemen. www.thematijdschriften.nl.
• ooSt bESpREEkt toEkoMSt 
kUNStSUbSidiES Groot overleG 
CUltUUr In januari, tijdens de eerste 
editie van dit overleg, is er gesproken 
over subsidies. Om het toekomstige 
subsidiebeleid vast te stellen wilde 
stadsdeel Oost de discussie aangaan 
met kunstenaars en culturele 
instellingen uit het stadsdeel. En het 
mes snijdt aan twee kanten, want op 
deze manier werden kunstenaars en 
instellingen meteen geïnformeerd 
over subsidiemogelijkheden. 
Wethouder Jeroen van Spijk (Kunst 
en Cultuur), Marine Raymakers 
(hoofd CBK), Gijs Hendrix (makelaar 
kunst en cultuur van het stadsdeel) 
en Roy Cremers (Amsterdams Fonds 
voor de Kunsten) spraken onder 
meer over soorten subsidies en 
alternatieve financieringsbronnen. 
Naar aanleiding van de presentaties 
werd er gediscussieerd. 
• NiEUwE wANdElRoUtE Tussen 
Schellingwoude en Durgerdam 
wordt een wandelroute aangelegd. 
Hierdoor ontstaat een recreatief 
wandelrondje Durgerdam, maar 
ook een doorgaande wandeling 
naar Schellingwoude. Het pad loopt 
vanaf de ingang van Sportpark 
Durgerdam door de weilanden en 
eindigt op het schelpenvoetpad aan 
de Durgerdammerdijk. Het terrein is 
nu in gebruik als weiland, rietland en 
openbare ruimte. De verbinding, die 
naar verwachting eind 2011 gereed 
zal zijn, wordt gefinancierd met 
een subsidie van € 150.000 van de 
Provincie Noord-Holland. 
• ExpoSitiE tANJA MiNNéE Het 
werk van kunstenaar Tanja Minnée: 
collages, illustraties, vrij werk en werk 
in opdracht, wordt tentoongesteld 
over 4 etages, van 10 januari t/m 30 
juni 2011, in Gezondheidscentrum 
Haveneiland. Meer informatie: www.
tanjaminnee.nl. 

KORT
  NIEUWSIJburg 

orthodontie

drs. Thomas Mattousch
orthodontist 

 
dr. Isabel Cruz

tandarts

IJburglaan 773 
Amsterdam-IJburg
tel. 020-416 65 77

www.ijburgorthodontie.nl

MERElS 
bloG

Meer Merel op www.debrugkrant.nl

Society wants me to wear pants, but I’m just not 
gonna listen. Shorts it is. (+ drie majo’s)

Rijstwafels met komijnenkaas. Je kan er 
niet omheen.

Maar als Hannah op Pepijn stemde, is Pepijn 
het dus niet?

Merel is 15 jaar, iJburgbewoonster (met ambities voor wonen in ‘de stad’), zit in de 4de 
van ‘het gym’ en houdt van muziek. ze bezoekt festivals en kliert met vriendinnen. o ja, 
en ze wil graag actrice worden. op www.debrugkrant.nl houdt ze een blog bij.

Oeps, ik ben “the Daily Song” vergeten! Vandaag 
is het: Black Eyed Peas - They Don’t Want 
Music (“GIMME THAT FUNKY HORN NOW!”)Mijn lievelingswoorden 

van 2011 worden 
“jongons” en “kanonne”.

Mijn zusje is ontzettend creatief. Ze bedenkt iedere keer 
weer een andere manier om me wakker te maken. Gister 
“klemde” de deur, vandaag zei ze: “Hou eens op met 
bewegen ik kan niet slapen!”

Elke laatste vrijdag van de maand is er in de Espressofabriek een informele 
Open Coffee voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Maar initiatief-
nemer Gerard van Enk ziet het inmiddels graag wat ruimer. “Het is een sa-
menzijn voor ondernemende IJburgers die creatief meepraten en meedenken 
over wat er speelt in de buurt.” Het gaat dan ook vaak over echte IJburg-
kwesties als de file en voorzieningen. Maar soms gaat het ook ‘gewoon’ over 
de kinderen. En soms, heel soms, wordt er ook genetwerkt. 

(zzp) open coffee
vooR oNdERNEMENdE iJbURGERS

Na een conferentie voor zzp’ers in 2008, ge-
organiseerd door kunstenaarscollectief ‘Het 
Blauwe Huis’, bleek dat er op IJburg veel 
thuiswerkers wonen. Van Enk, zelfstandig in-
ternetontwikkelaar, wilde daar iets mee. “Ik 
vind het zelf ook leuk om andere onderne-
mers te ontmoeten en te horen hoe zij tegen 
dingen aankijken. Het is voor mij niet eens 
puur zakelijk. Het fenomeen Open Coffee 
kende ik uit de binnenstad. Dus het was ei-
genlijk zo op poten gezet.”

Van Enk benadrukt dat het om een informele 
bijeenkomst gaat. “De ene maand zijn er drie 
mensen, de andere maand wel dertig. Maar 

het is altijd goed. We praten met elkaar over 
allerhande onderwerpen. Hier komen be-
trokken IJburgers die op een creatieve manier 
iets voor IJburg kunnen of willen betekenen.”

Neem Erik, trouwe Open Coffeebezoeker, 
en geen zzp’er. “Ik ben ‘maar een advocaat in 
loondienst’. De meesten van ons treffen elkaar 
ook op twitter. Zodoende weten we van el-
kaar hoe we over bepaalde onderwerpen den-
ken. Deze ochtendkoffie is niets anders dan 
eens InRealLife van gedachten wisselen. Het 
leuke is: ik spreek hier mensen die ik normaal 
nooit zou ontmoeten. Omdat we allemaal 
heel verschillend zijn.”

Tegelijk met de Open Coffee richtte Van Enk 
een website op, waarbij inmiddels 177 kleine 
zelfstandigen zijn aangesloten. Zo ontstond 
het netwerk zzp ijburg. “Maar ik wil het graag 
wat breder trekken. Er is eind vorig jaar veel te 
doen geweest over het ondernemersklimaat. 
Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest, 
afzonderlijk van elkaar georganiseerd vanuit 
verschillende instanties en verenigingen. Als 
we nu eens een overkoepelend platform cre-
eren, met een website waarop alle informatie 
over ondernemen te vinden is? Tijdens de 
Open Coffee kan alles dan nog eens bespro-
ken worden. Dat je als ondernemer op IJburg 
weet: daar moet ik zijn.”

Voor Johan, die wand- en plafondschilde-
ringen maakt, en Gabrielle (grafisch vorm-
gever) was de eerste Open Coffee van 2011 
ook meteen hun eerste keer. “Het is een leuk 
initiatief,” zegt Johan, die zeker van plan is va-
ker te komen. Dat geldt ook voor Gabrielle: 
“Een nieuw jaar, nieuwe kansen, je weet maar 
nooit waar het toe leidt.”

Open Coffee voor ondernemende 
IJburgers: elke laatste vrijdag 
van de maand, 8.30–10.00 uur, 
Espressofabriek. 
Zie ook http://zzpijburg.ning.com/

Laatste dag vakantie. Voor JULLIE! Ik hoef dinsdag pas 
naar school! Verdrink erin, bitches!

De eerste Open Coffee van 2011 in de Espressofabriek 
was een speciale nieuwjaarseditie.

tijdens de kerstvakantie was ik 
op tenerife. daar hield ik een 
vakantiedagboek bij, dus voor deze 
blog, een aantal dagboekfragmenten.
“Laatste vakantie blijkt in een krot te zijn, 
hele familie huilen. De plek is HEEL moeilijk 
bereikbaar door alle steile weggetjes, 
vooral in het donker, dus we kunnen ‘s 
nachts niet op stap. (Lees: uit eten, wees 
niet bang!)” “Wat hebben we te klagen, 
godverdomme? Het was vandaag heerlijk 
weer en het zwembad was brandschoon 
(wel ijskoud).” “Ik ging vandaag snorkelen 
maar toen ik nét mijn bril op had, kreeg 
ik een bloedneus. Not cool. Mensen keken 
me heel vies aan, met zo’n blik van ik-
ga-nu-echt-niet-meer-in-dat-met-bloed-
besmette-water-zwemmen-bitch, maar ik 
keek terug met zo’n blik van denk-je-dat-
ik-het-leuk-vind-god-ver-domme.”
Heb je een goed beeld gekregen van mijn 
vakantie? Nee? Cha cha cha.

INTERIEURVERZORGSTER 
voor de ochtenden, die echt van

schoonmaken houdt…

SOUS-CHEF F/T 
met ervaring,  die durft te pionieren…

MEDEWERKER BEDIENING F/T  
met ervaring en overzicht…

AMBULANT BEDIENING 
met enthousiasme en werklust!

En natuurlijk zijn open sollicitaties altijd van harte welkom!

Interesse of vragen? 
Mail naar Ezra Honing ezrah@praq.nl  

of bel 020 4961570 
Kijk voor meer info op www.praq.nl!

Voor ons nieuwe restaurant in 
Waaidorp, Zeeburgereiland,
zijn wij op zoek naar leuke medewerkers, 

namelijk een:

Restaurant Praq
bezorging

FFFFFF

DJEMANI 
IJBURG
Javaans Surinaams
afhaalgerechten | lunchroom | catering

OPENINGSTIJDEN
dinsdag - vrijdag 1400 - 2030 uur

zaterdag - zondag 1500 - 2030 uur

BEZORGING
7 dagen 1100 - 1500 uur

Dagelijkse nieuwe actie. Vraag er naar

Erich Salomonstraat 223  | hoek Talbotstraat
1087 DE Amsterdam IJburg

020 020 416 0022 

www.djemani-ijburg.nl

AAAAA
Javaans Surinaams

A
Javaans Surinaams

A
Javaans Surinaams

A
Javaans Surinaams

AAAAAAAAAAAAAA
Javaans Surinaams

A
Javaans Surinaams

A
Javaans Surinaams

A
Javaans Surinaams

A
Javaans Surinaams

A
Javaans Surinaams

A
Javaans Surinaams

A
Javaans Surinaams

AAAAAAAAAAAAAAAbezorgingAbezorgingAbezorgingAbezorgingAbezorgingAbezorgingAbezorgingAbezorgingAbezorgingAbezorgingAbezorgingAbezorgingAbezorgingAbezorgingAbezorgingAbezorging
Boven 
de € 15
gratis

bezorgd

tandartsassistente 3-4 dagen per week

Sollicitaties (bij voorkeur per mail) richten aan: TandartsPraktijk IJburg 
IJburglaan 1287 | 1087GJ Amsterdam | tandartspraktijkijburg@hotmail.com

TandartsPratijkIJburg zoekt

Wegens uitbreiding van onze praktijk op IJBURG 
zoeken wij per direct een tandartsassistente voor 3-4 dagen per week.

Kwalificaties
• beschikbaarheid op korte termijn • ervaring als tandartsassistente is vereist 

• flexibel en communicatief vaardig • goed met kinderen 
kunnen omgaan • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Leeftijd is niet belangrijk; enthousiasme en inzet wel. Herintreders worden  
ook uitgenodigd te solliciteren. 

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen  
met mevrouw Vos, telefoonnummer 020 -4166654.

Tandartspraktijk IJburg 
IJburglaan 1287 

1087 GJ 
Amsterdam 

tel.  020 416 66 54

info@tandartspraktijkijburg.nl
www.tandartspraktijkijburg.nl

Maak nu een afspraak met uw gezin en alle kinderen 
onder 12 jaar krijgen een speciale kinderverrassing! 
Tandartspraktijk IJburg heeft iedere woensdag “kinderdag”. 
Onze tandarts met orthodontie specialisatie is aanwezig 
en angstige patient(jes) kunnen een maatafspraak maken. 
Tandartspraktijk IJburg: professionele en specialistische 
tandheelkunde voor jong en oud!

Iedere woensdag is het 
Kinderdag bij 

Tandartspraktijk IJburg 
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www.lifeandkicking.nl
Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922

VOORDELIG 
ONBEPERKT 
SPORTEN

Wethouder Nevin Özütok van stadsdeel Oost beloofde eind vorig jaar de IJburgse economie een stevige 
impuls te geven. Kort na haar aantreden in mei 2010 werd het ook haar duidelijk dat winkeliers en horeca-
ondernemers het op IJburg niet makkelijk hebben. En hoewel de gemeente de oplossing niet kan bieden 
– ondernemerschap betekent immers óók creatief zijn en risico dragen – bood de wethouder haar steun aan 
om de betrokken partijen te helpen gezamenlijk uit de impasse te komen. Zij stelde een winkelstraatmanager 
aan en startte een ondernemersspreekuur. Ook in het IJburgberaad (het overleg met onder meer de woning-
bouwcorporaties die winkelruimte verhuren of verkopen) werd de ondernemersproblematiek op de agenda 
gezet. Zal het dit jaar dus beter gaan? Wij vroegen het een drietal IJburgse ondernemers. 

PArKEErPrObLEEM OPgELOST?
Veel IJburgse ondernemers vinden dat er voor hun klanten te weinig parkeerplaatsen zijn. De plekken die 
er zijn, worden door bewoners bezet. En dat terwijl de parkeergarages onder de woningen grotendeels 
leeg staan. Daar komt mogelijk verandering in. Een bewoner in Amsterdam-West – die ook liever op straat 
parkeerde dan verplicht een inpandige parkeerplaats te huren – vroeg de rechter om een uitspraak. Deze werd 
onlangs bekend: als er in een appartementengebouw of binnen een woonblok parkeerplaatsen te huur of te 
koop zijn, dan is de gemeente niet verplicht om de bewoners een parkeervergunning voor de openbare weg 
af te geven. Wanneer ons stadsdeelbestuur deze uitspraak volgt, lijkt voor de ondernemers op IJburg een 
oplossing nabij. Het besluit wordt genomen op 28 februari en geldt alleen voor toekomstige bewoners.

Mike zaitsoff, Restaurant bloem op iJburg, 
kookt en catert de italiaanse keuken sinds 
november 2007 op de iJburglaan
“Horeca is een aparte tak van ondernemend IJburg. Je moet 
veel investeren en intussen zijn er meer dan zestien horeca-
gelegenheden op IJburg, dus er is veel concurrentie. Als je je 
realiseert dat de bevolking van IJburg minder is gegroeid dan 
voorspeld, moeten we met al die horecaondernemers niet meer 
dan ongeveer 3000 IJburgse klanten delen. Neem er de econo-
mische crisis bij en de hoge kosten die wij moeten maken, dan 
snap je dat het geen vetpot is. Ik vind het dan ook een goed 
idee om de handen ineen te slaan om de problemen onder de 
aandacht te brengen. Daarom doe ik ook mee in de onderne-
mersvereniging en heb ik het ondernemersspreekuur bezocht. 
Ik ben wel blij dat het stadsdeel Oost sinds vorig jaar een duide-
lijk aanspreekpunt is. Je hebt nu mensen van vlees en bloed om 
mee te praten. Winkelstraatmanager Natasja Zak vind ik goed 
en actief, maar ja het is toch uiteindelijk de politiek die beslist 
en dat duurt lang. 
Voor mij zijn de hoofdpunten het parkeerprobleem en het 
vergunningenbeleid voor de horeca. En nummer drie: de 
kosten, wellicht.
Om met de kosten te beginnen: afgezien van de investeringen 
die je moet doen voor de inrichting van je zaak betaal je als 
horecaondernemer het hoogste tarief als het gaat om erfpacht, 
koop- en huursommen. De kosten liggen hier op het niveau van 
een A-locatie in de binnenstad. Ik vind dat die bedragen omlaag 
moeten. Maar als ze er alleen voor nieuwkomers iets aan gaan 
doen, krijgen ze een probleem met de zittende ondernemers. 
Die voelen zich dan benadeeld. Oppassen voor concurrentie-
vervalsing, dus. En verder het parkeren. Het staat hier voor de 
deur altijd vol. Het idee is om een bewonersparkeerverbod in te 
voeren tot 18.00 uur. Maar ja, mijn klanten komen ’s avonds en 
gelukkig ook van buiten IJburg, en dan komen ze met de auto. Is 
er geen plek, dan ben ik ze kwijt. Bewoners zouden gebruik moe-
ten maken van de parkeergarages onder hun appartement. Maar 
parkeerplaatsen worden apart verhuurd en zijn stukken duurder 
dan een parkeervergunning. Dus staan die garages leeg en zijn er 
op straat geen plekken over voor passanten…
Tot slot het vergunningenbeleid. Nu de bevolking op IJburg nau-

welijks groeit, vind ik dat de gemeente 
pas op de plaats moet maken met het 
verstrekken van nog meer horecaver-
gunningen. Gelukkig haal ik ook veel 
klanten uit de omgeving, maar de 
spoeling wordt met steeds meer hore-
ca wel dun. Ik zou beter naar de bin-
nenstad kunnen gaan, maar dat wil 
ik niet. Want IJburg heeft mijn hart 
gestolen. Het is hard werken, maar ik 
doe het graag. Het komt wel goed.”

Rik Reerds, de 
beestenwinkel, 
verkoopt sinds 2006 
‘kadootjes op pootjes’ in 
winkelcentrum iJburg
“Het winkelcentrum bestaat in 
maart vijf jaar. Ik vind het een pri-
ma plek. Wij hebben van begin af 
aan een winkeliersvereniging en we 
hebben veel contact met elkaar. On-
langs kregen we een tweede ster van 

het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dat betekent onder meer dat 
we goede verlichting op straat hebben en dat ook de winkels na 
sluitingstijd zijn verlicht, dat de kassa zichtbaar bij het raam staat 
zodat er veel sociale controle is. Wij hebben hier in het winkelcen-
trum weinig problemen. De loop zit er goed in, ook al is IJburg 
minder gegroeid dan verwacht. Op één na hebben we allemaal 
getekend voor verlenging van ons vijfjarig contract met eigenaar 
Achmea. We weten natuurlijk best dat we ook veel klanten missen, 
omdat die naar de Maxis of winkelcentrum Brazilië gaan, waar je 
geen parkeergeld betaalt. En dat is eigenlijk het enige probleem 
dat we graag opgelost zouden willen zien: het betaald parkeren in 
onze parkeergarage. Daarover moeten we praten met Achmea, 
die ook eigenaar is van die garage. Achmea haalt daar een aar-
dige jaaromzet uit. Of liever gezegd wíl er een aardige omzet 
uit halen, want het staat er zelden vol. En dat begrijp ik, want 
wie gaat er voor een enkele boodschap parkeergeld betalen? 
Dan zet je je auto even voor de deur, in de hoop dat je geen 
bon krijgt, zo gaat dat. We hebben het probleem besproken 
met de wethouder en de winkelstraatmanager, maar zij kun-
nen ons alleen helpen om Achmea ertoe te bewegen dat zij 
iets aan het parkeertarief gaan doen. Veel klanten komen nu 
eenmaal met de auto, het autoluw-beleid van de gemeente 
ten spijt. We hebben al geopperd om als winkeliers een deel 
van die omzet op ons te nemen. Dat compenseert zich wel 
weer met het toenemend aantal klanten. En we vinden het 
een beter idee dan invoering van een blauwe zone voor de 
deur. Maar we zijn er met Achmea nog niet uit. Hopelijk gaat 
het dit jaar lukken. Dan wordt het winkelcentrum voor heel 
IJburg dé plek om boodschappen te doen!”

Giada Graziani, don florito, specialist in Mooi, 
kleur, bloemen en bruidsbloemwerk, sinds 
mei 2010 op de pampuslaan.
“Ik ben het er helemaal mee eens dat we als winkeliers moeten 
samenwerken om winkelen op IJburg aantrekkelijk te maken. 
Ik heb zelf het voortouw genomen om hier tijdens de kerstda-
gen een verlichte kerstboom geplaatst te krijgen. En samen met 
winkelstraatmanager Natasja Zak en mensen van de Kamer 
van Koophandel en het MKB zijn we bezig een ondernemers-
vereniging op te richten. Dan kunnen we ook andere dingen 
dan feestverlichting gezamenlijk aanpakken, zoals de veiligheid 
op straat en in onze winkels. Dan kunnen we samen een vuist 
maken tegen de hoge huren en, niet te vergeten, een oplossing 
afdwingen voor het parkeerprobleem.”
De gemeente biedt sinds kort de mogelijkheid om DNA-
sprayinstallaties te plaatsen. Laten we daar gebruik van ma-
ken en laten we afspraken maken om ’s avonds onze win-
kelverlichting te laten branden. En laten we samen de straat 
schoonhouden, ook als het sneeuwt. 
Vraag de corporaties om voor ons winkeliers iets aan de 
huurprijs te doen. De ruimtes worden immers casco opge-
leverd. Dus je moet als starter al enorme investeringen doen, 
alleen al om een vloer en elektriciteit aan te leggen. 
Vraag de gemeente om een oplossing voor het parkeerpro-
bleem voor onze klanten. Doe een beroep op bewoners om 
hun auto niet voor de winkels maar in de zijstraten parkeren. 
Maak een blauwe zone zodat onze klanten het eerste halfuur 
gratis hun auto kwijt kunnen. En nu ze hier toch bezig zijn 
met het vernieuwen van de bestrating, kunnen ze insteek-
havens aanleggen, zodat er meer parkeerplekken komen. Al 
houd ik mijn hart vast dat de boel hier straks helemaal open 
ligt, juist als ik moet knallen met mijn voorjaarsverkoop.
Tijdens het ondernemersspreekuur van de wethouder zijn 
deze onderwerpen allemaal genoemd en genoteerd. Ik hoop 
dat de ambtelijke molens nu flink gaan draaien…
En verder moet je als ondernemer natuurlijk ook zelf crea-
tief en inventief zijn. Goede service bieden, goede producten. 

Ikzelf verkoop ook via internet, 
ik twitter, ik zit op facebook, wat 
moet ik nog meer? De meesten 
houden hun winkels al langer 
open en ze brengen de bood-
schappen bij je thuis. Dus wat let 
de IJburger om bij ons binnen 
te komen? Het lijkt een detail, 
maar willen de IJburgers winkels 
in hun buurt, dan zullen ze ook 
bij die winkels moeten kopen! Ik 
zou zeggen: mensen kom op!”
Tekst Carla M. Peddemors

‘koStEN EN pARkEERpRoblEEM 
 vRAGEN oM GoEdE oploSSiNG’

oNdERNEMEN 
op iJbURG

De IJburglaan, ter hoogte van het winkelcentrum. Een gebrek aan parkeerplaatsen voor klanten strekt zich uit tot aan de Pampuslaan.

Tandartspraktijk IJburg 
IJburglaan 1287 

1087 GJ 
Amsterdam 

tel.  020 416 66 54

info@tandartspraktijkijburg.nl
www.tandartspraktijkijburg.nl

Maak nu een afspraak met uw gezin en alle kinderen 
onder 12 jaar krijgen een speciale kinderverrassing! 
Tandartspraktijk IJburg heeft iedere woensdag “kinderdag”. 
Onze tandarts met orthodontie specialisatie is aanwezig 
en angstige patient(jes) kunnen een maatafspraak maken. 
Tandartspraktijk IJburg: professionele en specialistische 
tandheelkunde voor jong en oud!

Iedere woensdag is het 
Kinderdag bij 

Tandartspraktijk IJburg 
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Toen de speelruimte bij winkelcen-
trum Maxis een poos geleden ‘om 
commerciële redenen’ werd opge-
doekt, vond de eigenaar van Burger 
King dat daar iets voor in de plaats 
moest komen. Gerard Hoogland re-
gelde een groot springkussen, dat 
vanaf april tot en met september 
voor zijn zaak staat. “Maar in de 
winter hebben onze jonge gasten 
daar niets aan. Dus bouwden we 
onlangs Kidsland, een speelplek 
in onze zaak, voor kinderen tot ze-
ven jaar. In dezelfde vrolijke kleuren 
als ons restaurant. Ik ben er erg blij 
mee. Het is nu ook mogelijk om hier 
je feestje te vieren met je vrienden 
of familie.”

bURGER kiNG MAxiS ‘SpElEN EN lEkkER EtEN’
ADVERTORIAL

Hoogland opende bijna acht jaar geleden 
Burger King Maxis Muiden. Het leek hem 
een mooie uitdaging. “En dat is het ook, nog 
steeds. Ik werk hier met vooral jonge mensen. 
Het is heel dynamisch en snel.” Voor jonge-
ren die in buurt wonen is het restaurant een 
uitstekende plek voor een bijbaan. “Wij zijn 
altijd op zoek naar parttime krachten. En we 
zijn heel flexibel: als je schoolrooster wijzigt, 
delen we je uren gewoon opnieuw in.”

De Burger King Maxis krijgt veel bezoekers 
uit Almere en Zuidoost. Maar ook steeds 
meer uit Blaricum en Laren. En natuur-
lijk uit IJburg, sinds de weg is opengesteld. 
“Mensen kiezen voor het gemak,” zegt Hoog-
land. “Dit is een winkelcentrum met allerlei 
faciliteiten. En je rijdt je boodschappenkar zo 
naar je auto, die gratis geparkeerd staat. Dat 
is toch ideaal?”

Bovendien ligt het hamburgerrestaurant aan 
een geliefde ANWB-fietsroute. “We zitten 
vlak bij een prachtig natuurgebied. Met ons 
restaurant als perfecte pitstop. Wat dacht je 
van koffie met een donut of muffin, of een 
heerlijk hamburgermenu?” Maar wie met de 
auto komt of aan het werk is, kan ook bij BK 
terecht: telefonisch of via de ‘drive’ bestellen 
levert een snelle maaltijd op.

Komend jaar staan er op het terrein bij 
Burger King tien grote autoshows op het 
programma. Hoogland kan niet wachten. 
“Onder meer de King Cruise (een grote 
Amerikaanse autoshow) op 10 april en 
een Miniclub autoshow op 20 februari. 
Met meer dan zeshonderd auto’s. Zo’n 
dag kleden we natuurlijk aan met muziek, 
eten en drinken en een prijsvraag. Overi-

gens staan er op de site van de Maxis vaak 
leuke aanbiedingen. Surf er eens heen, 
dan zie je het zelf.”

Esthetische gietvloeren 
voor woning, winkel & kantoor

motionvloer.nl

Hofdwarsweg 65 
6161 DE Geleen

De Dieze 24
8253 PS Dronten

Hettenheuvelweg 8
1101 BN Amsterdam-Z.O.

020 3420400

burger King is elke dag open, vanaf 
10.00 uur (op zondag vanaf 11.00 uur). 
Voor reserveren of kinderfeestjes: 
0294-457757, bkmuiden@xs4all.nl

Ik ben best gelukkig in mijn vinexwijk. Nee – 
zo kan dit stukje niet beginnen. Dat gaat echt 
niemand lezen. Beter kan dit stukje beginnen met 
een observatie van vanochtend. Vanochtend reed 
een bestelwagen van de SEON door mijn wijk. De 
SEON is een bedrijf dat de politie helpt bij het 
ontmantelen van drugspanden.
Er gaat geen week voorbij of ik zie een SEON-
busje rijden (de letters staan voor: Service En 
Ondersteuning Nederland). Nieuwbouwhuizen zijn 
uitstekende hennepkassen. Het zijn ook uitstekende 

safehouses voor criminelen. Ik zie ze wel eens 
rijden door mijn wijk, zogenaamd 

incognito, in een Quattroporte 
of een M7.

Op vinexverjaardags- 
feestjes hoor je 
schitterende verhalen 
over Russische 
bendes die via 
via een vinexhuis 
huren en dat he-le-
maal uitgewoond 
achterlaten. Er is 

geen woord van 
overdreven.

Vijftig meter 
naast mijn 

huis is het hol van een cocaïnebende opgerold. Om 
half zes ’s ochtends werd de deur met springstof 
geforceerd, waarna een AT (Arrestatie Team, 
mannen met zwarte bivakmutsen) de trap op 
stormde, schreeuwend: politie! politie! Van de inval 
is een filmpje gemaakt, vandaar dat ik het weet. 
Want door die explosie ben ik heen geslapen – zo 
dik zijn de vinexmuren. Niemand van mijn buren 
had ooit iets van dat cocaïnehol gemerkt.

Ja – dat is een beter begin van een stukje.

Toch ben ik best gelukkig in mijn vinexwijk.

Vinex is een woord waarachter een universum van 
verwachtingen schuilgaat. Kapotte huwelijken. 
Depressies. Alcohol. Partnerruil. Pillen. Drugs. 
Huiselijk geweld. Nog voor mijn wijk was gebouwd, 
riepen architectuurcritici hem uit tot het ‘getto van 
de 21ste eeuw’. En toen mijn boekje verscheen over 
leven in een nieuwbouwwijk, vroeg een recensent 
zich af waarom ik niets had geschreven over kapotte 
huwelijken, depressies, alcohol, partnerruil, pillen, 
drugs en huiselijk geweld.

Dingen die je in elke stad en elk dorp tegenkomt, 
maar kennelijk meer bij de vinex horen dan bij 
welke andere wijk ook.

Vorige week werd schrijfster Naima El Bezaz 
bedreigd door haar buren, omdat ze in haar 

boek Vinexvrouwen over haar buren vertelt. Een 
cameraploeg van Editie NL vroeg me of ik om die 
reden ook weleens was bedreigd. Dat was ik niet. 
Maar in de reportage die ze maakten, waren mijn 
woorden zo geknipt dat het net leek van wel.

De wereld zit in elkaar zoals we graag willen dat-ie 
in elkaar zit. Zo houden we grip op het ingewikkelde 
leven.

Naima woont in een vinexwijk niet ver van de mijne. 
Ze is er niet gelukkig. Ze schrijft over vinexvrouwen 
die een ruilhandel in pillen hebben, over seks 
op de wc van de buren. De collectante voor het 
Reumafonds draagt in haar wijk een parelketting, 
en dealt in drugs.

“Een vinexwijk heeft wel wat weg van een 
gevangenis,” schrijft Naima, “waarbij de tuin 
bedoeld is om ons even te laten luchten.” Het is een 
mooi, snel, prachtig brutaal geschreven boek.

Maar als ik aan mijn vinexwijk denk, denk ik aan 
mijn lieve buren die me nooit in de steek zullen 
laten. In mijn wijk praten mensen nog met elkaar, 
in veel andere wijken niet.

Beauty is in the eye of the beholder. De wereld is 
zoals we hem zien.

viNExMANNEN

toiNE
hEiJMANS

• romantisChe valentijns-
avond iN thE liGhthoUSE 
MEt thEAtER vAN thEAtRAAl 
iJbURG Marriage Course IJburg 
grijpt Valentijnsdag aan om te laten 
zien dat investeren in je relatie leuk 
kan zijn. Op donderdag 10 februari 
wordt in restaurant The Lighthouse 
vanaf 20.00 uur een romantische 
avond georganiseerd. Deze avond, 
inclusief uitgebreid dessert, hapjes en 
drankjes, is bedoeld voor alle stellen 
uit Amsterdam en Muiden die samen 
iets leuks willen doen. Het wordt een 
verrassende avond met theater van 
Theatraal IJburg en livemuziek. 
De avond wordt mede georganiseerd 
door Marco en Hilda Dorstijn, 
cursusleiders van de Marriage Course 
op IJburg. In hun ogen is het heel 
belangrijk om te investeren in de 
relatie met je partner. “IJburg krijgt 
wel eens de bijnaam ‘scheiburg’, en 
daar willen wij graag iets aan doen.” 
Al eerder organiseerden ze met succes 
een Marriage Course, waarvan er in 
maart opnieuw een van start gaat. 
De Valentijn Special maakt deel uit 
van een landelijke actie van Marriage 
Course Nederland. 
• poppENkASt de sChat 
van ijbUrG Op zondag 27 
februari geeft Droomrijs twee 
poppenkastvoorstellingen voor 
kinderen van 2 tot 7 jaar (onder 
begeleiding). De schat van IJburg is 
een leuk en spannend verhaal over 
een piraat die op zoek is naar de enige 
echte schat. Kan de zeemeermin 
hem helpen? Een kaartje kost 6 
euro, en dat is inclusief limonade en 
verkleedkleren (en koffie en thee). 
Wil je zeker zijn van een plaats? 
Stuur dan een mailtje naar info@
droomrijs.nl. Er is een voorstelling 
om 9.45 uur en om 11.45 uur. Plaats 
van handeling: de workshopruimte 
L63 aan de Lumierrestraat 63. www.
droomrijs.nl.

KORT
  NIEUWS

Voorlopige namenlijst
Tennisster Kea Bouman (1903-1998) • Voetbalscheidsrechter John Blankenstein (1949-2006) • Voetballer Faas Wilkes (1923-
2006) • Hockeyer ‘Roepie’ Kruize (1925-1992) • Schermster Mary Meijer-van der Sluis (1917-1994) • Voetbalscheidsrechter 
Leo Horn (1916-1995) • Voetballer Steve van Dorpel (1965-1989) • Zwemster Rie Mastenbroek (1919-2003) • Sportverslaggever 
Theo Koomen (1929-1984) • Atlete Foekje Dillema (1926-2007) • Gymnast Alie van den Bos (1902-2003) • Zwemster Geertje 
Wielema (1934-2009) • Atleet Eef Kamerbeek (1934-2008) • Zwemster Nida Senff (1920-1995) • Schaatser Kees Broekman 
(1927-1992)

De straten in de zogenoemde RI-
Oostbuurt op het Zeeburgereiland 
worden vernoemd naar 
sportlegendes. Dat heeft stadsdeel 
Oost besloten. Zo krijgen de 
legendarische voetballer Faas Wilkes 

en de Amsterdamse zwemster Dina 
Senff een ‘eigen’ straat. Maar ook 
scheidsrechter John Blankenstein 
en sportverslaggever Theo Koomen 
krijgen een bordje met hun naam 
erop. De keuze voor sporthelden is 

niet geheel uit de lucht gegrepen; 
midden in de RI-Oostbuurt, waar 
ook de silo’s en de slibvijzelgemalen 
staan, verrijst het complex van 
voetbalvereniging Zeeburgia, met 
onder meer drie voetbalvelden.  

De RI-Oostbuurt, waar in 2012 de eerste woningbouw van start gaat.

StRAtEN zEEbURGEREilANd 
vERNoEMd NAAR SpoRtERS
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AGENdA
28 januari
Rock ’n Roll dancenight, 21.30 
uur, Rock ’n Roll Café ‘Cruise Inn’, 
Zuiderzeeweg 29

29 januari
Roaring Twenties Night: cinema 
theater dinnershow ‘La Dietrich’. 
Een verblindend mooie avond in 
jaren twintig stijl. Blijburg, 19.00 uur. 
Reserveren www.blijburg.nl

30 januari
Grote SALE van (mode)winkels op 
IJburg; shoppen onder het genot van 
een hapje en een drankje. Van 12.00-
17.00 uur in de kapel van Blijburg. 

Officiële opening Kerk op IJburg; 
11.00 uur dienst (koffie vanaf 10.00 
uur); 12.15 uur rondkijken in het 
gebouw, Ed Pelsterpark 2

2 februari
Waaidorp: Annies Huiskamer. De 
film Minoes op groot scherm, om 
13.00 uur en 16.30 uur, gratis. 
Voor alle kinderen is er een echte 
bioscooptraktatie.

3 februari
Film Vrijburcht Vreemd bloed, 20.30 
uur

5 februari
Suna’s Dans Diner; ‘een vrolijk pikant 
avondje uit’. DJ Suna krijgt hulp van 
De Parades snoepmeisjes. 19.00 uur, 
Blijburg. (Elke 1e zaterdag van de 
maand)

Theater Vrijburcht De zee van 
binnen, door toneelgroep 
Troost; theaterbewerking van de 
Oscarwinnende film Mar Adentro

6 februari
Twinkle twinkle twinkle 
familievoorstelling door Wonderland, 
muziek en theater onder leiding van 
Makiko lto., 16.00 uur, Pleintheater  
(www.pleintheater.nl)

Muziek Vrijburcht De Bank – 
Bluestime, 16.00 uur

Waaidorp: Theater van Tij workshop 
(6+), van 11.00-12.30 uur i.s.m. 
Theatraal IJburg. Maximum aantal 
deelnemers: 15, deelname € 5 per kind

9 februari
Ageeth de Haan: Zingen over mooie 
dingen (2+); sprankelend en actief 
liedjesprogramma over alledaagse 
dingen uit het leven van peuters en 
kleuters. 11.00 uur, Pleintheater

Waaidorp: Annies Huiskamer. De 
film Abeltje op groot scherm. Om 
13.00 uur en 16.30 uur, gratis. 
Voor alle kinderen is er een echte 
bioscooptraktatie.

10 februari
Valentijn Special; een romantische 
avond met theater en live muziek, 
20.00 uur, The Lighthouse

Film Vrijburcht Partir, 20.30 uur

11 + 12 februari 
TANDEM-theater: sneakpreview 
van jong theateraanbod met 
ontmoetingen tussen makers en 
publiek. Zie voor meer informatie  
www.pleintheater.nl. Vanaf 20.30 
uur

12 februari
Rockabily: The Lazy Boys en Smokin 
45’s, 21.00-3.00 uur, Rock ’n Roll Cafe 
Cruise Inn, Zuiderzeeweg 29

13 februari
The Souldiers, Blijburg,  
17.00 uur. Entree gratis. ‘De beste 
jonge Soul en Funkformatie die 
Nederland momenteel rijk’.

15 februari
Cabaret Vrijburcht Ruilen binnen acht 
dagen van Daniel van Veen (‘Matthijs 
van Nieuwkerk nodigt hem liever 
niet uit’), 20.30 uur

16 februari
Kinderbibliotheek bestaat 5 
jaar! Feestelijke middag met 
theatervoorstelling Kroon aan de 
kapstok door Peter Faber, vanaf 14 uur 
in de ontmoetingsruimte aan het Ed 
Pelsterpark 2.

Waaidorp: Annies Huiskamer. De 
film Pluk van de Petteflet op groot 
scherm. Om 13.00 uur en 16.30 uur, 
gratis. Voor alle kinderen is er een 
echte bioscooptraktatie. 

17 februari
Film Vrijburcht Joy, 20.30 uur

19 februari
Aan tafel met….Dinnershow met 
live muziek, poëzie en een hoop 
grappen. 19.00 uur, Blijburg

20 februari
Familievoorstelling Bajke iz 
Jugoslavije door Fayette sur la Tête; 
‘fantasierijk, absurd, humoristisch, 
muzikaal, verrassend en prikkelend’, 
16.00 uur, Pleintheater

Kinderfilm Vrijburcht Molletje, 13.30 
uur • Kinderfilm Vrijburcht Hoe tem 
je een draak, 15.30 uur

21 februari
Waaidorp: videoworkshop ‘Heksen 
en zo’ (8-12 jr) voor kinderen die van 
sprookjes houden, 15.00-17.00 uur. 

22 +23 +24 februari
Themamiddagen (6+), Pleintheater in 
samenwerking met de OBA/Indische 
buurt, inclusief een eenvoudige 
lunch, 13.30 uur, Pleintheater. 22-2: 
Gruwelijke Rijmen, 23-2: Le Petit 
Prince, 24-2: Alleen op de wereld

23 februari
Waaidorp: videoworkshop ‘Heksen 
en zo’ (8-12 jr) voor kinderen die van 
poppenspel en sprookjes houden, 
15.00–17.00 uur.

24 februari
Film Vrijburcht My Queen Karo, 20.30 
uur

25 februari
Comedia dell’arte festival; films over 
Dario Fo , een gastspreker en eten in 
het café, Vrijburcht

Waaidorp: verfklodder- en video- 
workshop ‘Floddertje’ (6-10 jr) 
voor kinderen die van tekenen en 
experimenteren houden, 15.00-16.30 
uur. 

de Brug nr. 2 - 2011 verschijnt

zondag 27 februari
Waaidorp: Annies Huiskamer. De 
film Otje op groot scherm. Om 
13.00 uur en 16.30 uur, gratis.
Voor alle kinderen is er een echte 
bioscooptraktatie!

brigadier bert Maarten Gerritsen

pUzzEl pRiJSvRAAG

winnen! die kapot goeie 
nieuwe cd ‘de lachende 
derde’ van de Jeugd van 
tegenwoordig (starring 
willie wartaal) 

Word jij die lachende derde?
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met uw naam, 
adres en telefoonnummer) voor 
14 maart 2011 naar:

de brug prijspuzzel
Zwanebloemlaan 22
1087 CD Amsterdam
De winnaar krijgt thuis bericht. 
De oplossing wordt bekend 
gemaakt in de volgende krant.

De oplossing van de puzzel 
in de Brug nr. 8-2010 was: 
zuurkoolschotel. De winnaar, 
mevrouw Schoenmakers uit 
Amsterdam heeft haar prijs 
inmiddels in ontvangst genomen.
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deze puzzel wordt u aangeboden door de jeugd van tegenwoordig


