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Niet ver van waar ik woon, is een zeldzame 
pad aangetroffen. Of wacht even, dat zeg 
ik niet helemaal goed. Ik begin opnieuw: 
het zou zomaar kunnen dat niet ver van 
waar ik woon een zeldzame pad leeft. Tot 
nu toe heeft niemand die pad gezien. Maar 
er zijn lieden die denken dat hij er zit. 

Deed me denken aan afgelopen zomer. 
Het was een zwoele septemberavond. Ik 
zat nog lekker in de tuin. Ineens hoorde ik 
achter me een vreemd gebrom. Toen ik op 
onderzoek uit ging, viel mijn oog op een 
roostertje onder aan de gevel van ons huis. 
Geen idee waar dat roostertje voor dient. 
Het zit er al sinds de oplevering en ik had 
er nooit aandacht aan geschonken. Tot 
deze avond. Ik tuurde door de gaatjes het 
donkere gat in, maar zag niets. Alleen wat 
bladeren en takjes. Het gebrom hoorde ik 
trouwens ook niet meer. Toen mijn lieve 
metgezel thuiskwam, vertelde ik hem van 
het geluid. Mmm, zei hij. Wat hij wel meer 
doet als hij denkt dat ik zeur. Een week 
later hoorde ik het gebrom opnieuw. Net 
als lieve metgezel, die naast mij zat. Hij 
trok dezelfde conclusie als ik. Geen twijfel 
mogelijk: het geluid kwam uit dat door 
een roostertje afgedekte gevelgat. 

Dat moest onderzocht worden. Lieve 
metgezel, handig als altijd, schroefde het 
roostertje los en keek in het gat. Hij zag 
niets. Zou hij zijn hand er dan maar in 
steken? Leek mij niet verstandig. Eerst 
maar eens die gele keukenhandschoenen 
halen. Het gebrom werd heviger. Bijen? 
Wespen? Het werd alsmaar enger. Maar 
juist op zo’n moment willen mannen 
bewijzen dat ze mannen zijn. Die van mij 
niet uitgezonderd. Onvervaard stak hij zijn 
in een gele keukenhandschoen gestoken 
hand in het donkere gat. Ineens werd het 
oorverdovend stil in de tuin. In dat gat 
moest leven zitten, dat was duidelijk. Maar 
wat was het? Nog dieper stak metgezel zijn 
geel behandschoende arm in het gat. Tot 
hij ergens op stuitte. Iets stevigs, meldde 
hij als een verslaggever aan het front. Iets 
stevigs dat een beetje veerde. 

Ik verschanste me achter de deur.De gele 
handschoen sloot zich rond iets diks, kwam 
langzaam uit het gat tevoorschijn en zette 
iets neer op het terras. Het was een pad. 
Een lelijke, parmantige, onwaarschijnlijk 
grote pad die – zo kwam het mij voor 
– onmogelijk in dat kleine gat had 
kunnen zitten. Hij keek ons met zijn bolle 
stuiterogen indringend aan, verkende de 
omgeving, keek nog één keer om naar 
dat verduivelde gat en scharrelde toen 
stoïcijns de wijde wereld in. Verbeeldde ik 
het me of was hij scheefgegroeid? Nee, dat 
verbeelde ik me niet. Het kon niet anders 
of onze vriend was als een babypadje 
door één van de gaatjes van het rooster 
gekropen. Een hele zomer had hij zich 
vervolgens volgevreten aan spinnen en 
andere insecten. Tot hij met zijn dikke bast 
geen kant meer op kon. En ons begon toe 
te brommen. Om vrijgelaten te worden.
Niemand die onze pad daarna ooit nog 
heeft gezien. Althans, niet dat ik weet. 
Maar niet ver van waar ik woon, schijnt 
een zeldzaam exemplaar zich nu door de 
winter te slapen. Het zal toch niet…?

Pad

JAARGANG 4 • NUMMER 2
25 februari 2011

3

2

EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

Waarom er zo laat aan de bel getrokken is, 
blijft vooralsnog onduidelijk. Want dat de 
rugstreeppad op IJburg rondwaart, is hele-
maal geen nieuws. Al eerder zorgde hij voor 
vertraging. Projectbureau IJburg beschikt 
over een ontheffing voor deze bijzondere pad, 
die inhoudt dat het dier verplaatst mag wor-
den. Maar de padden mogen tijdens hun win-
terslaap niet gestoord worden. “Een slapende 
pad verplaatsen is streng verboden. En we 
moeten ons aan de wet houden,” zegt Reuten.

Halverwege januari vroeg Projectbureau IJ-
burg (de beheerder van de grond) stadse-
coloog Anneke Blokker om Rieteiland Oost 
te inspecteren vanwege de aanleg van een 
gronddepot. Dus niet eens in verband met 
de tennisvelden. “Bij elke verandering in de 

openbare ruimte vragen ze mij om ecologisch 
advies. Zo gaat dat,” zegt Blokker. “Ik inspec-
teer en lever een rapport aan. Mijn taak is te 
zorgen voor ecologisch evenwicht.”

“Toen ik daar aan het werk was hoorde ik bij 
toeval over de aanleg van tennisbanen. De af-
gelopen jaren is de rugstreeppad op dat eiland 
verschillende keren waargenomen. De grond-
hopen vormen een ideaal winterverblijf. Hier-
uit trok ik de conclusie dat de kans zeer groot 
is dat deze beschermde diersoort erin aanwe-
zig is. In mijn rapport heb ik het projectbu-
reau gewezen op de ecologische risico’s met 
betrekking tot het verwijderen van de grond.”

In de loop der jaren zijn er honderden rug-
streeppadden van bouwplaats IJburg terug-

gebracht naar hun natuurlijke leefgebied in 
het Diemerpark. Maar door hun ‘trek’ uit het 
park blijven ze op Haven- en Rieteiland op-
duiken. Want het opgespoten zand is nu een-
maal een walhalla voor de rugstreeppad, die 
zich daar goed kan ingraven en onder bouw-
afval kan schuilen. Overigens wordt het dier 
zelden waargenomen: hij is vooral ’s nachts 
actief. Vanaf september trekken de padden 
naar hun winterbiotoop, graven zich in en 
slapen de hele winter door. In het voorjaar, 
wanneer de temperatuur begint te stijgen, 
ontwaken ze. 

De initiatiefnemers van de tennisvereniging 
staan perplex. “Er is, ook door projectbu-
reau IJburg, al in mei 2010 ingestemd met de 
komst van de tennisbanen. Waarom er dan 
nu pas vermoedens rijzen over de aanwezig-
heid van een zeldzame pad is ons een raad-
sel. Dit had toch ook bedacht kunnen worden 
toen er van een aanbesteding nog geen sprake 
was? De tennisbanen zullen nu op zijn vroegst 
voor de zomervakantie klaar zijn. Dan is het 
seizoen al bijna voorbij. Het is een drama voor 
ons en voor de ruim 2000 aspirant-leden.”

Wanneer de beschermde pad is uitgeslapen – 
waarschijnlijk in april – zal men de dieren (als 
ze tenminste worden aangetroffen) verplaat-
sen en kan de aanleg van het tennispark van 
start gaan. Stadsdeelwethouder Reuten: “Ik 
snap dat dit een enorme tegenvaller is. Zodra 
de pad wakker wordt, zullen we er helemaal 
klaar voor zijn. Op het Rieteiland Oost wor-
den dan negen allweather-banen en een (tij-
delijk) clubhuis gerealiseerd.

Het huurcontract was al bijna getekend, de bouw van het tennispark kon van 
start gaan. Maar toen dook ‘ineens’ de rugstreeppad op. In de zandhopen 
aan de noordoostzijde van Rieteiland Oost houdt hij – waarschijnlijk – zijn 
winterslaap. En omdat het hier een volgens de Europese habitatrichtlijn be-
schermde diersoort betreft, zag stadsdeelwethouder Thijs Reuten zi ch ge-
noodzaakt de aanleg uit te stellen. 

‘dRAMA vooR tENNisvERENiGiNG’
slAPENdE RUGstREEPPAd vERtRAAGt AANlEG tENNisbANEN

17 

Op deze grond zal op echte banen getennist kunnen worden. 
Maar niet zolang de rugstreeppad er slaapt.

iets te vermelden? Mail info@debrugkrant.nl (GRAtis!)

oNzE oNliNE 
AGENdA

www.dEbRUGkRANt.Nl

voor  een goed 
overzicht van alle 

evenementen 
in de buurt
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Held 
Monique prikt het 
vuil van de grond
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KORT
  NIEUWS

De directeuren van scholenstichting 
STAIJ, waaronder basisschool Laterna 
Magica valt, en van Skon Kinderopvang 
hebben een intentieovereenkomst 
ondertekend voor een Integraal 
Kindcentrum op IJburg. Dit centrum 
gaat basisonderwijs, kinderdagopvang 
en buitenschoolse opvang verenigen 
in één ‘pakket’. Onder de noemer 
Natuurlijk Spelen en Natuurlijk Leren 
wordt hier door de verschillende 
partijen gewerkt aan het realiseren 
van talentontwikkeling voor kinderen 
van 0–13 jaar. Op het toekomstige 
Integraal Kindcentrum Talentenschool 
Laterna Magica kunnen kinderen 
terecht ‘om te leren, spelen, 
ontwikkelen en ontmoeten’. Alle 
ontwikkelingsterreinen komen aan 
bod. De school en de opvang werken 
samen onder één regie, in verschillende 
units (0–4 jaar, 4–8 jaar, en 8–12 jaar). Er 
wordt gewerkt met één coach per kind 
en één pedagogische visie, alles vanuit 
het concept talentontwikkeling.

opvang en onderwijs in 
één concept onder één 
regie

workshops beeldende
kunst voor kinderen 

Op zaterdag 5 maart gaat Kunsttalent 
van start, een cursus tekenen en 
schilderen voor kinderen in de leeftijd 
van 8 tot en met 11 jaar. Docenten Cor 
Koeleman en Annelies van den Berg 
leren de kinderen te kijken naar kunst 
en plezier en vertrouwen in eigen talent 
te ontwikkelen. Tijdens de cursus wordt 
er, in groepen van maximaal 6 kinderen, 
gewerkt met diverse technieken en met 
verschillende soorten verf. De kinderen 
tekenen met potlood, inkt en houtskool, 
op verschillende ondergronden zoals 
papier, canvas en doek. Onderwerpen 
die aan bod komen zijn natuur, stilleven, 
portret en fantasie. Daarnaast is er veel 
aandacht voor kunstgeschiedenis. Er zijn 
in totaal 13 lessen. De kinderen gaan op 
excursie naar een museum of een galerie 
in de stad en na de laatste les wordt 
ieders beste werk geëxposeerd. Opgeven 
kan via  kunstalent@arteancor.nl onder 
vermelding van naam, leeftijd, adres 
en telefoonnummer. Meer informatie 
is te vinden op  www.arteancor.nl. De 
resultaten van de deelnemers zijn te 
bewonderen op www.kunstopijburg.nl, 

In de structuurvisie 2040 zijn de 
plannen voor ruimtelijke ordening 
in Amsterdam voor de komende 
decennia vastgesteld. “Mede dankzij 
de VVD is hierin opgenomen dat 
de ontsluiting van IJburg beter 
geregeld moet worden,” licht 

raadslid Bas van ’t Wout toe. “Dat is 
goed nieuws, want die overtuiging 
was er eerst niet. Nu is er draagvlak 
in de Raad. Amsterdam heeft zich 
gecommitteerd om de doorstroming 
te verbeteren. Op welke manier, 
op wat voor termijn en hoe dat 

allemaal financieel geregeld gaat 
worden, moet de komende tijd 
onderzocht worden. Maar het is 
nu onomkeerbaar. Die verbetering 
komt er.”
 
De eerder toegezegde aanpassingen, 
zoals het afstellen van verkeerslichten 
en het aanpassen van uitvoegstroken, 
zullen de komende maanden 
doorgevoerd worden. “En intussen 
gaan we hard aan het werk om een 
beter bereikbaar IJburg te realiseren. 
Maar dan hebben we het helaas wel 
over een langere termijn.”

toEGANGswEG iJbURG 
vERbREEd, iN dE toEkoMst
‘De bereikbaarheid van IJburg moet worden verbeterd.’ Dat staat in de Struc-
tuurvisie Amsterdam 2040, die woensdag 16 februari in de Gemeenteraad 
werd vastgesteld. Gedacht wordt aan het verbreden van de Enneus Heermab-
rug en het verbeteren van de doorstroming op de S114 en de ringweg A10. Op 
de ‘BH-brug’ is destijds al ruimte gereserveerd voor extra rijstroken. Het is echter 
niet waarschijnlijk dat de aanpassingen op korte termijn worden doorgevoerd.

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 

 Wat:  Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt speelplezier 
in hartje Amsterdam

 Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar
 Waar:  Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel bij Waterlooplein
 Ingang:  Trap voor Portugese Synagoge
 Prijs:  Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 

entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis
 Hoe:  Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen
 Verder:  Deze bon uitknippen en voor korting inleveren  

bij de kassa van TunFun!  
Geldig voor 2 kids tot 30 september 2010

www.tunfun.nl

 Wat:  Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt speelplezier 
in hartje Amsterdam

 Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar
 Waar:  Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel bij Waterlooplein
 Ingang:  Trap voor Portugese Synagoge
 Prijs:  Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 

entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis
 Hoe:  Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen
 Verder:  Deze bon uitknippen en voor korting inleveren  

bij de kassa van TunFun!  
Geldig voor 2 kids tot 30 september 2010

www.tunfun.nl

✁

Speciaal voor 
lezers van de Brug is 

de TunFun entree € 5,50 
i.p.v € 7,50

Begeleiders gratis
Geldig voor 2 kids tot 1 juli 2011. Minimaal één 

volwassen begeleider per 4 kinderen

Deze bon uitknippen en voor korting 
inleveren bij de kassa van TunFun!

Mr. Visserplein 7 | ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Speciaal voor 
✁

OPENINGSTIJDEN Maandag gesloten 
Di en Do 13-18 uur Woensdag 10-18 uur 
Vrijdag 10-18 uur Zaterdag 10-17 uur

Wie op een zoek  is  naar een vernieu-
wende, intieme en gezellige modezaak 
hoeft niet ver te zoeken. 

Batwoman in Diemen –Noord heeft alles.  

Makkelijk te vinden aan de buitenzijde 
van het winkelcentrum Gruttoplein te 
Diemen-Noord (gratis parkeren).

o.a. de merken BZR, MAC,  Stills,  
She Rebel, La Fée Maraboutée, Hoss, 
Moovy, Chia- Rico en Nicowa.

MODEZAAK DIEMEN-NOORD

Gruttoplein 22 | 1113 HM Diemen-Noord
Telefoon 020 – 6907679

Spetterende openingsavond 

5 maart

www.dansinstijl.nl

Dans in Stijl met het  
Louis Swing Orchestra.

                            
zaterdag vanaf 20.00 uur
Kompaszaal, KNSM-laan 311
1019 LE Amsterdam

Elke maand dansen op live muziek!
Noteer ook: 9 april, 14 mei en 11 juni.

Voorverkoop kaarten:
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Vanaf zaterdag 5 maart organiseert Maria Douwes (59) elke maand een 
Dans in Stijl avond, voor iedereen vanaf 18 jaar die zin heeft om lekker 
los te gaan op muziek van een bigband. Een ouderwets avondje swingen, 
zoals dat vroeger overal in de stad kon. Dans in Stijl wordt gehouden in de 
Kompaszaal, de voormalige passagiersterminal van de K.N.S.M.

 | | | dANs iN stiJl | | | 

“Het is er gewoon niet in Amsterdam, een 
stijlvolle dansavond. Al jaren niet meer. 
Maar het is zóó lekker om te dansen,” zegt de 
Amsterdamse enthousiast. “En let op, Dans 
in Stijl is niet alleen voor vijftigplussers. Het 
is voor iedereen die zin heeft in een avond 
vrij dansen op livemuziek!”

De Kompaszaal is de voormalige luxu-
euze aankomst- en vertrekhal van de be-
faamde Koninklijke Nederlandse Stoom-
boot Maatschappij (KNSM). Van 1856 tot 
1981 bevoeren schepen van deze rederij de 
wereldzeeën, sinds 1903 vanaf de Levant- 
en Surinamekade op KNSM-eiland. Daar 

staat ook Maria’s huis, het voormalige di-
rectiekantoor van de KNSM.

Maria’s leven is op meer manieren met de 
KNSM verbonden. Als meisje van negen 
voer ze met haar familie, als laatste groep 
door de overheid gesubsidieerde emigran-
ten, voor honderd gulden (€45) met de 
Zuiderkruis (een schip van de KNSM) naar 
Australië. Zes weken duurde die tocht, en 
aan boord maakte ze voor het eerst ken-
nis met die typische jaren vijftigmuziek, de 
stijlvolle danszalen en de prachtige dansers 
en zangers. Daar kreeg ze het dansen in het 
bloed.

Haar blik gaat naar de zwart-wit foto aan 
de muur. “Dat is de viering van het 100-ja-
rig bestaan van de KNSM. Je ziet, het is 
dan nog een heel kaal eiland. Toen ik hier 
kwam, 23 jaar geleden, kon ik kilometers 
ver over het water kijken, tot aan het Cen-
traal Station. Ik hou van de havens en de 
geur van olie en oude schepen. De schepen 
hier aan de overkant brachten onder meer 
de papierrollen voor De Telegraaf.”

Maar met die schepen zijn is ook de dans-
bare jazzmuziek uit de stad verdwenen. En 
omdat ze die avonden miste, nam ze het 
heft in eigen hand. Vanaf zaterdag 5 maart 
organiseert ze Dans in Stijl, met bigbands 
en swingende zangers en zangeressen. Lek-
ker los op muziek uit de jaren dertig, veer-
tig, vijftig en zestig. Op foxtrot, tango en 
lindy hop. Met of zonder partner, het kan 
allemaal. Om acht uur slaat de drummer 
de eerste maat, om twaalf uur stopt de mu-
ziek. 

Maria: “Geloof me, als de band begint spe-
len, krijg je het meteen op je heupen. Zeker 
weten. Zelfs de mannen!” 

dans in stijl (5 maart, 9 april, 14 
mei, 11 juni), kompaszaal, kNsM-
laan 311.  www.dansinstijl.nl

HEUPEN los iN 
dE koMPAszAAl
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De entree van de Kompaszaal, voorheen de aankomst- en vertrekhal van de KNSM.

De Enneüs Heermabrug in 2005, toen ook al smal.
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Wanneer ik het gevoel krijg dat ik mij meer waard denk te voelen dan 
jullie ga ik naar het stadsdeelkantoor. Daar geven ze namelijk les in 
nederigheid. Als je daar binnenkomt, merk je direct dat er andere regels 
gelden. Je wordt bijvoorbeeld pas geholpen wanneer het nummertjestrek-
softwareprogramma vindt dat je lang genoeg gewacht hebt. Er zit geen 
systeem in het is totaal random. Het grote wachten dus. In een zaal die doet 
denken aan een bibliotheek zonder boeken. Er heerst een stoffige stilte waar 
je mond schraal van raakt, je hoort je hart kloppen in je hoofd. De klok die 
er aan de muur hangt loopt ook veel te langzaam, het lijkt een complot. Als 
er volgens de wijzers een half uur is verstreken heb je alweer stoppels. Tenzij 
je een vrouw bent; dan heb je uitgroei en kun je direct door naar de kapper. 
Ik kan mijn ogen ook nooit afhouden van het scherm waarop je ziet wie er 
aan de beurt is. Alsof ik er over mijn toekomst kan lezen. Weet je wat echt 
leuk is? Het moment dat je denkt dat je bijna aan de beurt bent. In mijn hand 
een papiertje met daarop D234 en D233 wordt omgeroepen. “Hierna ben 
ik,” denk je dan. Mooi niet. Eerst E112 daarna A74 en natuurlijk G552. En 
bij elke keer dat ik het geluidje hoor denk ik dat ik aan de beurt ben. Ping! 
A75. Ping! B244. Dan A76 tot en met 79. Soms plas ik in mijn broek van de 
zenuwen. En dan gebeurt het. Ping! D234! Ik sprint naar de balie om daar 
geholpen te worden door iemand die zo rustig aan doet dat het lijkt alsof 
diegene thuis op de bank zit en je de chips aangeeft. Deze mensen worden 
dikwijls bedreigd. Wanneer ik naar buiten loop herinner ik me altijd dat je 
ook gewoon kunt bellen voor een afspraak. Verstuurd vanaf waar ik ben.

williEs
wARtAAl

• • • • • • • • 14 020 • • • • • • • •

Het is wel veranderd in de wijk. en hij kan het weten, want hij kwam hier wonen 
toen hij twaalf was. of dat erg is? “Toen was het zandbak en nu is het een 
rustige woonwijk.” Het is Jurian (17) om het even. Hij gaat toch naar de stad. 
voor bijna alles. 

Je zou kunnen zeggen dat hij op dit eiland puber is geworden. Toen hij kwam, 
in groep 8 speelde hij eindeloos op straat. Voetballen, elke dag weer voetballen. 
Maar ja. “Opeens word je daar te groot voor of zo. Dan hou je daar weer mee 
op. En dan is er niks. Echt niks.”

Toch is het ook wel weer prima wonen, vindt de vwo’er. IJburg is een rustige 
wijk, wat relaxt is. Met water. Alleen is er niks te doen. “Een goede vriend van 
me woont hier ook. Als we samen iets willen doen gaan we gewoon heel erg 
naar de stad. Ook goed hoor, daar niet van.”

“Ja,” lacht hij, “ik kom heus wel eens in de supermarkt.” Hij heeft zelfs gewerkt 
bij Boerenjongens. Een blauwe maandag. Wat hem op een idee brengt: “Ik 
wil wel weer graag een baantje. Iets wat een beetje grappiger is. In de horeca 
bijvoorbeeld.” Hoe hij dan rond komt? Fluisterend: “Zakgeld.”

Jurian: “De enige plek waar iets te doen is, is Blijburg.” Maar verder… “Hier 
naar de kroeg? Hallo! Die zijn hier niet hoor. Nee, daarvoor ga ik echt naar de 
stad.” Jurian heeft wel een klein motorbootje, waarmee hij graag een rondje 
om het eiland vaart. O ja, en hij speelt gitaar. “Dat doe ik wel hier op eiland. 
Ik volg lessen bij Fons, via muziekschool Amsterdam-IJburg. Ik zit niet in een 
bandje, maar dat wil ik wel. Ik speel van alles, als het maar geen ‘extreem’ is, 
zoals deathrock.”

“Op dat andere eiland dat gepland stond, daar zou toch een groot winkelcentrum 
komen, en een bioscoop? Dat zou wel een stuk leuker zijn. Nu is IJburg gewoon 
een woonwijk met wat winkeltjes. Ach, relativeert hij zijn eigen woorden. “We 
weten pas of het beter wordt als het er is. Ik vind trouwens wel dat er veel 
restaurants zijn hier. En kappers. Best wel belachelijk, eigenlijk.”

Hier nog heel lang blijven wonen, daar piekert Jurian niet over. “Oké, als het 
alternatief Osdorp is, dan misschien. Maar anders niet.” 

JURiAN (17)kiJk oP dE wiJk

voor alles naar de stad

Ruim drie eeuwen lang staken Waterlandse melkschuiten regelmatig het IJ over om melk en kar-
nemelk naar Amsterdam te brengen. Voor de economie van Waterland zijn deze schuiten dan 
ook van groot belang geweest. Landsmeer, Oostzaan, Ilpendam, Watergang, Broek in Waterland, 
Ransdorp en Zunderdorp; ieder dorp had een of meer van deze melkschuiten. Een eeuw geleden 
werden de laatste exemplaren uit de vaart genomen. Anton Wegman heeft een boek geschreven 
over dit stukje geschiedenis. Stichting de Waterlandse Melkschuit, die het boek heeft uitgegeven, 
wil graag een replica van een melkschuit in de vaart brengen. De opbrengsten van de verkoop 
worden aangewend voor de bouw van zo’n uniek historisch vaartuig. 

De ondertitel van het boek luidt: Varende boeren tussen Waterland en Amsterdam 1600–1900. Het 
landschap van Waterland en de melkveehouderij komen aan bod, maar ook de oversteek over het 
IJ en de melkmarkten in Amsterdam. Het boek is te bestellen via  www.waterlandsemelkschuit.
nl en is ook verkrijgbaar bij de Plantage Boekhandel op het Buikslotermeerplein (€14,50). Van 11 
februari tot 11 maart is er tijdens kantooruren in het Stadsdeelkantoor van Amsterdam Noord 
een kleine expositie te zien over de melkschuiten.

dE wAtERlANdsE MElkscHUit 
zUivEltRANsPoRt ovER HEt iJ NAAR AMstERdAM

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

Jurian (17) met de kersverse aanwinst van de familie: hond Sammie. 
Dagelijks struinen ze samen over de kale kavel voor de deur.

Een Waterlandse melkschuit komt aan in Amsterdam bij de Schreierstoren. (Kleurenlitho 
uit de tweede helft negentiende eeuw, uit de collectie van Het Scheepvaartmuseum)

fo
to

 m
a

rt
ijn

 v
a

n
 d

en
 d

o
bb

el
st

ee
n

fo
to

 m
a

rt
ijn

 v
a

n
 d

en
 d

o
bb

el
st

ee
n

fo
to

 m
a

rt
ijn

 v
a

n
 d

en
 d

o
bb

el
st

ee
n

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

EN PROEFLESSEN

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

ROOSTER VOLWASSENEN 

MAART 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. 

www.lifeandkicking.nl
Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922

VOORDELIG 
ONBEPERKT SPORTEN
VANAF 14 FEBRUARI OPENEN WIJ 

ONZE NIEUWE YOGA-ZAAL
 LIFE&KICKING MEER DAN 50 UREN 

GROEPSLESSEN PER WEEK!!
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| | | ovERdEktE lANdMARkt EN fiEtsENzAAk | | |

‘landje Pols’ weer in gebruik
Het begon allemaal op een modderig stuk land in Schellingwoude, waar Bert 
Pols zijn tuincentrum opende. Na twee decennia sloten de deuren van dit 
hoveniersbedrijf. En nu, ruim twee jaar later, krijgt het terrein, dat bijna pal 
onder de pilaren van de Schellingwouderbrug ligt, een nieuwe bestemming. 
Het wordt verbouwd tot een overdekte dagmarkt en een fietsenwinkel. Maar 
dit ging niet zonder slag of stoot.

Tuincentrum Bert Pols was een begrip in de 
omgeving. Een gezellig Amsterdams tuincen-
trum op een mooie plek in Schellingwoude, 
waar ook andere bedrijven een succes zouden 
kunnen zijn. Interessante alternatieven en 
creatieve ideeën, maar vooral veel weerstand 
en bezwaar volgden toen er werd gezocht naar 
een nieuwe bestemming voor ‘Landje Pols’.

Een hotel of grote supermarktketen kon zich 
niet zomaar vestigen op dit unieke plekje in 
landelijk Noord. Het ‘nieuwe’ moest iets te 
maken hebben met de landelijke omgeving. 
Veel ideeën werden van de baan geveegd. 
Maar Landmarkt, een overdekte dagmarkt 
die producten afneemt bij boeren uit de 
omgeving, en de fietsenwinkel Marchal! Cy-

cle You langs de populaire fietsroute, waren 
echter zo gek nog niet. 

Na een uitgebreid inspraaktraject verleende 
de gemeente aan deze ondernemers een 
bouwvergunning. Een groepje ‘Schelling-
wouders’ tekende bezwaar aan, onder meer 
uit angst over toenemende verkeersdruk. 
Hun bezwaar werd door de rechtbank ech-
ter niet ontvankelijk verklaard. Zij woonden 
te ver van de locatie af. Maar er is nog altijd 
een kleine groep die het er niet bij laat zitten 
en in hoger beroep is gegaan.  

Vooralsnog halen de ondernemers achter 
Landmarkt en Marchal! Cycle You opgelucht 

adem. Met de directe buren zijn er afspraken 
gemaakt. Harm Jan van Dijk, directeur van 
Landmarkt: “Heel veel mensen kijken juist 
uit naar de opening. Dit blijkt wel uit de 
meer dan vijftig bemoedigende mails die ik 
heb ontvangen. Fantastisch.” 

Landmarkt wordt een overdekte markt voor 
dagelijkse boodschappen, met vaste kramen 
waar verse groenten, fruit, brood, vis, vlees, 
kaas en zuivel worden verkocht. Bij veel kra-
men mogen de verse producten ook worden 
geproefd. Inspiratie voor dit concept haalde 
Van Dijk uit de overdekte Zuid-Europese 
markten. “Wij wilden dit combineren met 
verse producten van boeren en tuinders uit 
de omgeving. Goed voor hun handel, en de 
consument heeft het meest verse en dus het 
lekkerste product. Daarom is Schellingwou-
de een geweldige plaats voor dit initiatief. 
Het vormt een schakel tussen de stad en de 
landerijen vlak erbuiten.”

In Landmarkt komt ook een restaurant, 
waar alle verkochte producten op de kaart 
staan. Daarnaast wordt er een programma 
opgezet om jong en oud te laten kennisma-
ken met de verbouw en bereiding van pro-
ducten. “Het draait allemaal om inspiratie 
voor lekker en goed eten,” zegt Van Dijk.

JanWillem Marchal is druk bezig met het 
opzetten van zijn fietsenwinkel. Als fervent 
fietser en inwoner van Schellingwoude kent 
hij de omgeving op zijn duimpje. “Deze plek 
is voor ons heel bijzonder. Schellingwoude 
is voor veel fietsers bekend terrein, je fietst 
hier zo door de prachtige polders van lan-
delijk Noord tot aan bijvoorbeeld Broek in 
Waterland. Prachtig! De belevenis op de fiets, 
die is zo belangrijk. In deze winkel, in dit ge-
bied, kan ik die werkelijkheid maken.” Bij 
Marchal! Cycle You zijn niet alleen fietsen te 
koop, er worden ook clinics gegeven en komt 
er soms een sportmasseur langs. Het wordt 
een ontmoetingsplek voor liefhebbers.

Kortom, Landje Pols heeft een mooie, nieu-
we invulling gekregen. Voordat de eerste 
zomerse zonnestralen over Schellingwoude 
schijnen hebben beide zaken hun deuren al 
geopend. Dit zal waarschijnlijk eind maart 
of begin april gebeuren.
Door Petra Wijnholds

klusser gevraagd (met referenties)
Voor het plaatsen van onder meer een muurtje in de kamer, het vervangen 
van een aanrechtblad en het verplaatsten van elektrische leidingen in mijn 
huis op IJburg ben ik op zoek naar een handige klusser, een vakman. Meer 
informatie op tel.06-49.240.477

Olaf en Judith,
Heel veel geluk met jullie kERsvERsE klEiNE MAN olli.
Liefs van de vijf Dice

@debrug
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Geluidsscherm A10
zeeburgereiland

Apekooien in sportcen- 
trum science Park

verzet tegen 
opruimen hutten

In februari 2010 is de bouw van het 
geluidsscherm langs de A10 op het 
Zeeburgereiland van start gegaan. 
Inmiddels is het geluidsscherm 
vrijwel af. Het glazen scherm is 6 
meter hoog en bijna 600 meter lang. 
Het staat langs de A10 vanaf de 
Zeeburgertunnel tot in de bocht van 
de oprit. 
Het veel hogere, nieuwe scherm 

aan de westzijde van de A10 is 
zoveel mogelijk afgestemd op het 
bestaande scherm aan de oostzijde. 

In sportcentrum Universum op het 
Science Park in Watergraafsmeer 
kunnen kinderen zich op 
zaterdagmiddag helemaal uitleven. 
Van 13.00 tot 16.00 uur is de gymzaal 
namelijk een heuse apekooi-arena. 
Banken, touwen, matten, rekken 
en hoepels; alles wordt ingezet om 
het beste parcours uit te zetten. 
Wat je moet doen? Zorgen dat je 
niet gepakt wordt! Gekwalificeerde 

docenten houden de hele middag 
toezicht.
In de klimhal van USC worden ook 
kinderfeestjes georganiseerd, zoals 
bijvoorbeeld een clinic klimmen 
met aansluitend kindermenu in 
eetcafé De Oerknal. Sportcentrum 
Universum, Science Park 306. 
Apekooien volgens instuifprincipe; 
entree €5. Meer informatie op  www.
scienceparkamsterdam.nl.

IJburg, je weet wel. Die stadswijk 
waar voorlopig geen extra hockey- en 
voetbalvelden komen, waar de bouw 
van tennisvelden werd stilgelegd en 
waar de speeltuinen zo gestileerd 
zijn, dat er nauwelijks in gespeeld kan 
worden. Daar mogen van stadsdeel 

Oost nu ook geen hutten meer 
worden gebouwd. Tenminste, geen 
echte hutten. In de stadsdeelkrant van 
donderdag 10 februari 2011 liet het 
stadsdeel weten ‘niet altijd blij te zijn’ 
met de hutten die op IJburg worden 
gebouwd. “Omdat ze soms onveilig 
zijn moet de afdeling reiniging ze 
weghalen.” Maar, zo belooft het 
stadsdeel, als er met de makers ervan 
goede afspraken te maken zijn over 
veiligheid, en als de ruimte rondom 
het bouwwerk netjes gehouden 
wordt, dan kan er misschien een 
uitzondering worden gemaakt.
Eén IJburgbewoner bouwde direct 
een site en stelde een petitie 
op. Botweg verbieden, en geen 
alternatief bieden is geen optie, vindt 
hij. Ben je het met hem eens? Teken 
dan de petitie op www.groubal.com/
ijburg-huttenbouwen
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Voorheen een tuincentrum, binnenkort fietsen en boerenproducten in Schellingwoude.
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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

Donderdag:	 Dennis	Sekretarev	Quartet
17	Maart	 Dennis	Sekretarev	Quartet	speelt	Jazz	uit	‘30	tot	‘60	begint	om	21.00	
	 uur	 uitmondend	 in	 Jam	 sessie	 voor	 alle	 Conservatoriumstudenten		
	 uit	IJburg.		!

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

foto’s martijn van den dobbelsteenvAN dE bRUG Af GEziEN

Oecumenische basis gemeente op IJburg
ekklesia

Zondag 6 maart 
TIJD 12.00 UUR 

 

GEBOUW PKIJ | SOLID 18
MARIA AUSTRIASTRAAT HOEK PELSTERPARK

www.tronk.nl

Viering van
Schrift en Tafel

Toespraak Cees Tromp

EMOTIONAL RELEASE 
MASSAGE 

06-18099517 
IJburglaan 903, 1087 EN Amsterdam 

www.indepraktijk.info 

In een van de voorstellen wordt de Pampu-
slaan officieel het ‘tweede’ winkelgebied van 
IJburg. Zolang IJburg 2 er nog niet is wordt 
hiermee, in combinatie met het winkelcen-
trum op Haveneiland West, een betere sprei-
ding van de voorzieningen bereikt. De leeg-
staande bedrijfsruimten langs de IJburglaan 
kunnen zodanig worden ingericht dat de 
IJburglaan met kleine bedrijven en dienst-
verleners zoiets als ‘de Etalage van IJburg’ 
wordt. En de haven op Haveneiland Oost 
– met zijn gezellige horeca en watersport-
bedrijvigheid – zou symbool kunnen staan 
voor het nautisch karakter van IJburg. Dit 

laatste is in de profilering van dit eilanden-
rijk tot nog toe te weinig benadrukt, zo werd 
gesteld.
 
Het is nu aan alle betrokkenen om de idee-
en verder uit te werken. Daarom zijn er 
werkgroepen gevormd van ondernemers, 

corporaties en vertegenwoordigers van het 
stadsdeel. Zij komen op korte termijn met 
concrete actieplannen. Tegelijkertijd wordt 
onderzocht hoe ondernemen op IJburg aan-
trekkelijker kan worden gemaakt. Hoewel 
partijen een slag om de arm houden, wordt 
bijvoorbeeld bezien of de cascoruimten 

voortaan met de nodige basisvoorzieningen 
kunnen worden uitgerust. Ook wordt be-
keken of het haalbaar is om de kosten voor 
huur en erfpacht te verlagen. 
Wat betreft een eventuele aanpassing van 
het parkeerbeleid laat stadsdeelwethouder 
Jeroen van Spijk een aantal door de onder-
nemers geopperde mogelijkheden onder-
zoeken. De uitkomsten worden uitgewerkt 
door een speciale werkgroep van het IJ-
burgberaad. Nieuwe regels komen uiteinde-
lijk terecht in de parkeernota voor het hele 
stadsdeel Oost, die de wethouder vóór de 
zomer hoopt af te ronden.

Van Spijk: “We onderzoeken momenteel of 
er op de IJburglaan/Pampuslaan een ‘win-
kelstraatregime’ kan worden ingesteld, net 
als in de Javastraat. Daar gelden parkeer-
vergunningen niet op tijden dat de winkels 
open zijn. Daardoor blijven de parkeer-
plaatsen er beschikbaar voor klanten. Om 
het winkelend publiek meer gebruik te laten 
maken van de parkeergarage in het winkel-
centrum zal er gesproken moeten worden 
met exploitant Achmea. Ik heb aangeboden 
om zo nodig het gesprek op gang te brengen. 
Bij het opstellen van de nieuwe parkeernota 
zal ik rekening houden met de wensen van 
de ondernemers.”

Marie José Putman van schoonheidssalon 
StudioMJ aan de Pampuslaan nam als on-
dernemer deel aan het IJburgberaad. Zij 
maakt deel uit van de werkgroep die zich 
met het parkeerprobleem gaat bezighouden. 
“Voor ons winkeliers aan de Pampuslaan 
is inderdaad het parkeren een heikel punt. 
In onze straat is het aantal parkeerplaatsen 
voor de winkels minimaal, onder meer door 
de bushalte,” vertelt zij. “Misschien kan deze 
worden verplaatst. Zeker nu de Pampuslaan 
genoemd wordt als tweede cluster van win-
kels hoop ik dat er een stap gemaakt wordt. 
Wat betreft de parkeerruimte én de parkeer-
tarieven.” 
Door Carla M. Peddemmors

De samenwerking tussen ondernemers, het stadsdeel en de corporaties begint zijn vruchten af te werpen. Tijdens het 
IJburgberaad van eind januari 2011 zijn concrete ideeën op tafel gekomen over de manier waarop het winkelen op 
IJburg een nieuwe impuls kan krijgen. Daarbij is gebruikgemaakt van adviezen van Bureau Stedelijke Ontwikkeling, 
dat in opdracht van woningcorporatie Ymere een analyse van de IJburgse situatie had gemaakt. 

oNdERNEMERs PAMPUslAAN PAkkEN lEGE RUiMtEs AAN
sommige ondernemers nemen het heft in eigen hand. cor koeleman van Arte Ancor aan de Pampuslaan vond 
dat de lege bedrijfsruimten maar een troosteloze aanblik boden. dus belde hij met verhuurder de key met de 
vraag of hij daar, in samenwerking met studioMJ, dobbelsteen fotografie en don florito, iets aan mocht doen. 
de key gaf toestemming, en binnenkort zal er onder meer een huiskamerachtige etalage te bewonderen zijn, 
met kunst en ander moois. verhuurder de key zorgt voor elektriciteit in de leegstaande panden. Goed geregeld.

iJbURGbERAAd

PAMPUslAAN HEt twEEdE wiNkElcENtRUM?
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IJburgberaad: het samenwerkingsverband 
tussen ondernemers, stadsdeel en 
corporaties hoopt winkelen op IJburg een 
nieuwe impuls te kunnen geven.
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Tanja Alberts is de winnares van het prijzenpakket t.w.v. €150 geworden.
In de volgende Brug weer een gespot.

Pasfoto’s 
ook voor officiële 
documenten 

D.I.O. drogisterij parfumerie | IJburglaan 723 | 1087 BS Amsterdam

tIJDelIJk 
€ 2,50 
kOrtIng

kOrtIng gelDIg 
tOt 1 APrIl

winkelcentrum 

iJBurG
winkelcentrum 

iJBurG

PRESENTEERT

WWW.BEESTENWINKEL.NL

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

Ik dacht dat er geldgebrek was in het 
stadsdeel Oost, maar nu komt er voor 
het #Oosterpark een oplossing zonder 
probleem.Beetje bizar ||| De chauffeur 
van tramlijn 26 op IJburg heeft de ‘mic’ 
ontdenkt, en heeft bij iedere halte 
wel een tip, advies of commentaar... ||| 
IJburg? Never ||| In de nacht van 4 op 5 
februari 1825 bezweek de Zuiderzeedijk 
tussen Schellingwoude en Durgerdam 
||| al meer dan 100 handtekeningen 
petitie #huttenoproer ||| Stadsdeel Oost 
introduceert een wekelijks spreekuur 
Kunst & Cultuur vrijdags van 11.00-
12.00 in het @CBKamsterdam Oranje 
Vrijstaatkade 71 ||| Lean in IJburg op een 
dakterras. Reverse slaat een beat met 
de hardste bas. ||| Wat is er in diemen- 
noord aan de hand kapot veek popo.! 

van twitter

Batwoman, mode voor 
alle maten in diemen

Wie op zoek is naar een vernieuwende 
modezaak hoeft helemaal niet zo 
ver te zoeken. Batwoman in Diemen-
Noord is gevestigd aan de buitenzijde 
van winkelcentrum Gruttoplein (gratis 
parkeren). Laura Cousin, eigenaresse van 
de winkel, “heeft een verfrissende kijk op 
mode en vertaalt die in een eigentijdse 
collectie met de hipste merken”. Ze heeft 
oog voor het figuur van de Nederlandse 
vrouw en heeft haar collectie, naast de 

KORT
  NIEUWS

standaard maten 34 tot 44, dan ook 
uitgebreid met de maten 46 en 48. “Het 
is een intieme winkel waar je rustig 
kunt passen onder het genot van een 
kopje koffie. Een uitgebreid styling- of 
kledingadvies is ook mogelijk, al dan niet 
na het maken van een afspraak”. Kleding 
wordt desgewenst gratis vermaakt door 
een coupeuse.

||| Eindelijk op ijburg die schoenen uit!!! 
||| Coolste verhaal van de dag in #parool 
over plannen glimmend Olympisch ei 
op Javaeiland, nog een Sports Dome 
op Zeeburgereiland en ik ben om. ||| I’m 
at Flitspaal A10 Schellingwoude (A10, 
Amsterdam) ||| Het kunstgras veld van 
hockeyclub ijburg laat af en toe pufjes gif 
ontsnappen, gehoord op vergadering 
#diemerzeedijk #gif ||| goedemorgen. 
Op deze prachtige dag voor het eerst 
de fietstocht gewaagd naar IJburg. 
Heerlijk ||| Helaas inbraak op DeTitaan 
op #Ijburg. Afgelopen dagen iets 
verdachts gezien? Laat het ons weten! 
||| Buitengewoon interessante discussie 
in het schoolbestuur over evenwichtige 
scholen op IJburg. feiten, meningen 
en wensen lopen door elkaar. ||| ijburg 
aaaaaaaahhh ||| Mezelf uitgelaten: 
rondje Durgerdam. Volgende keer 
verrekijkertje mee. Haas? #vogelaar
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KORT
  NIEUWS

Dat ruimt lekker op: 
beurs voor tweedehands 
kinderkleren en speelgoed

Leerlingen van muziekschool 
Amsterdam-IJburg voeren op 
zondag 27 maart Peter en de 
Wolf op, Prokofjevs meesterwerk 
voor kinderen. Pianodocente 
Mignon Gotzsch treedt die middag 
op als verteller. Dit beroemde 
muzieksprookje gaat over de jongen 
Peter, die bij zijn grootvader in het bos 
woont. Hij mag het hek van de tuin 
beslist niet uit, want in het bos lopen 
hongerige wolven rond. Maar op een 
dag kan Peter zijn nieuwsgierigheid 
niet langer bedwingen. Hij verkent 
de wereld buiten de tuin… 
Pianodocenten Matthias Havinga en 
Mignon Gotzsch organiseren deze 
bijzondere middag in samenwerking 
met Vrijburcht. Na afloop is iedereen 
dan ook van harte welkom voor de 
buurtborrel in het café. Peter en de 
Wolf is geschikt voor kinderen vanaf 
vier jaar. Vrijburcht is gevestigd aan de 
J.O. Vaillantlaan 159. De voorstelling 
begint om 16.00 uur. 

kinderen spelen  
Peter en de wolf

Hè hè, eindelijk een mogelijkheid om 
op een fijne manier van je overbodige 
spullen af te komen. Op initiatief 
van Rina Klein wordt er op zaterdag 
16 april op IJburg een tweedehands 
kinderkleding- en speelgoedbeurs 
georganiseerd. “Iedereen heeft wel 
te kleine kinderkleding of niet meer 
gebruikte kinderspullen in huis. Dit 
is dé kans om er vanaf te komen. En 
je maakt er ook nog een ander blij 
mee. Weggooien of weggeven kan 
altijd nog,” zegt ze. Wat zal het lekker 
opruimen in huis. De inschrijving voor de 
markt is inmiddels van gestart gegaan. 
Vragen over de verhuur van kramen via  
tweedehandsmarkten@gmail.com of 06-
54208763. Zaterdag 16 april, Centrum 
voor Vrije Tijd, Ed Pelsterpark 8. 

vrouwen gezocht 
voor buurtschouw: 
Hoe veilig is Oost voor 
vrouwen en kinderen? 

In de aanloop naar Internationale 
Vrouwendag organiseert de PvdA-
fractie Amsterdam Oost op donderdag 
3 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur 
een ‘Vrouwenschouw’. Tijdens deze 
buurtschouw wordt er tijdens een 
wandeling met groepjes vrouwen 
gekeken hoe veilig ons stadsdeel is 
voor vrouwen en kinderen. Na afloop 
worden de resultaten gepresenteerd 
aan stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik. 
Hoe meer vrouwen zich aanmelden, hoe 
meer buurten er op 3 maart geschouwd 
kunnen worden. IJburg wordt in ieder 
geval onderzocht en daarom is de PvdA-
fractie op zoek naar vrouwen die daar 
wonen en willen deelnemen. Tips over 
plekken op IJburg die bekeken moeten 
worden zijn welkom. Meer informatie 
en aanmeldingen bij Diana van Loenen, 
raadslid PvdA, Amsterdam Oost:  D.van.
Loenen@oost.amsterdam.nl.

De avond begint met een algemene ope-
ning door een van de raadsleden. Daarna, 
tijdens het onderdeel Sprekershoek, kun-
nen inwoners de raadsleden en het publiek 
toespreken (maximaal 10 minuten). Wie 
spreektijd wil aanvragen, wordt verzocht 
zich uiterlijk 24 uur van te voren aan te 
melden bij de griffie griffie@oost.amster-
dam.nl).

Hierna volgen de zogenoemde ‘parallelle 
sessies’ onder leiding van raadsleden; in 
aparte groepjes wordt er door geïnteres-
seerden over één van de onderwerpen ver-
der gepraat. Na afloop komt iedereen weer 

bij elkaar en wordt er een samenvatting ge-
geven van wat er bij de afzonderlijke sessies 
ter tafel is gekomen.
Om in contact te komen met burgers wor-
den vaker van dit soort politieke avonden 

JE zEGJE doEN tiJdENs PolitiEkE AvoNd oP iJbURG:
MobilitEit, JoNG iJbURG EN ‘oPHEffiNGsUitvERkooP’
Op dinsdag 8 maart gaan de raadsleden van het stadsdeel op het IJburg Col-
lege in gesprek met bewoners van IJburg en Oost. Tijdens de bijeenkomst 
staan de volgende drie onderwerpen centraal: Mobiliteit, Jong IJburg en Op-
heffingsuitverkoop (leegstand bedrijfsruimten). Moet je iets van het hart over 
de files, het openbaar vervoer, hangjongeren, sportfaciliteiten of onderne-
men, dan is dit een mooie gelegenheid om je stem te laten horen.

IJburg TweeTup!
Na afloop van het IJburgDebat is er in The Lighthouse weer een Tweet Up voor 
alle IJburgerse twitteraars. Een Tweet Up is een In Real Life samenkomst van 
tweeps (twitteraars) die elkaar eens in het echt gaan ontmoeten... De Tweet Up 
is een initiatief van @chielemans, @reijinga en @agterhuis. Sluit je aan op twitter 
en kom langs op 8 maart!
PolitiEkE AvoNd sporthal iJburg college, frans zieglerstraat 201
twEEt UP the lighthouse, krijn taconiskade 432

georganiseerd. De Politieke Avond op IJ-
burg wordt, in samenwerking met een aan-
tal bewoners, georganiseerd door Jan-Bert 
Vroege (D66) en Marianne Poot (VVD). 

Programma:
19.45 uur Inloop | 20.00 uur Opening Poli-
tieke Avond | 20.05 uur Start Sprekershoek 
20.30 uur Start parallelle sessies - Mobili-
teit - Jong op IJburg - Opheffingsuitver-
koop  21.30 uur Plenaire terugkoppeling | 
22.00 uur Afsluiting

Organisator Stichting Open Ateliers 
hoopt natuurlijk op deelname van 
veel kunstenaars en dat de open 
ateliers veel publiek zullen trekken. 

De kunstenaars stellen dit weekend 
hun werkruimte gratis open en zijn 
in de gelegenheid hun werk aan 
een zo breed mogelijk publiek te 

tonen. Niet alleen wordt kunst op 
deze manier heel toegankelijk, het 
bevordert ook de sociale cohesie en 
de economische zelfstandigheid van 
kunstenaars. 

Kunstknooppunten
Kunstenaars uit andere delen 
van Oost mogen ook deelnemen 
aan de manifestatie. Zij kunnen 
hun werk tonen op zogenoemde 
kunstknooppunten, bijvoorbeeld 
in culturele instellingen, 
gemeenschapsruimtes, leegstaande 
winkelpanden en gebouwen. Veel 
van deze knooppunten bevinden 
zich op IJburg, onder meer aan het 
Ed Pelsterpark en op Blijburg De 
centrale expositie zal ook op IJburg 
worden gehouden, waarschijnlijk in 
het Centrum voor Vrije Tijd. 

Doel van de organisatie is om de 
aantrekkelijkheid van het stadsdeel 
en de aanwezigheid van veel 
beeldend kunstenaars en ontwerpers 
te onderstrepen. De Stichting werkt 
samen met stadsdeel Oost, De Rode 
Loper en het CBK Amsterdam. 

Meer informatie is te vinden op de 
website  www.openatelierszeeburg.
nl. Ook kunnen kunstenaars zich hier 
aanmelden voor deelname.

In het weekend van 15 tot 17 april vindt in het Oostelijk Havengebied, op 
het Zeeburgereiland en op IJburg het Open Atelierfestival Oost plaats. Dit 
is een kunstmanifestatie voor en door creatieve ondernemers. Kunstenaars 
in Oost presenteren zichzelf en hun werk om de bewoners van Amsterdam 
te laten kennismaken met de schat aan kunst die Oost rijk is. 

‘kUNstENAARs GEzocHt’
oPEN AtEliERfEstivAl oost
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Tijdens het Open Atelierfestival Oost in het weekend van 15 tot 17 april laten 
kunstenaars uit de buurt hun werk zien.

Meer dan tweehonderd E-tjes en F-jes van AHC IJburg ontvingen woensdag 16 
februari hun hockeydiploma. Hiermee hebben ze bewezen ‘technisch vaardig’ 
te zijn. Op zaterdag 5 maart gaat de hockeycompetitie weer van start.fo
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stUdENtEN EN sENioREN: 
MEld JE AAN biJ AHc iJbURG!

De Amsterdamse Hockey Club 
IJburg moedigt studenten en 
senioren van harte aan lid te 
worden van de club. Sterker nog: 
zelfs een heel studententeam 
kan zich in een keer aanmelden! 
Het is mogelijk om te trainen 
en wedstrijden te spelen, maar 
gewoon alleen trainen kan ook. Al 
is er dan – helaas – een wachtlijst 
voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, 
die ‘oudjes’ (ervaren of onervaren) 
kan de club goed gebruiken! Kom 
spelen bij de mooiste hockeyclub 
van IJburg.



de Brug • www.debrugkrant.nl • info@debrugkrant.nl 15

MEREls 
bloG

Meer Merel op www.debrugkrant.nl

Ochtend is een beetje als vrienden van vrienden. 
Je hebt geen andere keus dan ze te ontmoeten, 
terwijl je al weet dat ze kut zijn. Gaap...

Ik snap helemaal niets van de 
Lowlands site. Maar ik snap wel 
meer dingen niet. Zoals wiskunde. 
Dat ga ik nu dus maar even maken.

Mag ik Deerhunter kutmuziek vinden?

Ik zal jullie eens laten zien wat een 
ochtendhumeur is, verdomme.

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.

Een leven zonder telefoon is afschuwelijk. Nu 
komt mijn ware ik naar boven . Ik voel me als 
dat wijf uit Black Swan.

Hey hockeywedstrijdenplanner, 
waarom in Amstelveen op mijn 
verjaardag? Er is ook een feest,  
weetje. Klootzak.

Beste OV-chipkaartmensen: ik weet nog niet eens hoe 
ik dat ding moet opladen. Hoe wil je dat ik hem kraak? 
x Merel

Naar wie is mijn straat, laan of plein 
vernoemd? Naar een bloem, een vo-
gel, een boom? Dan is de link snel 
gelegd. Maar wat als je in de Swee-
linckstraat woont? Weet dan ieder-
een meteen dat je in de componis-
tenbuurt woont? En wie was Albert 
Cuyp? Een beeldhouwer soms? Of 
toch een schilder?

filMERs- EN fotoGRAfENbUURt

Nog moeilijker wordt het wellicht 
als je op het IJburgse Joris Ivensplein 
woont. Joris Ivens? Misschien dat 
nog net bekend is dat hij ooit 
een wereldberoemde filmer van 
documentaires was. Maar wie waren 
dan Piet Zwart of Jean Desmet?

In de komende nummers van de Brug 
een aantal korte biografieën van 
filmers en fotografen die op IJburg 
een straat, plein of kade ‘kregen’. 
Vandaag Bert Haanstra. 

bert Haanstra (1916–1997)
De in Espelo (Overijssel) geboren Bert 
Haanstra werd kort na de Tweede 
Wereldoorlog bekend als maker van 
filmdocumentaires als Spiegel van 
Holland (1951), De zee was niet meer 
(1956) en vooral Rembrandt schilder 
van de mens (1957), waarin hij het 
bioscooppubliek betoverde met een 
aantal voor die tijd zeer revolutionaire 
‘overvloeiers’ van zelfportretten 
waarin je de grote schilder in 
nauwelijks een minuut steeds ouder 
ziet worden. 

Maar echt beroemd werd hij pas 
in 1958. Eerst met het flitsend 
gemonteerde Glas (hij kreeg er 
een Oscar voor, de eerste voor een 
Nederlandse film) en kort daarop met 
Fanfare, zijn debuut als regisseur van 
een speelfilm. De in en rond Giethoorn 
opgenomen komedie over twee 
rivaliserende dorpsfanfares trok niet 
minder dan 2,5 miljoen bezoekers, 
waarmee hij na Turks Fruit (3,4 miljoen 
bezoekers), nog altijd op de tweede 
plaats staat van de 25 best bezochte 
Nederlandse films aller tijden.

De hoofdrolspelers van Fanfare (Hans 
Kaart, Bernard Droog en vooral de 
toen nog piepjonge Albert Mol), 

waren op slag Bekende Nederlanders. 
Hetzelfde gold voor Haanstra, die de 
lachers al meteen bij het openingsshot 
op z’n hand kreeg: koeien die zonder 
een poot te verzetten statig door het 
gras gleden. Een niet te bevatten 
schouwspel, totdat de camera omhoog 
schuift en blijkt dat de beesten op 
een platte praam staan, die door een 
aanvankelijk niet waarneembare sloot 
vaart. 

Het bleef niet bij die twee successen. 
Ook Dokter Pulder zaait papavers 
(1975) en meer documentaire-achtige 
rolprenten als Zoo (1961), Bij de 
beesten af (1972) en vooral het in 
1963 verschenen Alleman oogstten 
veel lof. In laatstgenoemde film 
geeft Haanstra (krachtig gesteund 
door het commentaar van schrijver 
Simon Carmiggelt) een fraaie en soms 
zeer hilarische doorsnede van het 
Nederlandse volk. Het publiek (1,6 
miljoen bezoekers) stond opnieuw in 
lange rijen voor de bioscoop en de 

film trok ook internationaal grote 
aandacht. Op het filmfestival van 
Berlijn kreeg hij zelfs de Gouden Beer 
en ook werd Alleman genomineerd 
voor een Oscar.

In 1980 kreeg Bert Haanstra, een 
fervente Ajaxfan, tijdens een 
filmfestival in Cork (Ierland) een 
hartinfarct waarvan hij goed herstelde. 
Daarna deed hij het echter wel wat 
rustiger aan. Maar met Vroeger kon 
je lachen (in 1983 verschenen ter 
gelegenheid van de 70ste verjaardag 
van Simon Carmiggelt) bewees de 
Tukker nog steeds een meester te 
zijn in het observeren van mensen. 
Kees van Kooten speelde in deze film 
overigens zijn van ‘Koot en Bie’ zo 
beroemd geworden ‘vieze man’.

Bert Haanstra won in zijn carrière 
naar schatting tachtig filmprijzen en 
ligt naast zijn vrouw begraven op de 
Gemeentelijke Begraafplaats van Laren.
Door Douwe Sluiter 

MIJN TELEFOON IS KAPOT DUS IK BEN AL MIJN NUMMERS 
KWIJT: KOM MAAR OP METDIE 06-JES!

vlAGGEN
Ik schrijf alleen iets over vlaggen omdat ik 
het zelf hilarisch vind. Zoals mijn vriendinnen 
dat altijd noemen; “eenmansgrap”.  Ik 
vind alle vlaggen lelijk. Vooral die van 
Nederland. Drie strepen? Serieus? Kon je 
niet met iets originelers komen? Als ik de 
vlag had mogen ontwerpen was het veel 
beter geweest. Dan was er ook veel meer 
vrede geweest. …
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Bert Haanstra tijdens de productie van De Muiderkring herleeft (1949), 
de vroegste bewaard gebleven film die door hem werd geregisseerd.

KORT
  NIEUWS

Muziekschool
Amsterdam komt 
over de brug

Maandag 14 februari kreeg de 
Willibrordschool bezoek van de 
onderwijsinspectie. De school was 
eerder als ‘zwak’ beoordeeld, maar 
de afgelopen maanden is hard 
gewerkt om op niveau te komen. De 
verwachtingen waren dan ook hoog 
gespannen Gelukkig er was goed 
nieuws, De Willibrordschool voldoet 
nu aan alle eisen die je van een 
goede school mag verwachten. En 
kreeg het kwaliteitsmerk groen. De 
kinderen en hun ouders werden die 
dinsdagochtend dan ook feestelijk 
ontvangen.

willibordschool positief 
beoordeeld

Het lesaanbod van Muziekschool 
Amsterdam op IJburg neemt toe. De 
muziekschool is al een aantal jaren 
actief en breidt steeds verder uit. 
Niemand hoeft meer voor muziekles 
naar de stad te fietsen, want dat 
kan ook om de hoek. Muziekschool 
Amsterdam-IJburg biedt volop 
mogelijkheden. Wil je piano leren 
spelen, viool of dwarsfluit? Of ligt 
je voorkeur meer bij slagwerk? 
Muziekschool Amsterdam is van alle 
markten thuis. Voor meer informatie 
bel je naar de afdeling Centrum/Oost 
020-5218989 of kijk je op  www.
muziekschoolamsterdam.nl.

Amsterdamse 
architectuurprijs 2011

In februari maakte ARCAM 
(Architectuurcentrum Amsterdam) 
bekend welke bouwprojecten 
in aanmerking komen voor de 
Amsterdamse Architectuur Prijs 
2011, ofwel de Gouden A.A.P. 
2011. Het Architectuurcentrum 
inventariseerde alle projecten 
die binnen de gemeentegrenzen 
van Amsterdam in 2010 zijn 
opgeleverd. Vijfentwintig daarvan 
waren van een zodanig hoog 
architectonisch niveau dat ze zijn 
geselecteerd voor de prijs. Onder 
de genomineerden waren er 
veel projecten uit Oost, zoals het 
Universitair Sportcentrum, de XXX-
en, Solid 18, de waterwoningen 
op Steigereiland en Design020. 
De komende dagen zal een 
jury de projecten bezoeken en 
becommentariëren, en de winnaar 
van de Gouden A.A.P. aanwijzen. 
De bekendmaking vindt half april 
plaats. Bekijk de volledige lijst 
genomineerden op www.arcam.nl

Ik heb 3 seizoenen 
Family Guy op mijn 
iPod. Be jealous.
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GEEN Hobby, MAAR EEN lEvENsstiJl
dE cRUisE iNN

Zeeburgereiland is uitgestorven. Toch rijden er auto’s af en aan. Ze par-
keren achter de studentenwoningen, voor het clubhuis Cruise Inn, waar 
bezoekers uit alle windrichtingen iedere vrijdagavond komen dansen op 
rock-’n-rollmuziek.

Onwennig staan de stellen tegenover 
elkaar voor hun eerste jive-les. Aan 
hun kleding zal het niet liggen: 
mannen met vetkuiven, vrouwen 
met plooirokken en bloesjes – ze 
zijn regelrecht weggelopen uit de 
fifties. Het clubhuis doet denken aan 
de diner in Happy Days: rode skai 
banken, een jukebox, een Harley 
aan de muur, veel posters van Elvis 
en neonreclames van Coca-Cola. 
Danslerares Evelyne Kühne: “Bij 
Cruise Inn houden we de cultuur 
van de jaren vijftig in ere.”

Cruise Inn draait op vrijwilligers. De 
stichting bestaat al sinds 1982. Sinds 
twaalf jaar is het houten clubhuis 
gevestigd aan de Zuiderzeeweg. 
Met haar collega’s Marije en Martin 
verzorgt Evelyne iedere vrijdagavond 
een rock-’n-rolldansles. De cursus is 
ontzettend populair. “Er zijn zoveel 
aanmeldingen dat we mensen op 

een wachtlijst hebben moeten 
plaatsen,” zegt Evelyne. Ze besteedt 
veel tijd aan de Cruise Inn. Tot op 
zekere hoogte. “Het moet wel 
inpasbaar blijven in mijn privéleven. 
Ik heb daarnaast ook gewoon een 
baan bij Waternet.”

Op de vrijdagavond vergeet ze dat 
echter. Geheel in stijl gekleed – ze 
draagt een kokerrok, een vestje en 
haar haar in een paardenstaart – 
tikt ze met haar voet op de vloer. 
“Luister naar het ritme, mensen.” 
De dansparen klappen mee op de 
maat. Iedereen doet wat anders. 
Danslerares Marije: “Jullie klappen 
niet synchroon en beide ritmes 
klinken nog niet goed.” Evelyne 
doet het nog een keer voor.

De barman kijkt vanachter de bar 
met een grote grijns toe. Hij tapt 
een biertje – 1,50 per glas. Al vijftien 

jaar is hij vrijwilliger bij Cruise Inn. 
Heel lang geleden zat hij ook op 
dansles. Hij kan het nog prima, 
dansen op de rock-’n-roll. Heel af 
en toe laat hij het nog zien op een 
bandavond. Met een knipoog: “Ik 
hou van die muziek.”

De eerste rock-’n-roll-les is vooral 
bedoeld als kennismaking. Evelyne 
illustreert met Martin hoe de 
stellen elkaar moeten vasthouden, 
op een manier waarop de man de 
vrouw goed kan leiden – “Handen 
dicht bij het lichaam” – en er toch 
makkelijk gedraaid kan worden. 
“Niet knijpen!” Ietwat onhandig 
doen de dansparen de oefening 
‘hangzak-duwzak’ om te leren op 
elkaar te vertrouwen. Oftewel: de 
vrouw moet zich durven overgeven. 

De dj draait een plaat  van 
Si Cranstoun – Evelyne’s 
lievelingsmuziek. Als klein meisje 
hoorde ze bij haar ouders thuis Elvis 
uit de boxen schallen. Toen een 
vriend die ze kende van stijldansen 
haar ooit vroeg om eens mee te 

doen aan een rock-’n-roll-les, was 
ze verkocht: “Geweldig die muziek, 
van die hele vrolijke jivemuziek, het 
ritme, de mensen.”

De meeste deelnemers zijn vaste 
klant bij de Cruise Inn. “Het is één 
grote familie,” zegt Evelyne. Zich 
bezig houden met de cultuur van 
de fifties is voor haar geen hobby, 
maar een levensstijl. Ze houdt van 
de kleding, de muziek, de feestjes. 
Ze ontmoette haar vriend in de 
Cruise Inn en ze heeft haar huis 
ingericht in fifties stijl. “Dit past qua 
sfeer zoveel meer bij mij dan de tijd 
waarin we nu leven.”

Ze tikt een vrouw af en laat haar 
danspartner zien hoe hij zijn 
vrouw moet vast houden. In de 
zaal klinkt een bulderende lach. 
“Oohh spanning,” roept een grote 
man. “Volgende week oefenen we 
verder,” lacht Evelyne.
Dieuwertje Mertens

kijk voor meer info op 
www.cruise-inn.com
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De Cruise Inn op Zeeburgereiland is helemaal jaren vijftig: rock-’n-roll, vetkuiven, jukeboxen en ponytails.
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Over het verdwijnen van de postbode is veel 
rumoer geweest, maar als ik naar buiten kijk, zie 
ik meer postbodes op straat dan ooit. Ze rijden in 
bestelbusjes door de wijk. Eerst komt de oranje 
bestelbus van TNT, dan de zwarte van UPS, en met 
wat geluk zie ik ook nog de gele bus voorbijschuiven 
van DHL. 

Het zijn aardige jongens, die postbodes.

Doorgaans komen ze twee keer per dag. 
Als ze stoppen in mijn straat, zie ik 

ze behendig uit de wagen 
klimmen, relaxed naar de 
laadruimte lopen, kalm 
aanbellen en soepel 
een stapel pakjes 
overhandigen. Er gaat 
geen dag voorbij 
of ze bellen bij me 
aan. Die jongens 
rijden hun vaste 
routes. Ze weten 
wie er thuis is, 

en wie niet. Ze 
weten ook wie 

ze kunnen 

vertrouwen. Ik geloof zelfs dat ze meer weten van 
de buurt dan ik. 

Mij kunnen ze vertrouwen. Daarom bellen ze bij 
me aan. Meestal zonder dat ze een pakje voor me 
hebben – dat is dan weer jammer. Ze hebben wel 
pakjes voor de buurman rechts, voor de buurvrouw 
links, en voor het echtpaar tegenover. Of het erg is 
als ze die pakjes bij me achterlaten? Doen ze bij de 
buren een briefje in de bus. Nee hoor, niet erg. Dat 
weet je toch, je vraagt het elke dag. Zet maar neer. 

Hé, bedankt man.

Ik zet de pakjes in de hal en wacht tot de buren 
komen. Zo is mijn huis langzamerhand een 
bekend distributiecentrum geworden in de buurt. 
Het drijven van zo’n distributiecentrum is om 
meerdere redenen interessant. Aan de pakjes kan 
ik zien wat mijn buren bestellen. Buurvrouw rechts 
bijvoorbeeld, bestelt bovenmatig veel Nespresso 
(daar moet ik binnenkort echt iets van zeggen). Het 
echtpaar tegenover haalt computerspullen uit de 
States. Het zijn trouwens vooral de buurvrouwen 
die bestellen. En in driekwart van de gevallen gaat 
het om kinderkleren. Dat kan ik aan de pakjes zien: 
die komen van  kekkekleertjes.nl, kleineboefjes.nl, 
stoerepeuters.nl of  schattigemutsjes.nl. 

Mijn buurvrouwen kopen nauwelijks iets voor 
zichzelf. Ook daar moet ik binnenkort echt iets 

van gaan zeggen. Als ze hun pakjes komen halen, 
blijven mijn buren meestal even staan. Soms komen 
ze zelfs binnen. In een enkel geval drinken ze een 
glas wijn, of blijven ze televisie kijken. Zo heeft 
mijn distributiecentrum ook een belangrijke sociale 
functie in de straat. 

En als die bestelde hippe kinderkleren niet passen, 
gaan ze retour. Daarom is het altijd druk bij het 
postkantoor in mijn wijk, gevestigd in de lokale 
boekwinkel. Ze staan er in de rij, met hun pakjes. 
Al die pakjes, die elke dag van hot naar her worden 
gestuurd – als je erover nadenkt, is het een absurde 
toestand. Nog even en er zijn geen winkels meer, 
alleen nog internetwinkels. Dan besturen we ons 
hele leven vanachter de pc. 

De enige die dan nog op straat komt, is de postbode.

Wie had dat ooit gedacht?

Het beroep postbode is officieel opgeheven door 
het commerciële bedrijf TNT, dat vroeger ook wel 
‘tante Pos’ werd genoemd. 

Maar als je goed kijkt, leven de posterijen meer 
dan ooit. Ze leven bij de gratie van het via internet 
bestelde pakket, en zijn nog steeds een baken in 
mijn wijk.

De postbode is dood. Leve de postbode!

PostbodE

toiNE
HEiJMANs

Op de begane grond van Solid 1 en 2, het 
gebouw op de kop van Haveneiland, heeft 
woningbouwvereniging Stadgenoot een 
tijdelijk Experience Center gevestigd. Hier 
worden geïnteresseerden rondgeleid en 
wegwijs gemaakt in het bijzondere concept 
Solids. In dezelfde ruimte is sinds 15 febru-
ari een pop-up store van Brandmeesters 
geopend. Er is trouwens ook kunst te be-
wonderen, momenteel ingevuld door Kunst 
+ Co. Belangstellenden zijn tijdens kantoor-
uren van harte welkom om rond te kijken, 
informatie in te winnen en een kop koffie te 
drinken.

In het Experience Center worden gesprekken 
gevoerd met potentiële huurders. Behalve 
mensen die op zoek zijn naar woonruimte, 
zijn er ook veel ondernemers toegestroomd. 

In de imposante ruimte wordt hun alles uit-
gelegd over het unieke concept, de veiling en 
de mogelijkheden. 

Op dit moment is alleen de begane grond 
voor publiek geopend. Zeer binnenkort 
hoopt Stadgenoot alle etages te kunnen 
openstellen, waar dan iets te zien of te be-
leven zal zijn. In totaal wordt hier straks 
10.000 m2 oppervlakte verhuurd. 

Het concept
Huurders bepalen zelf bestemming, inde-
ling, grootte en prijs van de ruimte. Zij mo-
gen er wonen (sociale huur en vrije sector) 
of ondernemen. In principe is alles moge-
lijk. De verhuur vindt plaats door middel 
van een online veiling: geïnteresseerden kie-
zen het maximaal gewenste aantal vierkante 

meter en geven de gewenste huurprijs aan. 
Dan begint het bieden. De startprijs is 6 
euro per vierkante meter per maand.

De veiling wordt in juni gehouden. De eer-
ste huurders zullen waarschijnlijk komende 
zomer hun intrek nemen in dit bijzondere 
gebouw. De ruimte op de begane grond 
van Solid 1 en 2 is overigens uitdrukkelijk 
bedoeld als werkplek. Tegen de tijd dat de 
veiling gehouden wordt, zullen zowel het 
Experience Center als de pop-up store van 
Brandmeesters al vertrokken zijn.

Zaterdag 5 maart is er een open dag in het 
Experience Center. Dan is iedereen welkom 
en zijn alle etages van Solid 1 en 2 geopend 
voor bezichtiging.
Meer informatie op  www.solids.nl.

Het gebouw Solids, bij de entree van Haveneiland. 

biJ solids tiJdEliJk iNfocENtRUM EN cAfé bRANdMEEstERs
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In Amsterdam Oost is er veel te doen 
en te beleven. Dat vindt Maaike 
Hamelink. Daarom lanceert ze 
binnenkort de website inoost.nl. Deze 
site staat vol gegevens en activiteiten 
van ondernemers in dit stadsdeel. 
“Inoost.nl geeft overzicht en help de 
consument vinden,” zegt Hamelink. 
“Het is een website met een uitagenda 
en een ‘chique goudengids’. Alle 
activiteiten in Oost worden zichtbaar 
in de uitagenda.” Voor €19,95 per 
maand heb je als ondernemer een 
profiel op inoost.nl en voor €24,95 
kun je een evenement in de agenda 
plaatsen. Nieuwsgierig naar inoost.
nl? Kom dan naar de demonstraties 
op dinsdag 1, 22 of 29 maart om 18.30 
in Cybersoek (Timorplein 22). Er is een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Aanmelden kan via maaike@inoost.nl.

In Wijkcentrum het Noorderlicht 
aan het Gruttoplein is sinds kort 
Het Huis van de Buurt voor Diemen-
Noord gevestigd. Om dit te vieren 
werd er op 14 januari een gezellige 
nieuwjaarsborrel gegeven die door 
veel buurtbewoners werd bezocht. 
Bezoekers konden onder het genot van 
een hapje en een drankje kennisnemen 
van alle geplande activiteiten. Het 
nieuwe Huis van de Buurt wordt een 
ontmoetingsplaats waar mensen 
kunnen binnenlopen wanneer ze 
behoefte hebben aan gezelschap. 
Voorlopig zal het drie dagdelen 
per week open zijn. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd. 
Binnenkort komen er computers met 
internetaansluiting te staan. Een 
aanwinst voor Diemen- Noord.

KORT
  NIEUWS
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Noorderlicht wordt Huis 
van de buurt

Nieuwe website
ondernemen in oost
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KORT
  NIEUWS

KORT
  NIEUWS

Alle vieringen de tronk 
in ruimte PkiJ

Marktonderzoek: 
horeca in het theo 
van Goghpark

Na de camera’s nu de 
verkeerslichten. In een interview 
met deze krant kondigde voormalig 
stadsdeelwethouder Dennis Straat 
ze vorig jaar april al aan: de 
verkeerslichten op de T-kruising 
Muiderlaan/Overdiemerweg. Ze 
zouden onderdeel zijn van een 
pakket aan maatregelen dat 
Amsterdam uitvoert om de door 
IJburg veroorzaakte verkeersdruk 
bij de knooppunten in Muiden te 
beperken. Dit alles in afwachting 
van de officiële oostelijke 
ontsluitingsweg, die IJburg naar 
verwachting in 2013 rechtstreeks op 
de A1 aansluit.

Sinds kort staan de verkeerslichten 
er dan echt. Het voorbereidend 
onderzoek dat werd uitgevoerd door 
middel van camera’s is voltooid en 
vanaf nu moeten de verkeerslichten 
de toestroom van auto’s uit IJburg 

naar Muiden doseren. Ook is het de 
bedoeling dat ze  sluipverkeer van 
de A10 naar de A1 ontmoedigen. 
Bovendien bieden ze een veilige 

oversteek voor fietsers naar het 
nieuwe fietspad aan de noordzijde 
van deze ‘Nuonweg’, waar op dit 
moment hard aan wordt gewerkt.

Ten zuiden van de Overdiemerweg 
worden voorbereidingen getroffen 
voor de aanleg van de OOIJ. 
Daar is aan weerszijden van het 
Amsterdam-Rijnkanaal een aantal 
bomen gekapt. Het werkterrein en 
de bouwweg langs het kanaal zijn 
inmiddels aangelegd. Men is nu bezig 
om op de plaats van de toekomstige 
aardebaan (het grondwerk waar de 

vooRbEREidiNGEN 
oostEliJkE oNtslUitiNG
Eind 2010 is de gemeente Amsterdam gestart met de aanleg van de 
tweede fase van de Oostelijke Ontsluiting IJburg (OOIJ). Deze behelst de 
aanleg van een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, de aansluiting op de 
A1 bij Diemen en de afrit van de A9 naar de OOIJ. 

weg op komt te liggen) verticale 
drainage aan te brengen. In maart 
start men met het aanbrengen van 
zand. 

In de komende weken wordt ook 
het werkterrein aan de overkant 
van het Amsterdam-Rijnkanaal in 
het recreatiegebied Overdiemen 
ingericht. Het zand wordt over 

het water aangevoerd om de 
verkeershinder zoveel mogelijk 
te beperken. De aanleg van de 
aardebaan start waarschijnlijk 
in juni. Ook de aannemer die 
verantwoordelijk is voor de 
bouw van de brug over het 
kanaal begint binnenkort met de 
voorbereidingen.

Volgens de huidige planning is 
de tweede fase van de Oostelijke 
Ontsluitingsweg IJburg in 2013 klaar. 
Daarna wordt er, ter hoogte van 
knooppunt Diemen, nog een directe 
aansluiting op de A9 aangelegd.

De oecumenische vieringen van De Tronk 
Ekklesia worden voortaan gehouden in 
de nieuwe ruimte van de Protestantse 
Kerk op IJburg (gebouw Solid 18 aan 
het Ed Pelsterpark). De eerstvolgende 
viering vindt plaats op 6 maart om 12.00 
uur, onder leiding van Cees Tromp. Niet 
alleen de vieringen zijn naar het Ed 
Pelsterpark verhuisd, ook de ‘koffie met 
krant’-ochtenden vinden daar nu plaats. 
Sinds 2005 worden belangstellenden 
iedere donderdagochtend vanaf 
9.30 uur ontvangen. Een bijdrage 
voor de kosten is op vrijwillige basis. 
Voor de wekelijkse meditatie onder 
begeleiding van Danielle Doeve kunt 
u nog wel terecht bij De Tronk aan 
de Mattenbiesstraat 95. Deelname is 
mogelijk zonder afspraak. Vanaf 19.45 
uur ben je welkom. Bijdrage €5 p.p. per 
keer. Voor meer informatie zie www.
tronk.nl.

Aan het Theo van Goghpark is 
ruimte voor een horecagelegenheid. 
Stadsdeel Oost daagde daarom in 
2010 ondernemers uit en schreef een 
prijsvraag uit voor het ontwikkelen 
van een gebouw en het exploiteren 
van een horecavoorziening. Van alle 
inschrijvingen werden er onlangs 
drie geselecteerd die hun plan 
verder mogen uitwerken. Susanne 
en Kasper, IJburgbewoners, behoren 
tot de gelukkigen. Zij willen graag 
weten waar de bewoners behoefte 
aan hebben. Daarom vroegen ze 
een professioneel onderzoeksbureau 
om een enquête op te stellen. Eind 
februari wordt deze bij het winkelend 
publiek van winkelcentrum IJburg 
afgenomen. Om zoveel mogelijk 
mensen de kans te geven hun wensen 
en ideeën kenbaar te maken, is de 
enquête ook op internet te vinden: 
www.quint-result.nl/onderzoekijburg. 
De ondernemersplannen moeten voor 
13 april zijn ingeleverd. In juli beslist het 
stadsdeel welke horecagelegenheid 
zich aan het park mag vestigen.

Boegschroeven 
inbouwen 
vanaf €2250.- 

Antifouling 
vanaf €59.- per meter

Ook voor 
wassen&poetsen 

van uw boot Kunt u  
bij ons terecht

T 0650988908 | info@paulvandervalk.nl | WWW.paulvandervalk.nl

blitse rokjes

Onlangs hebben IJburgers Daan 
Snijder en Mirte Venema de webwinkel 
Rokjesenzo gelanceerd. Op hun site 
zijn de leukste rokjes te bestellen. 
Het idee voor hun bedrijf ontstond 
doordat ze altijd veel complimenten 
kregen over de rokjes die ze voor hun 
eigen dochters maakten. De beide 
ontwerpsters besloten de sprong 
te wagen. Ze gingen op zoek naar 
geschikte stoffen en een naaiatelier, 
en lieten een stoere site bouwen. 
Jouw dochter kan ook in zo’n hip 
rokje gehesen worden. Gewoon even 
surfen naar  www.rokjesenzo.nl.

Op het Nuon-terrein zijn de voorbereidingen voor de oostelijke ontsluiting IJburg in volle gang.

Verkeerlichten op de kruising Muiderlaan/Overdiemerweg 
ontmoedigen sluipverkeer A10- A1.
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dosering autoverkeer richting Muiden, 
sluipverkeer ontmoedigd



Dit is Monique (46), ‘prikker’ van IJburg. 
Al jaren prikt zij onze straten en plantsoe-
nen schoon. Ze is geen dag ziek en is zel-
den chagrijnig. Monique werkt bij Pantar 
Amsterdam, afdeling Groen. Dat is een 
organisatie die mensen ‘met een afstand 
tot de arbeidsmarkt’ begeleidt. Ze is bij-
na 25 jaar in dienst. Ik haar blauwe zak 
sjouwt ze de rotzooi van de straten mee: 
propjes zilverpapier, piepschuim, lege 
chipszakjes, papier, noem maar op. Alles 
wat de mensen op straat gooien, ruimt 
Monique zonder mopperen weer op.

“De boel prikken, dat is wat ik doe. Ik wil 
niks anders, nee. Dit vind ik leuk. Lekker in de 
buitenlucht, alle wijken schoonmaken. Van 
maandag tot en met vrijdag, de hele week. Ik 

begin om 7.30 uur en om 16.00 uur ben ik klaar. Ik doe genoeg hierzo. Om de 
dag legen we ook nog de prullenbakken op de tramhaltes. Of ik wel eens iets 
geks tegenkom? Wat bedoel je? Nee niks, gewoon alleen maar troep. Nou ja, 
hahaha, dat zeg ik liever niet.” 

“Gewoon prikken, meer niet. Hondenpoep, dat vind ik heel vies. Maar 
verder… van alles. Vuilnis, rotzooi. Door de wind waait het overal naartoe. Ik 
vind dit wel een mooie buurt. Maar dat komt omdat wij hier prikken. Ben je 
klaar met foto’s maken? Zijn ze mooi? Ik wil ze wel hebben, kan dat? Ja, ik wil 
ze allemaal hebben. En nou ga ik weer effe verder met mijn werk.”

Bij veel IJburgers is het Centrum voor Vrije Tijd (CVT) aan het Ed Pelsterpark al bekend. Het centrum van het stadsdeel 
is gevestigd in Solid 18 en is een centrum voor sport, cultuur en vrije tijdsbesteding. In de grote sportzaal kunnen alle 
leeftijden terecht voor sportieve activiteiten en in de overige ruimtes worden cursussen verzorgd en theaterlessen ge-
geven. Daarnaast is er nog plek voor andere huurders. Initiatieven zijn welkom! En wie eenmalig een ruimte wil huren 
kan eveneens in het CVT terecht. 

Het Centrum voor Vrije Tijd wil een 
centrum voor en door de buurt zijn. 
Het is dagelijks geopend van 8.30 
uur ’s ochtends tot 23 uur ’s avonds. 
Basisscholen in de buurt hebben er 
gymnastiekles en buiten schooltijd 
is er in het CVT een breed sportief 
aanbod voor alle leeftijden. Van 
peuterdans tot jazzballet, van ouder 
en kind-sport tot seniorengym, van 
basketbal tot zaalvoetbal en nog veel 
meer.

HEt cvt vEElziJdiG cENtRUM vooR vRiJE tiJd

‘HEt is HiER zo NEtJEs
oMdAt wiJ PRikkEN‘   

dE PRikkER
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PRofitEER NU vAN oNzE GRoEistUiP
bliksem & sterren, de leukste kinderkledingwinkel op IJburg,  
groeit net zo hard als je kinderen. er komen een aantal nieuwe 
merken bij. welkom Mim-pi, LCKr, Claesen’s en shoesme. In 
maart gevolgd door vingino en Havaianas. en straks in de herfst 
ook nog Koel4kids. samen met onze huidige merken (name It,  
Tumble ’n dry, eager beaver, HIp shoes, Kickers, vans, Quick,  
skechers en birkenstock) vormen ze een goede mix van betaalbaar 
en hip en vooral van top tot teen. de maten gaan van 92 t/m 176, voor  
schoenen van 22 t/m 40. een ruim aanbod dus, je slaagt altijd.

10% kennismakingskorting bij inlevering kortingsbon
We laten je graag op voordelige manier kennis maken met de gezond 
groeiende Bliksem & Sterren.  Bij inlevering van de kortingsbon uit deze 
advertentie krijg je maar liefst 10% korting op je totale aankoopbedrag. 
Trouwens, als je geen tijd of zin hebt om tijdens de gewone openingstijden 
langs te komen, bel of mail dan even. Maken we een afspraak en kun je 
lekker shoppen, met of zonder kids, op een tijdstip dat het je wel uitkomt.

Volg ons
Als je op de hoogte wilt blijven van onze acties, nieuwe collecties en andere 
nieuwtjes, meld je dan aan op onze website voor de Bliksem & Sterren 
nieuwsbrief. Je kunt ons ook volgen op Twitter (zoekterm: bliksemsterren) 
en Facebook.

bliksEM & stERREN iN ’t koRt  Mix vAN MERk EN bEtAAlbAAR 
RUiME kEUzE, bAsics EN vAN toP tot tEEN | ook scHoENEN, 
sokkEN, oNdERGoEd, zwEMGoEd, Etc. | PERsooNliJkE 
AANdAcHt | RUiM AANbod vooR dE GRotERE dAMEs EN HEREN 
oPENiNGstiJdEN di-vRiJ vAN 9 tot HAlf 6, zA vAN 10 tot 17   
sHoPPEN oP AfsPRAAk kAN ook

10% koRtiNG oP JE totAlE AANkooPbEdRAG!

bliksem & sterren | iJburglaan 1153 (hoek diemerparklaan) t 020-4166617 E info@bliksemensterren.nl i www.bliksemensterren.nl

vUl dEzE boN iN EN NEEM ‘M 
MEE Als JE koMt sHoPPEN biJ 
bliksEM & stERREN. iNlEvERiNG 
bEtEkENt 10% koRtiNG oP JE 
totAlE AANkooPbEdRAG. dE 
ActiE is GEldiG t/M 2 APRil 2011.

10% koRtiNG
NAAM

AdREs

PlAAts

EMAilAdREs:

nee, ik wil geen nieuwsbrief ontvangen en maak daarom 
het vakje zwart

#

advertorial

Ook worden er in het CVT 
theaterlessen gegeven. Deze worden 
verzorgd door Stichting Theatraal 
IJburg. Musical maken, circustheater, 
van alles komt aan bod in de 
jeugdtheaterschool. 

Zelf activiteiten aanbieden in het CvT
Als organisatie of bewonersgroep kunt 
u ook zelf huurder worden en vorm 
geven aan het CVT. Stadsdeel Oost komt 
graag in contact met initiatiefnemers 

die trainingen of cursussen willen 
aanbieden of die een andere suggestie 
voor invulling hebben. 

Jelger Groenhof, medewerker van 
stadsdeel, houdt zich bezig met de 
verhuur van het CVT. “Organisaties 
of buurtbewoners die structureel 
activiteiten willen aanbieden op het 
gebied van cultuur of vrije tijd en 
huurder willen worden in het CVT 
kunnen met mij contact opnemen. Ik 
ben ook geïnteresseerd in aanbieders 
op het gebied van zorg, welzijn of 
buitenschoolse activiteiten.”

“Verder kunnen mensen in het CVT 
terecht voor het eenmalig huren van 
een ruimte voor een bijvoorbeeld een 
lezing of overleg, maar daarvoor kunnen 
ze het beste contact opnemen met de 
beheerder. Bij hem kunnen ze ook 
terecht als ze een sportieve activiteit in 
de sportzaal willen aanbieden.”

Meer informatie
Wilt u structureel invulling geven aan 
het CVT, dan kunt u contact opnemen 
met Jelger Groenhof via cvt@oost.
amsterdam.nl of op (020) 253 5321.  
Voor het incidenteel huren van een 
ruimte of het aanbieden van een 
sportactiviteit neemt u contact op 
met de beheerder via (020) 416 5707.

Informatie over het aanbod en 
mogelijkheden van het CVT vindt u 
op www.cvt-ijburg.nl

Het Centrum voor vrije tijd is een centrum voor sport, cultuur en vrije 
tijdsbesteding. wilt u huurder worden of heeft u een suggestie voor invulling? 
stuurt u dan een e-mail naar  cvt@oost.amsterdam.nl of bel met  (020) 253 5321.

Zoekt u incidenteel een ruimte of wilt u een sportieve activiteit aanbieden? 
neemt u dan contact op met de beheerder via (020) 416 5707. vanaf 40 euro per 
dagdeel kunt u al bij het CvT terecht. 

Ouder- en kind sport  in de sportzaal van het CVT

Tijdens de Dag van de Architectuur 
zullen er in de stad verschillende 
rondleidingen te volgen zijn (per 
fiets, te voet en per boot). De BNA 
blaast het architectenspreekuur 
nieuw leven in: belangstellenden 
krijgen – op inschrijving – de 
gelegenheid om 10 tot 15 minuten 
met een architect in gesprek te 
gaan. Ook de mogelijkheden van de 
gloednieuwe architectuur-app UAR 
voor je smartphone worden ingezet 
om deze dag tot een succes te maken. 
Deze app geeft gebruikers informatie 
over gebouwen die zijn verdwenen, 

nooit zijn gerealiseerd of die nog 
moeten verrijzen. 

Hoogtepunt van de dag is de 
openstelling van een groot aantal 
‘zelfverzonnen’ gebouwen. 
Bewoners, architecten en bouwers 
die bereid zijn om hun deuren voor 
publiek te openen, kunnen zich 
wenden tot Yvonne de Korte van 
ARCAM (arcam@arcam.nl). 

In volgende edities van de Brug 
volgt nadere informatie over deze 
feestelijke dag.

Het Architectuurcentrum Amsterdam (ARcAM) is gevestigd in een 
markant gebouw aan het oosterdok. de stichting stelt zich ten doel 
om een zo groot mogelijk publiek te bereiken en zo het draagvlak voor 
architectuur te verbreden. 
ARcAM speelt in op actuele thema’s en organiseert lezingen, discussies, 
exposities en educatieve projecten. Er is een website, een informatiepunt 
en er zijn talloze publicaties, zoals de Architectuurkaart iJburg. 
ARcAM, Prins Hendrikkade 600, di.–za. geopend van 13.00 uur tot 17.00 
uur. toegang gratis. zie voor meer informatie: www.arcam.nl

deze maand geen kort verhaal van Josine Marbus. in de volgende 
editie, 25 maart 2011, zeker wel! op haar website zijn verschenen 
verhalen nog eens te lezen: www.josinemarbus.nl.

dAG vAN dE ARcHitEctUUR 2011 oP iJbURG

tHEMA: ‘zElfvERzoNNEN’
De Amsterdamse Dag van de Architectuur valt dit jaar op zondag 26 juni. 
Het evenement wordt georganiseerd door het Architectuurcentrum ARCAM 
en de BNA (Bond Nederlandse Architecten). Dit jaar is het thema ‘zelfverzon-
nen’, een woord dat IJburg op het lijf geschreven is. Niet alleen door de grote 
hoeveelheid zelfbouwkavels in deze wijk, maar ook door de talloze in collec-
tief opdrachtgeverschap gebouwde panden, zoals Vrijburcht en het gebouw 
de XXX-en op Steigereiland.
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Alles wat de mensen op straat 
gooien, ruimt Monique zonder 
mopperen weer op.
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op de hoogte blijven van activiteiten in de buurt?
Abonneer je op onze agenda online (www.debrugkrant.nl)

Speciale dank aan Pepijn van Diepen.
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Horizontaal 1 Beslissing 6 achteruitgang 12 gebouw 14 doeltreffend 15 senior (afk.) 17 luiaard 
18 familielid 20 Amsterdamse tijd (afk.) 21 muzieknoot 22 blaasinstrumenten 25 klok 28  Bijbelse 
figuur 29 blos 31 azijn 32 neon (symbool) 33 meisjesnaam 35 nakomelingen 36 bruto (afk.) 37 seleen 
(symbool) 38 niet stuk 40 drank 42 lidwoord 43 aanhanger van realisme 44 voorzetsel 46 niet breed 
48 huishoudartikel 51 wettelijke aansprakelijkheid (afk.) 53 het geheel 54 vrucht 56 muzieknoot 
57 speciale politie eenheid (afk.) 58 na dat 60 broodgerecht 62 vlak 64 land 66 tak van een es 
68 maanstand (afk.) 69 televisie (afk.) 70 boom 72 platina (symbool) 73 windrichting (afk.) 74 reeksen 
76 overeenkomst 78 ongelukkig toeval 79 zoals duidelijk wordt uit.  

verticaal 1 Hulp 2 politieke partij (afk.) 3 de laatst gekomene 4 verbond 5 idem (afk.) 7 voorzetsel 
8 vreemd 9 samenstel van latten 10 prima 11 iemand die lang blijft zitten 13 op die wijze 16 hoofdstad 
van Italië 18 hoofdstad van Noorwegen 19 stenen wand 21 tamelijk koud 23 evangelische omroep (afk.) 
24 Rooms Katholiek (afk.) 26 oudste stad 27 jongensnaam 30 onderdeel van een ei 34 gebergte in 
Rusland 36 genezen 38 kort jasje 39 deel van een oor 40 tot stilte manen 41 duivenhok 45 ronddolen 
47 het eten 49 tak van een iep 50 soort kous 52 bloem 54 bediende 55 visplaats voor hengelaar 
57 hemellichaam 59 vervoersmaatschappij (afk.) 65 autoteken Tunesië 61 autoteken IJsland 63 luitenant 
(afk.) 65 klein visje 67 rivier in Engeland 71 persoonlijk voornaamwoord 74 Roemenië (in internetadres) 
75 klassiek Japans toneel 76 deciliter (afk.) 77 Frans lidwoord.
 

AGENdA
27 februari t/m 7 maart 
Kermis Buikslotermeerplein, 
Amsterdam Noord.

27 februari
Jamsessie Lauren Joensen en 
anderen, vanaf 17:00, Blijburg 
(na 20 uur open podium)

Waaidorp: Annies Huiskamer. De 
film Otje op groot scherm. Om 
13.00 uur en 16.30 uur, gratis. 

Poppenkast De schat van IJburg 
(2-7 jaar), met verkleedkleren en 
limonade. 9.45 uur en om 11.45 
uur, Lumierrestraat 63.

2 maart
‘Haak-in’: uniek recyclen. 
Maak van je plastic tasjes de 
mooiste of praktische dingen. 
Molukkenstraat 68-70.  
www.haakin.nl

Beestenboel (4+), workshop 
meespeeltheater: ‘toneelspelen is 
doen alsof, maar zó dat iedereen 
jou gelooft’, 14.00 - 15.30 uur, 
Waaidorp. 

3 maart
Film Vrijburcht White Material. 
20.30 uur

4 maart
Theater Vrijburcht,  
Eenakter-avond, 20.30 uur.  
www.theatervrijburcht.nl

5 maart
Suna’s dans diner, het totale 
avondje uit. 19.00 uur, Blijburg

Dans in Stijl, terug in de tijd in de 
Kompaszaal. Aanvang: 19.30 uur 

Film Minoes en bioscooptraktatie, 
15.00 uur, Waaidorp.

6 maart
Oecumenische viering De Tronk, 
toespraak Cees Tromp, 12.00 uur, 
ruimte PKIJ, Ed Pelsterpark 2

9 maart
Ik wil alles wat niet mag (6+), 
theater en dans, 14.00-15.30 uur, 
Waaidorp

10 maart
Film Vrijburcht The American 
(met Thekla Reuten en regie 
Anton Corbijn), 20.30 uur

11 maart
Crazy Piano’s, muziekspektakel 
met hits van toen en nu, live in 
Panama.

12 maart
Film Ibbeltje en bioscooptraktatie, 
15.00 uur, Waaidorp

Rock ’n Roll DanceNight,  
Cruise-Inn, Zeeburgereiland. 
Aanvang 21:00. 

Theater Vrijburcht: cabaret 
Dwarrelen, 20.30 uur

13 maart
The Souldiers, soul en funk Jam, 
vanaf 17.00 uur

Poldergeluiden: jammen. 
Luister of zing mee vanaf 14.00 
uur in café-restaurant Polder  

16 maart
Stoutertjes en Stampertjes 
(4+) theaterworkshop voor 
de kleinsten, 14.00-15.00 uur, 
Waaidorp

17 maart
Film Vrijburcht Fantastic mr Fox, 
20.30 uur

Dennis Sekretarev Quartet: jazz 
uit ‘30 tot ‘60; daarna jamsessie 
voor alle conservatoriumstudenen, 
vanaf 21.00 uur in The Lighthouse 

14 - 20 maart
Waaidorp Restaurantweek. Meer 
informatie www.praq.nl

20 maart
Live tango, salsa, bossa & jazz 
door duo Priscila y Los Que Son. 
Van 15.30-18.30 uur in N.A.P.

Kinderfilm Vrijburcht Kleine 
IJsbeer: Lars en de kleine tijger 
(AL), 13.30 uur. Kinderfilm 
Vrijburcht Brief voor de Koning 
(6+), 15.30 uur 

23 maart
En iedereen danst mee (4+), 
‘stoere dansleraar, coole dansjes 
en iedereen danst mee’,  
14.00- 15.00 uur, Waaidorp

24 maart
Film Vrijburcht Submarino, 
20.30 uur

25 maart
de Brug nr. 3-2011 verschijnt

27 maart
Peter en de Wolf (6-12), gespeeld 
door pianoleerlingen van 
Muziekschool Amsterdam-IJburg. 
Theater Vrijburcht, 16.15 uur. 
Aansluitend buurtborrel.

elke donderdag
‘Schuifaantafel’ stamppot (€10, 
kinderen €5) in N.A.P. 

Vrije inloop koffie met krant, 
9.30 uur, De Tronk in ruimte PKIJ, 
Ed Pelsterpark 2

elke vrijdag
N.A.P. VrijMiBo met hapjes van 
het huis, vanaf 17.00 uur. 

brigadier bert Maarten Gerritsen

PUzzEl PRiJsvRAAG

winnen! Eersteklas 
schoonheidspakket  
t.w.v. € 50,- van d.i.o. 
drogisterij iJburg. 

wil jij deze daverende 
beautyset winnen?
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. 1-2011 was: 
dwergchimpansee. De winnaar, 
de heer M. van der Roest uit 
Amsterdam heeft zijn prijs 
inmiddels in ontvangst genomen.
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deze puzzel wordt u aangeboden door d.i.o. drogisterij iJburg (iJburglaan 723, 020-4165279)


