
Een overzicht:
alle winkels / horeca
op IJburg
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Eten en Drinken

Vrijburcht
Café-restaurant, theater, filmhuis

Jan Olphert Vaillantlaan 143

www.vrijbucht.com

IJsbonbonnetje
Ambachtelijk Italiaans schepijs

Pampuslaan 41-43

www.ijsbonbonnetje.nl

Restaurant Mesken
Turkse grill & lounge

IJburglaan 1491

www.restaurantmesken.nl

Espressofabriek
Koffielounge

IJburglaan 1489

www.espressofabriek.nl

Indo Jaya
Indonesische specialiteiten, 

traiteur & catering

Pampuslaan 37

www.indojaya.nl

Pizza Heart
Ambachtelijke pizza op IJburg

Pampuslaan 34

www.pizzaheart.nl

Drum’z
Shoarma en Turkse pizza’s

Diemerparklaan 13/unit

IJverig
Lunchroom, vergaderen en telewerken

IJburglaan 963

www.ijverig.nl

Harbour Club The Lighthouse
Het lichtpunt van Amsterdam

Krijn Taconiskade 432

www.thelighthouse.nl

Restaurant & zo
Pannenkoeken, wafels, huisgemaakt ijs

Krijn Taconiskade 404-406

www.pannenkoekijburg.nl

Dok48 – Eten & Drinken
De thuishaven van IJburg

Krijn Taconiskade 328-330

www.dok48.nl

N.A.P. bar & restaurant
Zeven dagen per week geopend

Krijn Taconiskade 124

www.napamsterdam.nl

De Keuken van Tante Til
Eten waar je vrolijk van wordt

 IJburglaan 1501

www.dekeukenvantantetil.nl

Lago Caffè
Italiaans restaurant

IJburglaan 433

www.lagocaffe.nl

Café-restaurant Blok 4
Genieten met een topuitzicht en 

Amsterdams meeste zonuren

IJburglaan 500

www.blok4.com

Family IJburg
Snackbar

IJburglaan 1363

020 - 416 55 88

Bloem op IJburg, 
Italiaans restaurant
Houtovens pizza – diner- catering

IJburglaan 1289

www.bloemopijburg.nl

I-Grec
Grieks Specialiteitenrestaurant

Jean Desmetstraat 121

www.restaurantigrec.nl

Djemani
Surinaams Javaans afhaal

Erich Salomonstraat 223

020 - 416 00 22

Boerenjongens Eetwinkel
De delicatessenwinkel en traiteur,

voor borrel en diner

Talbotstraat 3

www.boerenjongens.nl

De Gouden Kom
Chinees specialiteitenrestaurant

Daguerrestraat 51

Gill’s
Fastfood

Joris Ivensplein 54

Blijburg
Stadsstrand idylle

Muiderlaan 1001

www.blijburg.nl
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BIJ’TIJ 
Kledingwinkel voor mannen en vrouwen 

aan de jachthaven van IJburg

Krijn Taconiskade 126

www.bijtij.nl

Pret op IJburg
Kindermode

IJburglaan 557

Schoonheid

Studio MJ
Beautybehandelingen, make-up(advies), 

wimperextensions en botox

Pampuslaan 27

www.studiomj.nl

R&M Kappers
Kapsalon

Maria Austriastraat 696

www.dekapperopijburg.nl

Ahmet hairstudio
Kapsalon

IJburglaan 1283

Beaute l’Essence
Wellness & skincare

Cas Oorthuyskade 196

www.beautelessence.nl

Marco’s Hair
Dames, Heren en Kinderkapsalon

IJburglaan 1293

www.marcoshair.nl

Derma Studio
Behandelingen en -workshops

Jan Vrijmanstraat 313

 www.dermastudio.nl

Rikit People
Customized hair, make-up & style

Jan Olphert Vaillantlaan 57

www.rikitpeople.nl

Hizi Hair
Kapsalon

Joris Ivensplein 52

www.hizihair.nl

Bliksem & Sterren 
kinderkleding en –schoenen
Van top tot teen voor kids van 2 t/m 14!

IJburglaan 1153

www.bliksemensterren.nl

Tjikky & Ko
Kidsshop & Naaicafé

Krijn Taconiskade 128

www.tjikkyenko.nl

Dartli Repro
Grafische diensten dichtbij…

Pedro de Medinalaan 1-c

www.dartli.nl

Expo IJburg
Informatiepunt voor IJburg als woonplek

Krijn Taconiskade 408

www.woningaanbodijburg.nl

Le Beau Gateau
Ontwerp van bijzondere taarten, 

workshops

Lumièrestraat 71

www.lebeaugateau.nl

Movie Max
Videotheek en versnaperingen

IJburglaan 842

020 - 777 03 62

Blokker
Huishoudelijke artikelen en meer

IJburglaan 551

www.blokker.nl

Etos
Drogist

IJburglaan 657

www.etos.nl

Zeeman
Textiel

IJburglaan 555

www.zeeman.com

Globe Reisbureau
Reisbureau

IJburglaan 565

www.globereisbureau.nl

Bruna
Boeken en postkantoor

IJburglaan 561

www.bruna.nl

Bikes and Boards
Fietsen, onderhoud en reparatie

Joris Ivensplein 50

www.bikesandboards.nl

Asgul
Kledingreparatie

Joris Ivensplein 116

Dierenpunt
Dierenarts, speciaalzaak en trimsalon 

Joris Ivensplein 108

www.hetdierenpunt.nl

Hema
Warenhuis voor food en non-food

Joris Ivensplein 60

www.hema.nl

Pamba
Stomerij, textielreiniging

IJburglaan 725

www.pamba.nl

D.I.O.
Drogisterij en parfumerie

IJburglaan 723

www.diodrogist.nl

Wonen

Design020
Alle topmerken design onder één dak

Pedro de Medinalaan 89-91

www.design020.nl

Design Labels
Exclusief design

Pedro de Medinalaan 53

www.designlabels.nl

Senso gietvloeren
Kwaliteitsvloeren

Pedro de Medinalaan 53

www.sensovloeren.nl

Bloemen en Cadeaus

De Beestenwinkel
Cadeautjes op pootjes

IJburglaan 567-569

www.beestenwinkel.nl

Don Florito
Specialist in Mooi, Kleur, 

Bloemen & Bruidsbloemwerk

Pampuslaan 31

www.donflorito.nl

Top1Toys
Speelgoedwinkel

Joris Ivensplein 8

www.top1toys.nl

IJgenwijs
Voor al je cadeautjes

IJburglaan 1285

www.ijgenwijs.nl

Jane Flowers
Bloemen en planten

IJburglaan 663

www.janeflowers.nl

Bloem en Zee
Elke week een kleurrijke stal met 

de mooiste bloemen

IJburglaan 444

www.bloemenvoorijburg.nl
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Levensmiddelen

BioLicious
Biologische supermarkt

Joris Ivensplein 56

Dal Magazzino
Italiaanse specialiteitenwinkel

IJburglaan 431

www.lagocaffe.nl

Brood & Banketbakkerij Lia
Pampuslaan 20

020-4166610

Kaddour Slagerij
Ambachtelijke Halal slager

Pampuslaan 22

www.kaddour.nl

Midnight IJburg
Avondwinkel met een breed assortiment

Pampuslaan 39

www.midnightijburg.nl

Versmarkt
Supermarkt, groente en fruit

Pampuslaan 106

www.versmarktshop.nl

IJburgs Groentepaleis
Groenteboer, maaltijden en etenswaren

IJburglaan 422

020-3317088

Gall&Gall
Slijterij

IJburglaan 659

www.gall.nl

Albert Heijn
Supermarkt

IJburglaan 719

www.ah.nl

Vomar
Supermarkt

IJburglaan 605

www.vomar.nl

Bart Verkerk Keurslager
(Scharrel)vlees, broodjes, maaltijden

IJburglaan 651

www.verkerk.keurslager.nl

Bakkerij Dekker en Winkler
Brood en banket

IJburglaan 653

Visgilde IJburg
Verse vis, broodjes, maaltijden, salades

IJburglaan 655

www.ijburg.visgilde.nl

Diverse

Studio Pampus
Kunstuitleen, verkoop en fotografie

Pampuslaan 33

www.dobbelsteenfotografie.nl

BBDKunst
Kunst voor bedrijven en particulieren

Johan van der Keukenstraat 99

www.bbdkunst.nl

B+B Lieve Nachten
Bed & Breakfast

Jan Olphert Vaillantlaan 77-79

020 - 416 49 44

Mode

Mirjam Nuver
Hoedenontwerpster

Jan Olphert Vaillantlaan 103

www.mirjamnuverhoeden.nl

Mimi et Toi
Sieraden en -ontwerpster

IJburglaan 1499

www.mimiettoi.nl

Suburb Denim
Denim & Fashion voor dames en heren 

IJburglaan 1499

www.suburbdenim.nl

Sevenlands
Bijzondere schoenen, mode en meer

IJburglaan 1359

www.sevenlands.nl

Flo 4 Kidz
Hippe baby- en kinderkleding, 

schoenen en cadeautjes

IJburglaan 1273-1275

www.flo4kidz.nl

Ien Lifestyleshop
A fashionable mix of women’s clothing, 

style & home decoration

Diemerparklaan 52-54

www.ienlifestyleshop.nl
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

Zeeburgereiland heeft een rijke militaire geschie-
denis. Met een absolute piek tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Reden voor Projectbureau IJburg 
om Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) onder-
zoek te laten doen naar de explosiviteit. Geen 
overbodige luxe nu er een nieuwe woonwijk zal 
verrijzen. Alfred Bakker van het IBA leidde het 
onderzoek en dook de archieven in. 

Hij bracht de geschiedenis in kaart aan de 
hand van bronnenonderzoek: luchtfoto’s, 
landkaarten, verhalen van oud-militairen 
en amateurhistorici. Bakker stuitte op veel 
interessants, maar niet op gevaarlijk oor-
logstuig. Ook het aanvullende detectieon-
derzoek, waarbij actief is gezocht naar ex-
plosieven in de grond, leverde niets op. De 
grond is onverdacht bevonden. 

De geschiedenis van het Zeeburgereiland 
begint rond 1890. Het is dan een depot voor 
bagger uit de vaargeul naar de Oranjeslui-
zen en het Oostelijk Havengebied. Begin 
twintigste eeuw krijgt het een militaire be-
stemming. Eerst als oefenterrein voor het 
garnizoen Amsterdam en daarna als Ma-
rinevliegkamp met hangar en hellingbaan 
voor watervliegtuigen. De roerigste tijd be-
leeft het terrein tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Jaren van slapeloze nachten voor de 
bewoners van de tegenoverliggende dorpen 
Durgerdam en Schellingwoude. Ging er 
geen luchtalarm af, dan werden ze wel uit 
hun slaap gehouden door luchtafweerge-
schut en overvliegende gevechtsvliegtuigen 
van de Britse Royal Air Force (RAF). Doel-
wit: Zeeburgereiland. De plek waar van 1940 

tot 1945 watervliegtuigbasis Fliegerhorst 
Schellingwoude van de Luftwaffe gelegen 
is. De Duitsers bezetten het hele eiland en 
bouwen het vol bunkers, munitieopslag en 
luchtafweergeschut. De vliegtuigen worden 
ingezet voor bewaking van de kust en om 
zeemijnen te leggen. Maar ook om neerge-
storte piloten uit zee te redden. 

Hoewel de geallieerden menig bombarde-
ment op het Zeeburgereiland en omgeving 
uitvoeren, is slechts één keer een bommen-
werper van de Royal Australian Air Force 
(op de terugweg van Duitsland naar Enge-
land) brandend neergestort. Een omwonen-
de zag het gebeuren. In 1978 is het bewijs 
op het Zeeburgereiland geborgen: een Rolls 
Roycemotor van een Lancaster. In 2007 zijn 
bij onderhoudswerkzaamheden in de vaar-
geul van het Buiten-IJ nog een Duitse zee-
mijn en een Duitse brisantbom boven water 
gekomen. Meer is er niet gevonden.

Na de oorlog heeft de voormalige basis 
nog dienst gedaan als Kamp Zeeburg, een 
onderdeel van de Koninklijke Landmacht. 
Ook zou er in 1966 in het kader van het aan-
staande huwelijk van Beatrix en Claus door 
dienstplichtigen geoefend zijn met traangas. 
Begin jaren zeventig neemt Rioolwaterzui-
vering Oost het eiland in gebruik. De meeste 
militaire gebouwen zijn tegen die tijd al ge-
sloopt. Wat rest zijn drie Duitse bunkers. Of 
die zullen blijven staan, is nog onduidelijk. 
Door Jocelyn Vreugdenhil

Liggen er op en rond het Zeeburgereiland nog explosieven uit de Tweede Wereld-
oorlog? De Duitsers hebben het gebied tenslotte vijf jaar lang bezet en er de groot-
ste watervliegtuigbasis van Nederland van gemaakt. Tijd voor een onderzoek.

1000 bommen en granaten!

Zeeburgereiland, 8 oktober 1943. Zie de (onder meer) 
aanlegsteigers voor watervliegtuigen, gecamoufleerde 
bunkers en luchtafweergeschutopstellingen.

Alles over
bodemonderzoek

Diemerpark
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Condities

Mijn moeder heeft me conditioneel 
om zeep geholpen, daarom ben ik nu 
zo debiel. Ik verstijfde en ging rechtop 
zitten. Het was in de late avondtrein naar 
Amsterdam. De vrouw die het zei, was 
op station Alkmaar met een man achter 
mij komen zitten. Verder was de coupé 
leeg. Ik denk niet dat ze doorhadden dat 
ik er ook zat.
Daar kan ik lang over na zitten denken, 
over zo’n zin. Ik ben tenslotte ook 
moeder. Wat moet je in ’s hemelsnaam 
doen om je kinderen ‘conditioneel om 
zeep te helpen’? Treed ik wel adequaat 
op bij de kinderhartverscheurende 
scenario’s die zich bij ons thuis met grote 
regelmaat afspelen?
Een voorbeeld. Kent u de ijscoman 
van IJburg? Bij de allereerste waterige 
zonnestraal in januari klinkt zijn 
kraakheldere deuntje door de wijk. 
Geen mens die nog aan de lente durft 
te denken, maar hij sjeest met zijn 
ventkarretje al onvervaard door de 
straten. Eerst komt hij achterom, dan nog 
eens voor om. Niet te missen, die man.
Pak hem beet een jaar of zes geleden 
klingelde hij voor het eerst. “Hé, kijk 
nou,” riepen wij in de buurt collectief. 
Een ijscoman. Wat leuk. En natuurlijk 
mochten alle kinderen een ijsje. Twee 
bolletjes. Met spikkels.

Maar zie, de volgende dag kwam de 
beste man weer. Geef hem eens ongelijk. 
Hij zag zijn omzet buitensporig groeien. 
Sinds die eerste keer komt onze 
Italiaanse ijsventer ieder weekend als de 
zon schijnt. Waarbij hij geen onderscheid 
maakt tussen zomer en winter. En iedere 
keer als zijn olijke tingeltje door de 
straten huppelt, komen mijn kinderen, 
zonder uitzondering, uit alle hoeken 
en gaten naar huis gerend. Alsof ze 
geprogrammeerd zijn. En telkens weer 
exact diezelfde vraag: “Mag ik een ijsje 
van de ijscoman?”
Al bij des ijscomans tweede bezoek 
was er bij mij iets geknapt. Ja, kom zeg. 
Eén ijsje, oké. Maar ik laat niemand, 
hoe Italiaans charmant ook, bepalen 
wanneer mijn kinderen een ijsje krijgen. 
Dus zeg ik altijd nee. Stug. Principieel. 
Zal die West-Friese inborst wel wezen.

Groot kindersmart valt mij iedere keer 
opnieuw ten deel. Alsof mijn ‘nee’ 
geheel en al uit de lucht komt vallen. 

Natuurlijk, ik ben een chagrijnige 
rotmoeder. Geheel tot uw dienst. Maar 
als íemand mijn kinderen conditioneel 
om zeep helpt, dan is het wel die 
rondrijdende ijscoman.

29 april 2011 
Jaargang 4 • nUmmer 4

26.500
exemplaren de Brug worden verspreid

Huis-aan-huis Diemen-Noord, Durgerdam, IJburg, Funen, Oostelijk 
Havengebied, Schellingwoude, Zeeburgereiland

Displays Maxis Muiden, Stadsdeelhuis Oost, café Polder, AH IJburg, Blijburg, 
Expo, Blok4, DOK48, NAP, Thorwald Brouwer Makelaardij, Vomar IJburg
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Diemerpark sporten op 
Het DekseL van een Doos

Afgelopen jaar is de sportaccommodatie in het Diemerpark dankbaar in gebruik genomen door de IJburgse 
voetbal- en hockeyclub. Er waren toen drie van de vijf velden aangelegd, en er werd een tijdelijk clubhuis ge-
plaatst. Dit alles met uitzicht op verdere uitbreiding in 2011. Helaas, stadsdeel Oost heeft in januari moeten 
besluiten deze uitbreiding ‘in afwachting van nader onderzoek’ op te schorten. Nader onderzoek? Er is daar in 
het Diemerpark toch ruimte zat? Waar wachten we op? We vragen het aan Peter de Bruin van de Dienst Milieu 
en Bouwtoezicht, die als beleidsadviseur Bodem alles van het park weet. 

De vertraging en de door het stadsdeel be-
toonde voorzichtigheid hebben alles te ma-
ken met de bijzondere situatie hier. Als je 
kijkt naar de welig bloeiende velden zou je 
het haast vergeten, maar het Diemerpark is 
geen gewoon park. Het is kort gezegd een 
daktuin, aangelegd op een enorme schoe-
nendoos van ondoordringbaar materiaal. 
En ín die doos zit een erfenis. Een erfenis 
uit de tijd waarin het begrip ‘milieu’ alleen 
werd gebruikt voor de familie waartoe je 
behoorde. Huishoudelijk afval, bouw- en 
sloopafval, chemisch afval, vaten met gif: 
vrachtauto’s losten de smerigste ladingen 
met toestemming van de overheid achter de 
Diemerzeedijk. Daar waar niemand het zag 
en dus niemand er last van had. Af en toe 
de fik erin, dan kwam er weer ruimte voor 
meer. Dat waren nog eens tijden.

Zodra ‘milieu’ de betekenis kreeg die we er 
vandaag aan hechten, is het storten en ver-
branden gestopt. Maar het vuil lag er nog, 
zat nog in de grond. Toen de plannen voor 
IJburg werden ontwikkeld was er één be-
langrijke voorwaarde: de stortplaats moest 
eerst worden gesaneerd. In 2001 was die sa-
nering klaar, in 2003 lagen de paden er. 

De sanering
Het was een bijzondere klus. De vervuilde 
grond werd niet afgevoerd zoals eerder ge-
beurde in Lekkerkerk, maar zorgvuldig in-
gepakt. Diep in de ondergrond ligt een van 
nature slecht doordringbare laag klei. Die 
vormt de bodem van de doos. In een om-
trek van vijf kilometer rondom het vervuil-
de gebied zijn tot een diepte van 26 meter 
schermwanden gestort van zandbetoniet ge-
mengd met polymeer. Dat materiaal is stug 
en flexibel tegelijk, waardoor het ook bij 
grote druk van opzij ondoordringbaar blijft. 
Er werd een buizensysteem aangebracht om 
de gassen uit het afval af te voeren. De zo 
ontstane doos werd hermetisch afgesloten 
met een deksel van soortgelijk materiaal als 
de wanden. Daarbovenop is een 1,20 meter 

‘Het Waternethuisje’ naast de sportvelden, waar het pomp- en zuiveringssysteem wordt aangestuurd en het grondwater wordt gecontroleerd.

DiemerparkstranD veiLig
De grens van de schoenendoos onder het Diemerpark wordt aan de zuidkant gevormd door de Diemerzeedijk en aan de 
noordkant door het fietspad. Dat wil zeggen dat het Diemerstrandje er helemaal buiten valt. Bovendien is daar destijds 
bij de sanering al het verontreinigde slib aan de buitenkant van de doos weggehaald en vervangen door schoon zand. 
Al in 2004 heeft onderzoek uitgewezen dat het strandje zonder beperkingen gebruikt kan worden als recreatiestrand. 

Wat betreft het zwemwater daar: zoals bij alle openbare wateren is de provincie Noord-Holland verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het zwemwater en voor de monitoring daarvan. Dat speelt voornamelijk in het zomerseizoen, 
als door hoge temperaturen blauwalg kan optreden. Het stadsdeel voert regelmatig visuele controles uit. Mochten de 
handhavers iets verdachts zien, zoals bijvoorbeeld schuim of algen, dan nemen ze direct contact op met de provincie. 
Is er reden voor een blauwalgalarm, dan worden er waarschuwingsborden geplaatst.

fo
to

 m
a

r
ti

jn
 v

a
n
 d

e
n
 d

o
b

b
e
ls

te
e
n

dikke leeflaag gestort van aarde en zand, met 
daarin een drainagesysteem om het regen-
water af te voeren. Tot slot werden er wan-
del- en fietspaden aangelegd, en de natuur 
zorgde voor de rest. 

Duurzaam en veilig
“De doosconstructie alleen al zou je als 
duurzaam en veilig kunnen beschouwen,” 
zo vertelt Peter de Bruin van de Dienst Mi-
lieu en Bouwtoezicht. Als beleidsadviseur 
Bodem heeft hij de supervisie over de hier 
getroffen bodemsaneringsmaatregelen. “Als 
extra slot op de deur werd echter ook een 
pomp- en zuiveringssysteem aangelegd.” 
Dat systeem wordt aangestuurd vanuit het 
Waternethuisje dat prominent naast de 
sportvelden ligt, en waar het opgepompte 
grondwater wordt gecontroleerd en gezui-
verd voordat het wordt afgevoerd. “De circa 
20 meter diep geplaatste pompen moesten 
er voor zorgen dat het grondwaterpeil bin-
nen de doos werd verlaagd. Het peil zou zó 
laag worden gehouden, dat bij eventuele lek-
kage van de schermwand vermenging met 
het grondwater buiten de doos werd uitge-
sloten.”

Pompen en draineren
Werkte het zo in de praktijk? De Bruin: “De 
grondwaterstanden en de kwaliteit van het 
grondwater worden sinds de sanering voort-

durend gemeten in een systeem van peilbui-
zen en meetpunten, zowel binnen als buiten 
de schermwand. Bij de laatste metingen 
bleek dat het peil ondanks al het pompen 
ook na negen jaar niet noemenswaardig was 
gezakt. Dat maakte nader onderzoek nodig. 
In samenwerking met Waternet wordt nu 
uitgezocht of het grondwater hoger in de 
doos kan worden afgepompt. En of dat kan 
zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van 
het systeem.” 

Tegelijkertijd wordt gekeken naar de af-
voer van hemelwater, het regenwater dat in 
de leeflaag terecht komt. Vooral onder de 
sportvelden mag de grond niet te nat wor-
den omdat er anders schade aan de belang-
rijke afdeklaag kan ontstaan. Het benodigde 
drainagesysteem neemt Waternet mee in het 
huidige onderzoek. “Misschien kunnen we 
werk met werk maken door beide systemen 
te combineren,” zegt De Bruin. “Als dat de 
oplossing is, kunnen de pompinstallaties 
komende jaren in het hele terrein worden 
aangepast.” 

Parkeerproblemen
Betekent dat dan ruim baan voor de vol-
gende twee sportvelden? De Bruin: “Het 
stadsdeelbestuur neemt pas een besluit als 
het onderzoek is afgerond. Dus niet te vroeg 
gejuicht. Er is namelijk nog een bijkomend 

probleem, dat het stadsdeel óók graag opge-
lost wil zien.” 
Bij de ingebruikneming van de huidige drie 
velden bleek al snel dat destijds, bij het ont-
werp van het Diemerpark, de behoefte aan 
parkeerruimte over het hoofd is gezien. 
En parkeren is traditiegetrouw nauw met 
sportbeoefening verbonden. Daarom wil 
het stadsdeel ook nader onderzoek naar de 
vraag of en hoeveel auto’s je rondom de vel-
den kwijt zou kunnen. Er lijkt ruimte voor, 
maar schijn bedriegt in dit geval: met de 
aanleg van de daktuin is onvoldoende re-
kening gehouden met belasting door auto’s. 
De Bruin: “De vraag is: wat kan het dak heb-
ben en hoe houden we de goede werking 
van de aangebrachte saneringsmaatregelen 
in stand? En wat zijn de alternatieven? We 
zijn op dit moment met het stadsdeel en 
Waternet druk aan het rekenen en meten.” 
Bijkomend probleem bij de uitbreiding van 
het aantal parkeerplaatsen is het feit dat het 
Diemerpark onderdeel uitmaakt van de eco-
logische hoofdstructuur. De Bruin: “Door 
de strenge regels die hier gelden zijn extra 
parkeerplaatsen niet eenvoudig te realise-
ren.”

Het is de bedoeling dat de onderzoeken vóór 
de komende zomer zijn afgerond. Het stads-
deel maakt dan bekend hoe het verder gaat.
Door Carla M. Peddemors

Piet Heinkade 229, Amsterdam T 020 880 43 00 
E info@schutvandeven.nl W www.schutvandeven.nl

Schut van de Ven Notariskantoor

Per 1 april is Schut van de Ven Notariskantoor verhuisd naar de 
Piet Heinkade 229. Wij zijn een jong, dynamisch en onafhankelijk 
notariskantoor. Schut van de Ven Notariskantoor is gespecialiseerd 
in vastgoed en ondernemingsrecht, maar vanzelfsprekend kunt u 
ook voor andere notariële zaken bij ons terecht. Indien wij u van 
dienst kunnen zijn, neem dan gerust contact met ons op! 

Auto en Motorrijschool

Lumièrestraat 43 | Amsterdam IJburg

020 694 61 72 | 06 50 44 55 62

www.ed-ishak.nl

ED-ISHAK
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Van alcohol ga ik gekke dingen doen. Dingen zeggen. Dingen die ik 
niet, maar toch wel meen, schreeuwen op een manier alsof ik er mijn 
rechterhand voor zou opgeven terwijl ik het toch niet zo geloof. En ik 
ben al niet zo slim, maar na wat alcoholische versnaperingen begrijp 
ik echt niks meer. Sommige woorden blijken ook opeens te moeilijk 
om uit te spreken, maar als het zover is weet ik toch allang niet meer 
wat ze betekenen. Ik snap ook helemaal niet waar dan opeens die 
domme drang vandaan komt om ‘echte’ gesprekken te voeren. Met 
allemaal andere mensen die ook op hun domst zijn. Lekker gek doen. 
Lekker dertig biertjes drinken. Lekker de hele avond moeten plassen. 
Misschien aan het einde van de avond nog effe lekker kotsen. Lekker 
shawarma’tje. Lekker misselijk in bed liggen. Gewoon lekker, toch? Het 
volgende hoofdstuk gaat over hoe brak je je wel niet voelt wanneer 
je opstaat. Dat je dood wil. Dat je huilt. Natuurlijk ga je nooit meer 
drinken. Maar echt. Want nu is het anders. Je kunt dus gewoon een 
biertje drinken tegen je kater want het is toch je laatste drankje ever. 
Ik ben niets waard. Sorry. Maar gelukkig ben ik niet de enige... Volgens 
mij stoppen er wekelijks een hele hoop mensen. Allemaal zwakkelingen 
net als ik die voordat de week voorbij is alweer lachend ergens met 
een biertje in het handje gespot worden. “Toch wel leuk dat ik weer 
met drinken begonnen ben...” Denk ik dan... Maar dan ben ik wel al 
dronken.

wiLLies
wartaaL
• • • • • HeerLiJk HeLDer • • • • •

Vanwege ‘een beetje problemen’ woont Guilliano sinds een half jaar weer 
tijdelijk bij zijn moeder. Eerst de zaakjes op orde krijgen. Als dat is gelukt, 
gaat- ie zo snel mogelijk weer op zichzelf wonen. “In principe hou ik er niet 
van om hier te zitten. Ik wil gewoon lekker mijn eigen ritme.”

Met zijn moeder, oudere broer en jongere zus kwam hij twee jaar geleden op IJburg wonen. Het 
oude huis moest gerenoveerd en ze konden kiezen: een tijdelijke woning vlakbij, of ‘een nieuwe 
woning pakken’ in een andere wijk. Het werd IJburg. Alwaar Guilliano de gelegenheid te baat 
nam op zichzelf te gaan wonen. Maar ja.

“Ik had gewoon niet al mijn zaakjes op orde. Trapte in valkuilen. Ik was het niet gewend alleen, 
weet je. Toen zei m’n moeder: als je wilt mag je bij me terug. Het was beter voor me. Maar van 
je fouten leer je. Binnenkort ga ik dan ook weer op mezelf.”

Om de huur te kunnen betalen, wilde Guilliano werken. Via een tip op school lukte dat ook. “Ik 
ben nu 32 uur per week chef-kok,” zegt de jongen met gepaste trots. “Het is een leerwerktraject 
bij restaurant Fifteen van topkok Jamie Oliver. Het bevalt uitstekend.” En thuis kookt-ie ook 
nog vaak, voor zijn moeder. “Pasta is mijn specialiteit.”

“IJburg is heel rustig, in principe net een klein dorp. Wel mooi. En gezellig.” Het is in de wijk 
volgens hem ook een ‘multicultimix’. “Ja, kijk. Daar verderop wonen een beetje de Marokka-
nen. Hier de donkere mensen. En aan de overkant de witte mensen. Dat is grappig, want ze 
werken wel samen.”

Hobby’s heeft de chef-kok niet echt. Vroeger deed hij aan kickboksen, maar ‘daar is het roken 
tussen gekomen’. Af en toe trapt hij een balletje voor de deur. Of zit-ie te chillen met jongens 
uit de buurt, zoals Adjani. “Nee, ik heb geen vrienden. Ik ken gewoon mensen.” 

Maar het liefste nog maakt Guilliano muziek. Rap, hiphop, dat werk. Teksten schrijven, vaak 
in de studio zijn. Nummers opnemen. “Ik wil niet echt beroemd worden, ik wil dat mensen 
me gehoord hebben. Jawel.” Hij treedt ook al op, zoals laatst in de Winston Kingdom aan de 
Warmoesstraat. Dikke kans dus dat we hem binnenkort op radio kunnen horen? Grote grijns. 
“Stiekem wel ja. Ik denk wel dat dat zeker is.”
Door Linda van den Dobbelsteen

gUiLLiano  (18)kiJk op De wiJk

“ik ken gewoon mensen”

voorLopige LUwteDam 
voor De sLUis gepLaatst

Guilliano (l.) voor de deur van het huis op Haveneiland, met buurtgenoot Adjani (17). 
De getatoeëerde tekst op zijn vingers ‘true life’ is gezet door zijn broer ‘om te oefenen’.

De pontons, aangevaren vanaf de Oranjesluizen, werden 
ter plaatse eerst nog verzwaard met betonnen platen.
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Donderdag 14 april jl. zijn er in opdracht van Projectbureau IJburg twee pontons 
geplaatst op de aanvaarroute voor de sluis. In afwachting van een definitieve op-
lossing doen zij tijdelijk dienst als golfbreker in dit dikwijls woelige water. Af-
hankelijk van de windrichting kunnen schepen hier nu beschutting zoeken als zij 
moeten wachten op het openen van de sluis.
Komende maand wordt aan het remmingwerk een golfschot geplaatst, zodat bo-
ten die hier aanleggen niet langer gevaar lopen met hun gangboord onder de 
balken te geraken. Na het vaarseizoen wordt het remmingwerk nog verlengd en 
zal er een definitieve oplossing komen voor het breken van de golven.
De veiligheid van de sluis is begin vorig jaar aangekaart door Watersportvereni-
ging IJburg. Mede namens de beroepsschippers die in de IJburgse haven liggen 
hebben zij met verschillende partijen om de tafel gezeten. WV IJburg zegt blij te 
zijn met het bereikte resultaat.

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

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:	 Jazzavond	Conservatoriumstudenten
19	Mei	 Jazzavond	met	aansluitend	jamsessie	door	conservatoriumstudenten.	
	 Neem	je	instrument	mee,	want	jij	mag	ook	meedoen

!
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
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KORT
  NIEUWS

Inwoners van stadsdeel Oost die een 
nieuwe parkeervergunning aanvra-
gen, krijgen die vanaf 15 april niet 
wanneer ze hun auto kunnen stallen 
in de parkeergarage van hun woon-
blok. Wie al een parkeervergunning 
voor op straat heeft of op de wacht-
lijst staat, behoudt zijn recht op ver-
gunning, zolang hij aan de overige 
vergunningvoorwaarden voldoet en 
niet verhuist. Aanleiding voor dit 
besluit van het Dagelijks Bestuur is 
een gerechtelijke uitspraak in een 
bezwaarprocedure tegen stadsdeel 
West. “Stadsdeel Oost volgt de dui-
ding die de rechter geeft aan de 
bepalingen in de gemeentelijke par-
keerverordening: huurders en eige-
naren van woningen in een woon-
blok met een parkeergarage zijn nu 
aangewezen op een garageplek, ze 
komen niet in aanmerking voor een 
parkeervergunning,” aldus stads-
deelwethouder Jeroen van Spijk. 
“Deze verordening geldt voor heel 
Amsterdam en wij zien ons als be-
stuur genoodzaakt om de interpre-
tatie van de rechter over te nemen. 
Oost sluit zich aan bij de praktijk die 
elders in de stad ook gehanteerd 
wordt.” In sommige buurten is de 
parkeerdruk hoog. Houders van par-
keervergunningen klagen bij het 
stadsdeel dat ze geen vrije parkeer-
plek kunnen vinden in hun vergun-
ninggebied. Door het nieuwe ver-
gunningenbeleid zal de parkeerdruk 
op straat afnemen. Want wanneer 
de capaciteit van de garages volledig 
wordt benut, komen er in de open-
bare ruimte honderden parkeer-
plaatsen vrij.

parkeervergunningen 
definitief beperkt

open dag 
keramiekstudio

De Kelk van Opaal, de keramiekstu-
dio van Inge Louise Valk, is geves-
tigd in een waterwoning op Steiger-
eiland. Op zaterdag 21 mei houdt zij 
er open dag. Geïnteresseerden zijn 
tussen 14.00 en 18.00 uur van harte 
welkom. In het atelier op het water 
worden iedere maandagmiddag en 
-avond cursussen keramiek, potten-
bakken en decoreren aangeboden, 
voor zowel beginners als gevor-
derden. Inge geeft ook eenmalige 
workshops pottenbakken en ser-
vies beschilderen. Deze cursus kan 
ook aan kinderen worden gegeven; 
wellicht een leuk idee voor een ver-
jaardagspartijtje. Meer informatie 
via  www.kelkvanopaal.nl. De studio 
is gevestigd aan de IJburglaan 363, 
steiger C.
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Op IJburg vindt in september een groot designevenement plaats: Inside 
Design Amsterdam. Het tijdschrift ELLE Decoration, organisator van eve-
nement, maakte dit begin april bekend. Verschillende locaties, van win-
kelruimtes tot woningen, staan een lang weekend in het teken van de-
sign, presentaties en installaties. 

Bij Inside Design Amsterdam draait het 
geheel om het interieur. Jong talent, aca-
demies, musea en gevestigde merken pre-
senteren zich door ieder hun eigen ruimte 
in te richten. De afgelopen jaren werden 
zo telkens in meer dan veertig ruimtes de 
nieuwste producten en ontwikkelingen op 
het gebied van design geshowd. 

Inside Design Amsterdam vindt voor de 
achtste keer plaats. Dit jaar voor het eerst 
op IJburg. “Het karakter van deze wijk past 
perfect bij de opzet van het evenement,” al-
dus eventmanager Martien Koning. “Hier 

wonen mensen die houden van interieur 
en design. Dat blijkt bijvoorbeeld wel uit 
de opvallende architectuur.”

In samenwerking met marktmeester Stef 
Spigt, Hanneke Bouma van creatief bureau 
MOSES en enkele vastgoedpartijen zijn er 
al een aantal speciale locaties geselecteerd 
voor de belangrijkste presentaties en ac-
tiviteiten. Welke dat zijn? Dat wordt in de 
loop van de komende maanden bekendge-
maakt. Onder meer in de Brug. Ook over 
de deelnemers komt u later meer te weten. 

Koning: “Wij zien een prachtige samenwer-
king tegemoet, graag ook met lokale onder-
nemers. We hopen de exposanten en bezoe-
kers, maar zeker ook de bewoners van IJburg 
een prachtig evenement te kunnen bieden.”

insiDe Design 
amsterDam 2011 

Het werd tijd voor iets anders, 
ze moest er nodig eens 
tussenuit. Het eiland af. 

Terwijl ze dit dacht hoorde ze eerst 
zacht, toen steeds harder Samba 
roepen. “Sammba. SSSambaa.” De 
stem klonk kwader, steeds kwader. 
Een klein wit hondje zoefde langs 
haar been, weg van de stem. Een man 
in pak beende erachteraan. Echt, 
een hond als vriend was zo gek nog 
niet. Je rook de lente al een beetje. 
Misschien kon ze gaan kuren met een 
vriendin. In gedachten ging ze het 
rijtje langs: hoogzwanger, carrière, 
in Amerika, even overwoog ze om 
Sandra te vragen, maar de laatste 
keer had ze zelf niet teruggebeld 
en dan was het nu ook een beetje 
raar om haar te vragen, naast haar, 
in haar blote kont op een handdoek 
te gaan zitten zweten, nee, het was 
ook niet een vriendin te noemen en 
ze kletste aan een stuk door, niet iets 
waar ze nu echt behoefte aan had. Ze 
kon ook gewoon een lekkere kruik 
voor zichzelf maken, tegenwoordig 
had je ze met lavendelgeur. Even in 
de magnetron en de thuishealing 
kon beginnen. De telefoon ging, 
het was alsof haar moeder rook in 
welke stemming ze was. “Wat dacht 
je van een weekje Texel?” vroeg ze. 
“Ik betaal.” Texel, ook een eiland. 
Waarom bedankte ze er niet meteen 
voor. Overwoog ze serieus met haar 
moeder de oversteek te wagen. Van 
schapen werd ze ook niet blij. Ze 
hoorde zichzelf ja zeggen. Toen hing 
ze op. Een tijdlang dacht ze niets. Ze 

zei tegen zichzelf, ik denk niets en 
ik voel niets. Dat is lang geleden. Uit 
het niets dacht ze ineens aan Frank. 
Hij was echt niet haar type. Geloofde 
Wim het? De verzonnen nieuwe liefde 
van haar. Het leek haarzelf steeds 
minder onwaarschijnlijk. Of: het kon. 
Ja, het kon best. Ze voelde iets. Ze 
kreeg het er warm van. Wim had haar 
op een idee gebracht. Hij een nieuwe 
liefde, dan zij ook! Ineens begon ze 
onbedaarlijk te huilen. Lekker heel 
hard, met uithalen. Niemand kon 
haar zien. Snikkend liep ze naar de 
spiegel in de hal. Het stopte niet. 
Nog nooit zag ze zulke mooie, ronde 
tranen langs haar wangen biggelen; 
ze leken nep. Huilde ze nu om Wim 
of om alle eerdere vriendjes waar 
het nooit iets mee geworden was, of 
om haar fiets die ooit gestolen was, 

de verhuizing van haar hartsvriendin 
toen ze tien was, haar arm die uit 
de kom vloog toen haar vader net 
iets te ongeduldig was... Kom op. De 
winter was voorbij. Het kon vanaf nu 
alleen maar beter worden. Ze pakte 
een verwassen trainingsbroek en 
zocht naar een passend T-shirt, de 
rest gooide ze op haar bed. Ze propte 
de kleren in haar handtas. Zouden ze 
merken dat ze op deze gympen ook 
buiten liep? Sportschool, here I come. 
Ze schreef zich maar direct voor twee 
jaar in, ontving een knalroze keycord 
met daaraan haar magnetische 
sleutel. Open de poort van een 
gezond, slank en gelukkig leven.”

 afLevering gemist? 
 kijk op: www.josinemarbus.nl

eiLanD Josine 
marbUs

kort 
verHaaL
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SPECIALSTUCCO

• BETOn CIrE 
WAndAfWErkIng
• PAndOmO 
WAndAfWErkIng

WWW.SPECIALSTUCCO.nL 

06 22822221

broeiHopen voor ringsLang In het Diemerpark komen ringslan-
gen voor. Het beheer van het park 
is erop gericht om de populatie te 
stimuleren. Om het de slangen zo 
aangenaam mogelijk te maken 
worden er broeihopen aangelegd. 
In deze grote hopen, die bestaan uit 
mest, takken en maaisel, ontwik-
kelt zich een optimale temperatuur 
voor het broedsel van de slang. In 
het voorjaar paren de ringslangen 
en zo tegen het einde van juni of 
begin juli worden de eieren gelegd. 
Half april zijn er weer een aantal 
van deze broeihopen aangelegd. 
Enkele kun je vanaf de Diemerzee-
dijk zien liggen. In zde winter spit 
stadsdeelecoloog Els Corporaal.  
met een groep vrijwilligers de ho-
pen uit om te zien hoeveel eieren 
er zijn uitgekomen. In 2010 waren 
dat er ongeveer 550.

inside Design amsterdam 2011 Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 
september 2011, 10.00–18.00 uur.  www.insidedesign.nl

Stadsdeelecologe Els Corporaal
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feesteLiJke viering van De HonDerDste geboorteDag van annie m.g. sCHmiDt

Op 20 mei is het honderd jaar geleden dat Annie M.G. Schmidt geboren werd. Op het Zeeburgereiland (de 
toekomstige locatie van het Annie M.G. Schmidt Huis) wordt daarom van 20 t/m 22 mei een feestelijk the-
aterweekend georganiseerd. Er is toneel, muziek, film en locatietheater – alles gebaseerd op het oeuvre en 
gedachtegoed van de legendarische schrijfster. 

annieversary
overdag voor iedereen vanaf 4 jaar, ’s avonds voor bezoekers vanaf 16 
jaar. een kaartje voor een voorstelling kost €5 voor volwassenen en 
€2,50 voor kinderen. er is ook een strippenkaart verkrijgbaar. Zie voor 
meer informatie:  www.waaidorp.nl. waaidorp: iJdijk 8, Zeeburgereiland 

ook in De meivakantie 

voLop tHeater 

op iJbUrg
De honderdste verjaardag van Annie 
M.G. Schmidt gaat ook op IJburg niet 
onopgemerkt voorbij. In samenwerking 
met stadsdeel Oost organiseert Thea-
traal IJburg op 3 en 4 mei in en om het 
Centrum voor Vrije Tijd twee feestelijke 
theaterdagen. Voor alle kinderen vanaf 
twee jaar is er dan theater te beleven en 
worden er activiteiten georganiseerd die 
te maken hebben met de verhalen, lied-
jes of gedichten van Annie. 

Wat dacht je van het bouwen van Wi-
plala’s huis van Lego, trampolinesprin-
gen en nog veel meer sportieve dingen? 
Maar ook als je wilt kijken naar Stam-
pertjes en Stoutertjes, Floddertjes pop-
penfestijn en Otje de Musical kun je deze 
dagen langskomen. Verder worden er 
films vertoond in de filmkamer, kun je 
boeken van Annie lezen in kinderbibli-
otheek Lees je Blauw, meedoen aan een 
van de workshops of aan een voetbal-
toernooi op het Cruyff Court. Geheel in 
overeenstemming met de toegankelijk-
heid van Annies verhalen zijn alle acti-
viteiten gratis.

Kijk voor meer informatie op de web-
site van Theatraal IJburg: www.thea-
traalijburg.nl.

Theaterevenement Annie is jarig
dinsdag 3 & woensdag 4 mei, Centrum 
voor Vrije Tijd, Ed Pelsterpark 8, IJburg

Het terrein van Waaidorp wordt voor de 
gelegenheid getransformeerd tot een heus 
dorp. Frits Ferres, projectleider van het An-
nie M.G. Schmidt Huis, is er al maanden 
mee bezig. “Er komen drie compleet inge-
richte theaterwagens te staan. Daarin zullen 
unieke voorstellingen en concerten plaats-
vinden die speciaal voor de gelegenheid zijn 
geproduceerd.”

Middelpunt van het dorp – Ferres vindt dat 

heel bijzonder – is de transparante, opblaas-
bare kerk van de spelende filosoof Frank 
Los. “Hij noemt zichzelf voortganger. Die 
term had Annie, nota bene dochter van een 
dominee, bij wijze van spreken zelf kunnen 
bedenken. Hij gaat voor in een hilarische 
dienst. Dat moet buitengewoon geestig wor-
den.”

Op vrijdagavond draait DJ Annie MG Beat 
(“die bestond echt al”) en is er Upload An-

nie. In restaurant Praq is op zaterdagavond 
een diner amusant, met als toetje Ja Zuster, 
Nee Zuster in de legendarische meezingbios-
coop.

Verspreid over het weekend vinden er zo’n 
twintig acts plaats. Bijna allemaal uitgevoerd 
door jong, aanstormend theatertalent. “Ik 
vind het enorm leuk dat ook die jonge men-
sen allemaal het werk van Annie kennen. 
Hun voorstellingen zijn geïnspireerd op 
haar verhalen, maar met een knipoog naar 
de huidige tijd. Zo speelt acteur Jan Hoek 
(dus niet de voormalig wethouder) Jip uit 
de verhalen van Jip en Janneke, maar dan 
alsof hij vijftig is en gaat scheiden van Jan-
neke. “Het tegendraadse van Annie komt dit 
weekend helemaal terug.”

KORT
  NIEUWS

In L63 opent eind mei de expositie 
The Way2Meet1, een tijdsdocument 
door beeldend kunstenaar Hanneke 
van Gent. Zij heeft geprobeerd de 
IJburger in beeld te brengen door 
middel van een schilderij, een serie 
portretten en een reeks gebundelde 
vraaggesprekken. In het snelgroei-
ende IJburg, zegt ze, wonen veel ver-
schillende soorten mensen bij elkaar. 
“Migratie uit andere wijken is in dit 
nieuwe stadsdeel duidelijk zichtbaar.” 
Haar beeld van ‘de’ IJburger is voor-
namelijk gebaseerd op interviews die 
ze in april en mei afgenomen heeft in 
tramlijn 26. “De tram vormt immers 

de schakel tussen IJburg en de rest 
van Amsterdam.” Het ‘portret’ van IJ-
burg is het eerste van een serie die zij 
gaat maken van bewoners in verschil-
lende Amsterdamse stadswijken. Het 
project moet uiteindelijk resulteren in 
een manifestatie met een overzichts-
tentoonstelling van stadgenoten in de 
Oude Kerk, in samenwerking met on-
der meer het Gemeente Archief. The-
Way2Meet1 is vrijdag 27 mei geopend 
van 16.00–19.30 uur, in het weekend 
van 28 en 29 mei van 12.00–18.00 uur, 
Lumièrestraat 63. Meer informatie: 
www.aardpeer-projecten.nl.  

Anna Maria Geertruida Schmidt (1911–
1995) schreef gedichten, versjes, liedjes, 
boeken, toneelstukken, musicals en radio- 
en televisiedrama. Ze werd in Nederland 
vooral beroemd door haar kinderboeken 
zoals Het schaap Veronica, Jip en Janne-
ke, Pluk van de Petteflet en Abeltje. Dik-
kertje Dap en beertje Pippeloentje waren 
hoofdpersonen in gedichten die door half 
Nederland uit het hoofd konden worden 
opgezegd. Het werk van de voormalige 
bibliothecaresse en archivaris bij dagblad 
Het Parool behoort tot het collectieve ge-
heugen van naoorlogs Nederland.

naaicafé bij tjikky & ko

startblokken voor 
brugdekken eindelijk 
ontdooid

expositie gewijd 
aan ‘de’ iJburger

In kinderkledingwinkel Tjikky & Ko 
aan de IJburgse haven kun je sinds 
kort ook naailessen volgen, ter plek-
ke een naaimachine huren voor een 
klus of haken leren. Je kunt een af-
spraak maken voor een naailes, en 
je mag zelf aangeven wat je precies 
wilt leren. Dat zou een broek inkor-
ten kunnen zijn. Of een jurk of tuin-
tafelkleed maken. Of iets heel anders. 
Het naaicafé werkt volgens een een-
voudig concept: kom naar de winkel, 
huur een machine en ga aan de slag. 
Er is altijd iemand aanwezig voor ad-
vies. Haaklessen zijn er op maat: voor 
gevorderden en voor beginners. Naai-
les kost €12,50, het naaicafé is €7,50 en 
de haakles is er al vanaf €5 per uur. 
Gebruik van werktafel en basisbeno-

Het egaliseren van de hobbelige 
brugdekken op Haveneiland Oost is 
nu echt begonnen. Eind vorig jaar 
werd gemeld dat de aannemer in de 
startblokken stond, maar de vroeg 
invallende winter gooide roet in het 
eten. Met het te gebruiken materiaal 
kan namelijk alleen worden gewerkt 

digdheden is gratis. Kijk voor ope-
ningstijden en meer informatie op de 
website  www.tjikkyenko.nl.
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annieversary

met een buitentemperatuur van bo-
ven de 7 graden. Nu het voorjaar 
onverbiddelijk terrein wint, durft de 
aannemer het aan. In de week van 4 
april is hij begonnen bij de brug in de 
Eva Besnyöstraat. 

Het Zeeburgereiland wordt voor Annieversary getransformeerd tot een heus theaterdorp. fo
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Koninginnedag 30  april Zoals elk jaar: grote vrijmarkt bij het winkelcentrum.  Op deze 
dag zijn Vomar en Albert Heyn  speciaal  open . 

WILDE 
ROSÈ DAGEN

* Met uitzondering van mousserend en port. Deze actie is geldig t/m 8 mei 2011

30% 
KORTING OP ALLE ROSE*

De leukste cadeaus
voor Moederdag!

8 MEI 2011

winkelcentrum 

iJBurG
winkelcentrum 

iJBurG
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De man die ons een woekerpolis verkocht, zag er niet 
uit als een woekerpolisverkoper. Het was een man in 
een blauw pak, het harnas van de financieel adviseur. 
Een aardige man die aan het begin stond van een 
carrière bij de Assurantiegroep. Ik geloof niet dat hij 
ons doelbewust kwam beroven, maar hij deed het 
wel. We hadden de man in het blauwe pak gevraagd 
om financieel advies, en hij kwam graag ’s avonds 

langs voor een vrijblijvend gesprek. We dronken 
koffie. In zijn tas zaten contracten die hij 

op kantoor alvast had opgesteld. 
De woekerpolisverkoper 
wist precies wat we 
nodig hadden, nog 
voor hij ons gesproken 
had. We spraken over 
de toekomst, over 
een koophuis, over 
kinderen en we 
zeiden dat we alles 
financieel nou 
eens een keertje 

goed wilden 
regelen. We 

hadden geen 
idee hoe 
dat moest. 

En we hadden ook geen zin er lang op te studeren.
De woekerpolisverkoper haalde de contracten uit 
zijn tas. Hij had goede ervaringen met het REAAL 
MEGA LIJFRENTEPLAN. Of er kleine lettertjes in 
stonden, vroegen we. Dat was niet zo. Alles was in 
hoofdletters geschreven. Aan kleine lettertjes doet 
niemand tegenwoordig, zei de woekerpolisverkoper. 
Daar trapten de mensen niet meer in.
We tekenden voor het REAAL MEGA LIJFRENTEPLAN, 
en bedankten de woekerpolisverkoper. We hadden 
een inbreker in ons huis gelaten en hem bedankt 
voor de inbraak.
Elke maand betaalden we geld, dat op een rare 
manier half verdween. We zagen het in elk geval 
nauwelijks meer terug op de afschriften. Alsof we 
met veel moeite een ballon opbliezen, die steeds 
kleiner werd.
Pas na 97 betaaltermijnen begrepen we het. 
Het stond in een brief van REAAL die ons werd 
toegestuurd. Van al het geld dat we betaalden voor 
het REAAL MEGA LIJFRENTEPLAN, ging 26 procent 
naar de Assurantiegroep. 17 procent ging naar 
REAAL. De rest bleef ergens sudderen in een pan met 
aangebrande aandelen.
Zonder dat we het wisten was bijna de helft van het 
geld dat we betaalden ingepikt. Meer dan een kwart 
van ons geld was voor de man in het blauwe pak. 
Dat had hij niet verteld, die avond. Het stond ook 
niet in de polis. Ons MEGA LIJFRENTEPLAN was een 

MINI LIJFTRENTEPLAN en daar was niets meer aan te 
doen.
Economie is vertrouwen, leerde ik op school. Dat is 
een halve waarheid. Economie is de suggestie van 
vertrouwen. Economie is diefstal met een glimlach, 
en de hele wereld draait erop.
Zeven miljoen woekerpolissen zijn de afgelopen 
jaren verkocht, en ik heb nog niemand sorry horen 
zeggen. Wel zijn er een hoop nieuwe adviseurs die 
schande roepen en zeggen dat ze je kunnen helpen 
met het terugkrijgen van het geld, tegen een kwart 
van de opbrengst. Een inbreker komt nooit alleen.
De man die ons een woekerpolis verkocht, zou hij 
zich schuldig voelen? Zou hij net als ik wel eens 
terugdenken aan de avond dat we de contracten 
tekenden? Ik denk het niet. Ik denk dat hij werkelijk 
het gevoel heeft gehad ons een dienst te bewijzen 
met het REAAL MEGA LIJFRENTEPLAN.
Zijn schuldgevoel zal opgaan in het beste excuus 
dat er is: iedereen deed het, en niemand zei er wat 
van. Achteraf, zal hij denken, moet je vaststellen dat 
het allemaal wat transparanter had gekund, in de 
wereld van het financiële advies, maar ja, dat is met 
de kennis van nu. Financieel gezien kun je ook beter 
vooruitkijken dan mokken over het verleden.
Daarin heeft hij gelijk.
Het enige dat helpt is de woekerpapierwinkel 
opbergen in een multomap en naar buiten lopen het 
heerlijke voorjaar in, dat nog steeds gratis is.
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Toch gebeurde er iets. Beleidsmakers, 
bewoners en ondernemers verenigden 
zich in diverse actiegroepjes. Hier en 
daar zelfs met bescheiden resultaat. 
Zo wordt het parkeerregime 
wellicht versoepeld om winkelen 
op IJburg aantrekkelijker te maken. 

Leegstaande bedrijfspanden, een stagnerend bewonersaantal, afnemend uitzicht op IJburg 2, een rigide parkeerbe-
leid, bewoners die voor hun inkopen uitwijken naar elders en veel ondernemers die het hier voorlopig mee moeten 
doen. Een ogenschijnlijk uitzichtloze situatie. 

En vanuit het IJburgberaad zijn al 
diverse ideeën geopperd om die 
hardnekkige leegstand het hoofd te 
bieden.

Intussen vroeg de Brug zich af: Wat 
heeft IJburg eigenlijk allemaal te 

wat heeft iJburg te bieden?

afspraken 
aanpak 
LeegstanD
Stadsdeel Oost en verschillende 
gebouweigenaren zijn samen 
aan het onderzoeken hoe 
de   leegstand kan worden 
aangepakt. De Pampuslaan 
bijvoorbeeld, moet dan het 
‘tweede’ winkelgebied van IJburg 
worden, zodat er een betere 
spreiding van de voorzieningen 
is. Leegstaande bedrijfsruimten 
langs de IJburglaan kunnen 
zodanig worden ingericht dat de 
IJburglaan met kleine bedrijven 
en dienstverleners wordt 
getransformeerd tot zoiets als 
‘de etalage van IJburg’.
 
De basis hiervoor werd gelegd 
bij het IJburgberaad, een 
bijeenkomst waarin bewoners, 
ondernemers en beleidsmakers 
hun ideeën en zorgen over 
leegstand en ondernemen 
uitwisselden. Oplossingen zullen 
nog de nodige tijd vergen, maar 
de krachten zijn nu definitief 
gebundeld. De gemaakte 
afspraken worden waarschijnlijk 
in juni gepresenteerd.
 
 

parkeren
De parkeerproblematiek wordt aangepakt. Stadsdeel Oost en andere partijen 
onderzoeken op dit moment diverse mogelijkheden. Om parkeren voor het 
winkelend publiek makkelijker te maken wordt onder meer gekeken naar een 
zogenaamd winkelstraatregime – een verordening waarbij parkeervergunningen 
van bewoners en ondernemers niet geldig zijn tussen 12.00-17.00 uur. Dit plan 
wordt binnenkort vrij gegeven voor inspraak.
 
Ook een door veel winkeliers gewenste blauwe zone (10 cent per uur) behoort 
tot de mogelijkheden. Het effect van 10cent-zones wordt op dit moment 
geëvalueerd. In afwachting van de resultaten worden er echter nog geen 
nieuwe 10cent-zones ingesteld.

wenskaarten 
met een knipoog

extra sUp lessen m&m

Een inwoner van Borneo-eiland, 
Catelijne van der Hart, is een web-
winkel gestart met wens- en inspi-
ratiekaarten met speelse, luchtige 
teksten. Het zijn teksten met een 
knipoog, die de ontvanger soms 
ook aan het denken zetten. “Wat 
je ook wilt zijn, wees een goeie” of 
“Time you enjoy wasting, was not 
wasted”. “De persoonlijke wens-
kaarten zijn ook een uitkomst voor 
bedrijven,” zegt Catelijne. “Bijvoor-
beeld als inspirerende ijsbreker bij 
trainingen, beurzen, personeelsbij-
eenkomsten of relatiebeheer. Elke 
kaart heeft een foto op de voor- én 
achterkant, en uiteraard een per-
soonlijke tekst.” Bestellen kan een-
voudig via de website www.inspira-
tiewenskaart.nl. 

Wegens groot succes geeft M&M 
vanaf nu twee extra lessen op de 
woensdag en de vrijdagochtend, 
Je kunt kiezen tussen een les van 
9.00-10.00 en een les van 10.00 op 
de woensdagochtend en de vrijdag-
ochtend. Veel van  de vaste lessers 
en andere geinteresseerden vragen 
regelmatig of zij een keer mee kun-
nen voor een lange tocht op het IJs-
selmeer, zoals een rondje om IJburg 
of naar Pampus en terug. Vanaf 
eind mei  wordt er  daarom 1-2 keer 
per maand een langere tocht op het 
IJsselmeer  georganiseerd, voor les-
sers en/of mensen die genoeg SUP 
ervaring hebben en graag mee wil-
len.  Deze data  worden ruim van 
tevoren aangekondigd  op  de  web-
site, zodat je je hiervoor kunt in-
schrijven.

bieden? En: weet iedereen dat te 
vinden? 

Voor IJburgers en niet-IJburgers
Op de volgende pagina zijn alle 
winkels en horecagelegenheden die 
de wijk rijk is in kaart gebracht.

f*** 
Het vonDeLpark 

koninginnedag 
Vrijmarkt voor en door kinderen
Vanaf 9.00 uur op het veld.  
Kinderen (en ouders), kom en 
leg je kleedje neer.

Om 13.00 uur DJ bij N.A.P.

iJbUrgers Doen Dat 
aan De Haven

WE ZIJN VERHUISD

IEN 
LIFESTYLE 
SHOP
NODIGT JE UIT OM 
DE NIEUWE WINKEL 
TE KOMEN ONTDEKKEN

IJBURGLAAN 1277
(OM DE HOEK VAN ONZE OUDE LOCATIE)

MAISON SCOTCH / BZR
STELLA NOVA / S’NOB
DANTE 6 / ESSENTIEL
MIMIC ...

WWW.IENLIFESTYLESHOP.BLOGSPOT.COM

overZiCHtskaart op pagina 12 en 13
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Eten en Drinken

Vrijburcht
Café-restaurant, theater, filmhuis

Jan Olphert Vaillantlaan 143

www.vrijbucht.com

IJsbonbonnetje
Ambachtelijk Italiaans schepijs

Pampuslaan 41-43

www.ijsbonbonnetje.nl

Restaurant Mesken
Turkse grill & lounge

IJburglaan 1491

www.restaurantmesken.nl

Espressofabriek
Koffielounge

IJburglaan 1489

www.espressofabriek.nl

Indo Jaya
Indonesische specialiteiten, 

traiteur & catering

Pampuslaan 37

www.indojaya.nl

Pizza Heart
Ambachtelijke pizza op IJburg

Pampuslaan 34

www.pizzaheart.nl

Drum’z
Shoarma en Turkse pizza’s

Diemerparklaan 13/unit

IJverig
Lunchroom, vergaderen en telewerken

IJburglaan 963

www.ijverig.nl

Harbour Club The Lighthouse
Het lichtpunt van Amsterdam

Krijn Taconiskade 432

www.thelighthouse.nl

Restaurant & zo
Pannenkoeken, wafels, huisgemaakt ijs

Krijn Taconiskade 404-406

www.pannenkoekijburg.nl

Dok48 – Eten & Drinken
De thuishaven van IJburg

Krijn Taconiskade 328-330

www.dok48.nl

N.A.P. bar & restaurant
Zeven dagen per week geopend

Krijn Taconiskade 124

www.napamsterdam.nl

De Keuken van Tante Til
Eten waar je vrolijk van wordt

 IJburglaan 1501

www.dekeukenvantantetil.nl

Lago Caffè
Italiaans restaurant

IJburglaan 433

www.lagocaffe.nl

Café-restaurant Blok 4
Genieten met een topuitzicht en 

Amsterdams meeste zonuren

IJburglaan 500

www.blok4.com

Family IJburg
Snackbar

IJburglaan 1363

020 - 416 55 88

Bloem op IJburg, 
Italiaans restaurant
Houtovens pizza – diner- catering

IJburglaan 1289

www.bloemopijburg.nl

I-Grec
Grieks Specialiteitenrestaurant

Jean Desmetstraat 121

www.restaurantigrec.nl

Djemani
Surinaams Javaans afhaal

Erich Salomonstraat 223

020 - 416 00 22

Boerenjongens Eetwinkel
De delicatessenwinkel en traiteur,

voor borrel en diner

Talbotstraat 3

www.boerenjongens.nl

De Gouden Kom
Chinees specialiteitenrestaurant

Daguerrestraat 51

Gill’s
Fastfood

Joris Ivensplein 54

Blijburg
Stadsstrand idylle

Muiderlaan 1001

www.blijburg.nl
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BIJ’TIJ 
Kledingwinkel voor mannen en vrouwen 

aan de jachthaven van IJburg

Krijn Taconiskade 126

www.bijtij.nl

Pret op IJburg
Kindermode

IJburglaan 557

Schoonheid

Studio MJ
Beautybehandelingen, make-up(advies), 

wimperextensions en botox

Pampuslaan 27

www.studiomj.nl

R&M Kappers
Kapsalon

Maria Austriastraat 696

www.dekapperopijburg.nl

Ahmet hairstudio
Kapsalon

IJburglaan 1283

Beaute l’Essence
Wellness & skincare

Cas Oorthuyskade 196

www.beautelessence.nl

Marco’s Hair
Dames, Heren en Kinderkapsalon

IJburglaan 1293

www.marcoshair.nl

Derma Studio
Behandelingen en -workshops

Jan Vrijmanstraat 313

 www.dermastudio.nl

Rikit People
Customized hair, make-up & style

Jan Olphert Vaillantlaan 57

www.rikitpeople.nl

Hizi Hair
Kapsalon

Joris Ivensplein 52

www.hizihair.nl

Bliksem & Sterren 
kinderkleding en –schoenen
Van top tot teen voor kids van 2 t/m 14!

IJburglaan 1153

www.bliksemensterren.nl

Tjikky & Ko
Kidsshop & Naaicafé

Krijn Taconiskade 128

www.tjikkyenko.nl

Dartli Repro
Grafische diensten dichtbij…

Pedro de Medinalaan 1-c

www.dartli.nl

Expo IJburg
Informatiepunt voor IJburg als woonplek

Krijn Taconiskade 408

www.woningaanbodijburg.nl

Le Beau Gateau
Ontwerp van bijzondere taarten, 

workshops

Lumièrestraat 71

www.lebeaugateau.nl

Movie Max
Videotheek en versnaperingen

IJburglaan 842

020 - 777 03 62

Blokker
Huishoudelijke artikelen en meer

IJburglaan 551

www.blokker.nl

Etos
Drogist

IJburglaan 657

www.etos.nl

Zeeman
Textiel

IJburglaan 555

www.zeeman.com

Globe Reisbureau
Reisbureau

IJburglaan 565

www.globereisbureau.nl

Bruna
Boeken en postkantoor

IJburglaan 561

www.bruna.nl

Bikes and Boards
Fietsen, onderhoud en reparatie

Joris Ivensplein 50

www.bikesandboards.nl

Asgul
Kledingreparatie

Joris Ivensplein 116

Dierenpunt
Dierenarts, speciaalzaak en trimsalon 

Joris Ivensplein 108

www.hetdierenpunt.nl

Hema
Warenhuis voor food en non-food

Joris Ivensplein 60

www.hema.nl

Pamba
Stomerij, textielreiniging

IJburglaan 725

www.pamba.nl

D.I.O.
Drogisterij en parfumerie

IJburglaan 723

www.diodrogist.nl

Wonen

Design020
Alle topmerken design onder één dak

Pedro de Medinalaan 89-91

www.design020.nl

Design Labels
Exclusief design

Pedro de Medinalaan 53

www.designlabels.nl

Senso gietvloeren
Kwaliteitsvloeren

Pedro de Medinalaan 53

www.sensovloeren.nl

Bloemen en Cadeaus

De Beestenwinkel
Cadeautjes op pootjes

IJburglaan 567-569

www.beestenwinkel.nl

Don Florito
Specialist in Mooi, Kleur, 

Bloemen & Bruidsbloemwerk

Pampuslaan 31

www.donflorito.nl

Top1Toys
Speelgoedwinkel

Joris Ivensplein 8

www.top1toys.nl

IJgenwijs
Voor al je cadeautjes

IJburglaan 1285

www.ijgenwijs.nl

Jane Flowers
Bloemen en planten

IJburglaan 663

www.janeflowers.nl

Bloem en Zee
Elke week een kleurrijke stal met 

de mooiste bloemen

IJburglaan 444

www.bloemenvoorijburg.nl
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Levensmiddelen

BioLicious
Biologische supermarkt

Joris Ivensplein 56

Dal Magazzino
Italiaanse specialiteitenwinkel

IJburglaan 431

www.lagocaffe.nl

Brood & Banketbakkerij Lia
Pampuslaan 20

020-4166610

Kaddour Slagerij
Ambachtelijke Halal slager

Pampuslaan 22

www.kaddour.nl

Midnight IJburg
Avondwinkel met een breed assortiment

Pampuslaan 39

www.midnightijburg.nl

Versmarkt
Supermarkt, groente en fruit

Pampuslaan 106

www.versmarktshop.nl

IJburgs Groentepaleis
Groenteboer, maaltijden en etenswaren

IJburglaan 422

020-3317088

Gall&Gall
Slijterij

IJburglaan 659

www.gall.nl

Albert Heijn
Supermarkt

IJburglaan 719

www.ah.nl

Vomar
Supermarkt

IJburglaan 605

www.vomar.nl

Bart Verkerk Keurslager
(Scharrel)vlees, broodjes, maaltijden

IJburglaan 651

www.verkerk.keurslager.nl

Bakkerij Dekker en Winkler
Brood en banket

IJburglaan 653

Visgilde IJburg
Verse vis, broodjes, maaltijden, salades

IJburglaan 655

www.ijburg.visgilde.nl

Diverse

Studio Pampus
Kunstuitleen, verkoop en fotografie

Pampuslaan 33

www.dobbelsteenfotografie.nl

BBDKunst
Kunst voor bedrijven en particulieren

Johan van der Keukenstraat 99

www.bbdkunst.nl

B+B Lieve Nachten
Bed & Breakfast

Jan Olphert Vaillantlaan 77-79

020 - 416 49 44

Mode

Mirjam Nuver
Hoedenontwerpster

Jan Olphert Vaillantlaan 103

www.mirjamnuverhoeden.nl

Mimi et Toi
Sieraden en -ontwerpster

IJburglaan 1499

www.mimiettoi.nl

Suburb Denim
Denim & Fashion voor dames en heren 

IJburglaan 1499

www.suburbdenim.nl

Sevenlands
Bijzondere schoenen, mode en meer

IJburglaan 1359

www.sevenlands.nl

Flo 4 Kidz
Hippe baby- en kinderkleding, 

schoenen en cadeautjes

IJburglaan 1273-1275

www.flo4kidz.nl

Ien Lifestyleshop
A fashionable mix of women’s clothing, 

style & home decoration

Diemerparklaan 52-54

www.ienlifestyleshop.nl
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Naar wie is mijn straat, laan of plein vernoemd? Naar een bloem, een vogel, 
een boom? Dan is de link snel gelegd. Maar wat als je in de Sweelinckstraat 
woont? Weet dan iedereen meteen dat je in de componistenbuurt woont? 
En wie was Albert Cuyp? Een beeldhouwer soms? Of toch een schilder? 

fiLmers- en fotografenbUUrt

Cas oortHUys 
hoffotograaf van mokum

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 Brug een aantal korte biografieën 
van filmers en fotografen die op IJburg 
een straat, plein of kade ‘kregen’. Na 
Bert Haanstra en Ed van der Elsken 
deze keer een korte levensbeschrijving 
van Cas Oorthuys.

Cas oortHUys: 
Hoffotograaf van mokUm
Er zijn natuurlijk meer fotografen 

die Amsterdam op indringende wijze 
in beeld hebben gebracht. Eddy 
Posthuma de Boer bijvoorbeeld. Of 
Kors van Bennekom. En Kees Scherer. 
En uiteraard ook – om nog maar 
iemand in een lange reeks te noemen 
– de in deze serie al geportretteerde 
Ed van der Elsken. Niet zelden werd 
hun kijk op de hoofdstad gebundeld in 
dikke albums en hingen hun foto’s op 
drukbezochte tentoonstellingen.

Maar als er één man is die zich de 
‘hoffotograaf van Mokum en zijn 
bewoners’ mag noemen, dan is 
het wel Cas Oorthuys (1908–1975). 
Natuurlijk, Oorthuys beperkte zich 
niet tot Amsterdam. Verre van dat. 
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Voor het begeleiden van brugklassers 
is de stichting School’s Cool op zoek 
naar mentoren. School’s Cool steunt 
leerlingen van groep acht en brug-
klassers als de stap van basisschool 
naar voortgezet onderwijs extra ri-
sico met zich meebrengt. Want voor 
sommige jongeren is de nieuwe fase 
lastig, bijvoorbeeld door de grote 
vrijheid die op de middelbare school 
lonkt. Ook voor sommige ouders is 
de stap groot; ze verliezen het zicht 
op hun zoon of dochter. Met steun 
van een thuismentor van School’s 
cool leert de brugklasser het hoofd 
koel te houden onder de veranderde 
omstandigheden. Hij leert zijn tijd in 
te delen, bij te blijven met alle vak-
ken en op tijd vragen te stellen. Zo’n 
buitenschoolse mentor is een volwas-
sen vrijwilliger met affiniteit voor 
de schoolgaande jeugd, een man of 
vrouw met een gedegen schooloplei-
ding die de ouderlijke taak tijdelijk 
wil verlichten. De School’s coolmentor 
gaat eens per week op huisbezoek, 
ziet erop toe dat het kind tijd aan 
zijn huiswerk besteedt en bespreekt 
bijvoorbeeld schoolkwesties met de 
ouders en de klassenleraar. Wil je je 
aanmelden als mentor, of wil je meer 
weten over het werk van de stichting, 
kijk dan op  www.schoolscool.nl. 

mentoren gezocht voor 
begeleiding brugklassers

Zelfportret Cas Oorthuys, 1955©
 c
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Jubileum Don florito

Don Florito aan de Pampuslaan be-
staat één jaar. En dat wordt gevierd. 
Op zaterdag 7 mei zijn alle klanten 
vanaf 16.00 uur welkom voor een 
glas bubbels. Eigenaresse Giada Gra-
ziani herinnert zich nog goed hoe 
het begon vorig jaar. Want ook al 
kenden de mensen haar al van het 
karakteristieke wagentje waarmee 
ze bloemen ventte in de straten van 
IJburg, toch stapten ze in eerste in-
stantie wat afwachtend bij haar de 
winkel binnen. Lachend: “Die IJbur-
gers kijken eerst even de kat uit de 
boom. Maar ze zagen kennelijk dat 
het goed was.” Inmiddels heeft de 
bloemenspeciaalzaak een ‘leuke en 
trouwe klantenkring’. “De mensen 
komen bij mij voor een echt Don 
Floritoboeket. Maar ook voor plan-
ten voor in hun tuintje of een bloe-
menabonnement.” De zaak aan de 
Pampuslaan is uitgegroeid tot een 
buurtwinkel. Giada: “Mensen komen 
hier soms hun verhaal doen. Dat 
komt ook door mij, hoor. Ik vind het 
nu eenmaal leuk om een praatje te 
maken en iedereen apart aandacht 
te geven.” Op zaterdag 7 mei is er 
vanaf 16.00 uur voor elke klant een 
glaasje bubbels. Kijk voor meer in-
formatie op www.donflorito.nl.

Legendarisch bijvoorbeeld is de 
serie foto’s die hij maakte van de 
watersnoodramp van 1953. En de 
dubbelportretten van de toenmalige 
hartsvrienden Gerard Reve en W.F. 
Hermans voordat ze zo’n ruzie kregen 
dat de eerste aan de laatste schreef: 
“Ik ontzeg u bij dezen voor altijd de 
toegang tot mijn woning en wens 
mij voorgoed van de omgang met uw 
persoon te vrijwaren.”

Een legendarische regel. Net zo 
legendarisch als de foto’s die 
communist en verzetsstrijder Oorthuys 
als lid van ‘De Ondergedoken 
Camera’ maakte van Amsterdam in 
bezettingstijd en in het bijzonder van 
de hongerwinter. Het schrijnende 
portret van een broodmagere vrouw 
die een broodkorst in haar mond propt 
staat symbool voor deze periode. 

Ook na de oorlog gebruikte Oorthuys 
zijn 6x6 Rolleiflex aanvankelijk vooral 
om uitdrukking te geven aan zijn 
sociale engagement. Zijn in Indonesië 
geschoten fotoboek Een staat in 
wording, waarin hij ondubbelzinnig 
partij koos voor de Indonesische staat, 
is daarvan de belangrijkste getuige. 
“Ik groeide op in een kinderrijk 
domineesgezin,” zei hij in een 
interview, “en dan leer je wel te zien 
wat er om je heen gebeurt.”

Niettemin verloor Oorthuys na zijn 
periode in Indonesië langzamerhand 
wat wel zijn ‘linkse engagement’ 
werd genoemd. Hij, die zich zo had 
verzet tegen het ‘mooie plaatje om 
het mooie plaatje alleen’, begon ook 
te zoeken naar spannende diagonalen, 
lange slagschaduwen en aparte 
camerastandpunten. Wat onder meer 
resulteerde in een serie opmerkelijke 
foto’s van het na-oorlogse Amsterdam 
in opbouw. Waarbij hij overigens niet 
vergat de Amsterdammers die in die 
nieuwe huizen gingen wonen een 
prominente plaats te geven.

Oorthuys, die later ook nog een 
veelgeprezen fotoboek over Rotterdam 
zou maken, liet meer dan een half 
miljoen negatieven na en maakte 
weinig woorden vuil aan zijn werk. “Ik 
stel de schilderkunst veel hoger,” zei hij 
onomwonden. “Ik zal nooit foto’s aan 
de muur hangen. Een foto hoort in een 
krant of een boek. Daar heeft-ie de 
functie waarvoor-ie is bestemd.”
Door Douwe Sluiter

Donderdagavond 28 april was de Enneus Heermabrug groen verlicht. Volg het 
nieuws over de brug op  www.debrugkrant.nl

I like the fog in IJburg. It makes the 
flat landscape more surprising and 
potentially interesting. It is now 
my second favorite fog. ||| Ben op 
ijburg • Wakka naar mijn huis ;) ||| 
Net een vos gesignaleerd op het 
Zeeburgereiland. Het hoort hier 
toch echt bij de stad Amsterdam. 
||| Wordt voor mijn nieuwe huis 
aangesproken door wildvreemde om 
mij uitgebreid te complimenteren 
met het ontwerp. #tochleuk #ijburg 
#zelfbouwen ||| Het grappige van de 
waarschuwingsborden voor DNA-
Sray op IJburg is dat ze vooral staan 
bij leegstaande winkelpanden. ||| 
er wordt wat afgesupt hier in de 
grachten #ijburg ||| De bijen vliegen 
weer in het Diemerpark! ||| waar ligt 
ijburg? ik ben even de kluts kwijt.

van twitter
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Home-Start zoekt vrijwilligers die 
jonge gezinnen willen helpen. De 
stichting is al drie jaar actief in Oost 
en heeft inmiddels een heel team van 
vrijwilligers opgebouwd. Dit zijn en-
thousiaste mensen die vanuit hun er-
varing als ouder of opvoeder andere 
gezinnen tot steun willen zijn. De vrij-
willigers worden als maatje gekop-
peld aan een gezin met kinderen van 
nul tot zeven jaar. Voor nieuwkomers 
is er een voorbereidingscursus die zes 
ochtenden duurt (in mei en juni) en 
begeleiding op maat. Kijk voor meer 
informatie op www.home-start.nl, 
mail naar amsterdam.oost@home-
start.nl, of bel met Martine Stokvis 
(06-51422622). Het is ook mogelijk 
om ander vrijwilligerswerk te doen. 
Bij ViiA aan de IJburglaan 727B is een 
overzicht van het aanbod beschikbaar 
(www.viia.nl).

De jury van de NEPROM-prijs voor 
Locatieontwikkeling, een prijs 
voor een overheidsinstantie en een 
marktpartij die door goede samen-
werking een hoogwaardig nieuw-
bouwproject hebben opgeleverd, 
heeft vier projecten genomineerd 
voor de editie 2011. Een van de 
genomineerde projecten is Water-
buurten Oost & West.

Stemmen
Nieuw dit jaar is de publieksprijs. 
Via het internet en tijdens de uit-
reiking kan ook publiek stemmen 
op wat zij het beste voorbeeld voor 
de branche vinden als het gaat om 
samenwerking tussen overheid en 
markt. Dit kan op www.neprom.
nl/publieksprijs. De prijsuitreiking 
is  op 19 mei. De genomineerden 
zijn: De Promesse (Lelystad en ASR 
Vastgoed Ontwikkeling); Newport 
Nesselande (Rotterdam en New-
port Nesselande CV); Waterbuurten 
Oost&West (Amsterdam en Ontwik-
kelingscombinatie Waterbuurt West 
VOF); Rond de Admirant (Eindho-
ven en Heijmans).

vrijwilligers Humanitas 
Home-start 

waterbuurten 
steigereiland in de 
race voor prijs

KORT
  NIEUWS

De Pampuslaan is een leuke winkel 
rijker: het IJsbonbonnetje. Eigenaren 
Bryan van Eyck en Maria Aquino ope-
nen in april de deuren. “We hebben er 
enorm veel zin in.” Voor het stel is het 
hun tweede zaak. Ruim een jaar gele-
den openden ze in de Rijnstraat hun 
eerste ijswinkel. Het ijs kopen ze in 
bij Monte Pelmo in de Jordaan, waar 
al meer dan 45 jaar op ambachtelij-
ke wijze Italiaans ijs wordt gemaakt. 
Deze kleine ijsfabriek is een begrip 
in de Jordaan en ver daarbuiten. Het 
IJsbonbonnetje (Pampuslaan 41-43) is 
geopend van 11.00 tot 22.00 uur. “Bij 
mooi weer iets langer, bij slecht weer 
wellicht iets korter.” Op 29 april is er 
vanwege de opening een feestelijke 
actie. Dan is het tweede bolletje gratis.

iJsbonbonnetje 
geeft ijs weg

Het is warm in de werkruimte van Erik van 
de Langkruis en Merel Mulder. Dat zal wel 
komen door de grote groep vrouwen die zo-
juist naar buiten is gestapt. Deze club expats 
bezocht het spreekuur omdat ze een ruimte 
zoeken. Voor tips klopten ze aan bij IJburg 
Werkt. “Dat is precies wat we willen,” zegt 
Erik enthousiast. “Wij brengen mensen in 
contact met andere mensen of verenigingen 
die beschikken over de benodigde kennis, 
materialen, of wat dan ook om ideeën te 
kunnen realiseren.” 

Zo werd er voor het kerstfeest van de IJburg 
Angels (zes meiden in een rolstoel) con-
tact gelegd met jongeren van productiehuis 
Youthside voor hulp bij de opbouw, met 

‘sociale’ kok John Palman die in de keuken 
aan de slag ging, en met Life en Kicking, 
waar een geschikte ruimte gevonden werd. 
Merel: “Als de mensen elkaar eenmaal ken-

kom maar op met die ideeën
Bewoners met plannen voor hun buurt 
kunnen op woensdag- en vrijdagmid-
dag terecht op het spreekuur van IJburg 
Werkt, dat is gevestigd in het Gezond-
heidscentrum IJburg. 

nen, weten ze elkaar in het vervolg hopelijk 
te vinden.”

IJburg Werkt – een samenwerking tussen 
stadsdeel Oost, Civic Zeeburg, marktmees-
ter IJburg, stichting ViiA, en IJ-office – is in 
het voorjaar van 2010 gestart. Sindsdien zijn 
er al heel wat mooie plannen werkelijkheid 
geworden. Kijk maar eens naar de Marok-
kaanse vrouwen die elke woensdagochtend 
samenkomen in jongerencentrum Youthsi-
de. Of de onlangs gehouden djembéwork-
shop voor verstandelijk gehandicapten. 

Erik: “In principe richten we ons op alle be-
woners. Maar onze prioriteit ligt bij groepen 
die minder makkelijk zelf hun weg vinden, 
die kwetsbaar zijn. We zien graag dat men-
sen verantwoordelijkheid nemen voor el-
kaar. Dan ontstaan er prachtige dingen. We 
hopen echt dat zoveel mogelijk mensen zich 
bij ons melden.”

Binnenlopen bij IJburg Werkt kan elke woens-
dag en vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur, in het 
Gezondheidscentrum bij ViiA (na de schuif-
deuren links), IJburglaan 727. Meer informa-
tie? Mail naar  IJburgwerkt@civiczeeburg.nl.

Hoe kwam je op het idee?
“Toen wij zelf thuis zonnepanelen op ons dak 
plaatsten, viel het ons op hoe weinig er nog 
zijn op IJburg. Terwijl subsidie (nog) bestaat 
en zonnepanelen steeds goedkoper en effi-
ciënter worden. Daar moet ik iets mee, dacht 
ik. Een jaar later zag ik in de nieuwsbrief van 

het bedrijf Greenchoice een oproep voor 
mensen met plannen voor een lokaal energie-
bedrijf. Dat was voor mij het moment om in 
actie te komen.” 

Wat is je doel?
“Om met Greenchoice in zee te kunnen gaan, 

zijn er minstens 50 lokale deelnemers nodig. 
Dan zijn we, zoals ze dat noemen, een lokaal 
energiebedrijf in wording. En kunnen we pro-
beren om, in ons geval op IJburg, extra doelen 
te verwezenlijken op het gebied van duurzame 
energie. Juist met die duurzame energie kun 
je zelf aan de slag. Uiteindelijk is het doel alle 
energie die je voor huishoudelijk gebruik no-
dig hebt plaatselijk op te wekken.”

Hoe dan?
“Bijna alle gebouwen op IJburg hebben een 
plat dak. Als je die helemaal volzet met zon-
nepanelen kom je al een aardig eind. Dan 
zijn we behoorlijk plat voor de zon. De lokale 
energiemaatschappij kan allerlei initiatieven 
ontplooien om dat te bevorderen. In geza-
menlijkheid moet het goedkoper en daardoor 
rendabeler kunnen.” 

Belangstelling peilen
“De naam IJnergie heb ik inmiddels gere-
gistreerd. Ik ben bezig met het verzamelen 
van informatie en met het leggen van zoveel 
mogelijk contacten. In een later stadium kan 
Greenchoice komen uitleggen wat de moge-
lijkheden zijn. Nu is het tijd om de belangstel-
ling te peilen op IJburg. Dat kan natuurlijk 
het beste via de Brug, en daarna via de lokale 
sociale media.”

Heb je interesse? Wil je meedoen? Stuur dan 
een mail naar ijnergie@yahoo.com. Jeroen 
Overweel kan ook hulp gebruiken bij het ma-
ken van de onontbeerlijke website en een logo.

Het opzetten van lokale, duurzame energiebedrijfjes lijkt een trend. Met behulp 
van wind en vooral zon is het mogelijk om op kleine schaal zelf energie op te 
wekken. Jeroen Overweel ziet dat wel zitten voor IJburg. En polst de interesse.

pLat voor De Zon
iJnergie

| | | iJbUrg werkt HeLpt Je op weg | | |

poll
De F1 van AHC IJburg na de laatste wedstrijd van seizoen. Gelijkgespeeld. ‘Maar,’ 
zegt coach Diekmann, volgend jaar heeft het team exact dezelfde samenstelling. 
‘Dus hou deze jongens in de gaten.’

Jeroen Overweel heeft al zonnepanelen op zijn dak. 
“Wie doet er mee?”

IJburg Werkt helpt plannen voor de buurt te realiseren
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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 

MEI 2011 
Ma 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 09.30-10.30 HATHA FLOW YOGA beg. 

Do 19.30-20.45 MODERN JAZZ beg. 

 20.45-22.00 PILATES FLOW int. 

IJdijk 8 | 1095KM Amsterdam 

T 020 4961570 | info@praq.nl

Restaurant Praq

www.praq.nl

FILM- EN VIDEOWORKSHOPS 
IN DE MEIVAKANTIE

Kijk voor de programmering op www.waaidorp.nl

IJburglaan 1499 | 1087 KM Amsterdam
06 14 23 14 78 | info@suburbdenim.nl

www.suburbdenim.nl

Denim 
Fashion
voor dames en heren

 &

HARDLOPEN
WANDELEN

FITNESS
SANDALEN
SLIPPERS

ruime keuze, beste advies

www.run-inn.nl
Linnaeuskade 5 | 1098 BC Amsterdam

bij HEMA Linnaeusstraat pal om de hoek

voor de actieve vrijetijdsbesteder



Michiel Steetskamp (28) en Pieter Dut-
man (28) leerden elkaar kennen op de 

Hogere Hotelschool in Leeuwarden. Later, 
toen ze allebei al op IJburg woonden en 

golflessen volgden (‘hebben we nu geen tijd 
meer voor’) bespraken ze hun toekomst-
plannen. En besloten ze samen een zaak te 
beginnen. Via de bedrijfscoördinator hoor-
den ze over horecabestemmingen aan de 
haven. En kozen ze het huidige pand.

“Deze had de leukste indeling. Toen we 
begonnen was de straat nog opengebro-
ken. Het was een bouwput met een blauwe 

keet voor de deur. De toekomstige haven 
werd zelfs nog gebaggerd. Pas een jaar 
later was de weg klaar. Dit is IJburg hè. 
We deden de deuren toch gewoon open. 
We zagen het terras al op die kade staan. 
Bovendien, een beetje IJburger laat zich 
toch niet tegenhouden door een beetje 
zand.”

Hoewel de tijd voor de compagnons ra-
zendsnel is gegaan, ontwikkelt de wijk 
zich langzamer dan gedacht. Ze liggen 
daar niet wakker van. “Je moet geduld 
hebben en zelf hard werken. Dingen be-
denken. Zoals eens in de zoveel tijd een 
Amsterdamse avond. Of een voetbalfes-
tijn.” Het WK op groot scherm afgelopen 
zomer was inderdaad een groot succes. 
“Echt top. We dachten: we hangen ge-
woon twee schermen op en we zien wel. 
Het leek hier wel een kroeg.”

Pieter: “Zo willen we ons ook wel meer 
gaan profileren. Als het eetcafé van IJ-
burg. Laagdrempelig, met een goede 
prijs-kwaliteitverhouding. Bij ons kun je 
binnenlopen voor koffie, een tosti of een 
drankje aan de bar. Maar toch ook voor 
een uitgebreid diner.”

Voor de zomer staan er weer een aantal 
mooie evenementen gepland. Zoals de 
Ladies Zondag eind juni, in samenwer-
king met de bovenbuurvrouw. Veel willen 
ze er nog niet over loslaten. “Het wordt 
iets met kleding en scroppino’s.” Aan 
het eind van de zomer komen hun oude 
makkers van de hotelschool optreden met 
hun coverband Gorgeous George. “Die 
zijn echt sky high nu. Dus dat wordt een 
groot feest. En op 1 mei bestaan we twee 
jaar. Dan gaan we het ook even extra ge-
zellig maken.”

bestaat op 1 mei twee Jaar
| | | Dok48 – eten & Drinken | | | 

In het voorjaar van 2009 kregen twee jongens van 26 de sleutel van hun 
nieuwe zaak aan de haven van IJburg. Voortvarend gingen ze met het 
casco pand aan de slag. Van kruipgat tot plafondventilatie; met hulp van 
echte bouwvakkers hebben Michiel en Pieter hun DOK48 eigenhandig in-
gericht. Michiel: “Het was hard werken, maar mooi om te doen. Volgende 
keer doe ik het weer zo.”

Michiel (l) en Pieter in hun van kop tot kont zelf opgebouwde DOK48.

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

ineke
1/16

Oecumenische basis gemeente op IJburg
ekklesia

Zondag 1 mei

TIJD 11.00 UUR 
 

LET OP! NIEUWE TIJD

GEBOUW PKIJ | SOLID 18
MARIA AUSTRIASTRAAT HOEK PELSTERPARK

www.tronk.nl

Viering van 
Schrift en Tafel 

(met doop)
Toespraak Pim Rijnders
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een sCHooL ZonDer gangen
nieUwboUw iJbUrg CoLLege voLtooiD

Op 20 april werd de nieuwbouw van het IJburg College officieel opgele-
verd. Na de zomer wordt het gebouw in gebruik genomen. Nico Moen, 
projectleider huisvesting, geeft een rondleiding. “Het gebouw is net een 
kokosnoot: donker van buiten, licht van binnen.”

“We beginnen onder de grond,” zegt Nico 
fier, “daar is onze fietsenkelder. Er kunnen 
ruim 800 fietsen gestald worden.” Omdat 
de school gebouwd werd in combinatie 
met wonen (op een deel van het dak ver-
rijzen 23 huurwoningen van Ymere) kon-
den de kosten voor de ondergrondse ga-
rage worden gedeeld. “Die fietsen hadden 
anders op de buitenruimte gemoeten.”

De hoofdingang ligt aan de Pampuslaan 1, 
voor zowel de school als voor de inpandige 
sporthal. “Bij de entree zit straks de con-
ciërge, ook wel gastheer genoemd.” Een 
stukje verder ligt de centrale hal, het ver-
zamelpunt voor de zes deelscholen. 

In één deelschool brengen ongeveer 200 
leerlingen de meeste tijd door. Elke deel-
school heeft weer zijn eigen ‘plein’, ofte-
wel het leerdomein. “Het zijn als het ware 
schooltjes binnen de school.” Rondom het 
plein liggen de lokalen. “Zie je dat grid op 
de vloer? De schilder bracht zo’n vier ki-
lometer stippels handmatig aan. Vond-ie 
eerst nog wel leuk… De stippels verbeel-
den het stramien van de bouw. Handig bij 
de inrichting van het plein, die elke zes 
weken verandert, net als het leerthema.”

“Is het je opgevallen dat deze school geen 
gangen heeft? Dat heeft te maken met ons 
idee over onderwijs. Iedereen doet mee. 
Zonder gangen verdwaal je niet, ben je al-
tijd zichtbaar. In het hele ontwerp is reke-
ning gehouden met dit concept. Ik noem 
dit gebouw wel eens een kokosnoot: don-
ker van buiten, licht van binnen.”

Dan komen we bij de sporthal. Hightech. 
Er is zelfs een klimwand. In de zeven meter 
hoge hal kunnen alle denkbare zaalspor-
ten beoefend worden. Het bijzondere aan 
de sporthal is de ligging op het dak. Geen 
toeval, volgens Nico. “We wilden geen 
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‘blokkendoosschool’, wat je al snel krijgt 
bij zo’n grote hal. Vandaar de keuze voor 
het dak. Het had nog wel wat voeten in de 
aarde met de isolatie. De lokalen hieron-
der mogen natuurlijk geen hinder onder-
vinden van balsporten.”

Achter de sporthal, nog een trap op, be-
vindt zich de sportkantine. Daarvoor 
zoekt de school nog een uitbater, liefst een 
lokale partij. Nico: “Samenwerken met lo-
kale instanties zoals de basisscholen, The-
atraal IJburg, Nowhere en Muziekschool 
Amsterdam past ook weer bij het concept 
leren in de werkelijkheid. Die partijen heb-
ben hun expertise. Wij hebben hier nu 

sportHaL
Het IJburg College is hoofdgebruiker van de sporthal (gemiddeld 40 uur per 
week, maandag tot en met vrijdag van 8.30–17.00 uur). Buiten deze tijden heeft 
stadsdeel Oost het beheer en is de sporthal door externen te gebruiken.

prachtige faciliteiten. Na schooltijd kun-
nen zo allerlei brede schoolactiviteiten 
plaatsvinden.”

En dan, tadaa, komen we in het Grand 
Café Gracaij. Met zijn eikenhouten vloer. 
En zijn supersonische schuifwand. Waar-
mee er achterin nog een multifunctionele 
zaal gecreëerd kan worden, inclusief tri-
bune. “Hier kunnen danslessen gegeven 
worden, maar ook feesten en partijen. 
Vanuit de aangrenzende leerkeuken kun-
nen onze leerlingen de catering verzor-
gen.”

“Ach,” zegt Nico, “het is spannend hoor. 
Voor ons is het ook allemaal nieuw. Maar 
deze school gaat op voor de Scholenbouw-
prijs. En raad eens wat? Ik denk dat we een 
goede kans maken.”

Het IJburg College wordt na de zomer in 
gebruik genomen. Dan telt de school 500 
leerlingen, onder wie 200 nieuwe eerste-
jaars. Waarschijnlijk is de school in 2015 
met 1300 leerlingen volgroeid. De officiële 
opening is eind januari 2012, wanneer de 
school z’n eerste lustrum viert.
Door Linda van den Dobbelsteen

mereLs 
bLog

meer merel op www.debrugkrant.nl

Waarom ben ik dan weer de enige met een korte 
broek? Ik haat jullie! X

Waar zal ik deze week over 
gaan schrijven? Mijn zestiende 
verjaardag? Mijn (nu nog kortere) 
haar? Het effect wat sociale 
netwerken op mij hebben? Nee (…)

Een buschauffeur die tegen iedereen “goeiemorgen” zegt. 
Dat vind ik nou leuk.

Wat zijn er toch een FUCKING irritante 
mensen op de wereld.

Deze zomer: werken op een kinderkamp of werken 
op de parade?

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.

Het is een moeilijke keuze. Ik vind lastige, 
arme, scheldende kindjes geweldig. Maar de 
Parade is ook fantastisch. Als kassameisje.

En dan hoefde je pas om kwart voor 10 op school te 
zijn. Zal ik gewoon naar huis gaan? We verliezen 
dat hele klassentoernooi toch wel. Ja, je merkt het, 
ik ben poepchagrijnig.

Le fromage
Dag lieve lezer. Er is lange tijd niets 
verschenen van mij, ik weet het. Ik zou 
graag zeggen dat ik op vakantie was of 
iets dergelijks, maar dan zou ik helaas 
niet de waarheid spreken. Dit was een 
gevalletje van “procrastination”, oftewel 
“uitstelgedrag”. 
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Er staat nu al 3 keer Noodles, ik 
ga het boek in een hoek smijten 
en nooit meer lezen.

iJbUrg CoLLege
School voor vmbo, havo en vwo

Oppervlakte school
11.652 m2

Oppervlakte fietsenkelder 
1093 m2

Oppervlakte sporthal
2944 m2

Bouwkosten €
18,5 miljoen 

Leerlingen 
1300 (in 2015)

Woningen op het dak:
23

Architect
LIAG Erik Schotte projectarchitect

Aannemer
Bakker en de Geus

Interieurarchitect
Ateliers Patricia Hessing

De officiële oplevering van de 
nieuwbouw. Tot de zomervakantie 
wordt de nieuwe school ingericht en 
gaan leerlingen en medewerkers het 
gebouw verkennen.
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de brug
puzzel • strip • colofon • agenda

Horizontaal 1 Schutten 6 watersportkleding 12 bladbeginsel 14 schonk 15 voegwoord 17 Amsterdamse 
universiteit (afk.) 18 zeker 20 dwarsmast 21 oude koloniën (afk.) 22 zeilwedstrijd 25 deel van een 
zeilschip 28 levend wezen 29 koninklijk meubel 31 hemellichaam 32 bedrijfstak (afk.) 33 buitenaards 
wezen (afk.) 35 masker 36 luitenant (afk.) 37 neon (symbool) 38 Bijbelfiguur 40 wortel 42 bruto (afk.) 
43 eten 44 voegwoord 46 pet 48 niet-vakman 51 Duitse BV 53 ambtshalve (afk.) 54 erfelijkheidsdrager 
(afk.) 56 muzieknoot 57 uitroep van afschuw 58 deel van een been 60 werplus 62 Keltische dans 
64 Nederlands gerecht 66 scheepsjournaal 68 oudste stad 69 barium (symbool) 70 papegaai 72 onzes 
inziens (afk.) 73 knock-out (afk.) 74 kleverig plantenproduct 76 hoofddeksel 78 onderdeel van een 
elektrisch apparaat 79 ondergang. 

verticaal 1 K1 Onverzorgd 2 peuter 3 manoeuvre van een schip 4 smaakgewaarwording 5 Europees 
parlement afk.) 7 maanstand (afk.) 8 Jezus van Nazareth, de Koning der Joden (afk.) 9 de meest lange 10 
periode (afk.) 11 lastig doen 13 bevruchting (afk.) 16 gebeurtenis 18 niet koud 19 zeer dom 21 zintuigen 
23 persoonlijk voornaamwoord 24 motorrace (afk.) 26 internationale organisatie (afk.) 27 Amsterdamse 
tijd (afk.) 30 deel van een oog 34 snelheid 36 dierenproduct 38 woonboot 39 beursgebouw (afk.) 40 
richtingaanwijzer 41 lichaamsdeel 45 magazijn 47 bak voor erts 49 respect 50 visfuik 52 winderig en 
koud 54 gegevens 55 deel van een kolenkachel 57 riviertje 59 item (afk.) 60 lager onderwijs (afk.) 61 
onder officier (afk.) 63 omroep (afk.) 65 stadsgroen 67 vies 71 dwarsmast 74 uitroep van verbazing 75 
selenium (symbool) 76 hoogeerwaarde (afk.) 77 lidwoord. 

 

agenDa
29 april
Cabaret Dolf Jansen: Als ik het niet 
doe doet niemand het (try-out); 
Theater De Omval, 20.30 uur

30 april
Blijburgs Koninginnedag: spelletjes, 
vrijmarkt, bandjes 
en DJ’s. 9.00-21.00 uur; toegang  
€ 3,50 (kinderen gratis) 

Vrijmarkt aan de haven, vanaf 9.00 
uur. DJ bij N.A.P., vanaf 13.00 uur

Vrijmarkt Winkelcentrum 

1 mei
Familievoorstelling Wonderland: 
The Pool of Tears (1+). Inloop & 
knutselen, voorstellen en smullen 
naderhand; vanaf 15.00 uur (kaartje 
= gratis pannenkoek). Zie www.
pleintheater.nl.

Jeugdtheater 4+ Kleintje Kaf: Het 
Dierenbal; theater De Omval, 14.00 
uur

2 mei
Peter van Dijk: Otje’s vader (6+). 
Verteltheater, en workshop cake 
versieren. Vanaf 12.30 uur

3 mei
Workshop ‘wat je werkelijk graag 
doet en hoe je daar je werk 
van maakt’; 19.30 - 22.00 uur, 
IJburglaan 1010. Meer informatie:  
www.jorrittimmermans.nl

3 en 4 mei
Groot feest ter ere van Annies 
honderdste verjaardag. 
Voor elk wat wils, gratis en 
gezellig. Programma op www.
theatraalijburg.nl. Centrum voor 
Vrije Tijd, Ed Pelsterpark 8

5 mei
Film Vrijburcht: Haar naam was 
Sarah; 20.30 uur

6 mei
Cabaret Murth Mossel: 1e pers. 
enkelv.; Theater De Omval (www.
theaterdeomval.nl); 20.30 uur

7 mei
SUNA’S DANS DINER. Tafelen en 
dansen met DJ Suna en de Parades 
snoepmeisjes, 19.00 uur, Blijburg 
(reserveren via www.blijburg.nl)

8 mei
Poppenkasttheater DroomrIJs: 
Lentekriebels in de sloot (2-7 jaar); 
10.15 uur, 12.15 uur en 15.00 uur; 
Lumierestraat 63; €6 pp inclusief 
koffietheelimonade. Informatie en 
reserveren www.droomrijs.nl.

12 mei
Film Vrijburcht: Another Year; 
20.30 uur

13+14 mei
Jong theateraanbod: Lara 
Wakelkamp & Joep Vermolen: 
Alle witte paarden moeten 
dood; Eva van Manen & Sanne 
Vanderbruggen: Kas. Pleintheater, 
20.30 uur.

14 mei
Theater Vrijburcht: 

Robert Derksens Het Zwarte 
Schaap, 20.30 uur

15 mei 
Kanovaren voor iedereen; 14.00-
16.00 uur; KOY, camping Zeeburg 
(gratis)

Voorjaarsmarkt Dappermarkt.
 Mét feestelijkheden.

Kinderfilm Vrijburcht: Knoester 
(4+); 13.30 uur

Kinderfilm Vrijburcht: Foeksia de 
miniheks (6+); 15.30 uur

Excursie Eten uit de natuur; 
Natuurpark Spoorzicht, 11.00-
13.00 uur (start bij parkeerplaats 
noordkant station Diemen)

16 mei
Familievoorstelling Myrna Versteeg: 
Er was eens in Oost… Pleintheater, 
16.00 uur

19 mei
Jazzavond met aansluitend jamsessie 
door conservatoriumstudenten. 
Neem je instrument mee, want jij 
mag ook meedoen. Harbourclub 
The Lighthouse, 21.00 uur

Film Vrijburcht: Tiramisu; 20.30 uur

19 mei en 20 mei
Toneelvoorstelling Belle & Beesten: 
De Muur - Een stuk over liefde, 
leugens en leerlingen; Pleintheater, 
20.00 uur.

20 t/m 22 mei
Theaterweekend Annieversary, 
Waaidorp, Zeeburgereiland. 
Programma:  www.waaidorp.nl.

21 mei 
Drakenbootrace op het IJ, 
georganiseerd door Rotary Amsterdam 
Blauw. Opbrengst voor het goede doel.

Calle Real: Encina y olivo; Twaalf 
zangeressen en een klein orkest; 
Pleintheater, 20.30 uur

Open Dag Keramiekstudio Kelk 
van Opaal, 14.00 tot 18.00 uur, 
IJburglaan 363, steiger C

22 mei
Kindertheater Vrijburcht: Ida van 
Drills Oma’s oma (8+); 15.00 uur 
(gratis voor meekomende oma’s)

26 mei
Film Vrijburcht: Die Fremde; 
20.30 uur

27 mei
Trojkatoneel: Een zwarte Pool; 
Vrijburcht, 20.15 uur

The Way2Meet1: drievoudig 
tijdsbeeld van de IJburger; expositie 
en uitgave boek; 16.00-19.30 uur; 
L63; Lumièrestraat 63

de Brug nr. 5-2011 verschijnt

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

Elke zondag
Viering in De Binnenwaai, 11.00 
uur, Ed Pelsterpark 8

brigadier bert maarten gerritsen

pUZZeL priJsvraag

winnen! sUbLieme 
riJsttafeL voor twee 
personen biJ CHinees 
speCiaLiteitenrestaUrant 
goUDen kom. 

Wil jij de rijsttafel voor 
twee winnen? 
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met je naam, 
adres en telefoonnummer) voor 
16 mei 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. 3-2011 was: 
motorhandschoen. De winnaar, 
mevrouw J.P. Vink, heeft haar 
prijs inmiddels in ontvangst 
genomen.
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Deze puzzel wordt u aangeboden door Chinees specialiteitenrestaurant De gouden kom, 
(Daguerrestraat 51, 020-4166775).


