
Masterboy Stefano
helpt zijn jongens 
‘door de winter’

Fort aan het Pampus
over land maken 

in de 19e eeuw

LMB
Het kan geen kwaad een beetje bijtijds 
uit de kast te komen. Prima toch? Maar 
toen mijn dochter van acht onlangs uit 
die kast stapte, keek ik toch een beetje 
verwonderd op. 

We werden gebeld door vrienden, 
zoals dat wel meer gaat. Het was 
vrijdagmiddag en mooi weer. 
Uitzonderlijk mooi zelfs, voor de zomer 
die we achter de rug hebben. Daar moet 
op getoost worden, zullen die vrienden 
hebben gedacht. Of we een wijntje 
kwamen drinken op hun gloednieuwe 
terras aan het water. Om een uur of 
acht.

De oudste twee kinderen begonnen 
als opgewreven appeltjes te glimmen 
toen we hen vertelden dat ze een uurtje 
alleen thuis zouden zijn. En mochten 
oppassen op de jongste, die toch sliep. 
“We zijn vlakbij,” zeiden we, “dus als 
er iets is, dan bellen jullie gewoon.” Ik 
zal de trots op hun gezichtjes niet vlug 
vergeten. Het rijk alleen, jottem. Met 
een goed gevoel namen we afscheid van 
elkaar.

Bij die vrienden aangekomen, bleken 
zij een verrassing in petto te hebben. 
Aan hun gloednieuwe terras lag een 
leenboot aangemeerd. Of we het leuk 
zouden vinden daarmee een stukje 
te gaan varen? Over de grachten van 
IJburg. Daar hoefden wij – als bootlozen 
– niet lang over na te denken. Los die 
tros. Kregen we eindelijk eens de kans 
om vanaf de andere kant in die goed 
beglaasde waterwoningen te gluren.

Omdat er nogal wat wind stond, 
holde ik even naar huis om een vest 
te halen. Alwaar ik verwachtte mijn 
kinderen intens tevreden op de bank 
aan te treffen. Maar mijn hand had 
de deurklink nog niet naar beneden 
gedrukt of mijn zoon vloog zo’n beetje 
tegen het plafond. “Hoi,” zei ik, mijn 
opgloeiende wantrouwen negerend. 
“Hoi,” zei ook hij. Zijn voorhoofd 
glom van het zweet, zijn neus toonde 
hetzelfde verontrustende verschijnsel. 
“Waar is je zus?” vroeg ik, want haar zag 
ik in de woonkamer niet zo gauw. “Oh, 
euw, uhhh, nou, pfff, in de kast, of zo.” 

In de kast. Natuurlijk. Logisch. Hoe kon ik 
zoiets doms vragen. In de kast! Waar de 
zus in kwestie net doodgemoedereerd 
uitstapte met de op nonchalante wijze 
gestelde vraag: “Wat eh, wat is er 
mam?”

Wat er was? Dat had ik een tel eerder 
zojuist uit mijn ooghoek gezien. 
Gesuikerd snoepgoed dat netjes 
gerangschikt in feestelijke rijen van drie 
op tafel lag. “O niets hoor,” zei ik alsof 
ik het allemaal heel normaal vond: die 
zweetneus van m’n zoon, mijn dochter 
die uit de kast kwam en dat vrolijk 
gesuikerde snoepwerk op tafel.

Ik griste mijn vest van de kapstok en ging 
op weg naar de boot. Nog héél even 
laat ik ze in de waan dat ze briljante 
stiekemerdjes zijn…

In de kast
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

Nathalie is slechts een van de vele IJburgers 
die op de IJburglaan dagelijks in de file staan. 
Een file die er niet minder op wordt, ondanks 
openstelling van de weg aan de oostkant van 
IJburg, die aansluiting geeft op de A1. Wet-
houder Jeroen van Spijk van stadsdeel Oost, 
die ‘parkeren en mobiliteit’ in zijn portefeuille 
heeft, is zich bewust van het probleem. “Het 

is inderdaad druk op de Enneüs Heermab-
rug. Nu de vakantie voorbij is, stapt iedereen 
weer op hetzelfde moment in zijn auto.”

Verbetering op korte termijn
“Wat ik kan doen – en wat ik ook ga doen, 
want het is een acuut probleem – dat is een 
onderzoek instellen naar maatregelen die op 

de korte termijn lucht geven. Kijken hoe we 
de doorstroming kunnen verbeteren. Ik denk 
daarbij aan het beter afstellen van verkeers-
lichten. En het creëren van opstelvakken. Ik 
weet dat het kruispunt op Zeeburgereiland 
ook voor problemen zorgt, dus wellicht kan 
dat worden aangepakt.”

Van Spijk legt de uitkomst van het onderzoek 
eerst voor aan de deelraad, want zij hebben 
al vragen gesteld over het probleem. “Zodra 
er dan meer duidelijkheid is, zal ik dat zeker 
kenbaar maken.”

Tweede toegangsweg
IJburg heeft sinds kort officieel een tweede 
toegangsweg, aan de oostkant van het eiland. 
Die weg wordt op dit moment van de nodige 
veiligheidsmaatregelen voorzien, zoals de 
aanleg van een fietspad. Van Spijk: “We had-
den gehoopt dat het openstellen van deze weg 
voor meer verlichting zou zorgen. Maar dat 
is dus niet zo. Een teleurstelling. Toch hoor 
ik van veel bewoners dat ze blij zijn met deze 
weg.”

Sluipverkeer
“Het is wel pech,” zegt de wethouder, “dat te-
gelijk met de openstelling van deze weg ook 
werkzaamheden worden uitgevoerd aan de 
A1. Die duren nog tot en met december. Dat 
maakt de doorstroming extra belabberd.” 

Neem Nathalie (35). Elke dag weer stort ze zich zuchtend in de file. 
’s Morgens kost het haar een half uur om uit IJburg weg te komen; ’s 
avonds weer net zoveel tijd om ernaar terug te keren. Ze wordt er knap 
moedeloos van. “Nadat ik om half negen de kinderen naar school heb 
gebracht, ga ik meteen naar mijn werk. Zit ik dus ook meteen in de 
file. Je zult zeggen, ga dan later, maar dat vindt mijn baas niet goed. 
En eerder is – in verband met de kinderen – ook geen optie. Ik word er 
echt doodziek van.”

ovERGElEvERd AAN sMAllE 
wEG ovER EEN wIttE bRUG
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Merel houdt nu dus heel erg 
een blog bij ‘wojooooooo’
gewoon omdat het leuk is
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kRAppE sokkEN
Ronald belt maar even met Jan van Erven 
Dorens, bestuurslid van hockeyclub AHC IJburg. 
Want het past niet. En hij had het nog zo precies 
opgemeten, dat stuk grond voor de tijdelijke 
kleed- en kantineruimte bij de sportvelden in 
het Diemerpark.Vervolg op pagina 3

LEES VERDER PAGINA 3
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WINKELCENTRUM IJBURG

etos • gouden kom chinees restaurant • top 1 toys • dekker & winkler brood & banket • gall&gall • het dierenpunt ijburg 
hunkemöller • rabobank • bruna • bart verkerk keurslager • hema • pamba stomerij • grill’s fastfood • jane 
flowers • biolicious • vomar voordeelmarkt • de beestenwinkel kadootjes op pootjes • hizi hair • zeeman • visgilde 
ijburg • d.i.o. drogisterij • blokker • albert heijn • pret op ijburg kinderkleding • globe reisburo • bikes & boards 

Blokker
Het Blokkerteam bestaat uit ne-
gen personeelsleden. Maria Ele-
na (niet op foto) en Willy zijn al 
sinds de opening in de 2006 bij de 
winkel werkzaam. Karin is de be-
drijfsleidster. Zij werkt nu ander-
half jaar in dit filiaal. Blokker is 
een echte buurtwinkel. Elke dag 
zijn er mensen die wel even een 
praatje komen maken. Dat is ge-
zellig, hoewel er niet altijd tijd is 
voor een babbeltje. Er moet ook 
gewerkt worden. Er is in vier jaar 
veel veranderd. Toen de winkel 
pas open was, was het vaak heel 
stil. Er kwamen nog niet zo veel 
klanten en de dag duurde dan 
soms lang. Hoe anders het dat 
nu. Op bepaalde dagen komen 
we zelfs tijd tekort. Voor wie nog 
niet eerder in onze mooie win-
kel is geweest: Wij staan voor u 
klaar!

Het dierenpunt, locatie IJburg
Sinds 2004 is Het dierenpunt aan-
spreekpunt voor alle vragen over 
en (medische) hulp bij uw ge-
liefde huisdier op IJburg. Dieren-
arts Aukje Swarte en haar team 
van artsen en paraveterinairen 
staan dagelijks voor u klaar om 
antwoord te geven op uw vragen 
aangaande verzorging, voeding 
of om medische zorg te verlenen. 
Het dierenpunt is een compleet 
dierenziekenhuis, wij hebben al-
les in huis om alle veel voorko-
mende medische ingrepen hier 
in de kliniek uit te voeren. Bloed-
analyse, röntgen, operatiekamer, 
echografie enz. Alles is aanwezig. 
Daarnaast kunt u bij Het dieren-
punt terecht voor het beste voer 
en andere dierbenodigdheden. 
Hebt u een vraag, of maakt u 
zich zorgen over de gezondheid 
van uw huisdier, Het dierenpunt 
staat voor u klaar, met hulp, raad 
en daad.

 

Albert Heijn
Mijn naam is Edwin van de Nadort en ik ben manager van Albert Heijn 
IJburg. In onze winkel draait het om mensen. In vind dat zij zich in Albert 
Heijn moeten kunnen herkennen. Dat bereiken we door zo goed mogelijk 
aan hun wensen tegemoet te komen. Met een enthousiast team proberen 
wij deze visie uit te dragen, en het alledaagse betaalbaar, en het bijzon-
dere bereikbaar te maken. Albert Heijn is er voor iedereen. We bieden dan 
ook een enorme variatie in producten en prijs. Brood bakken we de hele 
dag door. Zo kunnen onze klanten ook om zeven uur ’s avonds nog oven-
vers brood meenemen. Onze ruime openingstijden; maandag t/m zater-
dag van 8.00-22.00 uur en zondag van 10.00-20.00 uur, maken het u gemak-
kelijk om boodschappen te doen op het tijdstip dat het u uitkomt! 

Bedrijfsleidster Karin (met koekenpan), Willy, en Aesha

fIlElEEd
VERVoLG PAGINA 1

Bewoners, zo bleek tijdens gesprekken die 
hij met hen voerde, vermoeden zelfs extra 
sluipverkeer als gevolg van die werkzaamhe-
den. “Het werk houdt natuurlijk een keer op, 
maar het vormt wel een extra belasting.”  

Bezuinigen
Intussen zijn de betreffende ambtenaren bij 
het stadsdeel en het projectbureau bezig met 
het voorbereiden van de definitieve Ooste-
lijke Ontsluiting IJburg (OOIJ). De eerste 
aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevon-
den. Van Spijk: “We gaan er nog steeds van uit 
dat de aanleg eind 2010 kan beginnen. Maar 
een en ander is natuurlijk afhankelijk van de 
gebeurtenissen bij de Centrale Stad. Daar 
‘heroverwegen’ ze op dit moment de beste-
ding van zo’n 790 miljoen euro. Beslissingen 
hierover kunnen gevolgen hebben voor de 
tweede fase, en voor de OOIJ. Ook al liggen 
er goedgekeurde bestemmingsplannen klaar. 
We moeten de raadsbegroting afwachten.”

Oplossingen op de lange termijn
“Natuurlijk gaan we ook kijken hoe de door-
stroming op langere termijn beter kan. Bij-
voorbeeld door het verbreden van de toe-
gangswegen. Of door bredere afritten. Er zijn 
allerlei oplossingen mogelijk. Maar er moet 
een heel proces worden doorlopen voor een 
plan kan worden goedgekeurd. En dan moet 
het nog worden uitgevoerd. Dat gaat helaas 
nog wel even duren.”

Voor Nathalie komt het sowieso allemaal te 
laat. “Hoe ze het ooit bedacht hebben, zo’n 
smalle toegangsweg voor meer dan 14.000 
bewoners? Ik overweeg de aanschaf van een 
Vespa. Een roze!”

Enigszins bedremmeld zegt Ronald de 
Wit, werkvoorbereider bij stadsdeel 
Oost: “Ik moest met zoveel dingen 
rekening houden. Er is een stuk grond 
geëgaliseerd voor de bouw van de 
noodset, mét een terras. Maar op die 
locatie liggen overal putten. Dit was het 
maximaal haalbare.” De mannen van het 
containerbedrijf die op 15 september de 
eerste twee units kwamen afleveren, 
brachten Ronald het slechte nieuws. 
Voorman Marcel: “Die 12 units krijg ik 
er wel op. Maar het terras, dat zie ik op 
mijn tekening, wordt geen 8 meter. 

Bestuurslid Van Erven Dorens, die 
namens AFC en AHC IJburg de bouw 
van het tijdelijke clubhuis overziet, 
vindt het natuurlijk jammer. “Dan doen 

kRAppE sokkEN
VERVoLG PAGINA 1 we het voorlopig met 4,5 meter. Er zit 

een inspectieput in de weg. Waternet 
moet daar te allen tijde bij kunnen 
om de waterstand te controleren. 
Tegelijkertijd zijn we heel erg blij met 
de tijdelijke accommodatie, want die 
is heel hard nodig. Over twee weken is 
de voorziening volledig operationeel. 
Dan kunnen we gaan werken aan 
een definitief clubhuis. Dat komt 
waarschijnlijk op een andere plek te 
staan, tussen het voetbalveld en een 
nog aan te leggen hockeyveld. We 
hopen dat het tijdelijke onderkomen 
na één of twee seizoenen weer 
verwijderd kan worden.” 

Ach, dan is het maar ‘een dikke dame 
in een krappe legging’ geworden. 
Het pakte allemaal net iets anders uit 
dan iedereen gedacht had. Zoals dat 
wel vaker gaat op IJburg.

hendrick-Jan de stuntman doet ‘t met blijburg
Theatergroep Hendrick-Jan de 
Stuntman en Blijburg bundelen hun 
krachten. Op 24 en 25 september, 
brengen zij ‘Theater à la Carte’: 
eerst genoeglijk eten, en daarna 
de voorstelling ‘Mega Poll’ van de 
Stuntmannen zien.

Het is voor het eerst dat een 
theatergroep zijn tenten opslaat op 
het stadsstrand. En het zou zo maar 
het begin kunnen zijn van een hele 
serie Theater à la Carte. Bezoekers 
kunnen kiezen voor een kaartje voor 
diner & theater, of ze kunnen een los 

kaartje voor de voorstelling kopen. 
Meer informatie en online tickets 
zijn beschikbaar via de website van 
Blijburg.

over de voorstelling
In ‘Mega Poll’ wordt het thema 
keuzevrijheid van allerlei kanten 
belicht. Je weet wel. Wie A zegt, 
had ook B kunnen zeggen. Of XYZ. 
De voorstelling richt zich op het 
benauwende van keuzevrijheid en op 
de keuzestress die daar uit voort kan 
komen. We zitten mooi opgescheept 
met die vrije wil en ondanks verwoede 

pogingen die verantwoordelijkheid af 
te schuiven moeten we toch telkens 
onze eigen weg kiezen.

kAARtEN
voorverkoop: voorstelling en 
diner € 27,50; 
alleen voorstelling € 8,00
Aan de deur: voorstelling en 
diner € 30,00; 
alleen voorstelling: € 8,00
www.blijburg.nl/www.
hendrickjandestuntman.nl

Vrijdagochtend, 8.33 uur. 
Bij slecht weer is het op de 
IJburglaan altijd extra druk.
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KASTEN OP MAAT MET SCHUIFDEUREN

DEALER O.A. STANLEY DE LUXE
STOREMAX - MIRROR WALL – CANDO

MDF VAN 3 TOT 38MM - OCOUMÉ-BERKEN
POPULIEREN-BETONPLEX

UNIEKE OP MAAT ZAAG KWALITEIT

KOM EENS LANGS BIJ:

DOE HET ZELF
WITTENBURG

WITTENBURGERGRACHT 103 – 113

de tafel van Muiden opent een tweede vergaderlocatie: de tafel van 
IJburg. om dit te vieren werd op zaterdag 9 september in the lighthouse 
het eerste exemplaar van het boek de smaak van de tafel overhandigd 
aan Marlies wijhe, zakenvrouw van het jaar 2010. ook werd de eerste 
table d’or overhandigd, een prijs voor ‘kwaliteit en ondernemersgeest’, 
aan Menno hoekstra, eigenaar van Muider compagnie en the lighthouse.

Het IJburgse concept is gelijk aan dat in Muiden. Mensen uit het bedrijfsleven, 
de politiek en de wereld van cultuur kunnen bij De Tafel terecht voor 
brainstormsessies en vergaderingen. Maar ook voor – om nog maar eens wat te 
noemen – een lunch, een receptie, een boottocht of een overnachting. Zeven 
jaar geleden nam Lyanne de Kleine het initiatief tot De Tafel van Muiden. 
Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een modern vergaderconcern, dat 
wordt bestierd door een team van zeven vrouwen. 
De vrouwen van De Tafel bundelden hun ervaringen en hun visie op 
ondernemerschap, kwaliteit, smaak en lef in het boek De Smaak van de Tafel, 
dat onder meer recepten bevat en tips over evenementen.

Bij elk kopje koffie dat ze drinkt trekt ze een lelijk gezicht en moet 
ze zeggen dat het hele vieze koffie is. Ik weet dat lekkere koffie niet 
bestaat. Het is gewoon bitterig zwart water. Ze lijkt wanhopig op zoek 
te zijn naar dat ene lekkere kopje, arm dier. Je zou haar als een ezel 
een kar kunnen laten trekken als je haar een ‘lekker’ kopje koffie voor 
de neus hield. Crazy. Maar wel al jaren grappig. Dat viezekoffie-ding 
is al gaande zo lang ik haar ken. Ik vind het nu zelfs normaal. Ik zeg 
meestal nog voordat ze haar koffie drinkt: “Die koffie ziet er niet uit, 
nikker.” Zo help ik haar een beetje, het is dan minder gek als de koffie 
inderdaad vies blijkt te zijn. Mijn barmhartigheid kent geen grenzen, 
lieve mensen. “Vies, toch?” Zeg ik ook heel vaak. Ik ben namelijk een 
engel, door God gezonden, om goed te doen. In het begin vroeg ik 
me vaak af waarom ze het bleef proberen omdat ik toen nog geen 
junks kon herkennen, maar nu zou ik zo bij de Jellinek kunnen werken. 
(Tenzij de werkdag voor tien uur begint.) “Ik hoor dat ze hier hele 
slechte hebben.” Is ook een goeie. Cafeïne is a hell of a drug. I’m Rick 
James, bitch. 
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Ze zijn bij Shivan thuis wel islamitisch, maar niet zo streng. Dat betekent 
bijvoorbeeld geen ramadan, maar wél Suikerfeest. “Eten vind ik veel te lek-
ker.” De familie heeft haar eigen weg erin gevonden. “Hij is ook al ziek, hè,” 
zegt zijn moeder liefdevol. De Koerdische ouders van Shivan ontvluchtten 
Irak toen hij twee jaar was. Shivan: “Er was daar geen goede zorg voor mij.”

Shivan lijdt aan de zeldzame huidziekte Epidermolysis bullosa (EB). Er 
ontbreekt bij hem een huidlaag, waardoor hij bij de minste wrijving al blaren 
krijgt. Hij gebruikt een rolstoel en heeft dagelijks verzorging nodig. “Ik kan 
er goed mee leven. Ik gedraag me alsof ik het niet heb. Ik vind het leven 
leuk.”

Vijf jaar woont hij nu op IJburg, waar hij het ‘top’ vindt. “Ik denk dat ik 
mijn hele leven hier blijf. We kennen de buren goed, en het klinkt misschien 
raar, maar we zijn een soort familie van elkaar geworden.” Van al die buren 
is Shivan de allergrootste voetbalfanaat. Zijn slaapkamer is één groot Ajax-
atelier. Van die club is-ie helemaal waus. Eén Ajacied kent hij zelfs persoonlijk. 
“Gregory van der Wiel. Hij komt me vaak opzoeken.”

“Ik speel zelf ook een aardig balletje, bij mijn club Only Friends in Noord. Dat 
is een club voor kinderen met een handicap. “Ik kan niet echt in de drukte 
staan, daarom sta ik zoveel mogelijk vrij.” Doordeweeks volgt Shivan een 
opleiding tot administratief medewerker bij het ROC in Zuidoost. Hij wil later 
bij een bank gaan werken. “Fulltime gaat niet lukken, maar parttime zeker 
wel.” 

In de wijk kan hij zich prima redden. Voor een ritje naar ‘het winkelcentrumpje’ 
draait Shivan zijn hand niet om. “IJburg is goed begaanbaar met een rolstoel. 
In Nederland is dat trouwens overal zo. Kijk bijvoorbeeld eens naar Londen, 
daar kan ik mijn kont niet keren.”

Ineens beginnen de ogen van Shivan nog meer te glinsteren dan ze al deden. 
“Ik heb onlangs Ali B op bezoek gehad. De bel ging, en daar stond hij ineens. 
Dat had Gregory voor me geregeld. Ik heb veel aan hem te danken, hoor.  
Ali heeft hier een tijdje zitten praten. En we hebben nummers uitgewisseld.”

shIvAN  (18 JAAR)kIJk op dE wIJk

Shivan in zijn slaapkamer, waar 
hij apetrots poseert voor zijn 
trofeeënkast. Let even op de bal 
met handtekeningen van een 
compleet Ajaxelftal…

tAfEl vAN MUIdEN NU ook op IJbURG

De Tafel van IJburg is gevestigd in The Lighthouse, aan de haven, tegenover
de schepen van De Muider Compagnie.

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

MEER wIllIE?

www.debrugkrant.nlIJBURGLAAN 650 • 1087 CE AMSTERDAM T 020 39 80 150 F 020 41 61 840
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ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN EEN NOODZAAK

Niemand wil ze lezen, ze zijn onbegrijpelijk geformuleerd, de lettertjes zijn 
te klein en bovendien heb je er (doorgaans) niets aan. Ik zou ze willen verge-
lijken met een veiligheidsgordel in de auto, die zit altijd in de weg maar hij 
kan wel uw leven redden. Dit artikel beschrijft hoe met algemene voorwaar-
den om te gaan. Grofweg zijn drie aspecten van belang. De inhoud van de 
algemene voorwaarden dient aan te sluiten bij uw onderneming, ze dienen 

op de juiste wijze gebruikt te worden en die van de andere partij dienen van de hand ge-
wezen te worden. Hieronder volgt een uiteenzetting.
1  De inhoud van de algemene verkoop voorwaarden Iedere onderneming hanteert an-
dere algemene voorwaarden. Er zijn reuze chique en ook heel eenvoudige. Maar één ding 
pogen ze allemaal te regelen. Dat is de beperking van de aansprakelijkheid. Die clausule 
beperkt allereerst de gevallen waarin u aansprakelijk bent en vervolgens het bedrag tot 
waar u aansprakelijk bent.. Dit bedrag wordt vaak beperkt tot bijvoorbeeld de omvang van 
de opdracht, vervolgens tot maximaal een bepaald bedrag van bijvoorbeeld € 500.000,- 
en in ieder geval tot het bedrag dat de verzekeraar uitbetaalt. In de inkoopvoorwaarden 
van uw afnemer treft u overigens vaak het spiegelbeeld van deze clausule aan. 
2  Hoe algemene voorwaarden te gebruiken? Om zeker te zijn dat u kunt terugvallen op 
uw algemene voorwaarden bij een overeenkomst tussen Nederlandse partijen) zijn twee 
zaken van belang. Ten eerste dienen de algemene voorwaarden aan de andere partij ´ter 
hand te worden gesteld´, vóórdat de opdracht binnenkomt. Dit kan gebeuren door ze 
te overhandigen, toe te sturen of te e-mailen. Bij voorkeur vergezeld van een brief met 
bijvoorbeeld de tekst: “bijgevoegd treft u aan een offerte en tevens onze algemene voor-
waarden”. Een verwijzing naar de website of de kamer van koophandel is niet voldoende!
Ten tweede dienen de algemene voorwaarden van toepassing te worden verklaard, zelfs 
als de overeenkomst telefonisch tot stand komt. Dit kan bijvoorbeeld met een zin als: “op 
al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voor-
waarden van toepassing, de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wijzen wij 
nadrukkelijk van de hand”. 
3  De algemene voorwaarden van de andere partij Indien u een opdracht krijgt waarin 
staat dat de opdrachtgever uw voorwaarden van de hand wijst en zijn eigen voorwaarden 
van toepassing verklaart (en meestuurt) kunt u overwegen om terug te gaan naar de on-
derhandelingstafel. U hebt twee opties. Of u neemt de opdracht niet aan omdat de voor-
waarden van de opdrachtgever te veel risico naar uw kant schuiven, of u bespreekt met uw 
opdrachtgever onder welke voorwaarden u de opdracht wel zou aannemen.
Tip Voor het geval u niet zeker bent of u op uw eigen voorwaarden kunt vertrouwen, kunt 
u overwegen om de beperking van aansprakelijkheid in de aanbieding zelf op te nemen. 
De beperking maakt dan zogezegd onderdeel uit van de offerte, ongeacht de toepasse-
lijkheid van de algemene voorwaarden. 

Dit artikel is geschreven door mr. ing. Frank Meijers MBA, Advocaat voor de Ondernemer, 
voor vragen over dit onderwerp te bereiken per telefoon op 020 3980 150 of via e-mail: 
meijers@kbgadvocaten.nl.

Over Frank Meijers, Advocaat voor de Ondernemer: Frank is twintig jaar actief geweest 
in de industrie als ingenieur en als ondernemer. Momenteel heeft Frank een advocaten-
praktijk gericht kleine tot middelgrote bedrijven. Daarnaast adviseert en begeleidt Frank 
beginnende ondernemers bij de opzet van hun onderneming.

Kool Bloch Gavami advocaten
Toon Kool   Frank Meijers   Maddie Wisman 

contractenrecht – erfrecht – familierecht – handelsrecht  
ondernemingsrecht – onroerend goedrecht – strafrecht

Kool Bloch Gavami advocaten is sinds begin 2007 gevestigd op IJburg 

in het Y10 gebouw (tegenover het winkelcentrum en de tramhalte). 

Het kantoor kenmerkt zich door professionele rechtsbijstandverlening, 

goede bereikbaarheid en aanvaardbare tarieven.

De advocaten van Kool Bloch Gavami advocaten zijn specialisten. 

Het recht is ingewikkeld en niemand kan alles. Daarom richten onze 

advocaten zich op een beperkt aantal rechtsgebieden. Afhankelijk 

van uw vraag en voorkeur, bespreken wij met u welke advocaat uw 

belangen het beste kan behartigen. 
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Kuijs Reinder Kakes Woningmakelaardij, T 020 4161861

www.wittekaap.nl

U KUNT NU KOPEN 
MET FLINKE KORTING
Neem het heft in eigen hand en bespreek 

de mogelijkheden met de makelaar!

HET MOOIsTE GEbOUW 
vaN IJbURG Is bIJNa KLaaR!
bezoek de modelwoning Wim Noordhoekkade, IJburg

Adres

Pretoriusstraat 88
1092 GL Amsterdam
tel: 020 693 76 11
info@pretorius.eu
www.pretorius.eu 

Openingstijden

Di: 8.00 - 18.30 uur
Wo: 8.00 - 18.30 uur
Vr: 8.00 - 18.30 uur
Za: 8.00 - 17.00 uur

Wij zijn dealer van:

Weet u waar de VIVACITY het best tot zijn recht komt?
Inderdaad: In het drukke stadsverkeer. Elegant en 
comfortabel omzeilt u � les en parkeert u daar waar 
u moet zijn. Voor de deur en zonder parkeerkosten. 
Op een VIVACITY bent u snel op locatie en reist u 
voordelig. Nog niet overtuigd? Bezoek onze showroom 
voor een uitgebreide toelichting.

VIVACITY 
Nieuw: model 2010

» Een nieuwe generatie: model 2010   
» In 25 en 45 KM uitvoering
           
Er zijn al Peugeot scooters vanaf:

€ 1099,-*

*Exclusief € 150,- a� everkosten en exclusief verzekering

Wij zijn dealer van:

Pretorius_Adv_IJbrug.indd   1 11-12-09    08:42

www.lifeandkicking.nl
Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922

WAAROM ERGENS ANDERS 
ALS HET ONBEPERKT GOEDKOPER KAN? 

7 DAGEN PER WEEK NON STOP LESSEN

VANAF 

€45
PER MAAND

DON FLORITO

open dinsdag-vrijdag 9.00 uur tot 18.00 uur 
zaterdag 9.00 uur tot 17.00 uur

pampuslaan 31 | ijburg | 020-8454188

www.donflorito.nl

Verse bloemen, planten,  
kado en inrichting, 

Euroflorist, particuliere en 
zakelijke abonnementen 

en nog veel meer.

Neem nou bijvoorbeeld de Ecofabs 
Fashion Party vorige week in pakhuis 
De Zwijger, het feest dat Potters al 
voor de derde keer organiseerde. Het 
concept: iedereen neemt maximaal 
vijf kledingstukken mee, deze 
worden beoordeeld door stylisten 
en voorzien van gekleurde stippen. 
De kleding komt dan op rekken te 
hangen en deelnemers mogen ‘gratis’ 
gaan winkelen (lees: een nieuw 
vintage setje bij elkaar shoppen). “Zo 
proberen we consumenten bewust te 
maken van hun eigen gedrag. Je kunt 
wel zeggen: ga consuminderen. Of: 
lever je oude kleren in en dan krijg 
je een zak oude kleren van iemand 
anders terug, want dat is goed 
voor het milieu. Maar daar komt 
anderhalve geitenwollensok op af. 
Door er een hip feestje van te maken, 
met bekende fashionista’s en een dj, 
wordt het een leuke beleving en ben 
je ook nog eens goed bezig.”
Ze houdt kantoor aan huis en haar 
werkkamer ligt direct aan het water. 
De titels in de boekenkast liegen er 
niet om: Van geitenwollensokken 
naar design jeans, Hoe verander je de 
wereld, Duurzaam ondernemen en 
ook Femke Halsema ontbreekt niet. 
Potters: “Het zat er al vroeg in. Ik kom 
van het Brabantse platteland. Mijn 
vader was molenaar en ik heb het 
respect voor de natuur van huis uit 

meegekregen.” Toch kwam de echte 
passie voor duurzaamheid pas later. 
Toen Potters Hoofd Communicatie 
was bij Orange en ze vanuit die functie 
ging kijken bij partnerorganisatie 
War Child in Oeganda, wist ze dat 
ze ‘meer moest’ met maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.
Ze startte 21Sustainable, want 
de 21ste eeuw is de eeuw van de 
duurzaamheid. Dianne denkt met 
bedrijven mee over het doorvoeren 
van duurzaamheid binnen de 
organisatie. “En dat gaat verder 
dan alleen Max Havelaar koffie 
schenken in de kantine. Het gaat om 
grotere zaken: hoe zit het met het 
energieverbruik? Wordt er ergens in 
het productieproces gebruikgemaakt 
van kinderarbeid? Het is geen 
kwestie van liefdadigheid. Het is een 
investering in de toekomst.”
Zelf overweegt Potters om 
zonnepanelen te laten installeren. 
Om water te besparen gebruikt ze 
een douchecoach en verder heeft 
ze met tips van Go Greener haar 
auto aangepast, zodat deze zuiniger 
rijdt. “Vergis je niet hoor: ik ben een 
praktische idealist. Ook ik stap wel 
eens in het vliegtuig. Maar ik scheid 
wel mijn afval en reis zo veel mogelijk 
met de trein. Ik doe wat ik kan.”

Tekst Dieuwertje Mertens

h et was haar weer eens gelukt. 
Ze had zichzelf in een pijnlijke, 
gênante situatie weten 

te manoeuvreren. Ze had gezegd: 
“Natuurlijk, dat past wel. Kom er maar 
bij.” Terwijl ze natuurlijk had moeten 
zeggen dat het niet uitkwam, dat ze 
in alle rust van mogelijk de laatste 
zonnestralen van deze zomer wilde 
genieten. Ze zat op haar steiger, aan 
de ene kant dobberde een eend in het 
water en aan de andere kant zat nu 
de niet onknappe makelaar, Frank, die 
uitleg gaf over vierkantemeterprijzen 
en waarom dit echt geen slechte tijd 
was om te verkopen. Natuurlijk heerste 
er een crisis, hij was de laatste om dat te 
ontkennen, maar het kon ook positief 
voor haar uitpakken... Ze wilde helemaal 
niet weg, maar hij deed zo zijn best 
dat ze vond dat ze hem op zijn minst 

moest laten uitpraten. Ze zag zijn blik 
over haar armetierige tuin gaan. Hij zag 
potentie. Tuinarchitecten genoeg en 
met minimaal een volwassen olijfboom 
erin ... Tsja, het kost wat, maar dan heb 
je ook wat. Hij hield van oneliners die 
Frank. … Dromen zijn gratis. Aan de 
overkant werd al dagenlang gesnoeid 
door een stel tuinmannen. Hoe ver kun 
je gaan… we willen geen groen meer 
zien!

Frank, de makelaar, zag niet dat ze haar 
kuiten moest ontharen. Haar linkervoet 
wurmde ze onder haar rechter, daar 
zat nog wat meer nagellak. Dit was 
echt een gezinsvilla, ja dat wist ze 
natuurlijk ook wel. Peper het me nog 
eens in. Moest ze hem niet iets te 
drinken aanbieden…, hij moest een 
droge keel van dat praten hebben. Hij 

zou vast achter haar aan lopen. Mee 
naar binnen. De keuken in, terwijl zij 
twee schone glazen zocht. Zijn blik 
zou onopvallend langs de afwerking 
van de kozijnen gaan, onbewust de 
inbouwspots tellen. Ze was te oud voor 
hem of was hij te jong voor haar?
De steiger was erg smal voor twee 
personen. Verderop huilde een baby, 
het was vast een langdurige bevalling 
geweest, daar kreeg je huilbaby’s van. 
Frank hoorde het ook. Even hield hij 
zijn mond. Toen begon hij over het 
tennispark dat bijna af was, de nieuwe 
sportvelden...

Waren er geen andere huizen die 
hij moest verkopen? Wellicht op dat 
nieuwe eiland, een stukje verderop, 
waar dat tennispark kwam… Er waren 
ongetwijfeld meer huwelijken in slecht 
vaarwater. Ze had er alle vertrouwen 
in dat ze voor de winter kwam, een 
nieuwe, warme, mooie liefde aan de 
haak geslagen had. Dan kon ze de 
werkloze open haard lekker opstoken!
Ze wilde roepen: “Ik wil helemaal niets 
verkopen, ik blijf waar ik ben. Knappe 
jongen die me hier weg krijgt!” Waarop 
Frank zou zeggen: “Maar uw man…, 
uw man had mij gebeld.” Frank moest 
ook weten dat ze niet meer getrouwd 
was. Dit kon zo niet doorgaan. De eend 
snaterde. Open huis, bloemen, de geur 
van vers appelgebak. Waarom stuurde 
ze het gesprek geen andere kant op. Er 
voer een boot voorbij, geen idee wie 
er in zat, maar ze zwaaide terug. Frank 
zuchtte. Was hij moe geworden?
Er moest iets groots en meeslepends 
gebeuren.

JosINE 
MARbUswEG MEt hEt GRoEN

koRt 
vERhAAl

KORT
  NIEUWS

• stUdENtEN MoGEN blIJvEN 
De bijna 250 tijdelijke container- 
woningen aan de Zuiderzeeweg op het 
Zeeburgereiland mogen toch nog even 
blijven staan. Er was sprake van dat 
de studenten na de zomer een andere 
woning moesten zoeken, omdat het 
oude AZC niet brandveilig zou zijn 
en ook niet goedkoop brandveilig te 
maken is. Het complex zou gesloopt 
worden. Op dit moment wordt toch 
onderzocht of de veiligheid verbeterd 
kan worden. Sinds 2005 huisvest 
DUWO (Intermezzo) studenten in 
het voormalige asielzoekerscentrum 
aan de Zuiderzeeweg. Elke woning 
wordt gedeeld door vier studenten. 
Zij hebben een eigen kamer tot hun 
beschikking en delen een keuken, wc, 
douche en een kleine woonkamer 
met medestudenten. Een kamer in het 
voormalige asielzoekerscentrum kost 
155 euro (exclusief servicekosten). Deze 
maand huisvest De Key ook nog eens 355 
studenten in een tweede, gloednieuw 
complex, ook aan de Zuiderzeeweg. 

Dianne Potters, IJburger van het eerste uur, heeft een missie: de 
wereld verleiden tot duurzaamheid. Dit doet zij met haar bedrijf 
21Sustainable, waarmee ze optreedt als adviseur voor de vermark-
ting en communicatie van duurzaamheid bij bedrijven en binnen 
haar eigen leefomgeving. Haar motto: people, planet, profit. “En 
vergeet pleasure niet, want duurzaamheid is leuk.”

“duurzaamheid is leuk”

ook adverteren
in de brug?

mail dan naar
sales@debrugkrant.nl

of bel 06-23769714
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MEGASTORES

	 																Kijk	voor	acties	en	aanbiedingen	op:

	 www.maxismegastores.nl

Mega	voordelig	
Mega	veel	gratis	parkeerplaatsen	

Mega	goedkoop	tanken	

Mega	veel	gratis	parkeerplaatsen	

Mega	voordelig	

Mega	compleet	

									Mega	makkelijk	
bereikbaar	vanaf	IJburg

									Mega	makkelijk	
bereikbaar	vanaf	IJburg

									Mega	makkelijk	
bereikbaar	vanaf	IJburg

Mega	compleet

Mega	veel	gratis	parkeerplaatsen

Mega	compleet

Mega	compleetMega	veelzijdig

Mega	veelzijdig

Koopzondag	
26	september
Maxis	Megastores	geopend	van	12.00	-	17.00	uur

hEEN EN wEER NAAR pAMpUs

land maken in 
de voormalige 
Zuiderzee
Daar ligt-ie. Aan de Herengracht in Muiden. Veerboot 
De Navigator. Kapitein Piet staat al op de loopplank. 
Dat doet hij meestal als hij passagiers verwelkomt. Op 
weg naar Pampus vaart hij eerst een stukje over de 
Vecht, dan langs de jachthavens van Muiden en ver-
volgens kiest hij het ‘ruime sop’ van het IJmeer. Mooi 
is dat, feestelijk zelfs, die steeds groter wordende 
schuimsnor voor de boeg van het schip, als Piet het 
aantal knopen flink opvoert. In het noorden doemt 
Pampus al op, in het westen schemert de Witte Kaap. 
De horizon is grijs bewolkt, maar alsof het zo moet 
zijn: op Pampus schijnt de zon. 

Daar worden we onthaald door Niek Ko-
ning, de gids die voor het gemak de feiten 
meteen maar even op een rijtje zet. “Het 
was tijdens de Frans-Duitse oorlog,” vertelt 
hij, “dat de generaals van het Nederlandse 
leger hem begonnen te knijpen. Amsterdam 
moest natuurlijk verdedigd worden, maar 
daar waar het IJ in de Zuiderzee uitmond-
de, gaapte nog een onbeschermd gat. Pre-
cies bij een onder scheepslieden beruchte 

ondiepte – destijds ook wel Pampoois ge-
noemd. Daar werd dus als de wiedeweerga 
zand gestort, zodat er een eiland ontstond. 
Over land maken gesproken... Op dat ei-
land verrees vervolgens een fort, Pampoois 
werd Pampus, en sindsdien maakt ‘Het 
Fort aan het Pampus’ de verdedigingslinie 
rond Amsterdam compleet.

Dat gezegd hebbende leidt Niek ons druk 
vertellend in drie kwartier rond. Langs 
voorraadkamers, door geschutsgangen en 
voorbij de kamer van de commandant. Zo 
beeldend haalt de gids de geschiedenis op, 
dat het zijn ademloos luisterende toehoor-
ders weinig moeite kost zich te wanen in 
het manschappenverblijf tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, toen de soldaten hier op 
strozakken en onder paardendekens slie-
pen. 

Maar voort gaat het. Via de ronde sleu-
telgang, naar de geschutskoepel (waar de 
kanonnen stonden opgesteld) en vandaar 
naar het buitenfort waar jonge zwaluwen 
nestelen die je pardoes terugbrengen naar 
een zorgenloze dag in de 21ste eeuw. Ove-
rigens is Fort Pampus nooit ter verdediging 
gebruikt. Alleen tijdens de Eerste Wereld-
oorlog werd het in 1895 opgeleverde fort 
bemand door soldaten. Maar dat was dan 
meteen ook de laatste keer. Jawel, tus-
sen1940 en 1945 huisden er ook nog wat 

of ik dat kon. Ik heb niet voor niets bij de 
padvinderij gezeten.” 
Niek vertelt nog veel meer. Anekdotes 
vooral. Hoe het kwam dat er op een ze-
ker moment op het vasteland ruiten kapot 
sprongen, welke vis de manschappen aten, 
en waarom er in fort Pampus geen vleer-
muizen huizen. Wie dat ook wil weten, be-
zoeke het Forteiland. Met de boot van Piet 
en een gids als Niek. Dikke kans namelijk 
dat hij er ook dan is. “Zolang het kan, blijf 
ik het doen.” 

pampus is van 1 april t/m 31 oktober 
voor het publiek geopend (dinsdag tot en met zondag). 

Vanuit Muiden vaart De Navigator heen en weer, en met ingang 
van deze zomer kunt u vanaf IJburg naar Pampus varen met de Sailboa 

(woensdag t/m zondag, tot 3 oktober). 

‘vooR pAMpUs lIGGEN’
de vaargeul in de Zuiderzee richting de haven van Amsterdam slibde 
omstreeks de Gouden Eeuw bijna helemaal dicht. de ondiepte (pampus) 
was bij laag water op een geven moment alleen nog maar te ‘nemen’ 
via de fameuze scheepskamelen, een soort varende dokken. Maar toen 
ook die dreigden vast te lopen, kon het gebeuren dat zwaarbeladen 
voc-schepen wel een week moesten wachten tot er weer voldoende 
water in de Zuiderzee was gestroomd. tot die tijd lagen de schepen dus 
letterlijk ‘voor pampus’ – een uitdrukking die nu nog wordt gebruikt 
voor mensen die dronken of lamlendig zijn.

verdwaalde Duitsers. Maar eigenlijk is 
Pampus bijna altijd slechts bewoond ge-
weest door fortwachters. 

Zo’n 100 vrijwilligers zetten zich belan-
geloos in voor behoud van het unieke 
rijksmonument. Zo ook Niek, onze gids. 
De vieve 83-jarige ‘oudste gids ter plaatse’ 
sjouwt elke vrijdag kordaat zijn groepen 
door het fort. Al 15 jaar. “Ik was nog maar 
net gepensioneerd toen een vriend zei, jij 
kunt wel gids worden op Pampus. Nou, en 

Beste redactie,
In de Brug van augustus viel mij een artikel op over 
senioren op IJburg – hoe zij het wonen en de omgeving 
ervaren. Hier heb ik toch wel enige kanttekeningen bij.
Ik ervaar het namelijk heel anders, al blijven dit soort 
dingen uiteraard erg persoonlijk. Inderdaad is er veel 
water, maar waar is het groen? Het valt me op dat er 
veel verloop in deze woonwijken is. Dat heeft toch zijn 
redenen! Mijns inziens is IJburg vooral aantrekkelijk voor 
gezinnen met kinderen. Voor senioren is er hier niets te 
beleven. Voor mij is het gewoon een tweede Bijlmer!
En dan de woningen en de architectuur. Die verdienen 
geen schoonheidsprijs. Grote blokkendozen, boem 
neergezet. Helaas is er ook veel criminaliteit: inbraken, 
insluipingen, diefstal, hennepplantages, en noem maar 

op. Dit bevordert het gevoel van veiligheid voor de 
bewoners niet. Zelf woon ik sinds 2006 op Steigereiland, 
maar ik ben alweer op zoek naar een andere woning. 
Dat heeft vrees ik wel wat tijd nodig.
Ik neem aan dat bovengenoemde feiten bij de redactie 
wel bekend zijn, en zie het daarom maar als een positief 
artikel. 
Vriendelijke groet, mevrouw M. van den Boer

Te koop aangeboden
Uitstekende kwaliteit trampoline (diameter 2,45). 
Aangeschaft in 2009. In perfecte staat. 
Inclusief bijpassende speeltent voor erbovenop. 
Ook inclusief gebruiksaanwijzing. Prijs: 190 euro. 
Interesse? Bel 06-14823938

INGEZoNdEN@debrug

fotoMoMENt de brug daagt je uit
Maak een foto van ‘het leven in de wijk’. Stuur die foto naar info@debrugkrant.nl. De 
mooiste inzendingen worden gepubliceerd op de homepage van www.debrugkrant.nl
Check die site of jouw foto erbij zit!

KORT
  NIEUWS
• tRAM 26 EN bUs 66 RIJdEN 
vAkER De dienstregeling van 
tramlijn 26 (van het Centraal Station 
naar IJburg en vice versa) is flink 
uitgebreid. Van maandag tot en 
met zaterdag rijdt de tram nu elke 
zes minuten. In de spits rijdt de 
tram 12 keer per uur en op zondag 
acht keer per uur. Hiermee is lijn 
26 de ov-verbinding met de meest 
frequente dienstregeling van heel 
Amsterdam. Ook de dienstregeling 
van bus 66 is verbeterd. De bus (die 
IJburg verbindt met Zuidoost) rijdt 
nu van maandag tot en met vrijdag 
elk kwartier (dit was voorheen elke 
dertig minuten). Hierdoor ontstaat 
er vanaf station Bijlmer Arena een 
betere aansluiting op de treinen van 
en naar Utrecht. Ook op zaterdag 
rijdt de bus vier keer per uur.

In oktober kun je nu wel heel 
voordelig naar Forteiland Pampus. 
Je krijgt op vertoon van deze 
bon het tweede kaartje gratis! 
Je betaalt maar € 14,50 per 2 
personen voor de overtocht met 
de veerdienst, de entree en een 
rondleiding met gids door het 
fort. Voor vertrektijden van de 
veerdienst en overige informatie:  
www.pampus.nl

GA GRAtIs vooR pAMpUs MEt 
dE bRUG! AANbIEdING 2=1

Deze aanbieding is geldig t/m vrijdag 22 oktober 
2010 en geldt niet in combinatie met andere 
acties en/of kortingen. Alleen op vertoon van de 
originele kortingsbon. Alleen geldig bij vertrek 
uit Muiden.



MIDNIGHT IJBURG
DÉ AVONDWINKEL OP IJBURG

Bij Midnight IJburg kunt u terecht voor een groot assortiment van 
producten; eten, drinken, sigaretten, beltegoed, bier, wijnen, 
zuivelproducten, cosmeticaproducten, Ben & Jerry’s en Ola ijsjes, 
Toto, Lotto, Lucky Day en krasloten. Tevens hebben we dagelijks 
Surinaamse gerechten: roti, bami en nasi kip. Bij Midnight IJburg 
kunt u daarnaast terecht om uw ov-chipkaart op te laden.

Pampuslaan 39 • 1087HP Amsterdam
Voor meer informatie bel 020 – 416 11 24 
of bezoek onze website www.midnightijburg.nl

Op vertoon van deze coupon 
10% korting op het gehele assortiment

           (met uitzondering van sigaretten, kansspellen en beltegoed). Deze actie is geldig tot 31 oktober 2010.  

ACTIE  

VOOR ELKE GROTE EN KLEINE 
KLANT IS ER EEN KLEINE ATTENTIE

H
opent aanstaande vrijdag 1 oktober 
feestelijk haar deuren om 10.00 uur!

OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG 08.00 UUR TOT 18.00 UUR EN 
ZONDAG 10.00 UUR TOT 18.00 UUR

Pampuslaan 41 | 1087 HP IJburg

Het Bonbonnetje 

Design GIETVLOEREN voor woning, winkel, kantoor, openbare gebouwen en sportcentra.

 bezoekadres/showroom 
 Motionvloer b.v.
 Hettenheuvelweg 16
1101BN Amsterdam-Z.O.

 postadres
 Motionvloer b.v.
 Postbus 12332
1100AH Amsterdam-Z.O.

T 020 3420400
F 020 3420401
I info@motionvloer.nl
W www.motionvloer.nl
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Vasile woont aan de rand van de 
stad. In een caravan, een Roller 
Palace Deluxe met een barst in het 
raam. Daarom was hij goedkoop, 
zegt Vasile. Over de barst heeft hij 
bruin tape geplakt dat begint los te 
laten. 
De zomer was best aardig, maar nu 
komt de herfst en straks de winter. 
Dat baart Vasile zorgen, al hebben 
zijn ouders hem verzekerd dat er 
een kachel komt. De caravan van 
zijn ouders staat haaks op die van 
hem. Daartussen hebben ze een 
houten hekje geplaatst en een 
houten bankje, zodat de plek die 
ze bezetten op een erf lijkt. Vasile 

heeft een hond en een konijn. Een 
wc is er niet en één keer in de week 
gaat Vasile douchen bij zijn zus, die 
een appartement bewoont in de stad. 
Zodra hij een werkvergunning krijgt, 
komt ook voor hem een appartement 
in zicht. De baas van zijn vader heeft 
gezegd dat hij papieren gaat regelen.
Als het allemaal mislukt, gaat Vasile 
terug naar Roemenië. Maar tot dusver 
is het leven beter hier dan daar. De 
Roma leven in Roemenië in een put 
van armoede; het antiziganisme is 
er doodnormaal. Dus doen ze wat 
zigeuners doen: ze trekken naar een 
beter land, en zoeken daar een plek.
Aan de rand van de stad wonen meer 
zigeuners. Ze hebben hun kamp 
opgeslagen tussen de fabrieken en 
het lawaai van het havengebied. 
Langs de weg staan eerst, schots 
en scheef, de luxe caravans van de 
Petalo-clan. Hun was hangt aan lange 
lijnen. Hun kinderen zitten op de 
grond. Ze hebben mooie, donkere 
gezichten. De Petalo’s stammen af 
van Koos ‘Koko’ Petalo, die vijftien 
jaar geleden overleed maar nog 
steeds de belichaming vormt voor 
het woord zigeuner en alles wat 
ermee samenhangt. In het kamp 
van de Petalo’s heerst een sfeer 
van achterdocht. Als je maar niks 
opschrijft in de krant, zeggen ze. Daar 

houden we niet van. Ze zeggen 
ook: wij zijn Nederlanders. Wij 

zijn geen kippendieven. 
Een mens is een mens, met 
slechte mensen hebben 
wij niks te maken. Als 
jij koffie bij ons wilt 
drinken, zeggen ze, 

dan kan dat gewoon.Uit een van 
de caravans komen twee vrouwen. 
Ze vragen of ik hen met de auto 
naar een snackbar wil brengen. Ze 
stappen in en we halen sigaretten 
bij de snackbar, eveneens gelegen in 
het niemandsland van fabrieken en 
lawaai. De vrouwen vertellen dat het 
lastig leven is, in een caravan, op een 
industrieterrein. Ik vraag of ik bij hen 
koffie mag komen drinken, maar dat 
willen ze niet. Een grote man zegt: nu 
is het genoeg hè. Weetjewel.
Vasile woont nog geen honderd 
meter verderop, maar heeft nog 
nooit met de Petalo’s gesproken. Ze 
vinden elkaar een ander slag. Soms 
rijdt er een politiewagen voorbij, 
zegt Vasile. Ze kijken, maar ze doen 
niks. Stellen ook geen vragen. Het is 
geen officieel zigeunerkamp. Ze zijn 
er gewoon gaan staan. 
Ik bel de gemeente om te vragen 
hoe dat zit, met Vasile en met de 
Petalo’s. Drie dagen later en drie 
persvoorlichters verder krijg ik het 
volgende te horen: de grond waarop 
de zigeuners hun kamp hebben 
ingericht, is niet van de gemeente. 
We weten dat ze er zitten, zegt de 
persvoorlichter, maar we kunnen er 
niets mee doen.
In de Vinex-wijk waar ik woon liggen 
hele stukken bouwgrond braak, 
soms al jarenlang. Overwoekerd 
met onkruid wachten ze op een 
projectontwikkelaar. Het is geen 
gemeentegrond, dus de gemeente 
kan er niets mee doen. Maar als Vasile 
daar zijn caravan had neergezet, had 
de gemeente hem meteen dezelfde 
dag verwijderd.

RoMA

Advertentie

www.waterstad3.nl

De Nautark wordt een gebouw waar de IJburgse bouwcon-
sortia al jaren van dromen. Een gebouw dat toekomst-proof 
is: onafhankelijk van de steeds schaarser wordende grond-
stoffen. Een gebouw dat voor zichzelf zorgt, zoals straks alle 
gebouwen zouden moeten doen. Een vingeroefening voor 
IJburg fase 2.
Gezamenlijk hebben zij er een ‘potje’ voor gespaard. Een 
bedrag dat de IJburgse bevolking ten goede zou moeten ko-
men. En als zij bevolking zeggen, dan bedoelen zij vooral de 
jeugd.
“IJburg is nu al een voorbeeld van energiezuinig en duur-
zaam bouwen”vertelt Waterstad-directeur Hugo Sanders, 

die namens de bouwconsortia dit project trekt. “Van buiten 
IJburg komen regelmatig bezoekers kijken hoe het hier is ge-
daan, laatst ontvingen we zelfs een groep Amerikanen. Maar 
vraag het de scholieren in deze wijk, en ze zullen je verbaasd 
aankijken. Ze kennen het woord ‘duurzaamheid’ wel maar ze 
hebben er verder niks mee. Terwijl zij en hun kinderen er in 
de komende decennia nog nadrukkelijker mee te maken zul-
len krijgen.” 
De Nautark wordt daarom een bezoekerscentrum waar 
groepen scholieren welkom zijn om te zien hoe een autar-
kisch gebouw in de praktijk werkt. Zij kunnen er lessen krij-
gen over duurzaamheid en in het kader van projectonderwijs 

leerzame proefjes doen. Zodat het onderwerp voor hen gaat 
leven en zij goed voorbereid de toekomst tegemoet gaan.

De naam van het gebouw - een samentrekking van nautisch 
en autarkisch – verraadt nog een andere belangrijke functie: 
de nautische. Sanders: “Op zoek naar een bestemming voor 
ons potje kwamen we in contact met de Watersportvereni-
ging IJburg, die bij hun vorig jaar geopende verenigingsha-
ven een clubgebouw wilde neerzetten. De plannen waren 
er wel, maar het ontbrak hen aan financiën. Als snel bleek 
dat wij met De Nautark iets voor elkaar konden betekenen.” 
Deze week heeft de ledenvergadering van de watersportver-
eniging over die samenwerking een besluit genomen. Met 
De Nautark gaat de watersportvereniging als eerste sport-
vereniging in ons land beschikken over een clubgebouw met 
alles erop en eraan (clubzaal, keuken, kleedkamers, douches 
enzovoort), dat volledig zelfvoorzienend is. Wat daar alle-
maal voor nodig is - zoals apparatuur voor opwekking en op-
slag van warmte en energie, de constructie van zogenaamde 
helofytenfilters voor de opvang en biologische zuivering van 
het afvalwater, enzovoort – “daarover wordt de komende 
maanden verder gepuzzeld,” zegt Sanders. Als het meezit 
kan de bouwaanvraag begin 2011 worden ingediend.

Alle warmte van de zon. Elektriciteit van de wind. De wc doorspoelen met zelf 
gezuiverd afvalwater van de douches en de keuken. En dat afvalwater dan 
weer opvangen, zuiveren en hergebruiken.  Autarkisch noemen ze dat. Zelf-
voorzienend. Zo’n gebouw wordt De Nautark. Nu nog op de tekentafel, over 
een paar jaar op de kop van de haven op Haveneiland-Oost. Een zeppelin met 
zonnepanelen zullen we waarschijnlijk niet zien hangen, dan, maar zeker is dat 
alle benodigde energie hier rechtstreeks uit de natuur komt!

Het eerste schetsontwerp van architect Egon Kuchlein voor De Nautark.

HANgt Er strAKs EEN ZEppEliN bOvEN iJburg vOOr ONZE ENErgiE?
Hangen er straks zeppelins boven iJburg voor onze energie? Maurice Dominicus 
en David ten Hoope, studenten van de faculteit bouwkunde van de tH Eindhoven 
met veel belangstelling voor autarkie, kunnen het zich helemaal voorstellen...... 

de nautark
gebouw van en voor de toekomst

“Het gaat ons er niet zozeer om dat we mensen uit de uit-
kering halen,” aldus oprichter en directeur Ruud Antonisse. 
“We willen mensen uit de sleur halen. Gewoon een bak koffie 
drinken met je collega en praten over het werk. Ik wil niet 
soft doen, maar dat is zó belangrijk. Het motiveert mensen 
om verder te kijken, naar de periode ná Juttersdok. De door-
looptijd is gemiddeld 6 tot 9 maanden. Dan gaan mensen 
verder.”

Juttersdok staat met name bekend om de (kringloop)win-
kels. Deze fungeren als springplank naar ander werk. “Onze 
opruimdienst haalt in heel Amsterdam gratis gebruikte meu-

bels op. Vervolgens worden de spullen gesorteerd en indien 
nodig gerepareerd. Daarna komen ze in de winkels terecht. 
De artikelen zijn scherp geprijsd en worden daardoor snel 
verkocht. Elke maand hebben we een geheel nieuw aanbod 
in de winkels.” Naast de ophaaldienst en winkels, heeft Jut-
tersdok onder meer werkplaatsen en een callcenter. Alles bij 
elkaar is er werk voor 170 Jutters.

Zo nu en dan wordt Juttersdok bezocht door scholen. “Van-
daag kwam er een schoolklas uit IJburg langs om de kinderen 
bewust te maken van de waarde van geld. De kinderen kon-
den zien hoe het er in de winkel aan toe gaat en wat de prij-

zen zijn. Enorm leuk om te zien. Onze vrijwilligers worden 
er ook opgewekt van. Het is een wisselwerking. We zouden 
dit soort activiteiten in de toekomst willen uitbouwen. Het 
is misschien een leuk idee om een mini-Juttersdok te creë-
ren waar kinderen bijvoorbeeld op een speelse manier zelf de 
(kinder)spullen kunnen sorteren en prijzen.”

De winkels van Juttersdok zijn te vinden op de Postjeskade, 
het Zeeburgerpad, in de Kerkstraat en sinds kort ook aan de 
Papaverweg in Noord. Na een telefoontje met de Opruimlijn 
(085-2737070) wordt uw (oude) goed gratis opgehaald. Zie 
ook: www.juttersdok.nl

Juttersdok

dan alleen
doet meer

‘jutten’
‘Juttersdok geeft de ruimte om sa-
men te werken, samen te leren en te 
helpen.’ Een nobel streven, maar hoe 
gaat dat in zijn werk? Bij Juttersdok 
werken vrijwilligers met een beperkt 
arbeidsperspectief. Het zijn Amster-
dammers die minder makkelijk hun 
plek vinden in de samenleving. Het 
Juttersdok is een ontmoetingsplek, 
geeft advies over onder meer wonen 
en educatie, en helpt door het aanbie-
den van werkplekken. Alles in nauwe 
samenwerking met de gemeente en 
andere instanties. 

KORT
  NIEUWS

• NUoN boUwt EEN ExtRA 
GAscENtRAlE IN dIEMEN Naast 
de bestaande elektriciteitscentrale 
in Diemen verrijst een nieuwe 
gascentrale. Op die manier zorgt 
Nuon voor een verdubbeling van de 
elektriciteit- en warmtecapaciteit in 
deze gemeente. Tegelijkertijd wordt 
er ook een warmtetransportleiding 
van Diemen naar Almere aangelegd, 
want als gevolg van grootschalige 
nieuwbouwprojecten neemt de 
vraag naar stadswarmte daar toe. 
De leiding loopt op een diepte van 
1,5 meter onder de bodem van 
het IJmeer. De nieuwe centrale 
voorziet straks 750.000 huishoudens 
in Amsterdam en Almere van 
elektriciteit, en nog eens 25.000 
huishoudens van warmte. De 
centrale zal naar verwachting eind 
2012 operationeel zijn. Tot die tijd 
wordt de toenemende vraag naar 
warmte opgevangen door bestaande 
centrales in Almere en Diemen. 
Hiervoor worden de komende 
periode de nodige aanpassingen 
uitgevoerd.

toINE
hEIJMANs
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PEUTER EN KLEUTER DANS | BALLET | STREETDANCE
JAZZ | HIPHOP | ZUMBA | PILATES | YOGA | BELLY JAZZ

ONS AANBOD O.A.

INFO & AANMELDEN VOOR JEUGD 

Tegen inlevering van deze 
advertentie krijgt u een gratis 

lidmaatschap twv € 25,- 
(alleen  geldig in combinatie met de aanschaf van een 10-kaart. 

Aanbieding geldig t/m 10 okt. 2010). ‘Dus ook op de OPEN DAGEN!’

OPEN DAGEN 
ALLE LESSEN GRATIS
1-, 2- EN 3 OKTOBER 2010
VRIJDAG 1 OKT 19.30-20.20 JAZZ BEG. | 20.30-21.20 HATHA FLOW
 
ZATERDAG 2 OKT 13.00-13.50 STREETDANCE BEG. | 14.00-14.50        
ZUMBA | 15.00-15.50  HIPHOP BEG. | 16.00-16.50 STREETJAZZ INT.
17.00-17.50 PILATES BEG.

ZONDAG 3 OKT 11.00-11.50 PILATES FLOW | 12.00-12.50 KLASSIEK 
BEG. | 13.00-13.50 STREETJAZZ BEG. | 14.00-14.50 BELLY JAZZ
15.00-15.50 STREETDANCE | 16.00-16.50 MODERNJAZZ BEG.

www.amsterdamdancecentre.nl knop: jeugd 
VOLWASSENEN alle lessen los te volgen zonder 
vooraanmelding! lesroosters zijn te vinden op: 
www.amsterdamdancecentre.nl 
AMSTERDAM DANCE CENTRE: 020- 61 61 885

Wat begon met het trainen van een voetbalteam is uitgegroeid tot 
het coachen van ‘straatjongens’. Bij Stefano kloppen ze dag en 
nacht aan. Omdat ze hem vertrouwen. “Ik was een van hen, ooit. 
Maar een mens heeft keuzes. Ik koos op een dag de goede kant.” 
Met zijn bedrijf Masterboys wil hij jongens helpen ook die keuze te 
maken. “Wat ik vooral tegen iedereen wil zeggen is: ga met elkaar 
in debat.” De jonge masterboy hoopt daarom dat er een jongeren-
raad wordt opgericht.

Stefano van Delden (24) heeft een groot 
netwerk. Hij kent oneindig veel jongens uit 
onder meer Zuidoost, de Transvaalbuurt, 
IJburg en de Indische buurt. Als de jongens 
hulp nodig hebben, kloppen ze aan bij Ste-
fano. Hij regelt stages, gaat mee naar school 
en bemiddelt in conflicten. Vaak gaat het om 
jongens die van school dreigen te worden 
gestuurd of die afglijden richting criminali-
teit. Door zijn eigen ervaring met hulpverle-
ning weet hij tot de jongens door te dringen. 
Gewoon oplossen, geen verwijten maken. 
“Je moet aanvoelen wanneer je iemand kan 
aanspreken.”

Lieverdjes
Over jongeren op IJburg wordt veel gezegd. 
“Ze worden veel te vlug gebrandmerkt als 
hangjongeren,” zegt de oprichter van Mas-
terboys. “Terwijl ik niet vaak zulke lieve jon-
gens heb gezien. Ze zijn heel toegankelijk en 
niet te vergelijken met wat ik in andere wij-
ken heb gezien. Geloof me, er valt echt goed 
met hen te praten.”

“Ik voel me betrokken. Want als het zo door-
gaat, gaat het mis. Er hangt zo’n negatieve 
sfeer. Daarom pleit ik voor een jongeren-

raad. Met daarin niet alleen die klagende 
buurtbewoners, maar ook jongeren, zodat er 
gezamenlijk dingen kunnen worden onder-
nomen. Zo leren ze elkaar kennen en krijgen 
ze inzicht in de cultuur van de ander. En dat 
bevordert het wederzijds begrip.”

“Weet je, eigenlijk geloof ik helemaal niet in 
gemengde wijken. Mensen willen toch zelf 
kiezen waar ze gaan wonen. Kijk eens naar 
die straat, hoe heet het daar ook alweer, de 
Erich Salomonstraat? Een teringzooi. En dat 
komt omdat daar gemengd gebouwd is. Dan 
ontstaan er problemen. Als je met gelijkge-
stemden woont, bezorg je elkaar juist geen 
overlast.”

Rare jongens
Zelf heeft-ie bepaald geen makkelijke jeugd 
gehad. De biologische moeder van Stefano 
was drugsverslaafd en kon niet voor hem 
zorgen. Toen hij 1 jaar was, werd hij opgeno-
men in een pleeggezin in Amsterdam-Oost; 
een fijne plek, maar hij was wel de zwarte 
jongen in een wit gezin. “Ik was anders.” 

“Met mezelf in de knoop kreeg ik steeds 
meer moeite met autoriteit. Dat uitte zich in 

agressie.” Op zijn 14de kwam Stefano terecht 
op een internaat voor moeilijk opvoedbare 
kinderen. En daarna in een jeugdgevange-
nis. “Niet omdat ik iets op mijn kerfstok had, 
maar omdat ik nergens anders heen kon. 
Nou, daar zaten pas echt rare jongens.” Hij 
liep er weg, 17 was-ie toen. Hij sliep soms 
bij vrienden, dan weer op Schiphol. “Waar 
het om gaat, is dat ik het op een bepaald 
moment zat was. Ik stapte een politiebureau 
binnen en vroeg om hulp.”

“Ik stond op een kruispunt,” vertelt hij. “Ik 
kon linksaf of rechtsaf. Links was de verdoe-
menis, rechts de goede weg.” Hij koos rechts; 
de zwaarste kant. Omdat hij iets wilde berei-
ken in zijn leven. “Ik heb toen een MBO-op-
leiding Zorg gedaan, verschillende cursussen 
gevolgd. En een baan gezocht.”

Op het pad van de verandering kwam hij als 
sportbuurtwerker van stadsdeel Zeeburg in 
aanraking met een clubje jongens. “Ze voet-
balden samen en vroegen of ik hun trainer 
wilde worden. Het bleek dat ik goed in staat 
was een band te scheppen tussen die jon-
gens. Zo is Masterboys ontstaan.”

Een beetje onwennig zit hij erbij, Stefano, in 
zijn rol als ‘directeur’ van een heus bedrijf. 
Nog niet zo heel lang geleden was hij zelf 
een jongen met een etiket. Nu is hij behalve 
begeleider, ook directeur. Best lastig. Ge-
lukkig vond hij onderdak bij het verwante 
bedrijf Funtrax. “Zij helpen me op zakelijk 
gebied. Toen ik in 2007 de Baanbrekersprijs 
won, kwam er in een keer zoveel op me af. 
Ik zag door de bomen het bos niet meer.” 
In 2009 werd hij ook nog eens tweede bij de 

verkiezing van Amsterdammer van het Jaar. 
Daar was hij natuurlijk trots op. En het gaf 
hem weer het gevoel dat-ie echt met goede 
dingen bezig was. “Het mooie van sport is: 
het brengt jongens samen. Het maakt niet 
uit wat voor problemen iemand heeft, of wat 
zijn achtergrond is. Sport verbroedert, en al 
het andere valt weg.”

Aanpakken
En toch, als zijn jongens er een zootje van 
maken is Stefano onverbiddelijk. “Wie geen 
goede wil toont, en niet vooruit wil gaan, 
wordt op de vingers getikt. Het is belang-
rijk dat die jongens leren dat het van twee 
kanten komt. Als het goed gaat, helpen we 
ze verder. Als het slecht gaat, worden be-
paalde privileges ingetrokken.” Van Life & 
Kicking krijgen de jongens van Masterboys 
bijvoorbeeld een tijdelijk fitnessabonne-
ment. “Zolang het goed gaat – dus als ze 
werken of naar school gaan. Want voor niks 
gaat de zon op.”

“Vergeet niet dat deze jongens thuis vaak 
niet de ondersteuning kregen die veel Ne-
derlanders wel hebben gehad. Dat er bij-
voorbeeld gevraagd werd hoe hun dag was. 
De normale dingen. Ze missen hierdoor ‘de 
brug’ met ‘ontwikkelde jongeren’. En daar-
om pleit ik voor die jongerenraad. Als je be-
grip hebt voor elkaars achtergrond, word je 
vanzelf toleranter.”

“Weet je, ik zie mooie dingen ontstaan. Jon-
gens die het goed doen op school, en die 
werk hebben gevonden.” Zijn blik wordt 
dromerig. “Het wachten is op eerste trouw-
kaart. Dat lijkt me echt heel mooi.”

stefano, vertrouweling van ‘hangjeugd’,
gelooft niet in een gemengde wijk

Stefano met zijn dochtertje Destiney (2) op het Johan 
Cruyffcourt, waar hij wel eens toezicht houdt.

Bezoek de 
modelwoning
Maria Austriastraat 43  
(nabij hoek Diemerparklaan)

iedere zaterdag 
van 11.00-13.00 uur

020-6267487
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Burger King 
traKteert!
Burger King 
traKteert!

Kids Menu
nu u 1,00

Kids Menu
nu u 1,00

Deze aanbieding is uitsluitend geldig bij 
BURGER KING® Muiden (Maxis terrein). Niet 
geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 
Geldig voor kinderen t/m 12 jaar. 1 Kids Menu per 
kind. Zolang de voorraad strekt.

Geldig van 26 september t/m 15 oktober 2010.

Harbour Club “The Lighthouse” is prach-
tig gelegen aan de oever van het Mar-
kermeer en kijkt uit over de binnenha-
ven van IJburg. Ruime terrassen geven 
u buiten, ruimschoots de gelegenheid 
om te loungen aan het water. 
Binnen is het Grand-Café prachtig vorm-
gegeven en biedt u de gelegenheid voor 
eindeloos ontspannen en relaxen. Het 
is de nieuwe plek voor eten en drinken, 
dansen maar ook voor zakelijke mee-
tings. De keuken is internationaal, De 
wijnen hoofdzakelijk Frans van origine. 
Wilt u genieten van een sfeervolle en 
relaxte ambiance? Kom dan naar “the 
Lighthouse”! The Lighthouse heeft een 
wekelijkse programmering van Muziek 
in the Lighthouse met Funky dinner, 
Wijnproeverijen en kinderactiviteiten: 
thelighthouse.nl/weekagenda.html. 
The Lighthouse is de thuishaven voor 
de schepen van de Muider Compagnie.

The LighThouse
het lichtpunt van Amsterdam  

Krijn Taconiskade 432 te iJburg
020-750 83 95 | info@thelighthouse.nl

Alkmaar             Amsterdam            Amsterdam IJburg             Castricum             Heerhugowaard             Wormer             Zaandam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze vestiging in:

Amsterdam IJburg  (020) 416 18 61   E: ijburg@krk.nl
Kijkt u voor meer informatie over ons ook eens op www.krk.nl of volg ons op Twitter via twitter.com/krkvastgoed

Blok 61c  |  eengezinswoningen DE LAATSTE 2 EENGEZINSWONINGEN!
• Ruime eengezinswoning (111 m2) met parkeerplaats op eigen terrein
• Tuin op het noordwesten
• Begane grond met woonkamer en keuken
• Eerste verdieping met slaapkamer en badkamer
• Tweede verdieping met 2 slaapkamers
• Prognose oplevering: 1e kwartaal 2011

Koopsommen: Vanaf 1  349.000,- VON  
(inclusief 50 jaar afgekochte erfpacht)

Gezocht:

Commercieel 
talent!

Wij zoeken voor onze vestiging  
in Amsterdam-IJburg een  

commercieel binnendienst medewerker.

Kijk voor een uitgebreide functieomschrijving 
op www.krk.nl onder “Over KRK”

Blok 57d  |  luxe appartementen DE LAATSTE 2 APPARTEMENTEN!
• Gelijkvloers appartement van 123 m2, met een zonneterras  

van 17 m2!
• Gelegen op 2e of 4e etage met uitzicht op het Theo van Gogh park
• 2 slaapkamers, maar 3 is ook mogelijk
• Parkeerplaats(en) in de kelder separaat te koop
• Reeds opgeleverd, dus per direct te betrekken!

Koopsommen: Vanaf 1  360.000,- VON  
(inclusief 50 jaar afgekochte erfpacht)

Witte Kaap LUXE FLEXDESIGN APPARTEMENTEN EN STADSWONINGEN
• Wonen in het mooiste gebouw van IJburg!
• 3-laags of 4-laags stadswoningen van 108 – 136 m2

• Flexdesign appartementen van 120 – 224 m2 welke u zelf kunt indelen 
mbv een architect 

• Bouwplaats is op afspraak te bezichtigen. Prognose opl.: Eind 2010

Koopsommen flexdesign: Vanaf 1 445.000,- VON
Koopsommen stadswoningen: Vanaf 1 320.000,- VON  
(inclusief 50 jaar afgekochte erfpacht)

Hét Steigereiland-Noord NOG ENKELE APPARTEMENTEN EN DIJKWONINGEN!
• Echt eilandwonen beleven op hét Steigereiland-Noord!
• Luxe dijkwoningen met weids uitzicht op het IJmeer vanaf 136 m2

• Inspirerende woon-werkwoningen (zeer ruim)
• 3-kamerappartementen van 84 – 92 m2 incl. pp
• Bekijk ook www.hetsteigereilandnoord.nl 

Koopsommen appartementen: Vanaf 1 269.000,- VON
Koopsommen dijkwoningen: Vanaf 1  467.500,- VON
(inclusief 2,5 jaar afgekochte erfpacht)
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Zondagochtend om half negen zijn Tini (58) 
en Bart (59) van de Kraats al in het clubhuis 
aanwezig. Het is een verrukkelijk kneuterig 
clubhuis met een tafel, certificaten aan de muur, 
en kampioensbekers op de planken. Er is ook een 
kleine keuken en een bar. Tini heeft de koffie 

klaar. Samen met Bart doet ze het onderhoud van 
het hele terrein, maar zij is er toch vooral voor de 
catering. En het gras. “Dat kost me drie uur. Ook 
’s winters.”

Bart is een kleine, resolute man met een stevig 

Amsterdams accent. “Hoe kom je ertoe op een 
hondenclub te gaan? Je loopt ertegenaan. Het 
gaat lekker, je vindt het leuk. Zo gaat dat.” Bart 
is zowel secretaris van de vereniging als trainer. 
Hij houdt al 32 jaar honden. “Momenteel heb ik 
vier Mechelse herders,” zegt hij trots.” Vanwege 
de honden – Djani, Senna, Arno en Atak – gaat het 
stel nooit op vakantie. “Want,” zegt Tini, “die vier 
zijn heilig.” 

P.H.D.C. Insulinde is een particuliere vereniging, 
aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Politiehond Vereniging. De honden – altijd 
Mechelaars – worden afgericht volgens officiële 
richtlijnen. Bart: “Maar het heeft niks te maken 
met politiehonden.” Bij de vier programma’s die 
de honden doorlopen vormt discipline de rode 
draad. “Los is los, en vast is vast,” knarst Van de 
Kraats.

Drie keer per week wordt er op de club getraind. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Bart: “Liefst 
jonge leden. Deze honden zijn sterk, dus je moet 
stevig in je schoenen staan. En je moet wel elke 
keer komen opdagen, anders kan je geen hond 
africhten.” De doorgewinterde trainer benadrukt 
dat niet elke Mechelaar geschikt is. “We hebben hier 
ook honden gehad… Daar lust je gewoon geen kaas 
van. Die waren niet te vertrouwen.”

Tegen negenen druppelen meer leden het clubhuis 
binnen. Marcia, Wietse en Mark. Wietse en Mark 
zijn de zogenoemde pakwerkers van de club. 
Zij zijn belangrijk voor het ‘stelwerk’, ook wel 
bijtwerk genoemd. Vandaar het dikke, bijtproof 
pak. Het stelwerk vereist een enorme discipline 
van de hond. “Want als-ie zich eenmaal vastbijt 
in de zogenaamde verdachte, laat-ie in principe 
niet meer los,” zegt Marcia, ook al in onvervalst 
Mokums. “Tenzij…” Op luide toon zegt ze: “Los. 
Kijk, nu laat-ie los. Hij moet zijn plekkie weten, 
hè.”

vAst Is vAst, EN los Is los

de 
clUb 

Op de Diemerzeedijk, achter de volkstuinen, hoor je vaak honden blaffen. Het geluid 
komt van het terrein van Politie Honden Dressuur Club Insulinde. Via een smal graspad 
kom je bij een hek met daarop een bord – verboden toegang, betreden op eigen risico – 
dat moet voorkomen dat mensen er zomaar naar binnen gaan. Hier worden al 60 jaar 
honden afgericht. Een verborgen wereld, verscholen achter de dijk. 

Van links naar rechts: Marcia met Dommel, pakwerker Wietse, Tini 
op haar grasmaaier, Mark met Arno en tenslotte Bart met Atak. 

p.h.d.c. 
INsUlINdE

Nieuwe judoschool geopend
• vERkEERshINdER A1 De A1 tussen 
Watergraafsemeer en Muiderberg 
wordt opgekalefaterd. De 
wisselbaan krijgt 2 rijstroken, opdat 
de doorstroming tijdens de spits 
beter verloopt. De hindercategorie 
wordt op ‘AnaarBeter.nl’ aangeduid 
als ‘grote hinder’. Naast allerhande 
werkzaamheden, uitgevoerd tussen 
april en december 2010, wordt in 
6 weekenden de asfaltconstructie 
vervangen tussen de Mu iderbrug 
en knooppunt Muiderberg. Hierbij 
zijn overdag 3 versmalde rijstroken 
beschikbaar met verlaagde snelheid 
(70 km/uur). Tijdens de nachten 
worden extra rijstroken aan het 
verkeer onttrokken tussen 21.00 uur 
en 09.00 uur. Let op in de weekenden 
25/26 september, 2/3 oktober, 
9/10 oktober, 16/17 oktober, 23/24 
oktober, 30/31 oktober en 2 reserve 
weekenden op 6/7 november en 
20/21 november.
• 3 oktobER GRoot dIERENdAG- 
fEEst kINdERboERdERIJ dE wERff, 
vANAf 13.00 UUR, toEGANG vRIJ. 
Dieren èn bezoek worden deze dag 
in het zonnetje gezet. Programma: 
13.00 warm welkom • 13.30 muziek 
workshop • 14.00 verschillende 
activiteiten: knutselen, schmink, 
dieren verwennen, luchtkussen • 
15.30 dans workshop en optreden • 
16.00 afsluiting. Kinderboerderij de 
Werf Archimedeslaan 59 • 1098 PX 
Amsterdam • www.kinderboerderij-
de-werf.nl

KORT
  NIEUWS

MEREls 
bloG

“Well, me is off to bed. Huiswerk 
niet af, veel te weinig slaap 
en no moneys. Gaat allemaal 
goedkomen.”

“Dilemma: er is een vriendin, maar morgen 
ga ik een foto maken en ik heb leeuwenhaar 
(no kidding) en wil naar de kapper. Maar 
da’s kut voor de vriendin. Niemand heeft ooit 
zo’n afschuwelijk dilemma gehad. Advies?”

school
 “Merel, hou op met praten.” 
“Ik praatte niet!”
“Jawel Merel, ik zag het zelf.”
“Maar ik vroeg alleen maar of ik een pen mocht!”
“Voor of na het gesprek?”
“Dat WAS het gesprek!”
“Dus je doet er zo lang over  
  om even een pennetje te vragen?”
“JA.”
“Heb je nu een pen?”
“JA.”
“Dan ga ik nu verder met de les, oké?”
“Oké,” (fluisterend), “zeikwijf.”

lees verder op www.debrugkrant.nl

Meer van Merel weten? volg haar op www.debrugkrant.nl 

“�Weetje�wat�vervelend�is?�Als�je�
fucking� soulmate� niet� inziet�
dat�hij/zij�je�fucking�soulmate�
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. 

MEREls
bloG

“Well, me is off to bed. Huiswerk 
niet af, veel te weinig slaap 
“Well, me is off to bed. Huiswerk 
niet af, veel te weinig slaap 
“Well, me is off to bed. Huiswerk 

en no moneys. Gaat allemaal 
niet af, veel te weinig slaap 
en no moneys. Gaat allemaal 
niet af, veel te weinig slaap 

goedkomen.”
en no moneys. Gaat allemaal 
goedkomen.”
en no moneys. Gaat allemaal 

“Dilemma: er is een vriendin, maar morgen 
ga ik een foto maken en ik heb leeuwenhaar 
(no kidding) en wil naar de kapper. Maar 
da’s kut voor de vriendin. Niemand heeft ooit 
zo’n afschuwelijk dilemma gehad. Advies?”

“�Weetje
fucking
dat hij/zij
is.”

Judoschool Ron van Raaphorst is nieuw op IJburg. Op 31 
augustus zijn de lessen gestart in de dojo van sportschool 
Life & Kicking. Judo is van oudsher een vechtsport waarbij 
de kracht van de tegenstander gebruikt wordt om hem te 
overwinnen. 

Judo is uitgegroeid tot een mooie, technische contactsport 
die op vele niveaus wordt beoefend. Het is een sport 
waarbij kinderen spelenderwijs fysiek en mentaal worden 
gevormd door bijvoorbeeld goed te leren vallen. Ze 
maken zich leuke technieken eigen en leren respectvol 

met elkaar te stoeien. Normen, waarden en discipline 
spelen in de judosport een grote rol. 

De lessen worden gegeven op dinsdag en zaterdag. 
Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom voor een 
gratis proefles. Inschrijven kost € 25,00 en het lesgeld 
bedraagt € 20,- per maand (bij 1x per week trainen).
Naast het recreatief judo is er ook de mogelijkheid voor het 
beoefenen van judo in wedstrijdverband. Bij voldoende 
belangstelling wordt er ook begonnen met lessen voor 
volwassenen (21+). www.judoschoolronvr.nl
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Bent u op zoek naar een comfortabel 
appartement of een ruime eengezins-
woning met tuin op IJburg?

Ymere verhuurt diverse woningen in de 
vrije sector, op verschillende locaties op 
IJburg. Vanaf s 850,- per maand. De 

woningen zijn luxe uitgevoerd en 
beschikken over een keuken met inbou-
wapparatuur, een complete badkamer en 
een buitenruimte. De woningen zijn al 
op korte termijn beschikbaar.
Kijk voor meer informatie en het actuele 
aanbod op www.ymere.nl

Vrije sector huurwoningen 
op IJburg

verhuurt

Waternet voert vanaf 20 september proefboringen uit in het Die-
merpark. Hiermee wil het bedrijf onderzoeken hoe het grondwa-
terpeil in deze voormalige vuilstortplaats verder omlaag gebracht 
kan worden. De plekken waar de werkzaamheden plaatsvinden zijn 
afgezet, en omdat er tot in de vuilstort wordt geboord, dragen me-
dewerkers beschermende kleding. Toch is er geen sprake van risico 
voor de gezondheid. Voor niemand.

Om te voorkomen dat er water uit de inge-
pakte constructie lekt, wordt het grondwater-
peil in de voormalige stortplaats kunstmatig 
laag gehouden. Dit gebeurt door middel van 
zogenoemde bronpompen, die zichtbaar 
door het hele park verspreid liggen. Ondanks 
het gebruik van deze pompen is het grond-
water de afgelopen jaren gestegen. Waternet 
gaat nu onderzoeken of er andere methoden 
zijn om het waterpeil laag te houden.

De Dienst Milieu en Bouwtoezicht is sa-
men met Waternet eindverantwoordelijk 
voor het beheer van de bodemsanering 
op de Diemerzeedijk. Wij stelden hen een 
aantal prangende vragen.

Is het park ‘houdbaar’, ook als het 
waterpeil niet zakt?
Ja, het park is zeker houdbaar. Het niveau 
van het grondwater is momenteel laag ge-
noeg. De boringen moeten vooral uitwij-
zen of het grondwaterpeil efficiënter en 
effectiever kan worden beheerd.

Waarom is het zo belangrijk dat het 
waterpeil laag blijft?
Omdat je te allen tijde wilt voorkomen dat 
er ook maar de kans bestaat dat vervuild 
grondwater uit de vuilstort in aanraking 
komt met schoon grondwater uit de om-
geving.

Er wordt geboord tot in de vuil-
stort, medewerkers dragen be-
schermende pakken. Is er echt geen 
gevaar voor de gezondheid van be-
woners? 
De beschermende pakken zijn een van 
de voorzorgsmaatregelen die worden 
getroffen.  Tijdens het uitvoeren van de 
werkzaamheden lopen werknemers het 
meeste risico, omdat zij in contact zou-
den kunnen komen met het stortmate-
riaal. Uiteraard zal ook het gevaar voor 
bewoners en gebruikers van het park tot 
een minimum worden beperkt. Wij tref-
fen hiervoor de nodige voorzorgsmaat-
regelen.

De vuilstort is destijds ‘ingepakt’. 
Bij het park wordt ’s zomers veel 
gezwommen, in het park worden 
bramen geplukt en gegeten. Soms 
zijn de IJburgers toch nog bang voor 
verontreiniging. Kunnen jullie die 
zorg voor eens en voor altijd weg-
nemen?
Er is geen enkele aanleiding om de gebrui-
kers van het park het eten van bramen te 
ontraden. De bramen groeien op de scho-
ne leeflaag van ongeveer 1 meter boven of 
buiten de voormalige stort. Maar gebrui-
kers van het park moeten zich altijd wel 
bewust zijn van de geschiedenis van het 
park. Het Diemerpark is en blijft een voor-
malige vuilstortplaats. De vervuilde grond 
is gesaneerd, en het gebied wordt continu 
gemonitord. Het is wel belangrijk dat be-
zoekers zich houden aan de regels die in 
het park gelden. Er mag bijvoorbeeld niet 
worden gegraven. De regels zijn er niet 
voor niks.

Wanneer zijn de proefboringen af-
gerond en wat gebeurt er daarna?
De proefboringen zijn binnen 4 tot 6 we-
ken afgerond. We onderzoeken in die 
periode of het mogelijk is om het grond-
water op een verantwoorde manier, maar 
slimmer en goedkoper onder controle te 
houden. Indien nodig voeren we daarna 
nog nieuwe proefboringen uit op andere 
plekken.

 voorkomt vervuiling
 lage waterstand

pRoEfboRINGEN NAAR GRoNdwAtERpEIl dIEMERpARk

sANERING
In de jaren ’60, toen het gebied nog mijlenver van de stad Amsterdam lag, werd de diemerzeedijk 
gebruikt als stortplaats voor allerlei soorten vuilnis zoals huisvuil en chemisch afval. toen in 1996 werd 
besloten tot de bouw van IJburg, werden dan ook onmiddellijk plannen gemaakt voor de sanering van de 
diemerzeedijk. die sanering begon in 1998 en was in 2001 voltooid. Rondom de voormalige stortplaats 
zijn destijds 26 meter diepe schermwanden geplaatst van cement-bentoniet met een folielaag erop. op 
deze wanden rust een aantal horizontale deklagen. hiervan is de bovenste laag, die bestaat uit trisoplast 
(een zeer effectieve, gepatenteerde minerale afdichting), het belangrijkst. het verontreinigde gebied is 
dus in feite door middel van een ‘omgekeerde doos’ geïsoleerd van zijn omgeving. op de afsluitende laag 
is vervolgens nog een ‘leeflaag’ aangebracht: het park.

• dEsIGN020 oNdERdEEl vAN 
EllE INsIdE dEsIGN Tijdens Elle 
Inside Design Amsterdam, dat van 24 
t/m 26 september wordt gehouden 
in het Lloyd Hotel, is het IJburgse 
woonwarenhuis Design020 een van 
de vier zogenoemde ‘bolwerken’. 
Belangstellenden kunnen er 
interieuradvies krijgen, een lichtplan 
laten maken, ideeën opdoen voor de 
tuin en nog veel meer. Het thema is 
architectuur. Daarom is er op zaterdag 
25 september, in samenwerking met 
makelaars, een openhuisroute op 
IJburg georganiseerd. Design020 is 
gevestigd op Steigereiland aan de 
Pedro de Medinalaan 89–91.
• topkARAtE AMstERdAM NAAR 
Ek Topkarate Amsterdam heeft zich 
met vier leden weten te plaatsen voor 
de Europese Karate Kampioenschappen 
Wado. “Een unicum voor één school,” 
zegt de trotse coach Rinsampessy. 
“Mede omdat Topkarate niet alleen 
vechters heeft, maar ook stijlvechters.” 
Een stijlvechter is een karateka die 
voorgeschreven oefeningen uitvoert 
tegen denkbeeldige tegenstanders. 
Topkarate levert twee deelnemers voor 
deze discipline (het onderdeel kata) en 
ook nog eens twee vechters voor het 
kumite (sparren). De kumite-deelnemers 
zijn overigens rasechte IJburgers: Leroy 
Velzel (14) en Beirem Ben Barrah (16). 
Het EK wordt van 24 t/m 27 september 
gehouden in Venetië (Italië).
• tAlENt vAN hEt JAAR IJburger 
Gregory van der Wiel is door een jury 
onder aanvoering van Johan Cruijff 
verkozen tot Talent van het Jaar. De 
prijs werd de 22-jarige voetballer 
van Ajax en het Nederlands elftal 
toegekend op het gala Voetballer 
van het Jaar, waar de belangrijkste 
voetbalprijzen van het afgelopen 
seizoen werden uitgereikt. Als 
winnaar krijgt Van der Wiel het recht 
een Cruyff Court te laten aanleggen 
op een door hem aan te wijzen 
locatie. Het trapveldje zal naar hem 
worden vernoemd.
• NIEUwE locAtIE dANsschool 
AAN dE hAvEN. NU ook lEssEN 
vooR volwAssENEN Het 
Amsterdam Dance Centre opende 
begin september haar deuren op een 
nieuwe locatie aan de Krijn Taconiskade 
444. Na vijf jaar gevestigd te zijn 
geweest in de lokale sportschool, heeft 
de grootste dansschool van Nederland 
nu dus ook op IJburg een eigen pand. 
Nieuw is ook dat er naast de reeds 
bestaande jeugdlessen, ook les wordt 
gegeven aan volwassenen. Net als op 
de hoofdvestiging in Oud-West zijn alle 
lessen aan volwassenen ‘los’ te volgen. 
Een lidmaatschap is dus niet nodig. 
Een greep uit het lesaanbod: klassiek 
ballet, jazzballet, zumba, yoga, pilates, 
hiphop en streetdance. Iedereen is 
welkom – beginners en gevorderden, 
jong en oud. Het ADC staat bekend 
als toonaangevend binnen het 
dansonderwijs in Nederland. Op dit 
moment dansen 1200 kinderen en 
3500 volwassenen op een dansschool 
van het ADC. Met de opening van 
de nieuwe vestiging hoopt het ADC 
dans ook voor IJburgers bereikbaar te 
maken. Open dagen, alle lessen gratis: 
vrijdag 1 oktober, zaterdag 2 oktober 
en zondag 3 oktober. Adres: Krijn 
Taconiskade 444. Meer informatie: 
www.amsterdamdancecentre.nl

KORT
  NIEUWS

IJverigIJverig
Lunchroom - Café - Zaalverhuur

Geniet van kwaliteit bij IJverig
IJverig | IJburglaan 963 | 1087 EN Amsterdam
020 779 50 92 | info@ijverig.nl | www.ijverig.nl

Nieuw! 
op IJburg
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horizontaal 1 Verkeersbouwwerk 6 meelproduct 12 deel van de mond 14 vervelend 15 voorzetsel 
17 dat wil zeggen (Lat.afk.) 18 familielid 20 Rijksuniversiteit Limburg (afk.) 21 deel van de dag 
(afk.) 22 deel van een atoomkern 25 langs het genoemde 28 sukkel 29 tuingereedschap 31 voordeel 
32 oude lengtemaat 33 getij 35 vroeger 36 water in Duitsland 37 bordspel 38 jongensnaam 40 deel 
van een kachel 42 persoonlijk vnw. 43 Amerikaanse munten 44 alles 46 familielid 48 lichaamsdeel 
51 onderofficier (afk.) 53 Bijbelboek (afk.) 54 medisch specialisme (afk.) 56 titel 57 bridgeterm (afk.) 
58 voorzetsel 60 wegen 62 beroemd schrijver 64 plaats in Israël 66 naargeestig 68 natuurfonds (afk.) 
69 ambtshalve (Lat.afk.) 70 deegproduct 72 titel 73 jongensnaam 74 koraaleiland 76 verbinding over 
water 78 zuivelgerecht 79 gevangen zitten

verticaal 1 Slootplank 2 uitroep 3 Europeaan 4 melkklier 5 centigram (afk.) 7 boom 8 Engelse adel 9 
groot feest 10 Bismut (symbool) 11 bindmiddel 16 erwt die met schil gegeten wordt 18 deel van pond 
19 watervlakte 21 Bijbelfiguur 23 muzieknoot 24 Olympische Spelen (afk.) 26 Indonesische munt (afk.) 
27 voorzetsel 30 Zaligmaker 34 gefopt 36 tamarinde 38 rode muts 39 heer 40 woonboot 41 vis 45 deel 
van een stad 47 medicus 49 plaats in Oost Turkije 50 aangroeisels 52 keukenapparaat 54 schimmelvlies 
55 ach kom! 57 voertuig 59 Ethiopië (in internetadres) 60 per jaar (afk.) 61 op het ogenblik 63 Russische 
rivier 65 zorgelijke omstandigheden 67 betaalmiddel 71 voorzetsel 74 water in Frankrijk 75 Chinese 
munt 76 bruto (afk.) 77 automerk(afk.).

AGENdA
25 - 26 september
Stellingmaand: 
familievoorstelling, 
springkussen, wandelingen en 
meer op het Fort Diemerdam, 
vanaf 12.00 uur. 

Design020 ‘bolwerk’: 
interieuradvies in de breedste 
zin. Ook openhuizenroute 
IJburg. Meer informatie: 
www.design020.nl

25 september
Hendrick-Jan de Stuntman 
‘Mega Poll’, theater & diner, 
Blijburg (www.blijburg.nl)

Wielrennen ‘Ronde van 
IJburg’ in Diemerpark, door 
wielerclub ARC Ullyses. 
Met om 10.30 uur Dikke 
bandenrace voor kinderen, 
12.15 uur elite/beloften en 
om 13.30 uur nieuwelingen/
junioren

26 september
Rondje IJburg lustrumeditie, 
bootwise (zonder motor) om 
de eilanden. Start om 13.00 
op strand Blijburg

Kofferbakkenverkoop/
rommelmarkt, 11.00 uur, 
parkeerplaats Blijburg

30 september
Film Vrijburcht: Precious 
(Oscarwinnend), 20.30 uur

1-3 oktober
Open dagen Amsterdam 

Dance Centre, alle lessen 
gratis 

3 oktober
Open Dag 16e eeuws 
waterschip. De scheepsresten 
zijn in 2007 ontdekt bij 
baggerwerkzaamheden in 
het Buiten IJ. Op de plaats 
van het onderzoek aan de 
IJdijk, op de oostpunt van het 
Zeeburgereiland is van 11.00-
16.00 uur een open dag. De 
hele dag zijn er archeologen 
aan het werk. Zij geven ook 
uitleg over het schip en hun 
werkzaamheden.

9 oktober
Open Dag Science Park, 
12.00 tot 17.00 uur, diverse 
instituten openen hun deuren 
voor het publiek: maak kennis 
met de wetenschappers, 
studenten en ondernemers op 
Science Park Amsterdam

17 oktober
Amsterdam Marathon, 35e 
editie, let op omleidingen. 
www.amsterdammarathon.nl

23 – 31 oktober
Herfstvakantie, loslopende 
kinderen

31 oktober
AV’23 Middenmeerloop. 
Afstanden 1,9/5/10 km. www.
middenmeerloop.nl

5 november
de Brug nr. 7 -2010 verschijnt

Agent petsnor Maarten Gerritsen

pUZZEl pRIJsvRAAG

dEZE pUZZEl woRdt U AANGEbodEN dooR stUdIo MJ skIN body & NAIlcARE 
(pAMpUslAAN 27, AMstERdAM-IJbURG).

win een supersmooth 
manicurepakket van  
studio MJ!

wilt u zo’n heerlijk 
manicuresetje winnen?
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met uw naam, 
adres en telefoonnummer) 
voor 22 oktober 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. 5-2010 was: 
bovenverdieping. De winnaar, 
mevrouw S. Schifflers uit 
Amsterdam Noord, heeft de 
prijs inmiddels in ontvangst 
genomen.
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