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in het Diemerpark. En 
ook parkeerplaatsen1
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

Een jaar geleden, op het toppunt van de 
economische crisis, zette het gemeentebe-
stuur alle Amsterdamse bouwprojecten ‘in 
de wacht’. Alle nieuwbouwplannen werden 
nog eens onder de loep genomen. In de be-
groting 2011 bleef uiteindelijk een negental 

projecten overeind, waaronder IJburg 2. Op 
voorwaarde van financiering, dat wel. Van 
Poelgeest: “In betere tijden konden we ri-
sico’s nemen voor de lange termijn, omdat 
we zeker wisten dat we onze investeringen 
op den duur wel zouden terugverdienen. Die 

zekerheid hebben we nu niet, dus moeten we 
daar heel precies mee omgaan.” Dat ‘precies 
mee omgaan’ neemt wel heel veel tijd. Wan-
neer wordt de knoop nou eens doorgehakt?

Wat is het probleem?
Van Poelgeest: “Het landmaken voor die 
eerste 45 hectare kost 50 miljoen. Dan moe-
ten we gaandeweg kades en wegen aanleg-
gen, daar moet ook geld voor zijn. Onder-
tussen geven we grond uit in erfpacht aan 
de mensen en die willen bouwen, waarmee 
we inkomsten verwerven. Het gat tussen de 
uitgaven en de inkomsten noemen wij de 
cashflow. Die mag niet groter zijn dan 70 
tot 80 miljoen euro. Dat is het bedrag dat 
we kunnen financieren. We moeten dus 
heel erg zeker zijn dat dat bedrag niet on-
verwacht groter wordt. Dat is waar de reke-
naars nu nog mee bezig zijn. “

Zijn er genoeg mensen 
die hier willen bouwen?
“IJburg 2 is niet alleen aantrekkelijk omdat 
er duurzaam en klimaatneutraal zal worden 
gebouwd. Zeker de helft van het aantal wo-
ningen zal grondgebonden zelfbouw zijn. 
Huizen met een tuin, dat is waar je Amster-
dammers mee binnen houdt, zo blijkt uit 
onderzoek. Ook voor particulier opdracht-
geverschap is de markt groeiende. Dus IJ-
burg 2 voldoet aan een behoefte.”

Lees verder op pagina 3

“Laat er geen misverstand over bestaan” zegt wethouder Maarten van Poel-
geest, “de komst van IJburg 2 staat niet ter discussie. Het college staat er 
vierkant achter. We willen verder met het landmaken voor in ieder geval de 
eerste 45 hectare van het Middeneiland. Alleen met de financiering zijn we 
nog niet klaar.” Hiermee ontzenuwt hij geruchten, als zou het nieuwe land 
dat inmiddels bij wijze van proef aan Haveneiland Oost is vastgeplakt, weg-
gegooid geld zijn. “Eens op een dag zal daar met landmaken worden verder-
gegaan”, belooft Van Poelgeest. 

Van Poelgeest “IJburg 2 zal er komen, 
we weten alleen nog niet wanneer.”

Het proefeiland, mekka voor kitesurfers

Romandebuut Toine 
Heijmans ’Op zee’.Een 

wonderlijke scheepstocht
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LMB
Schoonmoeder

Metgezel kwam naar beneden gerend. 
Met schichtig in hun kassen flipperende 
ogen en met zweetpareltjes op het 
voorhoofd. “Welke tandenborstel is 
ook al weer van mij?” Hij is, moet u 
weten, nogal smetvrezerig. 

Ik had voor de familie juist een hele set 
frisnieuwe tandenborstels in de badkamer 
gezet. Maar bij mij thuis houden ze niet van 
vernieuwingen. En zeker niet van nieuwe 
tandenborstels. Liever schrobben ze het 
ivoor met van die wijd uit elkaar staande, 
bijna tot het kunststof afgesleten haren.Ik 
ben juist dol op nieuw. Reikhalzend zie ik 
uit naar de in mijn agenda gemarkeerde 
dag waarop ik naar de plaatselijke 
drogisterij mag rennen om voor elk 
apart gezinslid geschikt materiaal aan 
te schaffen. Daarbij het advies van mijn 
tandarts opvolgend: elke zes maanden 
een nieuwe borstel. Metgezel vindt het 
– zoals met wel meer dingen – allemaal 
onzin. Zijn oude stokkie ragde nog prima. 
Bovendien, en daar komt de aap uit de 
mouw, raakt hij ervan in de war. Dat zegt 
hij natuurlijk niet met zoveel woorden, 
maar hij onthoudt gewoon slecht welke 
kleur tandenborstel hij ook al weer had. 
Hij reikt blindelings naar het plekje waar 
zijn tandenborstel staat. De kleur ziet hij 
gemakshalve over het hoofd. 

“Had ik nou een groene tandenborstel 
met een wit handvat of één met 
een doorzichtig handvat?” vroeg hij 
die avond. “Volgens mij die met het 
witte,” antwoordde ik. “Godzijdank,” 
verzuchtte hij. “Dan heb ik de goeie 
gebruikt.” “Hoezo?” vroeg ik. Het zweet 
op zijn voorhoofd veranderde in een 
watervalletje. “Omdat ik niet helemaal 
zeker wist of ik nou mijn tandenborstel 
had gebruikt of die van je moeder.” Ik geef 
toe, het is een beetje vals van me. Maar ik 
kon het niet laten. “Wacht eens…” zei ik 
met nadenkende blik, “nu je ’t zo zegt…” 
Ach arme, hij verslikte zich acuut. “Je 
gaat me toch niet zeggen,” piepte hij, “ik 
bedoel... ik hoop dat je een grapje maakt.” 
“Nouhou…” zei ik. Ik zou liegen als ik 
hier beweer dat hij ontplofte, maar veel 
scheelde het niet. ‘‘Mag ik dan zeggen dat 
ik het heel erg overdreven vind dat jouw 
moeder bij ons een tandenborstel in het 
rekje heeft staan? Wat als ik me een keer 
vergis?” “Stel je niet zo aan,” antwoordde 
ik, “dan moet je maar beter opletten.” 

Een dag later was metgezel noestig aan 
het timmeren. Een plankje in de badkamer. 
Speciaal voor zijn schoonmoeder. Als je 
niet beter wist, zou je denken dat hij een 
hele lieve schoonzoon was.
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Hoe lang kunt u nog wachten met 
het nemen van een besluit?
”We hebben in feite nog ruim de tijd, de 
concessie voor het landmaken loopt tot 
2015. Maar zo lang zal het niet duren, hoor. 
Alleen, ik kan echt niet zeggen wanneer we 
eruit zullen zijn. Misschien het komend 
najaar. Misschien later of eerder. Nog even 
geduld, dus.”

Door Carla M. Peddemors

De baai van de nieuwe landtong aan de 
noordkant van IJburg, waar eens met land 
maken zal worden verdergegaan, is ondertus-
sen ingenomen door talloze kitesurfers.

Deze aanpak sloot aan bij het pakket 
van maatregelen dat Amsterdam 
al had genomen om natuur en 
milieu voor de komst van fase 2 te 
compenseren, zoals de aanleg van 
mosselbanken en de ontwikkeling 

van de Hoeckelingsdam. Ook de 
wijze waarop het nieuwe land 
zou worden gewonnen moest 
natuur en milieu zo min mogelijk 
verstoren. Het zand, afkomstig uit 
het IJmeer zelf, werd onder water 
uitgesproeid, zodat het volgens de 
pannenkoekmethode laag voor laag 
kan bezinken. Om de omringende 
natuur te sparen werden er 
slibschermen geplaatst, die ervoor 
moesten zorgen dat het slib zich 
buiten het aangegeven gebied 
zou verspreiden, en daarmee het 
bodemleven zou beïnvloeden. Om 

dat te controleren werd voortdurend 
metingen gedaan, en de methode 
bleek naar tevredenheid te werken. 

De werkzaamheden zijn sinds 
kort klaar. In het verlengde van de 
Pampuslaan, aan de noordkant van 
Haveneiland Oost, liggen nu de 
eerste vijf hectaren nieuw land te 
wachten op het groene licht voor fase 
2. Hier loopt straks de toegangsweg 
naar het Middeneiland. Aan de 
zuidkant ligt op dit moment een 
zanddepot ten behoeve van de nog 
af te ronden projecten op IJburg 1.

DE tOEGANGSWEG NAAR MIDDENEIlANDVervolg interview wethouder Van Poelgeest 
over IJburg 2

Er zijn verschillende mogelijkheden. 
In het beste scenario krijgt AHC 
IJburg (de hockeyclub) er twee velden 
bij en AFC IJburg (de voetbalclub) 
één. Bovendien wordt een van de al 
aangelegde grasvelden omgevormd 
tot kunstgrasvoetbalveld, zodat 
beide clubs straks de beschikking 
hebben over drie kunstgrasvelden. 
De uitbreiding zal op zijn vroegst in 
het seizoen 2012-2013 gereed zijn.

De behoefte aan sportvelden op 
IJburg is groot. Sportpark IJburg, 
dat in 2010 in gebruik is genomen, 
barst uit zijn voegen. Zowel voor 
hockey als voor voetbal staan er 
honderden kinderen op de wachtlijst. 
Reuten: “Vanwege de moeilijke 
omstandigheden kon uitbreiden 
niet zomaar. Daarvoor was een 
gedegen onderzoek nodig naar de 
verhouding tussen de sportvelden, 

de natuur en de bodemsanering. 
Daartussenin moest dan ook nog 
parkeergelegenheid passen.” 

Natuur
Het Diemerpark maakt deel uit van 
een ecologische verbindingszone en 
vormt het leefgebied van beschermde 
diersoorten als de ringslang, 
waterspitsmuis en meervleermuis. 
Langs het Amsterdam-Rijnkanaal, 
langs de oevers en in de zuidoosthoek 
zijn de natuurwaarden het grootst. 
Daar mag niet ‘gerommeld’ worden. 
Reuten: “Laat er geen discussie 
over bestaan: sport was van meet 
af aan gepland in het park. Die zes 
kunstgrasvelden stonden al in het 
oorspronkelijke plan uit 2002. Maar 
met het huidige uitbreidingsmodel 

doen we toch recht aan het 
oorspronkelijke karakter van het 
natuur- en recreatiegebied.”

Parkeren
De wethouder is ook verheugd 
over de uitbreiding van het aantal 
parkeerplaatsen. “Die zijn voor een 
goede sportfaciliteit onontbeerlijk. 
Bezoekers moeten op een ordentelijke 
manier kunnen parkeren. Tussen 
het fietspad en de velden worden 
daarom 80 tot 100 parkeerplaatsen 
gerealiseerd. Van de IJburgers 
verwachten we echter dat ze op fiets 
blijven komen. Het wordt nadrukkelijk 
geen doorgaande route. Het verkeer 
komt van de Oeverzeggestraat het 
park in, en dan alleen op dagen dat er 
gesport wordt.”

Sanering
Tegelijk met de aanleg van de nieuwe 
faciliteiten zal de saneringconstructie 
worden verbeterd. Het Diemerpark 
is aangelegd op een voormalige 
vuilstort. Via een ingenieus systeem van 
pompen, putten en drainage wordt 
het grondwaterpeil laag gehouden 
en wordt regenwater afgevoerd. 
Om het systeem te optimaliseren 
zijn extra ‘onttrekkingsputten’ 
nodig en moet het drainagesysteem 
onder de velden worden verbeterd. 
Deze werkzaamheden worden 
straks tegelijk met de uitbreiding 
uitgevoerd. Reuten: “We zorgen 
ervoor dat sanering en uitbreiding 
elkaar niet in de weg staan.” 

Ten aanzien van het zesde veld zit er 
nog een klein addertje onder het gras. 
Het moet worden gebruikt voor zowel 
sport als kleinschalige evenementen. 
Reuten: “Die dubbelfunctie is 
noodzakelijk. Een evenemententerrein 
stond al ingetekend in het 
oorspronkelijke ontwerp en nog meer 
uitbreiden past gewoonweg niet.”

Als het dagelijks bestuur zich op de 
beslissende vergadering van 21 juni 
(zoals alle betrokkenen verwachten) 
heeft kunnen vinden in de conclusies 
en de aanbevelingen van het 
onderzoek, kan Reuten definitief 
gaan werken aan het inrichtingsplan 
en de bijbehorende financiële 
onderbouwing. “Ik verwacht dat in 
het voorjaar van 2012 aan de raad te 
kunnen presenteren.” 

De velden zijn op zijn vroegst in 
het seizoen 2012-2013 speelklaar, 
maar de aanleg van parkeerplaatsen 
wordt vanwege de urgentie mogelijk 
al eerder ter hand genomen.
Door Linda van den Dobbelsteen

Honderd procent zeker was het bij het ter perse gaan van deze krant nog 
niet, maar het staat zo goed als vast dat het aantal sportvelden in het Die-
merpark flink wordt uitgebreid. Ook komen er 80 tot 100 parkeerplaatsen 
en zal de zogenoemde saneringsconstructie worden verbeterd. De definitieve 
beslissing viel op dinsdag 21 juni. Wethouder Thijs Reuten (Ruimtelijke Ont-
wikkeling): “Die uitbreiding komt er, dat is het goede nieuws. Hoe precies, 
daar gaan we de komende tijd aan werken.” 

ExtRA SPORtVElDEN 
IN DIEMERPARk

WAcHtlIJStEN VAN VOEtbAl- EN HOckEyclUb WORDEN kORtER

Het ruimtelijk model, mede tot stand gekomen door Waternet en Dienst Milieu- en Bouwtoezicht. De gearceerde delen blijven 
vrij i.v.m. saneringsconstructie. Het is nog geen definitieve invulling. Dat gebeurt later, in overleg met de clubs.

Ter voorbereiding op de uitvoering 
van IJburg 2 werd in december 
2009 begonnen met de aanleg 
van een proefeiland, waarbij een 
aantal nieuwe en natuurvriende-
lijke technieken van landmaken 
werd getest. 
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En opeens lees je het ergens! Mijn biologische klok blijkt tikkende te zijn. 
Ik vroeg me al af wanneer dat zou gebeuren, maar het is dus al gaande. 
Wel goed dat de pers zich bezighoudt met dat klokkie van mij. Leuk ook. 
Het is namelijk best grappig om iets over jezelf te lezen, zo leer je dat 
persoontje in de spiegel een stuk beter kennen. Sommige dingen wist ik 
gewoon echt niet over mijzelf. Dat ik kinderen heb bijvoorbeeld. In België 
vragen de mensen steeds hoe het gaat met dat lieve zoontje van mij. Goed 
dat ze dat doen, want ik vergeet dat zelf steeds. Het is zo een stil ventje 
dat ik niet eens door heb dat hij bestaat. Ik spaar ook vorken las ik ergens, 
maar dat heb ik misschien zelf wel verzonnen. Het is namelijk ook wel 
een beetje waar. Ik heb er ongeveer tien. Soms voel je je een beetje jarig 
als er weer ergens iets geks over je staat geschreven want alle vrienden 
bellen meteen op om te vragen of het echt waar is of om je gewoon uit 
te lachen. Dat is waar vrienden voor zijn, toch? Mijn vrienden zijn daarin 
de beste; ze lachen mij met alle liefde uit. Goeie jongens zijn het. Er is 
ook weleens onzin die ik in deze column heb geschreven terug in mijn 
gezicht gesmeten. Volgens mij heb ik een keer geschreven dat De Jeugd 
uit elkaar gaat na dit album. Dat vond ik zelf best grappig maar sommige 
mensen konden dat niet per se waarderen. Dat geeft verder niet want 
waar je waarde aan hecht verschilt per persoon. Sommige mensen gaan 
bijvoorbeeld heel lekker op het kijken van televisie in hun zuurverdiende 
vrije tijd. Ik niet. Ik spaar vorken, zorg voor mijn zoontje en luister graag 
naar de biologische klok die heerlijk doortikt terwijl De Jeugd ermee stopt.

WIllIES
WARtAAl
• • • • • • • • NIEUWS! • • • • • • • •

Selma werkt al jaren bij Hassan, de eigenaar van slagerij Kaddour aan de Pam-
puslaan. Hij is een vriend van haar zwager en dan gaat dat zo. Ze werkt op 
zaterdag en meestal nog een andere dag in de week. Siham werkt iedere 
dinsdag, vrijdag en zaterdag. De andere dagen volgt ze een kappersopleiding, 
kickbokst en voetbalt ze. 

Voor deze twee Marokkaanse, maar in Amsterdam geboren en getogen meiden is het werk bij de 
slagerij een bijbaantje. Hassan is een topwerkgever, zeggen ze. “Nee echt. Het lijkt nu net of we 
zitten te slijmen, maar het is gewoon zo.” Een glimlach. “Hassan heeft ons alles geleerd. Wij zijn er 
niet alleen voor de vleeswaren en de broodjes. Wij hakken, wij benen uit, en wij vliezen af.” Siham: 
“Ik ben net een jongen. Ik vind niks vies.”

Selma: “IJburg is leuk werken. Er wonen beschaafde mensen, die letten op kwaliteit. De studente 
hbo komt uit een gezin met negen kinderen, Siham is er één van zes. Allebei zijn ze de op een na 
jongste thuis. Er zijn wel meer overeenkomsten tussen de twee collega-vriendinnen. Ze stammen 
beiden niet uit een heel traditioneel Marokkaans gezin. Siham: “Onze vaders zijn chiller dan onze 
moeders. Moeder is de baas thuis.” Lachend: “Daarom kunnen we zo goed met elkaar opschieten.

“Maar,” benadrukt Selma, “ik doe wel ramadan en ik bid vijf keer per dag. Geloof is iets dat je 
thuis doet, vind ik. Ik hoef ook niet per se met een Marokkaanse vriend thuis te komen. Als zijn 
hart maar goed is, zegt mijn vader.”

De meiden van Kaddour zijn gek op winkelen. Ook buiten het werk spreken ze met elkaar af. 
Siham heeft een katje, Gucci. Met een halsband en sokjes van dat merk. Is dat ook haar eigen fa-
voriete merk? “Nee, voor mezelf hou ik van DG.” Selma is eerder gek op koffie. “Ik ontbijt nooit, 
maar koffie moet ik hebben.” De grote romige van de DE-shop op station Bijlmer is favoriet. Daar 
heeft ze op weg naar haar werk wel een tussenstop voor over.

Siham: “Ik hou van junkfood. En ik ben verslaafd aan ijs. Dat van bakkerij Lia hiernaast aan de 
Pampuslaan is het lekkerst. Vanilleroomijs met disco’tjes. Lia zegt altijd: daar is het ijsmeisje weer. 
Ik vind zwemmen ook leuk, maar niet bij Blijburg. Die vieze honden daar. Ze zouden er een apart 
gedeelte voor moeten maken.” IJburg kan haar sowieso niet erg bekoren. Ach. “Over twee, drie jaar 
heb ik wel ergens een kapperszaak geopend. Maar niet in Amsterdam, want daar zijn er al te veel. 
En wij – ze wijst naar haar vriendin – blijven samenwerken, want Selma gaat de accountancy doen.”
 
Door Linda van den Dobbelsteen

SElMA (21) EN SIHAM (17)kIJk OP DE WIJk

De meisjes van kaddour

Selma (l.) en Siham op een winderige Pampuslaan, vlak bij 
de slagerij. Siham: “De wind verpest weer eens de sfeer.”

Het Theo van Goghpark op Haveneiland Oost
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Stadsdeel Oost legt in het park drie speelter-
reintjes aan. Ter hoogte van de aan het park 
gelegen basisscholen komen twee schoolplei-
nen met houten speeltoestellen, geschikt voor 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Na 
schooltijd zijn de speeltoestellen openbaar en 
kunnen ook kinderen uit de buurt ervan ge-
bruikmaken. Aan de noordoostzijde van het 
park komt een zogenoemde Hagenkamer. Dit 
wordt een groene speelplek met onder meer 
een waterplaats, bedoeld voor kinderen tot 6 
jaar. In die hoek van het park is een dagverblijf 
voor kinderen met een beperking gevestigd, 
een groep waarmee bij het ontwerp natuurlijk 
rekening is gehouden. De drie speelterreinen 

zijn naar verwachting eind juli gereed. Later 
in de zomer wordt er ook midden in het park 
nog een speeltoestel geplaatst. Alweer enige 
tijd geleden verzamelde een aantal buurtbe-
woners handtekeningen voor een grote speel-
tuin in het Theo van Goghpark. Dankzij hun 
inspanningen wordt nu een speeltoestel gere-
aliseerd. De IJburgers mogen zelf kiezen uit 
drie ontwerpen, die binnenkort in een brief 
aan hen gepresenteerd zullen worden. Naar 
aanleiding van een door het stadsdeel uitge-
schreven prijsvraag komt bij dit speeltoestel 
ook een horecagelegenheid; de negentiende 
op IJburg. Wie deze mag gaan exploiteren 
wordt ook in juli bekend gemaakt.

SPEElPlAAtSEN IN HEt 
tHEO VAN GOGHPARk

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

Zondag:	 Jazzmiddag	Conservatoriumstudenten
10	Juli	 Jazzmiddag	met	aansluitend	jamsessie	door	conservatoriumstudenten.	
	 Neem	je	instrument	mee,	want	jij	mag	ook	meedoen.
	 Aanvang	17:00	uur.	Bij	mooi	weer	is	het	op	het	terras.
!

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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’n Wereld aan woonideeën

Zondag

villaarena.nl

geopend26 juni

KOM IJBURGHOPPEN OP ZONDAG 26 JUNINIEUWSGIERIG NAAR IJBURG?

MEER INFORMATIE VINDT U OP 
www.ijburghoppen.nl

Met zijn waterrijke woonlocaties, trendy winkels en uitgaans-
gelegenheden is woonarchipel IJburg populairder dan ooit. 
Zelf ervaren wat wonen en werken op IJburg zo bijzonder 

maakt? Op zondag 26 juni nodigen IJburgs vooraanstaande aanbie-
ders van woningen en bedrijfsruimten u uit om te komen IJburghop-
pen. Uw kans om de woon- en werksfeer te proeven en tal van koop- 
en huurwoningen en bedrijfsruimten te bekijken en te vergelijken. 
Dus kom IJburghoppen van 11 tot 16 uur!

VOlkStUINtJES DIEMERZEEDIJk
Aan de Diemerzeedijk liggen, ter hoogte van Steigereiland, al deccenialang tweeëntwintig volkstuintjes. De bewoners, veelal Amsterdammers, huren 
deze van het Hoogheemraadschap. Officieel is er geen vereniging en het complexje heeft zelfs geen naam. De huurders mogen zelf bepalen wat voor 
tuinhuizen ze neerzetten. Er zijn luxe gevallen bij, compleet met serre, terwijl andere zijn opgetrokken uit bouwmateriaal, zoals ‘het krotje’ van Mario. 
Dat is helemaal gemaakt van oude deuren.

Als de zon schijnt, dan zitten ze op hun grasveld. Vanuit Noord is het 
voor cor (80) en Fi (80) tenslotte maar een klein stukkie rijden. cor heeft 
het net weer onkruidvrij. Hij zucht even, want hij weet dat het toch zo 
weer uit de grond schiet. “Onkruid groeit het hardst.”

Mario (68) en Erna (68) komen 
nu zo’n jaar of vijftien op de 
tuin. Zoon Sacha komt steeds 
vaker langs, om te helpen. “Nu 
mijn vader wat ouder wordt, is 
dat wel nodig.” 

“Mijn man doet dat allemaal,” zegt Fi. “Vroe-
ger hielp ik mee, maar dat gaat niet meer.” 
Toen ze de tuin meer dan dertig jaar geleden 
overnamen, stond hij vol met groente. Snij-
bonen en zo meer. “Dat is een hoop werk 
hoor, groente. Stond ik urenlang beestjes uit 
de andijvie te wassen. En ’s avonds zat ik als-
nog met lange tanden te eten. Toen hebben 
we de tuin gemaakt tot wat je nu ziet. Mooi 
hè.” Fi schatert: “Voor die tijd kon Cor nog 
geen roos van een tulp onderscheiden.”

De zusters van Fi hadden ook volkstuin, zo 
kwamen ze er zelf ook terecht. “Toen mijn 
jongste zuster nog leefde, was het wel wat 
gezelliger. Dan dronken we samen koffie na 
het eten.” Cor: “Jahaah, door IJburg is het 
wel weer een stuk roeriger geworden. Waar 
nu mensen wonen, heb ik vroeger gesurft.” 
Dan, trots: “Inderdaad, ik heb op late leeftijd 
surfen geleerd.”

Cor staat op en loopt naar een boompie. 

“Deze was ik aan het snoeien. Ik stond hier, 
met mijn rug naar het tuinpad. Maar ik had 
een zwaardere tang nodig, dus ik loop even 
naar binnen. Staat daar ineens een vreemde 
kerel. Dan sta je raar te kijken, hoor. Ik zag 
mijn tasje op tafel, allemaal troep er naast. 
Ik schreeuwde: héhé. Hij rende weg, de dijk 
op. Ik achteraan, maar ik kan amper lopen 
dus dat schoot niet op. Hij heeft uiteindelijk 
niks meegenomen. De vijfenveertig euro uit 
mijn portemonnee heeft-ie van schrik weer 
laten vallen.”

Hoe brutaal dat was, daar kunnen Cor en 
Fi nog steeds niet over uit. Fi is er een paar 
dagen helemaal van in de war geweest. Ook 
Cor was verbouwereerd. Maar bang? “Nee 
hoor, wij niet. We doen voortaan het hekje 
wel dicht, ook als we er zijn.”

Om vijf uur zakt de zon achter de bomen. 
Dan gaan Cor en Fi, als altijd om die tijd, 
terug naar huis.

Het moet een jaar of zes, zeven geleden 
zijn geweest – Lex en Gien woonden in-
middels in Diemen-Noord – toen ze gin-
gen wandelen en op de Diemerzeedijk te-
rechtkwamen. Ik dacht: God ja, die tuinen. 
Ik kwam een kennis tegen die zelf zo’n tuin 
had, dus ik zeg tegen haar: Als je ooit eens 
wat hoort… Nou, en zo is het gekomen.”

Gien: Ik hou van water om me heen. Dat 
heb ik altijd prettig gevonden. De klein-
kinderen kunnen hier lekker zwemmen. 
Lange tijd hadden we een huisje op het 
strand bij Camperduin.” Lex: “Daar moest 
je met de auto naartoe. Benzine wordt 
steeds duurder, en elk jaar kregen we een 
briefkaart van de beheerder: Gelukkig 
Nieuwjaar en de huur gaat met 100 gulden 
omhoog. Toen hebben we hier ons stekkie 
gemaakt.”

“Met knap weer zijn we op de tuin.” Gien 

kijkt omhoog. “Het lijkt hier toch net of je 
alleen op de wereld bent.” “Het is wel veel 
tuinieren,” zegt Lex. “Mijn vrouw doet de 
bloemen, ik verbouw snijbonen. Verruk-
kelijk. En ja, de kleinkinderen wilden ook 
een eigen stukje tuin.” Hij lacht. “Maar 
opa en oma zijn de klos natuurlijk, want 
die houden het bij.”

Er zijn ook wel dagen dat ze geen zin heb-
ben. Dan gaan ze lekker zitten lezen. Het 
meeste werk is toch het gras. Dat moet je 
netjes houden, vindt Gien. “Voor het aan-
gezicht, voor de mensen die langslopen. 
Wij hadden vroeger de ballen verstand 
van tuinieren. Als er ergens wat aan kwam, 
was het voor ons een surprise. Maar als het 
goed is wat eraf komt, dan maak ik er wel 
wat van. We hebben kruisbessen, aard-
beien, pruimen. Inmiddels weet ik er wel 
raad mee. Ik maak er compote van. Ja, dat 
zit er wel in.”

xxxxxxxx
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By Zoe | Dr Denim | FAB | Just Female  
Second Female | Minimum | Muu Baa  

Unisa | Wrangler

IJburglaan 1359 | 1087 JJ  Amsterdam | 020 -788 05 10 

www.sevenlands.nl

OPEN DINSDAG T/M ZATERDAG VAN 11.00 - 18.00 UUR

Erna: “Vroeger hadden we een caravan op 
de Veluwe. Toen de kinderen groter wer-
den, wilden ze niet meer mee. Ik vond het 
ook gedoe worden. Elk weekend heen, en 
elke zondagavond een hoop was. Op een 
dag fietste Mario langs deze tuinen. En hij 
maakt met iedereen een praatje, dus op een 
goed moment had hij een tuin geregeld. Dit 
is nog goedkoper ook.”

“Deze plek was van een oude man.” Mario 
schenkt zichzelf nog een biertje in. “Hij 
hield hier kruiden. Kijk, de citroenplanten 
staan er nog. Maar hij had ook maggiplan-
ten en weet ik allemaal wat.” Het gaat de 
Italiaanse Amsterdammer meer om ‘lek-
ker rommelen’. “Bijna alles wat er op het 

landje staat, heeft-ie op straat gevonden,” 
zegt Erna liefdevol. “Wil je het huisje van 
binnen zien?” 

Bij de ingang hangt een bord: ‘’t krotje’. 
Mario: “Het tuinhuis is helemaal gemaakt 
van oude deuren. Dat zie je misschien niet, 
maar het is wel zo. Ik heb het helemaal 
dicht getimmerd.” Hij haalt een pratend 
poppetje tevoorschijn. “Leuk hè? Dit ik heb 
toevallig gekocht op de rommelmarkt. En 
zie je deze kachel? Mooi toch? Als het koud 
is, dan steek ik ’m aan. Maar dan komt 
zij niet hoor.” Mario wijst naar Erna. “Bij 
slecht weer blijft zij lekker thuis.”

Zoon Sacha houdt veel van zijn vader. Maar 
de inrichting kan hem niet bekoren. “Apart 
hè. Ik zou het heel anders doen, hoor. Maar 
smaken verschillen. Hij let heel erg op de 
details.” Mario komt bijna dagelijks in zijn 
geliefde tuin, ook ’s winters. Erna: “Hij zegt 
altijd: Ik voel me hier als god in Frankrijk.” 
Mario: “Ik moet gewoon een plekje met bo-

men, vogels en stilte. Daar hou ik van.”
“Vroeger was hier wel een beheerder,” herin-
nert Erna zich. “Die woonde verderop aan 
de dijk. Maar nu niet meer. Althans, niet dat 
ik weet. Kijk daar. Sssst, anders jaag je ’m 

weg. Dat is Rooie, een zwerfkat. Die kwam 
hier zo maar aangelopen. Om de dag geven 
we hem te eten. Thuis heb ik ook katten.” 
“Wij zijn een kattenfamilie,” zegt Sacha.
Door Linda van den Dobbelsteen

‘WIJ ZIJN EEN kAttENFAMIlIE’

‘ONkRUID GROEIt HEt HARDStE’

‘lEx MEt Z’N HAREM’
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“Zeg maar Gien, hoor.” lex (77) en Regina (74) zitten lekker op hun 
terras. Roos is op bezoek, zoals wel vaker. Gien en Roos zijn namelijk 
al 65 jaar vriendinnen. Ze groeiden samen op in Oost. “Als kind zijnde 
kende ik deze tuintjes al. De dijk ligt er al zó lang.”

CARWASH
ConCuRRent
AutoWASSen€5,-vAnAf

mAxiS megAStoReS

•  inCluSief  
vooRWASSen 

•  Wij WASSen  
met textiel!
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Nu de eerste 
6 maanden gratis

Tv-kijken alsof 
je er zelf bij bent
met het Glasvezel 
Alles-in-één Pakket

Vanaf nu ook in IJburg
• Haarscherp tv-kijken
• Supersnel internetten
• Voordelig bellen

0.-
�55.-

/mnd*

kpn infocenter Joris Ivensplein | kpn winkel Middenweg | kpn.com/ijburg

* Deze prijs geldt voor het Alles-in-één Pakket Brons. 
Vraag de verkoper of kijk op kpn.com/glasvezel voor de beschikbaarheid en de voorwaarden.
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Sinds januari dit jaar probeert De Vries maan-
delijks een culturele ontmoeting te arrange-
ren. De locatie is wisselend: Van woningcor-
poraties De Alliantie en De Key ontvangt hij 
de sleutel van een leegstaande bedrijfsruimte. 
Via Facebook en Twitter maakt hij kort van 
tevoren kenbaar waar de avond zal plaats-
vinden, als ware het een soort guerrilla-actie. 
Bezoekers, of liever gezegd deelnemers “want 
iedereen brengt iets in,” worden verzocht zelf 
een stoeltje en een drankje mee te nemen, 
“liefst niet alleen voor jezelf zodat je een an-
der ook iets in kan schenken.”

Eerder dit jaar organiseerde GAS een Viny-
lavond voor bewoners met een voorliefde 
voor Vinyl, “een avond met mooie hoezen, 
een popquiz en een akoestisch live optre-

den.” En dominee Rob Visser, een van de 
GAS-adepten, organiseerde een discussie-
avond in het teken van Theo van Gogh. De 
Vries: “Ik heb honderdduizend ideeën om 
GAS-avonden te vullen, maar het is juist de 
bedoeling dat een GAS-avond steeds door 
een andere cultuurliefhebber geproduceerd 
wordt. Daarom noemen we het ook een in-
brenghuis voor cultuur.”

“Één van de aanzetten was de crisis,” vertelt 
de initiatiefnemer. “Periodes waarin dingen 
veranderen, vind ik altijd heel spannend. Veel 
mensen zijn op zoek naar cultuur in hun direc-
te omgeving. Het mooie aan GAS is dat er he-
lemaal geen geld in omgaat, het initiatief kent 
geen risico’s, niemand kan verliezen. Je kunt 
wel een interessante ontmoeting winnen.”

“Daarnaast was ik ook altijd erg benieuwd 
wat die mensen die ik in de buurt op straat 
tegenkom allemaal kunnen. Vergelijk het met 
een sportvereniging. Daar werken mensen 
ook actief samen. Ik wilde iets dergelijks met 
cultuur als motor zegt De Vries, zelf actief be-
zig met muziek,” literatuur en fotografie. 

Vooralsnog zijn de avonden nog niet heel 
druk bezocht. De Vries probeert zijn publiek, 
“in de praktijk vooral dertigers, veertigers en 
vijftigers” te bereiken via sociale media als 
Twitter en Facebook. “GAS moet zich nog 
wel erg ontwikkelen. Het netwerk groeit ge-
staag.” Hij heeft echter goede hoop: “Het gaat 
om het gevoel van gemeenschappelijkheid en 
dat is er tot nu toe.”

Geïnteresseerd om deel te nemen aan GAS? 
Kijk voor meer informatie op Facebook of 
twitter @GAS_cultuur.

Dieuwertje Mertens

“GAS, INbRENGHUIS VOOR cUltUUR VOEGt 
EEN NIEUWE ENERGIEStROOM tOE”
IJburg kan wel een culturele ontmoetingsplek gebruiken, dacht de 47-jarige 
IJburgbewoner Jabik de Vries. Samen met een paar andere bewoners richtte 
hij GAS op. “Gas bestaat niet op IJburg. Daarom voegen wij deze nieuwe 
energiestroom toe.”

Wat is het?
Het toneelstuk Warenar is van P.C. 
Hooft (1581–1647), de beroemde 
schrijver naar wie de chicste 
winkelstraat van Nederland is 
vernoemd. En hoe toepasselijk, in 
Warenar draait alles om een pot met 
goud. Het stuk wordt gespeeld op 
de binnenplaats van het Muiderslot, 
waar P.C. Hooft zelf gewoond heeft. 
Sterker nog, waarschijnlijk keek 
hij vanuit zijn werkkamer uit over 
diezelfde binnenplaats. 

Waarom moet je gaan kijken?
Omdat het stuk bijzonder geestig 
is. Hooft reeg in 1609 de ene grap 
na de andere aaneen. Iets waar 
menig satirisch programma van 

tegenwoordig nog een puntje aan 
kan zuigen. Bovendien moet het slot, 
zo rond zonsondergang, toch wel een 
van de mooiste plekjes van Nederland 
zijn. En ook niet onbelangrijk, er 
wordt goed gespeeld door zes 
acteurs, die dat bovendien ook nog 
in het Middelnederlands doen.

Middelnederlands? Dus de tekst 
is oersaai en niet te volgen?
Nee hoor, de eerste vijf minuten is 
het misschien even wennen, maar 
daarna werkt het taalgebruik juist op 
de lachspieren. Het hart van Warenar 
‘trilt as ien Joffers hondje’ en 
‘verkragt’ werd vroeger dan wel iets 
anders gespeld, maar de betekenis 
van dit woord is onveranderd.

tONEElGROEP bRENGt Warenar OP HEt MUIDERSlOt

M&M Stand Up Paddle 
krijgt een eigen plek bij 
de haven

KORT
  NIEUWS
Platform Inoost.nl live

Mik presenteert op 27 juni het nieuwe 
stadsdeelbrede platform www.inoost.
nl. Het mooie van stadsdeel oost laat 
oprichtster Meike Hamelink dan zien 
via dit online platform en via sociale 
media. “Er zijn zoveel leuke winkels, 
originele activiteiten, hippe cafés en 
top restaurants in Oost, maar nog te 
weinig mensen in Amsterdam we-
ten dat”, zegt zei. Op inoost.nl staan 
daarom vanaf 28 juni bijzondere plek-
jes en activiteiten in Amsterdam Oost 
overzichtelijk bij elkaar. Maar eerst 
wordt het online platform op 27 juni 
feestelijk gelanceerd met een heuse 
inoost ‘the movie’. Ondernemers en 
buurtgenoten zijn uitgenodigd om 
bij de première aanwezig te zijn. Het 
begint om 17.00 uur, in Comfort Caffe 
op de Sumatrastraat 28-30.

De gemeente heeft M&M in juni een 
vergunning verleend om een (les)con-
tainer te plaatsen op het veld naast 
de jachthaven (kavel 42a). “Een su-
perfijne plek op het gras, direct aan 
het water. Gemakkelijker opstappen 
kan niet,” zeggen de ondernemende 
dames. De zeeblauwe container staat 
sinds kort op het veld en wordt de 
komende weken ‘opgepimpt’ tot een 
volwaardige M&M-locatie. In de con-
tainer zijn niet alleen de benodigde 
boards en wetsuits aanwezig voor de 
lessen, maar ook materiaal voor de 
verkoop. Met ingang van woensdag 
22 juni worden de lessen vanuit de 
nieuwe locatie gegeven. In samenwer-
king met de horeca in de haven geeft 
M&M voortaan ook clinics aan grotere 
groepen. Houd voor meer informatie, 
de officiële opening en de lestijden de 
website in de gaten: www.mm-sup.
com. Interesse? Stuur even een mailtje 
naarinfo@mm-sup.com.

tHEAtERGROEP DE kAlE SPEElt Warenar
Muiderslot, Herengracht 1, Muiden. 7 en 8 juli, 20.30 uur (de voorstelling 
duurt circa 90 minuten). Kijk voor kaartverkoop en meer informatie op 
www.dekale.nl.
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Nergens hoor ik de economie beter ademen dan 
in mijn wijk. Als het slecht gaat, gaat het hier heel 
slecht. En als het goed gaat andersom. Het ligt 
allemaal gewoon op straat: de winst, het verlies, de 
dromen en de nachtmerries.

Dinsdag werd het huis ontruimd van een van 
mijn buren. Het is een huurhuis; mijn buurman 
had maandenlang niet betaald. Vanuit het 
huis dreef hij een administratiekantoor annex 

participatiemaatschappij, hij was ook 
assurantietussenpersoon. In de zomer 

stond de deur open en zag je hem 
zitten, in zijn zwartleren 
directeursstoel.
Hij had een paar jongens 
in dienst die in snelle 
wagens reden, en die 
illegaal parkeerden 
in de parkeergarage. 
Het waren steeds 
andere jongens, 
maar hun gezichten 
leken op elkaar. Op 

zondag stopten 
er weleens 

k l a n t e n 
van mijn 

buurman 

in de straat. Ze belden vruchteloos aan. Dat 
gebeurde de laatste tijd steeds vaker.

Nu stond er een deurwaarder voor de deur. Met 
een verhuisploeg, een politieagent, iemand van de 
gemeente, twee verhuiswagens en een auto voor 
grofvuil. Ik telde twaalf mensen. De verhuiswagens 
stonden scheef op de stoep geparkeerd, maar waren 
niet nodig. De deurwaarder trof in het huis alleen 
wat beschadigd meubilair, een oude laminaatvloer, 
versleten serviesgoed en een voetbal. Mijn buurman 
had de ontruiming kennelijk aan zien komen, en 
was er met de bezittingen vandoor gegaan.

Terwijl de twaalf mannen bezig waren, liep een 
grote jonge vrouw langs. Ze kwam uit Ethiopië, 
denk ik, uit Somalië of uit Kenia. Ze had een 
winkelwagentje bij zich met twee matrassen 
erop die ze waarschijnlijk elders in mijn wijk had 
gevonden. Ze liep naar het bergje huisraad dat op 
straat lag, en vroeg aan de gemeenteambtenaar of 
ze de voetbal mocht hebben. Dat mocht. Vervolgens 
begon ze het bergje beter te inspecteren, en zag 
een theeglas dat op een wonderlijke manier heel 
was gebleven. Ze pakte het op en bekeek het. Een 
van de verhuizers zei dat het niet mocht, dat ze 
de spullen moest laten liggen. De grote vrouw zei 
sorry, en liep terug naar haar winkelwagentje met 
matrassen. Ze wist, denk ik, dat je maar beter kunt 
blijven glimlachen als je iets wil bereiken in het 
leven.

Dat gebeurde allemaal op een vroege 
dinsdagochtend in mijn fonkelnieuwe vinexwijk.
Onderwijl brachten bewoners hun kinderen met 
de auto naar school; ik zag twee Range Rovers en 
drie BMW’s. Maar dat zegt niks. Je kunt best een 
grote auto hebben en toch in de problemen zitten – 
mijn buurman de assurantietussenpersoon had een 
Mercedes en een SUV.

Mijn wijk ademt vooral uit, sinds het slecht gaat 
met de economie. Berichten dat het aantrekt neemt 
niemand hier serieus. In mijn straat alleen al staan 
zestien huizen te koop. De meeste maandenlang.
Van een paar ken ik het verhaal. Die bewoners 
hebben een groter huis gekocht toen het goed ging 
met de economie, en raken het oude niet meer kwijt. 
Niemand had ze gewaarschuwd dat het slecht kon 
gaan. Ze hadden ook zichzelf niet gewaarschuwd.
Als het goed gaat met de economie, kan het alleen 
maar beter gaan.

Nu hebben ze twee huizen. Hoe lang houden ze dat 
vol?

Het is maar geld, hoor je weleens zeggen. Maar het 
is wel geld dat ongelukkig maakt. Daar denk je niet 
aan, als je een tophypotheek neemt voor een huis in 
een vinexwijk. Omdat iedereen dat doet.

De economie ademt verder, die heeft daar geen 
boodschap aan.

ONtRUIMING
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Ondanks de matige weersverwachting was 
het een zonnige dag. Velen vonden een goede 
plaats bij het podium, waar onder meer een 
optreden te zien was van Mischief!, de enige 
rockabillyband die Nederland rijk is. Richard 
Verheul, de drummer van deze band en voor-
malig programmamaker van D-Day, bena-
drukt dat het bij rockabillymuziek vooral 
gaat om plezier maken.

Dat was deze dag niet moeilijk. Geen van de 
bezoekers kon op de energieke livemuziek 
stil blijven staan. Voor het podium swingden 

Café Cruise Inn organiseerde op zaterdag 11 juni de zesentwintigste editie 
van het festival D-Day, een evenement dat muziekliefhebbers aantrekt van 
over de hele wereld. 

jonge kinderen en koppels, sommigen ge-
kleed in zestig jaar oude vintage-shirts. Roc-
kabilly, een voorloper van de rock-’n-roll, be-
dient een relatief kleine, maar internationale 
scene. Zo stond Mischief! vorige maand nog 
op een festival in Kroatië en speelden er op 
D-Day ook een Australische, een Italiaanse en 
een Amerikaanse band. 

Voor de argeloze bezoeker draait het op D-
Day vooral om lekker rondkijken en je te-
rugwanen in de fifties. Meisjes met felrood 
gestifte lippen en strakke paardenstaarten 

Rock-‘n-roll D-Day
FIFtIES HERlEEFD OP ZEEbURGEREIlAND

swingden met mannen met vetkuiven, ge-
huld in donkere jeans en bowlingshirts. Al-
leen de uitbundige en kleurrijke tatoeages 
verrieden het huidige tijdperk. 

Wie zichzelf ook zo’n fiftiesstijl wilde aan-
meten kon terecht bij een van de kramen 
op het terrein, waar wijd uitstaande rokken 
met polkadots, hooggehakte schoenen, vlin-
derbrillen en overhemden met platte kragen 
verkrijgbaar waren. Naast kleding waren er 
ook snuisterijen en meubelstukken te koop, 
waaronder die typische Amerikaanse diner-
banken. 

Ook auto’s zijn onlosmakelijk verbonden met 
de leefstijl van de jaren vijftig, en op het ter-

rein was dan ook een kleurrijke verzameling 
Amerikaanse klassiekers te zien, van glim-
mende Hot Rods tot roestende Rat Rods. 
Glanzende Chevy’s en Cadillacs streden met 
Plymouths en Dodges om de aandacht van 
de bezoekers, dit alles met op de achtergrond 
de swingende klanken van de jaren vijftig.

Café Cruise Inn (Zuiderzeeweg 29) vormt 
een ontmoetingsplaats voor liefhebbers van 
rock-’n-roll en rockabillymuziek. Deze stich-
ting (het café draait op vrijwilligers) opende 
in 1982 haar deuren op een andere plek. Het 
houten clubhuis is sinds 2000 gevestigd op de 
huidige locatie.

Door Agaath Blessinga

D-Day op het Zeeburgereiland, een 
wereldwijd beroemd rock-‘n-rollfestival.
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16 juli: IJburg sportief Spinnig wedstrijd en Bungee run.

winkelcentrum 

iJBurG
winkelcentrum 

iJBurG
BBQ SPECIALIST
VAN IJBURG E.O.

BART VERKERK | KEURSLAGER

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 
5 hamburgers, 5 BBQ worsten en 10 kipsaté’s 

voor maar €12,50 
Deze actie is geldig t/m 30 juli 2011✃ ✃

www.slagerijbartverkerk.nl
IJBURGLAAN 651 | 020-6418858

EXPO

Verbrede dienstverlening
Sinds 1 juni zijn kantoren en medewerkers van Waterstad verhuisd naar
de vernieuwde EXPO aan de Krijn Taconiskade 408. Buiten de vaste openings-
tijden weergegeven op de website www. Woningaanbodijburg.nl zijn er nu 
ook tijdens gewone kantoortijden vaker medewerkers in de EXPO aanwezig.
Zij zullen u ook dan graag inzicht geven in de bouwplannen die nog op
stapel zijn en u aan de hand van de gebiedsmaquette thuis maken op IJburg.
U bent van harte welkom. Kom ook eens vragen naar de bouw van de
bouwblokken die op IJburg nog gerealiseerd zullen worden. 
Voor meer informatie tel: 06 122 126 91

Rieteiland Oost 
Longhouse
Op de kavels op het Rieteiland Oost kunnen kavelkopers de woning van hun dromen realiseren. Binnen de 
randvoorwaarden is veel mogelijk! Groter, kleiner en van goedkoper tot duurder. Inmiddels is er een steeds 
groeiende verscheidenheid aan ontwerpen reeds gerealiseerd of in aanbouw. Recent ontvingen wij van een 
architect een effi ciënt en passend ontwerp. Dat van het Longhouse. 
Voor meer informatie over het Longhouse: Peggy Rolvink tel: 06 - 51 56 71 50 
of Richard Kranenburg tel: 06 - 53 70 53 80

www.rieteiland-oost.nl

STEDELIJK IJBURG II
Zondag 26 Juni 11.00 - 17.00 uur
Op zondag 26 juni a.s. zal tijdens de Dag van de Architec-
tuur het Stedelijk IJburg wederom te bewonderen zijn in 
Solid 18, Diemerparklaan 79, Haveneiland.

De beeldend kunstenaars Jannemarije Bartlema, Anne-M. Bonte, 
Rens Bouma, Marieke Martijn, Joost Pothast, Robert Pennekamp, Pia 
van Velde, Ralf Westerhof, Rob van Wijngaarden én Martijn van den 
Dobbelsteen maken dit keer de knipoog naar de projecten welke in 
de toekomst mogelijk tot stand zullen komen op IJburg I.

Met deze expositie zal Stedelijk IJburg II het publiek vergasten op 
zowel beeldende kunst en architectuur als op de synergie daartus-
sen, zoals foto’s van ‘zelfverzonnen’ IJburg projecten.

Ook is er in samenwerking met de expo-ruimte van het Stedelijk IJburg 
een collage te zien van nog te realiseren projecten op IJburg I. Rest 
tenslotte ook nog te vermelden dat kunst en architectuur voor de zeer 
jeugdigen onder ons ook aantrekkelijk zullen zijn in de vorm van een heuse 
zandbak. Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 26 juni van 11.00 - 17.00 uur 
naar de expo-ruimte van het Stedelijk IJburg, Diemerparklaan 79, 1087 GM 
Amsterdam, Haveneiland / IJburg. Toegang gratis. Zie www.StedelijkIJburg.nl

Rieteiland Oost

Open eiland
Op zaterdag 18 juni werd een open eilanddag op het Rieteiland Oost georganiseerd voor belangstellende 
kavelkopers. Op deze dag kon niet alleen het eiland met de nog te verkopen kavels bezocht worden, maar 
waren er ook meerdere reeds bewoonde en/of in aanbouw zijnde woningen open gesteld voor bezichtiging. 
Geïnteresseerden werden of direct op het eiland door ons verkoopteam ontvangen en rondgeleid of ontvangen 
in de EXPO om vervolgens met de sloep ervaarijburg.nl vanuit de haven het Rieteiland Oost te bezoeken en 
vanaf het water te bezichtigen. Een eiland is gewoon nog meer eiland als het vanaf het water wordt benaderd 
dan gezien vanaf het eiland zelf. Geïnteresseerden die op de 18e juni helaas waren verhinderd nodigen wij 
graag uit contact op te nemen met ons verkoopteam voor een zelfde programma.

www.rieteiland-oost.nl

www.woningaanbodijburg.nl
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verhuurt

Vrije sector huurwoning
op IJburg
Bent u op zoek naar een mooie woning op 
Amsterdam IJburg? Ymere start met de ver-
huur van mooie appartementen in 
Passepartout.
 
Het nieuwbouwcomplex passepartout ligt in 
een groene omgeving, aan het � eo van 
Goghpark. Het complex grenst aan de zoge-
noemde “groene tunnel”. Deze groene strook 
kenmerkt zich door het prachtige uitzicht, op 
loopafstand van de haven en strand Blijburg, 
een verscheidenheid aan  � ora & fauna en het 
rustige karakter.
 
De moderne keuken is zeer compleet met een 
vaatwasser, koel - vriescombinatie, combimag-
netron, kookplaat en een afzuigkap. De volledig 
betegelde badkamer is voorzien van een ligbad, 
aparte douchehoek, wastafel en designradiator. 

De woningen beschikken verder allen over een 
ruim balkon op het zuiden/westen en onder het 
complex liggen een ondergrondse parkeergele-
genheid en individuele bergingen.
 
• appartementen
• 78 m2 tot 111 m2, twee tot drie kamers
• vanaf € 875,- per maand, inclusief 

parkeerplek
 
Kijk voor meer informatie over dit project 
op www.ymere.nl/passepartout

elke woensdagIJburglaan 1681PassepartoutOpen Huis

16:00 - 17:00 uur
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FIlMERS- EN FOtOGRAFENbUURt

PAUl HUF

DE PERFEctIE VAN PAUl HUF
Er is een tijd geweest dat Paul Huf (1924 – 
2002) de bekendste fotograaf van Nederland 
was. En – we hebben het nu over de jaren zestig, 
zeventig van de vorige eeuw - zelfs kon worden 
gezien als een echte BN’er. De charmante, cha-
rismatische zoon van acteur en voordrachts-
kunstenaar Paul Huf Sr. dankte dat niet alleen 

aan zijn statieportretten van de leden van het 
koninklijk gezin, maar meer nog misschien 
aan de voornamelijk glamoureuze foto’s die hij 
maakte van andere bekende Nederlanders en 
zijn werk voor de inmiddels legendarische re-
clamecampagne van Grolsch (‘Vakmanschap 
is Meesterschap’).

Fotograaf Paul Huf op 13 oktober 1974.
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Huf was nog maar net twintig toen hij direct 
na de Tweede Oorlog in de reclamebranche 
opviel door foto’s die in niets leken op wat toen 
gebruikelijk was. Kwam door zijn onconven-
tionele aanpak en zijn talent om van zelfs de 
meest saaie onderwerpen iets spectaculairs te 
maken. Binnen de kortste keren kwam de jon-
ge Amsterdammer om in het werk. Was hij niet 
bezig voor het Centraal Brouwerij Kantoor 
(‘Het bier is weer best’), dan was het wel voor 
Philips (platenhoezen); stond hij niet achter de 
camera voor Terlenka (‘de plooi die blijft’) dan 
was het wel voor de KLM (kalenders).
Als er al kritiek was op Paul Huf, dan was het 
omdat hij ‘de mensen mooier’ maakte dan ze 
in werkelijkheid zouden zijn. De fotograaf 
deed dat zelf altijd af als gezwam. ‘Het is wel 
zo, dat ik afdruk op het moment dat ze op hun 
mooist zijn’, zei hij. Om er aan toe te voegen: 
‘Wat is er trouwens mis mee om mensen zo 
fraai mogelijk af te beelden? Dat doen de men-
sen zelf toch ook. Die zijn zichzelf ook de hele 
dag aan het retoucheren, zien er graag op hun 
voordeligst uit.’
Huf mocht dan een perfectionist zijn, met het 
eigenlijke fotograferen was hij nooit lang be-
zig. Ver van tevoren bedacht hij al wat hij wilde 
en hoefde hij op de set de mensen alleen nog 
maar op de juiste plaats te zetten. Een van zijn 
bekendste foto’s (die van de toenmalige voor-
hoede van Ajax: Sjaak Swart, Klaas Nuninga, 
Johan Cruijff en Piet Keizer) maakte hij vlak 
voor een training van Ajax in stadion ‘de Meer’. 
Nuninga: ‘Hij zette een scherm neer plus wat 
lampen, vertelde hoe we moesten staan en 
drukte een paar keer af. Klaar!’
De aan het eind van de jaren zestig gemaakte 
Ajax-foto wordt overigens nog steeds als an-
sichtkaart verkocht. Net als misschien wel 
de beroemdste foto die hij ooit maakte, die 
waarop Rita Loonen, Hufs ‘muze’ en favoriete 
model, voor een jeansreclame de rits van haar 
spijkerbroek een stukje naar beneden heeft ge-
trokken. Sexy, maar verre van ordinair. Eerder 
spannend. 
Huf in die tijd: ‘Ik praat veel tijdens het fo-
tograferen. Dat brengt leven in het beeld. Ik 
moest eens een foto maken van een barones 
die glazig en emotieloos voor zich uit bleef kij-
ken. Ik wist dat ze van dieren hield en toen zei 
ik maar, dat ik onderweg een hond had aange-
reden. Hahaha, werkte prima.’
Naar Paul Huf zijn twee prijzen genoemd: de 
Foam Paul Huf Award, die jaarlijks wordt uit-
gereikt aan een talentvolle fotograaf onder de 
35 jaar (20.000 euro en een expositie in Foam 
Fotografiemuseum) en de ‘Grote Paul’ die na-
mens collega’s wordt toegekend aan de beste 
fotograaf van het jaar. Deze prijs werd in 2002 
voor het eerst uitgereikt aan Paul Huf zelf en 
daarna onder anderen aan Erwin Olaf, Anton 
Corbijn, Vincent Mentzel, Govert de Roos en 
vorig jaar aan de Belg Stephan Vanfleteren.
Douwe Sluiter

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 huis in de 
Sweelinckstraat staat? Weet dan iedereen meteen dat je in de componis-
tenbuurt woont. En wie was Albert Cuyp? Een beeldhouwer soms? Of 
misschien toch een schilder? Nog moeilijker wordt het wellicht als je op het 
Joris Ivensplein stuit. Joris Ivens? Misschien dat nog net bekend is dat Ivens 
ooit een wereldberoemde filmer van documentaires was. Maar wie was 
dan Piet Zwart van het Piet Zwarthof? Of Jean Desmet van de Jean Des-
metstraat? In ‘de Brug’ daarom een serie korte biografieën van bekende 
filmers en fotografen die in IJburg een straat, plein of kade ‘kregen’. Eerder 
in deze reeks kwamen onder anderen Bert Haanstra, Ed van der Esken, 
Joris Ivens en Cas Oorthuys aan de beurt; nu een kort portret van Paul Huf.

Oecumenische basis gemeente op IJburg
ekklesia

Zondag 3 juli

GEBOUW PKIJ | SOLID 18
MARIA AUSTRIASTRAAT HOEK PELSTERPARK

www.tronk.nl

Viering 
van Schrift 

en Tafel 
Toespraak Nico Schoorl

TIJD 11.00 UUR 
 

IJdijk 8 | 1095KM Amsterdam 
T 020 4961570 | info@praq.nl

Restaurant Praq

www.praq.nl

Onze prachtige buitenkeuken 
en pizza-oven zijn klaar voor 

mooie zomerdagen!

Het gebouw wordt tegen 
marktwaarde aangekocht. Het 
dagelijks bestuur praat op korte 
termijn met het college van B&W 
om tot een oplossing te komen 
voor de financiële gevolgen van de 
aanschaf. Met de hele transactie 
is een enorm bedrag gemoeid. 
Ongeveer de helft is bedoeld voor 
de aankoop van het gebouw. Met 
de rest wordt een lening afgelost 
die FGH Bank heeft verstrekt bij de 
bouw van MuzyQ. Het stadsdeel 
kan dit bedrag opbrengen, 
maar door de betaling wordt de 
financiële positie van Oost wel 
verzwakt. Het stadsdeelbestuur 
komt binnenkort met plannen 
die de financiële weerbaarheid 
van Oost weer op peil moeten 
brengen. Uitgangspunt van 
PvdA, GroenLinks en D66 is dat 
de bewoners van Oost hiervan zo 
weinig mogelijk merken. 

Verklaring coalitie
In een verklaring zeggen 
coalitiepartijen PvdA, GroenLinks 
en D66 vóór te hebben gestemd, 
omdat deze uitkomst de risico’s 
voor het stadsdeel in de toekomst 
beperkt. Het besluit is het sluitstuk 
van een maandenlange discussie 
binnen de stadsdeelraad over 
MuzyQ. Al in oktober 2010 
ontstond een bestuurlijke crisis 
vanwege een geldlening voor dit 
gebouw. 

Lees het volledige verhaal op onze 
website www.debrugkrant.nl.

Stadsdeel Oost gaat het mu-
ziekmakerscentrum MuzyQ zelf 
exploiteren. Dit is naar buiten 
gekomen na een vergadering 
van het stadsdeel op tweede 
pinksterdag. Er wordt een bv 
opgericht waarmee het cen-
trum hopelijk rendabel kan wor-
den gemaakt. Voor de aankoop 
en afbetaling ervan hoest het 
stadsdeel 27 miljoen euro ge-
meenschapsgeld op.

Miljoenen 
gepompt 
in MuzyQ
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Om zwemmers en pootjebaders tijdig 
te kunnen waarschuwen houdt de 
Provincie Noord-Holland de kwaliteit 
van het zwemwater in de gaten. 
Bij de meer dan honderd officiële 
(dat wil zeggen: drukbezochte en 
goed geoutilleerde) zwemplekken 
in de provincie worden regelmatig 
watermonsters genomen. Op hun 
website www.noord-holland.nl 
(Trefwoord Zwemwaterkwaliteit) 
of via de zwemwatertelefoon 0800 
9986734 (toets 2) is dagelijks te zien en 
te horen hoe het op deze plekken met 
de kwaliteit van het oppervlaktewater 
is gesteld. Afhankelijk van de 
situatie kan een waarschuwing, een 
negatief zwemadvies dan wel een 
zwemverbod worden uitgevaardigd. 
Die maatregelen worden ook ter 
plaatse op borden kenbaar gemaakt.

Strand IJburg
Wat IJburg betreft is Strand IJburg 
zo’n officiële zwemplek, die in 
het waarschuwingssysteem van 
de Provincie is meegenomen. Het 
Diemerparkstrand moet die titel 
weliswaar nog verdienen (volgens een 
woordvoerder van de Provincie kan het 
nog tot 2013 duren voordat ook het 
Diemerparkstrand op basis van onder 
meer het getelde aantal bezoekers in 
de lijst wordt opgenomen) ook hier 
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wordt de waterkwaliteit regelmatig 
gecontroleerd. Dat gebeurt in nauwe 
samenwerking met het stadsdeel 
Oost, dat er ook voor zorgt dat er 
borden staan als er iets niet pluis is. 

Voor de goede orde: al het andere 
water in en om IJburg is – hoe 
aantrekkelijk het ook mag zijn – 
géén zwemwater. Wie er toch gaat 
zwemmen loopt niet alleen een 

gezondheidsrisico maar kan ook een 
waarschuwing of - bij herhaling – een 
proces verbaal aan zijn zwembroek 
krijgen.
Door Carla M. Peddemors

Zwemmen in open water? Afge-
zien van het feit dat het niet overal 
is toegestaan, kun je er behoorlijk 
ziek van worden. Blauwalg, bacte-
riën, parasieten, bij zomerse tempe-
raturen gedijen ze prima. En komen 
ze in aanraking met je huid of krijg 
je een slok water binnen dan kun-
nen de gevolgen ernstig zijn. Huid-
uitslag, misselijkheid, buikloop, niet 
leuk. Maar ja, hoe weet je of die 
beestjes er zijn?

ZWEMMEN ZONDER ZORGEN

WAARScHUWINGSSyStEEM
Als de kwaliteit van het zwemwater te wensen overlaat, hanteert de Provincie Noord-Holland het volgende 
waarschuwingssysteem: Bij een waarschuwing is er een gering gezondheidsrisico. Vooral kwetsbare groepen (jonge 
kinderen, oudere mensen) wordt afgeraden te gaan zwemmen. Behoort u niet tot die groepen, dan kan zwemmen 
geen kwaad, zolang u geen water binnenkrijgt. Bij een negatief zwemadvies kunt u beter niet gaan zwemmen. De kans 
dat u ziek wordt is dan redelijk groot. Bij een zwemverbod is het risico dat u ziek wordt zo groot dat zwemmen voor 
niemand is toegestaan.

Blauwalg kan gevaarlijk zijn. Alleen het zwemwater bij het Diemerparkstrand 
en bij Strand IJburg wordt er regelmatig op gecontroleerd.



www.cycleyou.nl
Schellingwouderdijk 339 | 020 6277726 | info@cycleyou.nl

alles voor de sportieve fi etser

De nieuwe E-Bike van Cannondale heeft een extreem laag 
gewicht en fi etst daardoor veel beter dan de bestaande 
E-bikes. Door slimme sensoren geeft de Cannondale bij 
vermoeidheid extra ondersteuning en door hoogwaar-
dige Lithium Ion batterij kan de Cannondale wel 120 km 
halen. Kom op 15 en 16 juli de nieuwe Cannondale bij ons 
testen. zie www.cycleyou.nl voor details.

Testdagen Cannondale E-bike bij CycleYou te 

Schellingwoude. Cannondale heeft samen met Bosch 

een geheel nieuwe orde aan E-Bikes ontworpen.

Geen voordraGer nodiG
Fietslamp hoeFt niet verwijderd te worden
inhoud net zo Groot als een supermarkt mandje
Geen plastic tassen meer nodiG

•
•
•
•

o.a. te verkrijgen bij de Beestenwinkel, ijburglaan 567- 569 en  
Bikes & Boards, joris ivensplein 50. 
voor meer verkooppunten kijk op www.mybasket.eu
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ROMANDEbUUt VAN IJbURGER tOINE HEIJMANS

‘Op zee’, is een spannend, wonderlijk boek 
met een thrillerachtig plot. Een vader maakt 
samen met zijn zevenjarige dochter een 
tweedaagse zeiltocht van Denemarken naar 
Nederland. Afgezonderd van de rest van de 
wereld horen ze meer dan ooit bij elkaar. 
Totdat er iets gebeurt dat hun leven op zijn 
kop zet. Waarom heeft hij eigenlijk een kind 
meegenomen aan boord? En wat moet hij 
zijn vrouw vertellen als hij thuiskomt? 

‘Op zee’ is een roman over vaders, dochters, 
moeders en de liefde die hen bindt. Maar 
ook over de genadeloos mooie Noordzee. 
En over een plan dat mislukt.

Of toch niet?

‘Het was een mooie tocht, maar dat 
kun je van tevoren niet weten.’

“Het is gelukt’ zegt Toine Heijmans, ‘en het 
was mooi om te doen.” We lopen langs de 
kade van de haven van IJburg, die de schrij-
ver zelf mee heeft helpen opbouwen. Aan-
gekomen op het schip, trekt Heijmans het 
luik van zijn boot open. Net zoals de vader 
dat doet in zijn boek. “Eerst vond ik het niks, 

fictie schrijven. Als journalist baseer je je op 
echte gebeurtenissen.” 

Zijn uitgever gaf hem het zetje dat hij nodig 
had. “Op een zeiltocht van Delfzijl naar Göte-
borg, samen met een vriend, ben ik maar gaan 
tikken. En vanaf dat moment werd het ook een 
soort moeten. Het was in de zomer van 2010. 
Kalme zee. De eerste tienduizend woorden zijn 
aan boord van mijn boot geschreven.” 

Het verhaal zat al langer in zijn hoofd. Door 
een ervaring in de Sahara. Zijn dochter Sylke 
was toen zes. “Ze liep voor me uit, in een wit 
jurkje. Elke keer als ze over de top van een 
zandduin heen was, zag ik haar niet meer. Dat 
vond ik heel eng. Dat gegeven heb ik gebruikt 
in mijn boek. Alleen, de Sahara werd de zee.”

Moet daarom maar meteen worden aangeno-
men dat het boek van de Volkskrantjournalist 
autobiografisch is? Heijmans die deze ‘vraag 
der vragen’ in de toekomst ongetwijfeld nog 
talloze keren meer zal moeten beantwoorden: 
“Nou nee. Maar ik moet toegeven, ik zeil wel 
graag met m’n dochter. En er zijn natuurlijk 
wel meer persoonlijke ervaringen in het boek 
verwerkt. Dat doet elke schrijver.” 

Soms ging het goed, het schrijven. Maar soms 
ook werd hij ’s nachts wakker. “Dan gooide 
ik alle laatste alinea’s weer weg. En kon ik al-
les weer nalopen. Bij fictie kan je doen wat je 
wilt, maar het moet wel kloppen. Als ik Thy-
borøn beschrijf, dan mogen er geen fouten 
in staan. Vandaar dat het wel uitkwam, dat 
ik vanuit Harlingen een keer of vier naar die 
Deense stad ben gezeild. Ook wilde ik per se 
dat het boek een thrillerachtig plot zou krij-
gen. Ik heb een hekel aan vlakke einden.”

‘Ze is zeven. Pas als ze acht wordt zal 
ik weten hoe klein een meisje van ze-
ven eigenlijk is.’

Eén pagina in het boek werd echt geschreven 
door zijn dochter die nu acht is. Toine zat in 
zijn werkkamer, toen ze binnenstapte. “Wat ga 
je doen?, vroeg ik. Ik ga aan mijn verhaal wer-
ken, zei ze. Het ging over zeilen. Zoiets kan een 
meisje alleen schrijven als ze zelf gevaren heeft. 
Ik vond het geinig, en ik heb het gebruikt.” 

Dat hij anders dan in de journalistiek, schrij-
ven kon wat hij wilde, begon hem steeds beter 
te bevallen. Hij ging met de karakters aan de 
haal. In het begin typte hij nog wel eens per 
ongeluk Sylke in plaats van Maria, zoals de 
dochter in het boek heet. “Maar dat was snel 
weg. Maria werd een heel ander meisje. Zoals 
de vader hopelijk een andere man is dan ik.” 

Het plot schreef hij ’s nachts om een uur 
of twee. Zo’n tijdstip waarin de twijfels wel 
eens dubbel zo hard kunnen toeslaan. “Kan 

ik dit lezer wel aandoen? Maar dan zat ik in 
een stil huis toch al vlug te gniffelen. Je weet 
dingen die de lezer niet weet. Fictie is spelen 
met de lezer. Ik had er lol in die lezer op het 
verkeerde been te zetten.”

‘De boot is een klankkast, de hagelste-
nen stuiteren als knikkers over het dek.’

Trots is hij. Het boek bevat mooie illustraties 
van Jenna Arts, eerstejaars kunstacademiestu-
dente. Haar tekeningen sluiten naadloos aan 
bij het verhaal. “Nu heb ik een echt boek, met 
ouderwetse tekeningen erin. Geinig dat ik dat 
geflikt heb. Je moet een keer een boek schrij-
ven, vind ik. Dat is nu geslaagd.”

Inmiddels meldde zich ook al een Duitse uit-
gever. In Nederland verschijnen de eerste 5.000 
boeken op 24 juni. Femke Halsema neemt 
op die dag het eerste exemplaar in ontvangst. 
Heijmans liet onder anderen haar het manus-
cript lezen. “Omdat ze een goede lezer is, maar 
ook omdat ze moeder is. Naarmate ik met het 
schrijven vorderde, werd ik steeds nieuwsgieri-
ger naar wat moeders er van zouden vinden.” 

Nu is het eng, zegt hij, om het boek de wereld 
in te gooien. Te denken: O ja, ze gaan het echt 
lezen. “Eerst was het een verhaal van mezelf. 
Nu is het van iedereen.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Toine Heijmans: Op zee. L.J. Veen, € 
€16,95. ISBN 9789020426557.
Meer op www.op-zee.nl

Zijn boot heet niet ‘Ismaël’ (zoals je zou verwachten), maar ‘Noem mij maar 
Ismaël’. Net als het schip dat een belangrijke rol speelt in ‘Op zee’, het pas 
verschenen fictiedebuut van IJburger Toine Heijmans (1969). ‘Voor sommige 
mensen misschien een vreemde naam’, zegt hij, ‘maar voor anderen juist weer 
niet. Het is de eerste regel in ‘Moby Dick’, het mooiste boek dat ik ooit heb 
gelezen. En dat me misschien ook wel heeft geïnspireerd. Wie zal het zeggen’

Toine Heijmans, de schrijver van Op zee, bij zijn geliefde bootje in de haven van IJburg. fo
to

 m
a

r
ti

jn
 v

a
n
 d

e
n
 d

o
b

b
e
ls

te
e
n

’OP ZEE’, VERHAAl VAN EEN
 WONDERlIJkE ScHEEPStOcHt



Het hoofdkwartier van de Dag 
van de Architectuur – het centrale 
informatiepunt – bevindt zich 
op Steigereiland, in de hal van 
bedrijfsverzamelgebouw Pedro 
de Medinalaan 1-9, dat onlangs 
door burgemeester Eberhard van 
der Laan geopend werd. Hier zijn 
passe-partouts te koop (de diverse 
onderdelen zijn alleen met zo’n 
toegangsbewijs te bezoeken) en 
wordt informatie gegeven over de 
rondleidingen en de opengestelde 
woningen en gebouwen. Het 
Informatiepunt is geopend van 10.30 
tot 17.00 uur. 

De Dag van de Architectuur heeft 
bezoekers veel te bieden, zoals 
‘binnenkijken bij’, rondleidingen, 
De Architectenwinkel, een lezing 
en een film. De organisatie van 
deze dag is in handen van ARCAM 
(Architectuurcentrum Amsterdam) 
en BNA (Bond van Nederlandse 
Architecten) Kring Amsterdam 
Kennemerland.

OPEN HUIS, OFtEWEl
bINNENkIJkEN bIJ…
Meer dan veertig huizen en 
bedrijfsgebouwen zijn tussen 11.00–
17.00 uur geopend voor publiek. 
In sommige gebouwen mag je 
vrij rondlopen, in andere worden 
bezoekers groepsgewijs door het 
huis geleid of is er een beperkt 
aantal rondleidingen gepland. Bij 
het centrale informatiepunt en bij 
de desbetreffende gebouwen wordt 
aangegeven wat de mogelijkheden 
zijn. Let op: binnenkijken is alleen 
mogelijk met passe-partout.

RONDlEIDINGEN
Er worden diverse rondleidingen 
georganiseerd. Informatie over de 
aanvangstijden en de mogelijkheid 

kAARtVERkOOP

Alleen een passe-partout geeft toegang tot de opengestelde gebouwen, de rondleidingen en de 
Architectenwinkel. Ze zijn voor 5 euro te koop bij het centrale informatiepunt vanaf 10.30 uur (tot 17.00 
uur). kaarten kunnen alleen op de dag zelf worden aangeschaft. centraal Informatiepunt: Pedro de 
Medinalaan 1, Steigereiland.

om je in te schrijven vind je bij het 
centrale informatiepunt.

DE ARcHItEctENWINkEl 
Hier kunnen geïnteresseerden 
kosteloos advies inwinnen bij een 
architect. Bespreek je ruimtelijke 
problemen of wensen met een 
professional. Heb je bijvoorbeeld 
vragen over het vergunningsproces 

van geplande aanbouw of over de 
verbouwingsmogelijkheden van het 
huis dat je wilt kopen? Twijfel je aan 
de haalbaarheid van je zelfverzonnen 
idee? Neem plattegronden en foto’s 
mee naar het inloopspreekuur. De 
architecten geven vrijblijvend en 
deskundig advies. 

Om verzekerd te zijn van een 
plaats in de Architectenwinkel kun 

je je vooraf inschrijven via www.
bnaarchitectenwinkel.nl of per mail 
welkom@bnaarchitectenwinkel.nl. 

De Architectenwinkel is te vinden in 
de showroom van Senso Gietvloeren 
in het gebouw ‘De XXX-en’ (Pedro de 
Medinalaan 53).

ExtRA’S
Tijdens de Dag worden op diverse 
locaties op IJburg extra activiteiten 
georganiseerd. Materia bijvoorbeeld, 
geeft een presentatie over bijzondere 
materialen en Mosa Architectural 
Centre heeft informatie over custom 
made tegels. In de woning aan de 

architecten en gebruikers tot nu toe 
en wat kan men hiervan leren met het 
oog op de toekomst? 

kNOOPPUNt 33 (SOlID 18):
StEDElIJk IJbURG II
ZONDAG 26 JUNI 11.00 - 17.00 UUR
Beeldend kunstenaars Jannemarije 
Bartlema, Anne-M. Bonte, Rens 
Bouma, Marieke Martijn, Joost 

2120 de Brug • www.debrugkrant.nl • info@debrugkrant.nlde Brug • www.debrugkrant.nl • info@debrugkrant.nl

Tijdens de landelijke Dag van de Architectuur, traditioneel eind juni, worden bijzondere gebouwen opengesteld voor 
publiek. Dit jaar is het thema Zelfverzonnen. De Amsterdamse dag richt zich daarom helemaal op IJburg. Waar an-
ders dan daar komt dit thema beter tot zijn recht? Honderden kavels kregen er invulling door creatieve bewoners en 
architecten die er bijzondere huizen neerzetten. Maar ook particulier opdrachtgeverschap (zoals woongroepen en 
bedrijfsverzamelgebouwen) en het nieuwe concept Solids (vrij indeelbare ruimtes) zijn op IJburg uitgewerkt. Zo is een 
grote diversiteit aan bouwstijlen ontstaan die geroemd, soms verguisd, maar hoe dan ook veelbesproken zijn. 

ZElFVERZONNEN OP IJbURG

ARcHItEctUURDAG
VAN DE

ZONDAG

26|6

Lambert, die zijn eigen architectenbureau 
heeft, ontwierp het huis zelf. “Dit was al ja-
renlang een wens” van hem en zijn vrouw. 
Daarvoor woonde hij twintig jaar met zijn 
gezin op de Pythagorasstraat in Watergraaf-
smeer. Als Amsterdammer in hart en nie-
ren weigerde hij de stad te verlaten om zijn 
droom uit te kunnen voeren. De mogelijk-
heid om op IJburg zijn eigen huis te ontwer-
pen, vond hij dan ook erg aantrekkelijk: “Zo 
kon ik toch in Amsterdam blijven. Daarbij 
heeft IJburg een vrij hoge woningdichtheid, 
wat het stedelijke gevoel vergroot.”

Lambert mocht dan wel zijn eigen huis ont-
werpen, maar niet zonder restricties. Zo had 
hij ervoor gekozen om een driehoekig stuk 
grond te pachten, in plaats van een recht-
hoekig stuk grond, zoals de andere bewo-
ners van de Lisdoddelaan. In het bestem-
mingsplan stonden allerlei eisen waaraan de 

woning moest voldoen om het straatbeeld 
vast te leggen. “Zo word je aantrekkelijk ge-
stimuleerd om actief te zijn. Dat hoort erbij 
als architect. Ik werd in ieder geval niet be-
perkt door een chagrijnige opdrachtgever,” 
zegt Lambert.

De voorgevel, gemaakt van massief geel beton 
met een reliëf van rietstengels, kent nauwe-
lijks ramen. De achterzijde van het huis, een 
veertig meter lange glasgevel, geeft vrij uit-
zicht op de tuin en op het open water. De eer-
ste verdieping is rondom voorzien van glas, de 
tweede verdieping is aan de straatkant geslo-
ten en aan de achterkant open. “Het huis heeft 
een helder concept: gesloten versus open. Als 
je nadenkt over privacy is het logisch dat het 
huis aan de straatkant gesloten is, maar dat je 
graag uitzicht hebt op de natuur.” 
Lamberts ontwerp is een toonbeeld van zijn 
opvatting over architectuur: “Het huis moet 

in zijn omgeving passen. Ik heb het idee dat 
dit ontwerp daar goed bij aansluit. Het geel 
van het riet aan de voorgevel past bij de na-
tuur en bij de naam van de wijk; het Kleine 
Rieteiland. Binnen en buiten lopen in elkaar 
over door de glazen achterzijde. Daarbij ge-
loof ik in het functionalisme: ik verstop de 
constructies van het huis niet, maar laat zien 
waar de steunpilaren en schroeven zitten.”
De reacties op het huis lopen uiteen. Lam-

bert: “We kregen een briefje in de brievenbus 
van een dame die schreef: Wat is dit? Het lijkt 
wel een onderzeeër. Het is toch geen oorlog!” 
Zijn vrouw lacht: “Ik denk dat het huis later 
als wij dood zijn een monument wordt.” 

Tijdens de Dag van de architectuur op 26 
juni stelt Aad Lambert zijn huis aan de Lis-
doddelaan 136 open voor bezoekers.
Dieuwertje Mertens

‘ Het lijkt wel een onderzeeër’
Het huis van Aad Lambert en zijn vrouw Anda is een vreemde eend in de bijt 
aan de Lisdoddelaan. Je kunt niet om het gele hoekhuis op nummer 136 heen. 
De grote driehoekige woon- werkruimte heeft wel wat weg van een schip, ge-
legen aan het IJmeer met aan de overkant uitzicht op het Diemerpark.

ZElF ONtWORPEN HUIS

Pieter Holmstraat 28 wordt een film 
getoond over suburbaan wonen en het 
bouwen van een eigen huis, en in de 
Edmond Halleylaan 46 geeft de architect 
op gezette tijden een lezing getiteld 
‘Het ontwerp en de bouw van een 
energieneutraal huis en de toekomst’.

ZElFVERZONNEN DEbAt 23 JUNI
Voorafgaand aan de Dag van de 
Architectuur organiseerden ARCAM 
en de BNA op 23 juni een debat over 
particulier opdrachtgeverschap, omdat 
dat op dit moment een speerpunt 
van de gemeente Amsterdam is. 
Centraal stond deze vraag: Wat zijn 
de ervaringen van opdrachtgevers, 

bG 1e 2e dak
terras

Pothast, Robert Pennekamp, Pia 
van Velde, Ralf Westerhof, Rob van 
Wijngaarden en Martijn van den 
Dobbelsteen maken een knipoog naar 
projecten die in de toekomst mogelijk 
nog tot stand zullen komen. De 
expositie van Stedelijk IJburg II toont 
het publiek zowel beeldende kunst 
en architectuur als op de synergie 
daartussen. In samenwerking met 
Expo IJburg is een collage te zien van 

nog te realiseren projecten op IJburg.
www.StedelijkIJburg.nl. Toegang is 
gratis.

SAMENWERkING DE bRUG + 
EIGEN HUIS & INtERIEUR
Gratis bij deze editie, voor IJburgers: 
het glossy magazine Eigen Huis & 
Interieur vanwege de Dag van de 
Architectuur

Architect Aad Lambert ontwierp zijn eigen huis. Omdat zijn vrouw er niet was, ging hij met dochter Josine (27) op de foto, onderwijl 
een aria zingend. Josine keek daar niet van op. Ze behaalde vorig jaar haar Master Architecture aan de TU Delft.
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01 12 23 HE
SE 11 22 32

02 13 24 33

03 14 25 34

04 15 26 RO
05 16 27 35
06 17 kR 36

07 18 28 37
08 19 29 38

09 20 30 39

10 21 31 40

bEDRIJVENVERZAMElGEbOUW
Sinds 2010
Adres Pedro de medinalaan 1–9
Ontwerp oever zaaijer architectuur en stedebouw

Werkplaats
Sinds 2011
Pedro de medinalaan 13–31
Ontwerp group a

bedrijfsverzamelgebouw ‘de xxx-en’
Sinds 2010
Pedro de medinalaan 53–87
Ontwerp bnb architecten, bo6 architecten

Multifunctioneel complex ‘vrijburcht’
Sinds 2007
Pedro de medinalaan 200
Ontwerp casa architecten (hein de haan)

Woning ‘huis ijburg’
Sinds 2007
Pedro nunesstraat 22
Ontwerp marc koehler architects

Woning & bed & breakfast
Sinds 2007
Jan olphert vaillantlaan 77–79
Ontwerp mama architecten (marie le mahieu, marchel ruijgrok)

Woning & werkruimte
Sinds 2006
Jan Olphert Vaillantlaan 75
Ontwerp architoop (sjoerd landman)

Woning & werkruimte
Sinds 2005
Jan Olphert Vaillantlaan 50a
Ontwerp hans oudendorp, interieurarchitect: marc heldens

Woning ‘S-House’
Sinds 2006
jan olphert vaillantlaan 65
Ontwerp vmx architects

Atelier Workspace # 28
Sinds 2006
Pieter Holmstraat 28
Ontwerp fred groot

Woning
Sinds 2006
Pieter Holmstraat 36
Ontwerp egeon architecten (egon kuchlein)

Woning Huis l/V
Sinds 2006
Pybo Steenstrastraat 26
Ontwerp ana architecten

Woning
Sinds 2009
Cornelis Zillesenlaan 78
Ontwerp architectenburo gernand & de lint

Woning ‘Van Erven Dorens House’
Sinds 2009
Cornelis Zillesenlaan 86
Ontwerp dorens architects (jan van erven dorens)

Woning
Sinds 2008
Cornelis Zillesenlaan 92
Ontwerp nurre eckardt architecten

Woning Huis tempelman-Gribling & cityscapes Gallery
Sinds 2007/2008
James Bradleystraat 6
Ontwerp citythoughts architects (bastiaan gribling)

Woning & kunstgalerie
Sinds 2008
James Bradleystraat 32
Ontwerp tom bergevoet architecture

Woning & werkruimte Schröderhuis
Sinds 2009
James Bradleystraat 34
Ontwerp rené van veen i.s.m. lenny schröder

Woning ‘Family beach House IJS4’
Sinds 2009
James Bradleystraat 46
Ontwerp inarchitecten

Woning
Sinds 2009
Edmond Halleylaan 70
Ontwerp rowin petersma

Woning
Sinds 2009
Edmond Halleylaan 66
Ontwerp harke kazemier i.s.m. co vink

Woning & werkruimte eh 62 
Sinds 2009
Edmond Halleylaan 62
Ontwerp ruimtedoorruimte interieurarchitecten (wim van hornsveld)

Woning Steigereiland 
Sinds 2009
Edmond Halleylaan 46
Ontwerp faro architekten (pieter weijnen)

Woning
Sinds 2011
Edward Writghtstraat 4
Ontwerp architectenburo gernand & de lint

Wooncomplex ‘Het Open IJnde ’
Sinds 2009
Murdoch Mackenziestraat 40
Ontwerp mopet architecten & nat architecten

Winkelruimte ‘bloem & zee’
Sinds 2008
IJburglaan 444
Ontwerp nicoline koek, joost pothast

Woning & atelier (Grote Rieteiland)
Sinds 2008
Mattenbiesstraat 134
Ontwerp architecten consort i.s.m. corrie schipper

Woning & studio ‘Double Dutch ’
Sinds 2003
Lisdoddelaan 29
Ontwerp équipe (daniëlle segers , huib van zeijl) i.s.m. idea

Woning
Sinds 2003
Lisdoddelaan 15
Ontwerp mir architecten (claudia schmidt)

Woning
Sinds 2005
Lisdoddelaan 53
Ontwerp bo6 architecten (rené de prie)

Woning & werkruimte
Sinds 2009
Lisdoddelaan 120
Ontwerp dirk zuiderveld

Woning & werkruimte
Sinds 2004
Lisdoddelaan 136
Ontwerp aad lambert

bedrijfsruimtes en appartementen ‘solid 18’*
Sinds 2011
Diemerparklaan & ed pelsterpark
Ontwerp claus en kaan architecten

IJburg college
Sinds 2011
Pampuslaan 1
Ontwerp liag (erik schotte)

Woning
Sinds 2011
Ligusterhof 9
Ontwerp mir architecten (claudia schmidt)

Woning
Sinds 2011
Larikslaan 19
Ontwerp marc prosman architecten

Woning
Sinds 2010
Tamariskhof 7
Ontwerp harco haagsma

Woning
Sinds 2011
Tamariskhof 13
Ontwerp egeon architecten (egon kuchlein)

Woning
Sinds 2011
Zandzeggestraat
Ontwerp bnb architecten

Woning
Sinds 2011
Larikslaan 29
Ontwerp ps architecten (peter plaisier)

*Het tijdelijke museum ‘stedelijk ijburg’ verzorgt vandaag de inrichting van solid 18.

StEIGEREIlAND

klEINE RIEtEIlAND

HAVENEIlAND

RIEtEIlAND OOSt
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OPENGEStElDE 
WONINGEN EN GEbOUWEN

ARcHItEctUURDAG
VAN DE

ZONDAG
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Adresgegevens Eva Besnyöstraat 29 
1087 KR Amsterdam T 020 416 1922

lifeandkicking.nl

NU 3 MAANDEN ONBEPERKT GROEPSLESSEN 
EN FITNESS VOOR MAAR €95,- AANMELDEN KAN 

TOT 31 JULI 2011

Kom deze zomer sporten bij Life & Kicking! Nu 3 maanden onbeperkt sporten voor 
maar €95,-. In deze drie maanden kun je van alle faciliteiten en diensten gebruik 
maken. Aanmelden kan tot 31 juli 2011.

KOM LANGS EN SCHRIJF JE IN!
Voor meer informatie kun je terecht op www.lifeandkicking.nl

SCHRIJF JE NU IN EN ONTVANG €130,- KORTING FACILITEITEN 
• Fitness
• Groepslessen
• Fysiotherapie
• Sauna
• Zonnebank
• Ruime kleedkamers

DIENSTEN 
• Kinderopvang
•  Persoonlijke 

begeleiding

EXTRA 
• Personal Training
• Slim Belly
• Lounge Corner
• Dietist
• Massage
• Kinderlessen

OPENINGSTIJDEN
maandag | woensdag | vrijdag 0830 - 2200 uur dinsdag | donderdag 
0700 - 2200 uur zaterdag | zondag 0900 - 1700 uur

ZOMERACTIE
LIFE & KICKING

De tram 26 heeft altijd enge 
mensen dr in :o ||| Hielp net een 
rolstoelmevrouw tram 26 in, 
moeizaam dat wel, zegt ze ‘had je 
wel sterker geschat.’ volgende x 
zet ik die rolmops voor de tram ||| 
eetwinkelBoerenjongens Vanaf 17 
juni elke vrijdag en zaterdag het 
brood van het VLAAMS BROODHUYS 
bij Boerenjongens op IJburg! Van 

Van twitter

09.00 tot 19.00 uur ||| Staying in the 
coolest wagonettes at Camping 
Zeeburg in Amsterdam ||| Rondje 
Durgerdam-Uitdam-Monnickendam-
Hoorn-Amsterdam was weer echt 
prachtig! Vanaaf lekker stappen! 
Zin in! ||| D-Day celebrations at the 
Cruise Inn rock and roll bar ||| Echt 
dom om een halte Ijburg te noemen 
als je in Ijburg bent, je gaat toch ook 

geen halte Amsterdam noemen =S 
||| Vorige week nog in de kelder, nu 
hier op t java eiland! ||| praq schijnt 
van ouderkerk verhuisd te zijn naar 
tegenover ijburg ||| Onderweg naar 
bruiloft in #durgerdam bootje op het 
ijmeer gered. Te laat voor bruiloft, 
maar helpen gaat voor, op het water 
||| Tering, twitter voelt weer helemaal 
lekker. Plus ik heb weer een echt 
toetsenbord op mijn telefoontje. 
#hijgaatlekker ||| Zo rondje hardlopen 
door Diemerpark. Even de m&m’s van 
gisteravond verbranden. ||| In de zon 
met een puntzak frites bij de Cruise 
Inn, Rock ‘n roll muziek, vetkuiven, 
pettycoats, alles in stijl ||| Java-eiland 
ligt hier echt om de hoek.. ||| Ey die 
negerin (chick/jonge) op ijburg 
maakt me parra man kkr, ze is net een 
jongen / ze heeft rasta toch? ||| Ik vind 
De Jeugd best leuk maar ik wou dat 
ik André Rieu was. ||| In diemen noord 
regent het niet (: ||| I’m at TMF Awards 
Festival Java Eiland ||| Vanavond 
live muziek op camping zeeburg.. 
#justthoughtIshouldmention ||| Ik 
zag net een kleine boy met op een 
bmx met ouderwets motorgeluid. 
#eenknijpereneenruitenvier ||| Vandaag 
verhuizen naar Zeeburgereiland. Nu 
even de vloer eruit knallen!
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Ter zake; de Dag van de Architectuur. In Am-
sterdam ligt het accent dit jaar op IJburg, op 
het particuliere opdrachtgeverschap. Tiental-
len huizen, waaronder mijn eigen huis, zijn 
door de trotse bewoners opengesteld voor het 
publiek. Ik zal zeker mijn ronde maken, want 
ik ben benieuwd naar de resultaten van an-
deren. Iedereen die aan het bouwen van een 
eigen huis begint heeft de hoogste ambities. 
Ambities die variëren van praktische zaken 
tot wensen met een hoog filosofisch gehalte. 
“Ik wil een grote kelder,” was het eerste dat 
een cliënt tegen mij zei bij de kennismaking, 
nog tijdens het schudden van mijn hand. Hij 
heeft een grote kelder gekregen. 

Ik vraag cliënten altijd om hun ideeën over 
het huis op papier te zetten. Van een eenvou-
dige opsomming van het aantal kamers tot en 
met hun diepste gedachten. Als het een echt-
paar betreft, vraag ik ze het onafhankelijk van 
elkaar op te schrijven. Altijd zijn er wensen 
die in eerste instantie worden achtergehou-
den, verzwegen uit angst om gek gevonden te 
worden. Juist de obscure gegevens leveren de 
meest originele invalshoeken voor het ont-
werp. 

Een experiment voor u, beste lezer. Probeer 
het zelf. Fantaseer dat u een huis laat bouwen 
en beschrijf op één A4 uw ideeën voor een 

huis. Of schrijf een verhaal. Een vriend, die 
van mijn plannen hoorde een eigen huis te 
ontwerpen, stuurde een prachtig verhaal. Hij 
fantaseerde over een bezoek aan mijn huis 
laat op de avond. Een grindpad – ik was nog 
op – een donkere hal, zichtbaar op de achter-
grond het geflakker van vlammen, gedempte 
stemmen, muziek…
Bovenstaand proces van nadenken en schrij-
ven is nodig om een huis te ontwerpen dat 
uitstijgt boven het gemiddelde. Zo krijgt een 
huis een ziel.

Nu kom ik op het moeilijke punt – ik heb 
het vierhonderd woorden kunnen uitstel-

Op 26 juni vieren we de Dag van 
de Architectuur. Het is goed dat 
iemand deze dag ooit bedacht 
heeft, want het kan geen kwaad 
onszelf er aan te herinneren hoe 
belangrijk goede architectuur is. 
En te gedenken waar het fout 
gegaan is. We moeten alert zijn! 
Men is geneigd vanuit een mis-
plaatst vertrouwen in architecten 
en stedenbouwers te denken dat 
het wel goed komt. Maar dat 
vertrouwen is nergens op geba-
seerd. In vergaderingen is men, 
met dank aan het poldermodel, 
gewend om instemmend te knik-
ken bij het aanhoren van de aller-
slechtste plannen. Over architec-
tuur valt niet te marchanderen. 
In een volgende column, getiteld 
How bad architecture happens, 
kom ik hier op terug. 

Jan van Erven Dorens in zijn eigen, 
zelfverzonnen huis. Het heeft een ziel.

len – om te beschrijven wat ik bedoel met de 
‘ziel’ van een huis. Ik heb het niet over de ziel 
van een vorige bewoner die door de kamers 
waart, laat dat duidelijk zijn. Het huis zelf 
moet een ziel hebben. De ziel is onzichtbaar, 
het is iets wat je voelt, iets waarin je gelooft. 
Je gelooft dat dat knusse hoekje, die strakke 
wand, die zichtlijn, alleen voor jou bedacht 
en gemaakt zijn. In sommige gevallen door 
jezelf bedacht en gemaakt zijn, dat maakt het 
gevoel nog sterker. 

Een huis met een ziel is uniek en persoonlijk. 
Bewust of onbewust zijn mensen op zoek 
naar zo’n huis. 

JAN VAN ERVEN DORENS

EEN HUIS MEt EEN ZIEl

KORT
  NIEUWS
Magneet Festival

Op de oostpunt van het Zeeburgerei-
land vindt tussen 19 augustus en 19 
september een groot festival plaats. 
Het Magneet Festival is een co-creatie 
festival; de line up bepaal je zelf. Door 
een idee te lanceren op het internet-
platform van de organisatie (www.
magneetfestival.nl en sociale media zo-
als Facebook) en stemmen te genere-
ren, maak je kans om op het festival op 
te treden. Jouw act kan van alles zijn; 
van muziek tot dichterij en van bouw-
werk tot theater. Op het terrein wordt 
ook een camping ingericht, dat plaats 
zal bieden aan vijfhonderd kampeer-
ders. De organisatie: ‘De zandvlakte 
is een plek voor creatieve geesten. De 
‘Magneetfilosofie’ luidt: no spectators, 
only participators. Iets bijzonder creë-
ren doe je samen.’ Het Magneet Festi-
val is nieuw, en vormt als het ware de 
schakel tussen bestaande festivals zoals 
Burning Man en crowdsourcing ofte-
wel online delen. Kijk voor meer infor-
matie op www.magneetfestival.nl.
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Meer Merel op www.debrugkrant.nl

MERElS 
blOG

   SPORtDAG.
lIGGEN.
“

”

Merel is 16 jaar. De IJburgbewoonster (met ambities voor wonen in 
‘de stad’) zit in de 4de van ‘het gym’ en rockt le Fromage. Ze bezoekt 
festivals en kliert met vriendinnen. O ja, en ze wil graag actrice 
worden. Op www.debrugkrant.nl houdt ze een blog bij.
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KORT
  NIEUWS

KORT
  NIEUWS
Namaste Nights in lago

Na gedraaid te hebben in de meest 
exclusieve clubs over de hele wereld 
doet DJ Ohmna Amsterdam weer 
aan. DJ Ohmna, oftewel Johan Groe-
newegen, bekend van de legendari-
sche Gaultier en No One feesten. Hij 
veroverde onder meer Ibiza, Miami 
en Bali met zijn beats en nu arriveert 
hij met zijn internationale concept 
‘Music meets Food’ in IJburg. De hele 
zomer lang. Vanaf 24 juni is er elke 
vrijdag Summer Lounge in Restaurant 
Lago op IJburg. En DJ Ohmna luistert 
de avond op met zijn lounge klanken. 
En welkomstdrankje is van het huis.
 
Restaurant Lago Vanaf 24 juni elke 
vrijdag vanaf 17.00 uur IJburglaan 
www.lagocaffe.nl

Diemer Festijn 
in september

Van woensdag 7 tot en met zaterdag 
10 september vindt in het centrum 
van Diemen het Diemer Festijn plaats. 
Er is dan een kermis en jong en oud 
kan in een grote tent tal van activitei-
ten en optredens bijwonen. Op zater-
dag wordt het Festijn traditioneel af-
gesloten met de kramenmarkt en een 
spetterend vuurwerk. Kijk voor meer 
informatie over het feestprogramma 
of het inschrijven voor de kramen-
markt op www.diemer-festijn.nl.

Particuliere lessen in 
saxofoon, klarinet en 
dwarsfluit

“Met hun hoge prijzen en gebrek aan 
flexibiliteit verliezen gesubsidieerde, 
reguliere muziekscholen steeds meer 
terrein. En dat terwijl muziek in de 
eerste plaats erg mooi is en eigenlijk 
deel zou moeten uitmaken van onze 
algemene ontwikkeling.” Dat zegt 
Werner Janssen, de oprichter van 
Saxofoonschool IJburg. Kinderen en 
volwassenen kunnen bij hem saxo-
foon, klarinet of dwarsfluit leren spe-
len. Janssen probeert op een flexibele 
manier in te spelen op de vraag naar 
muzikale vorming. Saxofoonschool IJ-
burg biedt in samenwerking met Har-
ry Bakker Saxofoons uit Muiderberg 
een startpakket aan, waarbij het in-
strument van keuze klaar staat bij de 
eerste les. Prijzen zijn inclusief huur, 
een lespakket en lesboek. Inschrijven 
kan voor 3 of 6 maanden, maar het is 
ook mogelijk om losse lessen te vol-
gen. Geïnteresseerden kunnen tot en 
met september 2011 gratis een ken-
nismakingsles volgen. Werner Jans-
sen studeerde in de jaren negentig af 
aan het conservatorium. Hij maakte 
deel uit van grote orkesten, speelde 
in tv-shows en trad onder meer op 
met Chaka Kahn, Cliff Richard, Trijn-
tje Oosterhuis en Paul de Leeuw. Kijk 
voor meer informatie op www.saxo-
foonschoolijburg.nl. 

StRESS: WAAROM komt IEDEREEN 
altijd TEGELIJK op MIJ af met allerlei 
OPDRACHTEN die MORGEN AF 
moeten zijn? 
VERtAlING: waarom stel ik alles 
uit tot op het laatste moment? Ik 
weet het niet. Ik ben gewoon een 
vervelende rotpuber die nou eenmaal 
liever op Facebook zit dan een stukje 
over de Sint-Pieter kerk schrijft (...) 

beste meisjes op het 
internet; niet ieder woord 
hoeft extra klinkers te 
hebben. Doeeeg x Mereeel!

Nieuwe profielfoto. 
Protest tegen het 
bezuinigen op de 
kunsten. Alles

Soms schaam ik me voor 
mezelf. Maar soms ook niet. 

Ik ben een ongeor- 
ganiseerd meisje. Ik 
schrijf niets op in 
mijn agenda, want... 
lees verder op www.
debrugkrant.nl

Waarom kunnen al 
die fucking pokemons 
ineens praten? DAT 
HOORT NIET!

Spongebob kijken. Allememachtig.

“We knippen het ongelijk, oké?” 
“eh, ja?” 

Optreden MlA ging heel goed! Dronken mensen 
op de stoelen, springen met je basgitaar; 
topcombinatie.

Dit was alleen het 
einde. En ja, ik was 
in de war, omdat 
alles misging. Maar 
dat zie je niet. Of 
zo. 

Oké, ik ga. Het kan me niks 
schelen wie wel gaat en niet gaat, 
maar ik ben daar, godverdomme. 

Het werkt als volgt. Eerst bestel je, nog lek-
ker vanachter je laptopje, zaden bij de firma 
Vreeken. Natuurlijk neem je te veel, zodat 
je tot het einde der tijden kunt genieten van 
een historisch wortelrasje uit Frankrijk. Het 
eerstvolgende weekend ga je spitten, harken 

Alweer bijna vijf jaar de voors en tegens ondervonden van wonen op 
IJburg. Een groot pluspunt voor mij, Twentse van geboorte, was het in 
pacht nemen van een tuin. Daar kon ik een oude liefde ter hand nemen: 
cityfarming, groente verbouwen in de stad.

en zaaien in de nog koude grond. Wat water 
erbij, als het meezit wat zon en na een tijdje 
springen de heerlijkheden knisperend vers 
vanuit de moestuin zo op je bord... hoop je.
Helaas, of je nu grootgrondbezitter bent of je 
doet ‘t met 8 m² zoals ik, de beren op de weg 

SAlADE
Neem verschillende soorten sla – de rucola groeit op IJburg gewoon in de 
berm. Was en droog de blaadjes, schenk er wat vinaigrette over en voeg 
eventueel ansjovis toe. Hussel het geheel door elkaar en schaaf er wat 
parmezaan overheen. Niets meer aan doen!

Voor een lekkere vinaigrette:
1/2 theelepel zeezout | 4 eetlepels rode wijnazijn | 3 dl goede vergine 
olijfolie | 2 eetlepels water

Doe het zout met de azijn in een kom en laat staan tot het zout is opgelost. 
Klop de olie en het water erdoor. Giet het mengsel in een wijnfles, kurk erop. 
In de koelkast bewaren. Wel even schudden voor gebruik.

zijn hetzelfde. Mijn jonge slaplantjes, met 
zorg omringd vanaf hun kweekpotje naar het 
definitieve bed, zijn vorig jaar vrijwel geheel 
ten onder gegaan aan vraatzuchtige slakken. 
En dan de kinderen. Die bewegen zich meest-
al groepsgewijs en al voetballend door mijn 
tuin (die grotendeels uit gras bestaat). Alles 
wat er groeit is ten dode opgeschreven.

Dit jaar verbouw ik pompoen, witte en rode 
bieten, courgette, tomaten, cichorei, wor-
tels en augurkjes. En – liefde overwint alles, 
dus ook slakken – ook weer jonge sla. Ik heb 
voorgesteld een eend te nemen; deze houden 
namelijk enorm van slakken. Maar dat plan 
stuitte op verzet van manlief. Er rest mij dus 
niets anders dan meerdere malen per dag op 
slakkenjacht te gaan.

Inmiddels heb ik allerlei soorten heerlijke sla 
die in wilde plukken welig tieren. Via buur 
z’n tuinvriend weet ik inmiddels dat een sla-
plant een krop wordt door de jonge sla tien 
centimeter boven de grond af te knippen. Je 
moet er maar op komen. 
Sinette Hesselink

cItyFARMING OP IJbURG

SINEttE 
DOEt HEt
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De stadse moestuin (8 m2) van Sinette, vol met sla. De slasoort rucola is overigens ook overal in het wild te plukken.
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Xxxxx
info@eefjevoogd.nl 020 - 305 05 60

sixtyoneb.nl Inspiring Space

Summer sale
WEGENS SUCCES VERLENGD!

Wonen op IJburg 
in SixtyOneB:
   Woonoppervlakte van 80 m2 
tot 119 m2

    Keuze uit 2 of 3 slaapkamers
   Lichte woonkamer met open 

keuken
   Alle appartementen hebben 
een buitenruimte

   Bijvoorbeeld 115 m2 
van €299.000,- v.o.n. 
voor €275.000,- v.o.n.

Voor meer informatie 
neem contact op met 
de makelaar.

w w w . d a r t l i . n l    a M S t E r d a M    a M E r S F O O r t    a l M E r E

Pedro de Medinalaan 1-c (Design Strip) 
1086 XK Amsterdam 
020-6158351, ijburg@dartli.nl

Beter door aandacht 
Dartli begint niet klakkeloos met produceren, we luisteren eerst goed  
naar uw vraag. Zoeken dan naar de juiste weg en geven het vervolgens  
de aandacht die het product nodig heeft. En dat maakt nu net het verschil 
in het eindresultaat en uw beleving.

Watersportende IJburgers kunnen er over ver-
halen. De keren dat zij vergeefs probeerden om 
op tijd voor het eten terug te zijn van een vaar-
tochtje. Of de keren dat zij vol verwachting het 
ruime sop wilden kiezen, maar niet naar bui-
ten konden. “De onzekerheid of je erdoorheen 
komt maakt het varen extra spannend”, zo ver-
telt Kees Wolfswinkel, die laatst met zijn klas-

sieke Petterson twintig minuten door het woe-
lige water voor de sluis moest kruisen, voordat 
de haperende sluisdeur open kon. 

Maar ook en vooral de beroepsschippers – 
zoals de Muider Compagnie en Pampusveer 
Sailboa - voelen zich gedupeerd. Zij moeten 
toeristen terugbetalen, iedere keer als er van 

Het vaarseizoen is alweer twee maanden oud, maar de bediening van de sluis 
bij de Bert Haanstrakade is bepaald nog niet op stoom. Het komt regelmatig 
voor dat een sluisdeur niet open wil, of niet dicht. Of dat de sluisdeur zomaar 
dichtgaat terwijl er nog boten bezig zijn met uit- of invaren. Of dat de brug 
niet open wil of niet helemaal dicht. 

uitvaren geen sprake kan zijn. En het is al 
tweemaal voorgekomen dat een achterschip 
bij het verlaten van de sluis werd gekraakt 
doordat de sluisdeur vroegtijdig dichtgleed. 
De beroepsschippers zeggen dan ook hun hart 
vast te houden voor volgend jaar, als IJburg als 
een van de eerste locaties is waar de bruggen 
en sluizen volledig automatisch worden be-
diend. Hoe lang gaat het dán duren, voordat 
een storing wordt verholpen?

De Amsterdamse Dienst Infrastructuur Ver-
keer en Vervoer (DIVV) die de sluizen en be-
wegende bruggen op IJburg technisch beheert, 
is van mening dat het bij deze – reeds in mei 
2009 opgeleverde - brug/sluiscombinatie om 

opstartproblemen gaat, die nog niet helemaal 
verholpen zijn. Een woordvoerder liet ons half 
juni weten dat er hard wordt gewerkt aan het 
afronden van een analyse van deze problemen. 
“Nog deze maand zullen de resultaten daar-
van met alle betrokkenen worden besproken 
en worden er maatregelen genomen.” 
Met deze veelbelovende woorden moeten de 
watersporters en de beroepsschippers op IJ-
burg het voorlopig even doen. En niet te ver-
geten de sluismeesters zelf. Zij kunnen immers 
wel proberen de sluis naar behoren te bedie-
nen, maar als de techniek hen in de steek laat, 
zitten ook zij met de handen in het haar.

Door Carla M. Peddemors

StORINGEN SlUIS EN bRUG: bEHEERDER DIVV ZOEkt NAAR OPlOSSING

Hoe komt dat toch? 
De kwaliteit van gsm- en umts-ontvangst 
wordt in de eerste plaats bepaald door de dek-
king. Het draait dus om de vraag hoeveel ‘op-

stelpunten’ er in de buurt staan. Daar kunnen 
we kort over zijn: op IJburg te weinig. De drie 
grote providers (KPN, Vodafone en T-mobile) 
geven toe dat de dekking niet voldoende is 

omdat het plaatsen van die opstelpunten lastig 
is. De veelal nieuwe VVE’s en woningcorpora-
ties willen geen antennes op hun gebouw en 
ook de gemeente ziet vanwege alle (bouw)ont-
wikkelingen liever geen vrijstaande masten. 

Toch zijn ze wel bezig hoor, onze telecom-
helden: T-mobile heeft een nieuwe mast ge-
installeerd die sinds mei centraal op IJburg 
vrolijk staat te stralen. KPN activeert bin-
nen enkele weken een nieuw opstelpunt aan 
de Krijn Taconiskade en Vodafone wil een 
tweede opstelpunt gaan plaatsen in het Die-
merpark. In een van de hoogspanningsmas-

ten. Creatief! KPN denkt drie opstelpunten 
nodig te hebben voor een goede dekking, 
maar weet dan weer niet wanneer die derde 
er komt. Vodafone heeft geen nummer drie 
in de planning staan en T-mobile heeft het 
niet over aantallen; die zeggen vooral dat het 
moeilijk is en extra tijd kost. 

Dan is er nog het probleem dat in veel 
nieuwbouwwijken de dekking binnenshuis 
vaak gebrekkig is omdat er tegenwoordig 
in de bouw veel gewapend beton wordt ge-
bruikt. De stalen constructies in de wat gro-
tere gebouwen maken de boel er niet ook 
beter op. Ook nieuwe glascoatings tenslotte, 
kunnen het umts-signaal verslechteren. ’t Is 
een groot feest. Misschien kunnen telecom-
providers en de bouwsector eens een klein 
overlegje plegen, denk je dan…

Maar goed, intussen kraken de hersentjes van 
onze telecommers: Vodafone gaat femtocell-
techniek introduceren. Kort gezegd is dit 
een kastje dat je aansluit op de adsl-lijn (die 
je thuis gebruikt voor internet) en dat kastje 
zendt dan een eigen thuisnetwerkje uit voor je 
mobiele telefoon. Introductie: dit jaar. Vodafo-
ne heeft dit in Engeland al geïntroduceerd en 
zegt dat het een succes is. KPN denkt simpeler 
en hoopt dit soort maatregelen niet nodig te 
hebben door eerst de dekking te verbeteren.

Conclusie? Tenzij alle VVE’s massaal hun 
dak aanbieden voor van die prachtige opstel-
punten wordt het geheel er qua dekking niet 
spectaculair beter op. Tenzij dat mastje van 
KPN bij de haven een enorm krachtpatser-
tje blijkt te zijn. En dan nog moeten we mis-
schien massaal het ijzer uit onze wanden gaan 
slopen om binnen goed te kunnen bellen. 
Dus dan maar femtocell. Ook beschikbaar 
voor particulieren, volgens Vodafone. En nou 
maar hopen dat het niet te duur wordt. 

IJburg heeft ook heel veel pluspunten.

DIEDE 
ZIllINGER 
MOlENAAR

Dit is een slecht verhaal en dat blijft het ook. De ontvangst van je mobieltje 
in een gemiddeld IJburgs huis is belabberd. Je mist oproepen, bent slecht te 
verstaan en mocht je besluiten je al bellend naar een ongunstig punt in je 
huis te begeven, dan wordt de verbinding verbroken... 

GEEN bEREIk

Een schip na het schutten. Het komt echter regelmatig 
voor dat de sluisdeur niet open wil, of niet dicht.
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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

WWW.AMSTERDAMDANCECENTRE.NL
KNOP JEUGD -> IJBURG

AANMELDINGEN 
KINDERSEIZOEN 
(SEPTEMBER 2011 - JUNI 2012)

WEER MOGELIJK!
VELE NIEUWE LESSEN

Alle dagen open 
van 10.00-24.00 uur

Parkeren is gratis!
Science Park 205 T 020 463 43 03

ontbijt | lunch | diner | zaal | drank
CAFE RESTAURANT POLDER

17 juli 
15.00 uur 

Leticia’s one 
woman latin 

band

KORT
  NIEUWS

Van 27 juni tot 1 juli 2011 is er in 
het OLVG een levensgrote opblaas-
bare darm te zien. Iedereen is wel-
kom om het binnenste van zijn of 
haar darmen eens nader te bekijken. 
Aanvullend informatiemateriaal zal 
voorhanden zijn. De darm, die te vin-
den is aan de zijde van de polikliniek 
MDL, wordt ter beschikking gesteld 
door de Maag Lever Darm Stichting. 

Opblaasbare darm

E r moesten spijkers met koppen 
worden geslagen en koeien bij 
de hoorns gevat. Ze woonde nu 

bijna een jaar in deze villa en Wim zou 
niet terugkomen, zoveel was wel zeker.
Was het verlegenheid van Frank dat hij 
geen toenadering zocht of was ze zijn 
type niet. In zijn ogen was zij, of in ieder 
geval de villa, handel. Fysiotherapeuten 
en tandartsen kunnen beter geen 
relatie aanknopen met hun patiënten. 
Zo was het ook bij advocaten, waarom 
dan niet bij makelaars?

Haar moeder had haar op de boot naar 
Texel gezegd dat het afgelopen moest 
zijn met het verpieteren, jammeren, 
wegkwijnen, jeremiëren (dat laatste 
had ze nog nooit gedaan!). Kom 
op mam, je kunt ook overdrijven... 
Mokkend was ze naar de andere kant 
van het dek gelopen. Een meeuw 
hield de boot bij. Stiekem wist ze dat 
haar moeder een punt had, maar het 
was voor haar makkelijk praten; zij 
had een megasaai huwelijk met een 
man (haar vader) die altijd zijn sokken 
aanhield. Die hield van altijd hetzelfde 
hapje op altijd dezelfde tijd – ontrouw 
was iets waar je moe van werd – en 
modelvliegtuigen in elkaar knutselde. 
Hai Frank, oefende ze. Nee, dat kon veel 
luchtiger. Hai Frank, heb je iets te doen 
vanavond... En als hij al een afspraak 
had. Ja en als... Zo lukte het nooit. 
De telefoon ging over. Hij nam op. 
Met volle mond zo te horen. “Hai nee, 
je stoort me niet. Wat kan ik voor je 
doen?” Háár mond zat vol tanden. 
“Hai, ben je daar nog?” Hij kon zoveel 
voor haar doen! “Jeetje, hallo, hoor je 
mij, wat een slechte verbinding, zo ver 
zijn we toch niet van de bewoonde 
wereld.” Ze schoof haar terrasdeur 

open en liep de tuin in, haar stem klonk 
hees toen ze vroeg of hij naar haar 
toe kon komen. “Ja, nu hoor ik je!” 
Hij zei dat hij nu vrij was. “Morgen is 
beter. Wacht, ik kijk in mijn agenda.” Ze 
hoorde gestommel. “Ik kan om vier uur 
bij je zijn. Oh wacht, half elf kan ook, 
maar dan kort. Zeg maar wat jou het 
beste uitkomt, praten we dan verder.” 
Wat kon ze zeggen? “Is alles goed met 
je?” “Ja, ja, ja, ja, ja.” “Oh, ik twijfelde 
even.” “Niet nodig, nee joh, ben je mal. 
Vier uur dan graag of toch... je bent 
nu vrij?” Snel sprak ze verder, voordat 
hij antwoorden kon en haar weer aan 
het wankelen bracht. “Maar hoe vrij 
ben je... ik bedoel: ben je vrij vrij, van 
niet te hoeven werken, of vrij van vrij, 
als je begrijpt wat ik bedoel. Vrij van: 
verplichtingen, op tijd thuis moeten 
komen, complimentjes op commando 
maken, graven naar het verliefde eerste 

gevoel, hoe lang was het niet geleden 
dat je vlindertjes voelde, op zoek naar 
het vlammetje dat lang geleden is 
gedoofd?” 
Ze hield haar adem in alsof ze net in 
het diepe gesprongen was. Lachte hij? 
Ja hij lachte. Was dat een goed of een 
afschuwelijk, vreselijk, akelig slecht 
teken?
“Probeer je me iets te zeggen?” “Ja, nee, 
ja.” “Zal ik nu maar even langskomen?” 
“Ja, nee, ja graag. Vind je het niet erg 
dat ik je patiënt, nee klant, hoe noem 
je zoiets ben?” “Vind jij dat erg?” “Nee, 
ja, nee, maar ik wil ook eigenlijk niet 
verhuizen.” “Dat dacht ik al. Ik ben 
er over vijftien minuten.” “Vijftien?!” 
“Tien!” 

  AFlEVERING GEMISt? 
  kijk op: www.josinemarbus.nl

VRIJ?! JOSINE 
MARbUS

kORt 
VERHAAl
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Roze borrel

Verkeerssituatie 
Willibrordschool 
aangepakt

De verkeerssituatie bij de Willibrord-
school is grondig op de schop gegaan. 
Zo zijn er zijn drempels geplaatst op 
de Zwanebloemlaan. Ook geldt sinds 
kort in die straat, maar ook in de 
Mattenbiesstraat en op de Diemer-
parklaan rondom de school een stop-
verbod voor auto’s. De situatie werd 
onlangs op verzoek van een aantal 
bezorgde ouders bekeken door een 
deskundige van stadsdeel Oost en 
door de buurtregisseur van IJburg. 
Ook zij vonden dat de situatie on-
overzichtelijk en daardoor onveilig 
was, en dat er te hard gereden werd. 
Door de aanpassingen hoopt men 
weer een veilige en overzichtelijke 
oversteekplaats en fietsroute voor de 
schoolgaande kinderen gecreëerd te 
hebben. De politie gaat er de komen-
de tijd streng op toezien dat de regels 
worden nageleefd.

Vrijdag 1 juli 2011 organiseert het 
stadsdeel samen met twee actieve be-
woners een ‘roze’ borrel. Alle lesbien-
nes, homo’s, biseksuelen en transgen-
ders die in Oost wonen zijn welkom.
Met de borrel wil het stadsdeel het 
belang van veilig en prettig leven in 
Oost benadrukken. Dat betekent dat 
discriminatie en geweld tegen homo’s 
niet getolereerd worden.
 
De borrel is gericht op onderlinge 
ontmoeting of het elkaar beter leren 
kennen van roze bewoners. Maar er 
is ook een programma. Het stadsdeel 
en andere organisaties laten zien wat 
er in Oost gebeurt op het gebied van 
homo-emancipatie en wat als bewo-
ner mogelijk is om zelf te doen. Vanaf 
17.00 uur worden bezoekers met roze 
bubbels ontvangen door drag queen 
Lady Galore en drag king Sexy Galexy. 
Lieke Thesingh, portefeuillehouder 
Emancipatie, heet de bezoekers wel-
kom.

Kleurrijke tenten doemen op bij het Diemer-
parkstrand… Op het terrein is straks een 
overdonderend aanbod van theater, muziek, 
kunst en meer... Er kan van alles gebeuren, 
want straattheater is overal en jonge theater-
makers zoeken de grenzen van het park én 
je verbeelding op… Het is wel duidelijk: het 
Spektakel op IJburg staat te gebeuren. Op 
zondag 11 september 2011 presenteert The-

atraal IJburg het Spektakel op IJburg 2011, 
van 12.00 tot 18.00 uur in het Diemerpark. 
Het festival is gratis toegankelijk. 

Spektakel op IJburg 
zoekt helpende handjes!
Al zeven jaar lang is het Spektakel een groot suc-
ces, mede door de inzet van enthousiaste vrij-
willigers. Ook dit jaar kunnen zij je hulp goed 

SPEktAkEl OP IJbURG OP 11 SEPtEMbER
gebruiken. Taken zijn flexibel en naar interesse 
in te vullen. Het kost je zo’n drie uur van je tijd. 

Wil jij een steentje bijdragen aan het Spektakel 
op IJburg op zondag 11 september 2011? Meld 
je dan bij: Theatraal IJburg, info@theatraalij-
burg.nl of 020-4121415 / 06-15400695. Meer 
informatie over het festival: www.theatraalij-
burg.nl/spektakel-op-ijburg.
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Horizontaal 1 Plezierreiziger 6 verlegen 12 theorie 14 menigte 15 roepia (afk.) 17 ingenieur (afk.) 
18 omroep (afk.) 20 neon (symbool) 21 muzieknoot 22 weggrijpen 25 gewaagd 28 verwarmde 
droogvloer 29 damp 31 dikke kabel 32 Bijbelboek (afk.) 33 aan boord (afk.) 35 asvaas 36 Heer 
(afk.) 37 muzieknoot 38 adem 40 plaats waar twee delen stof samengevoegd zijn 42 meester (afk.) 
43 plaats in Noord Brabant 44 spil 46 indien 48 plaats in Noord-Holland 51 reeks 53 edelgas (afk.) 
54 vereniging (afk.) 56 tin (symbool) 57 wereldrecord (afk.) 58 keukenapparaat 60 met teer besmeren 
62 boomvrucht 64 land in Afrika 66 net zoals 68 de oudere (afk.) 69 familielid 70 mat 72 dag van de 
week (afk.) 73 etage (afk.) 74 zeewier 76 niet één 78 edelgas 79 kwaliteitsmerk in kleding.

Verticaal 1 Irriterend 2 oude lengtemaat 3 tas voor op reis 4 uit Ierland 5 senior (afk.) 7 en verder 
(afk.) 8 zachte veertjes 9 elektrisch artikel 10 maanstand 11 Europeaan 13 ondernemingsraad (afk.) 
16 plezier 18 vogel 19 gehoororgaan 21 gezichtsbeharing 23 autoteken IJsland 24 voegwoord 
26 autoteken Israël 27 slee 30 diepvriezer 34 brief aanhef 36 sportterm 38 ledemaat 39 sporenplant 
40 ontkenning 41 waterkering 45 hard onvoorzichtig rijden 47 slikken van medicijnen 49 naamloos 
50 iets wat men erft 52 werklust 54 akker 55 smalle strook zeil 57 poos 59 voegwoord 60 Tantalium 
(symbool) 61 organisatievorm (afk.) 63 muzieknoot 65 strafwerktuig 67 adellijk 71 voorzetsel 
74 boksterm 75 familielid 76 Japans bordspel 77 edelgas (symbool).

 

AGENDA
25 juni
Summer of Love: het 
vrouwenstrandfestival van 
Amsterdam. Een mooi programma 
voor een mooie dag op Blijburg. Meer 
info: www.blijburg.nl

26 juni
Kofferbakverkoop, parkeerterrein 
Blijburg 10.00-16.00 uur. Spulletjes 
voor weinig. Juist iets te verkopen? 
kofferbakmarkt@gmail.com. (Elke 
laatste zondag van de maand)

26 juni 
Dag van de Architectuur 
‘zelfverzonnen’. Open huizen en 
gebouwen, rondleidingen en meer. 
Zie voor het uitgebreide programma 
pagina’s 20 t/m 25 van deze krant en 
www.arcam.nl.

Familievoorstelling Maranza; 
improvisatietheater. Theater 
Vrijburcht, 16.00 uur. Zie www.
theatervrijburcht.nl

26 juni t/m 3 juli
Expositie Cieli (serie tekeningen, 
schilderijen en objecten) van Pieter 
Walraven
Locatie: place2be, Levantkade 87. 
Voor info en openingstijden zie  
www.place2be.nu/cieli

27 juni tot 1 juli
‘Opblaasbare darm’: een grote 
opblaasbare darm op poliplein 
1 om je darmen van binnen 
eens te bekijken. Aanvullende 
informatiemateriaal aanwezig. Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis, Oosterpark 9 
(www.olvg.nl)

28 juni
Informatieavond voor (potentiële) 
leeskringen; Bibliotheek 
Watergraafsmeer, (Linnaeusparkweg 
220), 20.00 uur

30 juni
Film Les amours imaginairs; 
Vrijburcht, 20.30 uur

1 juli
Namaste Night in restaurant Lago; 
Summer Lounge door DJ Ohmna. 
Vanaf 17.00 uur, www. lagocaffe.nl

Roze borrel; voor alle homo-, 
lesbische en transgenderbewoners 
van Oost, 17.00-19.30 uur, Centrum 
voor Beeldende Kunst (ingang via 
Stadsdeelhuis), Oranje-Vrijstaatplein 2
Aanmelden mag, maar is niet 
verplicht: rozeborrel@oost.
amsterdam.nl. 

3 juli
Kanovaren voor iedereen, gratis. Van 
14.00-16.00 uur vanaf strand camping 
Zeeburg.

Schip Odessa: loungen, snacken en 
borrelen op het dek vanaf 14.00 
uur. Op de achterrond draait DJ 
Submarine zijn platen (Veemkade 
259)

7 en 8 juli
Voorstelling Warenar op het 
Muiderslot. Theatergroep De Kale 
speelt P.C. Hoofts succesvolle komedie 
op een Koninklijke locatie. Aanvang 
20.30 uur. www.dekale.nl

8 juli
DJ in café-restaurant N.A.P aan de 
haven. Zoals elke vrijdag.

Opening nationaal bezoekerscentrum 
over de Stelling van Amsterdam; 
forteiland Pampus. 15.30 uur

16 juli
Costa del Soulfestival. 7e editie van 
dit warme strandfestijn vol kunst, 
cultuur, en muziek. Op Blijburg; zie 
www.blijburg.nl.

31 juli
Kofferbakverkoop, parkeerterrein 
Blijburg 10.00-16.00 uur. Spulletjes 
voor weinig. Juist iets te verkopen? 
kofferbakmarkt@gmail.com. (Elke 
laatste zondag van de maand)

11, 12, 13 augustus
Drijf In Bioscoop Voor Pampus. Voor 
Pampus liggen en film kijken vanuit 
de boot: Voor de vierde keer weer 
drie avonden film voor Pampus. Meer 
informatie: www.pampus.nl

19 augustus – 19 september
Magneet Festival, Oostpunt 
Zeeburgereiland. Meer info op 
www.magneetfestival.nl

28 augustus
Kofferbakverkoop, parkeerterrein 
Blijburg 10.00-16.00 uur. Spulletjes 
voor weinig. Juist iets te verkopen? 
kofferbakmarkt@gmail.com. (Elke 
laatste zondag van de maand)

4 september
Kanovereniging IJburg organiseert 
Kanovaren voor iedereen. Van 14.00-
16.00 uur (gratis), vanaf camping 
Zeeburg

7 t/m 10 september
Diemer Festijn in centrum van 
Diemen. Kermis en in de grote tent 
activiteiten en optredens voor jong 
en oud. Op zaterdag de kramenmarkt 
en spetterend vuurwerk. Meer 
informatie: www.diemer-festijn.nl

11 september
Spektakel op IJburg, 7e editie. Het 
oudste, het grootste en mooiste 
theaterfestival van IJburg op strand 
Diemerpark. Gratis, van 12.00-18.00 
uur. Zie www.theatraalijburg.nl 

23, 24 en 25 september
Inside Design Amsterdam 2011: 
Verschillende locaties, van 
winkelruimtes tot woningen, staan in 
het teken van design, presentaties en 
installaties. 10.00–18.00 uur, zie 
 www.insidedesign.nl

30 september
de Brug nr. 7-2011 verschijnt

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

Elke vrijdag
DJ rockt N.A.P. (Krijn Taconiskade 124)

Elke zondag
Viering in De Binnenwaai, 11.00 uur, 
Ed Pelsterpark 2

Ook een vermelding in deze agenda 
(ook digitaal op www.debrugkrant.
nl)? Mail naar info@debrugkrant.nl. 
Het kost niets.

brigadier bert Maarten Gerritsen

PUZZEl PRIJSVRAAG
Mybasket, de tijd vér vooruit 
(zo aan je stuur; geen gedoe 
met plastic tassen) Vier stuks 
maar liefst = ook vier winnaars

Wil jij een van de vier 
megamakkelijke fiets-
winkelmanden winnen? 
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met je naam, 
adres en telefoonnummer) voor 
31 juli 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. 5-2011 was: 
zomersproeten. Uit de 32 
inzendingen is mevrouw C. 
Petersen als winnaar uit de 
bus gekomen. Zij heeft de prijs 
inmiddels in ontvangst genomen.
ontvangst genomen.
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Deze puzzel wordt u aangeboden door Mybasket (06-24905836, www.mybasket.eu)


