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Stadsdeelraadverkiezingen 
Oost. Een overzicht

Oostelijke  
ontsluiting van start

LMB
Negenentwintig suikerklontjes en 
één aardbei. Dat zit er in een pak 
yokidrink, hoorde ik laatst bij een 
best wel geloofwaardig programma 
op tv. Ik was geschokt. En de kinderen 
ook. Want die krijgen nu ook in het 
weekend alleen nog maar water bij 
de lunch. Ik moest meteen aan Triviant 
denken. Mooie vraag toch? Hoeveel 
suikerklontjes en hoeveel aardbeien 
bevat één liter yokidrink?

Nu spelen wij dat spel nooit, maar wel 
heel veel andere spelletjes. Sjoelen, 
scrabbelen, hartenjagen, pokeren, 
risken (Rinus Risk werd mijn man 
vroeger genoemd, kun je nagaan), 
monopolyen… Je moet ervan houden 
en bij ons thuis doen we dat. 

De laatste tien jaar is het bordspel 
Kolonisten van Catan favoriet. We 
spelen dat vaak met vrienden en 
sinds IJburg ook met buren. Dat 
gaat vaak goed – ik herinner me 
tenminste talloze, eindeloos lange en 
gezellige avonden met wijn en goede 
gesprekken.

Maar het loopt ook wel eens anders. 
Als de kaarten zijn geschud en de 
messen geslepen, mag er bij sommige 
spelers nog wel eens een waas voor 
de ogen komen. Het waas van de 
overwinning. En dan doet een mens 
rare dingen. Zo heb ik (doorgaans toch 
de zachtheid zelve) ooit een buurman 
de deur gewezen. Ja kom. Toen hij voor 
de zoveelste keer de spelregels op zijn 
eigenwijze manier interpreteerde, had 
ik er genoeg van. Vort! Kinderachtig? 
Best wel. Vind ik nu. Maar o zo terecht. 
Vond ik toen.

Met de kinderen doen we ook 
steeds vaker spelletjes. Vooral onze 
dochter houdt ervan. Zeven jaar en 
bloedfanatiek. Het begon allemaal 
met een onschuldig potje Memory. 
Maar tegenwoordig speelt ze liever 
Koehandel. Waarbij vals spelen, jokken 
desnoods, voor haar geoorloofde 
middelen zijn zolang ze maar leiden 
tot de overwinning. Wat dan weer de 
nodige ‘conflictsituaties’ tot gevolg 
heeft. Want het fanatisme heeft ze 
bepaald niet van een vreemde. Haar 
vader wil ook gewoon winnen en voelt 
zich waar het de tegenspeler betreft 
niet gehinderd door verzachtende 
omstandigheden als leeftijd en 
bloedverwantschap. Wat een gezellige 
avond had kúnnen worden, loopt dan 
uit op huilbuien (dochter) of zweet op 
de bovenlip (vader). 

En toch blijven we het doen. De 
volgende dag is vaak alles weer vergeten 
en vergeven en verkneukelen we ons 
bij de gedachte aan de aanstaande 
nieuwe pot. Want die zou je zomaar 
wel weer eens kunnen winnen. En de 
overwinning? Die smaakt altijd zoet. 
Zo zoet als yokidrink.

Spelletjes
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

Tijdens het nu bijna afgeronde verkeers- 
onderzoek is vooral gekeken naar de vraag 
of de tijdelijke weg over het Nuonterrein
– oorspronkelijk aangelegd voor het 
bouwverkeer van en naar IJburg – het 
extra verkeer van de nieuwe woonwijk zou 
kunnen verwerken. Vooral de gemeente 
Muiden was bang voor opstoppingen in de 
bebouwde kom. Dit omdat de Maxisweg 
en de aansluiting op de A1 niet berekend 
zouden zijn op een grotere verkeersdruk. 
Maar die vrees is nu dus weggenomen. 

Om de veiligheid van de nieuwe ontslui-
ting te verbeteren moeten er twee kruis-
punten worden aangepakt. Op de kruising 

Pampusweg/Maxisweg (net voorbij de 
Maxis) komen verkeerslichten en voorsor-
teervakken. De kruising Pampuslaan/Over-
diemerweg (de keitjesweg) wordt voorzien 
van verkeerslichten en een oversteekplaats 
voor fietsers. Verder wordt – parallel aan de 
Overdiemerweg – een fietspad aangelegd. 

Een derde maatregel heeft betrekking op 
de doorstroming. Om vanaf ijburg op de 
A1 te komen, gaat het meeste verkeer bij de 
kruising Pampusweg/Maxisweg linksaf de 
Maxisweg op. Vlak voor die kruising zou 
men echter net zo goed rechtsaf kunnen 
slaan, de Muidertrekvaart op. Om vervol-
gens – onder de A1 door – de Rijksweg op 

te draaien (parallel aan de A1, maar dan 
aan de zuidkant). Die afslag rechtsaf zal 
via een nieuwe bewegwijzering worden 
aangegeven. 

Dan is er nog het probleem van het sluip-
verkeer. Met name in avondspits, als er file 
staat op de A10 en de A1 richting Muiden, 
zouden automobilisten de route over IJ-
burg kunnen kiezen. Om dat te ontmoedi-
gen zal – als alles doorgaat – aan het einde 
van Haveneiland, tussen de Pampuslaan 
(IJburg) en de Pampusweg (Muiden), een 
doseerlicht worden geplaatst. Er ontstaat 
dan een zodanige vertraging, zo is de ver-
wachting, dat de ‘IJburgroute’ een weinig 
aantrekkelijk alternatief zal zijn.

Wethouder Straat is enthousiast. “Het 
totale pakket maatregelen heeft de instem-
ming van alle partijen. Het is nu nog een 
kwestie van uitwerken en geld regelen. Het 
zou natuurlijk ideaal zijn als dat binnen 
een paar weken zijn beslag krijgt. Wat mij 
betreft nog voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 3 maart. Want stel je voor dat er 
in de raad wisselingen plaatsvinden en er 
vervolgens voor andere prioriteiten wordt 
gekozen. Maar ik heb echt heel goede 
hoop. De oplossing is in zicht. Als het geld 
geregeld is, gaat het hek open en kunnen de 
plannen worden uitgevoerd.”

Precies weten of en wanneer het hek  
open gaat? Hou www.debrugkrant.nl  
in de gaten.

Het Hek kan open. Het even befaamde als beruchte Hek dat nu al 
tijdenlang voorkomt dat het autoverkeer IJburg ook aan de oostzijde 
kan verlaten. De tijdelijke weg over het Nuonterrein kan namelijk, zo 
is de uitkomst van een onderzoek, het extra verkeer best verwerken. 
Wel zal er een aantal maatregelen moeten worden genomen om 
de veiligheid van het traject te waarborgen. En dat kost geld. Maar 
wethouder Dennis Straat heeft goede hoop dat ook dàt nog voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart geregeld zal zijn.

DENNiS StRAAt: ‘OplOSSiNG iN zicht’
hEk Op pAMpUSlAAN GAAt zO GOED AlS zEkER OpEN

De Pampuslaan richting het kruispunt met de Overdiemerweg. Het hek werd 
geplaatst, gemolesteerd, gemaakt, en weer gemolesteerd. Straat zegt: ‘Hek weg’.
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GESlAAGDE StickERActiE
JA de Brug-stickers 
op NEE/NEE brieven-
bussen in stadsdeel 
zeeburg e.o. 17% 
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Dè Donald Duck
al 30 jaar getekend

door IJburger Nadorp
© Disney

chEck www.DEBRUGkRANt.Nl
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Op de nieuwjaarsreceptie van de stadsdelen zeeburg en Oost/
watergraafsmeer, het eerste gezamenlijke feest in aanloop naar 
de samensmelting tot stadsdeel Oost in mei 2010, onthulden 
stadsdeelvoorzitters Verbeet (Oost/watergraafsmeer) en Elatik (zeeburg) 
als eerste van alle Amsterdamse stadsdelen hun nieuwe website:  
www.oost.amsterdam.nl.

Bij wijze van openingsceremonie schreven de beide stadsdeelvoorzitters met een 
manshoog rood potlood de eerste letter van het nieuwe webadres. Op de site is 
alles te vinden over de aanstaande stadsdeelraadverkiezingen, het samengaan 
van de stadsdelen en het nieuwe stadsdeel Oost. Ook is er een discussieforum 
waarop elke week een nieuwe politieke stelling staat die van belang is voor de 
komende stadsdeelraadverkiezingen.

Nieuwe Gouden Eeuw
Vanaf 1 mei 2010 gaan de stadsdelen Zeeburg en Oost/Watergraafsmeer op 
in één stadsdeel Oost. Het wordt de grootste deelgemeente van Amsterdam. 
Verbeet sprak in zijn toespraak over ‘de nieuwe gouden eeuw’, vanwege het 
diverse karakter en al het moois dat dit deel van Amsterdam te bieden heeft. 
‘Oost Amsterdam is van oudsher vrij en solidair en dat moet zo blijven.’ Het 
stadsdeelkantoor Oost wordt ondergebracht in het huidige kantoor van Oost/
Watergraafsmeer aan het Oranje-Vrijstaatplein.

Ik zat laatst bij De Wereld Draait Door omdat een of andere gast de 
wereld redde door een neger uit te kleden in een vliegtuig. Soms 
gebeuren er gekke dingen. Toen ik vanuit de DWDD-studio naar huis 
liep besefte ik wat een mooie man ik ben en gaf mezelf een kusje. Ik 
nam het kusje beleefd aan maar wees mezelf wel op het feit dat zelfs ik 
niet perfect ben. Ik vertelde mezelf dat ik al 27 jaar oud ben maar nog 
geen rijbewijs heb. Hier had ik niet van terug.
Gelukkig ben ik sinds kort begonnen met het behalen van het rijbewijs, 
anders zou ik mezelf nu doodschamen en ik trouwens ook. Mijn 
theorie-examen ging gelukkig snel, maar dat moest ook wel na een 
leerperiode van twee jaar. Het is nu dus tijd voor het praktijkgedeelte. 
Een gedeelte dat extra leuk is omdat je in een echte auto mag rijden 
op echte wegen tussen echte mensen. Eigenlijk dus ook het enge stukje 
van het proces omdat echte mensen zo angstaanjagend zijn. Vooral als 
je ze niet kent en ze zitten in een grote metalen bak, met wielen en een 
aandrijfmotor, die zo hard gaat dat je er niet zomaar uit kunt springen. 
Mijn rijinstructeur zegt dat ik kalm moet blijven, maar jullie kijken 
allemaal zo boos in die bakkies... Alsof ik iets heb gedaan. Dat maakt 
me een beetje zenuwachtig. Mooie mensen worden nou eenmaal snel 
zenuwachtig... Over twee uurtjes komt de instructeur alweer langs mijn 
huisje om me op te halen voor een lesje in autorijden... Ik maak me 
zorgen om hem; hij schijnt niet te beseffen hoe gevaarlijk jullie zijn. 
Toen ik hem vroeg of hij niet bang is voor de andere bestuurders zei 
hij kalm dat iedereen gewoon veilig thuis wil komen om de kindjes 
te voederen. Alsof iedereen kinderen heeft die voedsel verdienen. 
De goede man ziet niet helder meer. Twee uurtjes dus nog tot ik mijn 
leven weer op het spel zet, alleen maar omdat mensen, en ik dus ook, 
het raar vinden dat ik nog geen rijbewijs heb. Bespottelijk. Want hoe 
kom ik immers ergens? Ik hoop dat ik het overleef en anders ben ik 
gestorven als een held. Vertel het iedereen.

williES
wARtAAl
• • • • • • • RODDElS • • • • • • •

Met zes vrienden bouwde Fetze drie jaar geleden ‘zijn’ steiger. Weken wa-
ren ze ermee bezig, maar het resultaat is prachtig. ’s Zomers wordt er ge-
zwommen en deze winter hebben ze er nog geschaatst. Fetze bracht een 
deel van zijn jeugd door in Durgerdam, woonde even op kamers in Amster-
dam, kocht een huis op IJburg maar toen een familielid zijn huidige huis te 
koop zette, was de keuze snel gemaakt.

Durgerdam is zijn plek. “Het is mijn buurt, hier liggen mijn roots. De sociale 
controle is groot, mijn buurman zet mijn vuilnis wel eens buiten. Ik hou daarvan, 
het is een beetje kneuterig allemaal. Toen mijn moeder hertrouwde met een 
Durgerdammer, kwam ik hier terecht. Je groeit er op en je kent iedereen. De 
oude Durgerdammers weten dat precies, dan hoor je ‘dat is er eentje van…’ 
Geweldig vind ik dat.” 

Tot de basisschool was het echt fantastisch, lekker ravotten en voetballen, er 
werden altijd –en nu nog steeds trouwens – leuke dingen georganiseerd. Fietsen 
naar het Amsterdams Lyceum in Oud-Zuid was wat minder. Met ‘Busje 30’ had hij 
een haat-liefdeverhouding. Maar na de komst van zijn brommer was alles weer 
goed te doen. “Ik zat vaak bij Kaap Kot, dat was pas echt gezellig. Daar liepen 
de raarste gasten rond, heel relaxed. Nu ik een auto heb, is het nog makkelijker 
om even de stad in te gaan en dat hebben mijn vrienden ook ontdekt. Ze vinden 
ons huis een perfecte plek om te crashen.” 

Op IJburg heeft hij nooit meer gewoond. Hij vindt het een prima eiland, kwam 
vroeger vaak op Blijburg, maar wat hem betreft blijft hij ook in de toekomst 
gewoon in Durgerdam. Aan het nieuwe uitzicht is hij inmiddels gewend. 
“Natuurlijk was ik tegen, ik heb nog geprotesteerd in het shirt Boos op Nieuw 
Oost. Maar het heeft ook wel iets, die lichtjes. De stad komt zo dichterbij.”

Tekst: Petra Wijnholds

‘hEt iS MiJN BUURt, hiER liGGEN MiJN ROOtS’

fEtzE  (32 JAAR)kiJk Op DE wiJk

Fetze op zijn steiger aan 
de dijk in Durgerdam

wEBSitE tOEkOMStiG StADSDEEl OOSt GElANcEERD

Vanaf 1 mei 2010 gaan de stadsdelen Zeeburg en Oost/Watergraafsmeer op 
in één stadsdeel Oost. Het wordt de grootste deelgemeente van Amsterdam. 
www.oost.amsterdam.nl

WINKELCENTRUM IJBURG

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

Visgilde IJburg
Brahim Eddarazi
“Samen met mijn broer 
begon ik in 2005 een 
viszaak in Amsterdam-
West. Ik leerde het vak 
door mee te draaien bij 
andere visspecialisten. 
In 2006 werd ik bena-
derd door de eigenaren 
van Winkelcentrum IJ-
burg. Zij waren naarstig 
op zoek naar uitbreiding 
van het winkelaanbod.”

Nieuwe wijk
“Het leek me ontzettend 
leuk om in zo’n nieuwe 
wijk een winkel te begin-
nen. Inmiddels is de Vis-
gilde vanwege de hoge 
kwaliteit en klantge-
richtheid een begrip op 
IJburg. Ik hoop u snel te 
kunnen verwelkomen!”

Dekker & Winkler
Rob Dekker:
“Sinds mijn zestiende 
jaar ben ik actief in de 
bakkerij, waarvan ik de 
laatste 19 jaar zelfstan-
dig ondernemer ben. 
In deze lange staat van 
dienst is er veel veran-
derd. Van een gewoon 
aanbod van wit, bruin 
en volkorenbrood heb-
ben we nu een enorm as-
sortiment aan brood en 
gebak. Daar liggen nu 
juist onze uitdagingen.”

Knoed Brood
“Erg trots zijn wij dan 
ook op ons Knoed- en 
Koningsassortiment. 
Dat is alleen bij ons ver-
krijgbaar! Voor smaak- 
en lekkere producten 
moet u echt snel even 
bij ons langskomen!”

Keurslager Bart Verkerk
Bart Verkerk: 
“Op mijn dertiende ben ik 
begonnen. Als schoonma-
ker in een slagerij. Na een 
aantal jaar bij verschei-
dende slagerijen als assi-
stent te hebben gewerkt, 
opende ik toen ik zesen-
twintig was mijn eerste 
slagerij in Amstelveen. 
NU alweer bijna vier jaar 
geleden kon ik dit pand 
in IJburg betrekken. Een 
buitenkans.”

Scharrelvlees
Ook aan maatschappe-
lijk verantwoord onder-
nemen, als het gaat om 
scharrelvlees, dragen wij 
ons steentje bij. Ons am-
bachtelijk bereid schar-
relvlees is niet alleen 
diervriendelijk maar ook 
van zeer hoge kwaliteit.
Tot ziens in de winkel! 
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Donald Duck. Wie is er niet opgegroeid met deze klunzige stripeend? Al decennialang lezen meer dan 
een miljoen Nederlanders zijn weekblad. En toch zijn er in ons land maar een handjevol heuse Donald 
Duck-tekenaars. Michel Nadorp, bescheiden inwoner van Steigereiland, is er één van. Vorig jaar nog 
mocht hij, omdat hij had meegewerkt aan een speciale Finse editie, op tournee in dat land. Hij werd er 
als een held onthaald. “Ongelooflijk. En fantastisch om mee te maken. Er zijn maar heel weinig kansen 
voor striptekenaars. Ik wilde dit vak het allerliefste. En als je iets ècht wilt, moet je ervoor gaan.”

Michel Nadorp (49) is officieel Disney-
tekenaar. Hij ‘meestert’ over de tekeningen 
van Donald Duck en zijn Duckstadmak-
kers. Slechts vijf landen, waaronder dus 
Nederland, kregen van de grote bazen 
van Disney in Amerika een licentie om 
de beroemde strip überhaupt te mogen 
maken. Nadorp werkt al dertig jaar op de 
Nederlandse redactie. Bijna alle covers van 
de Donald Duck Pocket zijn van zijn hand. 
Evenals de Goofy Geeft Les-strip. En ook is 
hij verantwoordelijk, om nog maar eens wat 
te noemen, voor het artwork, de tekeningen 
op onder meer dekbedhoezen en shirts.
 
Ambacht
Michel doet alles zelf: het potloodwerk 
(schetsen), en het zogeheten inkten (scher-
pe zwarte lijnen zetten). “Ik lees eerst het 
verhaal. Dan vormt zich een idee van iets 
grappigs of iets spannends. Daar maak ik 
dan een grove schets van, in klein formaat, 
soms maar postzegelgroot. Daarmee ga ik 
naar de redacteur. Als hij het goed vindt, 
ga ik het heel gedetailleerd uitwerken. Die 
schets vergroot ik op dik papier. Dan ga ik 
inkten, meestal met penseel en Oost-Indi-
sche inkt. Tot hier is alles nog echt hand-
werk. Als de geïnkte schets klaar is, komt de 

computer eraan te pas. De tekening wordt 
gescand en digitaal ingekleurd. Dan is het 
tekenwerk gedaan. Er wordt een titel ingezet 
en de vormgever zet daarna het hele strip-
boek in elkaar.”
 
Tekenen doet Michel Nadorp al zolang 
hij zich kan herinneren. En strips waren 
er ook altijd. “Eerst natuurlijk de Donald 
Duck. Later, toen ik jaar of tien was, de Pep. 
Vooral die laatste heeft een verpletterende 
indruk op me gemaakt. Alle soorten strips 
stonden erin, van Lucky Luke tot Asterix. 
Dat wilde ik ook kunnen. Toen ik op een 
woensdagmiddag in het tv-programma 
Stuif es in van Ria Bremer een jongetje die 
een strip gemaakt had de ‘Gouden Stuiver’ 
zag winnen, viel mijn mond open. Verrek, 
dat kan ik ook! Vanaf dat moment wist ik 
het zeker: ik wil striptekenaar worden.”
 
Maar dat dat vervolgens ook lukte was niet 
eens zo eenvoudig. Er is in Nederland geen 
opleiding voor. En erg veel ‘striptekenvaca-
tures’ zijn er ook niet. Een buurman kwam 
met de gouden tip. “Hij had in HP/de Tijd 
gelezen over Amerikaanse striptekenaars 
met assistenten. Krullenjongens werden 
deze hulpjes genoemd. Ze veegden de vloer 

aan en zetten koffie. Maar soms mochten ze 
helpen met het werken aan de strips. Toen 
ik dat hoorde heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken en Fred Julsing gebeld, een in 
die tijd bekende tekenaar. Ik mocht bij hem 
langskomen en zo is het gekomen.”
 
Bij Julsing werkte Michel een jaar. “Ik 
mocht er onder meer Witte’s dagboek voor 
de Taptoe inkleuren. Dat ging nog met verf 
toen. Na een jaar zei Julsing: nu moet je 
een volgende stap zetten. Hij heeft ervoor 
gezorgd dat ik op de redactie van Donald 
Duck mijn werk mocht laten zien.”
 
De avond voor zijn ‘sollicitatiegesprek’ had 
de tekenaar thuis een schets gemaakt van 
Mickey Mouse met een hengel. “Ik zie hem 
nóg voor me,” zegt Michel met glimmende 
ogen. “Maar ik werd niet meteen voor vol 
aangezien. De hoofdredacteur was heel 
aardig. Maar de chef redacteur kraakte de 
hele tekening af. Oef, dat kwam hard aan. 
Maar ik mocht tòch blijven. Mijn allereerste 
tekening was voor Mickey Maandblad. The 
rest is history.”
 
Het was geen makkelijk begin daar op de 
redactie, geen ‘eitje’. “Donald Duck is lastig 

te tekenen. Hij heeft geen normale anato-
mie, zoals mensen. En het is ook al geen 
normale eend. Je moet echt leren hem te 
tekenen. Veel kijken, veel doen. Er bestaan 
wel zogenaamde model sheets. Die worden 
door Disney Amerika aangeleverd. Met 
voorbeeldhoudingen en -emoties zoals een 
boze, een blije, en een droevige Donald. Ie-
dere nieuwe tekenaar krijgt die sheets. Want 
de lezer moet wel het idee hebben telkens 
naar dezelfde eend te kijken.”

Nog vaak denkt hij terug aan de woorden 
van zijn eerste leermeester Julsing. Die 
knoopte hem in de oren: oefenen, oefenen, 
oefenen. “De meeste tekenaars zijn auto-
didact. Je kunt het vak alleen goed leren 
door het heel veel te doen. Je hebt een 
beetje talent nodig, natuurlijk. Maar je redt 
het alleen als je echt niets anders wilt dan 
tekenen.”

Held in Finland
Vorig jaar mocht Nadorp met drie an-
dere Nederlandse tekenaars naar Finland. 
Vanwege een speciaal in dat land uitgegeven 
hardcover stripboek met daarin een selectie 
van de beste strips van het kwartet Dutchies. 
Titel: Hollandse meesters. “Dat was heel erg 
leuk om te doen. We zijn op tournee gegaan 
door het hele land. Met signeersessies en 
al. Moet je nagaan, de mensen stonden tot 
ver op straat in de rij voor mijn handteke-
ning. Ongekend. Donald Duck is in Finland 
geweldig populair. Het was fantastisch 
om mee te maken. Voor een eenvoudige 
tekenaar van Disney zijn dat de krenten in 
de pap.”

  WORD LID 
    VAN DE 
  GROOTSTE 
  FAMILIE CLUB 
OP ZEEBURG

OPEN WEEKEND
27&28 FEBRUARI

www.lifeandkicking.nl
Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922

DOE GRATIS MEE EN KIJK 
ROND BIJ DE GROOTSTE 
SPORTSCHOOL VAN ZEEBURG 

Ben van Meerendonkstraat 53 
(eindpunt tramlijn 26)
1087 LB Amsterdam IJburg

Tieke van Riel en Heleen Hansma

INSCHRIJVEN KAN VIA 020 - 495 56 69 OF GA NAAR WWW.TPTRANSPARANT.NL

OPEN DAG: 

ZATERDAG 27 FEBRUARI VAN 10:00 - 13:00 EN

MAANDAGAVOND 8 MAART VAN 18:00 - 21:00

Wij stellen ons graag even aan u voor: Wij, Heleen Hansma 

en Tieke van Riel, tandartsen, zijn sinds kort de trotse eigena-

ren van Tandartspraktijk Transparant. Na intensief speurwerk 

hebben we ons oog laten vallen op een prachtig pand aan  

de Ben van Meerendonkstraat, op de oostelijke kop van  

Haveneiland. Onze visie is het leveren van uitstekende zorg 

in een praktijk voor en door positieve, enthousiaste mensen, 

waar veel aandacht is voor een persoonlijke benadering.  

Dat is een open en vertrouwde omgeving, kortom:

Tandartspraktijk Transparant!

VAN kRUllENJONGEN tOt 

Disney tekenaar 
Michel Nadorp 
‘voert’ zijn 
favoriete eend 
op thuiseiland 
Steigereiland.

MichEl NADORp tEkENt de DONAlD DUck

© Disney
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Maak een afspraak voor een bezichtiging 
met Kuijs Reinder Kakes, 

IJburglaan 1389 te Amsterdam.
Tel. 020 - 416 18 61. ijburg@krk.nl

Binnenkijken voor 
een Buitenkans!

Prijs vanaf € 360.000,- v.o.n. 
Optioneel een of twee parkeerplaatsen 

voor € 32.500,- v.o.n. per stuk

• Woonoppervlakte 123 tot 146 m2

• Ruim terras op het zuiden van ca. 17 m2
• Twee of drie slaapkamers
• Inspraak in luxe afwerking
• Direct beschikbaar

Nog enkele royale hoekappartementen beschikbaar 
met vrij uitzicht over het Theo van Goghpark. Rustig gelegen, 

met alle voorzieningen op loopafstand. 
Kom kijken in de fraai ingerichte modelwoning aan 

de F.D. Kahlenbergstraat.

Adres

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

Openingstijden

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

Wij zijn dealer van:

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

VIVACITY 
Nieuw: model 2010

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

€ 1099,-*

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

Wij zijn dealer van:

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

Blinden-Penning
Stichting 

Fonds & recreatieve activiteiten voor slechtzienden en blinden

PerSoneel 
gezocht 

Voor meer informatie kun je contact oPnemen met irma SchwalBach 
of monique Pijl BereikBaar onder telefoonnummer 020-4703644.

Blinden-Penning is een particuliere stichting opgericht in 1865 als werkplaats ten 
behoeve van blinden en slechtzienden. Deze werkplaats heeft meer dan 100 jaar bestaan. 
Tegenwoordig organiseert Blinden-Penning o.a. culturele en recreatieve activiteiten zoals 
gymnastiek, yoga, knutselgroep en vakantiereizen voor oudere slechtziende en blinde 
Amsterdammers en biedt maatschappelijk werk ter ondersteuning van deze groep.

Binnen ons hechte en gezellige team zijn wij, voor ons nieuwe activiteitencentrum in 
gebouw The Whale op haveneiland Sporenburg te Amsterdam, op zoek naar:

een activiteitenbegeleider of iemand met soortgelijke talenten 
voor 2½ tot 3 dagen per week.

Ben je enthousiast, zelfstandig, ondernemend, creatief op het gebied van handvaardigheid 
en een sfeermaker stuur dan je sollicitatiebrief met cv vóór 1 maart a.s. naar Stichting 
Blinden-Penning, Baron G.A. Tindalplein 1, 1019 TW te Amsterdam of per email aan: 
stblindenpenning@hetnet.nl

KINDERLESSEN 
WOENSDAG IN LIFE & KICKING

KOM LANGS VOOR EEN PROEFLES!
VOOR INFORMATIE EN INSCHRIJVING

WWW.RAVIEZ.NL

F L A M E N C O

Kinderlessen woensdag in Life & Kicking
Kleuterflamenco 4 t/m 5 jaar 13.15 - 13.45 uur

Kinderen van 6 t/m 8 jaar 13.45 - 14.30 uur

Kinderen van 9 t/m 14 jaar 14.30 - 15.30 uur

Les voor volwassenen vanaf april 2010

Voor informatie en inschrijving:

www.raviez.nl

zaterdag 20 FeBruari

Bestaat 1 jaar
en dat vieren we!

korting 
op vele 
producten
kinderactiviteit: 
springkussen

pampuslaan 104-106

Het ‘nieuwe land’ voor IJburg wordt 
gemaakt door het laag voor laag 
opbrengen van zand. Ook wel de 
pannenkoekmethode genoemd. 
Onder water wordt het zand in lagen 
aangebracht door een sproeier, boven 
water wordt het zand opgespoten. Bij 
het maken van het ‘nieuwe land’ staat 
de zorg voor de natuur centraal. De 

voedselplaatsen voor vogels op IJburg 
mogen niet verminderen. Daarom zijn er 
onder water mosselbanken aangelegd, 
waarop driehoeksmosselen groeien. 
De mosselbanken bestaan uit een 
dunne laag zand met stenen, die op de 
bodemin de nabijheid van de eilanden 
zijn uitgespreid. De driehoeksmosselen 
leven op deze stenen. 

Tijdens het sproeien van het zand 
bezinken de fijnste delen uit het 
zand (het slib) veel langzamer dan 
het zand zelf. Om te voorkomen 
dat ze zich verspreiden naar de 
omgeving en het bodemleven en de 
mosselbanken beïnvloeden, wordt 
rondom het sproeiponton gewerkt 
met slibschermen. Deze slibschermen 

zijn de oranje drijvers in het IJ. Tijdens 
de uitvoering worden de resultaten 
van deze methode uitvoerig gemeten. 
De resultaten worden gebruikt bij de 
verdere uitvoering van het land maken 
voor de toekomstige IJburg tweede 
fase. De werkzaamheden duren 
ongeveer zes maanden.
Door projectbureau IJburg

De
tweede

 fase

pROEfEilAND tEStcASE 
VOOR NAtUURVRiENDEliJkE AANlEG 

In december 2009 is een 
start gemaakt met het aan-
leggen van een proefeiland 
voor het land maken voor IJ-
burg tweede fase. Het proe-
feiland ligt op de plek van 
de toekomstige toegangs-
weg naar het Middenei-
land. Hieronder komen ook 
alle kabels en leidingen te 
liggen. Bij de aanleg van 
dit proefeiland wordt een 
aantal nieuwe technieken 
getest. De werkzaamhe-
den voor het proefeiland 
zijn zichtbaar vanaf de Bert 
Haanstrakade, ter hoogte 
van de haven in het IJmeer.

autoabcONS NIEUWE A

De i-MiEV, Mitsubishi’s Innovative Electric Vehicle - de nieuwe elektrische stadsauto.

Ook zo genoeg van prenten-
boeken met afbeeldingen uit 
de jaren zeventig? 
We noemen de telefoon met 
snoer én draaischijf. 
Daarom in de komende 
edities van de Brug een af-
beelding van het vernieuwde 
ABC. Te beginnen met de 
A – van auto.

Denk mee
Heb jij een idee voor een 
hypermodern plaatje?
Stuur dat dan naar 
info@debrugkrant.nl
Verdienste naamsvermelding 
in de krant en eeuwige roem.

ontwerp: Mitsubishi Motors Corporation

DOOR OSCAR 

Cooymans: “We kwamen het product 
bij toeval tegen op vakantie, in een heel 
klein achterafwinkeltje. Die winkelier 
was er zo enthousiast over. We hebben 
een Ecowasbal gekocht en zijn hem 
thuis gaan uitproberen. Het werkte. 
De was werd schoon, en we hadden 
er nauwelijks extra wasmiddel bij 
nodig. Cooymans en haar compagnon 

vonden het zo leuk, dat ze de werking 
van de Ecowasbal lieten onderzoeken 
door TNO. Dit instituut bevestigde 
de persoonlijke bevindingen van 
Cooymans en Bokeloh. “Toen wisten 
we: hier moeten we iets mee doen.” 

De Ecowasbal werkt via een fysisch proces, 
in plaats van via een synthetisch, zoals bij 

wasmiddel het geval is. Daardoor komen 
er geen hele schadelijke fosfaatresten 
in het afvalwater. Sinds november 2009 
is het product te koop: op IJburg bij 
IJgenwijs, maar ook bij diverse andere 
winkels in Amsterdam. En via internet. 
Margriet Cooymans is trots op haar 
product. “Het mooie ervan is: je doet iets 
goeds voor het milieu en de natuur, maar 
je bespaart ook nog eens een boel geld.” 

De Ecowasbal kost 25 euro en 
gaat duizend wasbeurten mee. 
www.ecowasbal.nl. 

De Ecowasbal wast schoon, bespaart tachtig procent wasmiddel, is goed voor 
het milieu én voor de portemonnee. Dat zeggen de duurzaam ondernemers Mar-
griet Cooymans en Marc Bokeloh van het op IJburg gevestigde bedrijf Greenha-
bits. Zij brachten eind 2009 de recyclebare Ecowasbal op de Nederlandse markt. 

iJBURGSE ONDERNEMERS BRENGEN UNiEk 
DUURzAAM pRODUct Op NEDERlANDSE MARkt

De oranje drijvers in het IJ zorgen ervoor dat het slib 
van het aangelegde proefeiland zich niet verspreidt.

• flamenco voor kinderen 
Sinds januari kunnen kinderen op 
IJburg leren flamencodansen. Op 
woensdagmiddag geeft danseres 
Eva Raviez bij Life & Kicking 
les aan kinderen in de leeftijd 
van 4 t/m 14 jaar. In de lessen 
komen de basiselementen van 
het flamencodansen aan de orde: 
ritmisch klappen en stampen, 
sierlijke bewegingen van armen en 
handen, temperamentvolle pasjes. 
Zij moedigt haar leerlingen aan zich 
te laten zien en horen. Soms worden 
de lessen begeleid door de gitarist 
Michael Benedik. Aan het begin 
van de zomervakantie is er een 
uitvoering.
Eva Raviez danst al meer dan twintig 
jaar flamenco in Amsterdam en 
Sevilla. “Op mijn 17de zag ik de film 
Carmen van Carlos Saura en werd ik 
gegrepen door flamenco. Sindsdien 
volg ik danslessen in Amsterdam 
en ben ik verschillende keren voor 
langere tijd in Sevilla gaan wonen om 
daar dagelijks lessen en workshops 
te volgen van bekende flamenco-
artiesten als Alicia Marquez en Andres 
Marin.” Vanaf april 2010 start er 
ook een cursus voor volwassenen op 
beginnersniveau. Het is mogelijk een 
proefles te nemen. Voor informatie 
en inschrijving: www.raviez.nl
• kidz Op zaterdag 13 februari is 
Kidz kledingwinkel feestelijk 
geopend. Openingstijden di 12.00-
12.30 wo-za 10.00-17.30 zo en ma 
gesloten.

 nieuw
op ijBurg



1 Najoua
“Ik heb net de bus gemist, dus het kan 
wel even. Ik ben onderweg naar school, 
vijfde klas gymnasium in de het centrum 
van Amsterdam. De verbinding is op zich 
prima, maar ik ga liever fietsen. Behalve 
vandaag dan. Het is veel te koud.”

“Na mijn eindexamen ga ik studeren. Wat 
weet ik nog niet. Ik denk rechten. Of mis-
schien wel bedrijfskunde. Ik ben heel kies-
keurig. Als ik weet welke studie het wordt, 
ga ik pas nadenken over wat ik later wil gaan 
doen.”

“In Diemen valt niet veel te beleven. In deze 
straat gebeurt al helemaal niks. Van mij 
mag er wel wat meer leven in de brouwe-
rij komen. Als ik iets leuks wil doen met 
vriendinnen spreken we af in Amsterdam. 
Daar is het gezellig en druk. Maar om hier te 
wonen vind ik wel weer oké. Want het is fijn 
om vanuit de drukke stad thuis te komen en 
uit te rusten.”

“In onze flat wonen vooral veel ouderen. 
Verderop, dichter bij een basisschool, wonen 
meer gezinnen met kinderen. Wij hebben 
met veel buren goed contact. Met onze naaste 
buurman en buurvrouw zijn we zelfs heel 
close. Ik help ze als ze computerproblemen 
hebben, mijn moeder helpt de buurvrouw 
met klusjes in huis, en mijn vader helpt weer 
met reparaties. Toen ze laatst vijftig jaar 

De gemeente Diemen wordt doorsne-
den door het Amsterdam-Rijnkanaal 
en de Diem. Die Diem bestaat weer 
uit twee delen. Vandaar de naam 
‘Diemen’. Diemen-Noord is het jong-
ste gedeelte van Diemen, dat verder 
nog uit Centrum, Zuid en ‘het bui-
tengebied’ bestaat. De Meerkoet is 
een doodgewone straat in de Vogel-
weide. Er gebeurt niet veel. Mensen 
krabben er op de bitterkoude janua-
ridag die het vandaag is wat aan hun 
autoruiten. Of snellen klappertan-
dend hun huizen in. Meer niet. Van-
uit het westen gezien staan links in de 
straat, langs de dijk van het Amster-
dam-Rijnkanaal, zestien enorme flats 
op een rij. Als de donkere bakens van 
Diemen-Noord. En als zwijgende toe-
schouwers op de bouw van IJburg. 

getrouwd waren, mochten wij op het feest 
komen. Dat was heel erg leuk.”
Dan komt de bus, en is ze weg.

2  Tonny
Tonny en haar dochter staan op het punt om 
samen naar de markt te gaan. Lachend zegt ze, 
met zo’n typische plat-Amsterdamse tongval: 
“Wil je mij interviewen? Ik ben een ouwe 
taart, hoor.”

“Ik ben een Mokumer, nog een echte. Wat 
dat is? Nou ja, het verkleurt daar een beetje. 
We woonden daarom jarenlang in Land-
smeer, maar dat huis hebben we verkocht. 
De boel verarmde er. De Landsmeerse bloe-
menstalhoudster zei: in Diemen kun je goed 
huren. We zijn gaan kijken en het beviel ons 
wel.”

“Nog steeds zijn we hier heel gelukkig. Het 
uitzicht is mooi. Dat kanaal beneden is 
soms net de Utrechtseweg. Zó druk. Helaas 
groeien de bomen nu tot boven ons balkon. 
Van mij mogen ze weg. Dan kan ik tenmin-
ste lekker kijken. Mijn dochter, die is veel 
groeniger dan ik. Mij interesseert het niet 
veel. Bovendien, vanaf april bivakkeren we 
vier maanden in ons caravannetje in Zuid-
Frankrijk. Ach, dan zijn we er even uit.”

“Mijn dochter komt vaak langs. Gaan we 
gezellig samen naar de Cuyp of de Dap-
permarkt. Of naar de Lindengracht in de 

de Straat
Meerkoet
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Jordaan. Daar ben ik opgegroeid. Mijn 
grootvader had een voddenloodsje in de 
Willemsstraat. Anton Pieck, ja die, heeft er 
nog ooit een schilderij van gemaakt. Met 
mijn grootvader op de voorgrond, zittend 
voor z’n loods. Dat is nog ’s wat.”

“We hebben goede buren hoor. Sommigen 
zijn leuk, sommigen iets te deftig. Maar we 
bemoeien ons er niet veel mee. In de lift 
maak je weleens een praatje. Vooral met de 
andere Amsterdammers. Die voelen mekaar 
aan, hè. Dat klikt. Mokumers hebben altijd 
zin in een geintje.”

“Ik was vroeger van de veertien ambachten, 
dertien ongelukken. Ik ben verkoopster ge-
weest en heb in de kousenreparatie gezeten. 
Toen ik als serveerster in de RAI ging wer-
ken, ontmoette ik mijn moppie. Hij was daar 
chef-kok. We werden meteen verliefd. En dat 
zijn we nu – na 31 jaar – nog steeds.”

3  Mevrouw Helsloot
“Jarenlang woonde ik in Holendrecht. Het 
beviel me, maar het verslapte hoe langer hoe 
meer. Toen ben ik overgestapt naar Diemen-
Noord. Ook omdat mijn neef en zijn vrouw 
– mijn nicht dus – in Diemen wonen. Ik 
wilde graag een beetje bij ze in de buurt zijn. 
Dan kunnen we op elkaar terugvallen, als dat 
nodig is. Ik heb namelijk altijd bij mijn vader 
en moeder gewoond. Sinds ze zijn overleden, 
ben ik alleen.”

1

Najoua (17)
woont met 
haar ouders 
en broertjes 
Huurwoning 
120 m2 
Sinds 1996

2

Tonny (76) 
getrouwd (met haar ‘moppie’, die boven zit) 
Huurwoning • 115 m2 • Sinds 2004

3

Mevrouw Helsloot (79)
Alleenstaand • Huurwoning
60 m2 • Sinds 1997

“Ik ben niet zo positief over de straat. 
Vroeger ging het nog wel, maar tegenwoor-
dig... Er zijn te veel Amsterdammers komen 
wonen. Die hebben een andere mentaliteit, 
hè. Ik ben zelf ook Amsterdamse, maar toch. 
Toen ik hier pas woonde, was het een nette 
flat. Dat is een heel stuk veranderd.”

“De mensen groeten elkaar nog wel. Dat wel. 
Het komt misschien omdat er meer jonge 
mensen zijn komen wonen. Niet dat ik daar 
een hekel aan heb, maar ik had een paar keer 
pech met herriemakers in de flat onder me. 
Ik kon mijn eigen tv niet eens meer horen! 
Ik heb daar natuurlijk wèl wat van gezegd.”

“Maar goed. Ik heb nu eenmaal een lift no-
dig, want ik loop slecht. En de auto kan hier 
pal voor de deur staan. Wat ben ik blij dat 
ik die heb. Nee, niet om naar clubjes en dat 
soort dingen te gaan. Ben je gek! Daar heb 
ik altijd een hekel aan gehad. Mijn hobby 
wàs breien, maar dat gaat niet meer vanwege 
mijn gewrichten. Ik ga nog vaak op stap met 
mijn nicht, naar de Amsterdamse Poort.”

“De buren komen hier niet over de vloer, dat 
heb ik afgekapt. Ik hou niet van moeten. En 
ik kan goed alleen zijn. Een beetje tv-kijken, 
lezen en puzzelen. Vanuit mijn raam kan ik 
het allemaal prima in de gaten houden. Het 
is toch prachtig buiten nu, met die sneeuw? 
Ik ben gek op wintersport. Weet je, dat heb 
ik tot mijn zestigste gedaan.”



Het CDA ziet veel verschillen tussen de wij-
ken in Oost. Lijsttrekker Radboud Grijpma: 
“De Indische buurt zit bijvoorbeeld hele-
maal vol, terwijl op IJburg belangrijke voor-
zieningen ontbreken.” 

Sport
“Er zijn voor jongeren veel te weinig mogelijk-
heden om te sporten op IJburg,” zegt Grijpma. 
“Er zijn sportaccommodaties nodig. Mis-
schien helpt dat ook wel tegen het probleem 
met de hangjongeren. Ik ben ook jong ge-
weest. Ik snap het als er weinig te doen is in je 
buurt, dat je dan misschien wel kattenkwaad 
gaat uithalen, of erger nog – maar dat valt na-
tuurlijk niet goed te praten.” 

Wonen
Volgens Grijpma zou niet de gemeente, maar 
de markt moeten bepalen welke woningen 
er ontwikkeld worden. “Sociale woningbouw 
wordt overschat. Er wonen te veel mensen on-
der hun stand. Het is goed om te kopen, want 
je hebt direct een spaarpotje voor de oude 
dag. Mensen zouden hun hele levenscyclus in 
Amsterdam moeten kunnen doorlopen. Het 
is niet de bedoeling dat je de stad na je stu-
dententijd tegen je zin moet verlaten omdat er 
geen woningaanbod voor jou is.”

Vrije schoolkeuze
Het CDA vindt dat ouders recht hebben op 
een vrije schoolkeuze. Grijpma: “Als ouder 
heb je een opvoedkundige taak. Deze moet in 
lijn zijn met de school waarvoor je zelf kiest. 
Mensen moeten de vrijheid hebben om hun 
kind op te voeden volgens bepaalde, al dan 
niet religieuze, normen en waarden.”

Verkeer
Ook het CDA wil de verkeersproblemen op 
IJburg aanpakken: “Tram 7 en 14 doortrekken 
lijkt me geen goed idee. Op andere plekken 
krijgen bewoners overlast door de trillingen 
van de tram. Dan verleg je het probleem. Daar 
moet een andere oplossing voor gezocht wor-
den. Ook moet er een verbinding komen tus-
sen Almere en IJburg.”

“IJburg heeft de jongste bevolkingssa-
menstelling van alle wijken in Amster-
dam. De helft van de bewoners bestaat 
uit jonge gezinnen. Zij hebben andere 
prioriteiten,” zegt D66-lijsttrekker Je-
roen van Spijk. 

Vrije schoolkeuze
“D66 is faliekant tegen het idee van de 
PvdA en SP om een centraal inschrij-
vingssysteem in te voeren. Wij willen blij-
ven investeren in onderwijs om de kwa-
liteit ervan te verbeteren. De gemeente 
heeft niet het recht te bepalen naar welke 
school een kind moet. De keuze voor een 
school hoort bij de ouders te liggen.”

Creativiteit
“Oost moet het creatieve stadsdeel wor-
den. Daarom willen wij dat het theater-
gezelschap op IJburg vaste huisvesting 
krijgt. In een theater kunnen dan ook an-
dere culturele activiteiten onderdak vin-
den. Ook festivals moeten gestimuleerd 
worden. Een festival zorgt voor een goede 
sfeer en brengt een wijk op een positieve 
manier in het nieuws.”

Verkeer
“Een groot probleem op IJburg is de ver-
binding met het centrum. Als ik laat op 
de avond naar huis moest fietsen, zou ik 
me ook onveilig voelen,” zegt Van Spijk. 
“Er moet meer openbaar vervoer komen. 
Tram 7 en 14 zouden doorgetrokken 
moeten worden. En het OV moet tot later 
in de avond rijden.”

Buurtpanels
D66 vindt bewonersparticipatie erg  
belangrijk. Van Spijk: “Graag zouden we 
bewonerspanels oprichten, zodat we met 
de bewoners kunnen bespreken wat er 
speelt in hun directe omgeving. Ook wil 
D66 voor iedere wijk een buurtwethou-
der invoeren. Die heeft zijn eigen porte-
feuille en weet het beste wat er speelt in 
een buurt.”
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GEMEENtERAADS wAt hEBBEN DE pOlitiEkE pARtiJEN 
iN pEttO VOOR iJBURG? 
Amsterdammers stemmen op 3 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor de deelraden van de nieuwe stadsdelen. IJburg hoort samen met 
Zeeburg en Oost-Watergraafsmeer bij stadsdeel Oost. Wat hebben de politieke partijen in petto voor IJburg? Dat er niet genoeg voorzieningen zijn 
op IJburg, daar zijn alle partijen het over eens. Hier moet snel iets aan gebeuren. Ook de verkeerssituatie op IJburg moet veranderen. Hoe? Daarover 
verschillen de meningen. De Brug sprak de lijsttrekkers van de acht politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen in Oost.   ERkiEziNGEN 3•3

2010

RADBOUD GRiJpMA JEROEN VAN SpiJk AStRiD kUipER flORiS VAN DEN BERG ShARONA cEhA fAtiMA ElAtik MEtA MEiJER

Floris van den Berg, lijsttrekker van Leefbaar 
Amsterdam in Oost ziet weinig specifieke 
problemen op IJburg. In Oost is er echter nog 
heel wat werk aan de winkel. 

Verkeer
Van den Berg: “Leefbaar Amsterdam stelt voor 
om óf de parkeertarieven te halveren óf het 
openbaar vervoer voor alle Amsterdammers gra-
tis te maken. Eén van de twee. Het is belachelijk 
dat het voor veel mensen bijna onbetaalbaar is 
om zich te verplaatsen binnen Amsterdam. Met 
name oudere mensen zijn hier de dupe van.”

Onderwijs
Van den Berg is fel gekant tegen het voorstel 
van SP en PvdA om een centraal inschrijvings-
systeem voor het basisonderwijs in te stellen: 
“De kwaliteit van onderwijs op witte scholen 
kan alleen gelijk blijven als maximaal twintig 
procent van de klas allochtoon is. In Amster-
dam is zestig procent allochtoon. De verhou-
dingen liggen dusdanig schreef dat de kwaliteit 
van het onderwijs zou worden aangetast. De 
kwaliteit van het onderwijs moet voor de al-
lochtone kinderen sterk worden verbeterd.”

Sociale woningbouw
De helft van de huizen in Amsterdam zou volgens 
Leefbaar Amsterdam uit sociale woningbouw 
moeten bestaan. “Mensen moeten gemengder 
wonen. Op IJburg staan te veel dure woningen. 
In Zeeburg zijn daarentegen juist meer goedkope 
woningen. Misschien zou een herverdeling tus-
sen deze buurten een goed idee zijn, zodat de ver-
houding beter wordt,” zegt Van den Berg.

Zero tolerance
“Het is te gek voor woorden dat de politie in 
Oost met een steekvrij vest de straat op moet. 
Wangedrag moeten we dan ook keihard aan-
pakken. Ik denk dat de overlast van hangjonge-
ren op IJburg gemakkelijk verholpen kan wor-
den door te zorgen voor voldoende plekken 
waar zij zich kunnen vermaken. Er zijn buurt-
sportvelden nodig, zodat ze kunnen spelen in 
plaats van rotzooien,” denkt de lijsttrekker van 
Leefbaar Amsterdam.

Door de nieuwe indeling van de stadsde-
len doet de bewonerspartij Méérbelan-
gen uit Oost-Watergraafsmeer ditmaal 
ook mee met de verkiezingen in Zeeburg 
en IJburg. Lijsttrekker Sharona Ceha van 
Méérbelangen heeft goede hoop: “We 
zijn nieuw voor de IJburgers, maar we 
vallen wel op.”

Bewonerspartij
Méérbelangen zegt niet vanuit een poli-
tiek dogma te handelen, maar vanuit de 
wensen van bewoners. Ceha: “Wij kijken 
wat de bewoners belangrijk vinden en be-
palen op grond daarvan waarvoor wij ons 
gaan inzetten. Een partij hoort vooral goed  
te luisteren naar de mensen. Waar lopen 
bewoners tegenaan in hun directe leefom-
geving?”

Bewonersparticipatie
Ceha zou graag buurtbeheergroepen op 
IJburg zien, net als in Oost-Watergraaf-
smeer. “Dat zijn werkgroepen die willen 
helpen het leefklimaat te verbeteren. Zij 
adviseren het stadsdeel vanuit de wijk. 
De buurtbeheergroepen komen in actie 
wanneer er problemen zijn. Als alles in 
een wijk goed loopt, dan zijn ze minder 
actief.”

Groen
“Er moet veel meer groen worden aan-
geplant in Oost,” zegt Ceha. “Een groene 
wijk is een gezonde wijk. Op IJburg 2 zou 
ook ‘groen’ gebouwd moeten worden, met 
duurzame materialen. De wijk van de toe-
komst is zelfvoorzienend. Er wordt groene 
energie gebruikt. Ik denk hierbij aan zon-
ne- en windenergie.”

Ondernemers
Méérbelangen wil de lokale economie 
stimuleren. Ceha: “Oost heeft de Dapper-
markt en ook de IJburgers horen een ei-
gen markt te krijgen. Ondernemers moe-
ten voldoende ruimte krijgen. Zij moeten 
kunnen wonen én werken op IJburg.” 

Dapper, duidelijk en krachtig. Met die drie 
kernwoorden gaat Fatima Elatik, lijsttrekker 
van de PvdA, in Oost de verkiezingen in.

Hangjongeren 
“Hangjongeren zorgen voor een gevoel van on-
veiligheid op IJburg,” zegt Elatik. “De PvdA wil 
dat probleem aanpakken met een veiligheidsar-
rangement. Bewoners moeten de jongeren al-
lereerst zelf op hun gedrag aanspreken en met 
de ouders praten. Om verveling tegen te gaan 
moeten er meer buurtactiviteiten voor jongeren 
worden georganiseerd. Bewoners moeten een 
lange adem hebben, maar de aanpak werkt al-
leen met hun bijdrage.”

Schoolkeuze
De PvdA wil een centraal inschrijvingssysteem 
voor het basisonderwijs. “Het plan is afkom-
stig uit het onderwijs zelf. En wij staan er vol-
ledig achter. Dit betekent niet dat wij tegen vrije 
schoolkeuze zijn. Een dergelijk aanmeldpunt 
geeft juist alle ouders de kans een school te kie-
zen. We willen dat er heldere regels komen om-
trent inschrijven en aanmelden. Met dit systeem 
weten ouders sneller of hun kind op de school 
van hun eerste keuze terecht kan of niet.”

Wonen
De PvdA wil niet tornen aan de verhouding 30% 
sociale huur en 70% koopwoningen. “Het aantal 
sociale huurwoningen moet zeker niet omhoog. 
Anders gaan mensen scheef wonen,” zegt Elatik. 
“Daarbij is sociale spreiding erg belangrijk. In IJ-
burg is dat niet helemaal gelukt, omdat er geen 
rekening is gehouden met de verschillende leef-
milieus. Zet jonge gezinnen bij elkaar en plaats 
de gezinnen met wat oudere kinderen ergens 
anders. Anders wordt de wipkip een hangplek.”

Verkeer
Elatik: “Het verkeer op IJburg is rampzalig. Als 
politieke partij moet je echter alleen beloven wat je 
waar kunt maken: de ontsluiting aan de achterkant 
van IJburg moet goed geregeld worden. Daarnaast 
moet er een extra busdienst naar het Muiderpoort-
station komen via de Indische buurt, zodat de stad 
ook via een andere route bereikbaar wordt.”

De SP richt zich op de zwakkere partijen. De 
focus van het verkiezingsprogramma ligt op 
welzijn. Lijsttrekker van de SP in Oost, Meta 
Meijer: “Niemand mag aan de kant staan.”

Welzijn
“De SP is hoe dan ook tegen nieuwe aanbe-
steding van welzijn. Als het welzijn op orde is, 
gaat het goed in een buurt. Voor jongeren en 
ouderen op IJburg ontbreekt het aan goede 
faciliteiten op IJburg. Er moet bijvoorbeeld 
een buurthuis komen. Bij voorkeur in de 
buurt van het winkelcentrum, maar mis-
schien is er ook wel een geschikte locatie op 
IJburg 2”, zegt Meijer.

Kleine ondernemers
“De kleine winkelier moet beschermd wor-
den tegen verdringing”, volgens Meijer. “Ie-
dere buurt zou minimaal een slager, bakker 
en een fietsenmaker moeten hebben, in plaats 
van alleen een Albert Heijn. Dat is goed voor 
de cohesie. Er moet een ondernemersloket 
komen om (startende) ondernemers te hel-
pen met de warboel van regeltjes.”

Vrij schoolkeuze
Samen met de PvdA wil de SP dat er een 
centraal inschrijvingssysteem komt. Ouders 
mogen hun voorkeur aangeven, maar het 
stadsdeelbestuur beslist uiteindelijk naar 
welke school een kind gaat. Meijer: “Hoger 
opgeleiden schrijven hun kind al vlak na de 
geboorte in voor een school. Zo krijg je scho-
len en klassen met alleen maar kinderen van 
blanke, hoog opgeleiden. Scholen zouden ge-
mengd moeten zijn.”

Gemengd wonen
Niet alleen binnen het onderwijs moet er 
meer sociale spreiding zijn, maar ook op het 
gebied van wonen, volgens de SP. “Op IJburg 
zijn de woningen onvoldoende gemengd; de 
dure huizen staan aan het water en de sociale 
woningen zijn in aparte blokken gehuisvest. 
Geef de mensen met een lager inkomen ook 
uitzicht op het water en zorg dat de mensen 
met elkaar leven”, zegt Meijer. 

GroenLinks wil ‘een groen, duurzaam en 
sociaal Amsterdam-Oost’. Lijsttrekker As-
trid Kuiper – momenteel fractievoorzitter 
voor de deelraad Zeeburg – zet zich daar-
voor in. 

Groen
Over het Diemerpark is Kuiper zeer te 
spreken. “Het park heeft zich in korte tijd 
mooi ontwikkeld. Maar IJburg is nog niet 
groen genoeg.” De lijsttrekker wil dat er 
grotere bomen worden aangeplant in de 
wijk. “Ook mag er wel meer kleinscha-
lig groen komen. Bijvoorbeeld heggen in 
plaats van hekken.”

Verkeer
GroenLinks wil graag dat IJburg – in lijn 
met de eerste afspraken – een autoluwe 
wijk blijft. Kuiper: “Vergis je niet: er zijn 
meer parkeerplaatsen dan in andere wij-
ken in Amsterdam. Bovendien worden ook 
nog eens heel veel plekken niet benut, zoals 
de carports en de parkeerplaatsen onder de 
huizen.”

Duurzaam ondernemen
Er moeten volgens GroenLinks op IJburg 
meer banen gecreëerd worden. “Wij wil-
len bijvoorbeeld zorgen dat er meer kleine 
bedrijfsruimtes komen die maandelijks op 
te zeggen zijn. Een goed voorbeeld hiervan 
is een ruimte als Y10. Ondernemers die in 
hun eigen wijk werken, hoeven veel min-
der vaak de weg op. Ook willen we onder-
nemers wegwijs maken in het gebruik van 
groene energie.”

Sociaal
“IJburgers zijn erg initiatiefrijk,” zegt 
Kuiper. “Eigen initiatieven moeten meer 
ruimte krijgen. Het welzijnswerk moet zich 
richten op vraaggericht aanbod. Het zou 
goed zijn als er meer contact kwam tussen 
bijvoorbeeld jongeren en ondernemers in 
de vorm van sociale stages. Dat zorgt voor 
sociale cohesie en dat is belangrijk in een 
nieuwe wijk.”

DENNiS StRAAt

Als stadsdeelwethouder is Dennis Straat 
vier jaar lang verantwoordelijk geweest 
voor IJburg. De wijk heeft zijn hart ver-
overd. De VVD is voor ‘minder betutteling’. 
Hoog op de agenda staat het terugdringen 
van de overlast en criminaliteit, ook op IJ-
burg. 

Criminaliteit
“Objectief gezien is IJburg de veiligste wijk 
van Amsterdam. Toch heerst er onder be-
woners een gevoel van onveiligheid,” zegt 
Straat. “Bewoners ervaren veel overlast van 
groepen hangjongeren. Dit probleem moet 
met harde hand worden aangepakt. Dat kan 
door meer politietoezicht en de inzet van 
straatcoaches. Als het nodig is, wil de VVD 
de binnenterreinen van de blokken op Ha-
veneiland ’s avonds af kunnen sluiten.” 

Ondernemerschap
Anderzijds wil de VVD ‘minder betutteling’. 
Straat: “Er zijn veel overbodige regeltjes 
die obstakels opwerpen voor ondernemers. 
Hoofdtaak van de overheid is om te zorgen 
voor een goed en veilig ondernemerskli-
maat, niet om ondernemers die iets bijdra-
gen aan een wijk slachtoffer te maken van de 
bureaucratie.”

Woningmarkt
De VVD wil af van de regel dat 30% van de 
woningen sociale huur en 70% koop moet 
zijn. “Het zou goed zijn als er voor de mid-
deninkomens meer woningen komen op 
IJburg. We moeten luisteren naar wat de 
mensen willen. Voor starters en de midden-
groepen is er te weinig aanbod. Ik wil meer 
huizen met een tuin,” aldus de lijsttrekker.

Verkeer
Straat: “Ooit is bedacht dat IJburg een ver-
keersluwe wijk moest worden. Daar moe-
ten we van af. De parkeernorm op IJburg 
moet omhoog. Ook wil de VVD de file op 
de IJburglaan aanpakken. De doorstroming 
moet verbeteren en de oostelijke ontsluiting 
moet open.”

tEkSt DiEUwERtJE MERtENS

wAt StEMt iJBURG? wAt StEMt iJBURG?wAt StEMt iJBURG? wAt StEMt iJBURG?

MARGOt (56), SOciAAl pSychiAtRiSch VERplEEGkUNDiGE “Eigenlijk stem ik altijd GroenLinks. Deze partij is nog niet te groot en staat daarom nog dicht 
bij haar idealen. Ik ben een groot fan van Femke Halsema. Bij de gemeenteraadsverkiezingen stem ik meestal op de eerste vrouw van de lijst. Verkeer op IJburg 
is een heikel punt. Ik hoorde dat sommige partijen de brug twee keer zo breed willen maken en meer wegen willen aanleggen. IJburg is nooit autoluw geweest. 
De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de drukte op de weg. Dan reis je maar buiten de spits of gebruik je het OV. Ik doe alles met de fiets. Dat is ook beter 
voor het milieu.”

BEN (57), EiGENAAR hOVENiERSBEDRiJf EN tUiNONtwERpER “Meestal stem ik PvdA of D66. Voor deze verkiezingen ben ik er nog niet helemaal uit. Politieke 
partijen doen veel te weinig voor kleine zelfstandigen. Ik ben net gestopt met mijn winkel voor luxe huis- en tuinartikelen. Dat komt grotendeels door de recessie. 
Er wonen veel zelfstandig ondernemers op IJburg. En nu het financieel slechter gaat, besparen mensen allereerst op luxeartikelen. De gemeente zou een grotere 
variëteit aan winkels moeten stimuleren. Ook moet parkeren goedkoper worden. Woningcorporaties zouden de huurprijs voor startende ondernemers moeten 
verlagen. En deze naarmate het bevolkingsaantal op IJburg stijgt, stapsgewijs verhogen.”

kARiMA (23), StUDENt cOMMUNicAtiE “Ik stem op Fatima Elatik van de PvdA. Ik kan me wel vinden in haar opvattingen. Ze ziet waar het misgaat in 
Amsterdam. Op zich ben ik niet ontevreden over IJburg. Waar wel wat aan gedaan mag worden is het openbaar vervoer. Ik vind dat er meer trams moeten rijden. 
Als je pech hebt, sta je steeds tien minuten in de kou op de tram te wachten. Ook de verbindingen kunnen wel wat beter. Als ik naar mijn nicht in Zeeburg ga, 
ben ik superlang onderweg, terwijl Zeeburg naast IJburg ligt.”

iRiS (37), wiNkElMEDEwERkStER “Ik stem op SP. Meestal stem ik op de eerste vrouw van de lijst. Het sociale van de SP spreekt me erg aan. We moeten de 
dingen samen doen. De SP heeft ook goede standpunten als het om IJburg gaat. Ik kwam hier wonen omdat ik dacht dat IJburg autoluw zou zijn. De SP wil 
zich daarvoor inzetten. Het is beter voor mens en maatschappij als mensen minder gebruik maken van de auto. Er zijn genoeg alternatieven op IJburg, zoals het 
openbaar vervoer. De SP zet zich ook in voor voorzieningen als speeltuinen op IJburg. Ik heb drie kinderen. Met name voor de jongste twee zou het leuk zijn als ze 
een keer van de glijbaan kunnen. Over het centrale inschrijfsysteem voor het basisonderwijs heb ik een dubbel gevoel. Ik ben ook tegen de verdeling van witte en 
zwarte scholen, maar ik vind dat je kinderen naar de school om de hoek moeten kunnen. Vanaf het Steigereiland naar de Willibrordschool is een behoorlijke reis.”



persbericht

De intrek van de eerste 
bewoners op Rieteiland Oost 
ging niet onopgemerkt voorbij. 
Projectdirecteur Hugo Sanders 
bezocht het gezin op woensdag 
16 december en trakteerde op 
een kerstmand met lekkernijen 
voor de feestdagen. De familie 
reageerde enthousiast; niet alleen 
op de attentie, maar ook op hun 
nieuwe thuis: “Het is hier heerlijk 
wonen. De woning is prachtig 
en het vrije wonen op ons 
‘eigen eiland’ is wat we hadden 
gehoopt. We zijn omringd door 
water maar ook door natuur, de 
fazanten lopen hier gewoon voor 
de deur!”

Eigen ontwerp
In totaal telt Rieteiland Oost 90 
vrije kavels - uniek voor IJburg - 
met een gemiddelde grootte van 
400 m2. De verkoop ervan is een 
succes, de laatste fase (fase 3) is 
nu in de verkoop. De toekomstige 
bewoners bepalen zelf hoe hun 
vrijstaande woning eruit komt te 
zien, al moet deze wel aansluiten 
bij het open en ruime karakter 
van het eiland. Dit jaar zullen er 
15 woningen in aanbouw zijn. 

Boom cadeau
Omdat de architectuur zal 
verschillen, is de eenheid in het 
groen straks dé bindende factor 
van Rieteiland Oost. Zo krijgt 
elke woning na oplevering een 
eigen boom cadeau van de 
projectontwikkelaar. De eerste 
staat er inmiddels. Daarnaast 
draagt de ligging, pal langs het 
Diemerpark, bij aan het groene 
karakter. Een open horizon langs 
het water en een park, en dat 
gewoon in Amsterdam!

‘DE fAzANtEN lOpEN
hiER VOOR 

DE DEUR!’

EERStE BEwONERS RiEtEilAND OOSt iJBURG
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De eerste bewoners van Rie-
teiland Oost namen enkele 
weken geleden hun intrek in 
hun zelf ontworpen en ge-
bouwde vrijstaande woning. 
Rieteiland Oost is een van de 
kleinste wooneilanden van 
IJburg en krijgt een groen, 
natuurrijk karakter. En dat 
is bijzonder voor IJburg, dat 
voornamelijk een stedelijk 
ambitieniveau heeft.

VOOR MEER iNfORMAtiE kUNt U cONtAct OpNEMEN MEt:
Richard kranenburg 06 - 53 70 53 80 • peggy Rolvink 06 - 51 56 71 50

info@rieteilandoost.nl of kijk op www.rieteilandoost.nl

• Van Stein hR professionals, 
werving en selectie Op 4 januari 
is er een nieuw bureau voor 
tijdelijke en vaste plaatsing van HR 
professionals gestart. Van Stein HR 
Professionals wordt gerund door 
Madelon Spaan en Bart van Stein. 
Beiden beschikken over jarenlange 
ervaring in HR bemiddeling in 
Amsterdam en omstreken. Dat de 
economie momenteel wispelturig 
is, biedt volgens de ondernemers 
juist perspectief. Van Stein: “Er is 
momenteel sprake van een onrustige 
arbeidsmarkt. We hebben gemerkt 
dat juist op zo’n moment de kaarten 
opnieuw worden geschud. Er is ruimte 
voor nieuwe initiatieven. Ons bureau 
kan bogen op jarenlange ervaring in de 
HR branche en op een goed netwerk. 
Daarnaast hopen wij natuurlijk ook 
bij een aantrekkende markt mee te 
kunnen groeien.” Van Stein en Spaan 
begonnen hun bedrijf vanuit hun 
woning op IJburg. Al vlug ontdekten 
ze dat IJburg een strategische plek 
in Amsterdam is. “Daarbij,” aldus 
Bart van Stein, “straalt het eiland 
de ondernemingslust uit die bij ons 
past.” Voor meer informatie: www.
vansteinhr.nl
• Expo iJburg aan de haven 
geopend “Ik verwacht dat het 
aantal woningen op IJburg de 
komende jaren zal toenemen tot 
10.000,” zei wethouder Dennis Straat 
tijdens de opening van Expo IJburg. 
De wethouder verrichtte de officiële 
openingshandeling. De Expo is 
het informatiepunt voor nieuwe 
woningen op IJburg. De komende tijd 
zullen er nog zo’n duizend nieuwe 
woningen worden opgeleverd. 
De Expo biedt actuele informatie 
over het aanbod van huur- en 
koopwoningen. Ook is er uitgebreide 
informatie beschikbaar over 
zelfbouwkavels en bedrijfsruimten, 
en over voorzieningen als scholen, 
kinderdagverblijven, winkels, 
restaurants en sportclubs. Bijzonder 
aan de Expo is de grote maquette die 
er staat, telkens uitgebreid met de 
nieuwste (definitieve) bouwplannen.
• tJikky & kO kidsshop Nog 
even en IJburg heeft er een nieuwe 
kinderkledingwinkel bij. Op 3 maart 
2010 opent TJIKKY & KO zijn deuren 
aan de jachthaven van IJburg (Krijn 
Taconiskade 128, naast BIJ ‘T IJ en 
N.A.P). De winkel zal dinsdag t/m 
zondag geopend zijn. Naast het 
eigen kinderlabel TJIKKY zal er een 
ruim aanbod zijn aan kinderkleding 
voor jongens en meisjes in de leeftijd 
van 0 t/m 12 jaar. De collectie omvat 
merken als Petit Louie, Moodstreet, 
Retour, Lee, Amor Lola, Antik 
Batik, Wild, Madre Perla, Custo, 
Japan Rags, Little Cerise, Design 
Heroes, Quick, Limo B en Havaianas. 
Ook kun je er terecht voor een 
kraamcadeautje, een boxkleed of 
een lifestylecadeautje voor kinderen. 
Twee dagen per week zal er een 
kinderkapper aanwezig zijn. Ook 
worden er haak- en naaiworkshops 
gegeven. Zo kun je bijvoorbeeld 
leren hoe je tasjes en rokjes kunt 
haken en hoe je zelf eenvoudig 
kussenhoesjes voor in huis maakt. 
TJIKKY & KO is opgericht door twee 
creatieve IJburgers: Atty van Norel 
en Nicole Cordia. Voor hen “komt 
een droom uit”. www.tjikkyenko.nl

 nieuw
op ijBurg

Het gaat hier om de zogeheten tweede 
fase, die in 2013 moet zijn afgerond. 
De eerste fase (het gedeelte van IJburg 
tot de Nuon-centrale) kwam gereed 
in 2004. De derde fase (het aansluiten 
van de oostelijke ontsluitingsweg op 
de A9) wordt naar verwachting pas 
tussen 2015–2017 voltooid.

De gemeente Diemen ging in het 
verleden om verschillende redenen 
niet meteen akkoord met de aanleg 
van de weg. Uiteindelijk moest het 
bestemmingsplan Buitengebied-

Diemen ervoor worden aangepast. 
Maar nu dit is gebeurd, kan de hand 
aan de ploeg worden geslagen. 
Projectmanager Kristel Heijnen: “Een 
heel belangrijke stap. Nu kunnen 
we verder. We zullen, om alles zo 
vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, 
nauw samenwerken met de gemeente 
Diemen.”

De bomen die gekapt moeten 
worden staan op het Nuon-terrein 
langs het Amsterdam-Rijnkanaal en 
in de Overdiemerpolder-Noord (ten 

Het heeft lang geduurd. Maar 
nadat de gemeenteraad van 
Diemen eind vorig jaar schoor-
voetend toestemming heeft 
gegeven, kan de oostelijke ont-
sluiting van IJburg (OOIJ) nu 
dan toch voortgang vinden. 
Met de kap van een aantal bo-
men wordt er deze maand al 
een begin gemaakt met de aan-
leg van een werkterrein, van 
waaruit later een brug over het 
Amsterdam-Rijnkanaal zal wor-
den gebouwd. Ook worden er 
aardebanen aangelegd (de aan-
sluiting op de A1 bij Diemen en 
uiteindelijk de afrit van de A9 
naar de OOIJ).

noorden van de A1, tussen knooppunt 
Diemen en het Amsterdam-
Rijnkanaal). Er wordt voor gezorgd 
dat de bomen vóór het begin van het 
broedseizoen weg zijn. Wanneer de 
OOIJ voltooid is, worden er op het 
Nuon-terrein nieuwe bomen geplant. 
In overleg met Groengebied 
Amstelland wordt het natuur- 
en recreatiegebied in de 
Overdiemerpolder-Noord opnieuw 
ingericht. Dit houdt onder meer in dat 
het bestaande moerasgebied wordt 
uitgebreid. 

AANlEG BEGiNt NA DE zOMER
VOORBEREiDiNGEN twEEDE DEEl OOStEliJkE ONtSlUitiNG
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Het noodweer had mijn achtertuin 
bereikt. Door de schuifpui zag 
ik sneeuwduinen ontstaan op 
het terras; ze waren al een paar 
centimeter hoog. Aan de voordeur 
meldde zich de noordooster 
waarvoor het Journaal had 
gewaarschuwd, en die een 
gevaarlijke gevoelstemperatuur 
zou brengen. Met koude vingers 
kroop de vrieswind door de 
brievenbus. 
De wegen, voorspelde het KNMI, 
zouden wederom onbegaanbaar 
worden. Nog even en IJburg was 
van de buitenwereld afgesloten: 
een drijvend brok ijs in het 

Markermeer, met hulpeloze IJburgers 
erop.
Als huisoudste besloot ik mijn 
verantwoordelijkheid te nemen. De 
premier had zijn burgers opgedragen 
hun stoepen sneeuwvrij te maken. De 
burgemeester had zijn daklozen naar 
binnen gesommeerd. Ik besloot tot 
een inspectieronde. 
In expeditiekleding stapte ik naar 
buiten met mijn zoons, wier wangen 
ik had besmeerd met schapenvet. 
Op de gracht voor mijn huis trof 
ik een Hendrick Avercamp-achtige 
noodsituatie aan. Moeders trokken 
woest hun kinderen op sleeën heen 
en weer, in een poging ze warm te 
houden. Een vriend op schaatsen 
vroeg verdwaasd van de kou waar de 
stempelpost was. Langs de kant vulden 
vaders vuurkorven met sprokkelhout. 
Om de kou te verdrijven, dacht ik, 
maar ze vertelden me dat het vooral 
een manier was om de helikopters 
die boven het Markermeer hingen 
te laten zien dat er nog leven was in 
mijn nieuwbouwwijk.
Slecht weer brengt mensen bij elkaar, 
net als slecht nieuws. Het verschil is 
dat slecht weer, zolang er geen doden 
vallen, helemaal niet erg is – al doen we 
graag alsof. Alleen al de dreiging van 
extreme omstandigheden is genoeg. 
Ineens is er een verbondenheid die je, 

zeg maar in de zomer, niet ziet. 
Een paar jaar geleden 

belandde ik midden in de 
winter in de Siberische stad 
Jakoetsk. Het vroor er 52 
graden. De lucht was 
zo koud dat ik moest 
overgeven als ik te 

diep inademde. Omdat buiten 
rondlopen levensgevaarlijk was, 
werd ik uitgenodigd bij Slava thuis. 
Terwijl de sneeuwjacht bijna dwars 
door de ruiten van zijn flat joeg zong 
hij kozakkenliederen, en voerde zijn 
vrouw Vera pannen met tortellini 
aan. Af en toe moest iemand de 
buitenlucht trotseren om wodka 
en tortellini te halen bij de kiosk 
beneden, maar verder waren we die 
hele nacht een warme, autarkische 
gemeenschap, ook al kon ik vrijwel 
niemand in de flat verstaan.
Extreem weer maakt de zaken in 
en rond het huis extreem gezellig. 
Daarom houden we er zo van en 
daarom waarschuwen we er zo graag 
voor, en daarom blijven we geloven 
dat het komt, ook al weten we vooraf 
dat het allemaal best wel mee zal 
vallen.
IJburg een ijsklomp. Heerlijk.
Hoeveel mensen hebben het 
aangekondigde noodweer niet 
gebruikt als alibi om een paar dagen 
thuis te werken, waar het vanwege 
het noodweer natuurlijk te gezellig 
was om echt te werken?
Dooiwater sijpelde langs mijn 
schuifpui, maar buiten liep de 
noodsituatie uit de hand. Het 
moment kwam dat een jarige vriend 
op Steigereiland een luidspreker 
buitenzette waaruit Tiroler schlagers 
over het ijs kaatsten, terwijl 
buurvrouwen pannen glühwein 
bleven aandragen in wat een 
schilderij was geworden van Hendrick 
Avercamp.
De gevoelstemperatuur steeg naar 
een gevaarlijke 25 graden.

iJS EN wEDER

twAN
hEiJMANS

De oostelijke ontsluiting komt precies tussen de caravans en de Nuoncentrale door 
te lopen. In september 2010 start de aanleg van de werkterreinen; in oktober 
de aanleg van de aardebaan over het Nuonterrein. De brug en de resterende 
aardebanen (ter hoogte van het knooppunt Diemen) volgen iets later. De 
oostelijke ontsluiting zal volgens de huidige planning begin 2013 gereed zijn.









Bent u op zoek naar een comfortabel 
appartement of een ruime eengezins-
woning met tuin op IJburg?

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

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

Vrije sector huurwoningen 
op IJburg

verhuurt

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

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

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

T 020 3420400
F 020 3420401
I info@motionvloer.nl
W www.motionvloer.nl

AFC IJburg ME1, van links naar rechts. Boven: Elize, Zoey, Amba Jil, 
Chaniqua, Joska, Jeamy. Onder: Jip, Sara en Puck. (Niet op de foto: Ruhmayla)

Zaterdag 6 februari mochten de voetbalmeiden eindelijk weer het 
veld op. Na een lange winterstop namen we het op tegen het team van 
GeuzenMiddenmeer. Het werd een heel echte, spannende wedstrijd die in 
de laatste seconde gewonnen werd door IJburg: 5–4! Volgens de supporters 
de beste wedstrijd van het jaar. Er werd goed overgespeeld en er waren vele 
kansen. De tegenstanders gingen flitsend van start en stonden na een paar 
minuten al met 2–0 voor. Dankzij goed spel en hard werken was de ruststand 
2–2. Het bleef een spannende wedstrijd en 1 minuut voor tijd maakte 
GeuzenMiddenmeer 4–4. In de laatste seconden wisten de IJburgse meiden 
de overwinning toch nog binnen te slepen. Een prima wedstrijd tegen een 
heel sportieve tegenstander. Ga zo door!
Tekst en foto: Jan Volder
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Opgevroren sneeuw, aanhoudende 
vorst en grondafvoerproblemen: 
de oplevering van de sportvelden 
in het Diemerpark – het 
toekomstige sportpark iJburg – is 
wederom uitgesteld. het stadsdeel 
verwacht in mei 2010 klaar te 
zijn met de werkzaamheden. 
Aanvankelijk zouden de velden al 
in januari van dit jaar in gebruik 
worden genomen.

Voorzitter Fred Coesel van 
voetbalvereniging AFC IJburg 
is uiteraard teleurgesteld over 
de vertraging, maar ziet het 
wedstrijdschema van de club niet in 

de knel komen. “Wij hebben met DRC 
Durgerdam afgesproken dat we onze 
thuiswedstrijden tot het einde van dit 
seizoen op hun velden kunnen spelen. 
Als de aanleg van onze eigen velden 
nu verder probleemloos verloopt, 
dan kunnen we met ingang van het 
seizoen 2010/2011 onze wedstrijden 
in het Diemerpark gaan spelen. Dáár 
gaan we voor. We zetten de schouders 
eronder.”

Op dit moment worden er in het 
park een hockeykunstgrasveld, 
een voetbalkunstgrasveld en een 
natuurgrasveld aangelegd. Het 
stadsdeel verwacht de velden in mei 

te kunnen opleveren. In september 
volgen, als er verder niets tegenzit, 
het kleedkamer- en clubgebouw. 
Dan is de eerste fase van Sportpark 
IJburg gereed. Houden de velden in 
het Diemerpark zich goed, dan zal 
het sportpark in een later stadium 
worden uitgebreid.

Omdat de grond in het park niet 
gelijkmatig inklinkt, liep de aanleg 
van Sportpark IJburg al eerder 
flinke vertraging op. Dankzij de 
inspanningen van voetbalclub AFC 
IJburg, hockeyclub HC IJburg en van 
de wethouders Gehrels en Elatik komt 
het sportcomplex er toch.

flitSENDE OVERwiNNiNG iN lAAtStE SEcONDE
IJBURG ME1 – GEUZENMIDDENMEER ME1

Natuurlijk is een club afhankelijk 
van een gemeente. Als alles goed 
gaat ondersteunt die gemeente de 
ontwikkeling van een sportterrein, 
en betalen ze een sportfunctionaris. 
Maar voor kosten die je moet maken 
om een club op te richten blijken geen 
echte potjes te bestaan. Sponsoring 
is dan een alternatief. Maar zonder 
eigen velden (en dus zonder 
reclameborden) of kantine heb je niet 
veel meer reclamepotentieel te bieden 
dan de voetbalshirtjes van de jeugdige 
spelers zelf. Inmiddels prijken er al zes 
bedrijfsnamen op de shirts. Sponsors 
doen zoiets omdat ze een binding 
voelen met de club, en in ons geval 
omdat ze het belang zien van een 
voetbalclub voor alle IJburgerianen. 

Het doet mij verder deugd te kunnen 

vertellen dat er, ondanks de crisis en 
andere belemmeringen, een Club 
van 100 is opgericht. De Club van 100 
bestaat uit – meestal – particulieren 
die jaarlijks 100 euro doneren aan 
de club. Met Life en Kicking van 
Patrick Verdoorn is onlangs een 
unieke samenwerking gestart. Alle 
leden van de Club van 100 krijgen, 
naast allerlei andere benefits, 15% 
korting op hun abonnement bij Life 
en Kicking! 

Mocht je nu denken: het lijkt mij 
ook leuk om een sponsorbijdrage 
te leveren aan IJburgs enige 
voetbalclub? Schroom dan niet 
contact op te nemen met Eric Voges, 
namens de sponsorcommissie. Mail 
naar ericvoges@yahoo.com, of kijk 
op AFCIJburg.com.

Afc iJBURG zOEkt SpONSORS!
DOOR ERIC VOGES, LID SPONSORCOMMISSIE AFC IJBURG

klEDiNGSpONSORS Afc iJBURG:
kik kid kinderkleding meisjes E1, jongens F1 • Makelaardij Rood 
van Roderik luschen meisjes F1 • Makelaardij kuijs Reinder 
kakes jongens E1 • Restaurant Bloem van Mike zaitsoff jongens 
E3 • Restaurant NAp van Roel Geijsen jongens F3 • fysio iJburg 
van Martin van tol jongens F2 • huisinrichter ADhD jongens F1 
(trainingspakken)

OplEVERiNG SpORtVElDEN
DiEMERpARk wEER VERtRAAGD

Een nieuwe club waar zo’n 250 kids zich kostelijk vermaken, daar moet je 
toch wel wat subsidie voor kunnen krijgen? En anders is er toch een welig 
tierende middenstand op IJburg die daar gigantisch reclamepotentieel in 
ziet? Dat zou je denken. Maar de waarheid ligt wat anders.

• ideeënmarkt In februari hield 
stadsdeel Zeeburg een ideeënmarkt 
op IJburg. Sprankelende initiatieven 
voor een nog levendiger wijk – zoals 
een buurtfeest, een voetbalcompetitie 
of een zangwedstrijd – konden tot 30 
januari 2010 ingeleverd worden. “Voor 
de winnende ideeën is in totaal € 20.000 
beschikbaar,” zegt coördinerend 
stadsdeelwethouder voor IJburg 
Dennis Straat. De bedenkers van de 
winnende voorstellen moeten het 
geld besteden aan de uitvoering van 
hun idee. Een jury – bestaande uit 
vertegenwoordigers van stadsdeel 
Zeeburg, bewoners en organisaties 
uit IJburg – maakte een eerste 
selectie uit 275 binnengekomen 
initiatieven. De vier ideeën die 
vervolgens de meeste stemmen van 
bewoners en ondernemers van IJburg 
krijgen, worden in de loop van 2010 
uitgevoerd.
• Geld voor grote speeltuin Naar 
aanleiding van een burgerinitiatief 
heeft de stadsdeelraad het Dagelijks 
Bestuur opgedragen onderzoek te 
doen naar de mogelijkheden om 
een grote speeltuin op IJburg te 
realiseren. En daarvoor het nodige 
geld te reserveren. Er worden drie 
mogelijke locaties bekeken: het Theo 
van Goghpark, het Rieteiland-Oost en 
het Diemerpark. De resultaten worden 
over enkele maanden verwacht. 
Initiatiefneemster Yvonne Willems 
op haar website: “Niet alleen is de 
deelraad het met ons eens dat er snel 
een grote speel tuin moet komen, 
er is nu zelfs alvast een budget van 
anderhalve ton voor gereserveerd!”

KorT
  nieuwS



iJBURG iN GOEDE hANDEN BiJ GOfySiO

De drie pijlers van Gofysio
In de aparte oefen/fitness ruimte van 
hun praktijk op het Steigereilend 
staan beide heren ons te woord. Wat 
mogen patiënten verwachten bij 
Gofysio? Arjan Verdonk: “We werken 
op basis van drie pijlers. We gaan bij 
klachten en behandelvormen uit van 
het beste wetenschappelijke bewijs, 
we werken open en transparant naar 
iedereen en we werken pro-actief”. 
Proactief? “Jazeker, we hebben 
zelf een actieve houding en dat 
verwachten we ook van patiënten. 
Zo kom je sneller tot een resultaat”. 

Diverse specialisaties
“Ook klinische expertise is 
noodzakelijk in de moderne 
paramedische praktijkvoering”, zegt 
Arjan. Behalve fysiotherapeut en 
master in de manuele therapie is hij 
bewegingswetenschapper met een 
specialisatie in ergonomie, arbeidsre-
integratie en werkgerelateerde 
klachten. Dus ik spreek hem niet 
tegen. En aan klinische expertise 
ontbreekt het niet bij Gofysio. Zowel 

Arjan als Remco hebben hun sporen 
verdiend in het werkveld en bij de 
verschillende nascholingsinstanties. 
Zo kan Remco bij gewrichtsklachten 
een echo maken om te kijken of er 
sprake is van weefselschade. Is dat 
niet het geval dan betekent dat een 
goede prognose. Met hun ervaringen 
als sporter en fysiotherapeut krijgen 
Remco en Arjan de patiënt dan 
meestal weer snel op de been. Remco 
Evers:”Ik merk dat ik in mijn werk 
veel profijt heb van mijn verleden als 
profvoetballer”!

Snelle afspraak
De Gofysio praktijk in de Pedro de 
Medinalaan 126 is voor iedereen 
toegankelijk. Een afspraak is snel 
gemaakt, een verwijsbriefje van 
de huisarts is tegenwoordig niet 
meer nodig. Remco: “We doen wel 
een screening. Aan de hand van 
een aantal vragen en eventuele 
testjes kunnen we een mogelijke 
ernstige aandoening die de klachten 
veroorzaakt, uitsluiten”. De sfeer 
is ontspannen. Het harde werken, 

Sinds enkele maanden is IJburg een praktijk rijker voor behandeling van fysieke klach-
ten. Gofysio biedt fysiotherapie, manuele therapie en ook trainings- en revalidatie-
therapie. De behandeling is in handen van twee ervaren specialisten: Remco Evers en 
Arjan Verdonk. Beiden zijn fysiotherapeut en master in manuele tharapie.

trainen en behandelen worden 
afgewisseld met een lach, een kop 
koffie of thee of een sapje.

Kinderfysiotherapie
De praktijk heeft contracten met alle 
zorgverzekeraars. In samenwerking 
met andere disciplines en 
gezondheidscentra wil Gofysio 
uitgroeien tot een multidisciplinaire 
praktijk. In de planning zit een 
uitbreiding met kinderfysiotherapie. 
Op het kinderrijke IJburg moeten de 
kids verzekerd zijn van kwalitatief 
goede zorg. “En kwalitatieve zorg 
is een prioriteit”, roepen de heren 
in koor. Nog iets te melden tot 
slot? Arjan: “We hanteren flexibele 
werktijden en zijn ’s ochtends, ’s 
middags en ’s avonds geopend. 
En als de patiënt een keertje 
door de week niet kan, dan is hij 
op zaterdagochtend welkom. En 
o ja, binnenkort verschijnt mijn 
case-report over hernia klachten 
in de onderrug”. Remco kan niet 
achterblijven: ”Ik hoop snel mijn 
studie aan het AMC-UVA af te 
ronden met een wetenschappelijk 
onderzoek rond migraineklachten”. 
De heren gaan weer aan het werk. 
Uw verslaggever keert huiswaarts. 
En verbeeldt hij het zich nou of loopt 
hij meer rechtop dan normaal? 

Diverse specialisaties arbeidsgerelateerde fysiotherapie; echografie; manuele 
therapie; McKenzie therapie (een vorm van manuele therapie); sportfysiotherapie; 
whiplashbegeleiding; trainingstherapie 

Remco Evers Volgde het CIOS 
in Arnhem met specialisaties 
fitness, squash, sportmassage en 
OrthoBewegingsAgogischWerk. 
Speelde 7 jaar profvoetbal bij 
Helmond Sport en VVV Venlo. 
Begeleidt en traint op mentaal en 
fysiek gebied. Slaagt in 2001 cum 
laude voor de studie Fysiotherapie. 
Specialiseert zich in het bewegen 
en mobiliseren van patiënten in 
hun bewegingspatroon. Master in 
Manuele Therapie. Verbonden aan 
‘Start to run’. Gediplomeerd (sport)
masseur én fitnessinstructeur. Volgt 
nu de opleiding Evidence Based 
Epidemiologie bij het AMC-UVA.

Arjan Verdonk Studeert in 1995 af 
als fysiotherapeut. Deed de opleiding 
McKenzie en sportfysiotherapie. 
Studeert in 2006 af aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam als 
bewegingswetenschapper. Sinds 
september 2009 erkend master 
in Manuele Therapie bij Stichting 
Opleiding Manuele Therapie 
(SOMT). Bewegingswetenschapper, 
gespecialiseerd in ergonomie, 
arbeidsre-integratie en werkgerela- 
teerde klachten. Heeft naast zijn 
werk als fysiotherapeut het bedrijf 
‘Arbofit’.

advertentie

nap amsterdam
krijn taconiskade 124
1087 hv amsterdam
t: 020- 416 4000
f: 020- 416 4001
info@napamsterdam.nl

cafe restaurant 
aan de haven
 
zeven dagen per week 
vanaf 10 uur ‘s ochtends 
geopend
 
n.a.p. heeft iedere twee 
weken live optredens. 
check onze website:

www.napamsterdam.nl

ALLE  
DAGEN  
OpEN

OPENING   
ZONDAG 28 FEBRUARI 12.00 UUR

DE EERSTE  TWEE WEKEN KRIJGT  
U BIJ EEN BESTEDING VAN MINIMAAL  

€ 100,- EEN GOODIEBAG.

OPENING   
ZONDAG 28 FEBRUARI 12.00 UUR

DE EERSTE  TWEE WEKEN KRIJGT  
U BIJ EEN BESTEDING VAN MINIMAAL  

€ 100,- EEN GOODIEBAG.



OF BESTELT U 
DE IJ VOORDEELPAS?
OF BESTELT U
DE IJ VOORDEELPAS?OERVOORDELIG!

IJIJIJVOORDEELPAS.NL

verbranden...
GELD
Blijft u 

WWW.IJVOORDEELPAS.NL

Hoe heet de brug die IJburg met Diemen-Noord verbindt?
A De Enneüs Heermabrug B De Rijnkanaalbrug C De Nesciobrug D De Diemerbrug

Met de winnaars wordt persoonlijk contact opgenomen. Over de uitslag kan niet 
worden gecorrespondeerd. Prijzen worden niet in contanten uitgekeerd. 

Heeft u een geldboom in de tuin? Gooit u graag geld over de balk? 
Groeien de euro biljetten bij u op de rug? Of geeft u gewoon te 
veel uit? Is uw antwoord NEE? Bestel dan nu uw persoonlijke 
IJ Voordeelpas en stop ook met het verbranden van uw geld!

Speciaal voor de lezers van de Brug heeft IJ Voordeelpas nu een supervoordelige aanbie-
ding. Koop nu de 2 jarige IJ Voordeelpas voor slechts € 12,50 (normale prijs € 14,95) 

en stop ook met te veel geld uitgeven. 
De aanbieding is geldig tot en met 31 
maart 2010. Om gebruik te maken van 
deze supervoordelige aanbieding surft 
u naar www.ijvoordeelpas.nl.  

Bestel uw 2 jarige Voordeelpas 
met actiecode IJVOORDEEL10 en betaal 
slechts € 12,50 in plaats van € 14,95. 
Uw voordeel: € 2,45!OERVOORDELIG!

IJIJIJVOORDEELPAS.NL

ding. Koop nu de 2 jarige IJ Voordeelpas voor slechts 
en stop ook met te veel geld uitgeven. 

De aanbieding is geldig tot en met 31 
maart 2010. Om gebruik te maken van 

Bestel uw 2 jarige Voordeelpas 
met actiecode IJVOORDEEL10 en betaal 

12 50€

2 JAAR 

NU TIJDELIJK
14 95

€

PRIJSVRAAG  WINNEN DOE JE BIJ?! DE IJ VOORDEELPAS!!!
IJ Voordeelpas organiseert regelmatig leuke prijsvragen. Wilt u ook kans ma-
ken op een van de volgende spectaculaire prijzen, mail dan uw antwoord op 
de onderstaande prijsvraag voor 1 maart 2010 naar info@ijvoordeelpas.nl 
o.v.v. prijsvraag en uw naam en adresgegevens. 

prijs
Een Astro telescoop 76-600 Thomas & Friends Speelgoedpakket

e1 prijs

e2
DAAR KIKKER JE VAN OP

20% KORTING 
PER PERSOON!

✁

✁

Knip deze bon uit

Knip deze bon uit

Het Tikibad is het grootste overdek-
te glijbanenparadijs van de Benelux. 
Voor de echte snelheidsduivels zijn 
er glijbanen, zoals de Cycloon, de 
Tyfoon, de Blits en de Flits. In de 
Moonlight en Starfright stap je in 
een tweepersoonsband en word je 
meegevoerd in een donkere buis 
en spetterende watervallen. Om 
daarna even heerlijk bij te komen 
kun je terecht in het golfslagbad, 
de hotwhirlpools of de Lazy River.

Tegen inlevering van deze bon 
ontvangt u 20% korting p.p. op de 
entreeprijs van het Tikibad! Gel-
dig t/m 1 april 2010, max. 4 pers. 
per bon. Niet i.c.m. overige acties/
kortingen en niet inwisselbaar voor 
contanten. Kijk voor de openings-
tijden en de veiligheidsregels op 
www.duinrell.nl. 

EXCLUSIEVE AANBIEDING VOOR 
DE LEZERS VAN DE BRUG!
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IJburg |  T (020) 416 18 61   Zie ook www.krk.nl

IJburg  |  Erich Salomonstraat 665
• 3-kamerappartement van 85 m2, gelegen 

op de 4e (hoogste) etage in blok 37
• Complex met lift is deels gelegen aan het 

brede water van de Polygoongracht
• Handige privéberging in onderbouw
• Per direct te betrekken
• Servicekosten: 1 103,05 p/m
• Huur parkeerplaats is mogelijk
• Canon afgekocht t/m 13-04-2056

Vraagprijs: e 225.000,- k.k. 

IJburg  |  Julius Pergerstraat 150
• 3-kamerapp.van 83 m2, gelegen op de 2e 

etage van een strak vormgegeven complex
• Veel licht door plafondhoge ramen
• Luxe keuken aanwezig
• Eigen buitenruimte en box
• Per direct te betrekken
• Servicekosten: 1 100,- p/m
• Huur parkeerplaats is mogelijk
• Canon afgekocht t/m 15-10-2055

Vraagprijs: e 225.000,- k.k. 

IJburg  |  Fritz Dietrich Kahlenbergstr. 135
• 3-kamerappartement van 81 m2,  

gelegen op de 1e etage van een  
kleinschalig complex

• Licht appartement met logische indeling
• Eigen buitenruimte en box
• Per direct te betrekken
• Servicekosten: 1 100,- p/m
• Parkeren op straat met vergunning
• Canon afgekocht t/m 30-09-2056

Vraagprijs: e 225.000,- k.k. 

IJburg  |  Theo Frenkelhof 106
• 3-kamerappartement van 83 m2,  

gelegen op de 3e etage in blok 37
• Complex met lift is deels gelegen aan  

het brede water van de Polygoongracht
• Handige privéberging in onderbouw
• Per direct te betrekken
• Servicekosten: 1 91,60 p/m
• Huur parkeerplaats is mogelijk
• Canon afgekocht t/m 15-04-2056

Vraagprijs: e 225.000,- k.k. 

IJburg  |  Julius Pergerstraat 250
• 3-kamerappartement van 83 m2,  

gelegen op de 6e etage van een strak 
vormgegeven complex

• Veel licht door plafondhoge ramen
• Eigen box en buitenruimte op het zuiden
• Per direct te betrekken
• Servicekosten: 1 100,- p/m
• Huur parkeerplaats is mogelijk
• Canon afgekocht t/m 15-10-2055

Vraagprijs: e 225.000,- k.k. 

IJburg  |  Willy Mullenskade 13
Het Blauwe Huis, een vrijstaande multi- 
functionele villa van 218 m2 met royale tuin 
en dakterras, kan van u worden! Er zijn tal van 
ingrediënten die dit object uniek maken, maar 
welke invulling geeft u aan deze woning? 
Zowel de begane grond als 1e etage bieden alle 
mogelijkheden voor combinaties van wonen en 
werken of wellicht een hobby waarvoor u echt 
de ruimte nodig heeft. Een bezichtiging waard!

Vraagprijs: e 589.000,- k.k. 

Bij bovenstaande woningen (met uitzondering van Willy Mullenskade 13) ontvangt u bij aanschaf een Wooncheque  
tot een bedrag van maximaal 1 9.000,- ten behoeve van inrichting. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen uit een strakke vloer, 
een moderne keuken, nieuw meubilair, een flatscreen of laptop. Zie hiervoor de voorwaarden op www.benopzoek.nl 

Onlangs sprak ik een IJburger 
die getuige was geweest van een 
vreemd tafereel. Op een vroege 
zaterdagochtend in januari was 
hij naar de Maxis geweest en 
reed – vanwege het hek – via de 
A1 en de A10 naar huis. Onder 
aan afslag S114 zag hij voor één 
van de borden aan de IJburglaan 
een man met een leren jas aan op 
een trapje staan. De keukentrap 
wiebelde in het natte gras. Een 
collega hield de trap daarom 
vast en probeerde, overduidelijk 
lachend, met zijn mobiel een foto 
van de gebeurtenis te maken. 
De man in de leren jas beklom 
met poster, lijm en borstel in de 
hand de trap, om vervolgens 
linksboven het logo van de VVD 
aan de wereld te tonen. Het 
was de allereerste poster op het 
bord en bij de twee plakkers 
ontstond een soort euforie. De 
verkiezingen zijn begonnen! 
Niks partijbijeenkomst! Zij waren 
het die hier in de ochtenddauw 
onder aan de A10 het officiële 
startsein gaven voor de 
verkiezingscampagne van het 
nieuwe stadsdeel Oost.

Het was een surrealistisch beeld: 
twee keurige liberale mannen die 
activistisch aan het plakken waren, 
iets wat je eerder associeert met 
de CPN-ers en PSP-ers van vroeger, 
die scherpe commentaren 
schreven in een column van het 
partijblad. VVD-ers verwacht je 
eerder op een netwerkborrel of in 
de kantine van een hockeyclub.

De IJburger reed naar huis en 
meende de man in de leren jas te 
hebben herkend. Thuisgekomen 
wist hij het zeker: het was de 
wethouder. De man die altijd strak 
in pak met stropdas kwam spreken 
bij openingen, had zijn auto op de 
stoep geparkeerd om strijdbaar 
een keukentrapje te beklimmen 
en vervolgens via twitter zijn 
heldendaad wereldkundig te 
maken. “Voor je het weet, gaat 
die man nog columns schrijven,” 
verzuchtte de IJburger tegen zijn 
vrouw.

StRAAt hOEk

KorT
  nieuwS
• Ballen verzamelen voor aanleg 
tennispark Op zondag 31 januari 
organiseerde Tennisvereniging IJburg 
(in oprichting) een inloopochtend en 
een balleninzamelactie in Sporthal 
IJburg. Met deze actie wilde het 
bestuur de aandacht vragen van 
de gemeentelijke politiek. Want 
ondanks de indrukwekkende 
hoeveelheid leden zegt de gemeente 
dat er voor de realisatie van het 
toekomstige tennispark op Klein 
Rieteiland-Oost vooralsnog geen geld 
beschikbaar is. Terwijl men het plan 
al wél officieel heeft goedgekeurd. 
Dat gebeurde op 7 december. Min 
of meer een wassen neus, want er 
is geen geld gereserveerd om tot 
aanleg van het park over te kunnen 
gaan. Voor de oprichters van TV IJ 
is dit onacceptabel, zo melden zij 
in hun eerste nieuwsbrief. Zij zijn 
van mening dat de gemeente geen 
stadswijk kan aanleggen zonder 
goede voorzieningen voor bewoners 
te treffen. Een tennisvereniging 
die ten minste tien procent van 
alle bewoners achter zich heeft 
– tot nu ontving TV IJ i.o. 1275 
aanmeldingen – kan en mag niet 
genegeerd worden, zo stelt men in 
de nieuwsbrief. 
Het bestuur van de tennisvereniging 
wilde de stem van de toekomstige 
leden laten horen. Daarom heeft het 
alle tennisliefhebbers opgeroepen 
om naar de inloopochtend in de 
sporthal een tennisbal mee te nemen, 

voorzien van naam. Deze ballen zijn 
aangeboden aan de politiek. TV IJ 
hoopt eind 2010 toch in het nieuwe 
park te kunnen spelen.
iJburg talkshow 20 maart in 
Martien Schaaperhuis De 8e IJburg 
Talkshow wordt gehouden op 20 
maart in het Martien Schaaperhuis, 
van 16.00 tot 17.30. De talkshow is 
de afsluiting van de landelijke Dag 
van de Zorg, waarbij het Martien 
Schaaperhuis (woon- en werkhuis 
voor voormalig Amsterdamse dak- 
en thuislozen) de deuren van 12.00 
tot 16.00 opent voor het publiek. 
Onderwerpen van de show zijn: het 
leven in het Martien Schaaperhuis, 
wat willen de winnaars van de lokale 
verkiezingen met IJburg en hoe gaat 
het met de oprichting van Speelpark 
IJburg? De IJburg Talkshow wordt 
opgenomen en uitgezonden 
door www.IJburgTV.nl en is gratis 
toegankelijk.
• Nescioloop 18 april 2010 
Atletiekvereniging AV’23 houdt op 
18 april 2010 in samenwerking met de 
stadsdelen Oost-Watergraafsmeer 
en Zeeburg voor de vijfde keer de
Nescioloop. De loop staat in het 
teken van de fusie tot het nieuwe 
stadsdeel Oost per 1 mei 2010. De 
Nesciobrug staat symbool voor de 
verbinding tussen de stadsdelen. Er is 
een wedstrijd over 15 kilometer, een 
trimloop over 15 en 7,5 kilometer, 
en een jeugdloop over 1.923 Engelse 
mijl. Inschrijven kan tot 14 april 
2010 via www.inschrijven.nl. Elke 
deelnemer krijgt een nescioshirt. 
Kijk voor meer informatie op:  
www.nescioloop.nl. 

iNSpiRERENDE VERGADERlOcAtiE
Locatie nodig voor uw workshop of bijeenkomst? U bent welkom bij L63. 
Volledig ingerichte inspirerende ruimte van 88m2 op IJburg voor groepen 
tot 30 personen. zie voor meer informatie www.l63.nl, een initiatief 
van Sah projects, www.sah.nu

 OOk zzp-ER? wilt U VOORDEliG ADVERtEREN iN DE BRUG MAil 
 DAN NAAR SAlES@DEBRUGkRANt.Nl

zzpERS

Zo. Binnenkort ben ik geen 
stadsdeelwethouder meer. Kwestie 
van genoeg is genoeg. Na acht jaar 
besturen in Zeeburg wordt het tijd 
voor iets anders. Dat betekent ook 
dat dit mijn laatste column in de 
Brug is. Nou ja, niets aan te doen. 
Het begon twee jaar geleden met 
een verslag van een nachtelijke 
fietstocht door het Diemerpark. Die 
was spannend, en zo stelde ik me 
ook het leven op IJburg voor. Hoe 
zou het leven op IJburg de komende 
jaren prettig spannend kunnen 
blijven?

Minder auto’s op straat, zou helpen. 
Een paar jaar geleden is besloten het 
aantal parkeerplaatsen op straat te 
verdubbelen. IJburg verkocht niet 
en meer parkeerplaatsen zou de 
verkoop stimuleren. En nu zijn die 
woningen verkocht en blijkt dat 
de bewoners graag hun kinderen 
buiten zien spelen. Maar daar staan 
dus die auto’s. Minder auto’s, dus, en 
meer spelen.

Genieten van het bouwproces, helpt 
ook. Nu lopen we om het bouwen 
heen, moet het zo snel mogelijk 
afgelopen zijn. Maar wat je allemaal 
kunt doen op een onbebouwde 
kavel! Het is een fietscrossbaan, 
beeldentuin, stadsstrand en 
circusterrein ineen. Maar ook met 
leegstaande winkelpanden kun je 
van alles en nog wat. Nu gebeurt 
het nog bij wijze van uitzondering, 
maar wat zou het helpen als we 
dat omdraaiden en winkel- of 
bedrijfsruimtes bij oplevering 
onmiddellijk in gebruik namen. Geen 
huurder? Dan onmiddellijk twee jaar 
lang een initiatief van bewoners erin! 
Of een zzp-er, of een atelier, of…

Veiligheid door verbondenheid 
vind ik ook wel mooi. Natuurlijk 
moet er genoeg politie zijn en 
hoort de openbare ruimte zo te 
worden ingericht dat hangen niet 
tot overlast leidt. Maar het klassieke 
veiligheidsbeleid werkt alleen als 
burgers zelf bezit nemen van hun 
omgeving. Als ze samen feesten 
op pleinen en samen voetballen 
in het park. En dan onbekende 
medeburgers niet buitensluiten, 
maar meenemen in het plezier.

Ach, ik heb nog wel meer te wensen. 
Net zoals de meeste IJburgers. In de 
tussentijd valt er genoeg te genieten 
in het nieuwste stukje Amsterdam. 
Gelukkig woon ik naast de deur.

Dag burenVerkiezingen

VOOR ééN kEER SAMEN. OMDAt Dit VOORlOpiG DE lAAtStE cOlUMN 
iS VAN JAN hOEk iN DE BRUG. DENNiS StRAAt NEEMt hEt StOkJE OVER.
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horizontaal 1 geurig kruid 6 geurige zoete wijn 12 slim 14 Ned. rivier 15 bergruimte 17 medium 
(afk.) 18 Suriname (afk.) 20 slee 21 jongensnaam 22 reukstof 25 soepeler 28 Russische rivier 29 geurige 
drank 31 meisjesnaam 32 automerk (afk.) 33 vrouwelijke dominee (afk.) 35 voorrang 36 Bijbelboek 
(afk.) 37 tin (symbool) 38 breekbare 40 adel 42 op die wijze 43 op religieus gebied verwerpelijke 44 
jongensnaam 46 energieloze 48 bloem uit een bol 51 waterpijl (afk.) 53 vanaf (afk.) 54 cosmetisch 
product voor haren 56 universiteit (afk.) 57 in het jaar (afk.) 58 godin der overwinning 60 vertering in 
een café 62 baksel 64 verwikkeling in een toneelspel 66 geurzakjes 68 maanstand (afk.) 69 dierengeluid 
70 aandeel in een loterij 72 observatie team (afk.) 73 etage (afk.) 74 zintuigen 76 soort bonen 78 
ontvangstinrichting 79 meemaken.

Verticaal 1 textiel stof 2 kampioenschap (afk.) 3 ambtsaanvaarding 4 vulkaan product 5 geluidsdrager 
(afk.) 7 Amerikaans (afk.) 8 weg met bomen 9 afwisselende voorstelling 10 boom 11 koud drankje 13 
en meer (afk.) 16 bloedvat 18 voorwerp om iets af te sluiten 19 iedere 21 één keer 23 geografische 
aanduiding (afk.) 24 deel van de dag (afk.) 26 en anderen (afk.) 27 gewicht (afk.) 30 jeuk 34 geurigheid 
36 reukwater 38 wegenbelasting 39 lidwoord 40 loot 41 doek 45 geurige tabakssoort 47 nog niet 
gebruikte 49 geur 50 kuchen 52 deel van de hand 54 kleur 55 lading van een schip 57 officieel document 
59 karaat (afk.) 60 genetisch gemanipuleerd (afk.) 61 echtgenoot 63 astronomische eenheid (afk.) 65 
balken als een ezel 67 niet snel van streek door gebeurtenissen 71 voorzetsel 74 jongensnaam 75 
anoniem (afk.) 76 Scandinavische landencode 77 audiovisueel (afk.).

AGENDA
20 februari Versmarkt 
Pampuslaan bestaat een jaar: 
kortingen en springkussen. 
8.00-19.00 uur
20 februari Theater 
Vrijburcht, improvisatie-
theater de Eendjes, 
19.00 / 20.30 uur
21 februari Muziek 
Vrijburcht, familieconcert So 
what, 11.00 / 13.00 uur
25 februari Film Vrijburcht, 
Ramses, 20.30 uur
3 maart Gemeente- en 
stadsdeelraadsverkiezingen
6 maart Theater Vrijburcht, 
Frans Roth picollo theater, 
20.30 uur
7 maart Muziek Vrijburcht, 
koffieconcert Kitty Looten 
Quartet, 11.00 uur
13 maart Toys XL Maxis-
terrein bestaat 1 jaar. 
Schminken, gratis popcorn 
en een cadeautje voor ieder 
kind. Kijk op toysxl.nl voor 
het hele programma

13 maart 20.00 tot 23.30 
N.A.P. funky/jazzy dj met 
live saxofoon: Roy-all Dutch 
Featuring Stevie C.
20 maart Dag van de Zorg: 
Martien Schaaperhuis open 
voor publiek, 12.00-16.00 uur
20 maart 8e IJburg Talk
show, IJburg TV, Martien 
Schaperhuis, 16.00-17.30 uur
met onder meer: plannen 
IJburg winnaars deelraad-
verkiezingen, speelpark 
IJburg, leven in Martien 
Schaaperhuis
27 maart Pokémon 
Heartgold-Soulsilver 
downloadevent, Toys XL 
Maxisterrein. Kom met je 
Nintendo DS of DSi en het 
spel Pokémon Platinum, 
Diamond of Pearl naar  
Toys XL en download de 
nieuwe, exclusieve  
pokémon Arceus
2 april de Brug nr. 2 - 
2010 verschijnt

Agent petsnor Maarten Gerritsen

pUzzEl pRiJSVRAAG

Deze puzzel wordt u aangeboden door DR international products, iJburglaan 632 c, Amsterdam. 

win een dinerbon, 
aangeboden door DR 
international products, 
ter waarde van € 50,00 te 
besteden bij N.A.p.!

Wilt u deze dinerbon t.w.v. 
€ 50,00 winnen?
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met uw naam, 
adres en telefoonnummer) 
voor 15 maart 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. 6-2009 was: 
lexicograaf. De winnares, 
Marlein Bakker uit Amsterdam, 
heeft de prijs inmiddels in 
ontvangst genomen.
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