
De kop is eraf op het
Zeeburgereiland 

Muiden akkoord 
met openstellen 
oostkant IJburg

LMB
Afdingen. Ik kan het niet. Vol schaamte 
kruip ik in mijn sjaal als ik mijn 
expeditiegenoot iets hoor zeggen in 
de trant van voor twee tientjes neem 
ik ’m mee. Op het prijskaartje namelijk 
knipoogt de 32 euro mij confronterend 
tegemoet. En ik geloof dat. Ik bedoel, 
geen haar op m’n hoofd die er ook maar 
een seconde over peinst om te gaan 
pingelen. 

Ik ontdekte het gat in mijn handels-
DNA toen ik met mijn bijna-huisgenoot 
deep down the nineties ons allereerste 
huurhuisje aangeboden kreeg. We wilden 
een tapijtje uitkiezen en deden dat ter 
plekke, om de hoek. Ons oog viel op beige-
met-een-klein-blauw-ruitje. De nineties 
hè, even visualiseren. Direct de prijs 
gevraagd en ik moet zeggen: mij viel het 
alleszins mee. En ik liet dat ook merken. 
Oooooh, juichte ik lachend richting de 
winkelbediende. Acht gulden en nog 
wat de vierkante meter, inclusief leggen. 
Dat liet zelfs òns studentenbudgetje 
ruimschoots toe.

Mijn aanstaande echter, trok op hetzelfde 
moment wit weg rondom de neus. 
Sterker:onder tafel werd ik door hem zelfs 
geschopt. Maar mijn blik gleed alweer – ik 
was me nog van geen kwaad bewust – 
naar de ook niet onaantrekkelijk geprijsde 
restpartijen in een hoek van de winkel. 

Eenmaal buiten kwam het hoge woord 
er pijlsnel uit. “Wil je dat noooooit meer 
doen? Het had zeker voor de helft minder 
gekund,” siste hij me woedend toe. “Als 
jij niet zo onnozel oooooh had gezegd, 
hadden we die vloerbedekking voor 
minder dan zes gulden de meter kunnen 
hebben.”

Oef. Ik realiseerde me direct dat hij best 
wel eens gelijk zou kùnnen hebben. Al 
gaf ik dat niet toe. Ik krijg nu eenmaal 
kromme tenen van afdingen. En steek 
het liefst mijn vingers in mijn oren. Maar 
goed. De tapijtdeal was gesloten dus daar 
was niets meer aan te doen. We praatten 
er niet meer over en stilzwijgend werd bij 
gezamenlijke aankopen voortaan door 
hem het voortouw genomen. 

Tot voor kort. Wat hij kan, kan ik ook, was 
zomaar een recente oprisping op weg naar 
volledige zelfstandigheid. Ik verzamelde 
moed, stapte een winkel binnen en zou de 
pannenset waar ik al weken naar lonkte 
wel eens voor een habbekrats mee naar 
huis nemen. Pakte dat even anders uit. 
Ik werd keihard uitgefoeterd. Hoe ik het 
in mijn hoofd haalde om bij een eerlijke 
hardwerkende onderneemster, die het 
ook maar in haar eentje moest zien te 
redden met die enorme huren, iets van de 
winkelprijs probeerde af te praten? 

De tranen schoten mij, sukkel die ik ben, 
bijkans in de ogen. Met het schaamrood 
op de kaken rekende ik af en holde naar 
buiten. Ik besloot dit nooit, maar dan ook 
nooit meer te doen. En daar valt in mijn 
geval dan ook niks meer op af te dingen.
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

Nico is de enige niet. Veel IJburgse scoote-
raars lappen de regels aan hun laars. Maar 
wijkteamchef IJburg Vagevuur kan er niks 
aan doen: “We staan daar heus niet achter 
een boom te controleren. Maar als we op de 
brug toevallig iemand op een scooter tegen-
komen, dan gaat-ie op de bon. Het mag niet 
en daarmee uit. Hebben jullie niks anders te 
doen, hoor je dan roepen. Nonsens. Priori-
teit heeft het in elk geval niet! Het oplossen 
van overvallen en inbraken in woningen; 
dat is veel belangrijker.”
Vijf bewoners van IJburg verzochten het 

stadsdeel onlangs de regels aan te passen en 
scooters en brommers voortaan wel toe te 
staan op de brug. Maar Dennis Straat, als 
wethouder belast met verkeer en vervoer, 
heeft besloten het verzoek van de bewoners 
niet te honoreren. Dit na overleg met de di-
verse betrokken gemeentelijke diensten, het 
stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en een on-
derzoek naar de verkeersveiligheid. 

Straat: “De Nesciobrug is de grootste fiets- 
en voetgangersbrug in Nederland en uitslui-
tend daarvoor ontworpen. Dat is goed terug 

te zien in zowel de breedte als de scherpe 
bocht. Bovendien is het Diemerpark ecolo-
gische zone en stiltegebied. Gemotoriseerde 
voertuigen zijn er niet toegestaan. Maar 
naast die milieutechnische argumenten, is 
met name de verkeersveiligheid doorslagge-
vend geweest.” 

“De brug voldoet nu eenmaal niet aan de 
wettelijke eisen om een scheiding mogelijk te 
maken voor voetgangers enerzijds en fietsers/
scooters/brommers anderzijds,” zegt de wet-
houder. “Door de minimale breedte komt de 
veiligheid van fietsers en voetgangers in het 
geding. Daarbij heeft de brug een steile hel-
ling en dat maakt hem ongeschikt voor snel 
verkeer. Een brommer kan praktisch geen 
snelheid matigen door die steile afdaling.”

Met de groei van IJburg wordt het volgens 
Straat bovendien alleen nog maar drukker 
op de brug. “Dan neemt het veiligheidsrisico 
ook toe. Daarbij heeft de Verkeerscommissie 
geconcludeerd dat de route via de Westelij-
ke Merwedekanaaldijk en de Amsterdamse 
Brug meer dan toereikend is.”

Het is duidelijk: wie zonder boete wil brom-
men, moet ‘omrijden’. Maar is het eigenlijk 
wel om? De redactie besloot de beide routes 
eens te testen. We scooterden van Winkel-
centrum IJburg naar het Vondelpark. Eén 
keer via de Nesciobrug en één keer via de 
Amsterdamse Brug. Vanaf het kruispunt bij 
het Flevoparkbad is de route gelijk. En wat 
blijkt? De tocht over de Amsterdamse Brug 
is 38 seconden sneller en 160 meter korter. 

Nico baalt als een stekker. Voor de derde keer in de afgelopen maan-
den heeft-ie een bon te pakken. Hij tufte met een ‘gemotoriseerd 
voertuig’ over de Nesciobrug en kreeg een boete. Dat vindt hij bela-
chelijk. Dit is toch zeker de snelste route? Dat de brug niet geschikt 
zou zijn voor scooters, daar moet hij hard om lachen. Als de spreek-
woordelijke boer met kiespijn dan.

RoUtE ‘AMstERdAMsE bRUG’ sNEllER dAN viA ‘NEsciobRUG’

 Amsterdamse (1) Nescio (2)
datum 17-03-2010 17-03-2010
tijdstip 20.01 uur 20.38 uur
Afstand 9,23 km 9,39 km
tijd 16,29 min 17,07 min
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Actrice
Marieke Heebink
vrouw met ballen

scootERtocht

38 
sEcoNdEN

Amsterdamse brug wint de rit naar het centrum 
met een verschil van 38 seconden

Route 1 WC IJburg • Zeeburgereiland • Zuiderzeeweg • Amsterdamse brug 
kruising Flevoparkbad • Vondelpark Route 2 WC IJburg • Diemerpark 
Nesciobrug • kruising Flevoparkbad • Vondelpark

dE ciJfERs 



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 

Petra Veenstra van Hunkemöller
Sinds 2,5 jaar werk ik bij Hunkemöller op IJburg 
en ik voel me hier echt helemaal thuis. Het dorpse 
karakter van de buurt spreekt me aan. Ik geniet 
van de vriendelijke mensen, het even een praatje 
maken met onze vaste klanten. Het is een heer-
lijke plek om te werken.

Stomerij Pamba
In het najaar 2006 open-
den wij ons 3e filiaal in 
Amsterdam aan de IJ-
burglaan. Onze moderne 
uitstraling, waaronder het 
eigentijds design van onze 
knijpers, past helemaal 
in de wijk. Wij zetten ons 
in voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 
Zo zijn wij één van de wei-
nige stomerijen in Amster-
dam met een jarenlange 
ervaring met milieuvrien-
delijke KWL-reiniging. Wij 
zijn in het bezit van het 
Milieu- en Kwaliteitscer-
tificaat. Naast kwaliteit 
staat vooral service bij 
ons hoog in het vaandel. 
De dames Wilma en Helga 
staan u altijd met deskun-
dig en vriendelijk advies 
bij. Tot ziens in onze 
winkel.

Pret op IJburg 
kindermodewinkel
‘Pret op IJburg’ is een 
vrolijke en stijlvolle 
kindermodewinkel in 
het winkelcentrum van 
IJburg. Wij verkopen 
mooie, chique en hippe 
kleding, schoenen en 
accessoires voor kinderen 
in de leeftijd van 
0-14 jaar. U bent van 
harte welkom! 
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De definitieve Oostelijke Ontsluitingsweg 
IJburg (OOIJ), die IJburg rechtstreeks ver-
bindt met de A1, zal niet eerder klaar zijn dan 
in 2013. Ontwikkelingen op IJburg vragen 
echter nu al om een oplossing aan deze kant 
van het eiland. Stadsdeelwethouder Dennis 
Straat heeft er dan ook zijn best voor gedaan 
om met alle betrokken partijen afspraken 
te maken, en dat is gelukt. Op basis van een 
uitgebreid onderzoek naar verkeersstromen 
en knelpunten ligt er nu een plan om met 
een aantal aanpassingen op de huidige route 
het verkeer in goede banen te leiden. Als de 
plannen straks ook door Diemen zijn goed-
gekeurd, kunnen de uitvoerende werkzaam-
heden voor deze tijdelijke ontsluitingsweg 
beginnen. Alle afgesproken aanpassingen 
zullen naar verwachting over een halfjaar 
zijn gerealiseerd. 
Hoe gaat het worden? Er komen verkeers-
lichten op de T-kruising met de Overdiemer-
weg. Deze doseren het autoverkeer en ont-
moedigen eventueel sluipverkeer. Bovendien 
garanderen de verkeerslichten een veilige 
oversteek voor fietsers naar het nieuwe fiets-
pad, dat aan de noordzijde van deze ‘Nuon-
weg’ wordt aangelegd. Dat fietspad sluit aan 
op het bestaande fietspad langs de Maxisweg. 
Hiertoe wordt de brug bij de Maxis aange-
past. Direct na de brug worden automobilis-
ten die richting Amersfoort willen met ver-
keersborden rechtsaf gestuurd. Via de weg 
langs de Muidertrekvaart rijden zij dan onder 
het viaduct van de A1 door over de Rijksweg 
aan de zuidkant naar de oprit van de A1. Op 
die manier komt er in Muiden minder ver-
keer terecht bij de kruising en rotonde met 
de weg Muiden-Weesp. Verwacht wordt dat 
hiermee het aantal opstoppingen ter plaatse 
kan worden beperkt. Dennis Straat: “Veel zal 
afhangen van de medewerking van de IJbur-

MUidEN AkkooRd MEt 

opENstEllEN 
oostkANt iJbURG 

gers, die zo vriendelijk moeten zijn om straks 
gebruik te maken van de aanbevolen route 
aan de overkant van de A1.” De verkeersdruk 
langs de Muidertrekvaart en de Rijksweg zal 
uiteraard toenemen. “Met de omwonenden 
hebben wij afspraken gemaakt over aanpas-
sing van de weg om overlast zoveel mogelijk 
te beperken,” vertelt Michiel Thunnissen van 
Projectbureau IJburg. 

De maatregelen worden grotendeels betaald 
door de gemeente Amsterdam. In 2003, 

toen IJburg nog moest beginnen, zijn er 
met Nuon en de gemeenten Muiden en Die-
men afspraken gemaakt over het extra ver-
keer vanaf IJburg. Het ging toen alleen over 
bouwverkeer. Voor het personenverkeer zou 
de aansluiting met de A1 via de definitieve 
Oostelijke Ontsluitingsweg al in 2010 gereed 
zijn, juist op het moment dat er op IJburg 
zo’n 7000 woningen zouden staan. Dat aan-
tal wordt dit jaar gehaald, terwijl die weg er 
pas over drie jaar ligt. Dennis Straat: “Het is 
dan ook logisch dat er een tussenoplossing 

De definitieve openstelling van de oostelijke uitgang van IJburg is weer een stapje dichterbij. Op 16 maart gaven B&W van Muiden hun akkoord op de 
door stadsdeelwethouder Dennis Straat samen met Projectbureau IJburg ontwikkelde maatregelen. Nu is nog het woord aan de gemeente Diemen, die 
– net als Nuon, dat zich al eerder positief betoonde – naar verwachting op korte termijn met het voorstel zal instemmen en met een verkeersbesluit de 
Overdiemerweg en brug vanaf IJburg officieel zal openstellen. Gezien de positieve vooruitzichten houdt het stadsdeel het hek bij de brug intussen open.

wordt geboden en dat die voor onze reke-
ning komt.” 
Voor de aanpassing van het kruispunt bij de 
Maxis had de gemeente Muiden al eerder 
subsidie aangevraagd bij de provincie. “Zo-
lang die nog niet binnen is stelt Amsterdam 
zich voor de kosten garant, zodat de werk-
zaamheden zo snel mogelijk kunnen begin-
nen,” zo zegt Michiel Thunnissen, die het 
project begeleidt. “En vanaf nu blijft de oost-
kant van IJburg gewoon open, dat staat vast.”
Tekst: Carla Peddemors

Nog even en blijburg gaat weer open en de bikini kan uit de kast. klein 
probleem: de kilo’s wintervet moeten nog worden afgeschud. lisette Wevers, 
moeder van drie en kersverse iJburger, testte verschillende lessen én een 
personal coach bij Life & Kicking.  
Je kunt van alles doen om wat kilo’s kwijt te raken. Hard met de bakfiets tegen de wind 
in fietsen bijvoorbeeld. Maar dat doe ik sinds ik eind oktober naar IJburg verhuisde 
geregeld en het helpt niet. Er zijn hardere maatregelen nodig om mijn drillende 
lichaamsdelen nog voor de zomer in het gareel te krijgen. Al vanaf mijn pubertijd zijn 
mijn billen veel te vrouwelijk naar mijn zin en mijn grote trots – mijn platte buik – heeft 
me na drie zwangerschappen harteloos in de steek gelaten. Er is een substantie voor in 
de plaats gekomen die het meest weg heeft van zo’n ouderwetse rubberen waterkruik. 
Als je op één punt duwt, golft de rest mee. Aangezien ik niet de rest van mijn leven 
op rantsoen wil, rest me maar één ding: sporten. En daarom stap ik op een dag Life 
and Kicking binnen. Bij gebrek aan discipline neem ik daar meteen ook een personal 
coach. “Lekker decadent!” roepen vriendinnen als ze het horen. Ja, mag ik... na drie 
zwangerschappen heb ik deze investering dubbel en dwars verdiend. En zo luxe is het 
niet. Het wordt keihard bikkelen. Daar ben ik helemaal zeker van als ik erachter kom 
dat mijn trainer Patrick, tevens eigenaar van Life & Kicking, marinier is geweest. Bij 

een speciale huppeldepupheftige eenheid. Oeps. Maar misschien is een marinier precies wat wij nodig hebben. Dus 
ik ga ervoor. Naast een wekelijkse sessie met mijn drillinstructor, ga ik vanaf nu minimaal twee keer per week een les 
volgen. Deze zomer hijs ik me met stalen billen en sixpack in een bikini. Right.

lees verder op www.debrugkrant.nl. vanaf deze week houdt lisette er een dagboek bij

byE, byE, WiNtERvEt hEllo bliJbURG

Heavy stuff van de personal 
coach: bij Lisette doet het 
wonderen

De kruising op de Pampuslaan / Overdiemerweg, 
waar verkeerslichten komen
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Op zaterdag 20 februari werd het idee ‘Streetdance workshops en 
wedstrijden’ van de heer N. Cetin de grote winnaar van de ideeën-
markt op IJburg. 

Stadsdeelwethouder Dennis Straat maakte aan het einde van de dag de winnaar 
bekend. De heer Cetin wil met zijn idee samen met kinderen en jongeren 
op IJburg iets positiefs laten zien in de buurt door middel van dans. Ook de 
modeshow van mevrouw Simsek, het midzomernachtfestival van de heer Van 
Elk, en het kinder- en jongerenpersbureau van Linda Vosjan namens IJburg 
TV vielen in de prijzen. Voor elk van de prijswinnaars is een geldbedrag van 
maximaal 5000 euro beschikbaar gesteld om het idee uit te voeren. Het idee 
moet vóór het einde van dit kalenderjaar worden uitgevoerd. Bewoners van 
IJburg konden op 20 februari in Winkelcentrum IJburg zelf bepalen welke 4 van 
de 18 ideeën uitgevoerd moesten worden. In totaal hebben er 379 bewoners 
gestemd. De ideeënmarkt op IJburg is een initiatief van stadsdeel Zeeburg en 
werd mede mogelijk gemaakt door sponsors Amvest en Waterstad.Amvest is 
als verhuurder van woningen op IJburg voor de lange termijn betrokken bij 
de verdere ontwikkeling van IJburg en hecht daarom grote waarde aan een 
duurzame leefomgeving. Juist daarom stimuleert Amvest dit initiatief van 
stadsdeel Zeeburg om IJburg nóg leuker te maken. “Hoewel er uiteindelijk vier 
winnaars zijn gekozen, zijn er ontzettend veel andere goede ideeën die niet 
in de prijzen zijn gevallen, maar die veel zeggen over de behoeftes en wensen 
van de IJburgers. Daar kunnen wij van leren voor de toekomst,” aldus Amvest.

Foto-essayboek stelt prikkelende vragen 
over bouwen en wonen. Hoe wordt een wijk 
geboren? Met die vraag in zijn achterhoofd 
zwierf Jabik de Vries drie jaar lang ’s nachts 
over IJburg, vergezeld door zijn digitale fo-
tocamera, statief en zaklamp. Van de eerste 
modderpoelen tot de laatste gangtegeltjes 
legde De Vries de wording van de nieuwe 
Amsterdamse stadswijk vast, regelmatig 
begeleid door schrijver Louis Stiller. Het re-
sultaat is een prachtig uitgevoerd foto-essay-
boek met 107 foto’s en een lang verhalend 
essay. Daarin laten de twee hun gedachten 

gaan over bouwen en wonen, stad en land, 
nacht en dag, waken en wachten. “’s Nachts 
komt de wereld om me heen eindelijk even 
tot stilstand. De bouwvakkers zijn weg, de 
wegen wachten op voltooiing, er is niemand 
onderweg. Het beton dampt, de verf droogt, 
het asfalt koelt af. De wereld rust en hijgt, 
en de damp slaat er vanaf, oplichtend tegen 
de donkere lucht. Die wereld leg ik vast.” 
Wachtland verschijnt op 1 april en is ver-
krijgbaar via de website www.wachtland.nl 
en in diverse boekhandels. Het boek kost tot 
1 mei € 24,50, daarna € 27,50.

Sommige mensen denken dat ik dom ben. Te dom om te poepen. 
Te dom om te denken. Te dom om te zijn. Internet-adverteerders 
bijvoorbeeld. Ze denken dat ik op dat linkje ga klikken. Dat liegende 
linkje, ik ben namelijk de miljoenste bezoeker en ik heb een I-pod 
gewonnen. Meneer de adverteerder, ik snap dat u ook gewoon uw 
monnie’tje wil maken, maar u hoeft mij daarbij niet te beledigen. Het 
is best wel ongepast, ik ken u namelijk niet. Ook is het zeer onaardig 
om mij te vragen of ik mijn intelligentie wil testen met daaronder een 
tekening van driehoeken die ik moet tellen. Het enige dat ik nu heb 
getest is of ik tot 5 kan tellen. Kijk op YouTube meneer de adverteerder, 
tegenwoordig kunnen honden dat zelfs. Het is trouwens niet helemaal 
de schuld van de adverteerder hoor, mooie mensen. Er lopen ook 
gedrochten rond in dit mooie landje, die met hun vette, pukkelige 
handjes via het plakkerige muisje dat ze bedienen op die link klikken. 
Die monsters geloven dat geile Jessica echt bij ze in de straat woont 
en op ze zit te wachten. Gossiemijne, wat krijg ik een kippenvel van 
dat soort volk. Ze verdienen elkaar inderdaad, de adverteerders en de 
monsters. Geef jezelf even een klein kusje als je niet bij een van deze 
twee groepen hoort... We gaan niet doen alsof het een hele prestatie 
is, want het is volgens mij veel moeilijker om een gedrocht of internet-
adverteerder te zijn dan een prachtig weldenkend menspersoon. Maar 
je bent wel heel lekker bezig.

WilliEs
WARtAAl
• • • • • • GA Zo dooR • • • • • •

Het klassieke probleem van twee mensen die een afspraak met elkaar  
maken, maar elkaar nog nooit eerder hebben gezien. Hoe herken je elkaar? 
Een exemplaar van de Brug keurig opgevouwen onder de linkerarm? “Oh, 
dat is geen probleem hoor,” onderbreekt Naomi, “je herkent me meteen. 
Ik heb een afrokapsel.”

Waarmee ze niks te veel blijkt te hebben gezegd; Naomi is een unieke verschijning. De vwo-
leerling aan het Spinoza Lyceum wil graag geneeskunde gaan studeren en woont sinds twee 
jaar op IJburg, vlak bij het winkelcentrum. Op de vraag wat ze van IJburg vindt, antwoordt 
ze: “Heel erg!” Waarmee ze bedoelt: “IJburg is heel erg GOED!” 

Voor de goede orde: ze is dol op ‘de stad’. “Mooie grachten,” zegt ze, “en je kunt er lekker 
hangen op het Museumplein. Maar hier, op IJburg, loop ik in de zomer hard, ga ik zwemmen 
bij Blijburg, organiseer ik barbecues voor vrienden van het Spinoza. Die komen dan hierheen 
en blijven geregeld slapen. Vrienden op IJburg heb ik niet. Maar dat mis ik niet. Het komt 
gewoon omdat ik hier niet op school zit. Verder surf ik graag, al ben ik daar hier nog niet aan 
toegekomen. Maar ik heb onlangs mijn vader een cursus kitesurfen cadeau gegeven. Wie weet 
gaan we dat binnenkort wel doen bij Blijburg.” 

Ze gaat regelmatig een hapje eten op het eiland. Naomi: “Bij NAP bijvoorbeeld. Maar ook bij 
Dok 48 of I-Grec. Erg lekker allemaal. Daarnaast dans ik graag. Breakdance, hiphop, popping 
& locking en house, noem maar op. Maar daarvoor ga ik dan weer liever naar Eszteca Noya 
bij het Amstelstation. Hij was jurylid bij het programma So You Think You Can Dance.”

Is er iets wat ze mist op IJburg? “Nee, eigenlijk niet. Al vind ik dat er in de winter weinig te 
doen is voor mensen van mijn leeftijd. Er wordt vooral veel gedaan voor kinderen tot een jaar 
of twaalf. Weet je, het zou hartstikke leuk zijn als er zo’n festival als van de zomer, ook in de 
winter wordt georganiseerd. Maar maak je om mij geen zorgen. Mijn moeder woont bij de 
Albert Cuyp, dus ik kan van haar huis uit makkelijk naar Paradiso, Jimmy Woo of de Melk-
weg.”

Daarbij ziet Naomi er niet tegenop zelf iets in elkaar te steken. Zo is ze nu bezig met de orga-
nisatie van de eindexamenstunt op het Spinoza. Misschien een idee om volgende winter een 
winterfestival op IJburg te organiseren?
Tekst: Evelien Visser

NAoMi (18 JAAR)kiJk op dE WiJk

Naomi: “Ik zou het 
leuk vinden als er in de 
winter ook eens een 
festival georganiseerd 
wordt.” 

‘ stREEtdANcE WoRkshops EN WEdstRiJdEN’ 

WiNNAAR idEEëNMARkt iJbURG

boEk WAchtlANd tooNt GEbooRtE vAN iJbURG

E-BIKE IETS VOOR U?
TRY BEFORE YOU BUY!

BIKES & BOARDS IJBURGBIKES & BOARDS IJBURG
organiseert in samenwerking met de meest innovatieve fabrikanten en impor-
teurs van elektrische fietsen met trapondersteuning een aantal testdagen. 
U kunt gratis en onder deskundige begeleiding van onze medewerkers, ver-
schilllende modellen uit ons uitgebreid assortiment uitproberen.

• Zelf ervaren dat zo’n elektrische fiets iets voor u is!
• Welk model het best bij u past!
• Kom langs voor een testrit!
• Voor iedere deelnemer gratis koffie en een Holtkamp gebakje

in samenwerking met Café Restaurant Blok 4 op IJburg 

Alleen tijdens de testdagen hebben wij zeer 
speciale aanbiedingen en goede verzekeringsvoorwaarden

In samenwerking met: Flyer, Giant, Kalkhoff, Koga-Miyata en Sparta

Vrijdag 23 april 
11.00 - 19.00 uur

Zaterdag 24 april 
11.00 - 17.00 uur

Zondag 25 april 
11.00 - 17.00 uur

Bikes & Boards
Joris Ivensplein 50

1087 BP Amsterdam-IJburg
020-4161133

* Geldig legitimatiebewijs noodzakelijkwww.bikesandboards.nl

GRATI
S

DEELN
AME

SUPER
DEALS

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

MEER WilliE?

www.debrugkrant.nl
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Actrice Marieke Heebink (47) groeide op 
in de Achterhoek in een onderwijzersgezin. 
Na de middelbare school deed ze de Acade-
mie voor Expressie voor woord en gebaar 
in Kampen. Om dramajuf te worden. Want 
het was vanzelfsprekend dat ook zij het on-
derwijs in zou gaan. “Maar tijdens die op-
leiding kwam ik erachter dat ik heel goed 
was in toneelspelen. Het was een fantas-
tisch leuke opleiding. Op die school bleek 
acteren een vak te zijn.”

Ze besloot daarom na de Academie nog de 
toneelschool te gaan doen. Het was het be-
gin van de jaren tachtig; je kon nog rustig 
twee studies achter elkaar doen. “Ik werd 
aangenomen in Arnhem. Het was hard wer-
ken, soms zelfs ’s nachts. Als dat belangrijk 
was voor het creatieve proces. De opleiding 
was minder leuk dan ik van tevoren dacht, 
maar ik wist dat ik er goed aan deed.”

Aan de toneelschool hield ze vrienden over 
met wie ze later het succesvolle gezelschap 
De Trust oprichtte. Anneke Blok zat erbij, 
Theu Boermans, Jaap Spijkers. “We deden 
het goed, maar op een gegeven moment be-
nauwde het me. Ik moest weg. Uitbreken. 
Dat was wel shocking, ook voor Theu. Hij 
was een soort toneelvader voor me. Maar 
we zijn in goede harmonie uit elkaar ge-
gaan.”

Er brak een periode van freelancen aan 
voor Heebink. Ze filmde veel, zoals dat heet. 
Stond dus meer voor de camera dan op het 
toneel. “Daar kom je bij een gezelschap niet 
zo aan toe. In die tijd won ik mijn Gouden 
Kalf (beste actrice in de film 1000 Rosen, 
red.). Het was een fijne tijd, maar uiteinde-
lijk bleek het freelancen niet echt iets voor 
mij. Je hebt de rollen niet voor het uitkie-
zen, moet altijd afwachten. En steeds dealen 
met nieuwe collega’s. Het is toch een soort 
familie, die je elke keer opnieuw moet leren 
kennen.”

In 1994 sloot ze zich aan bij Toneelgroep 
Amsterdam. Ze was al vaker gevraagd, 
maar nooit op het juiste moment. “Nu ver-
langde ik juist naar de zekerheid van zo’n 

groot repertoiregezelschap. Met interes-
sante rollen, goede medespelers, een goede 
regisseur. Ik zit er nu 15 jaar. We spelen de 
klassiekers, van onder meer Shakespeare en 
Tsjechov. Maar ook moderne klassiekers en 
filmbewerkingen. We beschikken niet over 
veel geld, maar wel over voldoende midde-
len om alles heel mooi vorm te geven. Dat 
is een ongelooflijke luxe.”

Voor de regelaar Marieke Heebink is het 
prettig dat een halfjaar van te voren vast 
ligt welke rollen ze gaat spelen. Want dat 
het thuis met de dochters op rolletjes loopt 
is nog steeds eerste prioriteit. Helemaal 
nu Toneelgroep Amsterdam ook interna-
tionaal doorbreekt. “Het zes uur durende 
stuk Romeinse Tragedies van Shakespeare 
spelen we over hele wereld. Vorig jaar ston-
den we in Londen, in het beroemde Barbi-
can-theater. We zijn in Avignon geweest, 
in Zürich, gaan nog naar Amerika. In mei 
staan we in Canada op de planken.”

“Zomertrilogie, in april te zien in Amster-
dam, is al net zo’n leuke voorstelling om 
te spelen. We doen bijna alle twintig mee; 
dat maakt het bijzonder. Ik raad iedereen 
aan: regel een oppas en pak de tram naar 
het Leidseplein. Ga ergens lekker eten en 
bezoek daarna de voorstelling. Je drinkt 
nog wat en pakt dan weer de tram naar 
huis. Cultuur, eten, drinken: het gevoel dat 
je meedoet. Het is gewoon een heel leuke 

avond uit. Oppas regelen moet toch een 
makkie zijn met al die pubers op het ei-
land?”

In de zomer van 2006 kwam Marieke Hee-
bink met haar dochters Sarah en Tessel op 
IJburg wonen. En kreeg er meteen het zo-
mervakantiegevoel. “Bij het referendum 
destijds heb ik vet JA gestemd. Ik hou 
ontzettend van nieuwbouw, van plannen 
maken, van architectuur. Ik geloof in de 
maakbaarheid van de stad en de samen-
leving. Het voelt ook stads aan. Als ik na 
een voorstelling ’s nachts over de brug naar 
huis rijd, haal ik weer echt adem. Heerlijk.”

Het blok waar ze in woont is typisch IJ-
burgs gemengd: 70% koopwoningen, en 
30% sociale huurwoningen. Een toonbeeld 
van hoe het goed kan gaan. “IJburg is een 
hoopgevende omgeving. Misschien door 
de gemêleerde bevolkingssamenstelling. Je 
ziet ook regelmatig invalidekarretjes langs-
rijden.”

“Mijn kinderen zijn enorme IJburgers. Tes-
sel, de jongste, heeft al helemaal bedacht 
dat ze naar het IJburgcollege wil. Ze vindt 
het heerlijk hier, kan lekker haar eigen gang 
gaan, het leven ontdekken. De oudste, de 
puber, zit op het IVKO in de stad. Zij wilde 
vorig jaar in groep 8 absoluut niet naar het 
IJburgcollege. Maar een spijt dat ze heeft. 
Ze is een hangjongere, hoort bij de Wil-

librordgroep. Dat klopt toch, Saar?” Maar 
Saar weet niet of dat wel zo is. Ze weet wel 
dat er ook van buiten IJburg jongeren hier-
naartoe komen. Gewoon omdat het gezellig 
is. 

Het verhaal over die hangjongeren vindt 
de actrice trouwens zwaar overdreven. “Die 
drie negers bij de Albert Heijn. Kom zeg, ik 
ben blij dat we dat soort dingen hier mee-
maken. We wonen toch in Amsterdam? Die 
straatcoaches doen prima werk door bij die 
groepen steeds een praatje te maken. De 
jeugd is dol op IJburg. Elke vrijdag spre-
ken ze af bij de Espressofabriek. Of soms 
bij N.A.P. En ze zitten veel bij elkaar thuis... 
chillen. Wat die jongeren hier meemaken is 
uniek. IJburg is hun ankerpunt.”

Bio
Marieke Heebink speelde talloze rollen. 
Onder meer in de films Eilandgasten en 
1000 Rosen. Ook was ze op tv te bewonde-
ren, bijvoorbeeld in de series Circus Waltz, 
Mevrouw de minister en Bij ons de Jor-
daan. Sinds 1994 is ze aangesloten bij To-
neelgroep Amsterdam. Daar speelt ze dit 
seizoen behalve Zomertrilogie ook rollen 
in Romeinse Tragedies, Angels in America 
en Kruistochten. In 1999 won ze een Theo 
d’Or voor haar rol in het stuk Een ideale 
vrouw. Ze is ook bekend van de reclame-
spot van de Belastingdienst: “leuker kun-
nen we het niet maken, wel makkelijker”.

T 020-6224065 • INFO@HUBOWITTENBURG.NL

WWW.HUBOWITTENBURG.NL

KASTEN OP MAAT MET SCHUIFDEUREN

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

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

UNIEKE OP MAAT ZAAG KWALITEIT

KOM EENS LANGS BIJ:

DOE HET ZELF
WITTENBURG

WITTENBURGERGRACHT 103 – 113

WORD LID VAN DE
GROOTSTE  FAMILIE CLUB 

OP ZEEBURG

www.lifeandkicking.nl
Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922

ZUMBA

STEPS

SPINNING

BODYPUMP 

BODYCOMBAT 

COMBATFIT

BODYJAM

FITNESS

PILATES

YOGA 

BODYBALANCE

XCO

BODYSHAPE

BBBB

FREESTYLE STEPS

ACCOMODATIE 

ZONNEBANKEN

INFRAROOD-

SAUNA (GRATIS) 

KINDEROPVANG 

LOUNGE

DOUCHES (GRATIS)

LOCKERS (GRATIS)

dE stAd iN MEt diE iJbURGERs
iNtERviEW MARiEkE hEEbiNk 

Stoere vrouw. Begaafd 
actrice. Single mom van 
twee dochters. Die door 
haar met zichtbare trots 
‘De Kleine’ en ‘De Gro-
te’ worden genoemd. 
Een fijn huis op IJburg 
waar ze met die dochters 
graag een potje poolbil-
jart speelt. Of ze neemt 
hen mee naar Ajax. Want 
in het stadion voetbal kij-
ken is een te gekke zon-
dagmiddag. In april is de 
actrice van Toneelgroep 
Amsterdam onder meer 
te bewonderen in Zomer-
trilogie, een stuk over lief-
de in tijden van crisis. Vol-
gens de actrice een heel 
leuke avond uit. Daarom: 
“Over de brug met die IJ-
burgers. De stad in!”

ZoMERtRiloGiE

Rond het poolbiljart in huize Heebink. Tessel (rechts) kreeg de tafel in de herfst 
voor haar verjaardag. Achter de tafel staat dochter Sarah; rechtsvoor zit Marieke.

Een stuk over liefde in tijden van crisis. Een komedie over mensen die leven op de pof. Die een luxueus leven leiden 
en daarom geld lenen. Piekeren over welke jurk en welke schoenen ze moeten aantrekken. Tijdens een trip naar het 
zomerverblijf komt alles samen. Voor Marieke Heebink in haar rol als Vittoria is het de laatste kans om aan de man te 
komen. Of dat ook lukt? Kom maar kijken.

spEEldAtA stAdsschoUWbURG AMstERdAM:
Zomertrilogie: 2, 20, 23, 24, 25 april Angels in America: 13, 15 en 16 mei

lEZERskoRtiNG ZoMERtRiloGiE
U ontvangt € 3,50 korting* op alle rangen bij de voorstelling ‘Zomertriologie’ van 20 tot en met 
25 april. Reserveer via 020 624 2311 o.v.v. lezersactie de Brug. Meer informatie www.tga.nl
* Niet geldig in combinatie met andere kortingen. Geen restitutie op eerder gekochte kaarten.

€3,50

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

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

De woningen zijn luxe uitgevoerd en 
beschikken over een keuken met 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

Motion Vloeren • Hettenheuvelweg 16 • 1101 BN Amsterdam Zuid-Oost

T 020 34 20 400 F 020 34 20 401 W www.gietvloeren.nl I info@motionvloer.nl 

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

Naadloos

Geschikt voor 

vloerverwarming

In bijna alle 

kleuren leverbaar

Scheur overbruggend

Slijtvast en duurzaam

Vloeistofdicht

Geschikt voor 

iedere toepassing

www.motionvloer.nl

bluetoothabcONS NIEUWE B

ontwerp: Bluetooth is in 1994 door Ericcson ontwikkeld.

Ook zo genoeg van 
prentenboeken met 
afbeeldingen uit de jaren 
zeventig? We noemen de 
telefoon met snoer én 
draaischijf. 
Daarom in de komende 
edities van de Brug een 
afbeelding van het 
vernieuwde ABC. Deze keer 
de B – van bluetooth.

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.

DOOr OScar 

Op 15 april 2010 vindt de algemene ledenvergadering van AFC IJburg plaats. 
De bijeenkomst is in het Grand Café van het IJburg College aan de Frans 
Zieglerstraat 201, en begint om 20.00 uur. Het bestuur nodigt alle leden en 
belangstellende ouders van harte uit om deze eerste door de vereniging 
te houden algemene ledenvergadering bij te wonen. De agenda staat op 
de website van de club; de stukken liggen vanaf 1 april ter inzage bij de 
voorzitter (voor inzage vooraf een afspraak maken via www.afcijburg.com/
voorzitter@afcijburg.com), en op 15 april vanaf 19.30 uur ter vergadering. 
www.afcijburg.com

AFC IJburg is op zoek naar een 
secretaris. Maar niet zo maar eentje. 
Wij zoeken een vrijwilliger met 
een professionele instelling die het 
verenigingsleven weet te waarderen. 
En in ons geval houdt dat in dat je 
bereid bent om één keer per twee 
weken te vergaderen, veel uren 
met hart en ziel in de vereniging te 
steken en dat je telefonisch en via 
e-mail goed bereikbaar bent. Onze 

tegenprestatie: de voldoening van 
honderden voetballende kinderen 
op ons eigen Sportpark IJburg!
 
De secretaris maakt deel uit van het 
dagelijks bestuur van de vereniging 
en is de spil van de administratieve 
organisatie. Taken van de secretaris:
• voert de correspondentie uit naam 
van en in overleg met het bestuur, 
onderte kent alle van hem uitgaande 

stukken, is ver plicht afschriften 
ervan te houden en deze evenals de 
inge komen stukken te bewaren;
• heeft het beheer over het archief;
• zorgt voor het bijeenroepen van 
vergaderingen, het agendabeheer 
van de vergadering, het bijhouden 
van de besluitenlijst en het maken 
van notulen;
• zorgt voor bekendmakingen van 
veranderingen of aanvullingen in de 
statuten en reglementen;
• houdt een lijst bij, waarin de na 
men, telefoonnummers en (e-mail) 
adressen van alle leden, leden van 
verdienste en ereleden zijn opgeno 
men.
 
heb je interesse, neem dan even 
contact op met Fred Coesel, voorzitter 
van AFC IJburg, via voorzitter@
afcijburg.com of telefoonnummer 
06-20012130. 

GEZocht EEN sEcREtARis vooR Afc iJbURG

Ihilluptate por accabore volupta tibusam, od quas duntis venihit eos 
modictis solupides et idunt, oditatempos inulparis asperspis vendip-
sam et voluptist, optatendam aut pra id maximpe liquunt emporpo 
ruptatem intur audi ut hicium am, exeriatet et debitionse perna-
tenihil magnis simus, commos et quat occum laboriorem est exceat 
velesti ratus rehenecto dessimendis mo explique id que voluptiae 
commolorum fuga. Tatempera quistis ipis modignam vel es nist as 
voluptatiae cupture ssitius, sum hil inverro tet voluptat re doluptibus 
rem nonsende vid quiscid electotae recuption et es ario

stiJlkAMER 4
i N t E R i E U R s t y l i N G
Lentekriebels? Verwen uzelf met 
1 van onze Stijlkado’s, 
de zomerse start voor uw huis! 
www.stijlkado.nl

J.O. Vaillantlaan 37 • 1086 XZ 
Amsterdam • www.stijlkamer4.nl
06-14435634

opEN stUdio 
dE tUiNkAMER
De mooie, stille en flexibele 
werkplek op ’t Steigereiland.

Voor Informatie en boeking
S: www.lennyschroder.info
E: l.s@lennyschroder.info

hUlp vooR klEiN 
EN GRoot 
Integratieve kindertherapie 
& ouderbegeleiding
Drs. Francine Wong Loi Sing-Witz
psycholoog NIP, lid NVPA

Cas Oorthuyskade 110 
1087 BB Amsterdam
020-7790848/06-27413034
info@kidssupport.nl
www.kidssupport.nl

ZZpERs

Foamplaten wor-
den als een puzzel 
gelegd. Eind april 
zijn de sportvelden 
als alles goed gaat 
klaar. Het stadsdeel 
heeft voetbalclub 
AFC IJburg verzocht 
om zo snel moge-
lijk na oplevering op 
de velden te gaan 
trainen. Voorzit-
ter Coesel: “Dat is 
om de velden in te 
spelen. Wij krijgen 
een seintje wanneer 
we erop mogen, en 
vanaf dat moment 
trainen we daar vol-
ledig. Onze eerste 
wedstrijden spelen 
we er vanaf seizoen 
2010/2011.”

spoRtvEldEN diEMERpARk 
schiEtEN Uit dE GRoNd

15 ApRil EERstE AlGEMENE lEdENvERGAdERiNG Afc iJbURG

 ook ZZp-ER? EN Wilt U ook 
vooRdEliG AdvERtEREN iN dE 

bRUG MAil dAN NAAR 
sAlEs@dEbRUGkRANt.Nl



de Brug • www.debrugkrant.nl • info@debrugkrant.nl 11

89.99

59.99

299,-

99.-

30,- 
VOORDEEL

200.- 
VOORDEEL

M-Quad Geel 6 Volt
6 Volt accuvoertuig incl. accu 
en lader. 2 jr+ Buddy Jeep

Uitgerust met luchtbanden, verstelbare 
stoel, in hoogte verstelbaar stuur, vrijloop
en terugtraprem. 3 jr+

Maxi Winnie the Pooh huis Hout
Groot speelhuis van Winnie the Pooh.
Het huis is van hout en voorzien van
kunststof dak en ramen. 2 jr+

Glijbaan
Glijbaan in natuurkleuren. Stevige 
trapleuning voor meer houvast en extra 
brede treden. Inklapbaar en makkelijk 
op te bergen. 2 jr+

De allergrootste van Nederland in games & toys!

MAXIS Megastores Muiden Pampusweg 1 (0294) 415 212

229.-



BIJ INLEVERING VAN DEZE COUPON  GRATIS TOYS XL BAL

A1

W.C.
Maxis P

A10

Maxisweg

Amersfoort
Afslag Muiden

Amsterdam

Amsterdam

IJburg

A9

*Actievoorwaarden:
• Geldig t/m 1 mei 2010
• Alleen geldig bij Toys XL Muiden
• Maximaal 1 bon per klant

Toys XL Muiden
Pampusweg 1

ma t/m wo  09.00 - 18.00
do t/m vr  09.00 - 21.00
zaterdag  09.00 - 18.00

TXL-DB-wk14-17

 
BESTEL

OOK ONLINE

OP TOYSXL.NL

OP
=

OP

OP
=

OP
Glijbaan in natuurkleuren. Stevige 
trapleuning voor meer houvast en extra 
Glijbaan in natuurkleuren. Stevige 

WIJ
ZIJN Buddy JeepBuddy Jeep

Uitgerust met luchtbanden, verstelbare Uitgerust met luchtbanden, verstelbare Uitgerust met luchtbanden, verstelbare 
stoel, in hoogte verstelbaar stuur, vrijloopstoel, in hoogte verstelbaar stuur, vrijloopstoel, in hoogte verstelbaar stuur, vrijloop
en terugtraprem. 3 jr+en terugtraprem. 3 jr+en terugtraprem. 3 jr+

trapleuning voor meer houvast en extra trapleuning voor meer houvast en extra trapleuning voor meer houvast en extra trapleuning voor meer houvast en extra 
brede treden. Inklapbaar en makkelijk brede treden. Inklapbaar en makkelijk brede treden. Inklapbaar en makkelijk brede treden. Inklapbaar en makkelijk 
op te bergen. 2 jr+op te bergen. 2 jr+op te bergen. 2 jr+

Glijbaan in natuurkleuren. Stevige Glijbaan in natuurkleuren. Stevige Glijbaan in natuurkleuren. Stevige Glijbaan in natuurkleuren. Stevige 
trapleuning voor meer houvast en extra trapleuning voor meer houvast en extra trapleuning voor meer houvast en extra trapleuning voor meer houvast en extra 

GlijbaanGlijbaanGlijbaan
Glijbaan in natuurkleuren. Stevige Glijbaan in natuurkleuren. Stevige Glijbaan in natuurkleuren. Stevige Glijbaan in natuurkleuren. Stevige 

ZIJN1
EN VIEREN DAT BUITEN!

OP
=

OP

79.99

59.99

20,- 
VOORDEEL

Wat is goede architectuur? Mij wordt, collega-architecten zul-
len dit herkennen, regelmatig gevraagd wat ik nou een mooi 
gebouw vind. De vragensteller, altijd van het soort dat meent 
dat de moderne architectuur niet veel goeds heeft voortge-
bracht, denkt mij met deze vraag mooi tuk te hebben. Ik heb 
al 20 jaar een pasklaar antwoord: de Kunsthal in Rotterdam 
van Rem Koolhaas / OMA. Alles aan dit gebouw is goed. Om 
te beginnen de manier waarop het ontwerp inspeelt op het 
terrein, regel 1 om tot Goede Architectuur te komen. De 
Kunsthal ligt in het Museumpark, met de hoofdingang aan de 
5 meter hoger gelegen Westzeedijk. Het hoogteverschil tussen 
de dijk en het park is aanleiding geweest het gebouw te door-
snijden met een schuin oplopende binnenstraat waarmee 
binnen en buiten nadrukkelijk verweven worden. Degene die 
de Kunsthal voor het eerst bezoekt zal, net als ik, goed heb-
ben moeten zoeken naar de verborgen ingang ergens midden 
in het gebouw, aan deze binnenstraat. Met de zoektocht naar 
de ingang heeft de bezoeker de Promenade Architecturale 
afgelegd die Koolhaas voor hem in gedachten had. De oplet-
tende lezer weet dat deze benaming verwijst naar een door 
Le Corbusier onder woorden gebracht mechanisme: de route 
die men door een gebouw volgt bepaalt wat men ziet van het 
gebouw. Daarnaast is het gebouw virtuoos uitgewerkt. Elk 
detail in de Kunsthal is bijzonder. Niets is normaal. Kortom, 
briljant.

Terug naar IJburg, hebben we hier ook goede architectuur? 
Ja, is het antwoord. Ik denk aan het sluishuis van de haven 
van Haveneiland naar ontwerp van Quist Wintermans Ar-
chitecten. Een strak en gesloten gebouwtje in donkerbruine 
baksteen met aan de zijde van de sluis een transparante over-
hangende uitbouw waarvandaan de havenmeester overzicht 
heeft. Een utilitaire vorm die, in combinatie met de sluis, di-
rect overtuigt. 

Ik denk aan de villa die Aad Lambert voor zichzelf ontwierp 
op het taartpuntvormige kavel aan het eind van de Lisdod-
delaan. Een lange gele betonwand schermt de bewoner af van 
de straat. Alleen ter plaatse van de entree zit een opening in 
deze eigentijdse vestingmuur. Door de opening is er een ja-
loersmakend uitzicht op riet en water. 
Maar als architectuurcolumnist van de Brug moet ik kie-
zen. Ik kies het Blauwe Huis. Zoals het ongegeneerd en ei-
genzinnig gedraaid staat tussen de woonblokken. Het doet 
mij denken aan het huis dat Melnikov in 1929 voor zichzelf 
bouwde in Moskou. Vanwege bewezen diensten mocht hij als 
enige burger van de USSR een eigen huis bouwen tussen de 
woonblokken. Het Blauwe huis (architect Teun Koolhaas / 
TKA) begon al met het mooie ideaal om kunstenaars woon-
ruimte te bieden in ruil voor werk. Toen kwamen er de kin-
derbibliotheek en de bloemist op de begane grond. Een van 
kunstenaars heeft een half jaar van zijn leven besteed aan het 
planten en verzorgen van de kruidentuin voor algemeen ge-
bruik. Dit huis heeft een ziel! Alleen daarom al is het goede 
architectuur. 
Jan van Erven Dorens jved@dorensarchitects.nl

Architectuur
Goede

Initiatiefneemster en spinning instructrice bij Life & Kicking Mascha Venderbosch kwam op het 
idee nadat ze zelf zes maanden geleden een spinning marathon bijwoonde. “Ik dacht: dat wil 
ik ook organiseren. Maar dan moet de opbrengst wel naar een goed doel gaan. Ik heb zelf een 
dove zoon en daarom dacht ik meteen aan de KNDSB. Deze bond wordt niet door de overheid 
gesubsidieerd. Ze zijn compleet afhankelijk van sponsors en giften. De bond is enthousiast over het 
idee en wil het bij elkaar gespinde bedrag besteden aan jeugd.”
 
Tijdens de marathon zijn er doventolken aanwezig. Verderbosch hoopt dan ook dat er veel doven 
en slechthorenden mee komen doen. Life & Kicking ondersteunt het initiatief van harte, omdat de 
sportschool als doel heeft sporten voor iedereen toegankelijk te maken.

Aanmelden kan bij life & kicking: jeffreysteenman@gmail.com. still spinning • zondag 11 
april 10.00 – 15.00 uur • 10 euro per fiets

Zondag 11 april is er bij sportschool Life & Kicking een vijf uur durende spinning ma-
rathon, ‘Still Spinning’ genaamd. Deelname kost 10 euro per fiets; inschrijven kan bij 
Life en Kicking. De opbrengst van het evenement gaat naar de jeugdafdeling van de 
Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB). 
 

spiNNiNG MARAthoN stEUNt dovE kiNdEREN

‘oMdAt dovEN ook GRAAG spoRtEN’

Het Blauwe Huis, ‘huis met een ziel’, staat sinds december 2009 
te koop: woonoppervlakte 218 m2; vraagprijs € 589.000 k.k.
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   ERkiEZiNGEN oost 
dE UitslAG

hoE bUitENschoolsE opvANG EEN ‘tAAk’ 
vAN dE coNsoRtiA WERd

Op 5 maart stelde het hoofdstembureau voor de verkiezingen van de leden 
van de deelraad Oost de uitslag van de verkiezingen op vrijdag 5 maart vast. 
De opkomst in Oost was 53%.

Zetelverdeling
De verdeling van de 29 zetels voor de nieuwe stadsdeelraad van Oost:

 Aantal stemmen  Aantal zetels

    PvdA  11358 8

    GroenLinks  10681 7

    D66  8183 5

    VVD 7189 4

    SP  4349 3

    Méérbelangen 4210 2

    CDA 230 0

    Leefbaar Amsterdam  730 0

Het aantal restzetels, 4, zijn op basis van de Kieswet toegewezen aan de
lijstencombinatie PvdA en GroenLinks (2 zetels), de SP en D66 (ieder 1 zetel).

Voorkeurstemmen
Het aantal stemmen dat nodig is voor een voorkeurzetel in de raad, 
bedraagt ¼ van de kiesdeler. Twee raadsleden zijn op basis van de behaalde 
voorkeurstemmen in de stadsdeelraad gekomen: Salih Türker van de PvdA 
(nummer 11 op de lijst) en Nevni Özütok van GroenLinks (nummer 16 op de 
lijst).

Opkomst
De opkomst in Stadsdeel Oost is 53 %. Dit is iets hoger dan het gemiddelde 
voor heel Amsterdam, dat ligt op 51,3 %.

WAAR MoEt dE t vAN Gft?
Onlangs heeft Meerlanden onze grote afvalbak (met daarin een mooie 
scheidingswand voor GFT- en restafval) vervangen door een bak voor alleen 
restafval. We konden kiezen uit drie verschillende groottes. Wat een service. 
Voor ons GFT-afval kregen we een emmertje van nog geen 30 centimeter hoog. 
Groente- en fruitafval passen hier nog wel in. Maar tuinafval?

Wij wonen in een wijk met allemaal eengezinswoningen met tuinen. En in 
die tuinen moeten wel eens worden gesnoeid. Voorheen konden we dat afval 
mooi kwijt in onze grote bak met scheidingswand. Dat past nu niet in dat 
kleine GFT-emmertje. Ik zie mezelf genoodzaakt om mijn restafvalbak ook voor 
tuinafval te gaan gebruiken. Op deze manier wordt het de burgers behoorlijk 
lastig gemaakt om afval te scheiden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Dennis Breuker

iNGEZoNdEN

Op dit moment praten PvdA, GroenLinks en D66 in Amsterdam 
Oost verder om te komen tot een nieuw bestuur. Na een eerste 
ronde verkennende gesprekken heeft PvdA-lijsttrekker Fatima 
Elatik GroenLinks en D66 uitgenodigd om te gaan praten over 
een coalitieprogramma voor Amsterdam Oost. De drie partijen 
streven naar een akkoord op hoofdlijnen binnen enkele weken. 
In de stadsdeelraad van Amsterdam Oost heeft de PvdA 8 zetels, 
GroenLinks 7 zetels en D66 5 zetels. Met 20 zetels heeft deze 
combinatie een ruime meerderheid. 

kANdidAtEN diE ZiJN GEkoZEN 
iN dE dEElRAAd oost

pvdA
Gery de Boer
Adri van den Dries
Fatima Elatik
Meint Helder
Ria Logtenberg
Germaine Princen
Salih Türker
Josef Zahri 8

6 7

4
2 3Méérbelangen 

Sharona Ceha 
Bas van Vliet

sp 
Tiers Bakker
Meta Meijer
Gerard van de Molen

d66
Jelmer Alberts
Thomas van Egmond
Tanya Sancisi-Vellekoop
Jeroen van Spijk
Jan-Bert Vroege

Groen links
Mohamed Bachiri
Marija Davidovic
Carlo Edel
A.T.M. Kuiper
Ardine Nicolaï
Nevin Özütok
Margreet Vermeulen

vvd
Rob de Bruin
Marianne Poot
Dennis Straat
Rik Torn

@debrug

Krijn Taconiskade 408
1087 HW Amsterdam-IJburg

Op zaterdag 10 april a.s. 
organiseert de Expo IJburg 
weer een Open Huizen-route 
langs nieuwbouwwoningen 
op IJburg. 

Op deze dag kunt u de hier 
genoemde (model)koopwoningen 
bezichtigen, variërend 
van moderne appartementen 
tot ruime eengezinswoningen.
We staan u graag te woord. 

Schrijf je in voor het meest 
actuele aanbod van 
nieuwbouwwoningen op IJburg:
www.woningaanbodijburg.nl
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Ochsepark

Jean Desmetstraat
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Maria Austriastraat

Erich Salomonstraat Ben van Meerendonkstraat
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Marius MeijboomstraatFrans Zieglerstraat

PieterOosterhuisstr.

Wim Noordhoekkade

Haven

Krijn
Taconiskade

Maria Austriastraat

Bert Haanstrakade

Polygoongracht

Theo van Goghpark

Naar Ringweg (A10)
en centrum

Diemerpark

 Pieter Oosterhuisstraat 6
 Nog maar 5 appartementen 

Oppervlakte: van 100 tot 122 m2

Prijzen van € 349.000,- tot € 430.000,- 
vrij op naam, inclusief parkeerplaats
(2e parkeerplaats optioneel) 

 F.D. Kahlenbergstraat 61 
 Appartementen en penthouses 

Oppervlakte: vanaf 123 m2

Prijzen vanaf € 355.000,- vrij op naam,
inclusief parkeerplaats. Tweede parkeer-
plaats mogelijk voor € 32.500,- per stuk

 Fritz Dietrich Kahlenbergstraat 32 
 Stadswoning

Oppervlakte: vanaf 108 m2

Vraagprijs € 335.000,- vrij op naam,
inclusief parkeerplaats in parkeergarage

47A 57D
 Emmy Andriessestraat 346 en 348
 2 appartementen 

Oppervlakte: van 100 tot 106 m2

Prijzen van € 299.000,- tot € 309.000,- 
vrij op naam, inclusief parkeerplaats

 Emmy Andriessestraat 408 
 Eengezinswoning

Oppervlakte: 129 m2

Prijs € 375.000,- vrij op naam,
inclusief parkeerplaats

 Jan Vrijmanstraat 229 
 Eengezinswoning

Oppervlakte: vanaf 149 m2

Prijs € 469.000,- vrij op naam,
inclusief inpandige garage

60A 60B 60C

60C
 Eva Besnyöstraat 575 
 Stadswoningen 

Oppervlakte: vanaf 122 m2

Vraagprijs vanaf € 369.000,- vrij op naam,
exclusief parkeerplaats

 Eva Besnyöstraat 587 
 Eengezinswoning met tuin 

Oppervlakte: vanaf 111 m2

Vraagprijs vanaf € 329.000,- vrij op naam,
exclusief parkeerplaats

 Eva Besnyöstraat 607 
 Eengezinswoning

Oppervlakte: vanaf 111 m2

Vraagprijs vanaf € 599.000,- vrij 
op naam, exclusief parkeerplaats

62 62 62

10 APRIL 2010 11.00-14.00 UUR

OPEN HUIZEN-ROUTE

www.dbdtp.nl
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MUZiEk, MARkt, EtEN EN dRiNkEN AAN dE hAvEN
tWEEdE EditiE fEstivAl NEt Uit hEt iJ

Ondernemers kunnen net als vorig jaar een stand huren op de 
ondernemersmarkt. Zin om te sponsoren? Mail de organisatie: organisatie@
netuithetij.nl. www.netuithetij.nl

• kennis maken met het christelijk 
geloof Binnenkort gaat er op IJburg 
een alphacursus van start. Deze cursus 
biedt IJburgers de mogelijkheid 
(hernieuwd) kennis te maken met 
het christelijk geloof. De cursus 
wordt in veel landen door kerken 
aangeboden. Inmiddels hebben 
al 11 miljoen mensen wereldwijd 
deze cursus gevolgd; in Nederland 
ongeveer 150.000 mensen. Van 29 
april t/m 1 juli wordt deze cursus 
gratis aangeboden. Elke donderdag 

KORT
  NIEUWS

beginnen we met een gezamenlijke 
warme maaltijd. Na een korte 
toespraak/film gaan we hierover 
met elkaar in gesprek. Thema’s die 
aan bod komen zijn bijvoorbeeld de 
persoon van Jezus, de Bijbel, genezing 
en de rol van de kerk. De cursus is 
voor IJburgers door IJburgers (en 
vrienden van IJburg). De organisatie 
is in handen van Rafaël Amsterdam 
Noord. Meer informatie vindt u op  
www.alphacursus.nl en op  
www.haggai.nl. Opgeven kan 
bij Aline Terpstra (6937228), Piet 
Brinksma (6326577) of Talitha van 
Neerbos (3341424), of via: info@
haggai.nl

In 2008 werd duidelijk dat er op IJburg een enorm tekort aan buitenschoolse 
opvangplaatsen (BSO) aan het ontstaan was. Dat mocht niet gebeuren. Dus 
sloegen consortia, stadsdeel en projectbureau de handen ineen om dit pro-
bleem op te lossen. Voorlopig resultaat: 250 extra opvangplaatsen in 2009. En 
meer in het verschiet.
Ergens in het najaar van 2008 bleek voor 
de consortia dat woningen als gevolg van 
de economische crisis niet meer zo goed 
verkochten. Directeur Waterstad 3 Hugo 
Sanders wist toen als geen ander wat 
hem te doen stond: “Wij – de consortia, 
stadsdeel Zeeburg en Projectbureau IJburg 
– moesten zorgen voor behoud van het 
goede imago van IJburg.”

Maar er waren in die periode meer negatieve 
geluiden. Onder meer het ‘schreeuwende 
tekort aan BSO’, zoals stadsdeelvoorzitter 
Fatima Elatik het verwoordde. Sanders: 
“Kinderopvang is doorgaans geen zorg 
van consortia. Maar we moeten wel naar 
onze kopers kijken. Dat zijn op IJburg vaak 
tweeverdieners met kinderen. Voor hen 
zijn goede kinderopvangfaciliteiten een 
basisvoorwaarde.” 

In de voorzieningenmonitor van Project- 
bureau IJburg van februari 2009 werd de 
situatie pijnlijk duidelijk: in 2008 waren 
er 23,5 groep BSO beschikbaar, terwijl de 
behoefte zou oplopen naar 50 groepen 
in 2010. Een tekort van 24 groepen, 
uitgaande van 9200 woningen in de eerste 
fase van IJburg.

Voor deze groepen wilde men graag 
permanente huisvesting realiseren. Er 
werd een bijeenkomst belegd, in juni 
2009, en Sanders trad op als voorzitter 

en woordvoerder van de consortia. Ook 
aanwezig waren afgevaardigden van de 
corporaties, leveranciers van kinderopvang, 
en de gemeente. Het werd de voorzitter 
snel duidelijk dat er zowel voldoende 
bedrijfsruimten als voldoende aanbieders 
beschikbaar waren. “Het probleem was 
dat de partijen er niet uitkwamen met 
elkaar. Ze spraken elkaars taal niet. En 
natuurlijk waren er ook financiële hobbels 
te nemen.”

“Ik heb geprobeerd de partijen bij 
elkaar te brengen. Door de zogeheten 
bedrijfsonroerend goedcoördinator – 
eigenlijk actief om ondernemers te helpen 
bij het vinden van geschikte bedrijfsruimte 
– ter plekke om te dopen tot BSO-makelaar. 
En diegene beschikbaar te stellen, 
natuurlijk.”

Door de bemiddeling zag de situatie er 
vier maanden later al rooskleuriger uit. Er 
zou voldoende ruimte beschikbaar komen, 
te beginnen met 250 buitenschoolse 
opvangplaatsen in 2009. Sanders: “Die 
belofte is waargemaakt. Als gezinnen zich 
hier nu willen vestigen, is er ook echt BSO 
beschikbaar.”

“Het bijzondere is: als Elatik destijds niet 
zo had geroepen, hadden wij ons als 
consortia nooit gerealiseerd hoe belangrijk 
kinderopvang in een wijk als deze is.”
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De leeuw                   gaat los!

ToT € 250,- 
korTing 

bij aankoop van een 

peugeoT 
scooTer

De actie loopt t/m 30 april 2010 (max. 1 per klant)

in 25km en 45km uitvoering

Lenteactie!
adres

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

openingstijden

Di: 8.30 - 18.00 uur
Wo: 8.30 - 18.00 uur
Do: 8.30 - 18.00 uur
Vr: 8.30 - 18.00 uur
Za: 9.00 - 17.00 uur

wij zijn dealer van:

IJBURGLAAN 650 • 1087 CE AMSTERDAM T 020 39 80 150 F 020 41 61 840

www.kbgadvocaten.nl • secretariaat@kbgadvocaten.nl

DE RISICO´S VAN DE ZZP-ER
Er komen steeds meer ZZP-ers in Nederland. Deze zeer zelfstandige professio-
nals zijn ware ondernemers. Zij drijven een onderneming voor eigen rekening 
en risico! Het zijn juist deze risico´s waarover dit artikel gaat. Allereerst beschrijf 
ik de vorm van de eenmanszaak in relatie tot de VOF en tot de B.V. Vervolgens 
beschrijf ik waarom de zelfstandige professional risico´s loopt en wat deze risico´s 
precies inhouden. Tot slot geef ik u een aantal tip´s om de risico´s te beperken.

Waarom loopt de ZZP-er risico´s? De ZZP-er drijft een onderneming in de vorm van een een-
manszaak. In feite kunt u met een eenmanszaak het zelfde doen als met bijvoorbeeld een B.V. 
Het grote verschil met de B.V. is dat de ZZP-er met zijn privévermogen aansprakelijk is voor alle 
tekorten van de onderneming die hij of zij drijft. Als extra risicofactor komt daar nog bij dat, 
indien de ZZP-er gaat samenwerken met een andere ZZP-er, het mogelijk is dat dit samenwer-
kingsverband kan worden aangemerkt als een VOF. In dat geval bent u ook aansprakelijk voor 
de gevolgen van handelingen die door de andere vennoot zijn verricht!

Welke risico´s loopt de ZZP-er? Indien de eenmanszaak de rekeningen niet kan betalen, kun-
nen de schuldeisers zich verhalen op al zijn of haar privébezittingen, zelfs die van de huwelijkse 
gemeenschap. Hierbij kunt u denken aan betalingsonmacht door te lage inkomsten maar ook 
aan risico´s omdat u door bijvoorbeeld een opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld voor 
schade. Indien een eenmanszaak een zekere omvang aanneemt, zullen de risico´s eveneens in 
omvang toenemen. Daarnaast zijn bepaalde activiteiten ook meer risicovol dan andere. Zo zal 
een zangleraar door de aard van zijn werkzaamheden minder hoge risico´s lopen dan een lasser, 
een arts of iemand die met de hand gemaakte fi etsen op aanvraag maakt.

Hoe kunt u de risico´s uitsluiten? Uitsluiten kunt u deze risico´s helaas niet. Maar met name 
de volgende twee punten kunnen u helpen om uw aansprakelijkheid in de meeste gevallen te 
beperken. Allereerst is raadzaam u met regelmaat af te vragen of de tijd is aangebroken om 
uw onderneming in een B.V. om te zetten. Heeft u een B.V. dan loopt u met uw privévermogen 
doorgaans niet meer risico dan tot uw inleg van € 18.000,-. Ten tweede doet u er goed aan om 
algemene voorwaarden op te (laten) stellen. In deze algemene voorwaarden zou u allereerst 
de gevallen waarin u aansprakelijk bent kunnen beperken. Vervolgens kunt u de soort schade 
waarvoor u aansprakelijk bent beperken. Tot slot kunt u het bedrag tot waar u eventueel aan-
sprakelijk bent beperken tot bijvoorbeeld de omvang van de opdracht.
Het hebben van algemene voorwaarden op zich is onvoldoende. Met het deponeren ervan 
schiet u doorgaans ook niets op. Wat u wel zou kunnen doen is het volgende. Allereerst is van 
belang  ze aan uw opdrachtgever te overhandigen voordat de overeenkomst tot stand komt. 
Vervolgens is van belang om in al uw documenten de algeneme voorwaarden van toepassing te 
verklaren. Vergeet u een van deze twee, dan is de kans groot dat u zich niet met succes op de 
voorwaarden kunt beroepen op dat ene moment dat u ze juist nodig hebt.

Conclusie De conclusie van dit artikel is tweeledig. Ten eerste, dat het raadzaam is om af te we-
gen of de voordelen van de relatief eenvoudige eenmanszaak nog opwegen tegen het nadeel 
van het risico dat u loopt met uw privevermogen. Is het antwoord ontkennend, dan zou u de  
onderneming kunnen omzetten in B.V. Ten tweede, dat het raadzaam is te om investeren in het 
(doen) maken van goede algemene voorwaarden en deze te gebruiken als boven omschreven. 
Indien u nog verdere vragen hebt of hierbij hulp wenst ben ik uiteraard bereid u met raad en 
daad bij te staan.

Dit artikel is geschreven door Frank Meijers, Advocaat voor de Ondernemer. Heeft u 
vragen over dit onderwerp, dan kunt u mij bereiken per telefoon op 020 3980 150 of via email: 
meijers@kbgadvocaten.nl

Kool Bloch Gavami advocaten
Toon Kool   Frank Meijers   Maddie Wisman 

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

Kool Bloch Gavami advocaten is sinds begin 2007 gevestigd op IJburg 

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

Het kantoor kenmerkt zich door professionele rechtsbijstandverlening, 

goede bereikbaarheid en aanvaardbare tarieven.

De advocaten van Kool Bloch Gavami advocaten zijn specialisten. 

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

advocaten zich op een beperkt aantal rechtsgebieden. Afhankelijk 

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

belangen het beste kan behartigen. 

Het Zeeburgereiland is zeer uitgestrekt 
en moet uiteindelijk ruimte bieden 
aan zo’n 5500 woningen (30 
procent sociale huur en 70 procent 
middensegment en vrije sector). Het 
terrein wordt opgesplitst in enkele 
deelgebieden: RI-O (deze exotisch 
klinkende afkorting staat voor 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie-Oost), 
de Oostpunt, de Baaibuurten en de 
Sluisbuurt. 

Projectbureau IJburg is verant- 
woordelijk voor de herontwikkeling 
van Zeeburgereiland en heeft 
architect Marlies Rohmer aangesteld 
als supervisor van de eerste buurt: RI-
O. “Marlies is geselecteerd vanwege 
haar gerichte aandacht voor jongeren. 
Kinderen moeten kunnen rennen en 
spelen. Ze wil een levendige, wilde wijk 
creëren met veel buitenruimtes,” aldus 
Marice de Lange en Isja Venekamp van 
Projectbureau IJburg.

RI-O
RI-O vormt min of meer het 
bruggenhoofd van de nieuwe wijk. 
Eind 2010 wordt begonnen met 
de bouw van bijna tweeduizend 
woningen met daar middenin 
meteen al drie sportvelden. Bij de 
ontwikkeling van de plannen heeft 
men goed gekeken naar wat er bij 
de realisatie van IJburg goed of juist 
mis is gegaan. De bewoners van 
RI-O zitten van meet af aan ruim in 
de voorzieningen. Zo krijgt de wijk 
een basisschool, een kinderopvang 
en twee middelbare scholen (een 
dependance van het IJburg College en 
een technische middelbare school van 
het ROC). Ook komt er een school voor 
bijzonder onderwijs voor kinderen 
met gehoorproblemen. 

De silo’s op het terrein krijgen een 
nieuwe bestemming. Zo zullen de 
twee westelijkste silo’s het Annie 

M.G. Schmidt-huis gaan herbergen, 
een project dat in handen is van 
AM Vastgoedontwikkeling en De 
Alliantie Projectontwikkeling. Dit 
gebeurt in samenwerking met 
onder meer de Annie M.G. Schmidt-
stichting. Op het dak van de ene 
silo komt een grote speeltuin, 
geïnspireerd op het werk van deze 
populaire kinderboekenschrijfster, 
en boven op de andere silo is straks 
restaurant Praq op ’t daq te vinden. 
De silo’s bieden verder ruimte aan 
een workshopcentrum, een theater, 
een museum en een bioscoop. Hierbij 
wordt een belangrijke rol vervuld 
door partners als Kriterion, Theatraal 
IJburg, IJburg TV&TV-school en het 
ROC.

Naar verwachting zal het Annie M.G. 
Schmidt-huis in 2013 haar deuren 
openen. Omdat de initiatiefnemers 
niet zo lang willen wachten, is nu al 
een begin gemaakt met de realisatie 
van Waaidorp. Deze voorloper van het 
definitieve Annie M.G. Schmidt-huis is 
naar verwachting in september klaar. 
Waaidorp komt bij de drie silo’s te 
staan en is qua uiterlijk vergelijkbaar 
met café-restaurant Polder in het 
Science Park. Er kan in Waaidorp niet 
alleen worden gegeten, er worden 
ook tal van culturele activiteiten 
georganiseerd.

Zo op het oog lijkt er weinig 
te gebeuren in het gebied tus-
sen IJburg en de Piet Heintun-
nel. Maar dat is wat al te kort 
door de bocht gesteld. Want 
per 19 februari  zijn de studen-
tenwoningen – om maar iets 
te noemen – officieel in ge-
bruik genomen. Verder werd 
er eind februari begonnen met 
het plaatsen van geluidsscherm 
langs de A10. En opent na de 
zomer cultureel centrum Waai-
dorp zijn deuren. 

Voor de meest oostelijk gelegen silo 
wordt een plan uitgewerkt door 
Faro architecten. Als dit project 
doorgaat, dan krijgt deze silo zowel 
een openbare als een commerciële 
functie. 

Baaibuurten
Aan de definitieve invulling van de 
Baaibuurten wordt nog gewerkt. 
Vooralsnog krijgt de Baaibuurt een 
tijdelijke Park & Ride en 440 eveneens 
tijdelijke studentenwoningen van 
woonstichting De Key. 

De Sluisbuurt
Ook de plannen voor de Sluisbuurt 

zijn nog niet definitief. Wethouder 
Van Poelgeest (GroenLinks) wil in dit 
gebied een duurzame en autovrije 
eco-wijk tot stand brengen naar het 
voorbeeld van het terrein van de 
Gemeente Waterleidingen in het 
stadsdeel Westerpark. 

De Oostpunt
Dit stuk wordt de komende jaren nog 
als gronddepot gebruikt, maar er zijn 
plannen voor een jachthaven met 750 
ligplaatsen.

Voor informatie over Zeeburgereiland 
kun je terecht op www.ijburg.nl. 
Door: Evelien Visser

Van Poelgeest: “Het Zeeburgereiland is een stepping stone: 
het verbindt IJburg met de stad.”

bEWEGiNG op 

ZEEbURGEREilANd 

op vrijdag 26 februari hebben Maarten van poelgeest, wethouder 
Ruimtelijke ontwikkeling en Waterbeheer, en dennis straat, 
portefeuillehouder iJburg van stadsdeel Zeeburg, het startsein 
gegeven voor de bouw van een geluidsscherm langs de A10. de 
plaatsing van dit scherm vormt de eerste stap naar de herontwikkeling 
van het Zeeburgereiland. het scherm, dat bestaat uit transparant 
glas, wordt 6 meter hoog en bijna 600 meter lang. het komt langs 
de A10, vanaf de Zeeburgertunnel tot in de bocht van de oprit. Naar 
verwachting is de bouw in juni voltooid.

Het geluidsscherm is nodig om de nieuwe woonwijk af te schermen van het 
verkeersgeluid van de A10. Van Poelgeest en Straat maakten symbolisch een 
begin. Van Poelgeest: “Het Zeeburgereiland wordt een stepping stone tussen 
IJburg en de stad. De bouw van het geluidsscherm is een belangrijke stap in 
de ontwikkeling van dit eiland. We gaan een wijk maken waar mensen zich 
thuis voelen.”

Igor Roovers is als directeur Projectbureau IJburg verantwoordelijk voor de 
plannen op het eiland. “We zijn hier begonnen met het verplaatsen van een 
rioolzuiveringsinstallatie. Daarna zijn de gebouwen gesloopt. Nu gaan we 
bouwen. Het Zeeburgereiland moet net zo gaan bruisen als Amsterdam.”

stARt hERoNtWikkEliNG 

V.l.n.r. Van Poelgeest, 
Straat en Roovers tegen 
de gierende wind in op 
weg naar de plek waar 
het scherm komt. 



Schouw: 
bouwnummer 4, stoere dijkwoning, 
koopsom vanaf  € 550.000,- v.o.n. 
incl. 50 jaar erfpacht.

Kuijs Reinder Kakes
T 020 - 416 18 61

OPEN DAG: 
Nieuwbouwdag op zaterdag 10 april a.s. van 11.00 - 15.00 uur. 
Wonen op een eiland met een prachtig uitzicht op Durgerdam. 
Bezoek de modelwoningen:

Klipper:
Boeierstraat 18, luxe appartement 
met prachtig uitzicht op het water, 
huurprijs € 872,- per maand excl. 
servicekosten en parkeerplaats. 

Vesteda
T 020 - 524 69 99

Kopen? Huren?of op

voor meer informatie 
www.hetsteigereiland-noord.nl
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• ANNiE op iJbURG ik ben stout! 
Theaterweek met workshops 
geïnspireerd op gedichten, liedjes 
en verhalen van Annie M.G. 
Schmidt – Van 4 tot en met 6 mei 
kunnen kinderen kennis maken 
met het legendarische werk van 
Annie MG Schmidt. In het kleinste 
theater van IJburg organiseren 
Jeugdtheaterschool Theatraal 
IJburg en Theater Vrijburcht 
de Annie MG Schmidt-week: Ik 
ben Stout. Dikkertje Dap, Jip en 
Janneke, Floddertje… De verhalen 
van Annie M.G. Schmidt zijn al 
jaren een begrip voor velen. Om 
iedereen kennis te laten maken met 
Annie, en om haar erfgoed door te 
geven aan de volgende generatie 
kunnen alle kinderen tussen de 
2 en 12 jaar theaterworkshops 
volgen rondom het werk van Annie. 
De kinderen krijgen theaterles 
van professionele en gedreven 
theaterdocenten en theatermakers 
van jeugdtheaterschool TIJ. Voor 
de peuters ligt de nadruk op 
meespeeltheater, samen met de 
docent en een van hun ouders. Bij 
de kleuters wordt er gewerkt aan 
de combinatie taal en beweging. 
Kinderen van 6 tot 8 gaan zelf 
scènes maken met de personages 
van Annie, en kinderen van 8 tot 
10 maken zelf verhalen. Met de 
kinderen van 10 tot 12 jaar gaan 
we ons richten op dichten: aan de 
slag met de poëzie van Annie. De 
Annie MG Schmidt-week wordt 
mede mogelijk gemaakt door het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst.

KORT
  NIEUWS

Krijn Taconiskade 408
1087 HW Amsterdam-IJburg
Openingstijden: woensdag 14.00-18.00 uur
vrijdag 14.00-20.00 uur, zaterdag 11.00-16.00 uur

www.woningaanbodijburg.nl

10 APRIL 2010
11.00-14.00 UUR

OPEN
HUIZEN
ROUTE
EXPO IJburg is het informatie-
punt voor iedereen die IJburg 
als woonplek wil ontdekken. 

Hier vindt u:
• Het actuele aanbod van

nieuwbouw op IJburg
• Informatie over vrije kavels
• Persoonlijk advies op maat
• Grote overzichtsmaquette 

van IJburg
• Overzicht van de algemene 

voorzieningen

Op zaterdag 10 april a.s. 
organiseren we weer een Open 
Huizen-route. Op deze dagkunt 
u diverse (model)koopwoningen 
bezichtigen, variërend van 
moderne appartementen tot ruime 
eengezinswoningen. Ga naar onze 
website voor meer details.

Samen met Iep de Haas organiseert zij activiteiten 
als koersbal, computerles, bingo en yoga. Wekelijks 
maken dertig à veertig senioren gebruik van de 
ruimte. “Er zijn ontzettend veel ouderen op IJburg. 

Vaak zijn ze heel eenzaam. Hier kunnen ze terecht. 
Ze moeten alleen nog even over de streep getrokken 
worden.” “Voor de spelletjes- en handwerkmiddag 
op maandag zijn we nog hard op zoek,” zegt De Haas. 

“We zoeken met name heren voor het klaverjassen. 
Dames mogen ook hoor.”

“Klaverjassen, mij niet gezien. Laat mij maar lekker 
knutselen,” zegt Mulder. Ze laat het scrapboek zien 
dat ze maakte voor haar kleinkinderen na een reisje 
naar Disneyland. “Dit is mijn eerste scrapboek. Toen 
was ik nog niet zo creatief als nu.” “Het komt uit 
Amerika,” zegt Hennie Vink, een vaste klant op 
maandag. Zij heeft ook een paar van die boeken 
gemaakt. Vandaag werkt ze aan haar 3D-kaarten, 
alvast voor kerst volgend jaar. 

Mulder: “In principe neemt iedereen z’n eigen 
spulletjes mee.” “Maar we beïnvloeden elkaar wel,” 
zegt Vink. Rina Bouquet laat een 3D-kaart van haar 
kleindochter zien. “Leuk, hè?” Vandaag gaat ze 
rummicubben met De Haas, die besluit nog maar een 
kopje thee te zetten.

Mulder: “We gaan ook wel eens gezellig uit eten. 
En we hebben bijvoorbeeld een boottocht gemaakt 
naar Volendam.” “En een weerribbentocht,” vult 
Vink aan. Mulder: “Vaak betalen wij dan het eten. 
We vragen voor koffie of thee altijd een euro. 
Voor deelname aan koersbal, betaal je vijf euro per 
maand. Maar daarvoor krijg je ook koffie of thee én 
een koekje.”

Ze lacht: “Wij maken het gezellig hoor. Eigenlijk 
zijn we allemaal vrienden van elkaar geworden.” 
Bouquet knikt: “En je kan je ei kwijt.” “Je mag doen 
waar je zin in hebt en als je geen zin hebt om te 
knutselen of spelletjes te spelen, kom je toch gewoon 
lekker kletsen. Dat mag ook,” zegt Mulder.

spelletjes en knutselen maandagmiddag 13.30–
15.30 uur, Lumièrestraat 83. Benieuwd naar de 
andere activiteiten van Koers 30? Bel Akke Mulder 
voor meer informatie: 020–6141456.

‘WiJ MAkEN hEt GEZElliG’

bliJbURG
1 JUNi GAAt dE stRANdidyllE WEER opEN 

koERs 30 – ActivitEitEN vooR sENioREN 

de 
clUb 

de senioren van de Wibo-woningen (Wonen in beschermde omgeving) in blok 30 kregen een 
paar jaar geleden van de sociale woningbouw een ruimte tot hun beschikking: koers 30. “Maar 
we zijn niet kinderachtig hoor. iedereen op iJburg boven de 55 is welkom,” zegt Akke Mulder. 

De koersbalclub, v.l.n.r.: Henny, Leo, Akke, 
Iep, Wilma, Tinie, Johan, Thea, Liesbeth, 
Rinie, Lies, Leonie, en Stef. Akke: “Het is 
heiligschennis om op de mat te staan.”

Er was iets met de wekker. Of was 
het de wekker niet, was het de 
gsm die op het nachtkastje lag? 
In elk geval verspreidde zich een 
opgewekt natuurgeluid door de 
slaapkamer, te natuurlijk voor 
een wekker of een gsm. Het klonk 
naar vogels. 
Vogels – dat zou bijzonder zijn. 
De wijk waarin ik woon, bleef tot 
nog toe vogelloos. De halfwas 
gemeentebomen in mijn straat 
bieden nauwelijks takken om een 
nest te bouwen. In het najaar komt 
soms een zwerm spreeuwen langs. 
Ze eten de prille wijnranken leeg 
die de mensen in hun vinextuinen 

hebben gezet, en haasten zich weg. 
Ik opende het slaapkamerraam en 
zag twee mussen. Het vrouwtje 
was in de voorgevel van mijn huis 
gekropen, het mannetje keek toe. 
De dag, die nog beginnen moest, 
leek lichter dan die van gisteren. 
Dit werd een speciale dag. Musjesdag. 
In de voorgevel van mijn huis zit 
een nestkast gemetseld. De architect 
had alle huizen ervan voorzien. 
Dat was hem gevraagd door de 
stedenbouwkundigen, die een 
levendige wijk voor ogen hadden. 
Nestelende vogels, dachten ze, 
maken de saaiste steenklomp vrolijk.
De eerste jaren gebeurde er niks, 
maar kijk: daar waren ineens mijn 
huismussen. Mijn Adam en Eva in 
een spouwmuur. 
Toch zat het me niet lekker. Want 
ik wist dat de nestkasten bedoeld 
waren voor gierzwaluwen, en die 
konden nu nergens meer terecht. 
Alle voorgevels in mijn straat waren 
bezet; maar nergens kon ik een 
gierzwaluw bekennen – bij de buren 
waren zelfs spreeuwen ingetrokken, 
die een hoop kabaal maakten. 
Dat was nooit de bedoeling geweest, 
beleidsmatig gezien. Mijn mussen 
waren krakers, en die moesten weg. 
Onlangs nog had de gemeente een 
boom verwijderd uit de groenstrook 

voor mijn huis, omdat het geen 
gemeentelijke boom was 

maar een door bewoners 
geplant exemplaar. Dat 
de boom floreerde 
en vogels trok, was 
geen reden hem te 
behouden, zei een 
ambtenaar tijdens 

een inspraakavond: de boom 
was architectonisch gezien niet 
wenselijk. 
Ik besloot zelf in te grijpen. De 
mussen hadden nog geen eieren 
in hun nest; stel je voor dat Bouw- 
en Woningtoezicht straks zo’n heel 
vogelgezin uit de muur kwam halen. 
Dat zou pas een familiedrama zijn. 
Ik keek naar mijn mussen. Ze keken 
brutaal terug. 
Ik deed het raam dicht en belde 
Remco Daalder, de stadsecoloog 
van Amsterdam, die erg veel van 
IJburg weet. Remco wist allang 
dat de nestkasten in mijn straat 
gekraakt waren door huismussen. 
Bijna alle nestkasten zitten vol, 
vertelde hij. Laten zitten, zei hij 
ook. De huismussenstand van 
Amsterdam was in tien jaar met 80 
procent afgenomen, omdat huizen 
geen ouderwetse dakpannen meer 
hebben waaronder ze kunnen 
nestelen. En omdat er te weinig 
wilde groene plekken meer zijn 
in de stad, waar mussen insecten 
kunnen vinden. Wat dat betreft 
moest IJburg een hel zijn, voor de 
gemiddelde mus.
Dat de mussen nu een 
nieuwbouwwijk hadden uitgekozen 
om een bestaan op te bouwen, was 
dus puur voorjaarsgeluk. 
Remco vertelde ook dat er zwarte 
roodstaarten aan het broeden 
waren geslagen, in mijn wijk. 
Daarvoor waren nestkasten 
geplaatst op de hoge blokken. En 
in de vleermuisnestkasten waren 
dwergvleermuizen gezien. 
Buiten was het 5 graden Celsius, en 
lente tegelijk.

MUsJEsdAG 

toiNE
hEiJMANs
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Als u denkt dat deze column gaat over de politieke strategie van Partij van de 
Arbeid, moet ik u teleurstellen. Ondanks het feit dat er met feilloos politiek 
raffinement is gehandeld. Voldoende om een hele krantenpagina mee 
te vullen. Je laat eerst het kabinet vallen. Precies op het moment dat het 
absolute dieptepunt in de peilingen is aangebroken, en zich een uitstekend 
politiek heet hangijzer aandient. Vervolgens verklaar je de overwinning bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks een verlies van honderden raadszetels. 
En dan gaat het snel. Politiek leider Bos stapt op om meer tijd te kunnen 
besteden aan zijn gezin. Diezelfde middag kondigt burgemeester Cohen aan 
ook per direct op te stappen om politiek leider te worden. Hij geeft andere 
partijleden nog keurig de ruimte om zich tegenkandidaat te stellen, maar 
wie zou dat nu nog in z’n hoofd halen? Het is een uitstekend uitgewerkt 
stappenplan, dat vlekkeloos wordt uitgevoerd. Mission accomplished! Daar 
kunnen ze in Uruzgan nog een puntje aan zuigen.

Zoals gezegd, daar gaat het dus niet om. Want als u denkt dat politici en 
bestuurders alleen maar bezig zijn met politieke strategieën en verheven 
idealen, dan hebt u het mis. Er wordt heel wat afgelachen en iedereen heeft 
ook z’n eigen dingetjes die hij/zij gewoon graag een keer wil doen. Sinds 
lange tijd is mijn ‘ding’ de wens om H.K.H. prinses Máxima eens te ontmoeten, 
en dat wilde maar niet lukken. Het werd bij ons thuis een running gag als 
zij weer eens in de stad was en wij daar niets van af wisten. Tot twee keer 
toe ging een ontmoeting niet door, maar half maart is het dan toch gelukt. 
Op het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor de Tropen was zij 
eregast. Na afloop, bij het verlaten van de zaal, keek zij mij heel even met een 
vriendelijke blik recht in de ogen aan. Ik smolt. Mission accomplished.

stRAAttAAl MissioN AccoMplishEd

dENNis
stRAAt

Linda: “Op weg naar het water en 
langs de Bert Haanstrakade doen 
heel veel honden hun behoefte. Het 
merendeel van de drollen blijft ook 
echt liggen. Niemand die het opruimt. 
Men loopt gewoon verder. De straat 
stinkt, en dan moet de zomer nog 
beginnen.” Linda meldt de overlast 
vaak bij het stadsdeel, maar er 
wordt zelden iets mee gedaan. “Heel 
soms komt er dan ’s middags zo’n 
veegwagentje langs. Helaas is dat 
geen structurele oplossing. Misschien 
moet het stadsdeel met betere 
maatregelen komen. Een paar extra 
vuilnisbakken zou al helpen.”

Ook Cynthia ergert zich: “IJburg is 
prachtig ruim opgezet met brede 
stoepen. Ideaal voor kinderen die 
buiten willen spelen. Afgelopen 
weekend moest ik acht drollen 
opruimen voordat mijn kinderen 
voor de deur konden gaan tennissen. 
Het lijkt wel of het gedoogd wordt – 
overal ligt poep. Op weg naar de 
tram moet ik slalommen met mijn 
kinderwagen.” Tjerk vraagt zich af 
of er sprake is van onwil. “Zouden 
hondenbezitters wel weten waar ze 
mee bezig zijn? Ik spreek er in ieder 
geval niemand meer op aan; daar 
wordt zo raar op gereageerd.”

Gelukkig zijn er ook genoeg 
hondenbezitters die wél netjes 
opruimen. Plastic zakjes, papieren 
doosjes, schepjes, er is genoeg te 
koop. Het is alleen een kwestie 
van even doen, aldus een trouwe 
hondenbezitter. “Ik zie steeds vaker 
mensen lopen met een plastic zakje 
of doosje.” Wellicht is het beleid 
onduidelijk. Daarom hier nog 
even kort de regels van stadsdeel 

IJburg lijkt een ideale omgeving 
voor een hond. Veel groen, een 
fris windje, zo nu en dan een 
zonnige dag en enorm veel 
ruimte. Helaas blijft het daar 
niet bij. Volgens een aantal be-
woners van de Lumière-, Kiek-, 
en Erich Salomonstraat wordt 
IJburg compleet ondergepoept. 

Zeeburg op een rij: 1) honden tijdens 
de wandeling altijd aanlijnen; 2) 
hondenpoep altijd opruimen; en 3) 
wie met een hond wandelt, dient 
een opruimmiddel bij zich te hebben. 
 
Het stadsdeel is bekend met het 
probleem en geeft aan dat er dit jaar 
naast de reguliere controles ook weer 
acties zullen plaatsvinden gericht 
op naleving van het ‘bolusbeleid’. 
Binnenkort gaan er toezichthouders 
de straat op die niet alleen de 
hondenpenning controleren, maar 
die ook nagaan of het baasje een 
opruimmiddel bij zich heeft. Is dit 
niet het geval, dan riskeert hij of 
zij een boete van € 60,00. Het niet 
opruimen van hondenpoep kost de 
hondenbezitter al snel € 90,00.
Tekst: Petra Wijnholds

bolusbeleid

KORT
  NIEUWS
• Geld van gemeente voor 
tennispark iJburg Het college van 
B&W heeft een bedrag van € 265.000 
beschikbaar gesteld voor de aanleg 
van een gemeentelijk tennispark op 
het Rieteiland Oost op IJburg. Het 
college gaat er vanuit dat stadsdeel 
Zeeburg de overige kosten van ruim 
€ 1 miljoen voor de aanleg van 
het tennispark draagt. Wethouder 
Carolien Gehrels (Sport): “Met 
negen tennisbanen op IJburg kan 
de vereniging daar een mooie start 
maken. Er staan al meer dan 1300 
aspirant-leden op de wachtlijst en 
het businessplan van de vereniging 
ziet er goed uit. Sport op IJburg 

krijgt met de voetbalvereniging, 
de hockeyvereniging en nu ook de 
tennisvereniging echt de ruimte. Dat 
is ook nodig, dus zijn we blij dat dit 
geregeld is.” Roy Dackus (voorzitter 
Tennisvereniging IJburg): “Wij zijn 
uiteraard zeer blij dat de weg nu 
open staat voor de realisatie van 
een tennispark op IJburg en dat 
hiermee het enthousiasme van vele 
tennisliefhebbers op IJburg wordt 
beloond.”
• Zeeburg ook akkoord met 
tennispark Het Dagelijks Bestuur 
van stadsdeel Zeeburg heeft 
ingestemd met het voorstel om 
een gemeentelijk tennispark op 
IJburg te realiseren. Het tennispark 
bestaat uit negen tennisbanen, 
een oefenbaan, een clubgebouw 
en een kindertennisveld. Het 
nieuwe stadsdeel Oost zal zich in 
mei over het voorstel uitspreken. 
De centrale stad, het stadsdeel en 
Tennisvereniging IJburg in oprichting 
hebben de handen ineengeslagen 
om deze plannen te realiseren. 
Stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik: 
“Het is belangrijk dat het tennispark 
er snel komt; het voorziet in een 
grote behoefte. Ik ben erg blij met 
dit voorstel, waar we hard aan 
gewerkt hebben. Tennisvereniging 
IJburg is een grote, ambitieuze 
vereniging voor álle IJburgers, ook 
sporters met een handicap. We 
gaan ook samenwerken met de 
scholen, ook zij kunnen het park ge- 
bruiken.” Het tennispark komt op de 
oostelijke punt van Rieteiland Oost, 
waar ongeveer 10.000 vierkante 
meter beschikbaar is. Het stadsdeel 
stelt een krediet van 1,7 miljoen 
euro beschikbaar. De gemeente 
Amsterdam draagt 265 duizend 
euro bij. Alle banen worden verlicht. 
Het materiaal is zodanig dat er het 
hele jaar op gespeeld kan worden. 
Tennisvereniging IJburg gaat het 
park exploiteren en zal aanvankelijk 
een tijdelijk clubhuis neerzetten. 
Uiterlijk in 2011 moet het park 
gereed zijn. 

Woody, de 7 maanden oude Gos d’Atura Catalan, en de ruigharige dwergteckel Ollie van 9 maanden leven zich uit op de 
uitlaatstrook in het Diemerpark. Bazin Annemarieke ruimt hun poep op. “Uiteraard. Ook op de uitlaatplek trouwens. Ik wou dat 
iedereen dat deed. Deze uitlaatplek zou wat mij betreft, en ik weet dat andere hondeneigenaren er net zo over denken, uitgebreid 
mogen worden met het grasveld in het verlengde van de brug.”
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horizontaal 1 Feest 6 vrijstelling 12 mop 14 cricket slaghout 15 uitroep 17 Koninklijk Huis 
(motorkenteken) 18 kostuum 20 nummer (afk.) 21 wiskundig symbool 22 ervaring als bron van 
kennis 25 plaats 28 salaris 29 onkruid 31 jongensnaam 32 Lawrencium (symbool) 33 bijwoord 
35 snel 36 persoonlijk voornaamwoord 37 voorzetsel 38 versnelling (wielertaal) 40 deel van een gebit 
42 muzieknoot 43 bergplaats 44 boom 46 wroeging 48 zintuigen 51 bedrijfsorgaan (afk.) 
53 meisjesnaam 54 deel van een boom 56 en passant (afk.) 57 van onderen (afk.) 58 schouwburgterm 
60 lichaamsdelen 62 Eskimowoning 64 verschillende 66 haas 68 oude lengtemaat 69 vogel 70 baardje 
72 Erbium (symbool) 73 soort meditatie (afk.) 74 levensonderhoud 76 geprakt eten 78 manier van 
lopen 79 schoeisel.

verticaal 1 Insect 2 soortelijk gewicht (afk.) 3 oefenen 4 vreemd 5 heldere limonade gazeuse 
7 geografische aanduiding (afk.) 8 waterreservoir 9 zakken voor een examen 10 briefaanhef 
11 huilen 13 voorzetsel 16 god van de liefde 18 vrucht 19 vastzittend deksel 21 voetsoldaat 23 waterpot 
24 voorzetsel 26 geografische aanduiding (afk.) 27 voorzetsel 30 Chinese legpuzzel 34 edelsteen 
36 vis 38 noodroep (afk.) 39 klein soort paard 40 onderzoeksinstelling (afk.) 41 naaldboom 
45 mening 47 kapsel 49 puntdicht 50 ploegbaas 52 spoorstaaf 54 gevlochten bandje 55 beker 
57 vlug 59 ondernemingsvorm (afk.) 60 spil 61 voorzetsel 63 bordspel 65 gereedschap 67 Romeins keizer 
71 voorzetsel 74 boxterm 75 tantalium (afk.) 76 landenteken (afk.) 77 kanaalpeil (afk.).

AGENdA
4 april
Muziek Vrijburcht, 
Van Puffelen, 11.00 uur

10 april
Open Huizen Route 
IJburg, Expo: Krijn 
Taconiskade 408

11 april
Spinning marathon Life 
& Kicking tbv dove en 
slechthorende kinderen, 
10.00-15.00 uur

15 april
Film Vrijburcht, Inglorious 
bastards, 20.30 uur

18 april
Kinderfilm Vrijburcht, Pettson 
en Findus (AL), 13.30 uur

18 april
5e Nescioloop, 15 km 
wedstrijd, 7.5 & 15 km 
trimloop, 1.923 engelse 

mijl jeugdloop. 
www.nescioloop.nl

30 april
Koninginnedag

1 mei
Samensmelting stadsdelen 
Zeeburg en Oost/
Watergraafsmeer tot een 
groot stadsdeel Oost

4 mei
Theater Vrijburcht, 
Nacht der Girondijnen, 
Bevrijdingsvoorstelling, 
19.59 uur

4-7 mei
Annie MG Schmidtweek voor 
kinderen, Jeugdtheaterschool 
Theatraal IJburg en Theater 
Vrijburcht: Ik ben Stout:  
www.theatraalijburg.nl

7 mei
de Brug nr. 3 -2010 verschijnt

Agent petsnor Maarten Gerritsen

pUZZEl pRiJsvRAAG

deze puzzel wordt u aangeboden door dobbelsteen fotografie www.dobbelsteenfotografie.nl

Win een fotoshoot 
t.w.v. 250 euro!

Wilt u deze fotoshoot 
t.w.v. € 250,00 winnen?
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met uw naam, 
adres en telefoonnummer) 
voor 20 april naar:

de brug prijspuzzel
Zwanebloemlaan 22
1087 CD  Amsterdam
De winnaar krijgt thuis bericht. 
De oplossing wordt bekend 
gemaakt in de volgende krant.

De oplossing van de puzzel 
in de Brug nr. 1-2010 was: hij 
staat in de geur. De winnaar, 
i.h.M. den heijer-bodeutsch 
uit Diemen-Noord, heeft de 
prijs inmiddels in ontvangst 
genomen.
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