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LMB
Miranda likes to follow you on twitter, 
kwetterde het e-mailbericht mij 
tegemoet. Oeps. Na van de eerste schrik 
te zijn bekomen, realiseerde ik me dat ik 
me had geregistreerd op Twitter. En ja, 
dan weet je dat je vroeger of later wordt 
gefollowed.  

Steeds vaker krijg ik van dit soort 
spannende e-mails. Alsof ik duizend 
vrienden heb. Alsof ik heel veel speciaals 
te melden heb. In werkelijkheid 
is mijn e-mailadres door de jaren 
heen terechtgekomen in een bonte 
verzameling outlookadresboekjes van 
versleten relaties, oud-studenten en (de 
ergste) ex-lagereschoolgenoten. Wilma 
wants to share photos, Caesar wants you 
to join, Frederik invites, en Josine ten 
slotte (ik zat op de lagere school ooit 
bij haar in de klas) biedt me een digitale 
kettingbrief aan.

Ik trap er altijd in. Klik op de link, maak 
een accountje aan – met wachtwoord 
en al – en dat is dat. Meestal laat ik de 
virtuele vriendenbank na de eerste 
enthousiaste uitwisselingen zo goed als 
links liggen. Bang om mijn tijd te verdoen 
en bang ook dat mensen het niet bijster 
interessant vinden wat ik allemaal doe.

Maar goed, ik ben niet kinderachtig. 
Miranda wilde mij dus volgen op 
Twitter en ik klikte als de wiedeweerga 
op akkoord. Althans, dat was mijn 
voornemen. Maar welke gebruikersnaam 
en welk wachtwoord had ik ook alweer 
voor deze site gebruikt? Daar kwam ik 
dus even niet uit. Een account aanmaken 
is een ding. Het opslaan en bewaren van 
de bijbehorende codes een tweede. 

Want ik ben niet alleen actief op de 
communicatienetwerken, maar ik doe 
ook aan – kleine greep – digiboeken, 
digikleding, digivloerboen en 
digivogelvoer. Hier dien ik in te loggen met 
strikt vijf tekens, daar met acht (waarvan 
er minstens twee een cijfer moeten zijn) 
en soms zelfs blijkt het wachtwoord waar 
je na lang wikken en wegen op gekomen 
bent al te zijn vergeven aan een andere 
inventievelling en moet je iets anders 
bedenken. Hoe het ook zij, het vergt een 
hoge mate van nauwkeurigheid om al die 
bekwaam beveiligde accounts terug te 
vinden.

Hoe blij was ik daarom met de tip van een 
goede vriend. Er zou software bestaan 
waarmee je al je wachtwoorden op een 
veilige manier kunt archiveren. Een 
soort wachtwoordmanager eigenlijk. 
Zonder al te veel nadenken (zo ben ik nu 
eenmaal, maar dat was u waarschijnlijk 
al opgevallen) surfte ik naar de site, 
downloadde het programma en voerde 
mijn hele verzameling inloggegevens 
zorgvuldig in. Mij kon niks meer gebeuren.

Hoewel… Wat is nu ook alweer 
het hoofdwachtwoord van mijn 
wachtwoordmanager? 

Wachtwoordmanager
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

De oostelijke ontsluitingsweg van IJburg 
is weliswaar al enige maanden open, maar 
de openstelling is nog altijd niet officieel. 
Het wachten is op besluitvorming van de 
gemeente Diemen over het openstellen 
van de Overdiemerdijk en het Diemense 

deel van de brug vanaf Haveneiland-Oost. 
Het college van B&W van Diemen heeft 
hierover reeds positief besloten, maar de 
gemeenteraad moet haar goedkeuring 
nog geven. Dat gaat gebeuren op 8 juli 
aanstaande, en het lijkt erop dat niets een 

positief besluit in de weg zal staan. Direct 
daarna zullen B&W van Diemen nog een 
zogenoemd verkeersbesluit nemen over de 
wijziging van de bewegwijzering ter plaatse 
en dan is de openstelling officieel een feit. 

Hoewel... aan de einder doemt een nieuw 
probleem op. Het kwam aan de orde tij-
dens de eind mei georganiseerde voorlich-
tingsavond voor Diemenaren uit de directe 
omgeving van het betreffende gebied. Zij 
werden geïnformeerd over de maatrege-
len die Amsterdam gaat verzorgen – aan-
leg fietspad en verkeerslichten – om het 
verkeer ter plaatse in veilige banen te lei-
den. De omwonenden krijgen straks ook 
te maken met de aanleg van de officiële 
verbindingsweg van IJburg met de A1. En 
wat gebeurt er als deze weg in 2013 gereed 
is? Dan gaat Nuon de Overdiemerdijk af-
sluiten, omdat deze door Nuon nog steeds 
wordt geclaimd als ‘eigen weg’. Bij het ho-
ren van deze mededeling ging er een schok 
door de zaal. De weg naar de Maxis zou 
worden opgeheven?! “Hoe zit het dan met 
het al jaren geldende recht van overpad?” 
was een van de eerste vragen die werden 
gesteld. Het zal echter Nuon zelf zijn die 
daar antwoord op moet geven. 
C. Peddemors 

Nu het college van burgemeester en wethouders van Diemen onlangs  
positief heeft gestemd over het openblijven van de Oostelijke Ontsluiting 
IJburg, dreigt Nuon in 2013 opnieuw roet in het eten te gooien.

‘HEt HEk’: oostEliJkE oNtslUitiNGsWEG biJNA officiEEl opEN

Afsluiting dreigt weer in 2013

De Zeeuwse klipper Sailboa vaart voor de eerste keer de haven van IJburg binnen, met schipper Leemhouts aan het roer. Vanaf 
dinsdag 29 juni start zijn veerdienst: drie maal daags heen en weer naar Pampus. Ted (42) uit Almere kijkt geinteresseerd toe.

Uitslag tweede kamer Verkiezingen 2010 stadsdeel oost

pvdA 

VVD  

Groenlinks  

D66  

sp  

pVV  

cDA  

christenUnie 

pvdD 

opkomst 71,8% (Bron: dienst O&S)

2010 37,4%
2006 31,0%

2010 14,3%
2006 11,2%

2010 16,0%
2006 16,0%

2010 7,2%
2006 19,8%

2010 6,4%
2006 3,3%

2010 2,4%
2006 7,5%

2010 0,8%
2006 1,3%

2010 1,8%
2006 3,4%

2010 13,0%
2006 5,0%
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Terug van weggeweest 
Blijburg III staat 

als een huis



WINKELCENTRUM IJBURG

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

IJburg is helemaal top
Sinds 1 april - en dit is geen grap - 
is D.I.O. drogisterij IJburg geopend. 
Gljalt de Vries is er bedrijfsleider. 
“Het is een feest om hier te werken”, 
zegt hij. “Er komen allemaal aardi-
ge, leuke mensen in de winkel, die 
je inzet en adviezen waarderen. Niet 
alleen over geur en kleur, maar ook 
over alle denkbare geneesmiddelen 
en voedingssupplementen. We heb-
ben bijna alles in huis”. En mocht 
een product er niet zijn, dan zorgt 
De Vries er als het even kan voor, dat 
het dezelfde dag alsnog komt. 

Top1toys
Op 10 juni zijn wij, Alexandra en Frans, een speel-
goedwinkel begonnen in winkelcentrum IJburg. We 
hebben bewust gekozen voor het franchiseconcept 
van Top1toys, vanwege de goeddoordachte acties en 
steeds verrassende en exclusieve nieuwtjes. De ope-
ningsdagen overtroffen onze verwachtingen, en de 
toekomst zien we dan ook met veel vertrouwen tege-
moet. Zeker, omdat zo ongeveer één op de drie klanten 
ons ervan overtuigde dat het de hoogste tijd was voor 
een speelgoedwinkel a la Top1toys. Voor een klein ca-
deau van bijvoorbeeld lego of playmobil hoeft men nu 
namelijk niet meer naar Amsterdam -Centrum.

Biolicious
Al jaren hoorden wij dat IJburg behoefte had aan een 
biologische winkel. Je waant je bij ons in een overdekte 
markt. De geuren en kleuren van de verse groente en het 
vers gebakken brood komen je tegemoet. Wij zijn een  
gezellige, complete biologische buurtsuper met heel veel 
versproducten (groente, fruit, kaas, vlees en brood) maar 
daarnaast ook alle andere biologische levensmiddelen. 
Alles vers alles lekker. Wij zijn Biolicious!
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Ik heb nooit in mijn leven echt goed kunnen opschieten met mensen die 
hun rijbewijs niet in 1 keer hebben gehaald. Dat geeft verder niet, maar 
ik wil wel dat ze me met u aanspreken. Maar genoeg over mij. Laten we 
het hebben over mij. Laten we het hebben over wat ik allemaal al heb 
gedaan in mijn splinternieuwe brik. Tijdens het rijden natuurlijk. Wacht 
even... Misschien moet ik het eerst over de waggie hebben. Het is een Seat 
Ibiza uit 1995... Dat is dus te oud om cool te zijn en niet oud genoeg om 
cool te zijn. Verder kan ik ‘m niet in z’n vijf zetten want dan valt ‘ie uit 
en het voorste raam aan de passagierskant kan niet open. Ook zit er een 
startonderbreker op, maar daarvan is het knopje stuk. Om het samen te 
vatten zal ik de politieagente die mij gisteren staande hield even quoten: 
“Dit ding rammelt aan alle kanten.” Maar goed, het ging over de activiteiten 
tijdens het rijden. Makkelijke dingen zoals bellen en sms’en tellen niet echt 
mee want dat deed ik tijdens de rijlessen al. Ik heb het over de echte grote 
mensen dingen, zoals het installeren van de autoradio... Gewoon op de 
A2. Ook heb ik al verscheidene maaltijden bereid in mijn hooptie; ik heb 
er namelijk een grill-oventje in zitten. Ook zelf ingebouwd trouwens, maar 
dat was tijdens een hele lange file dus dat telt ook niet echt. Verder heb 
ik ook alle afleveringen van de Sopranos nog een keertje gekeken, in de 
auto heb je tenminste goed de tijd omdat je toch alleen maar een beetje zit 
te zitten. Ik heb trouwens ook een bankdruk-apparaat besteld voor op de 
achterbank, voor de schouders. You gotta have crazy schouders. 
Dames en heren, ik ben dus eindelijk automobilist en ik beloof u plechtig 
dat ik mijn best zal doen om de wegen nog iets gevaarlijker te maken dan 
ze al zijn. Misschien zet ik wel een Beertender in de auto ofzo. Nooit meer 
nuchter op de snelweg! Ik heb er in elk geval zin an.

WilliEs
WARtAAl

• • • VERkEERsVEiliGHEiD • • •

Zijn specialiteit is breakdance, eigenlijk b-dance, een onderdeel van de hip-
hop. Daar begon het allemaal mee. Hiphopper Robin ontdekte zijn talent bij 
toeval, toen hij tijdens de pauze op de middelbare school eens iets uitpro-
beerde. “Het voelde wel lekker.” Toen hij op een schoolfeest met vrienden 
onder luid gejoel van de aanwezige dames een breakdance-showtje gaf, was 
voor hem de zaak beklonken.

Robin ging op les in Diemen bij Dino da Cruz – danser en choreograaf. “Natuurlijk moet je 
talent hebben,” zegt hij. “Maar het zijn lastige bewegingen, dus je moet ook gewoon heel hard 
oefenen. Thuis schoof ik de bank aan de kant en deed ik niet anders.”

Op een gegeven moment trainde de jonge danser vijf dagen per week, vier uur per dag. “Waar 
Dino les gaf, was ik. Gaaf, maar lastig vol te houden in combinatie met school.” Aan zijn stu-
die accountancy gaf Robin onlangs dan ook de brui. “Het was ook geen leuke opleiding. De 
komende tijd ga ik maar weer open dagen bezoeken. Want ik wil er wel iets naast blijven doen. 
Dansen is mooi, maar niet voor je hele leven.”

Intussen verzamelde zich onder de bezielende leiding van Da Cruz een talentvolle groep hip-
hoppers. Ze noemden zichzelf Street4onE en deden mee aan de Amsterdamse Stadsspelen van 
2008. Ze kwamen door de voorrondes, en werden tweede in de halve finale. De beste drie van 
elk stadsdeel mochten naar de finale. “Wij wonnen! Ons eerste succes.”

In 2009 werd Street4onE Nederlands kampioen Hiphop. De beste drie van alle landenkampi-
oenschappen uit de wereld mochten vervolgens naar het WK in Las Vegas, georganiseerd door 
de Amerikaanse organisatie Hip Hop International (HHI). Street4onE eindigde daar op de 
13de plaats.

 “Een fantastische ervaring. En dit jaar kunnen we onszelf verbeteren. Want vanaf 25 juli 2010 
staan we daar weer. In maart werden we namelijk voor de tweede keer Nederlands Kampioen. 
We zoeken nog sponsors, want de reis naar en het verblijf in Las Vegas moet bekostigd worden. 
Voor geïnteresseerden: de HHI World Hiphop Championships 2010 wordt in de VS op 23 
zenders uitgezonden.”

RobiN (20 JAAR)kiJk op DE WiJk

‘Hiphop is mijn leven’

Robin op strand Blijburg – hij hielp er sjouwen tijdens 
de opbouw – in een krachtpatserspose. De danser 
draait er zijn hand niet voor om.

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

www.debrugkrant.nl

Steeds weer zien we op IJburg geheimzinnige oranje cirkels verschijnen. Op iedere 
nieuwe stoep of straat lijken ze spontaan te ontstaan, en veel mensen vragen zich 
af wat daar toch de bedoeling van is. Zouden dat de plekken zijn waar straks de 
ondergrondse containers komen, bijvoorbeeld?
Jan Henckel, manager van de afdeling Grootschalige topografie bij de gemeentelijke 
Dienst Persoons- en Geo-informatie biedt opheldering.
“In iedere nieuwe buurt verrichten wij metingen om de situatie in de straat – 
gebouwen, lantaarnpalen, etc. – toe te voegen aan de grootschalige kaart van 
Amsterdam. Die kaart is nodig voor het kadaster, bouwvergunningen en dergelijke.” 
De kaart kan worden bekeken via www.atlas.amsterdam.nl. Makkelijk als je een 
adres wilt opzoeken. Maar ook voorzieningen, zoals tandarts en apotheek, zijn erop 
terug te vinden.

Wie nu op die website kijkt zal zien dat de kaart van IJburg niet helemaal ‘bij’ is. 
Er wordt aan gewerkt om hem te actualiseren. Om de kaart te kunnen maken zijn 
verschillende metingen nodig. Dat is een precies werkje, waarbij vanaf vaste plekken 
moet worden gemeten. Om die meetpunten vast te leggen worden er genummerde 
spijkers in de grond geslagen. Deze worden gemarkeerd met een oranje cirkel, zodat 
ze gemakkelijk terug te vinden zijn. Op den duur verdwijnen die cirkels door de 
regen. De spijkers blijven zitten. Voor als er nog eens gemeten moet worden. 
Carla Peddemors

oRANJEGEktE

Een van de geheimzinnige oranje cirkels: een 
meetpunt aan de Hollandiagracht.
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FITNESS & GROEPSLESSEN,

INCLUSIEF 
5 PERSONAL 
TRAININGEN 
T.W.V. €450,-

PT ONE ON ONE € 300,- P.P.
PT GROUP ONE ON TWO € 250,- P.P.
PT GROUP ONE ON THREE € 200,- P.P.

EEN ZOMER LANG FIT
BIJ LIFE & KICKING

www.lifeandkicking.nl
Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922

PERSONAL TRAINER
NEEM DEZE ZOMER JE EIGEN

BIJ LIFE & KICKING

6 WEKEN LANG 
ONBEPERKT
FITNESS & GROEPSLESSEN,

INCLUSIEF
5 PERSONAL 
TRAININGEN 

450,-
 300,- P.P.
 250,- P.P.
 200,- P.P.

6 WEKEN LANG
ONBEPERKT

NAP Amsterdam
Krijn Taconiskade 124
1087 HV Amsterdam
T: 020- 416 4000
F: 020- 416 4001
info@napamsterdam.nl

IN DE ZON 
EN UIT DE WIND 
BIJ N.A.P.
Zeven dagen per week vanaf 
10 uur ‘s ochtends geopend
 
N.A.P. heeft regelmatig live 
optredens, check onze agenda:

www.napamsterdam.nl

ALLE 
DAGEN 
OPENWINDSCHERMEN

NU BIJ N.A.P.

Het bruisend middelpunt van nautisch IJburg, 
dat was wat Amsterdam voor ogen stond toen 
de binnenhaven op Haveneiland Oost van de te-
kentafel kwam. Wie komende zomer door het 
Havenkwartier loopt, zal zien dat die opzet is 
geslaagd. Omringd door terrassen en restau-
rants ligt hier de prachtige jachthaven van Wa-
tersportvereniging IJburg, waar kleine en grote 
boten, zeiljachten en motorsloepjes een plek 
hebben gekregen. Deze week komen er enkele 
grote schepen bij. 

Driemaal daags naar Pampus
Als liefhebber van de watersport had schipper Imre Leen-
houts al een gevarieerd zeemansleven achter de rug toen hij 
enkele jaren geleden besloot als zelfstandig ondernemer ver-
der te gaan. Nu is hij eigenaar van de Zeeuwse klipper Sail-
boa (gebouwd in 1899), waarmee hij de komende maanden 
driemaal daags heen en weer vaart tussen IJburg en Pampus. 
De veerdienst werd vorige week officieel geopend in aanwe-
zigheid van Jeroen van Spijk, portefeuillehouder Cultuur en 
Toerisme van stadsdeel Oost. De eerste afvaart is dinsdag 29 
juni om 10 uur. De Sailboa vertrekt tot 5 september dagelijks 
(behalve maandag) om 10, 12 en 14 uur uit de haven. De te-
rugreis is om 12.30, 14.30 en 16.30 uur. Een retourtje, inclu-
sief entreebewijs Pampus, kost 17 euro voor volwassenen en 
13 euro voor kinderen.

Partyschepen en Harbour Club
Menno Hoekstra, directeur van charterrederij De Muider 
Compagnie, maakte een lang gekoesterde droom waar in de 
haven van IJburg. “Met een combinatie van haven, schepen en 
horeca wil ik helpen de gezellige sfeer te scheppen die past bij 
de eerste en echte IJmeerhaven die Amsterdam nu rijk is,” zegt 
hij. Eind juni opent Harbour Club The Lighthouse, een multi-
functioneel grand café aan de Krijn Taconiskade. Er is een grote 
bar, een podium voor livemuziek, en er komt een grote leestafel 
met wifi-verbinding. Op de entresol wordt ‘De Tafel van IJburg’ 
gevestigd: een ruime vergaderzaal met glazen wand.

Ook Hoekstra’s schepen – de antieke zeetjalk De Egelan-
tier uit 1889 en de stalen tweemaster De Rederijker – liggen 

in de haven aangemeerd. Ze zijn voor gezelschappen van 
circa 50 personen te huur voor zeiltochten, varende ver-
gaderingen, feesten en partijen. Het vaarseizoen loopt tot 
november, maar de schepen blijven ook in de winter op 
IJburg liggen.

Racezeilen
Voor klanten die eens aan een zeilrace willen deelnemen 
werkt Hoekstra al jaren samen met Tijmen van Elst van Sai-
ling Business Events. Deze heeft voor dit doel twee scherpe 
zeiljachten (IMX 40) ter beschikking. Ook deze – de Appel 
en de Peer – komen binnenkort op IJburg te liggen. Ze zijn 
eveneens te huur voor zakelijke zeilevenementen zoals be-
drijfsuitjes en teamtrainingen, voor de pret en voor serieuze 
wedstrijden. Mèt schipper, uiteraard.

De Titaan: strak interieur onder bolle zeilen
Zeetjalk De Titaan lag als vergaderschip van ING Vastgoed 
al langer op IJburg, aan de Cas Oorthuyskade. Vanaf deze 
week heeft De Titaan een nieuwe ligplaats in de haven, met 
een nieuwe eigenaar: De Titaan bv, directeur Leon Verraes. 
Hij brengt het schip als charterschip in de vaart voor IJbur-
gers en publiek van elders, voor vergaderingen, feesten en 
partijen.

Meer informatie 
Sailboa www.ijburgpampus.nl 
Racezeilen www.sailingbusinessevents.nl
Titaan www.detitaanamsterdam.nl 
De Muider Compagnie www.muidercompagnie.nl/
amsterdam-zeilen.html

Natuurspeelplaats Jeugdland wordt opnieuw ingericht. Het da-
gelijks bestuur heeft in mei het definitieve ontwerp vastgesteld. 
Met een speelweide met speeltoestellen, een waterspeelplaats, 
een kabelbaan en een moestuin is Jeugdland na de herinrich-
ting weer een aantrekkelijk speelterrein voor alle kinderen. Op 
het terrein naast het clubgebouw komt een natuurlijke kin-
der- en waterspeelplaats voor kinderen van nul tot zes jaar, ook 
geschikt voor kinderen met een beperking. Daarnaast wordt 
er een avontuurlijke waterspeelplaats aangelegd voor jeugd 
van zes tot veertien jaar, met wiebelbruggen, een natuurbe-
levingswand, een plek om dammetjes te bouwen, spannende 
oversteken en een tunnel. Naast het speelterrein komt een grote 
moestuin en een speelweide met kabelbaan en nieuwe speel-
toestellen.Het wordt een veilig, duurzaam en spannend geheel. 
Ouders kunnen vanaf een verhoogd terras hun kinderen in de 
gaten houden, of plaatsnemen aan een van de picknicktafels 
die her en der op het terrein staan.Germaine Princen, stads-
deelwethouder Projecten, is verheugd over het nieuwe ont-
werp. “In de stad, waar vrije speelruimte schaars is, is een grote 
natuurspeelplaats een uitkomst. Kinderen vinden het heerlijk 
om in de natuur te spelen. Met dit ontwerp wordt Jeugdland 
aantrekkelijker voor kinderen van álle leeftijden, en voor vol-
wassenen.” Aan het definitieve ontwerp hebben ook jeugdige 
bezoekers van Jeugdland meegewerkt. De kosten zijn geraamd 
op 390 duizend euro. Het dagelijks bestuur heeft de tweede fase 
van het plan, de herinrichting van de rest van het terrein, voor-
alsnog geschrapt vanwege de bezuinigingen waarmee het stads-
deel zich geconfronteerd ziet. De werkzaamheden gaan van 
start in november 2010, zodat het vernieuwde Jeugdland medio 
2011 kan worden geopend. Jeugdland: Valentijnkade 131. April 
tot november, woensdag t/m zondag: 10.00-18.00 uur.

bEDRiJViGHEiD HAVEN iJbURG NEEMt toE

VEERboot NAAR 
pAMpUs EN 
cHARtERscHEpEN

In mijn huis is iets misgegaan. Er is een fundamentele 
fout gemaakt. En zonder drastisch ingrijpen kan 
het niet worden gefikst. 
Het huis was gloednieuw toen we het kochten. 
Casco bovendien: leeg en uit rauw beton. Dat gaf 
de gelegenheid er een VT-Wonenhuis van te maken 
– een langgekoesterde wens. Een VT-Wonenhuis is 
een huis dat zich leent voor een reportage in het 
interieurblad VT-Wonen. Een fascinerend blad, 
omdat het laat zien hoeveel tijd en geld de mens 
over heeft voor het op orde brengen van zijn huis. 
Meer dan dat: wie huishoudt volgens VT-Wonen, 
maakt een kunstwerk van zijn interieur. 
Elke maand verzamelt het tijdschrift fotoreportages 
van schitterend verzorgde binnenhuizen. Ze zijn zo 
mooi dat je in al die foto’s tegelijk zou willen wonen. 

Er staan teksten bij als: “Wat een uitzicht, deze 
skyline van keukenkastjes.” 

En: “Het bad is betegeld met 
handgeknipte, Italiaanse 

mozaïeksteentjes.”
En: “Het kunstwerk 

aan de muur is een 
Dalí, gekocht in een 

galerie in New 
York.”
Wandelend door 
mijn betonnen 
casco zag ik mijn 
huis al in een 

fotoreportage. 
Dit was het 

moment. Ik 
wilde niet 

w o n e n , 
maar VT-

Wonen. 

Zo kwam het dat de keuken een skyline van 
keukenkastjes kreeg en het bad betegeld werd 
met exclusieve tegels. Er kwam duur behang 
aan de muren, pittig hout op de vloeren en een 
handgemaakte kast, die ik persoonlijk had gekocht 
diep in de medina van Marrakech. 
De spullen waren er, maar toen ze bij elkaar 
stonden, klopte er niks van. Een VT-Wonenhuis was 
het niet geworden. Het was gewoon een huis. Vol 
met spullen en met mensen. 

Om erachter te komen waar het misging, 
bestudeerde ik elke maand de nieuwe 
fotoreportages. Al snel zag ik het verband. Wat 
al die interieurs op de foto’s gemeen hebben, is 
dat er niemand woont. Alles is er onbewoonbaar 
gestyled: glimmende gietvloeren waar je niet 
overheen kunt lopen omdat het krast. Kamers zo 
leeg dat elke zucht er klinkt als een schreeuw. Zelfs 
de rommel is gestyled: een handdoek semi-slordig 
over een natuurstenen badkamerbank geslagen. 
Roze Birkenstock-sandalen, sensueel uitgetrapt 
naast het Piet Boon-bed. 
In een kunstwerk kun je niet leven, dus zie je 
nauwelijks mensen op de foto’s. Soms schiet er, 
off-focus, een frêle vrouw voorbij; een fee die niets 
aanraakt en niets eet. Soms doemen er ook kinderen 
op. Bijzondere kinderen, want ze gedragen zich. Ze 
zetten met hun skateboards geen zwarte strepen 
op de vloer, noch vullen ze het Arte-behang met 
postmodern viltstiftdesign. 
De kinderen van VT-Wonen, viel me op, hebben 
vaak rare namen als Ocker, Teeuwis of Sabeth. Dat 
versterkte mijn overtuiging dat ze niet bestaan. 
Dat álle VT-Wonenhuizen niet bestaan. Het zijn net 
filmdecors. Daar moet je ook je eigen leven niet 
naar modelleren. 
Een geruststellende gedachte voor iemand die zijn 
eigen huis maar niet op orde krijgt.

Vt-WoNEN

toiNE
HEiJMANs

bezem door Jeugdland

Initiatiefnemers N.A.P., Bloem en Muidercompganie 
werken hard aan de organisatie van het festival 
in de haven, dat na de zomervakantie plaats zal 
vinden. Een feestje op de oorspronkelijke datum,  
26 juni, bleek om allerlei redenen helaas niet 
haalbaar. Wordt vervolgd!

fEstiVAl iN DE HAVEN NA DE zoMER 
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Niet langer meer rondrijden in de buurt op zoek naar een 
geschikte parkeerplaats. Niet langer meer huren, maar 
bezit hebben. En tegen een zeer schappelijke prijs zonder 
overdrachtsbelasting ! 

Blok 48B Pieter Oosterhuisstraat € 28.900,- vrij op naam

Blok 52B Johan Huijsenstraat € 25.900,- vrij op naam

Het betreft parkeerplaatsen in een afgesloten en overdekte 
parkeergarage op het Haveneiland, IJburg.

                            
Voor meer informatie en inlichtingen
Geraldine Hallie Groep | IJburglaan 1281 | 1087 GJ Amsterdam
T (020) 626 74 87 F  (020) 416 17 39 I info@hallie.nl 

Uw NVM makelaar op IJburg  IJburglaan 1281 1087 GJ Amsterdam Tel.: 020 - 495 06 50 ijburg@hallie.nl www.hallie.nl
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Parkeerplaatsen te koop! 

Gazelle 
Orange Innergy
Als beste getest in het AD!
Litium ion accu met een 
actieradius 45/75 km, lage
ruime instap, 8 versnellingen 
en een digitale display  

Van: € 2.199,-

Voor: € 1.699,-

Orange Innergy

 OP=OP  

Eénmalige aanbieding, zolang de voorraad strekt…

Gazelle superdeal!
 ORANGE INNERGY 

Nedelands beste � ets met electrische trapondersteuning.
(Framemaat 49 cm)

Wij zijn dealer van:

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

Pretorius_Adv_IJbrug_Gazelle_Juni2010.indd   1 16-06-10   09:25

KORT
  NIEUWS
• EERstE WoNiNGboUW zEEbURGER-
EilAND iN 2012 Op donderdag 10 
juni is de eerste bouwenvelop voor 
woningbouw op het Zeeburgereiland 
ondertekend. De gemeente Amsterdam 
(Projectbureau IJburg) en de 
ontwikkelcombinatie BuitenIJland 
leggen hiermee de bouw van  een blok 
van circa 40 huurwoningen in de RI-O 
buurt op het Zeeburgereiland vast.  De 
bouw van dit blok start in de eerste 
helft van 2012. De ontwikkelcombinatie 
BuitenIJland is een samenwerking 
tussen de Alliantie Ontwikkeling en 
AM. Op het Zeeburgereiland geeft 
BuitenIJland ook aan de silo’s een 
nieuwe bestemming. Twee van de drie 
silo’s worden ontwikkeld tot het Annie 
M.G. Schmidt Huis. Al in het najaar van 
2010 wordt Waaidorp geopend op het 
Zeeburgereiland, de tijdelijke locatie 
voor het Annie M.G. Schmidt Huis en 
restaurant Praq.
• plAN tENNispARk biJ DEElRAAD 
oost Dinsdagavond 18 mei 2010 heeft 
de commissie Algemene en Sociale Zaken 
gesproken over de ontwikkeling van 
een tennispark op IJburg. Dit tennispark 
wordt gerealiseerd op het Rieteiland 
Oost. Het voorstel is gebaseerd op een 
initiatief van Tennisvereniging IJburg 
en is door stadsdeelvoorzitter Fatima 
Elatik (PvdA) uitgewerkt. Er komen 
9 tennisbanen, een oefenbaan, een 
Kidsplayground en een clubgebouw. 
Tennisvereniging IJburg is een grote, 
ambitieuze vereniging voor alle IJburgers, 
ook voor sporters met een beperking. 
Scholen kunnen in de toekomst ook 
gebruikmaken van het park. Binnenkort 
neemt de stadsdeelraad van Amsterdam 
Oost een besluit over het plan. In 2010 
zou de aanleg van het tennispark al van 
start kunnen gaan.
• scHilDEREN VooR WARcHilD De 
kinderen van BSO Flierefluitegem hebben 
veertig schilderijen gemaakt, met als 
centraal thema ‘vrijheid-blijheid’. Deze 
worden tijdens het zomerfeest van de 
Buitenschoolse Opvang tentoongesteld. 
Ouders kunnen de doeken op deze 
dag kopen en de opbrengst zal worden 
gedoneerd aan Warchild.
• toEzicHt op stRAND bliJbURG Het 
nieuwe Strand Blijburg, met openbaar 
toilet, wordt beheerd door stadsdeel 
Oost. Er is zwemtoezicht van 10.00 tot 
20.00 uur, en desgewenst wordt eerste 
hulp verleend. De ballenlijn geeft de 
grens tussen diep en ondiep water 
aan. Honden moeten op het strand 
aangelijnd te zijn. Om de kwaliteit van 
het zwemwater te waarborgen wordt 
het bij Blijburg één keer per twee weken 
gecontroleerd. Handig: bus 66 stopt bij 
de halte ‘Strand IJburg’.
• spoRt EN spiRitUElE oNtWikkEliNG 
Het onlangs geopende Zen Centrum 
Spirikara richt zich op de spirituele 
ontwikkeling van (met name) kinderen door 
de eeuwenoude tradities van de oosterse 
vecht- en verdedigingskunsten. Het 
centrum is gespecialiseerd in traditioneel 
karate. Kinderen oefenen zelfbeheersing 
door zelfverdedigingskunst, waarbij 
discipline en loyaliteit voorop staan. 
Vereniging Topkarate Amsterdam vervult 
alle karatelessen. Maar let op: goede 
voeding is ook belangrijk, vindt Spirikara. 
Daarom worden er kinderkookworkshops 
georganiseerd in samenwerking 
met Dana’s. De kinderen maken dan 
bijvoorbeeld zelf ijs, of een gezonde pizza. 
Zen Centrum Spirikara, Lumièrestraat 67. 
Zie ook: www.spirikara.nl

digibeetabcONS NIEUWE D
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 D – van digibeet.

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 

Officieel mogen ze drie jaar op deze plek 
blijven. Maar Van Mierlo hoopt op vier 
of, wel ja, vijf. Makkelijk ging het ook 
deze keer niet. “Niks gaat makkelijk. Ze-
ker niet als je in Nederland iets wilt neer-

zetten dat een beetje een vrijplaats is. 
Dat komt door die wet BIBOB. Je moet 
bewijzen dat je niks crimineels doet. Be-
lachelijk. Het zou toch andersom moeten 
zijn? En als ze dan nog een beetje snel met 

een uitspraak zouden komen… maar nee 
hoor. We hebben de opening een maand 
moeten uitstellen.”
 
Dan wordt de wijn gebracht. “Kijk, we 
hebben schortjes nu. O, wij zijn zo net-
jes. Mag ik jullie straks de meterkast la-
ten zien? Daar word je zo warm van. Als 
er op Blijburg I een orkest ging spelen, 
moest je bij de meterkast gaan staan, 
want de stoppen sprongen gegarandeerd. 
Dat zal nu niet meer gebeuren. Er zit dan 
ook voor een vermogen aan leidingen 
onder de grond. Juist alles wat je niet ziet 
is duur. De gemeente heeft een deel van 
de riolering en van de waterleiding be-
taald. De rest is allemaal van onszelf.”
 
Zolang IJburg er ligt, staat Blijburg. Als 
een rots in de branding van de nieuwe 
wijk. De sfeer op de stadsrandidylle 
zal menig bezoeker over z’n vinexvrees 
heen hebben geholpen. Maar een aan-
tal jaar geleden veranderde de sfeer op 
het strand. Er verschenen ‘types’ en er 
ontstond een ‘kutsfeer’. Van Mierlo ging 
daarom aan tafel met stadsdeelvoorzit-
ter Elatik. Omdat er iets moest gebeu-
ren. Dat vond het stadsdeel gelukkig 
ook. Zij houden op de nieuwe locatie 
toezicht op het strand. “Dat is echt heel 
erg fijn.”
 
Het hoort allemaal bij ondernemen. En 
juist dat vindt de creatieve doorzetter 
Van Mierlo nog steeds mooi om te doen. 
“Ik was vroeger die gek die met mijn neus 
dicht van de duikplank sprong. Slechte 
zomers, verregende festivals. En altijd 
moet het doorgaan. Soms gaat het goed, 
soms niet. Ik heb geleerd te accepteren 
als het niet gaat. Daar ben ik trots op.”
 
Op zaterdag 3 juli vindt de zesde editie 
van festival Costa del Soul plaats, het 
geesteskind van Van Mierlo. “Het wordt 
zo leuk. We hebben een waanzinnige li-
ne-up van kunstenaars en freaks. Op het 
hoofdpodium is alleen maar soul te ho-
ren. Echt een ander geluid dan op andere 
festivals.”
 
Een nieuwe plek, een nieuwe keuken, 
een opgeknapte kapel, weg van het ter-
ras. Ook nieuw dit seizoen: freaky funky 
friday. De vrijdagmiddagborrel, terug op 
Blijburg. “We willen een hippe plek cre-
eren, voor leuke mensen. Voor mensen 
van het eiland. En laten zien dat we meer 
zijn dan alleen een strandtent. Het is zo 
leuk om ook gewoon kroeg te zijn. Dis-
colichten aan, de tafels opzij en dansen 
maar. Kom maar op, buurtgenoten!”

Het is weer feest  
biJ bliJbURG iii 

NiEUWE plEk, 
NiEUWE kEUkEN, 
NiEUWE VibEs

Opbouwen, afbreken, verslepen en weer opbouwen. Voor de derde keer 
in zeven jaar. ‘Lullig’ blij is ze dan ook, eigenaresse Stanja van Mierlo, dat 
Blijburg weer staat. “Met 45 man hebben we dit in vijf weken opgebouwd 
– wáánzinnig. Het was heftig, maar het is gelukt. We zijn open. En ja, ik ben 
trots. Het is geworden wat we wilden.”

Het was zwoegen, maar Blijburg 
staat weer. Stanja van Mierlo 
(en twee leden van de crew) is 
geland op de nieuwe plek.



ZOEKT PROFS!
VOOR HAAR NIEUWE

KINDEROPVANG
IN IJBURG

WIE ZIJN WIJ?
Een tweede thuisbasis voor kinderen van 0 tot 12 jr. in horizontale groepen, waarbij we méér doen met kin-
deropvang. We zijn continue vernieuwend bezig en werken met computers en webcams op de groep. Onze
profs gaan door de knieën, luisteren en kijken naar wat het kind wil. Ze geven het kind respect en
vertrouwen. KinderVilla geeft vertrouwen aan kind, ouder en medewerker!

WIE ZOEKEN WIJ?
Professionele medeopvoeders (pedagogisch medewerkers) voor onze baby/peutergroepen en naschoolse
opvang. Je bent niet bang voor regen, gaat graag naar buiten, neemt initiatief en staat voor kind en kwaliteit.
De juiste opleiding en ervaring is noodzakelijk! SPW 3 of 4, opleiding lichamelijke opvoeding, theater- en/of
handenarbeiddocent, zorgsector of pabo is wat wij in jou zoeken.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
� CAO kinderopvang salariëring
� extra uren worden doorbetaald
� alle kansen voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden
� meedenken in ons vernieuwende beleid
� initiatief nemen en het behalen van doelstellingen wordt extra beloond
� dienstverband en inwerkprogramma per half augustus, open 1 september 2010

REAGEREN?
Stuur je motivatie met c.v. per mail naar werk@kindervilla.com t.a.v. E. Suer, directeur KinderVilla. Of stuur
deze naar Johan Geradtsweg 109-111, 1222 PP Hilversum. Alle vestigingen van KinderVilla zijn uitstekend te
bereiken met openbaar vervoer en auto. Zie onze site www.kindervilla.com voor een eerste KinderVilla indruk.
We zien uit naar je spoedige reactie!

Bezoek de 
modelwoning
Maria Austriastraat 43  
(nabij hoek Diemerparklaan)

iedere zaterdag 
van 11.00-13.00 uur

020-6267487
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Van 10 t/m 18 juli staat IJburg in het teken 
van mode. Voor het eerst strijkt de Amster-
dam International Fashion Week (AIFW) 
downtown – het openbare programma van 
dit toonaangevende mode-evenement – 
neer op IJburg. Modewinkels, fotografen 
en creatieve ondernemers uit deze wijk 
werken mee om te laten zien wat dit deel 

van Amsterdam aan mode in huis heeft.

Hanneke Bouma (36), mede-eigenaar van 
creatief bureau Moses., is initiator van 
AIFW downtown IJburg. “Ik wil IJburg 
graag op de kaart zetten als creatieve en le-
vendige woonwijk. De Fashion Week vindt 
twee keer per jaar plaats. Als deze IJburgse 

modeweek een succes wordt, kijken we of 
we het over een halfjaar nòg grootser kun-
nen aanpakken.”

Het besloten gedeelte van de Amsterdam 
International Fashion Week vindt van 
14–18 juli plaats op Cultuurpark Wester-
gasfabriek.

iJburg fashion district, 10 t/m 17 juli:
In de deelnemende modewinkels op 
het eiland wordt u op zaterdag 10 en 
zaterdag 17 juli onthaald met een hapje 
en een drankje. Bezoekers ontvangen 
op vertoon van de kassabon (minimale 
besteding 50 euro) aan het eind van 
de route bij café restaurant N.A.P. een 
gratis glas wijn. 

fashionfotografie bij N.A.p. 
Amsterdam, 10 t/m 18 juli:
Modefotografen Carin Verbruggen, 
Ferry Drenthem Soesman en Nick 
Kidman, alle drie wonend en 
werkend op IJburg, maken speciaal 
voor downtown een modeportret 
met IJburg als decor. 

De portretten zijn van 10 t/m 18 juli te 
bezichtigen in café-restaurant N.A.P. 
aan de haven (Krijn Taconiskade 
124).

Window Watching: film Behind the 
scenes, 10 t/m 18 juli:
Tijdens de fotoshoots van Verbruggen, 
Drenthem Soesman en Kidman wordt 
er ook gefilmd. Hoe het er behind-the-
scenes aan toe ging kunt u zien op een 
beeldscherm in de etalage van creatief 
bureau Moses. (begane grond Y10-
gebouw, IJburglaan 628).

• JAzzfEstiVAl op pAMpUs Stichting 
Muider Muziek Festival organiseert op 
zaterdag 3 juli een festival op forteiland 
Pampus. Op deze avond vormt 
het eiland het decor voor zomerse 
jazzmuziek. De stichting, ondersteund 
door Lions Club Muiden Weesp, heeft 
als doel geld in te zamelen voor 
regionale goede doelen. De opbrengst 
van het unieke jazzfestijn zal dan ook 
gaan naar werkkleding voor de groep 
vrijwilligers die zich dagelijks met hart 
en ziel inzet voor het behoud van dit 
beschermde forteiland. “Wij hopen 
dat veel mensen komen genieten 
van de prachtige jazzmuziek en de 
zonsondergang op Pampus,” aldus de 
organisatie.
Line-up: salsa-orkest Sofrito, Na Mas, 
Lils Mackintosh Band (‘de Europese Billy 
Holiday’), Trio Line-Up, Friso & Friends 
met o.a. Paul Fagel, en accordeonist 
Paul Papillon.
Jazz op Pampus: Zaterdag 3 juli 
2010, 20.00 uur tot middernacht. 
Toegangsprijs (inclusief boottocht) 
€ 35,- per persoon. Vertrek vanuit 
Muiden, bij aanlegsteiger Herengracht 
tegenover huisnummer 33. Afvaarten 
vanaf 18.30 uur en vervolgens ieder half 
uur. Meer informatie en kaartverkoop 
via www.jazzoppampus.nl

spEktAkEl op iJbURG: WiE Wil HElpEN?
Op zondag 5 september organiseert Theatraal IJburg in het Diemerpark het jaarlijkse Spektakel op IJburg, met gratis theater, 
dans, verteltheater, straattheater, workshops en (spel)activiteiten voor iedereen!
De organisatie is hard op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een dag(deel) willen helpen bij de logistiek, publieksbegeleiding 
en op- en afbouw. Wil je meehelpen? Meld je dan aan bij Andrea van Wingerden: andrea@bureaubarel.nl / 020-4121415.

&
spoRtVElDEN DiEMERpARk iN GEbRUik GENoMEN

100 fietsnietjes 
3 parkeerplaatsen

Voorzitter fred coesel van Afc 
iJburg is zelf ‘een luie speler’
fred coesel (39) woont met vrouw 
en twee kinderen van 4 en 2 sinds 
2008 op IJburg. Zelf voetbalt hij sinds 
z’n 4de jaar bij SDW in Amsterdam 
West, nabij Sloterdijk. “Ik krijg 
regelmatig uitnodigingsbrieven voor 
kinderen die mogen meedoen met een 
selectietraining van Ajax of AZ. Er speelt 
een meisje bij ons dat tot de beste 
voetbalsters van Nederland gerekend 
mag worden. En een jongen die bij Ajax 
mag gaan ballen. Dat is toch leuk?”

Voorzitter Mundi van Embden van 
AHc iJburg speelt een keer per 
week trimhockey
Mundi (49) kwam met zijn vrouw 
en twee kinderen van 9 en 7 twee 
jaar geleden naar IJburg. Toen de 
nieuwe club werd opgericht, was 
er een voorzitter nodig. “En kijk 
mij hier eens zitten. Ik vind het leuk 
om me in te zetten voor de club. 
Want je kan wel steeds klagen dat 
er niets is, maar je kunt er ook iets 
aan doen. IJburg maak je ten slotte 
zelf.”

pARkEERiNstRUctiE 
Parkeren in het park is niet 
toegestaan. Het stadsdeel komt 
daarom met de volgende instructie:

Bezoekers van Sportpark IJburg 
worden geacht te parkeren in 
de garage onder Winkelcentrum 
IJburg en vandaar te voet naar 
het park te gaan. IJburgers wordt 
verzocht met de fiets te komen.

Denk jij dat de parkeerinstructie 
van het stadsdeel zal werken? Heb 
je een goede oplossing voor dit 
parkeerprobleem? Mail het ons, 
op info@debrugkrant.nl. Wordt 
eventueel vervolgd in de volgende 
editie.

Wat ooit begon met een stel mini’s in de 
gymzaal, is uitgegroeid tot een voetbalclub 
van meer dan 300 leden. En er staan nog eens 
250 gegadigden op de wachtlijst. “Een lijst die 
iedere dag langer wordt,” zegt voorzitter Fred 
Coesel van AFC IJburg. “Komend seizoen 
spelen we met 22 jeugdteams competitie-
voetbal. We zouden daarnaast heel graag een 
paar veteranenteams in de competitie willen 
brengen… dus ‘oudjes’, kom maar op.”

Ook bij hockeyvereniging AHC IJburg 
kunnen alleen leden uit het ‘oudere’ seg-

ment (12+) nog terecht. Graag zelfs. Want 
sinds de officiële oprichting in april zijn 
er al 360 kinderen aangemeld. Die komen 
niet alleen uit stadsdeel Oost, maar ook 
uit andere delen van de stad. “We zijn net 
klaar met het indelen van alle teams voor 
de competitie,” zegt kersverse clubvoorzit-
ter Mundi van Embden met gepaste trots. 
Vier jongensteams en negen meisjesteams 
doen mee aan de officiële zaterdagcom-
petitie van de KNHB. Daarnaast spelen er 
nog eens 12 teams in de officieuze zondag-
competitie. “We willen graag zoveel moge-
lijk IJburgers de gelegenheid geven om te 
sporten.”

“Precies.” Coesel zegt het zachtjes, “want het 
is natuurlijk mooi dat het sportpark er ligt, 
maar eigenlijk is het te klein. Het stadsdeel 
ziet dat ook wel in; kijk de beleidnota’s er 
maar op na. In het Sportaccommodatieplan 
2006 van de gemeente staat zelfs dat er op 
IJburg behoefte is aan 12 sportvelden. In het 
advies Naar een sportieve metropool uit 2009 
dringt de Sportraad zelfs aan op versnelde 
aanleg daarvan. Dan blijkt weer eens dat er 
een diepe kloof gaapt tussen beleid en uit-
voering. Maar als het goed is, komen er in 
2011 inderdaad velden bij.”

Het gezamenlijke clubhuis – architect Van 
Erven Dorens heeft al een ontwerp klaar-
liggen – laat iets langer op zich wachten, 
onder meer vanwege rompslomp met ver-
gunningen. Vrijwilligers van de hockey- en 

voetbalclub hebben zich intussen verenigd 
in een zogenoemde barcommissie, om na 
te denken over inrichting en beheer van 
het toekomstige onderkomen. Tegelijkertijd 
proberen de besturen met man en macht 
een tijdelijke accommodatie te regelen: een 
bescheiden kantine bijvoorbeeld. En toilet-
ten, want de honderden kinderen die straks 
op het veld actief zullen zijn, moeten toch 
ergens naar de wc kunnen.

Samen iets moois maken
Mundi: “Het leuke van verenigingen is: je 
leert IJburg beter kennen. En andersom gaat 

de wijk meer leven door de sportclubs. Bo-
vendien, elke sportvereniging wordt gedra-
gen door de ouders. Zonder hen geen club. 
Dat is meteen het ook het mooie.” 

De velden liggen er strak bij. Op een paar te 
realiseren technische kleinigheden na –elek-
triciteit, 100 fietsnietjes en 3 parkeerplaat-
sen – staat niets een glorieuze toekomst de 
clubs nog in de weg. “Over een paar weken,” 
zegt een stralende AFC-voorzitter, “spelen er 
voor het eerst in de geschiedenis van IJburg 
honderden kinderen hun wedstrijden in het 
park!”

Na zeven jaar ‘aanklooien’ heeft IJburg dan toch eindelijk z’n eerste offi-
ciële buitensportcomplex. De twee kunstgrasvelden en het natuurgrasveld 
van Sportpark IJburg worden op 30 juni officieel geopend. Vanaf september 
spelen voetbalvereniging AFC IJburg en hockeyvereniging AHC IJburg er hun 
competitiewedstrijden. Een mijlpaal in de geschiedenis van IJburg. De voor-
zitters van beide clubs zijn blij, heel blij.

Mode viert hoogtij op iJburgKORT
  NIEUWS

iJbURG pRoGRAMMA AifW downtown

Deelnemende winkels: 
Ien Lifestyleshop, Flo4kidz, Frontrow, Sevenlands, Suburb Denim, BIJ’TIJ, Tjikky&Ko. 
Deelnemende winkels en N.A.P. zijn herkenbaar aan de AIFW raamsticker.

AMstERDAM iNtERNAtioNAl fAsHioN WEEk koMt downtown

In Amsterdam staat genoeg kantoorruimte te koop  
of te huur. Deze kantoorruimte heeft echter niet de  
kwaliteit en afmetingen die je zoekt. Wat zoek je dan? 
Een gebouw met eigen identiteit, kleine vloeren en 
uniek. Een creatieve uitstraling, stoer, hoge ruimten, 
een bijzonder gebouw en een bijzondere locatie. Een 
gebouw waar synergie tussen bedrijven plaats vindt  
en niet onbelangrijk, de mogelijkheid om te kopen  
en mee te beslissen in het ontwikkelingsproces.  
Investeren in je eigen gebouw, je eigen uitstraling  
en je eigen pensioen. Blok 28c op IJburg zorgt dat  
deze droom binnen handbereik komt.

Belangrijke doelstelling voor de realisatie van dit 
bedrijfsgebouw is dat het een eigen ontwikkeling 
is voor meerdere eindgebruikers tegen kostprijs. 
Voor al deze opdrachtgevers is het gebouw met haar 
kwaliteit het uitgangspunt. Het hele budget wordt 
benut om kwaliteit te realiseren en de prijs/kwaliteit 
verhouding te optimaliseren. Als eigenaar ben je zelf  
opdrachtgever en koop je tegen kostprijs een gloed-
nieuwe bedrijfsruimte! 

Wilt u meer informatie over dit unieke concept dan  
kunt u contact opnemen met Michiel van Hoof. 

Een eigen gebouw

als visitekaartje!

AM | Noord-Holland
Michiel van Hoof
T +31 (0) 20 4949200

AMstErdAM

IJburg

Waterstad3_blok28c_AD271x192_def.indd   1 17-06-2010   11:34:16

Initiatiefnemers vonden het belangrijk om in 
samenwerking met de gemeente op IJburg 
voorzieningen te realiseren voor bewoners, onder wie 
natuurlijk jongeren, die inspelen op de behoeftes in 
de wijk. Een Fietscrossbaan behoorde destijds tot de 
ideeën. Toen de marktmeester van IJburg Stef Spigt 
kort geleden het plan opnieuw op tafel legde, werd 
direct de daad bij het woord gevoegd. De doelstelling 
is om voor het begin van de schoolvakantie deze 

crossbaan gereed te hebben. Het viel de marktmeester 
op dat jongeren graag rondcrossen op braakliggend 
land. En laat het stuk grond aan de Bert Haanstrakade 
zich daar nu uitstekend voor lenen! Aangezien de 
kavel op dit moment niet gebruikt wordt - al zullen er 
in de toekomst woningen verrijzen van het consortium 
Waterstad 3 – krijgt de plek ineens met spoed een heel 
belangrijke functie, namelijk die van een bruikbare 
buitenspeelplek voor de jeugd.

Waterstad 3 en Stichting Bikewise werken op dit 
moment al aan de realisatie van het plan. Eind 
juni wordt begonnen met het graafwerk; voor de 
zomervakantie moet Fiestcrossbaan IJburg in gebruik 
genomen zijn. 

De officiële openingsdatum van de baan wordt zodra 
bekend gepubliceerd op www.debrugkrant.nl.

Aan de Bert Haanstra-
kade wordt op de 
kavel van het toe-
komstig Blok 32 een 
fietscrossbaan gere-
aliseerd. Consortium 
Waterstad 3, Project-
bureau IJburg, stads-
deel Oost en Stichting 
Bikewise slaan op 
aangeven van markt-
meester Stef Spigt de 
handen ineen om de 
BMX-baan voor nog 
voor de zomer ge-
reed te hebben.

 fietscrossbaan
 iJbURG 

NiEUWE hotspot VooR DE JEUGD VooR DE zoMER klAAR
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Tijdens de landelijke Dag van de Architectuur, op zondag 27 juni 2010, organiseert 
architectuurcentrum ARCAM met de BNA (Bond van de Architectuur) Van Hot naar 
Hergebruik. Op deze dag is bijzonder erfgoed van Amsterdam van 10.00 tot 17.00 
uur speciaal open voor het publiek. In Amsterdam Oost worden drie ‘bravourestuk-
ken’ opengesteld: de drie silo’s en één slibvijzelgemaal op het Zeeburgereiland, en het 
voormalige Burgerziekenhuis aan de Linnaeusstraat.

ARCAM besloot zich te richten op recente 
voorbeelden van spectaculair hergebruikte 
panden. Op de verschillende locaties zijn 
gidsen aanwezig om te vertellen over verleden, 
heden en toekomst van de panden. In het 
ARCAM-gebouw staat een recyclemarkt met 
recyclekleding en producten. Belangstellenden 

kunnen zich met speciaal ingezette bussen 
van Hot naar Her laten brengen, maar met 
eigen vervoer komen kan natuurlijk ook. Passe-
partouts (met informatie over alle panden - € 
7,50 per stuk, kinderen tot 12 jaar gratis) zijn 
verkrijgbaar bij ARCAM en zondag 27 juni op de 
verschillende locaties. 

Architect Kentie en Partners Bouwjaar 1891

Het voormalige Burgerziekenhuis werd getekend door architect Dolf van Gendt, die wereldberoemd werd 
met zijn ontwerp van het Concertgebouw. Destijds was het een ultramodern gebouw, met een liftsysteem 
op waterkracht en centrale verwarming. Het hospitaal was bedoeld voor gegoede stadsgenoten. Na de 
oorlog vervaagden de standsverschillen en kon ook de gewone Amsterdammer er terecht. Wat je ‘gewoon’ 
noemt: in 1947 werd Johan Cruijff er geboren. 

In 1991 sloot het ziekenhuis zijn deuren en werd het in gebruik genomen als Stadsdeelkantoor Oost/
Watergraafsmeer. Toen ook dat in 2009 vertrok naar een nieuwe locatie kon de transformatie tot hotel 
beginnen. Het pand wordt zoveel mogelijk in oude staat hersteld, waarbij details zullen verwijzen naar 
het medische verleden. Het dak is dertig centimeter gelicht, zodat ook de zolder gebruikt kan worden. 
Na de renovatie, die naar verwachting in 2011 voltooid zal zijn, telt het Eden Park hotel (vier sterren) 125 
kamers.

Lijst van alle opengestelde gebouwen in de stad:
NDsM-loods (Neveritaweg 15, Noord)
MtV Networks benelux (Neveritaweg 6, Noord)
smederij (wordt o.a. kantoor Red Bull (Neveritaweg, Noord)
kraanspoor (Kraanspoor 36, Noord)
centrale Markthal (Jan van Galenstraat 4, West)
silo’s zeeburgereiland (Zeeburgereiland, Oost)
tramremise/De Hallen (Bellamyplein, West)
schijnheilig (Passeerdersgracht 23, Centrum)
De bazel (Vijzelstraat, Centrum)
Duintjer cs (Vijzelstraat, Centrum)
the bank (Rembrandtplein, Centrum)
burgerziekenhuis (Linnaeusstraat 89, Oost)
kauwgomballenfabriek (Paul van Vlissingenstraat 8b, Oost)
ARcAM, Architectuurcentrum Amsterdam 
(Prins Hendrikkade 600, Centrum)
slibvijzelgemaal (Zeeburgereiland, Oost)

DAG VAN DE ARcHitEctUUR ‘ VAN Hot NAAR HERGEbRUik’

biJzoNDER ERfGoED VooR 
HEt pUbliEk GEopEND

slibViJzElGEMAAl

bURGERziEkENHUis

silo’s

Architect MIR architecten Bouwjaar 1977

Op het Zeeburgereiland staan twee slibvijzelgemalen. Deze 
gebouwtjes – bijzonder door hun compacte, hoekige vorm en 
betonnen uiterlijk – zijn net als de silo’s restanten van de in 
2006 ontmantelde rioolwaterzuiveringsinstallatie. Fotograaf/
ondernemer Martijn van den Dobbelsteen ontwikkelt één van 
de slibvijzelgemalen in twee fases tot een creatieve werk- en 
ontmoetingsplek. In de eerste fase wordt het bestaande gebouw 
ingericht als werkruimte voor Dobbelsteen Fotografie en de 
redactie van lokale krant de Brug. Het voormalige gemaal blijft 
daarbij grotendeels in de oorspronkelijke staat. In de toekomst 
worden hier kleinschalige culturele evenementen georganiseerd. 
Verder zijn bezoekers er welkom voor koffie en het laatste 
nieuws. In de tweede fase wordt het slibvijzelgemaal als het 
ware uitgerekt, waardoor het fors groter wordt en gedeeltelijk 
onder straatniveau komt te liggen. Op de bovenverdieping 
vinden dan vijf creatieve ondernemers hun werkplek. Op de 
begane grond ontstaat een 21 meter lange galerieruimte die 
aan weerszijden als patio 5 meter doorloopt naar buiten. De 
ruimte wordt onder meer voorzien van loungebanken, een 
kleine bar, een fotostudio en draadloos internet. Het voormalige 
slibvijzelgemaal heeft dan zijn nieuwe bestemming als creatieve 
hotspot bereikt.

Architect Arons en Gelauff Architecten Bouwjaar 1978

Begin jaren tachtig werd op het Zeeburgereiland de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost (rwzi Oost) in gebruik 
genomen. Drie gigantische silo’s op het terrein, zogenoemde 
gisttanks, maakten er onderdeel van uit. Door de komst van 
IJburg en woningbouwplannen op Zeeburgereiland moest 
de ‘stinkende’ rwzi Oost het veld ruimen. Drie silo’s op het 
terrein werden als ‘kenmerkende elementen uit het verleden’ 
gespaard. Bij een door stadsdeel Zeeburg uitgeschreven 
prijsvraag viel de keuze voor de herinrichting op ‘Stichting 
Annie MG’. Deze realiseert in twee silo’s het Annie MG 
Schmidthuis: een cultuurhuis voor jong en oud, met op het 
dak een vestiging van restaurant Praq en een spectaculaire 
speeltuin. De voormalige bezinkputten worden 16 meter 
verhoogd – ze gaan van 23 naar maar liefst 38 meter. Op 
27 juni mogen geïnteresseerden het dak op: de architecten 
vertellen alles over het enorme bouwproject en het Annie MG 
Schmidthuis. 

KOM NAAR DE KADE VAN 
STEIGEREILAND NOORD!
ZATERDAG 26 JUNI VAN 12.00 - 15.00 UUR
OP DE WINDJAMMERDIJK 34

Bent u geïnteresseerd in kopen of huren op 
IJburg? Kom dan genieten van de open dag op 
Steigereiland Noord. 
Kijk binnen in de diverse modelwoningen en 
geniet van een hapje en een drankje op de kade. 

voor meer informatie 

www.hetsteigereilandnoord.nl

Kopen? Huren?of op

Kijk binnen...  
  ...en ontdek het echte IJburg 

verkoop:

Kuijs Reinder Kakes
T 020 - 416 18 61
verhuur:

Vesteda
T 020 - 524 69 99

OPEN HUIS
ZATERDAG 26 JUNI 
12.OO - 15.OO UUR

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

www.kbgadvocaten.nl • secretariaat@kbgadvocaten.nl

ALIMENTATIE EN OMGANGSREGELINGEN

Een echtscheiding op zichzelf kan snel een feit zijn, het regelen van de 
alimentatie en de omgang met de kinderen vereist vaak meer tijd, over-
leg en onderhandelingen. En wanneer alles is geregeld komt het gere-
geld voor dat onderwerpen als alimentatie en omgang met de kinderen, 
lang na de echtscheiding opnieuw de kop opsteken. 

Alimentatie
Als gevolg van gewijzigde omstandigheden kan het nodig zijn dat de afgesproken 
(of door de rechter vastgestelde) alimentatie moet worden bijgesteld. Zo vervalt het 
recht op partneralimentatie als de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen met 
een nieuwe partner. Of wanneer de alimentatiegerechtigde weer in zijn of haar eigen 
levensonderhoud kan voorzien. Alimentatieplichtigen kunnen de rechter vragen de 
alimentatie stop te zetten omdat zij -al dan niet tijdelijk- geen inkomen hebben. De 
economische crisis heeft ertoe geleid dat de draagkracht van veel alimentatieplichti-
gen met een eigen bedrijf er behoorlijk op achteruit is gegaan. Het is niet meer dan 
fair dat dan opnieuw gekeken wordt naar de hoogte van de alimentatie.
In extreme gevallen kan de partneralimentatie door de rechter worden beëindigd op 
grond van wangedrag. Op 15 juli 2009 besloot het Hof Den Haag dat “het gedrag van 
de vrouw dermate grievend is geweest dat (…) niet van de man kan worden verwacht 
dat hij enige bijdrage levert in de kosten van levensonderhoud (…) van de vrouw”. 
Het gedrag van de vrouw bestond uit telefoonterreur, het vernielen van de auto van 
de man en poging tot brandstichting. Op 9 november 2008 veroordeelde het Hof 
Leeuwarden een vrouw die tegen een soortgelijke uitspraak in beroep was gegaan, 
zelfs in de kosten van de procedure. Dat komt in het familierecht maar zelden voor.

Omgangsregeling
Ook kan het nodig zijn om een vastgestelde omgangsregeling te wijzigen. Bijvoor-
beeld omdat werkroosters van ouders veranderen of omdat een ouder verhuist. Vaak 
heeft maar een van de twee ex-partners de behoefte om afspraken te wijzigen. Het 
is daarom lastig om dit soort zaken in onderling overleg te regelen. Toch kan uit de 
jurisprudentie wel worden afgeleid dat het beter is om samen naar een oplossing te 
zoeken dan om het geschil aan de rechter voor te leggen. 
Anders is het wanneer een omgangsregeling niet wordt nagekomen. In 2005 heeft 
de Hoge Raad voor het eerst het standpunt ingenomen dat het strafbaar was om niet 
aan de uitvoering van een omgangsregeling mee te werken. Toen ging het over een 
vader die zijn kind niet op het afgesproken moment naar huis bracht. Deze uitspraak 
is van groot belang wanneer de kans bestaat dat een kind wordt meegenomen naar 
het buitenland. In 2009 is voor het eerst een moeder strafrechtelijk veroordeeld om-
dat zij niet aan een omgangsregeling wilde meewerken. Voor veel vaders die door 
moeders buiten spel zijn gezet, is deze uitspraak een doorbraak.

Wanneer u behoefte heeft aan meer informatie kunt u Maddie Wisman mailen 
via wisman@kbgadvocaten.nl. U kunt ook bellen en een afspraak maken voor een 
kennismakingsgesprek. 

Kool Bloch Gavami advocaten
Toon Kool   Frank Meijers   Maddie Wisman 

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

Kool Bloch Gavami advocaten is sinds begin 2007 gevestigd op IJburg 

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

Het kantoor kenmerkt zich door professionele rechtsbijstandverlening, 

goede bereikbaarheid en aanvaardbare tarieven.

De advocaten van Kool Bloch Gavami advocaten zijn specialisten. 

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

advocaten zich op een beperkt aantal rechtsgebieden. Afhankelijk 

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

belangen het beste kan behartigen. 
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of neem contact op 
met Lingotto
 
020 - 560 8910
INFO@LINGOTTO.NL

ZELFSTANDIGE 
KANTOORUNITS 
VANAF 123M2 
• ruim balkon
• vloerverwarming/koeling
• gietvloer

PERFECTE LIGGING 
• direct aan de Ring 

Amsterdam (A10) 
• aan het water
• goed bereikbaar

GUNSTIGE PRIJS 
• huurprijs vanaf  

€ 1.475 per maand 
(exclusief BTW)

DE XXX IS 
DRIE KEER 
EEN TIEN

Vier jaar geleden startte de kookclub op initiatief 
van Mentrum, Cordaan en cliënt Gaya, de eerste kok 
van De Stek. Elsa van der Kooy, kwartiermaker van 
Mentrum: “Gaya wilde graag koken voor een groep 
mensen. Dit is het eerste cliëntgestuurde project 

van Mentrum.” Wekelijks komen zo’n 15 tot 24 
mensen bij elkaar om voor vijf euro per persoon een 
driegangendiner te nuttigen. Van der Kooy: “Doel van 
het project is om een brug te slaan tussen psychiatrie 
en samenleving. Dat gaat goed: de vaste gasten zijn 

een mengelmoes van cliënten, vrienden of familie 
van cliënten, buurtbewoners en hulpverleners. Soms 
ontstaan er zelfs vriendschappen.”

De vrijwilligers die meewerken in de kookclub – 
allemaal cliënten van de zorginstellingen – krijgen 
regelmatig complimenten van de gasten. Vandaag 
op het menu: Indiase currysoep, masala van rundvlees 
en spinazie met rijst en vanillevla toe. “Lekkere soep, 
Ronald,” zegt Jeanet, een oudere Surinaamse dame, 
tegen de kok. Zijn assistent Rob schept voor haar 
altijd bewust kleine porties op; hij weet dat ze geen 
grote eter is. “Maar ik vind het altijd heel lekker 
hoor,” lacht Jeanet. “Bovendien is het dichtbij. Ik 
woon hierboven, dus ik hoef alleen maar de lift in te 
stappen en ik ben er.”

Stilletjes genieten de gasten van hun maaltijd. “Je 
hebt mensen die nooit hun mond opendoen, die gaan 
gewoon direct na het eten weg,” zegt Mathilde, die 
De Stek wekelijks samen met haar moeder bezoekt. 
“Maar bij de koffie wordt er wel gekletst hoor,” 
zegt Natasja. De vrijwilligster geeft een kan water 
door. Alcohol wordt niet geschonken in De Stek. Van 
der Kooy: “Veel cliënten hebben alcoholproblemen 
gehad. We maken het ze niet onnodig moeilijk.” 
Na het eten roken de kok en zijn maatje buiten 
een sigaret. Koken is Ronalds grote passie. Ook 
in het dagelijks leven werkt hij als kok. Sommige 
gasten geven hem bij het verlaten van De Stek een 
schouderklopje. Ze gluren bij de uitgang nog even 
naar het menu van volgende week. Ronald: “Ik stel 
het helemaal zelf samen.” Aan verzoeknummers 
doet hij niet. “Ze vinden het toch altijd lekker wat 
ik kook.”

Wilt u een keer op dinsdagavond om 18.00 mee-eten 
bij De Stek? Reserveer maandag vóór 12.00 uur via 
telefoonnummer 06-29402039, of mail naar: elsa.
vander.kooy@mentrum.nl.
De ruimte is ook te reserveren voor bijeenkomsten 
en partijen.
Dieuwertje Mertens

kookclUb DE stEk slAAt EEN bRUG 
tUssEN psycHiAtRiE EN sAMENlEViNG

de 
clUb 

De zelfgemaakte vlag wappert aan de gevel van De Stek – het steunpunt van zorginstellin-
gen Mentrum, Cordaan en de Osiragroep aan de William Barlowlaan 1. Binnen zijn bijna alle 
zitplaatsen aan de twee grote tafels bezet. Iedere dinsdagavond om zes uur gaan psychia-
trisch patiënten, cliënten met een verstandelijke beperking en buurtbewoners aan tafel bij de 
kookclub op het Steigereiland.

Iedere dinsdagavond om 18.00 schuiven 
psychiatrisch patiënten, cliënten met een 
verstandelijke beperking en buurtbewoners 
aan tafel bij De Stek op het Steigereiland.

Goed 
bereikbare

winkel- en  
kantoor-
ruimtes

Bent u op zoek naar goed bereikbare winkel- of  kantoorruimte 
op IJburg in Amsterdam? Dan kunt u terecht in Multifunk.

verhuurt

Multifunctionele  
bedrijfsruimtes  
op IJburg

Multifunk ligt aan de IJburglaan, op 

een goed bereikbare en zichtbare 

locatie. Vanaf de ring A10 parkeert u 

binnen een minuut direct voor de 

deur. De ruimtes op de begane grond 

zijn zeer geschikt als winkelruimte. 

De ruimtes op de eerste verdieping 

lenen zich prima voor kantoorruimte. 

De afgewerkte units zijn al te huur 

vanaf 50 m2, voor een huurprijs van 

s 550,- per maand. U kunt ook een 

parkeerplaats huren. Wilt u meer 

informatie of wilt u een ruimte 

bezichtigen?  Kijk op www.ymere.nl  

of bel met Ymere op 0800 – 0006.

www.ymere.nl
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• NAtURAl yoGA op HEt stRAND 
Geïnteresseerden kunnen iedere 
vrijdag op het strand van Blijburg in 
de open lucht een yogales volgen. 
Met haar lessen ‘Natural Yoga’ vraagt 
yogadocente Noëlle Sterk bovendien 
aandacht voor het thema duurzaamheid. 
Een les van anderhalf uur kost 11 euro, 
waarvan een gedeelte ten goede komt 
aan een natuurproject in Brazilië. 
Natural Yoga vindt deze zomer op 
verschillende plekken in Noord Holland 
plaats. Initiatiefneemsters – ‘drie 
meiden met een missie’ – zijn Noëlle 
Sterk, Chantal van der Meij en Sacha 
Hettema. “Veel mensen denken bij 
duurzaamheid aan iets noodzakelijks, 
iets waarvoor je moet offeren. Maar 
wij willen laten zien dat duurzaamheid 
ook van binnenuit kan komen en heel 
natuurlijk aanvoelt,” zegt Noëlle. 
“Onze boodschap is: zorg goed voor 
jezelf én voor de natuur. Aan mensen 
die zich deze zomer aanmelden willen 
wij meegeven dat deze twee dingen 
prima samengaan. Yoga is een mooi 
begin. De rest gaat vanzelf.” Natural 
Yoga doneert namens elke deelnemer 
een boom aan Plant a Billion van 
The Nature Conservancy. Dit project 
zorgt mede voor schoon drinkwater, 
banen voor lokale bevolking, en geeft 
bovendien de aarde weer lucht. Kijk 
op www.naturalyoga.nl voor meer 
informatie. Natural Yoga: elke vrijdag 
op strand Blijburg, van 10.00 tot 11.30 
uur

KORT
  NIEUWS Niet alle water 

is zwemwater…

Na een lange, koude winter kan er weer volop 
gezwommen worden rond IJburg. Maar hoe 
zit het eigenlijk met de kwaliteit van het 
zwemwater? Sinds kort kunt u hierover op 
de website van de provincie Noord-Holland 
actuele informatie vinden. Op 121 plekken 
in de provincie wordt het water regelmatig 
gecontroleerd, bijvoorbeeld bij Strand 
Blijburg en het strandje in het Diemerpark. 
Inspecteurs houden toezicht op hygiëne 
en veiligheid door het water geregeld te 
testen op de aanwezigheid van blauwalgen, 
parasieten en bacteriën. Vooral wanneer 
de watertemperatuur stijgt kunnen 
er blauwalgen gaan groeien. Wie hier 
doorheen zwemt en water binnenkrijgt, 
kan last krijgen van huidirritatie en maag- 
darmstoornissen. Om over de parasieten en 

bacteriën nog maar te zwijgen… 
In het geval van een blauwalg-alarm plaatst 
de gemeente waarschuwingsborden, zowel 
op Strand Blijburg als op het strandje in het 
Diemerpark. Maar wie het thuis al wil weten, kan 
terecht op www.noord-holland.nl (doorklikken 
naar: Zwemwaterkwaliteit) of bellen met de 
zwemwatertelefoon 0800 9986734, toets 2.
In al het overige water op en rondom 
IJburg is zwemmen niet toegestaan. De 

inspectie wijst erop dat zwemmen buiten 
het officiële zwemwater voor eigen 
risico gebeurt. Toch wordt er op warme 
dagen op veel plekken van een steiger of 
wallenkant gesprongen. Onverstandig 
dus, ook zonder blauwe slierten en dooie 
vissen. Wie het zekere voor het onzekere 
wil nemen, kiest voor het officiële 
zwemwater op IJburg. 
Carla Peddemors
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de brug
puzzel • strip • colofon • agenda

Horizontaal 1 Eenvoudig houten gebouw 6 ongewenste planten 12 clown 14 insect 15 Roemenië 
(internetadres) 17 bijwoord 18 literatuur prijs 20 lichamelijk gehandicapte (afk.) 21 muzieknoot 
22 parachuteren 25 delen van bloeiende planten 28 azijn 29 wateroppervlak in de tuin 31 luizenei 
32 muzieknoot 33 als gast 35 kwelgeest 36 astronomische eenheid (afk.) 37 Somalië (afk.) 38 gewas 
40 deel van een gebit 42 voorzetsel 43 insect 44 klaar 46 zekering 48 van adel 51 Amsterdamse tijd 
(afk.) 53 meisjesnaam 54 stel 56 Europees record (afk.) 57 geheel 58 natuurlijke ontspanning 60 
aanbouw aan de tuinzijde 62 Duitser afkomstig uit het voormalige Oost-Duitsland 64 een vlak vullen 
met lijnen 66 cliënten 68 sciencefiction (afk.) 69 ruimtelijke ordening (afk.) 70 klein chemisch afval 
(afk.) 72 universiteitsdocent (afk.) 73 minidisk (afk.) 74 mijnheer 76 paar 78 een beetje scheel kijken 
79 uit een bepaalde windstreek. 

Verticaal 1 Randen met bloemplanten 2 voorzetsel 3 tuingereedschap 4 snaarinstrument 5 als boven 
(Lat. afk.) 7 namiddag (afk.) 8 gewicht (afk.) 9 in grote hoeveelheid neerkomen 10 oudste stad 
11 natuurgebied aan zee 13 persoonlijk voornaamwoord 16 regelmaat 18 specerij 19 horeca beroep 21 
vogel 23 onzes inziens (afk.) 24 Bijbelboek (afk.) 26 lage rivierstand (afk.) 27 persoonlijk voornaamwoord 
30 soort garagedeur 34 grasveld in de tuin 36 wereld 38 vluchtige stof 39 vruchtennat 40 bijwoord 41 
plek in de heuvels 45 tuin accessoire 47 levendige klanken voortbrengen 49 onder het genoemde 50 
schubvleugelig insect 52 tuingrondstof tegen vorst 54 mening 55 zeezoogdier 57 adem 59 sportclub 
(afk.) 60 Selenium (afk.) 61 oude lengtemaat 63 stil (afk.) 65 bedwelming door drank 67 vervoermiddel 
71 inhoudsmaat (afk.) 74 uitroep 75 muzieknoot 76 schoolonderzoek (afk.) 77 lage druk (afk.). 

AGENDA
25-27 juni
Kermis op het Joris 
Ivensplein

27 juni
Kofferbakkenverkoop/
rommelmarkt, 10.00 uur, 
parkeerplaats Blijburg 
(elke laatste zondag van 
de maand)

Dag van de Architectuur 
Van Hot naar Hergebruik, 
10.00-17.00 uur, 
Zeeburgereiland

28 juni
Nederland - Paraguay live 
op groot scherm, DOK48, 
16.00 uur

30 juni
Opening sportpark IJburg, 
Diemerpark

2 juli
Yoga in de buitenlucht, 

10.00-11.30 uur, 
strand Blijburg (elke 
vrijdagochtend)

3 juli
Festival Costa del Soul, 
6e editie, Blijburg

Jazzfestijn Fort Pampus, 
20.00 uur 

4 juli
Soundtrackcity geluids-
wandeling, vertrek vanaf 
Espressofabriek, 15.00 uur

10-18 juli
Amsterdam International 
Fashion Week downtown

19-23 augustus
SAIL Amsterdam, 
noordelijke en zuidelijke 
IJoevers

20 augustus
de Brug nr. 5 -2010 verschijnt

Agent petsnor Maarten Gerritsen

pUzzEl pRiJsVRAAG

Deze puzzel wordt u aangeboden door Gall&Gall iJburglaan 659-661

Win een fles zomerse 
champagne van Gall&Gall

Wilt u deze fles bruisende 
champagne winnen?
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met uw naam, 
adres en telefoonnummer) 
voor 1 augustus naar:

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

De oplossing van de puzzel 
in de Brug nr. 3-2010 was: 
zonaanbidders. De winnares, 
Dorien Jansen uit Amsterdam 
(Sporenburg), heeft de 
prijs inmiddels in ontvangst 
genomen.
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