
Parkeren of pendelen: 
Sportpark IJburg

Dope tijd voor 
ouderen in de 

vinexwijk

LMB
Nog maar nauwelijks bekomen van een 
chaotisch einde van het schooljaar, keken 
mij op de eerste dag van de Grote Vakantie 
drie paar kinderogen indringend aan. 
‘Gaan we vandaag nog iets leuks doen, 
mam?’. Terwijl ik me juist met koffie 
achter het beeldscherm van mijn laptopje 
vlijde om eens lekker te gaan werken.

Zelf dus niet echt in vakantiestemming 
foeterde ik iets als ‘jullie kunnen jezelf 
toch wel vermaken?’. Nou, niet dus. Want 
in de uren die volgden drentelden ze 
lusteloos door de kamer, hingen ze op 
apegapen voor de TV, of bliepten ze op 
de knopjes van hun spelcomputers. En 
alsof dat allemaal nog niet irritant genoeg 
was, vlogen ze elkaar om haverklap in de 
haren. 

In die omstandigheden kan geen 
mens prettig leven. Dus bedacht ik ten 
einde raad allerhande ‘leuke’ familie-
uitstapjes. Luchtte dat op? Nou, nee! Na 
een week van provisorische picknicks, 
verhit strandbezoek en opgedrongen 
boottochtjes was ik volkomen uitgeput 
en werd de vakantie een beklemmende 
aaneenschakeling van kindervermaak.

Dan maar liever kamperen. En kijk aan, 
in Castricum konden we meteen terecht. 
Welk een weelde, wat een heerlijk 
vooruitzicht. De uitgebluste ouders zagen 
zichzelf al in het paradijs. Zonnend op 
het op loopafstand liggende strand, 
pootje badend in de branding, roseetjes 
nippend in de voortent en scrabbelend 
bij het romantische schijnsel van een 
stormlantaarn.

Maar we hebben kinderen, weet 
u nog wel? Die ontdekten ‘het 
animatieprogramma’. Op de eerste dag al 
waren de bloedjes meteen na het ontbijt 
vertrokken, om ’s avonds rond 21.00 uur - 
een kleine chipspauze rond borreltijd daar 
gelaten - dolgedraaid terug te komen. Wij 
ouders legden ons spoedig bij de ons tot 
dan toe onbekende, maar stiekem niet 
onplezierige situatie neer.

Toen kwam de dag om huiswaarts 
te keren. Waar onze kinderen zich 
snikkend losrukten uit diverse innige 
afscheidsomhelzingen van de schare 
gloednieuwe campingvrienden, vouwden 
wij de tent op, verheugd over het 
vooruitzicht van ons eigen toilet en bed. 
Van mijn dochter kreeg ik nog snel wat 
propjes toegestopt waarop namen en 
digitale adressen van het campingvolk 
bleken te zijn gekrast. 

Eenmaal thuis en aan mijn 
vakantieverplichtingen voldaan, klapte 
ik kwiek de laptop open. Aan het werk. 
Maar in plaats van opdrachten, popten 
mij 15 vriendschapsverzoeken voor 
Facebook tegemoet. Let wel, van die 
dikke vakantiemaatjes van mijn kroost. En 
dat kroost? Dat keek me – nog strak van 
de animatie - alweer priemend aan. ‘Staat 
er nog iets op het programma vandaag?’

Kamperen
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

Het bestemmingsplan IJburg fase 2 is nu 
onherroepelijk. Het is echter nog maar de 
vraag of en wanneer de uitbreiding van 
IJburg wordt uitgevoerd. Het gemeente-
bestuur heeft immers in verband met de 
financiële situatie een bouwstop afgekon-

digd. Binnenkort besluiten burgemeester 
en wethouders welke prioriteiten er wor-
den gegeven. Zit IJburg daar bij – en dat is 
niet zeker - dan zal de gemeenteraad van 
Amsterdam zich vervolgens uitspreken 
over de aanleg van de eerste 45 hectare van 

Middeneiland. De eerste paal zal op z’n 
vroegst in 2013 de grond in gaan.

Directeur Projectbureau IJburg Igor 
Roovers is blij dat het plan is goedgekeurd, 
maar tijd om daar lang bij stil te staan is 
er niet. “Wethouder Van Poelgeest heeft 
een bouwstop afgekondigd. Alle projecten, 
dus ook IJburg II, staan op de lijst van uit 
te stellen projecten. In september neemt 
B&W een besluit over de bouwprojecten in 
de stad, dan horen we of en wanneer IJ-
burg tweede fase doorgaat.”   

IJburg II bestaat in het huidige plan uit vier 
eilanden: middeneiland, centrumeiland, 
strandeiland en buiteneiland. Op deze ei-
landen verrijzen zo’n 9200 woningen. Het 
eerste bestemmingsplan werd in 2004 door 
de Raad van State afgewezen. Ingediende 
bezwaren over nadelige gevolgen voor de 
natuur werden door de Raad destijds wel 
gegrond verklaard. In het opnieuw ge-
schreven en goedgekeurde bestemmings-
plan voor fase 2 is dan ook op alle moge-
lijke manieren rekening gehouden met de 
natuur.

Eind 2009 al is een begin gemaakt met het 
aanleggen van een proefeiland. Dit proef-
eiland is een zogenoemde testcase voor een 
nieuwe, natuurvriendelijke aanleg. Het 
eiland ligt op de plek van de toekomstige 
toegangsweg naar het Middeneiland.

De aanleg van IJburg fase 2 kan gewoon door gaan. De Raad van State heeft 
woensdag 21 juli 2010 de bezwaren die waren ingediend door de Stichting 
Verantwoord Beheer IJsselmeer  en de IJsselmeervereniging ongegrond ver-
klaard. Ook is het bezwaarschrift van de dorpsraad Durgerdam niet ontvan-
kelijk verklaard.

Bestemmingsplan fase 2 goedgekeurd

Donkerte voor de tweede fase. In september besluiten B&W of er geld is voor IJburg II

dE vooRlopiGE top 5
Hoe kunnen we IJburg – en specifiek de IJburglaan - beter, leuker en  
ondernemender maken? Dat vroeg enthousiaste IJburger Gerard van Enk 
zich af, nu steeds meer winkeliers langs IJburg’s hoofdweg hun hoofd 
niet meer boven water kunnen houden. Onder het motto ‘support your 
locals’ richtte hij een website op. 

1 10 cent parkeertarief op de iJburglaan 48 stemmen

2 berkenhaag verwijderen en iJburglaan 2-baans maken 38 stemmen

3 meer oversteekplaatsen op de iJburglaan 34 stemmen

4 variëteit aan winkels 32 stemmen

5 creatieve invulling leegstaande bedrijfspanden 26 stemmen

Wil je ook je stem uitbrengen, of heb je een briljant idee? 
Surf dan naar http://ijburg.uservoice.com.
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Ontkommeren: ‘Laat je 
niet kisten door de tijd’

www.debrugkrant.nl



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 

Vomar Voordeelmarkt IJburg
Goedkoopste Supermarkt van Amsterdam. U heeft in 
de consumentengids kunnen lezen dat Vomar Voor-
deelmarkt de goedkoopste supermarkt van Nederland 
is voor de allergoedkoopste artikelen. Wij bieden deze 
producten onder de noemer ‘bodemprijzen’ aan tegen 
de laagste prijs. Nergens vindt u deze producten goed-
koper. Wij zijn 7 dagen in de week open om u optimaal 
van dienst te zijn en daarbij kunt u bij ons het eerste 1 
½ uur gratis parkeren. Dat is het voordeel van Vomar 
Voordeelmarkt. 

Hizi Hair 
Hizi Hair is een kappersketen met meer dan 50 
kapsalons in Nederland. Wij gaan al ruim 25 jaar 
met onze tijd mee, maar werken nog altijd volgens 
dezelfde filosofie. Aan de basis van een optimaal 
resultaat liggen steeds kwaliteit, passie en bevlo-
genheid. Onze enthousiaste medewerkers leveren 
dan ook een belangrijke bijdrage aan de tevreden-
heid en het goede gevoel bij onze klanten. Dag in, 
dag uit. Bij Hizi Hair willen wij een bijdrage leveren 
aan het goede gevoel  van onze klanten. Dit doen 
we door onze klanten mooier te maken. Dit alles 
maakt binnenlopen - zonder afspraak - bij Hizi Hair 
zo aangenaam. Nu ook nieuw: een zonnebank !   

Globe reisburo
Sinds 2006 zit Globe reisburo in IJburg,  en vele IJburgers weten 
Globe te vinden als de vakantie geregeld moet worden. Nicole 
en haar team zorgen ervoor dat het een onvergetelijke vakantie 
wordt. Ons motto is niet voor niets: “Globe gaat net even verder!”
De etalage is echt een blikvanger; deze wordt om de paar maan-
den weer ingericht met een thema die bij het seizoen aansluit. Als 
er Disney figuren of andere knuffelbeesten in de etalage staan, 
zien we altijd enthousiaste kinderen voor het raam. Binnenkort 
staat het volgende thema in de etalage: wintersport!
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Vroeg Opstaan is een oude bekende van mij. Toen ik nog op school zat trok 
ik vaak met hem op, maar daarna zijn we elkaar een beetje uit het oog 
verloren. Gelukkig maar. Ik trek ‘m eigenlijk niet zo goed. Je zou misschien 
wel kunnen zeggen dat ik hem niet kan uitstaan. Het is inderdaad mijn 
aartsvijand. Ik zou hem met mijn blote handen willen wurgen. De laatste 
tijd staat hij weleens opeens voor de deur. Op een maandag of een 
woensdag. Dan vertel ik mezelf altijd het zelfde: ‘Shit, nu al?’ Of ‘ik kan 
nog wel een kwartiertje blijven liggen’. Daarna komt: ‘Nee, ik moet écht 
vandaag, ik kan echt niet blijven liggen.’ Hij maakt me ook agressief, want 
ik wil iedereen die iets te maken heeft met zijn komst schoppen. En dan 
niet een normale trap; nee, een heuse flying kick van een lekker afstandje 
zo op het neusje. Op dat soort momenten weet ik zeker dat het nooit 
goed zal komen tussen ons. Ik heb trouwens gehoord dat ‘ie weleens bij 
iemand op bezoek komt en dan nooit meer weggaat. Hij doet dan alsof 
hij alleen maar even je nieuwe kindje of zo komt langsbrengen, en voor je 
het weet verstopt hij zich ergens in je huis om voor zeer lange tijd (jaren) 
je nachtrust op te fokken. Dat is niet netjes. Ik ken ook mensen die hem 
leuk vinden. Maar over dat soort volk heb ik het natuurlijk liever niet, je 
kent me. Vandaag is ‘ie er weer. Ik dacht erover die gast niet binnen te 
laten, maar die lul heeft de sleutel en nu staat ‘ie voor mijn bed heel erg 
aanwezig te zijn. Dus ik ga nu stoppen met dromen en de echte wereld in. 
Helaas. Dag lieve Eenhoorntjes, tot ooit.

WilliES
WARtAAl

• • • • • WoNdERlANd • • • • •

Maartje is vliegenier. Onlangs studeerde ze af en nu is ze keihard op 
zoek naar een baan als pilote. Vooralsnog woont ze bij haar moeder 
op IJburg. “Het is hier prima toeven, al woon ik liever in het centrum”

Veel luchtvaartmaatschappijen hebben last van de economische crisis en dus 
hebben pas afgestudeerde piloten moeite met het vinden van een baan. Voor 
Maartje reden om een tijdje bij haar moeder te wonen.

Vanuit Rotterdam verhuisden ze naar IJburg. Inmiddels kent ze het eiland goed 
en is ze vooral fan van het water en het groen. Wat ze mist? “Leeftijdgenoten. 
Het is hier toch vooral ideaal voor mensen met kleine kinderen. Voor starters is 
het merendeel van de woningen te duur.” 

Doordeweeks werkt Maartje op Schiphol, op de afdeling crew control. In haar 
vrije tijd is ze vooral te vinden in het centrum en oud zuid. Als ze met haar 
scootertje een keer niet op weg is naar de stad, dan rent ze een rondje IJburg. 
Of gaat ze kitesurfen, meestal op Zandvoort. “Want”, zegt de jonge pilote, “op 
IJburg staat te veel wind. Zo gevorderd ben ik nog niet.”

Sinds kort is Maartje helemaal weg van stand up paddle surfen (suppen). Dat is 
een relatief nieuwe surfsport, waarbij je staand op een surfplank over het water 
peddelt. “Geweldig dat suppen nu ook op IJburg kan. Ik heb het een keer op de 
Dominicaanse Republiek gedaan, en ga het hier zeker uitproberen. Het water 
op IJburg is sowieso geweldig. In de zomer vind ik vooral het strand leuk. Daar 
komen mijn vrienden ook echt voor uit de stad. Blijburg is sinds de heropening 
ruimer, frisser en strakker. Dat was in het verleden wel anders!”

Al eerder woonde Maartje voor haar studie in Portugal. En gezien haar 
toekomstige baan als pilote is de kans klein dat ze nog lang op IJburg blijft 
wonen. In ieder geval zal de groei van het eiland haar vanuit de lucht niet 
onopgemerkt blijven.

MAARtJE (23 JAAR)KiJK op dE WiJK

pilote wil suppend het eiland rond

Vliegenier Maartje bij de Polygoongracht, 
waar ze tijdelijk bij haar moeder woont. 

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

De beroemde Amsterdamse pianist Joffry Arthur en het Nederlandse natuurtalent 
Brenda Frans geven tijdens Sail met hun muziekformaties een benefietconcert in de 
Kompaszaal op het KNSM-eiland. De opbrengst van het benefietconcert is bestemd 
voor Weforest. Dit is een internationale organisatie met het doel om wereldwijd 20 
miljoen vierkante kilometer land te bebossen. Dat lijkt een onmogelijke opgave, 
maar is, volgens Weforest, erg simpel. Als iedere aardbewoner één boom plant, is 
het doel bereikt. Joffry Arthur heeft furore gemaakt met zijn formatie Solopiano. 
Hij combineert geluid en beeld tijdens zijn concerten tot een beleving die je in 
je ziel raakt. Zangeres Brenda Frans is een opmerkelijke verschijning op de podia 
voor jazz en lichte muziek. Ze is winnares van de Jazz Vocalisten Prijs. Voor de 
jury hadden “de betovering, de vervoering, het plezier en de energie, kortom het 
kippenvel” de doorslag gegeven. Het benefietconcert wordt gehouden op zondag 
22 augustus van 16.00 tot 19.00 uur op het festivalterrein van Sail in de Kompaszaal 
aan de KNSM-laan 311 in Amsterdam. De toegang tot het Benefietconcert is 
gratis. Weforest stelt bezoekers van de benefietmiddag geheel vrijblijvend in de 
gelegenheid een boom te kopen.

BENEfiEtcoNcERt tiJdENS SAil vooR BooMAANplANt

• GRAtiS opEN lESSEN SHotoKAN 
KARAtE op iJBURG Shotokan Karate 
Centrum Amsterdam (SKCA) afdeling 
IJburg organiseert op zaterdag 28 
augustus, 4 en 11 september gratis open 
lessen voor kinderen en volwassenen in 
de Montessorischool op Steigereiland. 
De grootste Shotokan karatevereniging 
van Amsterdam SKCA is al bijna 25 jaar 
een begrip in Amsterdam en omstreken 
en heeft sinds november 2009 een 
afdeling op IJburg waar elke zaterdag 
met veel enthousiasme en inzet 
getraind wordt. Het Shotokan karate-
do kenmerkt zich door technische 
beheersing en diepgang, zowel fysiek 
als mentaal. Bij het SKCA trainen 
enthousiaste en dynamische kids, 10-ers, 
20-ers, 30-ers en 40-ers en hier en daar 
zelfs een fitte 50-er! Lestijden op IJburg: 

9.30-10.30 kinderen vanaf 7 jaar; 10.30-
12.00 volwassenen. Meer informatie? 
Neem contact op met Bregje Sijpesteijn 
(5e dan, rijkserkend leraar), info@skca.
org, www.skca.org 020-6182342.
• ZWoElE ooGopSlAG BiJ StUdioMJ 
Altijd al die zwoele oogopslag gewild? 
Dat kan sinds kort! StudioMJ komt met 
Blink Lashes wimperextensions. In een 
mum heb jij ineens die lange, volle en 
natuurlijk ogende wimpers waar je 
altijd van droomde. De Blink Lashes 
zijn vervaardigd van een hoogwaardig 
anti-allergisch materiaal en ogen heel 
natuurlijk, met een vollere aanzet 
aan de basis die geleidelijk dunner 
wordt aan het uiteinde. Ze worden 
aan de natuurlijke wimperhaar 
bevestigd met een speciale bonder 
die zacht en flexibel blijft en geen 
schade veroorzaakt aan de natuurlijke 
wimper. De wimperextensions zijn zon 
en zee proof, en blijven gemiddeld  
twee maanden zitten. Kijk voor meer 
informatie op www.studiomj.nl

KORT
  NIEUWS
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Programma
THEATRAAL IJBURG

Programma
2010-20112010-2011

Jeugdtheaterschool
met theaterklassen vanaf 6 jaar
Theaterworkshops/cursussen

van 2 tot 82 jaar
Kijk voor uitgebreide informatie, lesdagen en tijden op www.theatraalijburg.nl ©
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Theatraal IJburg krijgt een eigen onderkomen
Al zes jaar ontwikkelt Theatraal IJburg  theater- en media activiteiten. Binnenkort op onze eigen plek in

het nieuwe Centrum voor Vrije Tijd (CVT) aan het Ed Elsterpark, naast het Johan Cruijff Court op IJburg.

Wij huren daar speelruimtes voor onze cursussen en theaterklassen en ook ons kantoor verhuist daarheen.

In de loop van de jaren zijn we gegroeid naar 300 leerlingen die verspreid over diverse locaties hun

lessen volgden. Die tijd is nu voorbij. Onze organisatie verheugt zich op deze ruime en prettige werk-

plek, zodat we verder kunnen met het ontwikkelen en organiseren van theater en media activiteiten. 

Vanaf september is iedereen van harte welkom.

Uitdagende activiteiten
Het uitgangspunt van Theatraal IJburg is invulling te geven aan de behoefte van bewoners op IJburg

aan uitdagende culturele, educatieve en kunstzinnige activiteiten in hun eigen leefomgeving. Ons aanbod

wordt verzorgd door professionele docenten en begeleiders, die ervaring hebben in het werken met 

zowel kinderen, jongeren en volwassenen en daaraan heel veel plezier beleven. 

Jeugdtheaterschool TIJ, naschoolse activiteiten,
Spektakel op IJburg en IJburg TV

Vanaf september 2010 starten wij met dit programma van nieuwe cursussen voor peuters, kleuters,

volwassenen en theaterklassen & workshops voor kinderen en jongeren. Naast alle cursussen, theater-

klassen, workshops en educatieve activiteiten maken we filmreportages over IJburg, organiseren we de 

IJburg Talkshows en het Junior Persburo.

Spektakel op IJburg
zondag 5 september

Jaarlijks theaterfestival voor klein & groot. Dit jaar 

de 6e editie op zondag 5 september in het Diemerpark.

Jeugdtheaterschool 
met theaterklassen vanaf 6 jaar

Theaterworkshops/cursussen
van 2 tot 82 jaar

Gratis proeflessen tijdens Spektakel op IJburg
Zondag 5 september vanaf 12:00 uur in het Diemerpark

Bij ons staat het spelplezier voorop!
Samenspelen, spelplezier, je lichaam en stem goed leren gebruiken. 

Je eigenheid leren kennen, je durven te presenteren. Dit staat centraal 
in alle lessen van Jeugdtheaterschool Theatraal IJburg. We hebben voor 

ieder wat wils: van peuter tot volwassene. Dus… jong of oud: volg je 
creatieve impulsen en geef je op voor één van onze theatrale cursussen, 

workshops of theaterklassen in het nieuwe seizoen!

Kijk voor uitgebreide informatie, lesdagen en tijden op 
www.theatraalijburg.nl of mail naar info.theatraalijburg.nl   

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 

MOTION RAW
Een naadloze 
wandafwerking voor 
iedere ruimte.
Vloeren en wanden maken 

een ruimte. Waar velen al 

de keuze voor de naadloze 

gietvloer maken rijst vaak 

de wens voor een naadloze 

wand op. Bij Motionvloer 

bieden wij u de gelegen-

heid om deze combinatie 

te maken. Zowel qua vloer 

als wand kan Motionvloer u 

voorzien van een naadlaas 

en strak oppervlak. Groot 

voordeel is de toepas-

baarheid in iedere ruimte. 

Wanneer u deze afwerking 

bijvoorbeeld in een natte 

ruimte wenst wordt deze 

extra geseald waardoor 

deze waterdicht wordt. Ide-

aal voor achter de keuken 

of in de badkamer. 

www.motionvloer.nl

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

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

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

Vrije sector huurwoningen 
op IJburg

verhuurt

Sinds de oprichting van Theatraal IJburg 
zes jaar geleden “toen IJburg nog een 
zandbak was” heeft de theaterschool een 
professionaliseringsslag doorgemaakt. 
Pruim: “Op een gegeven moment sta je 
voor de keus: Doorgroeien of stoppen?” 
Ze is blij dat ze haar meer dan driehonderd 
leerlingen niet teleur hoeft te stellen. 
Waar zij nu les krijgen op zes verschillende 
locaties op IJburg in klaslokalen en 
sportzaaltjes, zullen alle leerlingen - van 
peuters tot en met volwassenen - dit jaar 
ondergebracht worden onder één dak.
Het CVT bestaat uit één grote sporthal 
en diverse cursusruimtes. Ook is er een 
kantoorruimte voor Theatraal IJburg, 
vooralsnog de enige culturele instantie 
die onderdak krijgt in het pand. Pruim: 
“Eindelijk hoef ik niet meer thuis te 
werken. Ook thuis kunnen we de ruimte 
hard gebruiken.” Haar man Patrick 
Richter, oprichter van IJburg TV, krijgt 
het kantoor aan huis. En er is ruimte voor 
een bedje voor hun jongste kleinzoon die 
regelmatig bij hen logeert.
De reden dat Pruim zo lang moest 
wachten op een locatie heeft te maken 
met het bestemmingsplan van het eiland. 
“Pas in de tweede fase van IJburg was 
een ruimte voor vrije tijd gepland. Ik denk 
dat het stadsdeel dacht: Voor cultuur 
gaan die IJburgers wel naar het centrum. 
Hier wonen vooral jonge mensen met 
kinderen. Die hebben daar helemaal geen 
tijd voor.”
De afgelopen jaren heeft Pruim keihard 
gewerkt om van haar theaterschool 
een succes te maken. Het begon in 2005  
met de organisatie van het dans- en 
theaterfestival Kids Event Spyburg  waar 
kinderen en ouders kennis konden maken 
met theater en dans. Op 5 september 
viert het festival, inmiddels Spektakel op 
IJburg genaamd, haar zesde editie. Dat 
deze activiteiten uit zouden monden 
in een voltijd baan, had Pruim zes jaar 
geleden niet verwacht. “Theatraal IJburg 
is organisch gegroeid.”
Pruim geeft een verklaring waarom 
theater op IJburg zo populair is: “Veel 
ouders hebben door dat theaterles een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan 
de ontwikkeling van hun kind: Ze leren 
zich presenteren, ze worden opener, ze 
leren duidelijk praten en hun fantasie 
wordt geprikkeld. Het gaat bovenal 
om samenspelen: kinderen en jongeren 
leren dat ze met weinig materiaal veel 
spelplezier kunnen hebben.” 
Trots: “Ik wil niet opscheppen, maar wij 
zijn de eerste theaterschool in Nederland 
met een lesprogramma speciaal voor 
peuters .” Dat ze onderdak heeft voor 
haar Theatraal IJburg, betekent echter 
niet dat haar ambities op zijn: “Ik ben een 
doener en theater is een onuitputtelijke 
bron van inspiratie.”Kijk voor meer info 
op www.theatraalijburg.nl

Theaterschool Theatraal IJburg vindt na drie jaar wachten in september onderdak in het  zojuist opgeleverde Centrum voor Vrije Tijd 
(CVT) aan het Ed Pelsterpark op IJburg. “Eindelijk”, zegt directrice Thea Pruim. “We kunnen de ruimte heel hard gebruiken.” 

pRoGRAMMA SpEKtAKEl op iJBURG ZoNdAG 5 SEptEMBER 12.00-18.00 UUR
• Zo zit het! kindercabaret door Hollandse Kade • Hakim traïdia verteltheater • de Elfenprinses poppentheater door donderelf • Waar is Beer 
door Allemaal Kinderspel • vida de vuilnisprinses door Myrna versteeg • Kamishibai verhalen van Martijn Apituley • Acts door fayette sur 

la tête • theaterworkshops Jeugdtheaterschool tiJ • dansworkshops life & Kicking • dansworkshops Ubit iskander • verhalen door 
Walter van Wingerden • dansvoorstelling Wasje • Brassband door Youthside • Spetterende slotvoorstelling rond 17:15 uur: WiJS! 

muziektheater door theater Snater • nog veel meer doe-activiteiten op het terrein

oNdERdAK vooR tHEAtRAAl iJBURG 
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www.lifeandkicking.nl
Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922

OPEN WEEKEND 
3&4 SEPTEMBER

GRATIS DEELNAME LESSEN 
EN INTRODUCTIE NIEUWE LESSEN

24 MAANDEN 

NU €960 
NORMAAL €1130
UW VOORDEEL €170

12 MAANDEN 

NU €590 
NORMAAL €710
UW VOORDEEL €120

6 MAANDEN 

NU €360 
NORMAAL €440
UW VOORDEEL €80

EENMALIGE AKTIE! BEPERKTE UITGAVE!
BETAAL JE LIDMAATSCHAP IN ÉÉN KEER 
VOORUIT EN BEHAAL GROOT VOORDEEL

Adres

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

Openingstijden

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

Wij zijn dealer van:

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

VIVACITY 
Nieuw: model 2010

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

€ 1099,-*

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

Wij zijn dealer van:

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

• StoRE WitHoUt A HoME op 
StEiGEREilANd Er is een gloednieuwe 
conceptstore op IJburg: Store Without 
a Home, kortweg SWAH genoemd. 
SWAH is een tijdelijk onderkomen voor 
beginnende ontwerpers en kunstenaars 
uit verschillende disciplines. Initiatiefnemer 
Janwillem Sanderse: “Het is als het ware 
een warenhuis voor kunst, een heel nieuw 
concept. Het gaat niet over trends of 
mode, maar over authenticiteit en emotie. 
De collectie bestaat uit mode, (woon)
accessoires, keramiek, sieraden en kunst. 
SWAH heeft een plek gevonden in een 
leegstaand pand. Die industriële omgeving 
komt de collectie enorm ten goede.” De 
nieuwe conceptstore is geopend vanaf 
8 september, van woensdag tot en met 
zondag, en van 10.00-19.00 uur. Maar er 
wordt al proef gedraaid: op 22, 25 27 en 29 
augustus, ook van 10.00-19.00 uur, zijn de 
deuren open.
• JoZEf vAN RUYSSEvElt iN dE 
RiEtlANdEN Voor de derde maal komt 
de Belg Jozef van Ruyssevelt (1941-1985) 
naar galerie De Rietlanden in Amsterdam. 
Niet voor niets, want zijn werk is hier 
zeer geliefd. Drs. Lies Netel, die in 2007 
de expositie in Museum Henriëtte Polak 
samenstelde, zal de tentoonstelling 
zaterdag 4 september a.s. om 16.00 uur 
openen. Zowel de expositie in Zutphen 
als die in het Belgische Mol in het voorjaar 
van 2009 in het Jakob Smitsmuseum 
hebben uitzonderlijk veel bezoekers 
getrokken. In Amsterdam zal er opnieuw 
veel voor het publiek onbekend werk 
te zien zijn. Meer informatie op www.
derietlandenexposities.nl.
• diEMENSE ExpoSEERt iN 
GEZoNdHEidScENtRUM HAvEN- 
EilANd In het vijf verdiepingen tellende 
Gezondheidscentrum Haveneiland 
zijn kunstwerken te bewonderen van 
de Diemense kunstenares Carolien 
Oedekerk. Op elke verdiepingen hangen 
haar figuratief-realistische schilderijen. 
De werken zijn uitgevoerd in olieverf 
op doeken in verschillende formaten. 
Thema’s zijn onder andere groepen 
mensen, bewegingen en houdingen bij 
ontmoetingen. Maar er is ook ruimtelijk 
werk, zoals een verre horizon. De 
schilderijen zijn vaak in warme geeltinten 
of zachte oranje kleuren weergegeven. 
De kunstenares ontleent haar inspiratie 
bijvoorbeeld aan gracieuze bewegingen 
van dansers. De expositie is vrij te 
bezichtigen en duurt tot en met december 
2010. De werken zijn voor een redelijke 
prijs te koop. Meer informatie: Carolien 
Oedekerk 06-15 37 29 05.
• iJBURGERS oNtWiKKElEN EiGEN 
Boot: YBURG 650. primeur snelle 
‘runabout’ op HisWa Een clubje 
IJburgers bedacht een boot, typisch voor 
IJburg, de Yburg 650. Het viel de uitvinders 
op dat veel bewoners een boot bezitten, 
en dan vooral vaak een sloep. ‘Maar’, zo 
dachten ze, ‘een sloep is langzaam en 
zwaar, en bovendien lijken ze allemaal op 
elkaar.’ Daarom kwamen ze met de Yburg 
650, een polyester boot, comfortabel 
en makkelijk in gebruik. Bovendien is 
de Yburg 650 snelvarend. Dat leek de 
bedenkers essentieel, omdat vanaf IJburg 
open water naar heinde en ver aan je 
voeten ligt. Jachtarchitect Peter Bosgraaf 
tekende voor het ontwerp van de boot, 
die overigens verder ook compleet in 
Nederland werd ontwikkeld en gebouwd. 
De bedenkers vinden hun vaartuig een 
‘runabout’, omdat het er een is waarmee 
je eropuit zal trekken. Meer informatie: 
www.yburg650.nl.

KORT
  NIEUWS

e-shoppingabcONS NIEUWE E
Ook zo 
genoeg van 
prentenboeken 
met afbeeldin-
gen uit de jaren 
zeventig? 
We noemen de 
telefoon met 
snoer én draai-
schijf. 

DOOR OSCAR 

i n de week dat ze de sleutel van 
hun villa kregen, vertelde haar 
inmiddels ex-man dat hij niet bij 

haar zou blijven. Slecht nieuws kreeg zij 
altijd op mooie dagen. De zon scheen 
en in het riet hadden ze zojuist een nest 
met jonge eendjes tussen de lisdodden 
ontdekt.
Het tekenen voor de kavel, koffie bij de 
notaris, alle bezoeken bij de architect - 
wanneer ze daarna weer over de 
nieuwe tekeningen gebogen zaten, 
was er niets aan de hand geweest. De 
eerste paal hadden ze nog met zijn 
ouders gevierd; die van haar zaten in 
Frankrijk. Voorlopig zat ze waar ze 
zat, knappe jongen die haar van deze 
steiger af kon krijgen.

Ze deed haar ogen dicht. Ook zonder 
te kijken wist ze wat er voorbij voer. 
Sloepen vol rozige ouders en kinderen 
met zwemvesten. Speedboten - wie er 
niet van hield had het over strijkijzers. 
Een optimist met een te zware vader. 
Een onverwoestbare aluminium boot, 
onverwoestbaar... Het hoefde geen 
grote boot te zijn die bij haar kwam aan 
leggen. De stuurman hoefde ook niet 
rijk te zijn; zij had genoeg. Hij hoefde 
alleen maar handsome, slim, grappig, 
sexy en zorgzaam te zijn. Ze hoorde het 
zachte klotsen onder haar. Even keek 
ze op, zag een eendenkop, en soesde 
weer verder. 
Ze dacht aan haar huilende moeder 
toen ze het slechte nieuws vertelde. Zij 

zou hem weleens de waarheid vertellen. 
Als hij maar niet dacht dat ze nog maar 
een woord met hem zou wisselen. 
Alsof zij degene was die aan de kant 
gezet was… Wilde ze dan helemaal 
niet weten met wie en wanneer? ‘Dat 
zou jij wel willen hè’, zei ik. Voor jou, ik 
bedoel het voor jou. ‘Nou ik wil het niet 
weten’. Je loopt er voor weg. ‘Niet ik. 
Hij! Het gaat je niet aan.’ 
Ze opende opnieuw haar ogen, de eend 
dobberde nog. Een hondje! Misschien 
kon ze een hondje kopen. Dat zag 
je hier steeds meer. Leuke, snoezige 
puppies. Rashondjes, al van kinds af 
aan had ze een retriever gewild, zo’n 
blonde uit de toiletpapier reclame. Of 
was dat een labrador? Dat moest ze 
eerst uitzoeken. Binnen no time had 
je aanspraak op straat of in het park. 
Dan had je wel een man met een 
hond… Handsome, slim, grappig, sexy, 
zorgzaam én een hondenliefhebber; 
het moest kunnen.
Ze had waarschijnlijk de bel niet 
gehoord, maar toen ze van de 
eendenkop via het riet omhoog keek 
schrok ze even. Ze zag dat hij het zag. 
‘Hai ik ben Frank...’ Zijn achternaam 
verstond ze niet. Haar mond viel open 
en ze zag dat hij dat ook zag. Hij was via 
de nog lege kavel naast haar villa naar 
achter doorgelopen. ‘Uw man heeft mij 
gebeld.’ Mijn man, mijn ex- man. ‘Mr. 
de Groot?’ Nu hij het zo zei, klonk het 
als een grap. ‘Ik ben de makelaar.’ Ze 
ging staan, iets te vlug, het draaide in 
haar hoofd. ‘Schrikt u daarvan?’

Voor het actuele sportaanbod in IJburg zIe: 

www.sportbureau-ijburg.nl

DON FLORITO

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

pampuslaan 31 | ijburg | 020-8454188

www.donflorito.nl

Tegen inlevering van 
deze bon krijgt u 10% korting 

op het gehele assortiment 
(m.u.v. bruidsbloemwerk)

Geldig van 20 augustus t/m 4 september 2010

JoSiNE 
MARBUSKNAppE StEiGER

KoRt 
vERHAAl
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Ben van Meerendonkstraat 53 
1087 LB Amsterdam IJburg

Tieke van Riel en Heleen Hansma

inschrijven kan via 020 - 495 56 69 of ga naar www.tptransparant.nl

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

en Tieke van Riel, tandartsen, zijn de trotse eigenaren van 

Tandartspraktijk Transparant. Na intensief speurwerk heb-

ben we ons oog laten vallen op een prachtig pand aan  

de Ben van Meerendonkstraat, op de oostelijke kop van  

Haveneiland. Onze visie is het leveren van uitstekende zorg 

in een praktijk voor en door positieve, enthousiaste mensen, 

waar veel aandacht is voor een persoonlijke benadering.  

Dat in een open en vertrouwde omgeving, kortom:

Tandartspraktijk Transparant!

openbaar vervoer: 

tram 26: eindhalte ijburg

bus 66: eva besnyostraat

Je kent het wel, voordat je kind lekker in die nieuwe kleren of schoenen zit, 
groeit het er alweer uit. Hup weer naar de winkel. Of beter gezegd: winkels. 
Want je slaagt niet vaak in één keer voor nieuwe kleren en schoenen. En goed-
koop is het allemaal niet. Maar dat is gelukkig verleden tijd. Want er is nu een 
nieuwe kinderkleding- en schoenenwinkel op IJburg die alles biedt wat de  
kinderen en hun ouders willen.

Wat zien die kinderen er toch leuk uit!

Van 2 tot 14 jaar, van top tot teen
Bliksem & Sterren is een winkel 
voor stoere, frisse, eigentijdse en 
bovenal betaalbare kinderkleding 
en –schoenen. De eigenaressen, 
Lidija Boellaard en Thamar Evers, 
zijn de zaak begonnen vanuit hun 
eigen ervaring als moeders die vaak 
complimenten kregen over hoe hun 
kinderen eruit zien. Terwijl ze er 
beslist geen kapitalen aan uitgeven. 
Dat leidde tot het idee van een top tot 

teen concept voor kinderen van 2 tot 
14 jaar, dus ook voor de wat oudere 
‘dames en heren’. Naast kleding en 
schoenen verkopen ze ook leuke 
accessoires. 

Bekende merken en zeer betaalbaar 
Belangrijk is dat alles wat Bliksem 
& Sterren verkoopt, ook door de 
kinderen zelf leuk wordt gevonden. 
Dat blijkt uit de merkenkeuze van 

Lidija en Thamar: Eager Beaver, 
Name It, Tumble ‘n Dry, Funky XS 
en qua schoenen Kickers, HIP, Vans, 
Skechers, Quick en Birkenstock. 
Vanaf volgend seizoen (lente/zomer) 
komen de merken Mim-Pi en LCKR 
erbij in het assortiment. Allemaal 
kwaliteitsmerken waarbij de prijzen 
toch opvallend vriendelijk zijn. Ook 
hier spreekt de eigen ervaring mee 
van de dames. Je wilt je kinderen 
er leuk bij laten lopen zonder daar 
telkens de hoofdprijs voor te betalen.

Groot assortiment schoenen
Wat geldt voor de kledingmerken, 
gaat ook op voor de schoenen. Voor 
een groot deel zijn het Nederlandse 
merken, origineel van design én 

BiJBliJvEN MEt dE NiEUWSBRiEf
op de hoogte blijven van nieuwe collecties, leuke nieuwtjes 
en vaste klantenacties? Meld je aan voor onze nieuwsbrief 
op www.bliksemensterren.nl  

BliKSEM & StERREN
iJburglaan 1153 (hoek diemerparklaan) t 020-4166617 
E info@bliksemensterren.nl i www.bliksemensterren.nl

verantwoord. Voetjes moeten niet 
alleen hip en stoer verpakt worden 
maar ook veilig en onbelemmerd 
kunnen groeien. En omdat die voetjes 
snel groeien, zijn alle schoenen bij 
Bliksem & Sterren verkrijgbaar tot en 
met de grotere maten.

Winkelen kan ook op afspraak
Bliksem & Sterren is gevestigd op 
de hoek van de IJburglaan en de 
Diemerparklaan en is geopend van 
dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 17.30 
uur en op zaterdag van 10 tot 17 
uur. Winkelen op afspraak is ook 
mogelijk. Zo’n afspraak realiseer je 
met een telefoontje of emailtje: 020-
4166617; info@bliksemensterren.nl. 
En altijd staan koffie en thee klaar.

BliKSEM & StERREN, UNiEKE KlEdiNG- EN ScHoENENWiNKEl op iJBURG

dE MERKEN vAN BliKSEM & StERREN 
KlEdiNG Eager Beaver, Name it, tumble ‘n dry, 
funky xS en vanaf volgend seizoen ook Mim-pi 
en lcKR.
ScHoENEN Kickers, Hip, 
vans, Skechers, Quick en 
Birkenstock.

Misschien is het een idee om eens uit te zoe-
ken hoe dat nou werkt, met die sluizen op 
IJburg? We praten met John Janzon, rayon-
hoofd voor onder meer IJburg en met Bart 
van Dijk, adjunct hoofd vaarwegen, beiden 
van de Dienst Binnenwaterbeheer van de ge-
meente Amsterdam. Samen met roosterhoofd 
Rolf van Werkhoven (maakt werkschema’s 
voor 82 Amsterdamse sluismeesters!) en de 
dienstdoende sluismeester Mallika Albrechts 
vertellen zij ons, hoe het sluisverkeer op IJ-
burg is georganiseerd, en wat bij en in- en 
uitvaren de regels zijn. Een cursus.

Waarom hebben we sluizen op 
IJburg?
IJburg is van het IJmeer afgeschermd door 
een zeedijk. Drie sluizen geven toegang naar 
het omringende water: de sluis aan de ha-
ven, de Nijlpaardsluis aan de westkant van 
Haveneiland, en de sluis op Steigereiland. 
Het waterpeil van IJburg (- 20 N.A.P.) moet 
altijd hetzelfde blijven, terwijl het waterni-
veau op het IJmeer afhankelijk van het sei-
zoen en van weer en wind kan verschillen. 
De sluizen houden het hoge water buiten 
en zorgen er bij lage waterstand voor dat 
het water van IJburg niet naar buiten loopt. 
Bovendien is het IJmeer dankzij de sluizen 
afgeschermd tegen eventueel naar buiten 
drijvend bouwafval. 

Hoe worden de sluizen bediend?
Vanuit het sluishuis aan de Bert Haanstra-
kade worden alledrie de sluizen bediend, 
in het vaarseizoen iedere dag van 8 uur ‘s 
ochtends tot middernacht. De sluismees-
ter heeft zicht op de sluizen via een aantal 
beeldschermen, die verspreid in de bedie-
ningskamer staan opgesteld. Zeven scher-
men voor de sluis op Steigereiland, zes voor 
de Nijlpaardsluis, zes voor de sluis bij de  

haven. Vanuit het sluishuis heeft de sluis-
meester ook live zicht op de sluiskolk en op 
de schepen die buiten liggen. Bij iedere sluis 
is er ook nog een geluidsinstallatie, waarmee 
de sluismeester de schippers zonodig kan 
aanroepen. 

Het openen en sluiten van de sluisdeuren, 
het bedienen van de brug en het bedienen 
van de sluislichten gaat allemaal elektro-
nisch, waarbij de sluismeester zelf de knop-
pen bedient. Dit hele proces vergt van de 
sluismeester de volle aandacht, zodat hij of 
zij kan ingrijpen als dat voor de veiligheid 
nodig is.

Hoe vraag je bediening 
van de sluis aan?
De schipper meert aan bij de aanlegsteiger 
voor de sluis, het remmingwerk genoemd. 
Aan het eind van het remmingwerk is een 
bel, waarmee men de sluismeester waar-
schuwt dat men geschut wil worden. De 
sluismeester ziet het schip ook liggen op zijn 
beeldscherm. Wie niet op de bel kan of wil 
drukken kan ook bediening aanvragen via 
de marifoon (VHF kanaal 84) of telefonisch 
op nummer 020 4165815.

Wat betekenen de lichten bij de sluis?
Met behulp van ‘verkeerslichten’ wordt het 
vaarverkeer geregeld, net als op de weg. 
Rood betekent stoppen. Als de sluisdeur 
wordt bediend gaat er onder het rode licht 
ook een groen licht branden. De schipper 
moet dan opletten, maar nog niet bewegen. 
Naar binnen of naar buiten varen mag pas 
bij enkel groen licht. Niet eerder. 

Hoe zit het met de lichten aan de brug?
Het lichtensysteem bij de haven is iets 
complexer, omdat ook het doorvaren van 
de brug met lichten wordt geregeld. Ook 
hier geldt: licht op rood stoppen, en pas 
varen als alleen het groene licht brandt. 
Voor boten zonder mast hoeft de brug niet 
te worden geopend. Hier geldt het oranje 
licht dat onder de brug hangt: brandt dat 
niet dan stoppen, gaat het op oranje, dan 
nog even wachten tot ook het sluislicht op 
groen staan en dan doorvaren.

Waarom mag ik niet doorvaren 
zodra de sluisdeur open is?
Bij groen/rood licht moet een schipper al-
tijd wachten. Ook al staat de deur al open. 
Er kunnen immers nog boten in de sluis lig-

gen die er nog uit moeten. Pas bij groen is 
de sluis vrij en mag je doorvaren. Let wel: 
de sluismeester heeft de regie over de sluis. 
Hij bepaalt wie er in of uit mag en op welk 
moment. 

Waarom duurt het schutten soms zo 
lang?
Het schutten van een boot duurt op zich-
zelf niet langer dan een minuut of zeven, 
maar stel dat er vanaf alledrie de sluizen een 
aanvraag komt om te worden doorgelaten, 
dan worden deze aanvragen afgehandeld in 
volgorde van binnenkomst. En omdat het 
hele schutproces door de sluismeester moet 
worden bewaakt komt de volgende aanvraag 
pas aan de beurt nadat de vorige is voltooid. 
Dat betekent dat je soms wel een minuut of 
twintig voor de sluis moet liggen wachten 
voordat je iets ziet gebeuren. De sluismees-
ter is ondertussen hard bezig met een van de 
andere sluizen. 

Wie heeft er voorrang bij het in- en 
uitvaren?
Over het algemeen heeft de beroepsvaart 
voorrang op de recreatievaart. Dat wil zeggen 
dat de Sailboa en zeetjalken als De Rederijker 
en De Titaan bij in- en uitvaren van de sluis 
voorrang hebben. Tenzij de sluiswachter om 
veiligheidsredenen anders beslist. Bij harde 
wind van zee kan de sluiswachter besluiten 
om eerst de kleinere schepen te schutten, zo-
dat zij voordeel hebben van de luwte die zo’n 
groot schip biedt. Zo’n beslissing wordt dan 
via de luidspreker kenbaar gemaakt.

Over luwte gesproken, 
wat doe je als klein schip bij 
harde aanlandige wind?
Het is inmiddels bij alle betrokken instanties 
bekend dat het bij harde wind van zee voor 
kleine schepen niet echt veilig is om bij het 
invaren aan het remmingwerk aan te leg-
gen. Omdat de eilanden van IJburg fase 2 er 
nog niet zijn, komen de hoge golven van het 
IJmeer recht op de sluis af. Op dit moment 
is het Projectbureau IJburg bezig om daar-
voor een oplossing te zoeken, maar zolang 
die er nog niet is, hoeven schippers niet bij 
het remmingwerk aan te leggen om op het 
schutten te wachten. De sluismeester is extra 
oplettend op aankomend verkeer, en zal ook 
zonder belsignaal de sluis bedienen. Alvast 
een telefoontje of marifoontje als men in de 
vaargeul aan komt varen helpt ook. Dan tot 
het licht op groen gaat een beetje rondhan-
gen in het water voor de sluis, schippers krij-
gen bij groen licht ruimschoots de tijd om 
van een afstand binnen te varen.

Hoe willen de heren hun verhaal samenvat-
ten? Van Dijk: “Varen is ontspannen, vanaf 
het moment dat je in je boot stapt. Dat geldt 
ook als je de sluis door wilt.” En Janzon: 
“Relax, zouden we zeggen, en zie het passe-
ren van een sluis als samenspel. Samenspel 
tussen de schippers onderling en samenspel 
tussen de schipper en de sluismeester. Haast 
is daarbij een slechte raadgever.”
“Onthaasten, dus!” voegt sluismeester Mal-
lika Alberts daar aan toe, met één oog ge-
richt op de drieëntwintig beeldschermen die 
zij onder haar hoede heeft.
Tekst: Carla Peddemors

IJburg is een waterparadijs. De haven ligt vol en wie door de grachten vaart ziet overal boten en bootjes, aangemeerd 
aan de talloze steigers en wallekanten. Met mooi weer zwermen ze uit, die boten, op weg naar het IJmeer of verder. 
Om op open water te komen moeten al die boten wel nog even door de sluis…… Nog even? Voor veel mensen duurt 
dat even te lang. Met ongeduld en soms zelfs geschreeuw tot gevolg. Dat is niet leuk voor de schipper, èn niet leuk 
voor de sluismeester, die van 8 tot 24 uur hard aan het werk is om alledrie de IJburgse sluizen te bedienen. 

Sluizen op iJburg
SAMENSpEl tUSSEN SlUiSMEEStER EN ScHippER

Veel IJburgse boten zijn niet langer dan 15 meter of gaan niet harder dan 
20 km per uur. Die schippers zijn niet verplicht een vaarbewijs te hebben. 
Toch gelden ook voor hen alle regels uit het Binnenvaartpolitiereglement. 
Zeer de moeite waard om dat eens door te lezen. Als is het maar om 
te weten wat bakboord of stuurboord is, en wat toch ‘die Oostenrijkse 
vlag’ onder sommige bruggen betekent. Kijk in het cursusboek Leidraad 
voor het Vaarbewijs, te krijgen in winkels voor scheepsbenodigdheden of 
te bestellen bij de boekhandel, ISBN nummer 90-18-02072-9. Ook in de 
Wateralmanak 1 van de ANWB staan alle regels op een rij.

BAKBooRd EN StUURBooRd

De sluis bij de haven: bij harde 
wind ‘van zee’ is aanmeren lastig.
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Beste redactie,
Maak aan de overkant, naast de 
haven, parkeerplekken. Deze zijn 
bereikbaar via Zeeburgereiland. Zo 
hebben bewoners tegenover het 
sportpark geen overlast van auto’s 
voor de deur.
Met vriendelijke groeten, 
Rachel Rijnders

Beste redactie,
Het natuurlijk van het stadsdeel 
een beetje makkelijk gedacht dat 
mensen (met kleine kinderen) in 
een winkelcentrum zullen parkeren 
en dan nog 10 minuten gaan lopen; 
met zware tassen met sportkleding. 
Natuurlijk krijgen de bewoners op 
het Steigereiland en rondom de 
Oeverzeggestraat/Zwanebloemlaan 
(over)last van parkerende sportlui.
In mijn optiek zijn er twee oplossing:

1. De grote P+R bij de Piet Heintunnel 
inclusief een gratis pendeldienst van 
kleine busjes (of TukTuk ‘s) die de 
sportleden naar het park brengen
2. Parkeerruimte creëren langs de 
Diemerzeedijk of Buitenkerkerweg. 
Wellicht ligt daar al een 
parkeerterrein van een van de 
bootwerven die gebruikt kan 
worden in het weekend.

Ik ben erg benieuwd hoe e.e.a. zich 
ontwikkeld als de vele kinderen 
zich aanmelden en gaan sporten in 
het Diemerpark. Wat ik trouwens 
zeer stimuleer! De gemeente heeft 
gewoon niet goed nagedacht over 
het parkeren bij het aanwijzen van 
de plaats van de sportvelden.
Met vriendelijke groet, 
M. Koot (Steigereiland)

d1 Afc iJburg kampioen op eigen veld!

Op 19 mei 2010 werd AFC IJburg 
D1 kampioen. Door een foutje in 
de planning konden we voor de 
kampioenswedstrijd niet terecht 
op ons thuisveld in Durgerdam. 
Gelukkig was onze tegenstander 
De Meer D2 zo sportief om de 
wedstrijd op het spiksplinternieuwe 
kunstgrasveld (nog zonder 
kleedkamer en zonder kantine) van 
IJburg te komen spelen.  

Het team is pas dit jaar gestart en is 
tegelijkertijd qua leeftijd het oudste 
team van IJburg. De getalenteerde 
spelers zijn in dit jaar onder leiding 

van trainer Abdellah Benzidane 
enorm gegroeid. Het team heeft 
zich ontwikkeld tot een geolied 
samenspelend geheel. In de hele 
voorjaarscompetitie hebben ze bijna 
alles gewonnen en slechts 2x gelijk 
gespeeld. 

In de mooie avondzon in het 
Diemerpark werd het team dan 
ook gemakkelijk kampioen met  
10-1. We kunnen bijna niet wachten 
tot het volgende seizoen. En… ze 
zoeken nog een sponsor! 
Nynke Ypenga en Guide Dekkers

Advertentie

www.waterstad3.nl

K lokslag 13.00 uur stonden de heren klaar op 
de heuvel: Hugo Sanders en Guus van Meurs 
vanuit de ontwikkelaars, en Michiel Thunnis-

sen en Hugo van Ballegooijen vanuit Projectbureau 
IJburg. Een flitsend spektakel werd het, waarbij San-

ders op het moeilijkste gedeelte van het parcours 
een ongekende schuiver maakte. Onder het zand, 
maar gelukkig niet beschadigd, stapte hij weer op 
en kon de rit uitrijden. In een woeste eindspurt 
moesten Sanders, Thunnissen en Van Meurs uitein-

delijk hun meerdere erkennen in Van Ballegooijen, 
die glansrijk won.

Daarna werd het terrein van de kinderen. Vanuit 
de hele buurt waren fervente crossfietsers naar de 
nieuwe baan gekomen. Ze testten, crossten en lie-
ten elkaar hun kunsten zien. Een Professional was 
uitgenodigd om hen de nieuwste technieken op 
crossfietsgebied bij te brengen. Ten slotte – wel-
verdiend – was er ijs voor alle aanwezigen. Op wat 
misschien wel de warmste zaterdag van 2010 zal 
blijken.

Op de kavel van het toekomstig Blok 32 aan de Bert Haanstrakade is een 
fietscrossbaan in gebruik genomen. In de zinderende hitte van zaterdag 10 
juli namen de gezamenlijke initiatiefnemers het bij wijze van symbolische 
opening in een bloedstollende crosswedstrijd tegen elkaar op.

GezamenlijK initiatief
Consortium Waterstad 3, Projectbureau IJburg, 
stadsdeel Oost en Stichting Bike Wize sloegen op 
aangeven van marktmeester Stef Spigt de handen 
ineen om een BMX-baan te realiseren. Het viel de 
marktmeester op dat jongeren graag rondcrossen 
op braakliggend land. Aangezien de kavel van blok 
32 niet gebruikt wordt - al zullen er in de toekomst 
woningen verrijzen van het consortium Waterstad 3 
– werd direct actie ondernomen. De kavel heeft nu 
in een keer een heel belangrijke functie gekregen; 
namelijk die van een bruikbare buitenspeelplek voor 
de jeugd. 

fietscrossbaan 
zinderend Geopend

coole moves op nieuwe hotspot voor de jeugd

Goed, we groeien groter. Er komen eilanden bij. Ze 
zullen komen, de vraag is alleen wanneer: de stad 
zit even zonder geld, de vastgoedjongens zitten 
even zonder geld, de huizenkopers trouwens ook, 
dat kan nog jaren gaan duren voordat de eerste 
heipaal in de grond gaat, op IJburg 2.
Maar onderwijl is IJburg 2 allang af natuurlijk. Ga 
maar eens naar de Weesperstraat, waar de mannen 

en vrouwen zijn die IJburg 1 
hebben gemaakt, en zich 

verheugen op nieuwe grond. 
Daar zijn de nieuwe 

eilanden al realiteit, 
in tekeningen en 

b l a u w d r u k k e n . 
En ga maar eens 
naar het nieuwe 

stadsdeelkantoor van Amsterdam Oost – ze 
zullen er exact weten hoeveel scholen er komen, 
hoeveel behoefte er is aan hangjeugdbeleid of 
ouderenbeleid en bootjesbeleid.
 Toen ik hier kwam wonen in een zandwoestijn, 
zeseneenhalf jaar geleden, dacht ik dat alles 
nog mogelijk was in dat eindeloze landschap. Ik 
liet me graag verrassen – maar onder het zand 
waren de lijnen allang getrokken. Elke vierkante 
centimeter was al bedacht. Dat is logisch, maar 
ook weer niet: in de tijd die IJburg 2 nodig heeft 
om gebouwd te worden, draait de wereld verder. 
Dingen veranderen. Mensen ook. Steeds sneller. 
Dus als die eerste heipaal de grond in gaat, klopt 
de werkelijkheid niet meer met de tekeningen die 
er lagen.
Daarom vijf adviezen aan de vrouwen en 
mannen, ambtenaren en politici, stedenbouwers 
en gebouwontwerpers die bezig zijn met het 
bedenken van IJburg 2. Gratis en voor niks, van een 
eerzame IJburg-burger die er best vroeg bij was en 
vanachter zijn raam IJburg 1 heeft zien ontstaan.
Bouw voor mensen. Probeer je te onttrekken aan 
de macht van de economie. Lees de boeken die de 
laatste jaren zijn verschenen over wonen op IJburg, 
lees het promotie-onderzoek van Tineke Lupi, en 
pas je plannen erop aan. 
Bouw voor de mensen.  Probeer je te onttrekken 
aan de architecten en de ruimtelijk ordenaars die 
een huis of een wijk liever als kunstwerk zien. 

Maak het mooi, mooier dan doorsnee, maar hou 
het simpel als het moet. Een speeltuin kan ook 
gewoon een houten speeltuin zijn – ga maar eens 
kijken, hoeveel kinderen er spelen in die hippe 
stalen sm-constructie op het Joris Ivensplein.
Bouw voor de mensen. Hou ruimte voor de buurt. 
Als elke centimeter bij voorbaat wordt verkocht, 
hebben de bewoners niets meer om hun wijk te 
kneden. Hou er rekening mee dat ze plannen 
hebben, de bewoners, goede plannen, en laat ze 
hun gang gaan ook al past het even niet precies in 
de bureaucratische parafencultuur. Wat was IJburg 
1 geweest zonder voetbalclub? Zonder zeilschool? 
Zonder strandtent? Nou dan.
Bouw voor de mensen.  Laat ze niet in de rommel 
zitten, jarenlang. Een wijk maken duurt altijd 
langer dan je denkt – maar dat is geen reden om 
de straten nog niet aan te leggen, de bomen niet 
te planten, het vuilnis te laten opstapelen in grijze 
containers. Dat jaagt mensen weg. IJburg 1 is al 
zeven jaar een rafelrand – dat is te lang.
Bouw voor de mensen. Ben flexibel. Klamp je niet 
vast aan berekeningen en verwachtingen: het zal er 
anders uitzien dan jullie nu allemaal denken. Meer 
kinderen, minder kinderen, meer ouderen, minder 
ouderen, auto’s, fietsen, winkels – alles ademt in 
een wijk. Als er scholen nodig zijn, bouw ze dan. 
Als het eiland onbereikbaar is in de spits – doe er 
wat aan.  En onder doen versta ik niet: vergaderen. 
Het kan allemaal best wat sneller.

iJBURG 2

toiNE
HEiJMANS

Het nieuwste en tegelijkertijd 
oudste team van AFC IJburg 
had de eer om als eerste kam-
pioen te worden op het nieu-
we kunstgrasveld in het Die-
merpark.

Heeft stadsdeel oost zelf 
zorgen over parkeren rond het 
park? Een beleidsmedewerker:

“Natuurlijk maken wij ons zorgen. 
We zijn er dan ook druk mee bezig. 
Momenteel kijken we of het mogelijk 
is om extra plekken te creëren in 
de aangrenzende woonwijk. Maar 
we hebben te maken met een 
bestemmingsplan. We moeten alle 
mogelijkheden goed onderzoeken. 
Het is trouwens mooi dat bewoners 
meedenken. Vooralsnog zijn er geen 
plannen om parkeergelegenheid in 
het park te realiseren. Het is goed 
dat er sportvelden zijn, maar de rest 
van het park moet in tact blijven als 
ecologisch park.”

Vanaf september wordt er pas ècht serieus gespeeld in sportpark IJburg, met wedstrijden en al. Voor-
al op zaterdag zal het er druk zijn. Bezoekende teams willen hun auto kwijt. Het stadsdeel vraagt ze 
die voorlopig in de garage onder het winkelcentrum te parkeren. Is dit een goede oplossing?

Geachte redactie,
Gaarne wil ik reageren op uw artikel over het nieuwe sportpark, met 
name inzake de parkeerinstructie. Bezoekers moeten hun auto’s onder 
het winkelcentrum betaald parkeren. Vervolgens moeten ze de drukke 
IJburglaan oversteken en dan nog een flink stuk naar het nog te bouwen 
clubhuis lopen. Dit gaat niet werken! 

De eigen leden, en met name kinderen, moeten maar met de fiets komen. 
Vooral ´s winters zal dat geen pretje zijn. Het is dan vroeg donker, en je 
hebt toch te maken met het veiligheidsaspect...!
De oplossing wat mij betreft: maak parkeerplaatsen langs het Dick 
Hilleniuspad; de weg in het park die naar de velden leidt. Die weg is breed 
genoeg. Maak er een 30 km. weg van, desnoods met obstakels, want op 
dat stukje terrein is toch het ‘parkgevoel’ nog niet echt aanwezig. Het zal 
de wijk die voor de brug ligt aanzienlijk aan overlast schelen!
Met vriendelijke groet, JAMHO

parkeerchaos rond sportpark iJburg?

Kampioenen!
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Amsterdam Centrum
T: (020) 626 53 61 
 E: amsterdam@krk.nl

Kuijs Reinder Kakes Amsterdam Centrum Kuijs Reinder Kakes Amsterdam IJburg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Amsterdam IJburg
T: (020) 416 18 61 
E: ijburg@krk.nl

Oriënteren op de huizenmarkt tijdrovend?
Niet als u ONlINe met  

onze makelaar bezichtigd!

Kijk op www.krk.nl  
bij welke woningen 

 een ONlINe bezichtiging 
mogelijk is en bel of mail  

ons voor een afspraak!

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

www.kbgadvocaten.nl • secretariaat@kbgadvocaten.nl

GEBREKEN AAN UW HUIS EN TE LAAT OPLEVEREN DOOR AANNEMER

Een aantal woningen op IJburg is door de aannemer opgeleverd met 
gebreken en bij andere woningen ontstaan de gebreken enige tijd na de 
oplevering. Soms wordt een woning ook te laat opgeleverd. Vraag is wat in 
deze gevallen juridisch van belang is.

De oplevering van de woning is een belangrijk juridisch moment. Vanaf dat 
moment gaat immers het risico van de woning over van de aannemer op de koper. Bij de 
oplevering van de woning wordt de woning geïnspecteerd en worden eventuele gebre-
ken genoteerd die de aannemer moet herstellen. Ik raad aan om een deskundige mee te 
nemen naar de oplevering, bijvoorbeeld iemand van de vereniging Eigen Huis.

Vaak zie ik dat cliënten zo druk zijn met de nieuwe woning dat zij vergeten om de aan-
nemer tijdig aan te manen om gebreken te herstellen. Als u te lang wacht, kunt u het 
recht verspelen om herstel van de gebreken te vorderen. Dit hangt onder andere af van 
de voorwaarden die van toepassing zijn op de aannemingsovereenkomst. Mijn advies is 
dan ook om de termijnen in deze voorwaarden goed in de gaten te houden. Dit geldt 
ook voor gebreken die ontstaan na de oplevering; het is belangrijk om ook de garantie 
periode in uw agenda te noteren.
 
In uw contract is meestal bepaald binnen hoeveel ‘werkbare’ dagen na de ‘start bouw’ 
een aannemer een woning moet opleveren. Indien deze termijn wordt overschreden, 
moet de aannemer een boete aan u betalen. Ook hier geldt dat de voorwaarden meestal 
bepalen wanneer de bouw begint, bijvoorbeeld met de aanleg van de fundering. De aan-
nemer heeft er belang bij om dit moment zo laat mogelijk te bepalen. Dat leidt er soms 
toe dat de aannemer u schriftelijk meldt dat de bouw is begonnen terwijl u weet dat de 
werkzaamheden lang daarvoor zijn gestart. Foto’s met data kunnen later helpen als u 
moet bewijzen dat de bouw eerder is begonnen.
 
In mijn praktijk merk ik dat aannemers, als overschrijding van de bouwtijd en een boete 
dreigen, de oplevering vervroegen, terwijl de woning nog niet klaar is. Als een woning 
nog niet daadwerkelijk kan worden gebruikt, kan er van oplevering geen sprake zijn en 
loopt de termijn voor de boete door.
 
Het begrip ‘werkbare dagen’ is dus van groot belang. Zo kan bijvoorbeeld in de voor-
waarden een bepaling zijn opgenomen dat halve werkbare dagen geen werkbare dagen 
zijn; hierdoor is een aannemer minder snel een boete verschuldigd. De werkbare dagen 
worden berekend aan de hand van het weer; bij te slecht weer kan er niet gewerkt wor-
den en is er geen werkbare dag. In mijn praktijk gebruik ik bedrijven die bijhouden of het 
weer in de omgeving van de bouwplaats te slecht is voor een werkbare dag en of er een 
overschrijding is van de bouwtijd.
 
Mochten er gebreken zijn aan uw woning die de aannemer niet wil herstellen, of mocht 
u van mening zijn dat u recht heeft op een vergoeding wegens overschrijding van 
de bouwtijd, dan kunt u uiteraard altijd telefonisch contact met mij opnemen voor een 
gratis kennismakingsgesprek.

Toon Kool

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. 

Ze moest en zou het appartement op 
de bovenst verdieping krijgen. “Toen 
ik het zag was ik verkocht”, zegt Rini. 
“Moet je kijken wat een prachtig 
uitzicht.” Ze toont het uitzicht 
dat ver voorbij de IJburgerlaan 
strekt. Aan de andere zijde van 
haar appartement kijkt ze langs de 
hoogbouw naar het IJ. Daarvoor 
woonde Rini zeventien jaar in een 
bovenwoning in Watergraafsmeer. 
“Door een medische verklaring kon 
ik aan deze woning komen.” Samen 
met haar man woont ze ondertussen 
vijf jaar in de seniorenwoning. 
Herdershond Dora is er opgegroeid. 
Kwispelend loopt hij door de kamer 
om zo nu en dan een uitstapje 
naar de galerij te maken. “Toen ik 
net met pensioen was, vond ik het 
verschrikkelijk om thuis te zitten. 
Mijn man is achttien jaar jonger. Hij 
werkt nog. Nu vind ik het  uitlaten 
van de hond bijna een baan”, lacht 
Rini. Een nieuwsgierige buurvrouw 
steekt haar hoofd om het hoekje. Ze 
lacht naar de hond. “Wat is het een 
schat hè?” Rini klopt op Dora’s buik. 
“Het is een lieverd.”

“Weet je hoe ze het hier noemen? Het straatje van de 
Jordaan.” En waarom? Cor heeft geen idee. Gezellig 
vindt hij het wel in de Mattenbiesstraat. Op een 
kennismakingsreceptie in Y10 ontmoetten Cor en 
zijn vrouw Manja de buren. “We hadden meteen een 
klik,” zegt Cor. Nu gaat hij dagelijks een halfuurtje 
wandelen met Martin, zijn buurman. “Om de bouw bij 
te houden,” lacht hij. “Maar het is geen verplichting 
hoor. Is-ie er niet, dan is ie-er niet.” Vandaag was het 
een heel kort wandelingetje. Cor heeft last van jicht in 
zijn teen. “De dokter zegt dat ik minder biertjes moet 
drinken en minder vlees moet eten.” Hij knijpt zijn 
ogen samen. Direct uitzicht op het water hebben ze 
niet meer. Het gele blok belemmert tegenwoordig het 
zicht. “Dat wisten we van tevoren niet.” Als voormalig 
projectleider in de Amsterdamse haven heeft Cor ‘wel 
iets’ met water. “Graag zag ik de containerschepen 
uitvaren. Iets kolossaals dat in beweging komt. Prachtig 
is dat.” Nee, op IJburg ziet hij geen grote schepen 
voorbij komen. Toch vindt hij het ‘mooi wonen’. Manja 
brengt hem een glas Frisse Fruitdrank. Liever drinkt hij 
Alfa-bier in de zon. Hij haalt zijn schouders op. “De 
dokter zegt het.”

De voortuin van Stijntje en Frans aan de Mattenbiesstraat staat vol met varkens. “Binnen heb 
ik ook een grote verzameling,” zegt Stijntje. “Van Frans mogen die beestjes gewoon blijven 
staan.” Frans: “Ieder z’n eigen ding. Ik spaar Matchbox-autootjes.” In de woonkamer staat een 
vitrinekast vol. Liever zit Frans buiten nu het mooi weer is. Zijn huid is donkerbruin gekleurd. 
Stijntje steekt er wit bij af. “Hij kan hele dagen in de zon zitten voor het huis. Ik verbrand direct. 
Meestal ga ik daarom binnen zitten om te borduren of om te werken.” 
Stijntje doet thuiswerk. Ze werkt bij een mailservice. Frans is net een half jaar met pensioen. 
Hij werkte vijfendertig jaar bij de GVB. “De laatste drie jaar reed ik op lijn 192, de Opstapper. 
Vierentwintig uur per dag bedreigingen van klanten. De organisatie had geen respect meer 
voor oudere buschauffeurs. Maar laten we het er 
niet over hebben, want dan begint mijn bloed weer 
te koken.” 
Hij pakt z’n leren etui en draait een shagje. Stijntje 
vindt het ‘wel lekker’ om haar man thuis te hebben. 
“Ik ga makkelijker de deur uit. Frans kan het werk 
opvangen. Nu kan ik vaker leuke dingen gaan doen 
met vriendinnen: zwemmen in het Marnixbad in 
het centrum en woensdag naar gymnastiek op het 
Steigereiland of op de koffie bij mijn aangenomen 
dochter.” Frans opent een biertje. “Ja, wat dat 
betreft ben ik heel ongezellig,” zegt Stijntje. “Ik 
rook niet en ik drink niet. Frans rookt veel. Door het 
hele huis staan asbakken.” 
Frans zwaait naar een buurvrouw. Stijntje: “We 
hebben heel goede contacten in de straat. 
Sterker nog: we vinden het hier zo gezellig dat 
we dit jaar niet eens op vakantie gaan. Dít is ons 
vakantiehuisje.” Wel gaan ze een paar dagen 
zeevissen in de zomer. Stijntje laat een folder zien. 
“Dat is onze gezamenlijke hobby.” We vissen ook 
wel eens voor de deur. Ze vingen er een keer een 
grote karper, vertelt Frans. Een paar eenden steekt 
de weg over. “Kijk daar zijn je kinderen,” zegt 
Stijntje tegen Frans. Hij voert de eenden witbrood. 
Dan kijkt hij genietend over het water: “Wat een 
leven hè? Niet meer elke dag in de file. Zon. Altijd 
vakantie.”
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SENioREN op iJBURG
Vinexwijken zijn broedplaatsen voor jonge gezinnen die daar het comfort, de 
rust en de ruimte vinden voor een leven met opgroeiende kinderen. Op IJburg 
is dit niet anders. Maar IJburg is ook ‘de wijk zonder scheidslijnen’. Bijna alle  
categorieën – van jong tot oud, met een handicap of voormalig dakloos – zijn 
vertegenwoordigd. de Brug belicht deze groepen. In dit nummer ‘de ouderen’. 
Hoe vinden zij het op IJburg?



Een idee van ‘t Funenparkondernemer Olaf Igesz, die 
BBQ babes. Een uniek ‘food-on-wheelconcept’. “Mooie 
meiden grillen en serveren vanaf een vette auto. En 
ze maken een hoop lol”. Bij BBQ babes is alles tot in 

detail verzorgd: de muziek, de sfeer, het eten, en het 
uitzicht. “Het is vooral lekker eten in een mooi jasje”, 
zegt Igesz. “Denken: wow, wat is het leuk om hier te 
staan. Het mooie is, we zijn overal inzetbaar. Al wil je 

ons middenin een weiland hebben, wij komen naar je 
toe. Stroom hebben we niet nodig, alles werkt op gas.”

De BBQ babes serveren flinke porties vlees van 200 
gram. Je kunt kiezen voor saté (kip, varken, lam of zelfs 
geit), hamburgers, of allebei. Altijd 100% scharrel van 
scharrelslager Kees de Bouter uit Watergraafsmeer. 
En goed gemarineerd. ‘Eigen recept’, roept de trotse 
ondernemer. Je krijgt er satésaus, een stuk vers Turks 
brood, en – om het helemaal af te maken - echt 
Amsterdams tafelzuur bij.

Het begon eigenlijk als een grapje, barbecueënd met 
vrienden in de tuin. ‘Hoe gaaf zou het zijn’, joelden 
ze, ‘als mooie vrouwen in een mooie auto stonden te 
barbecueën?’ De ultieme combinatie, redeneerde Igesz. 
“Want het is toch een terugkerende grap dat vrouwen 
niet kunnen barbecueën èn niet kunnen autorijden? 
Dàt was voor mij het uitgangspunt van BBQ Babes.” 
Dat de grillende babes vooral leuk zouden zijn voor 
mannen, wijst de entrepreneur resoluut van de hand. 
“Vrouwen waarderen schoonheid, sfeer en lekker eten 
net zo goed.”

De auto, dat is nog  een verhaal apart. Igesz wilde een 
extravagant exemplaar, want ‘het oog wil ook wat’. Hij 
speurde het net af en stuitte op een Ford Pick-up XL uit 
1974. “Echt een klassieker. Daar stond-ie, in Drenthe, 
in een hoekje van de schuur.” Bijna een jaar sleutelde 
hij aan de auto. Tot-ie helemaal perfect was. Er moest 
ruimte komen voor een koelkast en twee barbecues, 
en er moest een plek komen om te serveren. “Het 
was jongleren, kunst in de kleine ruimte. Maar het 
eindresultaat mag er wezen.”

In juli beleefde BBQ babes haar vuurdoop aan de Vecht. 
Sindsdien zijn ze te huur voor evenementen en (bedrijfs)
feesten, vanaf 50 personen. “Het begon als een lolletje, 
maar ik hoop dat veel mensen er lol van gaan zullen 
hebben. Ik vind het leuk om dingen te bedenken. En 
als je doet wat je leuk vindt, dan komt de rest vanzelf. 
Daar geloof ik in.”
www.bbqbabes.nl

lEKKER EtEN MEt EEN KNipooG

de 
clUB 

Stel je voor. De zon schijnt, er is goede muziek en er zijn leuke mensen. Anders gezegd: je 
bent op een goed feest. In de verte staat een glanzend zwarte Ford Pick-up. Je ruikt de prik-
kelende geur van de barbecue en als vanzelf loop je ernaartoe. Er staat een rij, maar dat geeft 
niet, want het is gezellig. Bovenop de auto staan twee vrolijke meiden vlees te grillen. Voor 
je het weet krijg je ook een bord. Want de BBQ babes bakken ze bruin, heel bruin. 

Olaf Igesz en zijn ‘babes’ tijdens 
de vuurdoop in Nigtevecht
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EiGENtiJdS KiNdERdAGvERBliJf 
lEGt dE BASiS vooR lAtER

RAAd diEMEN BEKRAcHtiGt 
opENStElliNG ooStKANt iJBURG
AMStERdAM iN NAJAAR AAN dE SlAG MEt UitvoERiNG vERKEERSMAAtREGElEN

Natalie Feijen en Eugenie Suèr, 
oprichtsters van KinderVilla, 
bundelden hun krachten in 2000. Als 
werkende moeders waren zij ervan 
overtuigd dat kinderopvang beter 
kon. Binnen drie maanden was de 
eerste vestiging in het Gooi een feit. 
Inmiddels is KinderVilla uitgegroeid 
naar vijf vestigingen, waarvan twee 
op IJburg.

Dagelijks geven ouders er hun kind af. 
Ze bespreken een doorkomend tandje 
en eenmaal op kantoor kunnen ze via 
de webcam checken of hun telg het 
versgemaakte fruithapje opeet. Een 
soortgelijk ritueel volgt in de middag. 
Dan neemt de ouder samen met een 
zogenoemde medeopvoeder de dag 
door, en wordt een foto bekeken 
van de kleine op een geïntegreerd 
TV systeem. Het is een uitzonderlijk 
concept, voor kinderen van 0 tot 12 
jaar, en volledig ingespeeld op de 
ouders van nu.

Natalie: ”Bij ons werken mensen met 
passie. Kinderopvang is veel meer dan 
‘snoeten poetsen’. Het gaat om mede 
opvoeden. Kinderen zijn hier toch 8 
tot 10 uur op een dag, en 2 tot 4 dagen 
per week. Wij helpen graag bij het 

IJburg, 9 juli 2010 – De gemeenteraad van Diemen heeft zijn akkoord 
gegeven aan de openstelling van de oostelijke uitgang van IJburg. Rijden 
over de verbindingsbrug (Muiderlaan) is nu niet langer illegaal. De gemeente 
Amsterdam kan verder met de uitvoering van de beloofde verkeersmaatregelen, 
waar eerder dit jaar ook de gemeente Muiden en de NUON mee instemden.
Die maatregelen - op Diemens grondgebied – behelzen het plaatsen van 
verkeerslichten bij de kruising Muiderlaan-Overdiemerweg, en de aanleg van 
een vrij liggend fietspad langs de NUON-weg. Uitvoering hiervan is gepland 
voor het komende najaar. De door Amsterdam toegezegde aanpassing van 
het fietspad ter hoogte van de Maxis is kortgeleden al ter hand genomen.

leggen van de basis, want juist voor 
jonge kinderen is dit zo belangrijk. 
In de toekomst kan dat het verschil 
maken.”

“Ook in ons personeelaannamebeleid 
leggen we de lat hoog. We investeren 
in opleidingen, en werken met meer 
personeel dan wettelijk is toegestaan. 
Hierdoor krijgt het kind meer 
individuele aandacht. Elke vestiging 
heeft pedagogische coaches en een 
kwaliteitscoach. Zij houden in de 
gaten of de medeopvoeders bieden 
wat het kind nodig heeft, en springen 
bij als dat nodig is.”

De coaches organiseren ook extra 
leeftijdsgerichte activiteiten. Want bij 
een goede basis hoort meer. KinderVilla 
werkt samen met diverse instanties - 
bijvoorbeeld met Natuurmonumenten 
- om kinderen meer te kunnen bieden. 
“Van een dagje in de natuur wordt elk 
kind vrolijk.”

In het kinderrijke IJburg heerst er 
al tijden een nijpend tekort aan 
kinderopvang. “Dat is jammer”, 
zegt Feijen. “Want pas wanneer 
dat tekort minder wordt, stelt dat 
ouders in staat te kiezen. Voor 

kwaliteit bijvoorbeeld! Wij zijn 
gedreven en staan voor persoonlijke 
aandacht, verantwoordelijkheid en 
professionaliteit.”

De import Gooische dames, geboren 
en getogen in Amsterdam, zijn 

vastbesloten om hun KinderVilla de 
komende jaren verder uit te breiden. 
Op dit moment zijn er op IJburg nog 
een paar kindplekken beschikbaar. 
“En  we zijn altijd geïnteresseerd in 
gepassioneerde medeopvoeders.”
Tekst Petra Wijnholds

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

tE HUUR 
BBQ BABES

Na het succes op Steigereiland, opent KinderVilla op 1 september haar twee-
de vestiging op het Haveneiland. KinderVilla blijkt meer dan opvang te zijn.  
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar vinden hun thuis is de villa’s, waar het 
draait om persoonlijke aandacht en mede opvoeden.
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Horizontaal 1 Plaats in Noord-Holland 6 doe-het-zelven 12 drassig land 14 snip 15 televisie (afk.) 
17 ernstige vermoeidheidsziekte (afk.) 18 traag 20 ingenieur (afk.) 21 symbool voor lutetium 
22 veranda 25 weidevogel 28 bezieling 29 iets aanschaffen 31 rivier in Spanje 32 kerkgenootschap 
(afk.) 33 taaislijmziekte (afk.) 35 groente 36 watercloset (afk.) 37 windrichting (afk.) 38 deel van een 
kast 40 lof 42 bij afwezigheid (afk.) 43 een gebit gezond maken 44 voorzetsel 46 verstandig 48 gemalen 
graan 51 boom 53 astronomische eenheid (afk.) 54 ogenblik 56 Nederlandse spoorwegen (afk.) 
57 gewijzigde aansprakelijkheid (afk.) 58 deel van een boom 60 tegen betaling gebruiken 62 rivier 
in Engeland 64 meerboei 66 trek in eten 68 persoonlijk voornaamwoord 69 algemene vergadering 
(afk.) 70 clown 72 dwarsmast 73 waterpot 74 bloedvat 76 kwetsuur 78 gebaren maken 79 deur van 
een gevangenis. 

verticaal 1 Stelsel van communicatieverbindingen tussen computers 2 ’s ochtends (afk.) 3 liefdesavontuur 
4 Europeaan 5 voorzetsel 7 briefaanhef 8 vereniging 9 dienstverlening 10 politieke partij 11 neutraal 
deeltje in de atoomkern 13 Griekse letter 16 roofvogel 18 kruid in de Indische keuken 19 woonwarenhuis 
21 jongensnaam 23 symbool voor radium 24 autoteken Denemarken 26 voorzetsel 27 ibidem (afk.) 
30 iemand die ploegt 34 samengaan van organisaties 36 ergens gevestigd zijn 38 marterachtig 
roofdier 39 dierenriemteken 40 tegenwerking 41 insecteneter 45 versterkte plaats 47 Braziliaanse dans 
49 Europees land 50 hoofd van een parochie 52 kapot 54 hof 55 ladder 57 sluitstuk van een riem 
59 luiaard 60 uitroep van schrik 61 symbool voor neon 63 Europese Unie (afk.) 65 betreffende 
67 demon 71 verbrandingsrest 74 aan boord (afk.) 75 muzieknoot 76 persoonlijk voornaamwoord 
77 lidwoord.  

AGENdA
19-23 augustus
SAIL 2010 met o.m. SAIL-in 
parade, jongerenpodium, 
piraterij voor kinderen, live 
optredens, tall ships, en 
wedstrijden. Allemaal rond 
de noordelijke en zuidelijke 
IJoevers. Hoofdpodium 
op de kop van Javaeiland. 
www.sail2010.nl
21 augustus
Highlands (why go low…), 
21.00-3.00 uur, Blijburg aan 
Zee
22 augustus
Poldersalsa in de tuin, vanaf 
14.00 uur (met om 14 u 
Swingende giraffen voor 
kinderen), café-restaurant 
Polder
29 augustus
- Kofferbakkenverkoop/
rommelmarkt, 11.00 uur, 
parkeerplaats Blijburg 
(elke laatste zo. vd maand)
- After Summer Salsa, 
vanaf 17.00 uur, Kapel 
Blijburg
4 – 26 september
Stellingmaand: groot 
deel van de Forten van de 
Stelling open voor publiek. 
Theater, exposities, muziek.  
www.stellingmaand.nl.

18, 19, 25, 26 september: 
Familievoorstelling De 
Tijdschepper ‘absurdistisch 
sprookje’, Fort Diemerdam. 
Ook: Unesco Erfgoedspel
5 september
Theaterfestival Spektakel 
op IJburg, Diemerpark, 
12.00-18.00 uur, 
www.theatraalijburg.nl
Film Alles stroomt, 20.30 
uur, Theater Vrijburcht
7-11 september
Diemer Festijn en kermis: 
feest, markt en live muziek. 
Met op 11-9 een optreden 
van X-factor Jaap. 
www.diemer-festijn.nl
12 september
Op de step naar 
Purmerend: 21,5 km 
steppen vanaf de silo’s 
op het Zeeburgereiland. 
Opgeven via www.
opdestepnaarpurmerend.nl
24 september
Cabaret Alles kan Kapot, 
20.30 uur, theater Vrijburcht
de Brug nr. 6 -2010 
verschijnt
26 september
Rondje IJburg, zonder 
motor varen om het eiland, 
www.wvijburg.nl

Agent petsnor Maarten Gerritsen

pUZZEl pRiJSvRAAG

deze puzzel wordt u aangeboden door Hizi Hair (Jorens ivensplein 52, 020-4164760)

Win een vief nieuw kapsel 
van Hizi Hair!
Wilt u een heuse knipbeurt 
van Hizi Hair winnen?
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met uw naam, 
adres en telefoonnummer) 
voor 14 september 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. 4-2010 was: 
tuinameublement. 

De winnaar, A.M. van de Sluis 
uit Amsterdam (IJburg), heeft 
de prijs inmiddels in ontvangst 
genomen.
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