
Twee nieuwkomers;
zakelijk netwerken
lijkt populair op IJburg

Zwemplezier
Groene Tunnel in de 

kiem gesmoord00
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

De tweede fase behelst een brug over het 
Amsterdam-Rijnkanaal, de aansluiting op de 
A1 bij Diemen, en de afrit van de A9 naar de 
OOIJ. OOIJ 2 biedt een directe aansluiting 
van IJburg op het rijkswegennet en zal naar 
verwachting de druk verlagen op de Enneüs 
Heermabrug, die IJburg aan de westzijde ont-
sluit. 

Aan de aanleg ging een lang traject vooraf, 
onder meer doordat er intensieve samenwer-

king nodig was tussen verschillende partijen. 
In dit verband wordt vooral Diemen ge-
noemd, omdat OOIJ 2 over het grondgebied 
van die gemeente loopt. Wethouder Reuten: 
“Ik ben blij dat het werk nu van start gaat. 
Voor IJburg is dit heel belangrijk. En zonder 
Diemen was het nooit gelukt.” Ook wethou-
der Scholten (Diemen) is verheugd: “Vanwe-
ge de goede samenwerking, én omdat er – re-
kening houdend met de natuur – toch goede 
infrastructuur aangelegd kan worden.”

Brug 2007
De nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnka-
naal wordt een grootse. Architect Wim Quest 
bedacht een boog die boven smaller wordt, 
waardoor een slanke uitstraling ontstaat. Quest: 
“De mooie vorm moet natuurlijk nog blijken, 
maar ik heb mijn best gedaan. Dit is een feest-
dag voor mij. Wat dacht u! Ik ben hier al tien 
jaar mee bezig.” Brug nummer 2007 krijgt een 
hoofdoverspanning van 150 meter. Hij is ont-
worpen in dezelfde lijn als de Benno Premsela-
brug (die Haveneiland met de Diemervijfhoek 
verbindt), eveneens een ontwerp van Quest.

OOIJ 2 is in 2013 voltooid. Dan wordt IJburg 
ook aan de oostzijde officieel ontsloten door 
een 1x1 rijbaan. In een later stadium volgt 
OOIJ 3: een directe aansluiting op de A9. Dan 
heeft de oostelijke ontsluiting IJburg de be-
oogde 2x2 rijbanen en is de afwikkelcapaciteit 
aan de oostzijde bijna twee keer zo groot als 
die aan de westzijde (de Heermabrug).

OOIJ 1, de weg van IJburg tot aan de Nu-
oncentrale, werd in 2004 aangelegd. Deze 
route was oorspronkelijk alleen voor bouw-
verkeer beschikbaar, maar werd na klachten 
van bewoners in 2010 toch opengesteld voor 
publiek. Zodra OOIJ 2 gereed is, wordt deze 
tijdelijke weg richting Maxis (de Overdie-
merweg) weer afgesloten.
Door Linda van den Dobbelsteen

Sinds 19 mei wordt officieel gewerkt aan de oostelijke ontsluiting IJburg, 
kortweg OOIJ genoemd. Deze nieuwe weg geeft IJburgers een directe aan-
sluiting op de A1. Bestuurders verwachten met de nieuwe toegangsweg de 
bereikbaarheid van IJburg aanzienlijk te verbeteren. Van Poelgeest: “Ik ben 
oprecht blij met deze nieuwe fase in het plan IJburg.”

IJburg krIJgt zIJn weg 
naar het oosten

Wethouders Van Poelgeest (Amsterdam), Scholten (Diemen) en Reuten (stadsdeel Oost) 
en directeur Bijl ( Stadsregio) op weg door het zand voor de officiële aftrap.

Gregory van der Wiel
voetballende held:

‘GEKKENHUIS’
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LMB
Interactief

Niet zo lang geleden heb ik de tv-gids 
opgezegd. Best een moeilijke beslissing; 
ik was tenslotte jarenlang trouw abonnee 
geweest. Maar ach. Zo’n boekwerk op 
tafel. Het oud papier dat je ervan hebt. 

En we hebben toch een krant waar alles 
in staat? Kleine moeite ook om ’s avonds, 
als het werk gedaan is, een beetje door 
de zenders heen te zappen. Nee, het 
was welletjes. O wat waren we blij toen 
destijds dat kastje bij ons werd bezorgd. 
Gratis nog wel. Met de complimenten van 
de televisieverschaffer. Het beeld werd 
beter, de keuze ruimer. We zapten ons 
door het leven. Wat waren we tevreden. 

Tot op een dag – ik weet niet meer 
precies wanneer – onze digitale televisie 
gluiperig veranderde in ‘interactieve 
televisie’. Wat er kort gezegd op 
neerkomt dat snel even zappen schier 
onmogelijk is geworden. De knopjes plus 
en min, in eenvoudiger tijden bestemd 
om te switchen tussen de zenders, stellen 
ons nu ineens de volgende vraag: Wilt 
u dit programma echt stoppen? Dat 
klinkt al dreigend, maar het wordt nog 
erger: Wilt u stoppen of doorgaan? Bij 
het antwoord stoppen volstaat de knop 
OK. Maar pas op: je blijft dan kijken naar 
het kanaal dat al aan stond. Oftewel: je 
bent geen klap opgeschoten. Ik weet 
niet hoe dat bij u gaat, maar als wij 
zappen doen we dat met een reden. 
Omdat een programma ons niet aanstaat 
bijvoorbeeld. Vanzelfsprekender is het 
daarom te kiezen voor doorgaan. Maar 
dat gaat zo maar niet. Wie wil doorgaan 
moet eerst nog even met het pijltje naar 
links en dan drukken op OK. En dan 
kun je verder, zou je denken. Maar nee, 
hoor. Tot je stomme verbazing en een 
woedeaanval ondrukkend kijk je nog 
stééds naar dat ene programma waarin 
je totaal geen trek meer had. Maar 
oké, de zender is nu wel ‘los’. Dus keren 
we terug naar het oude vertrouwde 
zapwerk. Maar snel, snel, snel, want 
anders gaat-ie zonder een kik te geven 
weer terug in de communicatiestand. De 
situatie bij ons op de bank is wezenlijk 
veranderd. Metgezel, paniekerig van aard 
waar het bedieningspanelen betreft, blijft 
sinds de interactieve situatie verwilderd op 
de plusknop drukken, meestal zonder het 
gewenste resultaat. Ik, kalmer van nature, 
bedwing mijn irritatie over de ongevraagde 
‘service’ en druk net zolang links en rechts 
tot ik een programma vind dat me aanstaat. 
Dan ontspan ik me en zijg neer in de zachte 
kussens van mijn bank. 

Waarna ik meestal direct in slaap val.

26 mei 2011 
Jaargang 4 • nuMMer 5

26.000
exemplaren de Brug worden verspreid

huis-aan-huis Diemen-Noord, 
Durgerdam, IJburg, Funen, Oostelijk 
Havengebied, Schellingwoude, 
Zeeburgereiland

Displays Maxis Muiden, Stadsdeelhuis 
Oost, café Polder, AH IJburg, Blijburg, 
Expo, Blok4, DOK48, NAP, Thorwald 
Brouwer Makelaardij, Vomar IJburg
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Er loopt een klein monstertje rond in mijn huis. Het eet boeken... Denk 
ik... Er gebeurt in elk geval iets met de boeken want ik krijg ze nooit 
te lezen. Soms ga ik wel eens naar een echte boekenzaak om een echt 
boek te kopen. Dan sta ik in die winkel en gaan mijn kleine hersenen 
van ‘krrrak, krrrak’ omdat ik het altijd moeilijk vind om te kiezen uit het 
meestal best wel grote aanbod van de speciaalzaak. Wanneer het zielig 
begint te worden grijpen – gelukkig – de specialisten in. “Kan ik u ergens 
mee helpen?” Er ontstaat een standaard gesprekje en iets wordt mij 
aangesmeerd. Blij loopt de consument de ruimte waar boeken verkocht 
worden uit. Ik doe nog wat random boodschappen her en der en kom 
met een rib minder thuis. Nadat ik de champignons en de vaatdoekjes 
netjes op hun nieuwe plek heb gelegd grijp ik het nieuwe boek er even 
bij en vertel het dat ik het zeer binnenkort zal lezen. Direct nadat ik 
het boek uit heb dat ik nu aan het lezen ben. Tot hier is het lekker gaan 
geblazen. Wanneer ik de laatste pagina’s van het huidige boek nader, 
zie ik het nieuwe boek steeds vaker liggen. Waarschijnlijk omdat het 
universum beseft dat het boek en ik vanaf zeer binnenkort een hoop 
tijd met elkaar zullen doorbrengen. Je wilt elkaar toch eerst even leren 
kennen voordat je samen het bed induikt. Ik ben een ouderwetse man. 
En dan... BAM! Het ouwe boek is uit. Tijd voor een nieuwe bedpartner. 
Snel naar beneden om die nieuwe te pakken! Ik hoef je natuurlijk niet 
te vertellen dat dan opeens het nieuwe boek weg is maar toch doe 
ik het want niet alle lezers zijn zo slim als jij. Boek weg! Maar echt 
weg. Ze komen nooit terug. Niet eens in een droom, herinnering of als 
tweelingbroer (evil of niet). Dus ik wilde dit stukje gebruiken om het 
monster te vragen mij alsjeblieft met rust te laten, want ik ben zo zielig 
zonder nieuw boek en ik voel me niet graag zielig. Dus, monster?

wILLIes
wartaaL
• • • • • • • • horror • • • • • • • •

Tosca (13) zit nog een beetje bij te komen. Ze is net terug van een midweekje 
Ardennen met school. Wat superleuk was, maar ook wel even doorbijten. 
Ga maar na. Meer dan honderd eerstejaars en dagen vol survivalactiviteiten. 
“Een hoop lol, maar weinig slaap.” Op het IJburg College maakte ze wel 
meteen vriendinnen. “Eentje woont er dichtbij, op IJburg. Een ander woont 
in Ransdorp.”

Bijna een jaar woont Tosca nu op Haveneiland Oost. Haar ouders wilden na vijftien jaar in de 
stad wel eens wat anders. “Bovendien,” zegt Tosca, “hadden we er helemaal geen leuke buren. 
Ze waren wat ouder en mijn broertje en ik waren de enige kinderen. Dan raad je het zeker al... 
ze zeurden over geluid. Nu wonen we in een leuke buurt, met juist kleine kinderen op wie ik 
kan passen.”

De gebouwen – ‘allemaal nieuwbouw’ – zijn over het algemeen best mooi op IJburg. Ze komt 
graag in het Diemerpark en in het Theo van Goghpark. Wat er niet leuk is? “Dat er geen echt 
centrum is. Met bijvoorbeeld kledingzaakjes. Er komt toch nog zoiets als een winkelcentrum-
eiland?” Centrumeiland. “Ja, precies. Maar dan woon ik allang op mezelf. Nou ja. Niet dat ik zó 
van winkelen hou. Zo’n meisje ben ik ook weer niet.”

Als de mensen vroeger aan Tosca vroegen wat ze later wilde worden, antwoordde ze fotograaf 
of dokter. En nu? “Geen idee.” Naast vioolspelen, wat ze sinds haar zevende doet, heeft ze één 
allergrootste hobby: toneelspelen. Ze doet dat op zaterdagochtend bij een jeugdtheaterschool 
in de stad. “Zo leuk. Even uit jezelf, en je energie steken in een andere rol.”

Die energie wilde ze ook wel steken in een jongerencentrum op IJburg. Met een vriendin 
ging ze naar de gemeente om hun plan toe te lichten. “Ze zeiden: er is al een jongerencentrum 
Youthside. Ga daar maar eens kijken.” Dat deden ze, maar het viel een beetje tegen. “Er was 
zo’n cultuurtje. Het was een gesloten groep. Weet je, Youthside wil graag dat kinderen zelf 
dingen organiseren. Dat is een leuk motto. Wij hadden een idee – een beachparty voor jon-
geren op IJburg – waar de beheerder ook wel naar luisterde. Maar we voelden gewoon dat 
we er niet echt bij hoorden. Van die party komt het dus nog even niet. Het is jammer, maar 
we geven nog niet op.” 

Door Linda van den Dobbelsteen

tosca (13)kIJk op De wIJk

‘een cultuurtje bij Youthside’

Tosca (lievelingskleur: lichtgroen) op het terras van Blijburg. Ze komt er graag. “Het is 
er gezellig, het strand is fijn, en het ligt maar 3 minuten lopen van mijn huis.”

Het plaatsen van de pontons, in april van dit jaar.
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Projectbureau IJburg zoekt nu in allerijl een 
andere (tijdelijke) oplossing, die ook nog fi-
nancieel haalbaar is. Na het vaarseizoen komt 
er een definitieve oplossing voor de proble-
men bij de sluis.

Watersportvereniging IJburg kaartte het pro-
bleem van de onveilige aanvaarroute al be-

gin 2010 bij het projectbureau aan. Na rijp 
beraad en inspectie ter plaatse door experts 
werden op 14 april twee tijdelijke golfbrekers 
(de pontons) geplaatst op de aanvaarroute 
voor de sluis. Later werden nog zogenoemde 
golfschotten onder aan de bestaande steiger 
aangebracht, om te voorkomen dat schepen 
onder het remmingwerk zouden raken. 

pontons verwIJDerD 
bIJ sLuIs IJburg
De tijdelijke pontons, die bij wijze van golfbreker voor de havensluis wa-
ren geplaatst, zijn alweer verwijderd. Eind april waren ze door aanhoudende 
harde wind ernstig beschadigd. Ironisch genoeg was dat juist de reden voor 
de plaatsing: bij stevige aanlandige wind ontstaan voor de sluis soms zulke 
hoge golven dat rustig aanvaren en aanleggen welhaast onmogelijk wordt.
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Weekprogramma
Dinsdag:	 Avondje	Makkelijk.
	 Even	lekker	niet	koken,	bestellen	of	halen	maar	lekker	eten	in	
	 The	Lighthouse	en	genieten	van	een	goede	maaltijd,	€	10,00	pp	

Donderdag:	 Open	podium	van	20.00	tot	22.30.	
	 Try	out,	koor,	bandje,	dichten,	toneel.	Ons	podium	staat	gratis	
	 ter	beschikking!

Vrijdag:	 Happy	Lighthouse	Hour	
	 Een	mooie	weekafsluiting	van	17.00	tot	19.00	uur	met	overheerlijk	
	 borrelgarnituur	dat	u	wordt	aangeboden	door	het	huis	of	schuif	
	 aan	bij	onze	wijntafel	waar	u	de	16	open	wijnen	van	de	wijnbar
	 kunt	proeven	onder	leiding	van	onze	vinoloog

Zaterdag:		 Family	Night
	 Een	ontspannen	avond	voor	het	gezin,	de	kinderen	worden	in	de	
	 lounge	beziggehouden	door	Captain	Lighthouse,	uzelf	geniet	rustig	
	 van	een	heerlijk	diner	naar	keuze	in	ons	restaurant.	
	 Kosten	voor	de	kids	inclusief	eten	€	5,00

Donderdag:	 Jazzavond	Conservatoriumstudenten
16	Juni	 Jazzavond	met	aansluitend	jamsessie	door	conservatoriumstudenten.	
	 Neem	je	instrument	mee,	want	jij	mag	ook	meedoen

!
Deze	advertentie	geeft	recht	op	een	flesje	huiswijn	bij	uw	volgende	

etentje	in	Harbourclub	“the	Lighthouse”!	(nvt	bij	€	10	diner)

Restaurant	•	Grand	café	•	Vergaderfaciliteiten	•	Catering	•	Sailing	events	•	Canal	cruises	•	Podium	voor	livemuziek

www.thelighthouse.nl

Krijn	Taconiskade	432	te	IJburg	|	020-750	83	95	|	Info@thelighthouse.nl

KORT
  NIEUWS
spectaculaire draken-
bootraces op het IJ
€16.100 voor waterputten 
in bangladesh

IJburgs woonblok inves-
teert in zonnepanelen

Debat over particulier 
opdrachtgeverschap

In samenwerking met Stichting Max 
organiseerde Rotary Club Amsterdam 
Blauw 21 mei 2011 in het IJ een spec-
taculaire drakenbootrace. Achttien 
teams (samengesteld uit organisa-
ties als SBS Broadcasting, het Haven-
bedrijf en Vesteda) van elk veertien 
personen streden met elkaar om de 
Blauwe-draak-wisseltroffee. Na vier 
bloedstollende manches mocht team 
Deep uit Noord die beker omhoog 
houden. Uit blijdschap en uit mede-
dogen (het team dat tweede werd 
kapseisde vlak na de finish; veertien 
man lag in het water) doken zij het 
IJ in. Een lachende wethouder Van 
Spijk: “Volgend jaar moet er natuur-
lijk een team uit Oost winnen.” En 
daarmee is de toon alvast gezet.
Voor het goede doel – waterputten in 
Bangladesh - werd ruim 16.000 euro 
opgehaald. Initiator van Rotary Club 
Amsterdam Blauw Derck van de Vegte 
noemde het een fantastisch resultaat.
Het drakenbootracen is een oeroude 
teamsport ontstaan in China. Rotary 

Aan de Cas Oorthuyskade heeft wet-
houder Maarten van Poelgeest op 14 
mei de officiële ingebruikname ver-
richt van zonnepanelen op het dak 
van een wooncomplex. De eigenaren 
van het betreffende blok hebben via 
de VVE gezamenlijk geïnvesteerd in 47 
zonnepanelen. Volgens de initiatief-
nemers leent IJburg zich met zijn vele 
platte daken uitstekend voor het op-
wekken van zonne-energie.
In totaal wordt er door de panelen 

Voorafgaand aan de Dag van de Ar-
chitectuur ‘Zelfverzonnen op IJburg’ 
(zondag 26 juni) organiseren ARCAM 
en de BNA op donderdag 23 juni een 
avond over particulier opdrachtgever-
schap. Het debat begint met een aan-
tal inleidingen, aansluitend is er gele-
genheid met elkaar in debat te gaan. 
Particulier opdrachtgeverschap is een 
speerpunt van de gemeente Amster-
dam en speelt een grote rol in de plan-
nen voor IJburg fase 2. Wat zijn de 
ervaringen van opdrachtgevers, archi-
tecten en gebruikers tot nu toe en wat 
kunnen we hiervan leren met het oog 
op de toekomst? We praten hierover 
met IJburgers, afgevaardigden van de 
gemeente Amsterdam en architecten. 
Te zijner tijd wordt de locatie van het 
debat bekend gemaakt op www.ar-
cam.nl en uiteraard op www.debrug-
krant.nl.

Club Amsterdam Blauw is begin 2010 
opgericht. De leden komen voorna-
melijk uit deelwijken Amsterdam 
Zeeburg en IJburg. Het is een jonge, 
enthousiaste club met een brede ver-
tegenwoordiging uit deze gemeen-
schap. Kijk voor meer informatie op 
www.deblauwedraak.nl en op www.
stichtingmax.nl

De letters ViiA staan voor vrijwillige in-
zet, informatie en advies. De stichting 
helpt mensen hun problemen zelf op te 
lossen. Soms is het al voldoende om de 
post met iemand door te nemen. “Maar 
ook bij lastige zorgkwesties wijzen we de 
weg,” zegt Nynke Ypenga, directeur van 
de stichting. 
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jaarlijks ongeveer 10.000 kilowattuur 
groene stroom opgewekt, die ten goe-
de komt aan de algemene voorzienin-
gen, zoals de lift en de verlichting in 
het complex. Hiermee wordt de CO2-
uitstoot met ongeveer 6.000 kg ver-
minderd. Enkele eigenaren namen in 
het najaar van 2010 het initiatief om 
het gebouw op een duurzame wijze 
van energie te voorzien. Dankzij het 
subsidieproject Zon op je Dak van de 
gemeente Amsterdam werd het mo-
gelijk om zonnepanelen te plaatsen op 
delen van het complex die gunstig op 
de zon liggen. De installatie werd ge-
steund door woningcorporatie Stadge-
noot en de gemeente Amsterdam. Een 
deskundige partner, de firma Zon&Co, 
verzorgde de installatie. Blok 7 werd 
opgeleverd in maart 2008 en herbergt 
64 appartementen en twee bedrijfs-
ruimten. De ingebruikneming van de 
zonnepanelen valt samen met Solar 
Days, een Europees evenement op het 
gebied van zonne-energie.

viia

voor een steuntJe In De rug

Formulieren invullen, de financiën op orde houden of het regelen van aan-
passingen aan de woning. Sommige mensen hebben er hulp bij nodig. Zij 
kloppen aan bij het Loket Zorg en Samenleving van Stichting ViiA. 

Het loket van Stichting ViiA is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00–
17.00 uur. Je vindt het in Gezondheidscentrum Haveneiland (IJburglaan 727), 
links op begane grond. Op dit moment worden er o.a. vrijwilligers gezocht 
voor het begeleiden van uitstapjes en voor het geven van volleybaltraining. 
Meer informatie op www.viia.nl of volg ViiA op twitter:@stichtingviia.

“Als mensen bij ons komen met een vraag, 
kijken we altijd samen wat mensen zelf nog 
kunnen. Vervolgens gaan we na of er in hun 
eigen kring (familie, vrienden, buren) men-
sen zijn die iets kunnen doen. En als dat niet 
lukt, kijken we of een vrijwilliger iets kan 
betekenen.” Het uitzendbureau voor vrijwil-
ligers is dan ook een belangrijke pijler. Het 

leek Ypenga toen ze jaren geleden begon 
heel gewoon, zo’n uitzendbureau, maar ei-
genlijk zie je het verder nergens. “Terwijl het 
idee simpel is. Omdat in de zorg steeds meer 
bezuinigd wordt, moeten mensen steeds 
meer zelf gaan doen. En dat lukt niet altijd. 

Wij helpen hen daarmee, onder meer door 
de inzet van vrijwilligers.”

Toch is het soms nodig om professionele 
hulp in te schakelen. ViiA maakt deel uit 
van het Gezondheidscentrum Haveneiland. 
Het zogenoemde IJ-office brengt alle sa-
menwerkende zorgpartijen, zoals huisart-
sen en psychologen, bijeen. “Het gaat vaak 
om mensen die verschillende zorgverleners 
nodig hebben. Om te voorkomen dat alle 
betrokken instanties een eigen dossier op-
bouwen, wordt in het IJ-office die zorg ge-
coördineerd.”

Ypenga: “We wilden met stichting ViiA een 
plek creëren ‘om te vragen en te vinden’. Dus: 
wie hulp nodig heeft, komt bij ons. Maar wie 
wil helpen, ook. En dat gaat lang niet altijd 
over zorg. Wij willen de buurt ook zo goed 
mogelijk van informatie voorzien. Zo vind 
je bij ons een aanbod van bijvoorbeeld kin-
derpsychologen en tandartsen in de wijk. 
Maar ook een overzicht van activiteiten in 
de buurt en een internetcomputer voor wie 
die thuis niet heeft. Tenslotte bieden we on-
dersteuning aan mantelzorgers, omdat ook 
zij soms hun hart moeten luchten of een 
adempauze nodig hebben. Daarvoor kun-
nen we dan weer een vrijwilliger inzetten.”

Op dit moment zijn er bij ViiA zo’n 150 
vrijwilligers actief, in leeftijd variërend van 
16 tot 80 jaar. Het kunnen mensen zijn met 
een drukke baan, of mensen die juist (tijde-
lijk) zonder werk zitten. Eén ding hebben ze 
in ieder geval gemeen: de drang om iets te 
doen voor de samenleving. Iedereen is wel-
kom en vrijwilligers kunnen zelf aangeven 
hoe vaak ze beschikbaar zijn. 

“Wij proberen de match te maken,” zegt 
Ypenga. “Mensen vertellen ons hun verhaal. 
Wij proberen het verhaal af te maken.”

Het grote vrijwilligersfeest in The Lighthouse had als thema Diner en Casino. 
Elk jaar worden de vrijwilligers door ViiA geëerd voor hun belangeloze inzet. fo
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’n Wereld aan woonideeën

Zondag
29 mei

villaarena.nl

geopend

JE MEEST FAVORIETE ELPEE’S MEE      

KOM NAAR DE EERSTE GAS

27 MEI 2011 • AANVANG 21.00h • IJBURGLAAN 1361 • IJBURG 

PLATEN DRAAIEN. HOEZEN KIJKEN

      VINYL-AVONDVAN EN NEEM

NEEM JE STOEL EN DRINKEN MEE

een kaMpIoen op IJburg
aJacIeD en IJburger gregorY van Der wIeL

Eén IJburger kan zeggen dat-ie Nederlands kampioen voetbal is, en dat is 
Gregory van der Wiel (23). Zondag 15 mei won hij met Ajax de strijd om het 
kampioenschap in de eredivisie tegen FC Twente: 3-1. Voor Gregory was het 
zijn eerste titel. “Niet normaal. Een dag om nooit meer te vergeten.”

We ontmoeten Van der Wiel op IJburg in 
zijn ouderlijk huis, om half een ’s nachts. 
Geen gebruikelijke tijd voor een interview. 
Ook niet voor de voetballer. Als ik win, dan 
doe ik het, beloofde hij ons. En hij hield 
woord, ondanks z’n drukke schema. Als 
dat dan ’s nachts is, dan maar ’s nachts. De 
volgende ochtend zou hij met Ajax op trai-
ningsstage gaan naar de VS. Geen tijd te ver-
liezen dus.

“Wat een fantastische dag was het zondag. 
Ongekend. Eerst die spanning van thuis 
spelen en per se willen winnen. Als dan het 
fluitsignaal klinkt… Zo’n apart gevoel. Dat 
je weet dat je echt gewonnen hebt. Mijn bes-
te moment? De voorzet op Siem de Jong, die 
toen 1-0 maakte.” 

Na de huldiging kwam de busrit. Met al die 
mensen langs de kant. En daarna het feest 
op het Museumplein. “Geweldig. Gekken-
huis. Een dag om nooit meer te vergeten.” 
Ooit hoopt Van der Wiel nog wel bij een Eu-
ropese topclub te spelen. Maar niet nu. “Ik 
verheug me enorm op het komende seizoen 
bij Ajax,” zegt de rechtsback. “Ver komen in 
de Champions League.” 

Maar ook met Oranje, waar Van der Wiel 
een vaste kracht is, hoopt hij komend jaar 
hoge ogen te gooien. Het Europees Kam-

Van der Wiel om 01.30 uur op de IJburglaan, vlak 
voordat hij voor een trainingsstage naar de VS vertrok.

bIografIe
gregory kurtley van der wiel (3 februari 1988) begon als 
jongetje te voetballen bij rksv Dcg in sportpark ookmeer. 
op zijn zevende deed hij mee aan de talentendagen 
bij ajax, waar hij in de jeugdopleiding kwam. In 2005 
belandde hij, na een uitleenperiode aan fc haarlem, in 
ajax a1. op 11 maart 2007, nota bene tegen fc twente, 
debuteerde rechtsback van der wiel in het eerste elftal. In 
2009 speelde hij zijn eerste wedstrijd voor het nederlands 
elftal, waar hij inmiddels een vaste kracht is. per 15 mei 
2011: Landskampioen met ajax
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pioenschap vindt dan immers plaats. Gre-
gory: “Om goed te kunnen voetballen heb je 
talent nodig. Maar je moet er ook hard voor 
werken. En gedisciplineerd leven. Dat vind 
ik niet erg, ik ben het ook gewend. Mijn ta-
lent, dat heb ik van God gekregen.” Geloof 
je in God? Zachtjes: “Jawel.”

Idolen heeft de rechtsback nooit gehad. “Op 
dit moment vind ik Messi de beste voetbal-
ler. Ik hou gewoon van aanvallend voetbal.” 
Het is ook dát spelletje dat hij nog steeds het 
leukste vindt. Lachend: “En het gevoel van 
de overwinning.” Om sterker te worden en 
fit te blijven, komt de voetballer ook na een 
trainingsdag veel in de gym. “Dat is niet ver-
plicht; ik doe dat voor mezelf. Niet voor niks 
heb ik al twee jaar geen blessures gehad.”

Een jaar of zes geleden kwam Van der Wiel 
met zijn moeder, stiefvader en drie jonge-
re zusjes op IJburg wonen. Hélemaal niks, 
vond-ie het. “Wat moest ik op IJburg? Ik 
ben opgegroeid in Osdorp. Mijn vrienden 
woonden daar, mijn school stond daar.” 
Maar langzamerhand begon hij het er toch 
leuk te vinden. “Ik leerde hier ook mensen 
kennen. We gingen voetballen in de binnen-
tuin. Het werd gewoon gezellig.”

“Nu vind ik het heerlijk op dit eiland. Het is 
dicht bij de stad en toch zit ik zo op de snel-
weg. In 10 minuten ben ik op de club. Ik heb 
mijn eigen appartement, met mijn familie 
in de buurt. Waarom zou ik in het centrum 
gaan wonen? Dat is maar gedoe, ook met je 
auto. Hier is het rustiger; dat is beter voor 
mij. Bovendien staan hier moderne huizen. 
Dat vind ik prettig.” Hij trekt een vies ge-
zicht. “Ik hou niet van oude huizen.” 

Naast voetbal heeft Van der Wiel nog één 
grote passie. “Muziek. Ik hou van rap, hip-

hop en R&B. Elke dag ben ik wel num-
mertjes aan het downloaden. Mijn laatste 
aanwinst: Lil’ Wayne.” Maar ook Trey Songz 
en Chris Brown zijn favoriet. Is muziek 
een heimelijk genoegen of gaan wij nog 
wat merken van zijn liefde voor muziek? 
“Mmmmm. Het zou kunnen gebeuren dat 
ik een paar liedjes ga maken. Maar dat ho-
ren jullie dan nog wel.”

Ineens, tijdens het maken van de foto, klinkt 
er getoeter op straat. Er stopt een busje; het 
is inmiddels 01.30 uur. Hé man, wat doe je, 
zegt een stem. Jij moet spelen met het Ne-
derlands elftal volgende week. Je moet slapen, 
man! Hahahaha. Gregory lacht mee. Het 
busje rijdt alweer door. “Weet je wie dat was? 
Diego Biseswar, een speler van Feyenoord. 
Met hem speelde ik in de jeugd bij Ajax.” 

Een Feyenoorder in Amsterdam IJburg, 
midden in de nacht? Het moet niet veel gek-
ker worden.
Door Linda van den Dobbelsteen
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* Deze prijs geldt voor het Alles-in-één Pakket Brons. 
Vraag de verkoper of kijk op kpn.com/glasvezel voor de beschikbaarheid en de voorwaarden.
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  NIEUWS

De kinderboerderij in de Water-
graafsmeer krijgt van Het Oranje 
Fonds een cheque uitgereikt ter 
waarde van € 3.000. In buurten waar 
de Straatprijs van de Nationale Post-
code Loterij valt, verblijdt het Oranje 
Fonds ook altijd een organisatie met 
dit Buurtcadeau. “Zo hebben ook 
alle omwonenden langdurig profijt 
van de straatprijs.” De medewer-
kers van De Werf zijn natuurlijk blij. 
“Met het geld van het Buurtcadeau 
kunnen we mooie dingen doen. Ver-
ouderde banken worden vervangen 
en we gaan nieuw speelmateriaal en 
kinderfietsjes kopen,” aldus Reineke 
van der Werff, beheerder van de kin-
derboerderij. “Daarnaast gaan we 
het geld gebruiken voor een groot 
feest voor de hele buurt.” Kinder-
boerderij de Werf, Archimedeslaan 
59, Amsterdam

buurtcadeau voor 
kinderboerderij De werf

“De administratie en de boekhouding rusten op mijn schoudertjes,” zegt 
Marjolein van Tandartspraktijk IJburg. “Zodat de tandartsen zich kunnen be-
zighouden met hun beroep.” Ze is een praktijkmanager uit duizenden: harte-
lijk en met een gezellige Amsterdamse tongval. Als je belt, neemt zij de tele-
foon op. “Klantvriendelijkheid staat bij onze praktijk voorop. Maandag tot en 
met vrijdag zijn we tussen 9.00 en 17.00 uur de hele dag door bereikbaar.”

Joyce (29) is tandarts bij 
Tandartspraktijk IJburg en Evelien is 
haar assistent. Maar er werken ook 
een tweetal mondhygiënistes (‘ook 
op zaterdag’), een implantoloog 
en tandartsen gespecialiseerd in 
orthodontie. Voor de beugels dus, 
die ze aanbrengen in alle soorten en 
maten. Joyce: “Wij verwijzen zo min 
mogelijk door.”

Sinds januari 2009 is de praktijk 
gevestigd aan de IJburglaan. 
“Vlak bij de halte Diemerparklaan 
en naast restaurant Bloem.” Dat 
zegt Marjolein er nadrukkelijk bij. 
“Want met zoveel tandartsen in 

de buurt werkt het nog wel eens 
verwarrend.” Waarom er zoveel 
tandartsen op IJburg zijn? Joyce: 
“Zo gaat dat. Een nieuwe wijk, een 
nieuwe markt. Iedereen probeert 
voet aan de grond te krijgen. Al is 
het natuurlijk wel eens lastig. Je 
moet zorgen dat je je onderscheidt. 
We vinden het belangrijk een band 
op te bouwen met de patiënten. Dat 
komt de zorg ten goede. Bij ons heb 
je – spoedgevallen daargelaten – 
altijd dezelfde tandarts.”

Groene krokodil
Joyce is gespecialiseerd in het 
behandelen van kinderen. “Ze heeft 

een oeverloos geduld,” zegt Marjolein. 
“Dat heb je, of dat heb je niet. En zij 
heeft het.” Om kinderen gerust te 
stellen gebruikt Joyce een bijzondere 
assistent: een krokodillenknuffel. 
“Hij kan water sproeien en kinderen 
mogen zijn tanden poetsen. Je moet 
kinderen niet dwingen, maar ze 
voorzichtig begeleiden.” 

Behalve mondbeschermers op maat, 
zoals bitjes voor hockey, heeft de 
praktijk nog een specialisatie, namelijk 
de esthetische tandheelkunde. “Ja, zo 
noemen ze dat in ’t Gooi tenminste,” 
lacht Marjolein. “Het gaat om onder 
meer witte vullingen en bleken. Dat 
doen we zowel in de stoel als via de 
thuismethode.” 

In oktober houdt Tandartspraktijk 
IJburg een open dag. Dan wordt 
er onder meer informatie gegeven 
over implantaten.

beugels, bitjes en altijd dezelfde tandarts

e en man met een zijden sjaal 
stapte in een stationair 
draaiende BMW cabrio. 

Ze hoorde hem tegen zijn vrouw 
schreeuwen: “Wat een kutwijf! Wat 
een kutwijf was dat...” Hij had het niet 
over haar, maar ze moest toch even iets 
wegslikken. Ze moest langs een groep 
stratenmakers. Ze keek over hen heen 
naar het imposante gebouw van de 
nieuwe middelbare school. Er hingen 
ballonnen bij de ingang. Nog even en 
dan stonden hier scooters op de stoep 
en lagen de fietsen tegen het hek. En 
jonge mensen, sommigen van twaalf 
leken wel twintig en hun mobieltjes 
waren zeker mooier dan de hare. De 
stratenmakers floten niet. Oké, dan 
niet. Ze was best trots op zichzelf. Ze 
ging nu zeker twee keer per week naar 
de sportschool, het kostte haar steeds 
bijna een halve dag, maar ze zou het 
volhouden. Ze kleedde zich om en 
propte haar kleren in een kluisje. 
Met handdoek en flesje water liep ze 
snel naar de roeimachine. Ze groette 
niemand, want ze kende niemand, 
maar ze probeerde vriendelijk en 
ontspannen om zich heen te kijken. 
Ontspan! Als ze nog een keer ging 
moest ze iets anders aan doen, zag 
ze in de ruime wandspiegel. Wim 
moest haar hier eens zien. Nee, Frank. 
Ze geloofde het zelf haast niet. Had 
ze al een kilometer geroeid? Haar 
voeten zaten niet stevig vast met het 
klittenband, ging ze nu niet meer 
veranderen. Ze zag haar via de spiegel 
aan komen lopen. Een kleine vrouw 
met zwart haar. Ze ging iets met 

gewichten doen. Ze wilde niet kijken, 
maar wegkijken lukte niet. Ze bleef de 
enorme borsten zien. De verhouding 
met de rest van haar lijf was zoek. Ze 
waren nep, natuurlijk waren ze dat. Er 
waren hier zoveel leuke mensen, maar 
ze keek alleen nog naar die kleine. De 
gespierde man die daar stond moest 
haar vriend zijn, hij drentelde rond 
in haar buurt en keek net als zijzelf 
voortdurend naar haar; misschien was 
hij gewoon prima, een leuke vent, zij 
moest zonodig weer verzinnen dat hij 
haar sloeg en haar had gedwongen 
die borsten te nemen. Op de fiets naar 
huis deden haar benen pijn en er zat 
een blaar. Blaar? van de crosstrainer... 
In haar hand. Het voelde als een 
nieuwe start! Thuis zou ze Frank 
bellen. Hij had vast tijd, zoveel huizen 
werden er nu niet verkocht. Misschien 

kon ze een simpel bootje kopen, hem 
meevragen, glaasje wijn, toastjes... Een 
moedereend met een rij kleintjes stak 
met gevaar voor eigen leven (en dat 
van haar kinderen) voor haar fiets de 
weg over. Waar naartoe? Daarachter 
was nog niets. Wel opgespoten land, 
veel zand vooral. Ze maakte een 
klakkend geluid met haar tong, maar 
het beest ging er niet sneller van 
lopen. Ze zette haar fiets op het grind 
van haar patio. Verkeerde keus van 
Wim, al die steentjes, maar hij vond 
het zo mediterraan. Ze sjorde haar tas 
om haar schouders en zag tientallen 
Japanners die haar begonnen te 
fotograferen. Of haar huis.

 afLeverIng geMIst? 
 kijk op: www.josinemarbus.nl

opgevuLD en opgespoten JosIne 
Marbus

kort 
verhaaL
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In gebieden waar nog niet betaald hoeft 
te worden neemt de parkeeroverlast 
toe, omdat mensen uit andere buurten 
daar hun auto neerzetten. Door het 
uitgeven van vergunningen en het 
plaatsen van parkeerautomaten 

Per 1 juli 2011 wordt op IJburg betaald parkeren ingevoerd in de Noord-
buurt van Steigereiland en aan de oostkant van Haveneiland Oost. Bij strand 
Blijburg moet al vanaf 1 juni worden betaald. Gratis je auto wegzetten is er 
straks op IJburg niet meer bij. “De maatregel is nodig om parkeerdruk te 
beheersen,” aldus het stadsdeel. Betaald parkeren geldt van maandag tot en 
met zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur.

wordt de parkeerdruk verlaagd. 
Stadsdeelwethouder Parkeren Jeroen 
van Spijk: “Het raadsbesluit om op 
heel IJburg betaald parkeren in te 
voeren is al in 2005 genomen. Het is 
een noodzakelijke maatregel.”

betaald parkeren verder uitgebreid
Parkeerbeleid 
Op IJburg wordt per adres 
maximaal één parkeervergunning 
uitgegeven. Bewoners met een 
eigen parkeerplaats, bijvoorbeeld 
in een garage, krijgen geen 
vergunning voor op straat. Ook 
bewoners die nog een parkeerplaats 
kunnen kopen of huren in de 
garage die bij hun blok hoort, 
krijgen geen parkeervergunning 
voor op straat. Dit geldt ook voor 
bedrijven.
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natural Yoga 
op strand blijburg

Mc1, bijna kampioen

Op het strand bij Blijburg wordt deze 
zomer – net als vorig jaar – in de bui-
tenlucht yoga gegeven. Natural Yoga 
verzorgt de lessen, maar wil ook iets 
goeds doen voor de wereld. Daarom 
wordt er voor iedere deelnemer een 
euro gereserveerd voor Green School 
op Bali. “We willen dat mensen erva-
ren dat duurzaamheid vanzelfspre-
kend kan zijn. Yoga in de natuur is 
een heerlijke manier om tot dat besef 
te komen,” aldus de organisatie. Aan-
melden voor de lessen of workshops 
kan via www.naturalyoga.nl. De eer-
ste yogales bij Blijburg is op vrijdag 3 
juni van 10.00–11.15 uur.

De MC1 van AHC IJburg speelde af-
gelopen zaterdag 21 mei een bloed-
stollende eindwedstrijd van de hoc-
keycompetitie C-klasse. Het team kon 
– net als Ajax een week eerder – in een 
directe strijd tegen gedeelde koplo-
per Alliance kampioen worden. Coach 
Oliver: “Dit groepje meiden is pas sinds 
het begin van dit seizoen bij elkaar. In 
een paar maanden tijd raakten ze op 
elkaar in gespeeld. Wat zeg ik, ze spe-
len samen de sterren van de hemel.” 
In de rust stond het 0-1 voor Alliance. 
In een tweede helft waarin de teams 
aan elkaar gewaagd waren, en coach 
Oliver van spanning welhaast het 
loodje legde, moest C1 helaas nog een 
tweede tegendoelpunt incasseren. De 
coach na afloop: “Het is jammer. Maar 
het was een topseizoen met een twee-
de plek om enorm trots op te zijn.”

| | | tanDartspraktIJk IJburg | | | 
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De kermis heeft mijn wijk bereikt. ’s Nachts zijn de 
promotieborden om de lantaarnpalen gevouwen en 
’s ochtends roepen de kinderen het uit: kermis! Op 
het plein voor hun school staan de wagens al, met 
brommende generatoren. De Street Dance staat er, 
de Mini Race Baan, een spookhuis zelfs. Maar de 
kermis kan me niet meer raken zoals hij vroeger deed.

De kermis, dat is mijn vader. Mijn vader 
spaarde een jaar lang kwartjes in een 

grote glazen pot en nam me 
dan op zaterdagavond 
mee, elk jaar weer. Hij 
stopte de muntjes in 
de diepe zakken van 
zijn houtje-touwtjejas 
en zo betraden we 
het theater van de 
neonverlichte stad. 
Van onze stad die 
we niet meer 
terugherkenden. 

Aan de hand 
van mijn vader 

ging het 
door een 
dampend 

en stampend spektakel van bonk-bonk-
bonkende disco, van het ‘turrrrrbooooo’ van 
de spreekstalmeesters, toneel van ontluikende 
liefdes en vechtpartijen, van vrouwen met haar 
als suikerspinnen. Een wilde wereld was het van 
boksballen en grijpmachines, luchtbuksen en 
gauwdieven die hun nephorloges lieten schitteren 
in nepvitrines in een zoete, vette avondlucht.

Zo liep ik naast mijn vader en staarde naar de Rups, 
de Break Dance, de Crazy Calypso en de Steilewand. 
Sirenes gingen af en van boven in het reuzenrad zag 
je hoe de kermis de stad had overvallen en er een 
nieuwe stad voor in de plaats had gezet, een stad 
die alle andere steden deed verdwijnen.

Als de kwartjes op waren en mijn vader me naar 
huis bracht bonk-bonk-bonkte de disco na in mijn 
hoofd en legde ik een kaneelstok naast mijn bed 
die ik wekenlang bewaarde bij het horloge uit de 
grijpkast met z’n grote, digitale cijfers en z’n groene 
neonlicht.

Ik moet eraan denken als ik de kermis zie, op het 
plein voor de school in mijn wijk. Ineens staat het 
me tegen. De wagens zijn hetzelfde maar de magie 
is weg. Ik kan me niet eens meer goed verplaatsen 
in de spanning van mijn kinderen, die met hun 
klasgenoten overleggen of ze het durven, een ritje 

in de Street Dance, en of ze het mogen van hun 
vader.

Het liefst had ik de zakken van mijn jas gevuld 
met euro’s en ze meegenomen naar mijn 
jeugdherinnering. Maar ik doe het niet. De kermis 
is zo ouderwets ineens, de muziek te hard, het 
spookhuis is nu echt van bordkarton. Een ritje in 
de Mini Race Baan kost twee euro vijftig en het is 
voorbij voor je het weet. Ik zie de wallen onder de 
ogen van de mensen die op de kermis werken. 

De kermis was een hoogtijdag. Nu is het eenvoudig 
amusement, een kick tussen andere kicks. Het 
hele leven is een attractie geworden, bedenk ik 
me. Vandaag de kermis, morgen het pretpark 
en overmorgen gaan de kinderen karten op 
een kinderfeestje. Wat speciaal was is gewoon 
geworden, en zelfs het gewone in een kinderleven, 
is speciaal. Ook de kermis zal ze niet verrassen. 

Ik moet me vermannen, ik moet met de kinderen 
naar de kermis toe. De kermis mag nooit weg. Na 
school neem ik ze mee, op pappadag. Ik neem ze 
mee in een botsauto en bots alle andere vaders aan 
de kant. Ik laat ze alle drie een kaneelstok kiezen zo 
groot dat ze er weken mee kunnen doen. 

Ik wil de kermis van mijn vader terug.
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Frits Ferres, directeur van Waaidorp
“Mijn eerste herinnering aan Annie M.G. 
Schmidt is dat ik door mijn vader werd voor-
gelezen uit Wiplala. Ik geloof dat het ook een 
van de eerste boeken was die ik zelf las. Ik 
vond het ongelooflijk spannend dat verhaal 
over dat kleine mannetje dat achter de potten 
en pannen verdween. Toen ik plannen had 
voor het Annie M.G. Schmidthuis, heb ik An-
nie een aantal keer ontmoet. Dat was echt een 
cadeautje. Wat me vooral is bijgebleven dat ik 
ongelooflijk met haar heb gelachen. Vroeg in 
de middag ging ze al aan de witte wijn en ze 
rookte de ene Camel na de andere. Al snel slo-
ten we een bondgenootschap. Ze vond dat het 
idee voor een Annie M.G. Schmidthuis goed 
aansloot bij de levendige dartelheid van haar 
boeken. Bij alles wat ik doe, vraag ik me af: 
Wat zou Annie hier boven op haar wolk van 
vinden? Bij twijfel raadpleeg ik haar zoon. Je 
zou kunnen zeggen dat Annie in mijn werk 
alomtegenwoordig is.”

Waaidorp, de voorloper van het Annie M.G. Schmidthuis, viert deze maand 
de honderdste verjaardag van wijlen Annie M.G Schmidt. In het kader van 
haar verjaardag waren er vorige weekend allerlei activiteiten georganiseerd 
in Waaidorp. Van musicals tot poëzievoordrachten. Hoe is dat werken met de 
nalatenschap van deze bijzondere schrijfster?

Daphne de Groot, zangeres en actrice 
van theatergroep Zij van hiernaast
Sinds ik besta weet ik niet beter dan dat 
mijn bestaan doordrenkt is van Annie M.G. 
Schmidt. Mijn moeder las me voor uit Pluk 
van de Petteflet, thuis leerde ik gedichtjes, zo-
als De mislukte fee uit mijn hoofd en bij mijn 
opa en oma luisterde ik naar de platen met 
liedjes als Ja zuster, Nee zuster. Ik wordt met 
name nostalgisch van de liedjes Mijn opa en 
Duifies, Duifies, die doen me denken aan mijn 
overleden opa. Toen we een voorstelling kon-
den maken in het teken van Annie, had ik dus 
inspiratie te over. Uiteindelijk hebben we het 
boekje Waar vrouwen zoal op wachten als uit-
gangspunt genomen. Wat ik zo leuk vind aan 
het werk van Annie zijn haar karakteristieke 
oer-Hollandse teksten onder het motto niet 
zeuren, maar aanpakken. Ook zijn de teksten 
een beetje guitig en soms ook een beetje tut-
tig. Ze heeft zoveel fantasie. Ik herken me in 
haar teksten.

In de geest van annie

Wonen op  

Haveneiland-oost

Zjuul Burgering alias 
Madame Chou-Chou, theatermaakster
Toen ik klein was lag mijn moeder in het zie-
kenhuis met een blindedarmontsteking. Mijn 
tante kwam oppassen. Wat ik mij heel sterk 
herinner is dat we gedurende die dagen de hele 
tijd het plaatje van Ibbeltje hebben gedraaid 
- dat zat bij de hagelslag. Ik ken de tekst nog 
steeds uit mijn hoofd. Dat is de kracht van An-
nie M.G. Schmidt: haar teksten zijn zo ritmisch, 
ze schrijft zulke gave zinnen. Dat vergeet je niet. 

Mijn personage, Madame Chou-Chou is een 
poëtisch waarzegster. Zij gebruikt onder an-
dere de gedichten van Annie om met kinderen 
en volwassenen over poëzie te praten. Waar-
zeggen gaat voor mij vooral over hoe jij jezelf 
graag ziet. Liever kat dan dame is bijvoorbeeld 
een heel geschikt gedicht. Ben je braaf of liever 
rebels? De teksten van Annie zitten vol levens-
lessen, maar niet van die hele zware. Je moet ze 
wel met een korreltje zout nemen.
Door Dieuwertje Mertens

Het project begint langzamerhand 
vaste vormen aan te nemen. 
De vloeren en wanden van het 
horecapaviljoen zijn gereed. Er is 
een tijdelijke noodbrug gebouwd 
over het koelwaterkanaal van 

de Nuon, die nodig is voor de 
aanlevering van materiaal. Ook heeft 
er een archeologisch onderzoek 
plaatsgevonden. Stadsherstel 
verwacht dat het horecapaviljoen aan 
het einde van dit jaar klaar zal zijn.

Fort Diemerdam maakt deel uit van 
de Stelling van Amsterdam. Het 
wordt als monument beschermd 
door de provincie en het Rijk en 
staat sinds 1996 op de prestigieuze 
werelderfgoedlijst van de Unesco.

Open Dagen 11–13 juni 2011
In het pinksterweekend (zaterdag 
11, zondag 12 en maandag 13 
juni) valt er van alles te beleven: 
een familietheaterstuk, een 
expositie van the European Arts 
Embassy, een fototentoonstelling 
en een wandeling over de dijk 

met de polderwachter. De open 
dagen worden georganiseerd in 
samenwerking met Cultureel Erfgoed 
Noord-Holland en de European Arts 
Embassy.

Het programma omvat onder meer 
Moustachio, een voorstelling met 
sfeervolle muziek en humoristisch 
spel, en Spion in de Stelling 
(het verhaal ontrafelt zich via 
puzzels, aanwijzingen, duivenpost 
en telegrafie in het online 
commandocentrum). 

Kustbatterij bij Diemerdam, 
Overdiemerweg 37, geopend voor 
publiek van 11 t/m 13 juni, 11.00–
17.00 uur. Kijk voor meer informatie 
en het volledige programma op 
de website van Stadsherstel: www.
stadsherstel.nl.

fort Diemerdam
open Dagen bIJ toekoMstIge cuLtureLe pLeIsterpLaats
Net buiten het Diemerpark ligt Fort Diemerdam, dat onderdeel uitmaakt van 
de Stelling van Amsterdam. Stadsherstel bouwt daar niet alleen een hore-
capaviljoen, maar gaat van het Fort ook een culturele trekpleister maken. In 
de bunkers en op het terrein zal in de toekomst informatie worden gegeven 
over het fort en de Stelling, maar ook over de natuur en de recreatiemoge-
lijkheden in de omgeving. Verder zullen op het terrein culturele activiteiten 
worden georganiseerd, zoals exposities en theater- en muziekvoorstellingen.

Het grote Wisjni Wosjni koor, in actie tijdens Annieversary 2011
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Stomerij Pamba
IJburglaan 725
Amsterdam
T 020-4165643

Stomerij Pamba
Oostelijke Handelskade 1023
Amsterdam
T 020-4196669

www.pamba.nl

winkelcentrum iJBurGwinkelcentrum iJBurG
winkelcentrum iJBurG organiseert een vaderdag actie. Komt allen 19 juni naar het winkelcentrum voor een leuke dag!

wat moet je doen als je jezelf omcirkeld ziet? 
meld je met deze krant bij Biolicious. Dan is de 
prijs voor jou.

GeSPOt
Dé actie van winkelcentrum iJburg

Dan ben je de gelukkige winnaar van een goed 
gevulde boodschappentas! Aangeboden door 
alle winkeliers van winkelcentrum iJburg.

Zie JiJ JeZelf OmcirkelD OP DeZe fOtO?

in de zevende editie van deze krant (in september) staat weer een ‘gespot’. Zorg dat je erop staat…
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fILMers- en fotografenbuurt

JorIs Ivens

De bezetenheID 
van JorIs Ivens
Weinig cineasten zullen zo omstreden 
zijn geweest als Joris Ivens (1898–1989). 
Over zijn vakmanschap bestond weinig 
twijfel. Daarvoor bracht hij zijn onder-
werpen – daarover waren vriend en vij-
and het eens – te indringend in beeld. Als 
er al kritiek was, dan was dat omdat het 
‘allemaal heel mooi en heel knap’ was, wat 
hij deed, maar dat ‘het gevoel’ ontbrak, 
dat het films van ‘een ingenieur’ waren. 
Een kritiek waarmee Ivens maar moeilijk 

Woensdag 25 mei opende wethouder Jeroen van 
Spijk van Stadsdeel Oost het nieuwe zogenoemde 
centrumgebouw op camping Zeeburg. De ver-
nieuwd receptie, een supermarkt, het kantoor en 
diverse opslagruimten zijn hierin gehuisvest. Het 
binnenplein is ook opgeknapt. “Ons terras,” bluft 
eigenaar van de camping Toon Weijenborg, “zou wel 
eens de beste loungeplek van Amsterdam kunnen 
worden.” De renovatie was nodig om het nog steeds 
toenemende aantal gasten te kunnen ontvangen.

 
Afgelopen jaar faciliteerde camping Zeeburg meer dan 180.000 overnachtingen (gemiddeld 
500 gasten per dag); een nieuw record. Ondanks de uitbreiding wilde eigenaar Weijenborg 
beslist de unieke tolerante en huiselijk sfeer van het centrale gebouw en de camping waarbor-
gen. Dat is volgens hem gelukt door het gebruikte materiaal, een combinatie van tweedehands 
spullen, Delfts blauwe tegeltjes en moderne apparatuur.
 
Camping Zeeburg huist al meer dan tien jaar op het huidige eiland aan de Zuider IJdijk. Vanaf 
1974 had de voormalige hippiecamping eerst nog twee andere plekken in Oost. Een gemêleerd 
gezelschap van backpackers, levensgenieters en pensionado’s bezoekt het hele jaar door de om 
zijn sfeer geroemde kampeerplaats. Sinds 2009 kan je er ook verblijven in Wagonettes; een 
bontgekleurde ‘pipowagen’ met stapelbed en veranda.

kon leven en die hem tot aan zijn dood 
heeft dwarsgezeten. 

Nog veel lastiger had hij het echter met 
het feit dat er van begin af aan (zoals hij 
dat zelf noemde) ‘gedonder’ was rondom 
zijn opstelling. Kwam hij niet onder vuur 
te liggen om zijn voor de Russische com-
munistische partij (lees: Stalin) gemaakte 
propagandafilm Heldenlied (1933) dan 
was het wel om Indonesia Calling (1946) 

KORT
  NIEUWS

Joris Ivens (90) tijdens het Internationale Filmfestival Rotterdam. 
Links staat koningin Beatrix, rechts zijn vrouw. Hij overleed in 1989 ©
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springen van bruggen 
niet toegestaan

Om overlast van zwemmende en brug-
springende jongeren tegen te gaan 
werden er onlangs hekken geplaatst 
tussen het grasveld en het water op 
de hoek Zwanebloemlaan / Diemer-
parklaan. Omwonenden hadden over 
die overlast meermalen geklaagd. Ver-
volgens deed een groep ándere buurt-
bewoners zijn beklag over de hekken. 
Want voor bewoners zonder eigen stei-
ger was de Groene Tunnel nu volledig 
onbereikbaar geworden. Inmiddels zijn 
er tussen bewoners en het stadsdeel 
afspraken gemaakt over het gebruik 
van de grasveldjes. Tot 18.00 uur mag 
er op de veldjes naast de brug worden 
vertoefd. Tenminste, zolang er geen 
overlast wordt veroorzaakt. Van de 
brug springen is niet toegestaan. Wie 
merkt dat deze afspraken niet worden 
nagekomen, spreekt de jongeren en/of 
hun ouders erop aan. Daarna mogen 
straatcoaches of de politie handhavend 
optreden. Als de overlast toch nog blijkt 
aan te houden, ziet het stadsdeel zich 
genoodzaakt de hekken terug te plaat-
sen. Overigens is het bij wet verboden 
om van een brug af te springen, net als 
zwemmen in de directe nabijheid van 
een brug. De reden: het is te gevaarlijk. 
Zwemmen in de Groene tunnel brengt 
overigens nog een ander risico met zich 
mee: de kwaliteit van het water wordt 
er niet gecontroleerd. Dat gebeurt al-
leen (in de zomermaanden maandelijks) 
bij Blijburg en bij het Diemerparkstrand.

waarin hij tot afgrijzen van veel Neder-
landers (en de regering vooral) de Indo-
nesische onafhankelijkheidsbeweging van 
Soekarno verheerlijkte. Hetzelfde geldt 
uiteraard ook voor Hoe Yukong de ber-
gen verzette (1976), een film waarin Ivens 
hoog opgeeft van Mao’s culturele revolu-
tie, die zoveel dodelijke slachtoffers eiste.

De vader van de in Nijmegen geboren 
Joris Ivens had graag gezien dat hij diens 
fotobedrijf (Capri) overnam. Tevergeefs. 
Zoonlief werkte liever met camera’s dan 
dat hij ze verkocht. Hij had al een aantal 
door vakmensen bewonderde documen-
taires gemaakt als De Brug (over de Hef-
brug in Rotterdam) en Heien toen hij eind 
jaren twintig, begin jaren dertig bij het 
grote publiek bekend werd met films als 
Regen en Zuiderzee. Over zijn werkwijze 
in die tijd vertelde hij ooit: “Toen ik Re-
gen maakte, had ik de camera altijd bij 
me, ook als ik sliep. (…) Een gedeelte is 
uit bed opgenomen. Door het raam van 
de zolder zag je de Singel, het water. (…) 
Je weet wel, zo’n raam waar de druppels 
langs gaan, die zijn dan zo olieachtig.”

Het zal voornamelijk die bezetenheid zijn 
geweest die de (zacht uitgedrukt) ‘links-
geëngageerde’ Joris Ivens wereldfaam ver-
schafte. Nadat hij in 1934 op aangrijpende 
wijze de mijnwerkersstaking in België (Bo-
rinage) in beeld had gebracht, reisde hij 
af naar Spanje om daar Spaanse Aarde te 
draaien. Deze film (ingesproken door Er-
nest Hemingway) over de Spaanse Burger-
oorlog, wordt door velen als zijn magnum 
opus beschouwd. Ivens: “We reden elke 
morgen naar het front, een kilometer of 
veertig buiten Madrid. En alles wat je dan 
zag, werkte heel intens op je in. Dat kwam 
natuurlijk door het besef dat je niet wist of 
je ’s avonds nog wel terug zou komen.”

Ivens was, zo zei hij eens in een interview 
met Bibeb, ‘nooit tevreden’ over zijn films. 
“Ik wil altijd dat de volgende beter zal zijn 
dan de vorige.” En over zijn werkwijze: “Ik 
laat het gaan. In Nederlandse documentaires 
gaat het er te kalm aan toe. Te veel zeep op 
het scherm, te goed gewassen. Dat wil niet 
zeggen dat ’t altijd vuil moet zijn. Maar het 
nonchalante, dat moet er wel in blijven.”

Er werd een prijs vernoemd naar Joris 
Ivens, die jaarlijks werd uitgereikt aan de 
beste documentaire van het International 
Documentary Filmfestival Amsterdam 
(IDFA). Maar die naam is in 2009 veran-
derd in VPRO IDFA Award. Tot verdriet 
van veel Nederlandse filmmakers. Dat dan 
weer wel.
Douwe Sluiter

vloten-amsterdam.nl

Meeuwenlaan 128
1021 JN Amsterdam
020 63 69 222

KOM ZONDAG 29 MEI NAAR DE OPENLUCHT SHOW-
ROOM, MAAK EEN PROEFRIT EN ONTDEK ZELF WELKE 
VOLVO HET BEST BIJ U PAST!

OOIT EENS HET STUUR UIT HANDEN GEGEVEN... AAN 
UW AUTO? DOE DE CITY SAFETY TEST IN EEN VAN ONZE 
VOLVO’S EN ERVAAR HOE DE AUTO HET OVERNEEMT!

Zondag 29 mei
11.00 - 16.00
Restaurant Praq
IJdijk 8 Amsterdam

Direct aan de Ring 
(Oost) afslag 114

Achter het Shell
Kriterion tankstation
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Naar wie is mijn straat, laan of plein vernoemd? Naar een bloem, een 
vogel, een boom? Dan is de link snel gelegd. Maar wat als je in de Swee-
linckstraat woont? Weet dan iedereen meteen dat je in de componisten-
buurt woont? En wie was Albert Cuyp? Een beeldhouwer soms? Of toch 
een schilder? Nog moeilijker wordt het wellicht als je op het IJburgse Joris 
Ivensplein woont. Joris Ivens? Misschien is nog net bekend dat hij ooit een 
wereldberoemde filmer van documentaires was. Maar wie waren dan Piet 
Zwart of Jean Desmet? In de Brug daarom een aantal korte biografieën 
van bekende filmers en fotografen die op IJburg een straat, plein of kade 
‘kregen’. Na Bert Haanstra, Ed van der Elsken en Cas Oorthuys nu een kort 
portret van Joris Ivens.

Volgend jaar naar Zuiderlicht of ijburg 
college ? Welke zou ik kiesen xd ||| De 
grote klok loopt weer gelijk. Valt me nu 
pas op. #ijburg ||| Leuk op ‘t eiland: 27 
mei Ouderwets samen plaatsjes draaien 
tijdens De Vinyl-avond op #IJburg 
#GasopIJburg ||| Word meer en meer 
verliefd op dit prachtige stukje natuur 
(@ Diemerpark) ||| Kijk.. ik hoor de eerste 
toeters op IJburg... is het officieel? 
#ajatwe ||| fietsroute ‘Ransdorp’ van ‘t 
#parool gaat ook langs durgerdam en 
nieuwerdammerdijk ||| Tram26 heeft 
altijd stroggels. =S ||| Rondje #hardlopen: 
8 jonge zwanen onder de brug, 33 
konijnen langs de lijn, 1 koekoek 
in een electriciteitsmast in 00:47:06 
#dagelijksheid ||| Start examens. 09:00 
Kunst en cultuur (@ IJburg College) ||| 
Op 20 minuten loopafstand van Diemen 
Noord (@ Science Park Amsterdam) ||| 
Watergraafsmeer IJburg, meer dan een 
half uur met de auto, het regent op de 
A10 ||| Hahah waar sjors en bing lopen 
is schellingwoude ||| Omg kkr oudjes in 
tram26 praaate kkr veeel ||| Jeeeeh! Er 
staat gewoon een groep van 30 mensen 
te wachten voor bezichtiging van huis 
in de Delistraat. Indische buurt = hip! 

van twitter

Oecumenische basis gemeente op IJburg
ekklesia

Zondag 5 juni

GEBOUW PKIJ | SOLID 18
MARIA AUSTRIASTRAAT HOEK PELSTERPARK

www.tronk.nl

Viering 
van Schrift 

en Tafel 
Toespraak Cees Tromp

TIJD 11.00 UUR 
 

knappe receptIe voor caMpIng zeeburg
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WWW.PLANTENBAKKENFABRIEK.NL
ELLERMANSTRAAT 11 | 1099 BW  AMSTERDAM | 06-5364 0907

GEMAAKT VAN CUMARU PLANKEN (TROPISCH HARDHOUT, JA MET 
KEURMERK) • ZEER ROBUSTE UITVOERING, GEEN ONDERHOUD NODIG 
• GEMONTEERD MET RVS BESLAG • STAPELBARE ELEMENTEN, HOOGTE 
PER ELEMENT 15 CM • DRIE STANDAARDMATEN 40X40 40X60 EN 40X 
80 CM • LEVERING UIT VOORRAAD • ZEER SCHERPE PRIJS

0651 550 227 

DE PLANTENBAKKENFABRIEK



soufiane (16)
“Het is heerlijk hier. Lekker rustig.” Dat zegt 
Soufiane, sinds twee jaar IJburgbewoner. Hij 
is vaak te vinden op het Cruyff Court. Om te 
voetballen. Hij ontmoet er veel jongens uit de 
buurt. Dit jaar gaat-ie naar het ROC Gaasterland. 
“Ik doe richting Sport en Bewegen.” Drie keer per 
week speelt Soufiane voetbal. Johan Cruijff is zijn 
grote held. “Voor mij geen ander nummer dan 
14 op mijn shirt.” Is hij een hangjongere? “Nee, 
absoluut niet. Ik word weleens zo gezien door 
mensen, gewoon omdat ik veel op straat ben. Maar 
naarmate ik bekender werd in de buurt, kregen 
mensen een ander beeld van me. Zeiden ze, goh, 
ik dacht dat jij zo’n vervelend Marokkaantje was. 
Ik heb toch de looks, weet je wel. Maar dan vraag 
ik jou: wat is een hangjongere eigenlijk? Dat we 
hier met een groepje op het plein zitten te praten? 
En lol maken? Dan wordt er weleens gelachen. Of 
wat harder gepraat. Dat gaat vanzelf, dat is niet 
gevaarlijk toch?” Hangjongeren zijn in de ogen 
van Soufiane probleemjongeren. Die gooien met 
stenen en maken auto’s stuk. Dat soort jongens 
vind je hier niet, volgens hem. “In de avond is het 
logisch dat het rustig moet zijn. Ik heb geen last 
van mensen. Ik voel me altijd veilig. Ik ben jong 
en ik vind het leuk hier.”
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Appie komt uit de Indische buurt. 
Daar werd hij geboren en hij groeide 
er op met zijn drie zussen en twee 
broers. Appie volgt een opleiding tot 
jongerenwerker. Intussen werkt hij al 
voor Stadsdeel Oost, onder meer door 
voetbaltraining te geven. Als jongen van 
vijftien, zestien wilde hij graag helpen 
bij de Instuif in Sporthal Zeeburg. Van 
het een kwam het ander. “Ik merk 
dat veel jongeren tegenwoordig de 
verkeerde richting op gaan.” Hij moet 
zelf een beetje lachen als hij dat zegt. 
“Het klinkt misschien een beetje gek 
uit mijn mond, omdat ik ook jong 
ben. Maar dat wil ik aanpakken.” Het 
valt Appie bijvoorbeeld op dat veel 
jongeren nog laat buiten zijn. En slechte 
dingen doen. Hij wil proberen ze op 
het goede pad te brengen. “Als ik mijn 
opleiding gehaald heb, dan wil ik graag 
dingen organiseren die zij leuk vinden. 
Sportevenementen bijvoorbeeld, met 
voetbal en muziek.” Appie is zelf ook 
gek op sport. Hij voetbalt en doet aan 
fitness en kickboksen. “Ik ben geen 
hangjongere of zo. Al denken mensen 
dat soms wel. Ik heb één ‘geluk’: ik zie 
er niet uit als een Marokkaan. Mensen 
onderschatten me,” zegt Appie met 
een glinstering in zijn ogen. 

abdelilah (16)
“Mijn moeder wilde graag naar IJburg. Ik heb astma en mijn broertje ook. De vorige woning was niet 
goed voor onze gezondheid.” Zo kwam hij in mei 2010 op Steigereiland te wonen. Het bevalt de familie 
prima hier. Veel beter dan Oost, waar ze eerst zaten. “Alleen jammer dat op Steigereiland helemaal niks 
is. Nog niet eens één veldje.” Daarom stuurde hij met een aantal Noordbuurtgenoten een brief naar de 
gemeente. Of er bijvoorbeeld een speelveldje mag komen. Dat is nu al ruim een maand geleden. “We 
hebben nog niks gehoord.” Tot die tijd gaat Abdel dan maar naar Haveneiland om zijn vrienden te 
ontmoeten. Jongens met wie hij voetbalt en kletst. “Dat kan hier gewoon, gelukkig. In Oost werden we 
in de gaten gehouden door de politie. Hier niet. Dat is ook niet nodig, want iedereen is vriendelijk. Wij 
zijn geen vervelende jongens. We hebben gewoon een plek nodig om te spelen. En iedereen die mee 
wil voetballen is welkom.” Abdel droomt ervan om profvoetballer te worden; niet voor niets is hij een 
van de sterspelers bij ASV De Dijk. “En anders wil ik mijn eigen kledingzaak openen.”

Mocro’s

abDessaMaD

abDeLILah

MohaMMeD

soufIane

abdessamad (19) bijnaam: appie

Mohammed (16) 
Als er iemand in de buurt veel jongens kent, dan is het Mo 
wel. “Ik vind het gewoon leuk om andere mensen te leren 
kennen.” Hij zou het handig vinden als hij gewoon met één 
bus naar school kon. Nu moet de jonge Haveneilandbewoner 
eerst met tram 26, en dan nog met bus 37 om bij zijn school 
’t Hogeland in Noord te komen. “Maar dat is ook weer niet 
zó erg.” Mo kickbokst bij Kimekai Gym. “Ik doe daar mee 
aan een jongerenproject. Door middel van sport en sociale 
controle stimuleren ze je om het goed te doen op school. 
Geen probleem voor mij,” lacht hij. Mo heeft veel vrienden, 
vooral Marokkanen en Turken, die hij tegenkomt op straat. 
“Hollanders geven ons veel aandacht. Ze zeggen wat we 
moeten doen en zo. Ik praat met iedereen.” Mo begrijpt 
die omwonenden van het Cruyff Court ook wel. Het moet 
allemaal niet te lawaaiig worden. “Daarom hebben we 
een wens,” zegt hij. “We willen graag een buurthuis. Niet 
zoiets als Youthside, waar je van alles moet, maar gewoon 
een plek waar we samen kunnen zijn. Waar we een beetje 
kunnen tafelvoetballen, gamen, of poolen.” Al met al wil 
Mo best helpen om IJburg beter te maken. “Het Cruyff 
Court schoonmaken bijvoorbeeld.” Later wil hij graag 
voetbaltrainer worden. “Als dat lukt, ben ik blij.”

vinexwijken zijn in trek bij 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 mensen – van jong tot oud, met een 
handicap of voormalig dakloos – zijn vertegenwoordigd. De Brug belicht deze groepen. In dit 
nummer Marokkaanse jongens. Hoe vinden zij het op IJburg? Door Linda van den Dobbelsteen
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Tijdens de Dag van de Bouw 
opent SixtyOneB haar deuren. 
Van 11.00 tot 14.00 ben je 
van harte welkom in onze 
kijk woningen aan de Emmy 
Andriessestraat op IJburg

Wat kun je verwachten van 
SixtyOneB?
-   Woonoppervlakte van 80 m2 tot 

119 m2

-   Keuze uit 2 of 3 slaapkamers
-   Lichte woonkamer met open 

keuken
-   Alle appartementen hebben een 

buitenruimte
-   Overige appartementen worden 

aangeboden met overbruggings-
garantie ter voorkoming van 
dubbele woonlasten

De huisnummerdeals 4 en 20 zijn 
geldig tot 20 juni, daarna 
gelden de originele prijzen weer

OPEN HUIS Kom kijken en sluit de deal van 
je leven! 28 mei 11.00 - 14.00 u. 

 4
 20

HUIS 92 M2

NUMMER
DEAL!

€ 275.000,-

€ 239.000,-

NO

NO

v.o.n.

v.o.n.

HUIS 115 M2

NUMMER
DEAL! 
  

info@eefjevoogd.nl 020 - 305 05 60

sixtyoneb.nl Inspiring Space
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netwerken op IJburg

voor eLk wat wILs

IJburgDrooMt-IJburgDoet: 
vooraL socIaaL
Dit netwerk heeft zakelijke kanten, 
maar het is vooral een sociaal netwerk. 
Het zet zich in voor de doorontwikke-
ling van de wijk als leefgemeenschap. 
Iedereen die zich bij de IJburgse samen-
leving betrokken voelt is welkom. Er 
zijn nu zo’n zestig deelnemers: bewo-
ners en ondernemers, ambtenaren en 
professionals uit vrije beroepen, kunst 
en cultuur. Initiatiefneemster en com-
municatiedeskundige Linda Vosjan: 
“Op die manier wordt het kennis- en 
netwerkniveau van de groep zo groot 
mogelijk. De IJburgse samenleving staat 
bij ons centraal. We willen vooral ver-
binden en IJburg verder brengen.”
Met consultant Paul Engel – ervaren 
in onder meer wijkverbeteringsproces-
sen – organiseerde Vosjan ruim een jaar 
geleden een eerste bijeenkomst. Markt-
meester Stef Spigt bood ondersteuning.
Vier maal per jaar komt het netwerk 
bijeen, steeds bij een andere gastheer. 
Iedere bijeenkomst wordt voorbereid 
door een zeskoppige vaste kern, die de 
IJburgse actualiteit als leidraad voor 
de agenda neemt. In kleinere groepen 
worden concrete projecten bedacht en 
uitgevoerd. Vosjan: “We signaleren be-
hoeften en pakken ze op. Zo is er een 
groep die graag meer moestuinen en 
schooltuinen op IJburg zou zien en zelf 
al een moestuin heeft. Een andere groep 
is bezig met de ontwikkeling van een 
overkoepelende website, om de digitale 
versnippering hier het hoofd bieden.” 
Ook de intocht van Sinterklaas werd 
ondersteund door IJburg-dromers, net 
als de projecten Wandelen op IJburg en 
het cultureel inbrenghuis GAS. 
Een bestuur of statuten kent het net-
werk niet, er wordt geen contributie ge-
heven en deelname is vrijblijvend. Wie 
mee wil denken en doen kan contact 
opnemen met ijburgdroomt@gmail.
com.

bnI-chapter succes: werkontbIJt
De zakelijke netwerkorganisatie Succes, die sinds kort op IJburg actief is, wordt gekenmerkt 
door haar verplichtende karakter. De groep onderscheidt zich van andere netwerkorganisaties 
doordat het niet zelf een netwerk is, maar de netwerken van de leden aan elkaar verbindt. Suc-
ces maakt deel uit van de wereldwijde organisatie BNI (Business Networking International), die 
bijna zesduizend van zulke groepen (‘chapters’) telt. In Amsterdam is het de zesde.
BNI-coach Maurice Broussard, die de groei van de groep op IJburg begeleidt, legt uit: “Succes 
is een alliantie van ondernemers die anderen door middel van aanbevelingen toegang verschaf-
fen tot hun zakelijke netwerk. Met als enige doel: opdrachten en omzet genereren – een doel 
dat gegarandeerd wordt bereikt. Je kunt zeggen: wij zijn een netwerk met het accent op werk.” 

Het is geen vrijblijvend sociaal platform; de leden betalen contributie en dienen bereid te zijn 
zich voor elkaar in te zetten. Dat betekent géén borrels, maar intensieve werkontbijten, die ie-
dere woensdagochtend om 7 uur beginnen, en waar alle leden stipt op tijd worden verwacht. 
De bijeenkomsten worden gehouden bij The Lighthouse. Vanuit elke beroepscategorie kan 
slechts één persoon lid worden. Broussard: “Daarmee voorkomen we interne concurrentie en 
kunnen we optimale resultaten behalen.” 
BNI-chapter Succes – nu al tien man/vrouw sterk – is op zoek naar meer leden. Architecten, 
advocaten en internetontwikkelaars zijn al vertegenwoordigd, maar mensen uit de zakelijke 
dienstverlening of uit het midden- en kleinbedrijf en zzp’ers van diverse pluimage zijn wel-
kom. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Maurice Broussard: mb@avanti-nl.
com. 

open coffee/zzp IJburg: vooraL InforMeeL
Iedere laatste vrijdagmorgen van de maand is er Open Coffee/ZZP IJburg bij de Espressofa-
briek aan de IJburglaan (van 8.30 tot 10.00 uur). Er is geen vast programma en zakendoen is 
zeker een doel, maar niet het belangrijkste. Het is een informeel netwerk, vooral gericht op 
contact. Gerard van Enk, internetontwikkelaar en initiatiefnemer: “In principe zijn alle onder-
nemers en ondernemende mensen op IJburg bij ons welkom. Alleen door de naam ZZP IJburg 
zijn het tot nu toe voornamelijk zzp’ers. Inmiddels al meer dan 170.” Van Enk vindt het prima 
dat er netwerken bij zijn gekomen. Het lijkt wel veel, maar ze zijn totaal verschillend, zegt hij. 
“Iedereen die op informele wijze, zonder agenda, andere ondernemers wil ontmoeten bij een 
lekkere kop koffie moet dan ook gewoon naar de Open Coffees (blijven) komen!” Mail voor 
meer informatie, ook over samenwerken, naar: gvenk@millionpieces.nl).

IJnet: beter Dan vIrtueeL
Het nieuwe netwerk IJNET wil een levend 
alternatief zijn voor de virtuele zakelijke 
netwerken op internet. “Wij halen men-
sen achter het bolwerk van hun pc van-
daan en brengen ze ouderwets met elkaar 
in gesprek,” vertelt initiatiefnemer Mo-
nique Bollinger, die op IJburg een wer-
ving- en selectiebureau drijft. Met Meral 
Ari (trainer en zangeres) organiseerde zij 
onlangs een eerste bijeenkomst bij The 
Lighthouse. Genodigd waren onderne-
mers, zzp’ers, en andere professionals die 
op IJburg actief zijn of er wonen. De be-
doeling is dat iedereen vanuit zijn eigen 
netwerk ook weer mensen meeneemt. 
Bollinger: “Het gezelschap moet zo divers 
mogelijk worden.”
De formule is eenvoudig: je komt er om 
met mensen te praten, je te presenteren en 
uit te zoeken of je zakelijk iets voor elkaar 
kunt betekenen. De aanwezigen worden 
door middel van hun visitekaartjes aan 
elkaar gekoppeld voor een kennisma-
kingsgesprek van twee minuten. Daarna 
wordt er gewisseld. Tijdens iedere bijeen-
komst zijn er ook momenten waarop een 
ondernemer zich – op uitnodiging van de 
organisatie – aan alle aanwezigen tegelijk 
kan presenteren. 
IJNET wil ieder seizoen een keer bijeen-
komen. Deelname is gratis, wel je eigen 
drankje(s) afrekenen. Meer informatie 
via: Monique.bollinger@bllngr.nl o.v.v. 
IJNET.

Hoewel de IJburgse samenle-
ving het pioniersstadium lang-
zamerhand voorbij is, wordt er 
nog druk getimmerd en geboet-
seerd om er een leuke wijk van 
te maken. Mensen met ideeën 
zoeken elkaar op om elkaar te 
inspireren en samen te werken, 
zodat er tastbare resultaten 
worden behaald. Netwerken 
heet dat. En dat gebeurt ook 
zakelijk. Het Netwerk Onder-
nemend IJburg (NOIJ, opgericht 
in 2006) is niet meer actief, 
maar de Open Coffee voor de 
IJburgse zzp’ers (zelfstandigen 
zonder personeel) bestaat al-
weer bijna een jaar. En onlangs 
dienden zich twee nieuwe za-
kelijke netwerken aan, IJNET en 
Succes. Op het oog lijkt het wat 
veel, al die netwerken. Maar 
welbeschouwd zijn ze uniek. 
En samenwerken kan altijd 
nog... Hieronder een overzicht. 
Voor wie erover denkt zich aan 
te sluiten.

saMenwerken
Monique Bollinger geeft aan open te staan voor een eventuele samenwerking, al is de opzet van IJNET minder 
vrijblijvend dan bijvoorbeeld de Open Coffee. Broussard vindt samenwerking met andere netwerken op IJburg 
niet voor de hand liggen, maar wijst deze mogelijkheid niet zonder meer af. Linda Vosjan juicht samenwerking 
met andere netwerken toe: “Alles vanuit de gedachte ‘samen sta je sterk’ en ‘één plus één is drie’...”. En Van Enk 
denkt zelfs dat samenwerking onontbeerlijk is. In juni gaan Linda Vosjan en hij, met marktmeester Stef Spigt en 
winkelstraatmanager Natasja Zak, een avond organiseren. “We willen weten waar ondernemers op IJburg behoefte 
aan hebben. Ook gaan we bekijken hoe winkeliers, dienstverleners en zzp’ers kunnen samenwerken op het gebied 
van belangenbehartiging, communicatie, promotie, en zo meer.”
Door Carla M. Peddemors

Donderdag 19 mei was er een bijeenkomst van IJburgdroomt-IJburgdoet in het nieuwe IJburg College fo
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Het terrein van het tenniscomplex (tien 
allweather-banen en een clubhuis) is om-
heind en de lichtmasten staan op hun plek. 
Daarbinnen zijn de keerwanden voor het 
centercourt inmiddels geplaatst. Deze baan 
komt een halve meter lager te liggen dan de 
andere, zodat je van over het hele park goed 
zicht hebt op wat daar gebeurt. 

Mascha de Haan van stadsdeel Oost houdt 
met collega’s toezicht op de bouw. “Wij zijn 
verantwoordelijk en komen dagelijks even 
kijken.” Na de keerwanden volgen de pa-
den. “Dan zijn de contouren van alle tien 
de banen al zichtbaar.” Een van de zuide-
lijke banen wordt ingericht als kidscourt; 
er komt een lange oefenmuur langs. “Het 

is een lichtgewicht muur, en daardoor de-
montabel. Je weet maar nooit waar dat 
goed voor is,” zegt Mascha.

Ook opvallend is het voor de banen ge-
bruikte materiaal: Smashcourt. Arcadis, de 
hoofdaannemer van het park, heeft dit zelf 
ontwikkeld. Het is een gravelkleurige ten-
nisvloer, waar – en dat maakt het zo bijzon-
der – het weer geen invloed op heeft. Er kan 
dus het hele jaar door op gespeeld worden.

Ten noorden van het centercourt is plaats 

voor een multifunctioneel clubhuis. Al 
wordt dat nog niet direct gerealiseerd. 
Mascha de Haan: “De drie initiatiefnemers 
Roy, Martijn en Theo zijn hierover in ge-
sprek met een architect. Tot die tijd, waar-
schijnlijk voor een jaar of twee, wordt een 
tijdelijke kantine geplaatst op de parkeer-
strook bij de ingang van de club. Ook de 
beplanting – een groene omheining – volgt 
later, vanaf najaar 2011.”

De planning voor oplevering is een strakke. 
In drie maanden moet het complex ge-
bouwd én gebruiksklaar zijn. “Als alles naar 
wens verloopt, en waarom zouden we daar 
niet vanuit gaan, kunnen eind juli zo’n 1000 
van de 2000 leden er een balletje slaan.”

T 0650988908 | info@paulvandervalk.nl | WWW.paulvandervalk.nl
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Op Rieteiland Oost – straks het groenste eiland van IJburg – is de bouw van 
tennisvereniging IJburg dan eindelijk van start gegaan. Het gebeurde eind 
april, nadat zo’n tachtig rugstreeppadden naar het Diemerpark waren over-
gebracht. Als alles goed gaat, opent de club eind juli haar deuren.

tennIssen In De zoMer
De plattegrond van tennisclub IJburg. 

nIeuwe websIte
De club heeft een nieuwe site 
laten bouwen. “We wilden een 
professionele, strakke website,” 
zegt voorzitter Roy Dackus. Hierop 
is alle informatie over de club te 
vinden. Ook het laatste nieuws is 
er te lezen, bijvoorbeeld dat de 
voorinschrijvingen zijn begonnen. 
Kijk maar op: www.tennisclubijburg.
nl.

kanoënDe buren
Tussen het tennispark en het water 
aan de zuidkant van het eiland 
bevindt zich een braakliggend 
stukje grond. Kanovereniging 
IJburg (KOY) mag er deze zomer 
tijdelijk gebruik van maken. Met dit 
doel worden er enkele containers en 
een drijvende steiger geplaatst. Op 
dit moment gebruikt KOY camping 
Zeeburg als uitvalsbasis.

Terwijl ondernemend IJburg volop in be-
weging is – Ien Lifestyleshop is verhuisd 
naar de IJburglaan, de Pampuslaan is 
verrijkt met een ijs- annex bonbonwin-
kel, een nieuwe supermarkt daar wacht 
met de opening tot de stratenmakers weg 
zijn – wordt er sinds het IJburgberaad 
van eind januari nog steeds veel gepraat 
over verbetering van het economisch kli-
maat op IJburg. De werkgroepen die zich 
moesten buigen over de leegstand van 
bedrijfsruimten en de parkeerproblema-
tiek, kunnen over de resultaten nog maar 
weinig kwijt. Gebiedsmanager Maureen 
Linthout – in dienst bij Stadsdeel Oost, af-
deling Buurtregie en Participatie – meldt 
in een tussenrapportage dat er inmid-
dels een overlegorgaan bij is gekomen: 
de Bestuurstafel. Dit orgaan gaat ervoor 
zorgen dat de geopperde ideeën worden 
uitgevoerd. In de Bestuurstafel zijn de 

belangrijkste eigenaren van bedrijfsonroe-
rendgoed (BOG) op IJburg, het ontwik-
kelingsbedrijf Amsterdam (OGA) en het 
stadsdeel vertegenwoordigd. “Voor het zet-
ten van stappen in de juiste richting,” aldus 
Linthout, “wordt het als doorslaggevend 

gezien dat deze partijen achter de nog uit 
te brengen voorstellen staan.” 
In juni moeten de werkgroepen een plan 
van aanpak leveren. Na bespreking daar-
van in de Bestuurstafel wordt dit vervol-
gens zo snel mogelijk in gang gezet. 

bestuurstafeL: 
coörDInatIe aanpak LokaLe econoMIe IJburg

besLuIt wInkeLstraatregIMe 
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost neemt naar verwachting op 21 juni een 
besluit over het voornemen een ‘winkelstraatregime’ in te voeren op de IJburglaan en 
de Pampuslaan. Dit voornemen is op 12 april vrijgegeven voor inspraak.
Het winkelstraatregime houdt in dat de parkeervergunningen van bewoners en be-
drijven op maandag tot en met zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur niet geldig zijn. Dit 
geldt voor de parkeerplaatsen aan de Pampuslaan en de noordzijde (oneven zijde) 
van de IJburglaan, van de Cas Oorthuyskade tot de Pampuslaan. Doel is het econo-
misch klimaat op IJburg te stimuleren en de leegstaande winkel- en bedrijfspanden 
aantrekkelijker te maken. Met de keuze voor het tijdvak 12.00 tot 17.00 uur beoogt 
het stadsdeel de mogelijke nadelige gevolgen voor bewoners beperkt te houden. De 
uitkomst van de besluitvorming is te zijner tijd te lezen op www.debrugkrant.nl. 
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“Een ‘creatieve strip’ was er nog niet 
in Amsterdam. Wat de MediaWharf 
is voor Amsterdam-Noord, kan de 
Design Strip worden voor IJburg.” Dat 
zegt Hans Brandt, directeur van Total 
Identity en mede-initiatiefnemer van 
het platform. Brandt: “De Design 
Strip wil straks met één gezicht naar 
buiten treden. We willen uitgroeien 
tot hét kenniscentrum op het gebied 
van innovatie, creativiteit, design 
en engineering. Het platform moet 
daarom ook zichtbaar zijn in de 
openbare ruimte. Ideeën daarvoor 
zijn onlangs gepresenteerd aan de 
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verantwoordelijk wethouder van 
stadsdeel Oost. Op de Design Strip 
moeten particulieren en bedrijven 
van 8.00 tot 20.00 uur terecht kunnen. 
Dat is de doelstelling.”

Het geopende nieuwe complex, 
gevestigd aan de Pedro de 
Medinalaan 1-9, bestaat uit twee 
delen (vleugels) met respectievelijk 
vier en vijf bouwlagen. Tussen de 
vleugels, die door bruggen met elkaar 
in verbinding staan, bevindt zich een 
14 meter hoog atrium. Op de begane 
grond is een bedrijfsrestaurant met 

café en een besloten terras op het 
zuiden. Door de toepassing van 
koudeopslag in de bodem en LED-
verlichting is gekozen voor duurzaam 
onderhoud en energieverbruik. 

Op het ca. 15.000 m² grote 
vloeroppervlak hebben zich 
inmiddels dertien bedrijven 
gevestigd: Oeverzaaijer architectuur 
en stedebouw, Total Identity, Van 
Rossum, Architectenweb, Crux, 
Bikkelhart, Dartli Repro, Total Active 
Media, Burginvest, Materia, Mosa, 
ForeArchent en Burton Hamfelt.

MereLs 
bLog

Meer Merel op www.debrugkrant.nl

“Mom, what the fuck is she wearing?” Vroeg een klein 
meisje aan haar moeder, wijzend naar mij. Ach.

Ja, ik sta in de huiskamer te dansen met Born This Way op. 
Het kan me niks schelen wat jullie denken .

Waarom ook alweer geen 2 weken 
vakantie?

Wiskunde of Frozen Yoghurt? Precies.

Ik word altijd een beetje duizelig als ik fiets met 
Flying Lotus op. Zo. Veel. Mooie. Geluiden.

Merel is 15 jaar, IJburgbewoonster (met ambities voor wonen in ‘de stad’), zit in de 4de 
van ‘het gym’ en houdt van muziek. ze bezoekt festivals en kliert met vriendinnen. o ja, 
en ze wil graag actrice worden. op www.debrugkrant.nl houdt ze een blog bij.

In plaats van huiswerk een zombie kleien . 
BRAAINS!

Ik haat alle series met honden. Zo doen honden 
echt niet in het echt hoor.

Ik kan gewoon heel veel teksten niet verstaan. Dan 
vul ik het zelf maar in. Maar dat doen er meer.

hier volgt een kort, maar waar 
gebeurd verhaal over een meisje 
dat Merel heette die een pasfoto 
ging laten maken. Het was een lelijke 
pasfotowinkel, vond Merel. Er hingen 
allemaal lelijke foto’s aan de muur met 
een bordje eronder: “Al deze foto’s zijn in 
onze eigen studio gemaakt!”. Op de foto’s 
stonden meisjes met t-shirts met paarden 
erop, die keken alsof ze wel wilden lachen 
maar eigenlijk gewoon heel nodig naar de 
wc moesten. Merel moest 10 euro geven 
aan de mevrouw achter de kassa. Dat vond 
Merel heel veel geld voor een wcfoto. (…) 
lees verder op www.debrugkrant.nl
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Hoi, ik ben Merel. Mijn 
roepnaam is MEREL!

Drop is kapotvies.

JEUGD LESSEN VA 2,5 JAAR, 
ZIE WWW VOOR AANMELDINGEN 

EN PROEFLESSEN

AMSTERDAM DANCE CENTRE IJBURG 
Krijn Taconiskade 444 | 020-6161885 
www.amsterdamdancecentre.nl

ROOSTER VOLWASSENEN 

JUNI 2011 
Ma 20.15-21.30 PILATES beg. 

Di 19.00-20.15 KLASSIEK beg/int 

 20.15-21.30 ZUMBA 

Woe 09.30-10.30 HATHA FLOW YOGA beg. 

Do 19.30-20.45 MODERN JAZZ beg. 

 20.45-22.00 PILATES FLOW int. 

wijkwens  ijBURG

Kijk voor meer informatie  
en inspiratie op  

www.dekey.nl/wijkwens

Heb je een goed idee om je wijk 
mooier, beter of gezelliger te maken?

doe mee!  
en win de uitvoering  

van je idee!

Je idee inzenden kan tot 
uiterlijk 15 Juni 2011

Voor al uw 
administratieve 
ondersteuning

Administratiekantoor Verhulst
Verrijn Stuartweg 22F | 1112 AX Diemen

info@administratiekantoorverhulst.nl
www.administratiekantoorverhulst.nl

020-6004041

Deskundig & betaalbaar

Aan de ‘kopse kant’ van Steigereiland openden burgemeester Van der Laan en stadsdeelwethouder Nevin Özütok 
op dinsdag 24 mei een nieuw bedrijfsverzamelgebouw. Omdat er hier aan de Pedro de Medinalaan ook in de vijf 
aanpalende panden door veel bedrijven wordt gewerkt aan innovatie, creativiteit, design en engineering, hebben de 
betreffende ondernemers zich verenigd in het platform Design Strip. 

DesIgn strIp 

KORT
  NIEUWS

KORT
  NIEUWS
zweedse massage 
bij studio MJ

Kortgeleden heeft het team van Stu-
dio MJ versterking gekregen van een 
professionele masseuse. Naast de 
klassieke ontspanningsmassage en de 
hotstone-variant biedt Studio MJ nu 
ook voetreflexmassages, shiatsu en 
lymfedrainage. Sou, de nieuwe mas-
seuse, staat echter het meest bekend 
om haar Zweedse massage. Hierbij 
wordt de bloedsomloop gestimuleerd 
en de bewegingsvrijheid vergroot. De 
doorbloeding verbetert en daarmee 
ook de opname van voedingsstoffen 
in de spieren. Afvalstoffen worden 
sneller afgevoerd. Deze massage kan 
het lichaam in een diepe staat van 
ontspanning brengen. Studio MJ, 
Pampuslaan 27, tel. 4165098.
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schellingwouderbrug 
in juni afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer 

Uitzicht op de beoogde Design Strip. Het pand links werd 24 mei officieel geopend door burgemeester Van der Laan

Deze brug dateert van 1957 en is na 
al die jaren aan een grootscheepse 
renovatie toe. Van 4 t/m 27 juni is hij 
dan ook grotendeels afgesloten. In 
fasen krijgt de brug een compleet 
nieuwe bovenbouw. De bewegen-
de delen worden voorzien van een 
nieuw brugdek en er komt een nieu-
we boogconstructie. Daarnaast wor-
den de toeritten van het vasteland 
naar de brug vernieuwd. De fiets- 
en voetpaden worden verbreed 
en komt er een duidelijke onder-
scheiding van de rijstroken. Aan de 
noordzijde van de brug komen zo-
genoemde ‘luie trappen’. Deze zijn 
voorzien van een flauwe helling, zo-
dat fietsers en voetgangers de brug 
gemakkelijker over kunnen. Om de 
verkeersveiligheid verder te verbete-
ren geldt na de renovatie een maxi-
mumsnelheid van 50 km/uur. Het 
eerste deel van de werkzaamheden 
wordt in juni uitgevoerd. De brug is 
dan alleen toegankelijk voor open-
baar vervoer, hulpdiensten, fietsers 
en voetgangers. Het overige verkeer 
wordt omgeleid via de Zeeburger-
tunnel. Van september tot november 
en in maart 2012 zal het verkeer ver-
dere hinder ondervinden, want dan 
worden de werkzaamheden hervat. 
Kijk voor meer informatie op: www.
rijkswaterstaat.nl. Later wordt ook 
de Amsterdamse brug nog helemaal 
opgeknapt.

IJdijk 8 | 1095KM Amsterdam 

T 020 4961570 | info@praq.nl

Restaurant Praq

www.praq.nl

keuken dagelijks open
van 10:00 tot 22:00 uur
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de brug
puzzel • strip • colofon • agenda

horizontaal 1 Degene die het woord voert 6 soort ui 12 oud paard 14 zoetwaterdolfijn 15 persoonlijk 
vnw. 17 universiteit (afk.) 18 tafelgerei 20 onder andere (afk.) 21 naschrift (afk.) 22 geneesmiddel 
25 kleine glinsterende kledingversiering 28 jong 29 scherpe uitval 31 het gehele aantal 
32 maanstand (afk.) 33 voorzetsel 35 baardje 36 decigram (afk.) 37 selenium (symbool) 38 hondensoort 
40 deel van een voet 42 familielid 43 vol aderen 44 voorzetsel 46 ver 48 boomvrucht 51 opus (afk.) 
53 hoogwaardigheidsbekleder (afk.) 54 groente 56 voorzetsel 57 de oudere (afk.) 58 tijdseenheden 
60 viervoeter 62 jeugdpuistje 64 lange lijst 66 het treurige 68 voetbal kampioenschap (afk.) 69 
Bijbelboek (afk.) 70 plaatje 72 vanaf (Lat.) 73 maanstand (afk.) 74 oude bewoners van Peru 76 proost 
78 aap 79 opbergen.

verticaal 1 Met geluid drinken 2 godsdienst (afk.) 3 briefomslag 4 niet warm 5 oude lengtemaat 
7 onbewolkt (afk.) 8 prachtig 9 deel van een winkel 10 ambtshalve (afk.) 11 opkamer 13 persoonlijk 
vnw. 16 arbeid 18 persoon 19 soort vet 21 dierenhuid 23 muzieknoot 24 autoteken voor IJsland 26 slee 
27 laatst leden (afk.) 30 nagerecht 34 kerkelijk gezang 36 kerkelijk leider 38 aan- en afvoertroepen 
(afk.) 39 lofrede 40 matrasovertrek 41 kleine ruimte 45 zwaar hakgereedschap 47 alleenstaande 
49 huishoudelijk artikel 50 tochten 52 fijngemaakt eten 54 Chinees vleesgerecht 55 dokter 57 vlug 
59 boom 60 onderschrift (afk.) 61 wetenschappelijke titel (afk.) 63 civiel ingenieur (afk.) 65 koude 
lekkernij 67 bijl 71 meisjesnaam 74 voorzetsel 75 astronomische eenheid (afk.) 76 politieke partij (afk.) 
77 bergruimte. 

 

agenDa
28 mei
Festival Caravania: ‘mobiele 
dansmuziek uit alle windstreken’ 
met onder meer Timboektoe, Los 
Lalamos en Damp; 14.00-22.00 uur, 
camping Zeeburg (Zuider IJdijk 20) 

29 mei
Kofferbakverkoop, parkeerterrein 
blijburg 10.00-16.00 uur. verkopen? 
kofferbakmarkt@gmail.com. (Elke 
laatste zondag van de maand)

Voor de Volvo Fans: 
openluchtshowroom & 
proefrittendag. Nieuwste generatie 
Volvo’s, City Safety, een springkussen 
en voor iedereen een miniVolvo. 
11.00 tot 16.00 uur, Praq in 
Waaidorp.

29 mei, 5 juni 
Schip Odessa: loungen, snacken en 
borrelen op het dek vanaf 14.00 uur. 
Op de achterrond draait DJ Dubmarine 
zijn platen (Veemkade 259)

1 juni
Toneel Joli en Co: It’s a small World; 
Pleintheater, 20.30 uur

2 juni
Film De eenzaamheid van de 
priemgetallen; Vrijburcht, 20.30 uur

3 juni 
Theaterstuk Vaders (van Haye van 
der Heyden) door toneelgroep 
Vondel; Vrijburcht, 20.30 uur

5 juni
Kanovaren voor iedereen; 
kanovereniging IJburg. Strandje 
camping Zeeburg, 14.00-16.00 uur

Familievoorstelling Wonderland: 
A mad summer party (1+); 
Pleintheater, 16.00 uur (kaartje = 
gratis pannenkoek)

8 juni
Voor senioren: K’ontour Theater 
speelt De Hospita van Roald 
Dahl, 10.00 uur. Toegang gratis 
bibliotheek Watergraafsmeer

9 juni
Film Benda bilili; Vrijburcht, 20.30 uur

10 + 11 juni
TANDEM-theater: sneakpreview van 
jong theateraanbod; Pleintheater, 
20.30 uur. Zie www.pleintheater.nl

11 juni
Rock ‘n Roll D-Day Cruise Inn, 
26e editie. Rockin’ Rumble Party 
met bands, Dj’s, kuiven pony’s en 
Thunderbirds van over de hele 
wereld. Rock ‘n Roll Café Cruise Inn, 
Zeeburgereiland

Muziek van Farah Day en 
ChillyPalmer Grooveband; 
Vrijburcht, 20.30 uur

11 + 12 juni
Droomfestival Blijburg: met live 
muziek, dichters en DJ’s. Vanaf 12 
uur. Zie www.blijburg.nl

15 juni
Kindertheater van Kop op: Muisstil 
(3+); Vrijburcht, 15.00 uur

Twee historisch thrillers door Kirsten 
Benschop (Roald Dahl en Edgar 
Allan Poe).€5,- (reserveren gewenst) 
19.30 uur Bibliotheek Oosterpark 
(1e Oosterparkstraat 236)

16 juni
Jazzavond met aansluitend jamsessie 
door conservatoriumstudenten. 
Neem je instrument mee, want jij 
mag ook meedoen. Harbourclub 
The Lighthouse, 21.00 uur

Film Sonny boy; Vrijburcht, 
20.30 uur

17 juni
Cabaret van David Groeneveld  
(try-out); Vrijburcht, 20.30 uur

19 juni
Tuinfeest bij cafe-restaurant 
Polder: optredens van jeugdbands 
van de Amsterdamse POPschool, 
Palio Superspeed Donkey, en 
vele anderen. Vanaf 14.00 uur, 
Sciencepark 205. Zie www.cafe-
restaurantpolder.nl.

22 juni
JEUGDVOORSTELLING Ton 
Meijer: Rintje (5+), Toegang 
gratis (reserveren noodzakelijk) 
Bibliotheek Watergraafsmeer, 
(Linnaeusparkweg 220) 15.00 uur

23 juni
Film Copacabana; Vrijburcht, 20.30 
uur

24 juni
de Brug nr. 6-2011 verschijnt

24, 25, 26 juni
Muziek van Angels, veertien 
vrouwen in een eigenzinnige 
semiprofessionele vocalgroep 
Pleintheater (20.15 uur en 15.00 uur)

26 juni 
Dag van de Architectuur, thema 
Zelfverzonnen. Rondleidingen, 
binnenkijken en meer. Zie www.
arcam.nl

Familievoorstelling Maranza; 
Vrijburcht, 16.00 uur

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

30 juni
Film Les amours imaginairs; 
Vrijburcht, 20.30 uur

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

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

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

t/m 15 juni 
Schrijvers en Afscheid in de 
bibliotheek: foto’s van Mathilde µP 
fotoserie Schrijvers en Afscheid 
Bibliotheek Indische Buurt 
(Soerabajastraat 4)

brigadier bert Maarten gerritsen

puzzeL prIJsvraag
superIeure zweeDse 
Massage Door sou bIJ 
stuDIo MJ

Wil jij deze diepontspannende 
massage winnen? 
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met je naam, 
adres en telefoonnummer) voor 
14 juni 2011 naar:

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

De oplossing van de puzzel 
in de Brug nr. 4-2011 was: 
watertoerisme. Uit de 44 
inzendingen is Michel de Kock 
als winnaar uit de bus gekomen. 
Hij heeft de prijs inmiddels in 
ontvangst genomen.
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Deze puzzel wordt u aangeboden door sou / studio MJ (pampuslaan 27, telefoon 020–416 50 98)


