
Rondje IJburg
‘In een plastic bootje
om het eiland’

Achter de gevel
bij Inside Design

‘mooie vormen, esthetiek 
en bruikbaarheid’

23

De kavels liggen misschien wel 
op het mooiste deel van Zee-
burgereiland, namelijk aan 
het water van het Buiten-IJ. 
Als je op de waterkering staat, 
die volgens De Lange een ou-
derwetse, landelijke dijkuit-
straling krijgt, zie je links aan 
de overkant de Oranjesluizen 

liggen en rechts het dorpje 
Durgerdam. De Lange: “Op de 
waterkering mag niet gebouwd 
worden. Je bent dus verzekerd 
van vrij uitzicht.”

In totaal worden op het eiland 
75 kavels gerealiseerd, in vier 
naast elkaar gelegen blokken. 
De 36 meest oostelijk gelegen 
kavels worden het eerst bouw-

Op het Zeeburgereiland 
gaan binnenkort de eerste 
welstandsvrije zelfbouwkavels 
in de verkoop. Het gaat om 36 
stukjes grond aan de noordkant, 
langs het Buiten-IJ. “Een unieke 
plek, waar veel mogelijk is,” zegt 
projecmanager Marice de Lange 
van Projectbureau IJburg. Zaterdag 
24 september wordt er een kijk- 
en informatiedag georganiseerd. 
Tijdens de Amsterdamse Zelfbouw-
markt, op 29 en 30 oktober, gaat de 
verkoop van de kavels van start.

Lees verder pagina 5

Lees verder pagina 3

Uitzicht op de Oranjesluizen
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klaar gemaakt. Hier verrijzen 
geschakelde huizen met een 
voor- en een achtertuin en met 
maximaal vier woonlagen. “De 
oppervlakte ligt tussen de 250 

en 350 vierkante meter. Als ie-
mand een woning wil splitsen, 
om bijvoorbeeld een generatie-
woning realiseren, dan kan dat. 
Er is veel mogelijk.”

Plannen Zeeburgereiland
De grond in de RI-Oost, het ter-
rein van een voormalige riool-
waterzuivering, wordt bouwrijp 
gemaakt. Er zijn gevorderde 
plannen voor permanente stu-
dentenhuisvesting in de wijk. 
Langs de IJburglaan zullen eind 
2012 de eerste palen voor woon-
blokken de grond in gaan.

Midden in de wijk komen drie 
moderne sportvelden, waar-
schijnlijk straks de thuisbasis 
van voetbalclub Zeeburgia. Een 
van de velden wordt openbaar, 
onder meer te gebruiken voor 
bewoners en scholen. In twee 
van de drie silo’s – erfgoed van 
de ontmantelde rioolwaterzui-
vering – komt in de toekomst 
het Annie M.G. Schmidthuis. 
Verder wordt er momenteel on-
derzocht of in de derde silo de 
hoogste klimmuur van Neder-
land gerealiseerd kan worden.

Renovatie woningen Oeverzeggestraat? Zilveren gluiperd

De RI-Oostbuurt op  

Zeeburgereiland. Blok 4a  

en 5a, zelfbouwkavels, gaan  

binnenkort in verkoop. 
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Op het stadsdeelkantoor ligt tot 
en met 21 september een raadsbe-
sluit ter inzage over de renovatie 
van woongebouwen in de Oever-
zeggestraat. Volgens actiegroep 
Hou Diemerpark groen zou dit ei-

genlijk het raadsbesluit moeten 
zijn over het inpassen van par-
keerplaatsen in die straat. Op 15 
september stuurde de groep het 
Dagelijks Bestuur van stadsdeel 
Oost daarom een brief waarin zij 

Gaat het nu om renovatie, of komen er parkeervakken in de Oeverzeggestraat? 

Foto Marti jn van den dobbelsteen

deze vermoedelijke vergissing 
aan het licht brengen.

De werkgroep denkt dat een amb-
tenaar een ‘knip- en plakfout’ 
heeft gemaakt. Kees Lakerveld 
van Hou Diemerpark groen: “Dat die 
fout door niemand is opgemerkt, 
wekt bij ons de indruk dat geen 
van de raadsleden weet waar die 
Oeverzeggestraat eigenlijk ligt.” 

Volgens Lakerveld zal het Dage-
lijks Bestuur de hele procedure 
opnieuw moeten doorlopen. Zijn 
werkgroep vermoedt namelijk 
dat genoemde renovatie niet ge-
pland is voor de Oeverzeggestraat 
(de weg op het Grote Rieteiland 
die leidt naar het Diemerpark), 
maar voor de Blasiusstraat in 
Oost, waarvoor een vergelijkbare 
procedure loopt en die tegelijk

Toen ik laatst, met mijn handen 
rusteloos boven het toetsenbord, 
zat na te denken over een onder-
werp voor deze column – nieuwe 
opmaak, korter dan voorheen – 
kroop er een zilvervisje uit mijn 
laptop. Echt waar. Het was op een 
maandag, de zomervakantie was 
net voorbij.

Ik vind zilvervisjes vies. Gladjak-
kerig. Snel. Glibberig. Eng. Onge-
grond natuurlijk, want ze doen 
niks. Een vingertop erop en er 
blijft niets dan wat stof over. En 
toch jagen ze mij elke keer weer 
de stuipen op het lijf.

Ik heb die zilvervisjes al op heel 
veel plekken in huis gezien. Maar 
deze plek was nieuw. Ik was met 
stomheid geslagen. Wat me de 
gelegenheid gaf eens goed naar het 
dier te kijken. Hij was helemaal niet 

groot. Veel poten en sprietjes, maar 
groot? Nee. Ik vergat vooralsnog 
het gluiperdje dood te maken.

Dat heb ik bij vermoedelijk hon-
derden van zijn soortgenootjes 
wel gedaan. Het is een plaag bij 
ons in huis. Net als bij veel buren, 
want die hoor ik er ook over 
klagen. Het schijnt dat ze lastig 
zijn uit te roeien.

Waarom weet ik niet precies, 
maar – loerend naar dat ge-
drochtje – moest ik ineens den-
ken aan de woorden van de vader 
van een goede vriend. “Het weer 
is een instelling,” zei hij, “er valt 
niks tegen te doen.”

Misschien geldt dat ook wel voor 
zilvervisjes, bedacht ik me. En ik 
liet het monster in leven. 
Voorlopig althans.
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De zendingsdrang  
van Candy Dulfer

‘gelukkiger dan ooit’
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Zelfbouwkavels Zeeburgereiland te koop

Actiegroep: ‘Bestuur Stadsdeel maakt procedurefout’ 

Van onze redacteur



Oecumenische basis gemeente op IJburg
ekklesia

Zondag 2 oktober
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Het viel te lezen in het vorige nummer van deze krant: het stads-
deel wil in het Diemerpark zo spoedig mogelijk tachtig tot hon-
derd parkeerplaatsen aanleggen voor de bezoekers van sportpark 
IJburg. De werkgroep Hou Diemerpark groen is niet van plan dat 
zonder slag of stoot te laten gebeuren. 

‘Geen auto’s in het Diemerpark’
Actiegroep tegen aanleg parkeerplaatsen

Het sportpark wordt de ko-
mende jaren flink uitgebreid en 
een goede parkeervoorziening 
is dan onontbeerlijk, vertelde 
wethouder Reuten in juni in 
deze krant. Flauwekul, zeggen 
de mensen van de actiegroep. 
“Het gaat hier om sport. Bezoe-
kers kunnen best tien minuten 

naar een sportpark lopen. Daar 
hoeft geen compleet natuur-
park voor vernield te worden.”

Ze uitten hun bezwaren in sep-
tember in de Commissie Wo-
nen en Grote projecten. Werk-
groeplid Kees Lakerveld: “We 
wilden de raadsleden op hoog-
te brengen van onze argumen-
ten en ze ook aan het denken 

zetten. Zij hoeven niet zonder 
meer akkoord te gaan met de 
plannen van het dagelijks be-
stuur.”

De drie IJburgers van werk-
groep Hou Diemerpark groen 
schrokken toen ze in deze krant 
lazen dat er bij het sportpark 
waarschijnlijk parkeerplekken 
komen. “Wij vinden dat auto’s 
de sfeer nadelig beïnvloeden. 
Het is een rustig natuur- en re-
creatiepark. Het zal er met heen 
en weer rijdende auto’s onover-
zichtelijk worden en nog on-
veilig ook.”

Nieuwe sluis in bedrijf

De verbinding tussen sluis 124 en 
het IJmeer loopt via de vaargeul 
langs de oostzijde van het Ha-
veneiland. In de toekomst kan er 

gebruik worden gemaakt van het 
nog aan te leggen water tussen de 
Wim Noordhoekkade en de Mui-
derlaan. Nog niet alle schepen 

IJburg is voortaan vanaf het water nog beter bereikbaar. Pleziervaar-
tuigen kunnen dagelijks tussen acht uur ’s ochtends en middernacht 
gebruikmaken van sluis 124. Het is een unieke sluis: de eerste ter 
wereld met betonnen sluisdeuren

De nieuwe sluis aan het oosteinde van de Groene Tunnel. 

Foto Marti jn van den dobbelsteen

kunnen sluis 124 vanaf de noord-
zijde bereiken, omdat richting de 
brug naar Diemen nog geen wa-
terdiepte gegarandeerd wordt. De 
baggerwerkzaamheden zijn ge-
pland voor eind 2011/begin 2012.

De sluis wordt op afstand be-
diend vanaf die bij de haven op 
Haveneiland. Wie de sluis wil 
passeren kan aanleggen bij het 
remmingwerk en met de knop 
bediening aanvragen. Let wel: de 
Nijlpaardsluis (aan de westzijde 
van het Haveneiland) en sluis 
124 kunnen niet tegelijk bediend 
worden. Hierdoor kan het voor-
komen dat er bij drukte langere 
wachttijden ontstaan. Waternet 
vraagt hiervoor uw begrip.

Ondieptes binnenwater 
Een aantal IJburgers heeft op-
gemerkt dat er ondieptes voor-
komen in de binnengrachten op 
Haveneiland. Projectbureau IJ-
burg is hiervan op de hoogte en 
gaat er iets aan doen. De werk-
zaamheden staan gepland voor 
het eerste kwartaal van 2012.

met de ‘Parkeerplaatskwestie 
Diemerpark’ in de raadsverga-
dering kwam. Lakerveld: “De 
woonblokken in de Oeverzegge-
straat zijn nog maar enkele jaren 
geleden opgeleverd. Het is dus 
niet erg aannemelijk dat deze ge-
bouwen al aan renovatie toe zijn. 
Het ziet er echt naar uit dat geen 
enkel raadslid of lid van het DB 
de fout heeft opgemerkt.”

Het is een ingewikkeld verhaal, 
dat realiseert de werkgroep zich 
wel. Lakerveld: “In de bekend-
makingen in de Staatscourant 
stond inzage aangekondigd in 
het ontwerpbesluit ‘parkeer-
plaatsen in de Oeverzeggestraat’. 
Maar als je die documenten ver-
volgens op het stadsdeelkantoor 
gaat bekijken, dan blijkt dat het 

Een zwaar geïrriteerde Laker-
veld: “Auto’s horen niet in een 
park. Punt uit! De bedoeling is 
dat auto’s straks ‘alleen in het 
weekend’ van de Oeverzegge-
straat tot aan de sportvelden 
het park in mogen rijden. Daar 
moeten ze dan ook nog keren. 
Alleen sporters van bezoe-
kende clubs zouden er mogen 
parkeren. Wie gaat dat controle-
ren? En als de bezoekers van het 
sportpark het mogen, waarom 
dan niet bijvoorbeeld klanten 
van de fysiotherapiepraktijk en 
de BSO, die in het clubhuis zul-
len gaan huizen? Let op mijn 
woorden: dit is het begin van 
het einde.”

Bovendien, vindt de actie-
groep, zijn er alternatieven ge-
noeg. “Parkeren onder winkel-
centrum IJburg is er daar zeker 
een van. We zijn op een zater-
dag in die garage gaan kijken 
en er waren meer dan honderd 
plekken vrij. Dan moeten er ze-
ker voor die mensen die twee 
keer per jaar ons park komen 
bezoeken extra parkeerplek-
ken worden aangelegd. Men 
klaagt dat het ver lopen is. Kom 
nou. Ze komen sporten, nota 
bene. Het is een wandeling 
van tien tot vijftien minuten. 
Mooie warming-up. Hoeven 
ze geen rondjes meer te rennen 
op het veld.”

Actiegroep Hou Diemerpark groen 
is te bereiken via e-mail: hou.
diemerpark.groen@gmail.com

Lees op www.debrugkrant.
nl het artikel over de uitbrei-
dingsplannen van Sportpark 
IJburg.

JuBILEuM 
DE WERf

D e kinderboerderij in 
Watergraafsmeer be-

staat twintig jaar. Op zon-
dag 2 oktober 2011 wordt 
dit gevierd, van 13.00 tot 
18.00 uur. Ondanks de 
onzekere toekomst wil de 
boerderij zijn jubileum vie-
ren met alle betrokkenen 
en trouwe bezoekers, om 
hen te bedanken voor alle 
steun in de afgelopen jaren. 
Er zijn op de feestelijke 
dag allerlei leuke en leer-
zame activiteiten voor jong 
en oud, zoals een ontdek-
kingstocht met een vo-
gel- en dierenkenner, een 
dansles voor de kleinsten, 
livemuziek, een springkus-
sen en een knutselhoek 
waarin de kinderen huisjes 
voor dieren kunnen maken. 
kinderboerderij De Werf, 
archimedeslaan 59.

VERBOuWInG 
JEuGDLAnD 

E en deel van de speel-
plaats op jeugdland 

wordt opgeknapt. Ook 
wordt de speeltuin aan-
trekkelijker gemaakt voor 
kinderen van 0–6 jaar. Maar 
wees gerust, vanaf eind dit 
jaar kunnen er alweer hut-
ten gebouwd worden. In 
het voorjaar van 2012 is de 
speelplek helemaal klaar. 
In jeugdland komt ook een 
nieuwe speeltuin met wa-
ter. Tijdens de verbouwing 
zijn de kinderboerderij en 
het clubhuis geopend. be-
zoekers wordt verzocht de 
zij-ingang van jeugdland te 
nemen, borden wijzen de 
weg. jeugdland, Valentijn-
kade 131, www.jeugdland.
amsterdam.nl.

gaat over renovatie van woonge-
bouwen in de Oeverzeggestraat. 
Dat is natuurlijk heel iets an-
ders.’’

Lakerveld, en met hem Hou Die-
merpark groen, ziet er de nood-
zaak niet van in om af te wijken 
van het stedenbouwkundig plan 
en parkeerplaatsen aan te leggen 
in een tot nu toe autoluwe straat. 
“Parkeerplekken passen totaal 
niet in de opzet. Als wij niet 
alert waren geweest, was er op 
27 september zonder meer een 
akkoord gekomen op het aanleg-
gen ervan. Dat hou je toch niet 
voor mogelijk?”

De reactie van het Dagelijks 
Bestuur op de brief van de 
werkgroep was bij het ter perse 
gaan van deze krant nog niet 
bekend.

‘Grote fout procedure 
parkeervakken’
Vervolg van pagina 1

Een ruimtelijk model van de geplande uitbreiding van sportpark IJburg. noordwest van de velden, langs het Dick 

Hilleniuspad, staan parkeerplekken ingetekend.

Van onze redacteur
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O p Ijburg is onlangs door wethouder Zorg en Welzijn Eric van der 
burg het autismecentrum raeger geopend. Goed nieuws, want er 

is in Nederland een ernstig tekort aan begeleidingscentra voor kinderen 
met autisme. Triodosbank richtte een speciaal fonds op waarmee raeger 
werd gefinancierd. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind 
(NSGk) staat garant voor de kredieten. Hiermee is volgens het centrum 
een heel nieuw financieringsinstrument geïntroduceerd voor organisaties 
die zich inzetten om kinderen met een handicap te helpen. Het grote te-
kort aan begeleidingscentra voor kinderen met autisme is een hiaat in de 
gezondheidszorg, zegt een woordvoerster van het centrum. Voor kinderen 
met een autistische stoornis zijn er verschillende soorten onderwijs mo-
gelijk, maar toch gaat 35 procent van deze groep niet naar school. Vanwege 
de bezuinigingen op het speciaal onderwijs zal dit aantal in de toekomst 
waarschijnlijk toenemen. Het doel van raeger is dan ook om landelijk uit 
te breiden. Het dagcentrum (Ed pelsterpark 14) biedt sinds 5 september 
dagbegeleiding aan kinderen met een autisme spectrum stoornis (aSS) in 
de leeftijd van 3–12 jaar, die (nog) niet in het regulier of speciaal onderwijs 
terecht kunnen. Zie voor meer informatie de website www.raeger.nl.

AuTIsMECEnTRuM RAEGER GEOPEnD 
OP IJBuRG

s inds enkele maanden is op Steigereiland-Noord het papieratelier 
van janine Vos de Mooij gevestigd. je kunt er terecht voor bijzonder 

papier, blanco boekjes, ansichtkaarten en kunst op papier. Maar toch 
vooral voor unieke handgemaakte dozen. al sinds 1996 werkt janine als 
dozenmaker, zowel voor particulieren als bedrijven. Denk hierbij aan do-
zen voor het bewaren van foto’s of sieraden, rouw- en trouwdozen, jubi-
leum- en afscheidsdozen. Deze zijn gemaakt van karton, kunstig beplakt 
handgemaakt papier, linnen of kunstsuède. Voor iedere opdracht wordt 
in overleg een vorm gekozen, waardoor alle dozen uniek zijn. kinderen 
en volwassenen kunnen tijdens een workshop zelf ook leren om boekjes 
of een doosje te maken. Het papieratelier is op afspraak geopend. ben je 
benieuwd? kijk dan op www.janinevosdemooij.nl.

D it najaar wordt er in het Theo van Goghpark een heuse stormbaan 
voor kinderen gebouwd. Deze ‘combinatie van speeltoestellen’ 

werd met zestig procent van de stemmen verkozen boven het speel-
schip en de speeltoren. buurtbewoners dienden eind 2009 bij de raad 
van voormalig stadsdeel Zeeburg een burgerinitiatief in om op Ijburg 
een speeltuin te realiseren voor kinderen tot 12 jaar. In overleg met de 
initiatiefnemers zijn er drie ontwerpen aan de buurt voorgelegd. Nevin 
Özütok, stadsdeelwethouder Openbare ruimte, is blij dat het speeltoe-
stel er nu komt. “Elke keer als ik op Ijburg kom, vragen ouders en kinde-
ren om een speeltuin. Er is echt behoefte aan, dat blijkt ook uit het aantal 
stemmen dat is uitgebracht. De stormbaan maakt het park compleet.” 
Naar verwachting is de baan in november 2011 gereed.

O p maandagavonden zijn er gespreksavonden over bijbel, kerk en ge-
loof. Verder worden er tal van activiteiten georganiseerd, zoals aan-

schuifavonden, binnenstebuiten en gespreksavonden tussen de protestantse 
dominee Visser en de katholieke pastoor Nederstigt, waarbij aanwezigen 
van harte worden uitgenodigd om mee te discussiëren. Dan is er nog In de 
rouw, Sterrenkijken, bijbelbasis en nog veel meer. Informatie over alle activi-
teiten vind je op de website www.kerkopijburg.nl. 

De binnenwaai (Ed pelsterpark 2), een veelkleurige gemeenschap die 
openstaat voor alle vormen van geloofs- en levensovertuiging, wordt 
geleid door dominee rob Visser en maakt onderdeel uit van de pro-
testantse kerk amsterdam. kijk voor diensten en vieringen ook in de 
agenda achter op deze krant. 

PAPIERATELIER OP IJBuRG

sTORMBAAn

nAJAARsACTIVITEITEn BInnEnWAAI

De speelvoorzieningen zijn kris-
kras door de wijk gepland. De 
Lange: “Denk hierbij vooral aan 
‘natuurlijke speelplekken’. We 
willen kinderen de ruimte geven 
om te spelen en te bewegen.” Een 
open karakter, daar zal het in de 
RI-Oost om draaien. “In het ste-
denbouwkundig plan is bewust 
gekozen voor, in jargon, ‘een 
kleinere korrel’. “De sfeer wordt 
daardoor minder anoniem dan 
bijvoorbeeld op Haveneiland. 
Natuurlijk hebben we gekeken 
naar en geleerd van IJburg. Het 
zou dom zijn als we dat niet ge-
daan hadden.”

Met de eerste bewoners zal ook 
de eerste basisschool geopend 
worden, zo is het plan. In de nieu-
we buurt wordt gestart met een 
experimenteel schoolconcept, 
waarbij het stadsdeelbestuur ei-
genaar blijft van de school. “Dit 
betekent dat men flexibel kan 

36 kavels voor zelfbouwers

inspelen op de behoeften in de 
wijk. Een kinderdagverblijf en 
een buitenschoolse opvang hui-
zen in hetzelfde gebouw, zodat 
het aantal beschikbare plaatsen 
voor een bepaalde leeftijdsgroep 
kan worden aangepast aan de 
vraag. Als het goed gaat, wil het 
stadsdeel dit systeem op IJburg 2 
ook toepassen. Maar RI-Oost be-
leeft de primeur.”

Op 24 september organiseert het 
projectbureau een kijkdag in RI-
Oost. Dan wordt op het terrein 
onder meer een kavel uitgezet, 

zodat geïnteresseerden zich een 
beeld kunnen vormen van de 
ruimte. De Lange: “We vinden 
het belangrijk om nu al zoveel 
mogelijk informatie te geven.” In 
november 2012 zouden de eerste 
palen de grond in kunnen gaan.

Informatie- en kijkdag zelf-
bouwkavels Zeeburgereiland
zaterdag 24 september 11.00 tot 15.00 
uur De kavels gaan in de verkoop op 
29 en 30 oktober tijdens de zelfbouw-
markt bij Strand West in de Houtha-
vens. Meer informatie op www. zee-
burgereiland.nl

De straten in de rI-Oost worden vernoemd naar markante mensen 
uit de Nederlandse sportwereld. Zo krijgen de legendarische  
voetballer faas Wilkes en de amsterdamse zwemster Dina Senff een 
straat. Maar ook scheidsrechter john blankenstein en sportverslag- 
gever Theo koomen krijgen een bordje met hun naam erop.  
kea bouman (1903–1998), naar wie de straat met de zelfbouwkavels 
vernoemd zal worden, was een groot tennisster die ook op hoog 
niveau hockey en golf speelde.

sporthelden

Vervolg van pagina 1

De broers Mevlut en Yucel voor 

hun Versmarkt aan de Pampuslaan. 

Tip van Mevlut voor het stadsdeel: 

“naast me ligt een heel veld leeg. 

Bouw daar nu eens een zwembad. 

Het is een perfecte plek, en ook 

ideaal voor mij.” 

Foto Martijn van den dobbelsteen

Het was wel even schrikken 
voor de broers, toen zich ineens 
een concurrent in de straat ves-
tigde. Mevlut schudt zijn hoofd. 
“Maar we redden het wel. Ik heb 
gemerkt dat de bewoners ons 
waarderen. “Je was de eerste en je 
werkt hard, zeggen ze. Zelfs de 
allochtonen zeggen dat. Ach, 
als je maar kwaliteit en service 
levert.”

De Turkse supermarkt heeft van 
alles, maar is gespecialiseerd in 
groente en fruit. Een deel van 
de omzet komt uit levering van 
spullen aan bedrijven en scho-
len in de buurt. In de webwinkel 
(versmarktshop.nl) biedt Mevlut 

behalve de eigen producten ook 
brood aan van bakkerij Lia en 
vlees van Kaddour. “Zo steunen 
wij ondernemers elkaar. Klanten 
vragen wel eens hoe onze web-
site ook alweer heet. Dan zeg ik 
voor de grap: deturkisonderweg.
nl.” Want wat je online bestelt, 
komen de broers persoonlijk af-
leveren.

De Versmarkt is zeven dagen per 
week geopend en beide eigena-
ren werken dan ook zo’n 80 uur 
per week. Hoewel het thuisfront 
wel eens moppert, vinden ze het 
zelf niet meer dan logisch. “IJ-
burg is geen gemakkelijke buurt 
voor ondernemers. Ga maar na, 
alleen al aan huur zijn we elke 
maand een paar duizend euro 

kwijt. Maar ik klaag niet. Ik ben 
jong, zie kansen. Als ik harder 
werk, kan ik verder komen.”

De broers Mevlut (23) en Yucel (29) Cinar runnen samen Versmarkt 
aan de Pampuslaan op IJburg. sinds de opening in 2009 hebben ze 
een vaste klantenkring weten op te bouwen. “En ook een trouwe 
gelukkig,” verzucht Mevlut. Want ondanks de pas geopende grote 
supermarkt schuin aan de overkant, blijven zijn klanten komen.

Versmarkt: deturkisonderweg.nl

Van onze redacteur

Drie silo’s – erfgoed van de ontmantelde rioolwaterzuivering - prijken in de RI-Oost. Ze bieden straks ruimte aan het 

Annie MG schmidthuis en wellicht aan een grootse klimmuur.  Foto Marti jn van den dobbelsteen

Wethouder Eric van der Burg opent het autismecentrum op IJburg. Links van 

hem een enorm blije directeur.  Foto Marti jn van den dobbelsteen
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Inside Design 
Inside Design Amsterdam, het meest inspirerende designevenement van Nederland,  
komt er weer aan. Dit jaar vindt het plaats van 23 tot en met 25 september op IJburg,  
waar drie dagen lang ELLE Decoration in 3D te beleven zal zijn. 

Met het nieuwste uit Milaan, presentaties van nationale en internationale interieurmerken,  
en ontwerpen van zowel gerenommeerde als beginnende ontwerpers. Een verrassende mix  
tegen het unieke decor van de moderne architectuur op het nieuwe stadseiland. 

www.insidedesign.nl 

Startpunt: Pedro de Medinalaan 1-9, Steigereiland 
Haal hier het programmaboekje met alle locaties en deelnemers en het entreebewijs  
dat u toegang geeft tot alle presentaties. Ook in de Expo IJburg zijn entreebewijzen  
verkrijgbaar. 

Architectuur wandeling 
Tijdens Inside Design Amsterdam vinden er dagelijks architectuurwandelingen op Steigereiland plaats.  
Dit eiland is een van de zeven eilanden waaruit IJburg bestaat. 

Op Steigereiland is veel particulier opdrachtgeverschap te vinden waardoor de straten een ware toonkamer  
van recente architectuur zijn geworden. Ook op het water hebben mensen hun vrije ‘drijvende’ woningen  
kunnen ontwerpen. Tijdens de wandeling wordt uitleg gegeven over de architectuur en stedenbouwkundig  
plan van Steigereiland en wordt een woning bezocht. 

Startpunt: Pedro de Medinalaan 1 t/m 9 
Wanneer: 23, 24 en 25 september, dagelijks vertrek om 14.00 en 15.00 uur 
Duur en kosten: ongeveer 45 minuten en gratis deelname 

Groen Rieteiland-Oost 
Eindeloos vrij op het groenste stukje IJburg begint steeds meer werkelijkheid  
te worden. Er wordt volop gewoond op het eiland en het groen is in vele  
vormen zichtbaar. 

Op de kavels zelf, maar nu ook op het zuidelijke deel van het eiland.  
Daar geeft het ingezaaide gras met de rietkragen langs het water een  
frisse groene blik. De zandgrond van het eiland heeft ertoe geleid dat  
de beplanting typisch is voor deze grondsoort. Overal op het eiland ziet  
u straks zwarte dennen en vliegdennen, en ziet u meidoorns, olijfwilgen  
en tamarisken. Lager bij de grond herkent u ruig gras. En koopt u een  
kavel op Rieteiland Oost, dan krijgt u een vliegden, een olijfwilg of een 
tamarisk cadeau voor in uw tuin. 

Voor meer informatie over de kavels, kijk op www.rieteiland-oost.nl  
of neem contact op met Richard Kranenburg 06 53 70 53 80 of  
Peggy Rolvink 06 51 56 71 50  

erVAARijburg 

erVAARijburg is de sloep die je  
de mooiste kanten van IJburg  
laat zien 
Want wie IJburg wil leren kennen, kan dat het best doen vanaf het water. Het water bepaalt  
de sfeer, het gevoel van IJburg. Tijdens Inside Design zal de sloep varen vanuit de EXPO IJburg, 
(afhankelijk van de weersomstandigheden) de locatie met alle informatie over wonen op IJburg. 

Expo IJburg 
Haven van IJburg aan de Krijn Taconiskade 408 

www.woningaanbodijburg.nl

IJburgs team M&M supt Friese Elfstedentocht

Stand Up Paddling (suppen) is 
een jonge sport die wereldwijd 
sterk in opkomst is. In Friesland 
werd eerder deze maand voor 
de derde keer de Sup 11-City 
Tour gehouden, een wedstrijd 
over het originele traject van de 
Elfstedentocht. Hierbij pedde-
len deelnemers staand op een 
speciaal raceboard in vijf dagen 
van Leeuwarden naar Leeuwar-
den. Van over de hele wereld 
– we noemen Hawaï, Austra-

lië, Frankrijk, Denemarken en 
de Verenigde Staten – kwamen 
(professionele) suppers naar 
Nederland om deze bijzondere 
tocht te racen.

Team M&M for Mistral uit IJ-
burg, bestaande uit Morene, 
Miriam, Linda en Safira, deed 
mee aan de editie van 2011. De 
tocht beslaat 220 kilometer, 
verdeeld over vijf dagetappes 
van 31 tot 45 kilometer. Team-
captain Morene Dekker: “De 
omstandigheden waren bar, 

Teamcaptain Morene Dekker (in het midden) net na de start van de laatste 

etappe in Dokkum. stand up paddling is de snelst groeiende sport ter wereld. 

Foto Martijn van den dobbelsteen

een volvette tegenwind en strie-
mende regen maakten het ons 
heel erg lastig. Het zijn lange af-
standen die je op één dag supt. 
Bij 45 kilometer sta je zomaar 
zeven tot acht uur op je board, 
en dan zijn er momenten dat je 
er wel even doorheen zit. Maar 
zodra je de finish hebt bereikt, 
ben je alle kou, blaren en pijn 
aan je spieren meteen vergeten. 
En gelukkig zijn wij IJburgers 
wel wat wind gewend: wij trai-
nen op het IJmeer, waar het 
ook behoorlijk tekeer kan gaan. 
Maar het was te gek om deel 
uit te maken van zo’n grootse 
race met al die deelnemers. En 
omdat het een vijfdaags evene-
ment is trek je intensief met el-
kaar op.”

Team M&M for Mistral eindig-
de als tweede in het klassement 
van vrouwenteams; een knap 
resultaat. Dekker: “Volgend 
jaar doe ik zeker weer mee. Ik 
zou de tocht erg graag solo wil-
len doen, maar dan moet ik nog 
harder gaan trainen…”

Een aantal deelnemers van de 
Sup 11-City Tour komt zondag 
25 september naar IJburg om 
deel te nemen aan het Rondje 
IJburg. Natuurlijk supt team 
M&M dan ook weer mee.

I t’s been a long time, we shouldn’t ’ve left you. Without a 
dope krantje to step to, step to. Snapje? En ik ben er ook 
weer bij. Ik ben niet de kwaaiste. Ik ben een goeie jongen. 

Die Wiwa is goed volk. Hem kun je om een boodschap sturen. 
Het liefst een grote boodschap. Hij poept graag. Vooral op z’n 
belgisch. In dit nieuwe seizoen ga ik vooral proberen om het 
wat minder over mezelf te hebben. Ik gun anderen ook het 
genot door mij beschreven te worden. Ik wil de gewone man 
een kleine veer in de onbekende reet steken. Gewoon omdat 
mensen die niet op tv komen ook gevoelens hebben. Ik ben 
hier helemaal van op de hoogte. Ook moet ik natuurlijk denken 
aan mijn Image. je kent dat gekke ding wel. Mijn Image is een lul 
maar ik moet ’m toch te vriend houden. Image is namelijk een 
hele goede bekende van karma, die gast die aan het einde van 
de Ijburglaan woont. Die met dat gekke mutsje.  
 
Maar goed. Meer u dus. Dat vindt u heel leuk omdat er verder 
niets gebeurt in uw leven... ja, de kinderen natuurlijk maar die 
tellen niet echt mee. Vanaf nu zal dus alles anders zijn. Ik zal over 
uw leven vertellen alsof het een episch gebeuren betreft. Er 
zal gelachen, gehuild, gezweet, gevloekt en geneukt worden en 
de buren zullen het horen. Ze gaan het doorvertellen op hun 
werk en aan hun vrienden tot u uitgenodigd wordt bij De We-
reld Draait Door. En heel de wereld zal aan uw lippen hangen 
wanneer u uw, door mij geregisseerde, verhaal vertelt. u gaat 
bekend worden! Maar eerst nog heel even wachten want de 
volgende keer zal denk ik toch weer over mij gaan omdat ik zo 
een prachtig figuur ben.

wILLES 
wARtAAL
Wij, ik.

De bewoner van een woongroep voor 
jongvolwassenen met een verstandelijke 
beperking is nu eenmaal gek op mon-
sters. En op strips en op Star Wars en het 
computerspel Age Vampires. Dat is goed 
voor zijn fantasie, en dat heeft hij nodig. 
“Ik ben namelijk tekenaar.” Alekos tekent 
van alles, de laatste tijd vaak een engel. 
“Leagirl noem ik haar.”

Soms tekent de kunstenaar figuren die hij 
ziet op de muur of in zijn hoofd. Dat heeft 
hij wel eens. “Als ik het teken, ben ik niet 
bang. En ik ben tenminste nooit alleen. 
Het is een soort gave.” Binnenkort gaat 
Alekos er met een mevrouw over praten. 
“Want ik vraag me af waarom ik dat heb. 
Omdat je een goed persoon bent, zeggen mijn 
vrienden.”

Drie jaar woont Alekos nu al in de woon-
groep, en het is best gezellig met zijn 
huisgenoten. Vooral als ze op stap gaan, 
zoals laatst naar de Parade. Of – en Alekos 
begint nu echt te glimmen – naar Blok4. 
“Dan neem ik een La Chouffe biertje.” 
Vertrouwelijk: “Maar toch… Ik denk dat 

ik nu volwassen genoeg ben om hele-
maal op mezelf te kunnen wonen. Ik heb 
alleen maar iemand nodig die af en toe 
langskomt.”

Vier dagen per week werkt Alekos bij Al-
bert Heijn in de Molukkenstraat. Maandag 
is een vrije dag en om de paar weken gaat 
hij naar vriend en tekenmeester Thomas. 
Die helpt hem dingen goed op papier te 
krijgen, zoals laatst toen hij een vrouw met 
pijl en boog voor zich zag.

In zijn appartementje rommelt Alekos 
wat in een schoenendoos. “Kijk.” Er komt 
een groen poppetje tevoorschijn. “Deze 
van Star Wars is mijn favoriet. Maar deze” 
– hij houdt een kogelronde jelly-figuur 
omhoog – “vind ik ook heel gaaf. Duivel 
heet hij. De begeleiding vindt hem maar 
eng. Dan zeg ik: hij doet je niks hoor. Het 
is een soort bewaker van mij.”

Misschien nog wel het meest trots is hij 
op zijn voetbalteam bij CTO’70 in Dui-
vendrecht. Elke maandag en donderdag 
gaat Alekos trainen en op zaterdag is er 
wedstrijd. Dat is een serieuze aangelegen-
heid. Deed-ie het vroeger vooral voor de 
lol, sinds een paar jaar wil hij gewoon echt 
winnen. En doet hij dus voor de wedstrijd 
een schietgebedje. Alekos is verdediger en 
laat er niemand langs. “Nou, hahaha, dat is 
althans te hopen.”

Alekos is net terug van een mooie groepsvakantie in schotland. Het was heerlijk. 
Maar ook een klein beetje verdrietig. Want wauw, er woont daar toch een monster? 
Maar bij het meer van Loch ness was er niks te zien. “Ik had al zo’n voorgevoel dat 
hij niet echt zou bestaan. En toch vond ik het jammer.”

“Ik ben tenminste nooit alleen”

Alekos in de gezamenlijke woonkamer, met 

voor hem zijn favoriete Duivel. 

Foto Martijn van den dobbelsteen

kIJk Op DE wIJk
ALEkOS (26)

Door Linda van den Dobbelsteen

Van onze redacteur



LEKKER
ZULLEN WE LEVEN 

Dat is ons motto. 
Landmarkt is de 

overdekte markt op 
de grens van stad en 
land. Wij zijn fan van 
lekker en hebben het 

lekkerste vers van 
Amsterdam. Zo van 

het land bij ons op de 
markt, voor scherpe 

prijzen. 

BIJ L ANDMARKT 

GROENTEN EN FRUIT 

DIRECT VAN DE BOER

Schellingwouderdijk 339  
Amsterdam - Schellingwoude 

www.landmarkt.nl 
Volg ons op Facebook

CENTRUM

SCHELLING-
WOUDE

AFSL AG  S 115

L ANDMARKT VIERT DE OOGST 
IN SEPTEMBER. KIJK OP 
WWW.L ANDMARKT.NL VOOR 
ALLE OOGSTACTIVITEITEN!

GRATIS PAPRIKA’S MET DEZE COUPON!
Landmarkt heeft zoveel mogelijk groenten en fruit direct van 
de boer uit de regio. Hierdoor zijn onze producten verser 
en dus lekkerder. Zo blijven de goede voedingsstoffen 
en vitamines behouden. En onze prijzen verrassend scherp!

Lever deze coupon in bij de kassa en krijg bij aankoop van 
4 rode en/of groene paprika’s van boer Jansen uit Andijk 
2 paprika’s gratis! 

Geldig t/m 2 oktober
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Annieck Timmerman (38), IJ-
burgbewoonster en oprichter 
van ontwerpbureau Daarbui-
ten, ontwierp de speelplaats 
met Huub van der Laan van 
Speelmij. Ze hoopt dat het lek-
ker modderig wordt. “Ik wilde 
een plek creëren waar kinderen 
met elkaar een verhaal kunnen 
maken. Lekker vies kunnen 
worden. Niet eenzijdig en sym-
metrisch, maar vol plekjes om je 
in te verstoppen en achter te zit-
ten.” Annieck, die van oorsprong 
bewegingswetenschapper is, 
weet dat de natuur een positieve 
invloed op kinderen heeft. Ze 
gebruikte daarom juist natuur-
lijke materialen en beplanting 
waar vogels en beestjes op af ko-
men. 

Toen ze hoorde ‘dat er wat gaan-
de was’ in het Ed Pelsterpark, 
zocht ze contact met de bewo-
ners. Vanwege de aanhoudende 

overlast door het Cruyff Court 
zegde de gemeente geld toe om 
er ook iets voor jongere kinde-
ren te creëren. “Ik haalde Huub 
erbij, vanwege zijn ervaring met 
het bouwen van speeltuinen. 
Met de bewoners waren we er 
snel uit. Maar het kostte meer 
moeite het stadsdeel te overtui-
gen van ons idee. Ik wilde per se 
niet dat het er op z’n IJburgs uit 
zou komen te zien: strak en om-
lijnd. Maar uiteindelijk mocht ik 
de fantasierijke natuurspeeltuin 
maken die ik wilde, waar kinde-
ren hun motoriek kunnen ont-
wikkelen en uitdaging vinden. 
Ik ben heel blij dat het gelukt is.”

Evenwicht in het park
Buurtbewoner Marnix komt 
aangelopen met zijn twee kin-
deren. Hij groet Annieck. “Mooi 
geworden hè,” zegt hij. Dan: “Ik 
kijk vanuit mijn huis op het 
Cruyff Court, en ik kan je zeg-
gen, het is een jungle. Daar geldt 
het recht van de sterkste. Het is 

Het Ed Pelsterpark heeft een natuurspeeltuin gekregen. niet 
recht en strak, maar met spannende plekken en heuveltjes. Rond 
de lemen huisjes, in het steltenbos en over de loopbrug kunnen 
kinderen naar hartenlust scharrelen. Volgend voorjaar zullen, als 
het goed is, een fleurige haag, bloemenweiden, plukken bamboe en 
siergras het terreintje compleet maken.

Nieuwe natuurspeeltuin Ed pelsterpark

‘Ik hoop dat het lekker modderig wordt’

De schoenmaker waagt een dansje bij de opening van zijn zaak. 

Ajacied en huisvriend Lorenzo 
Ebecilio verrichte symbolisch 
de opening door een bal door 
het gat te schieten, terwijl een 
zichtbaar ontroerde schoenma-
ker zich waagde aan een dansje 
op de muziek van de opgetrom-
melde brassband. 

Martin de Graauw runt de 
schoenmakerij met zijn vrouw 
Bianca de Meijer. Het is hun eer-

Onder vrolijk rumoer is zondag 
4 september aan de Pampuslaan 
schoenmakerij IJburg geopend. 
Officieel zouden de deuren de 
volgende dag pas opengaan. 
“Maar,” zei de trotse eigenaar in 
onvervalst Amsterdams, “eigen-
lijk ben ik allang begonnen. Er 
was geen houden meer aan.”

Een schoenmaker – eindelijk!

een hangplek waar van drie uur 
’s middags tot tien uur ’s avonds 
aan een stuk door gevoetbald 
wordt. Dat zijn wij als bewoners 
helemaal zat. Door de nieuwe 
speeltuin komen hier nu ook 
ouders buurten, op de bankjes 
zitten. Dat is goed voor de soci-
ale controle, denk ik. Hoop ik. 
Het evenwicht in het park is nu 
anders. Ja, dit is het offensief dat 
we nodig hebben.”

“Kijk.” Annieck richt haar blik 
weer op de speeltuin. “Zie je 
die verticale boomstammen 
van robiniahout? Dat heb ik het 
steltenbos genoemd. Als je goed 
kijkt, zie je in sommige stam-
men een figuur. Die voorste 
daar, dat is een krokodillenkop. 
En daar, die lijkt op een meneer 
met lange neus. Dat zijn typisch 
de details van Huub. Hij krijgt 
boomstammen geleverd, kijkt 
goed naar de vorm, en maakt er 
wat van. Dat bedenk je van tevo-
ren niet. Precies zoals het gaat in 
de natuur.”

Annieck Timmerman in ‘haar’ 

steltenbos. Bewoners en stadsdeel 

hopen dat het rustiger wordt in het 

Ed Pelsterpark. 

Foto Martijn van den dobbelsteen

Van onze redacteur

Piggelmee, de enige rijdende 
kinderboekenwinkel van Ne-
derland, doet voortaan elke 
zaterdag IJburg aan. De kinder-
boekenbus is ondergebracht in 
een knalgele, verbouwde Ame-
rikaanse schoolbus. Het is een 
echte winkel met wanden vol 
boeken, een toonbank en een 
leeshoekje. Het assortiment 
is heel gevarieerd – je kunt de 
nieuwste en mooiste boeken 
kopen voor kinderen van alle 
leeftijden, ook voor de aller-
kleinsten. De kinderboekenbus 
wil lezen voor en door kinderen 

Rijdende kinderboekenwinkel op IJburg 

Meer kinderopvang
Kids & Zo opent in het najaar 
een vestiging aan de Pedro de 
Medinalaan. Negentien jaar 
geleden startte pedagoge Jes-
sica Haije in het centrum van 
Amsterdam haar eerste kinder-
dagverblijf. Ze deed dit vanuit 

de gedachte dat kinderopvang 
beter en leuker kon. Op iedere 
vestiging van Kids & Zo, het 
zijn er inmiddels vier, werken 
drie pedagogisch medewerk-
sters per groep per dag. Verder 
zijn er twee vestigingsmanagers 

en een huishoudelijke kracht 
aanwezig. De groepsleidsters 
zorgen dagelijks voor creatieve 
activiteiten en daarnaast wordt 
er iedere week door externen 
een theaterles, kinderyoga of 
bijvoorbeeld een sportlesje 
gegeven. Regelmatig komen er 
studenten van het conserva-
torium muziekmaken voor de 
baby’s en peuters. Het kinder-
dagverblijf is gevestigd in een 
onder architectuur gebouwd 
pand aan de Design Strip. Jes-
sica: “We hebben gekozen voor 
een kwalitatief goed gebouw, 
waarin we op onze eigen wijze 
kwalitatief goede opvang bie-
den.”

onder de aandacht brengen en 
stimuleren, maar vooral ook 
onderstrepen dat lezen leuk is! 
Soms zullen er voorleeskwar-
tiertjes, signeersessies of boek-
presentaties plaatsvinden in de 
Kinderboekenbus, net als in 
een ‘echte’ winkel. 

Ans van de Burg startte ruim 
twee jaar geleden met Piggel-
mee. Met haar rijdende winkel 
reist ze door het land en be-
zoekt ze markten, campings, 
evenementen en scholen. Als 
kind was ze een enorme lees-

fanaat. Ooit wilde ze haar eigen 
kinderboekenwinkel. Maar dan 
moest het wel een ánder soort 
winkel worden. Langzamer-
hand ontstond het idee van een 
rijdende winkel. Toen ze een 
mooie bus vond, haalde ze haar 
groot rijbewijs en verbouwde 
de bus. Deze staat vanaf 24 sep-
tember elke zaterdag van 10.30–
17.00 uur op de parkeerplaats 
tegenover de eindhalte van tram 
26. Op de hoogte blijven van de 
activiteiten en het assortiment? 
Kijk dan op www.dekinderboe-
kenbus.nl

ste eigen winkel. Eerder werkten 
ze ook wel samen, maar dan 
‘voor een baas’. Bianca: “We heb-
ben er zin in. Het assortiment 
biedt voor elk wat wils, dat hoop 
ik althans.” Behalve voor schoen-
reparaties kun je in de winkel 
ook terecht voor onder meer ve-
ters, zooltjes, sleutels, naambord-
jes, riemen, tassen en koffers. 

Ook Bianca veegt even een traan 
weg. “We zijn hier zo hartelijk 
ontvangen. Mensen lopen zo-
maar binnen en zeggen: welkom 
op IJburg. Ongekend.” 

Schoenmakerij IJburg (Pampu-
slaan 35) is geopend van dinsdag 
tot en met zaterdag van 9.00 tot 
18.00 uur. www.schoenmakerij-
ijburg.nl.

Foto Martijn van den dobbelsteen
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Het team van Inside Design 2011 in café-restaurant n.A.P, waar veel vergaderd 

werd. Vooraan rechts hoofdredacteur Vlasblom.  Foto Martijn van den dobbelsteen

Ontwerper Gerard van den Berg is op zoek naar 
jong talent.

Het eco-huis van Tanja Soeter en Melle Koot 
bevindt zich in het cascogebouw op de Diemer-
parklaan 71.

De tassen en het speelgoed van 
Marloe Bakx zijn te bezichtigen op de 
Pedro de Medinalaan 1 t/m 9.

Bij Inside Design draait het om 
details. Toen het team voor het 
eerst op IJburg kwam, viel hen 
direct het water, de fraaie luch-
ten en de moderne architectuur 
op. Juist op dat moment reed er 
een busje van Waternet voor-
bij, met die herkenbare blauwe 

Ontwerpers Tanja Soeter en Melle koot ont-
moetten elkaar op een designbeurs in Milaan. 
Soeter: “We vonden elkaars werk leuk. Ik 
vertelde hem over de verenlamp waar ik aan 
werkte. Mijn lamp past wel bij jouw tafel, zei 
ik.” Ze hielden contact en tijdens Inside De-
sign amsterdam zijn hun ontwerpen samen 
te bezichtigen in het zogenoemde Eco-huis. 
“Ik wilde voor Inside Design amsterdam 
iets heel groots maken. Eigenlijk wilde ik alle 
duizend veren zelf uit het papier snijden.” Ze 
lacht. “Maar mijn man zei: ben je gek gewor-
den? Ik heb het nu toch maar met een laser 
laten doen.” Soeters kroonluchter hangt bo-
ven de door koot ontworpen tafel en stoel. 
Daaronder ligt het door haar ontworpen 
tapijt, waarin het verenpatroon terugkomt. 
“Onze ontwerpen passen goed bij elkaar,” 
zegt Soeter. Hoewel je dat op het eerste 
gezicht niet zou zeggen; mijn autonome werk 
is fijntjes en feeëriek. Melles ontwerpen zijn 
eerder aards en stoer. In onze expositie ver-
beelden we aarde en lucht.”

Ontwerper Gerard van den berg (63) is van plan om 
tot zijn 85ste door te werken. “Toch leek het me niet 
onverstandig om op zoek te gaan naar jong talent.” De 
Design Talent award, waarin hij jonge ontwerpers vraagt 
een zitmeubel voor zijn eigen merk label te ontwerpen, 
is voor hem dé manier om dat te vinden. Het winnende 
ontwerp gaat mee naar de designbeurs in keulen en 
wordt in productie genomen. Tachtig inzendingen heeft 
hij ontvangen, en daaruit zijn drie finalisten gekozen. De 
eisen liegen er niet om: “Het meubel moet goed zitten, 
technisch slim ontworpen zijn en goed te fabriceren zijn. 
Het moet bij het bedrijf passen, dat wil zeggen, het moet 
bij míj passen. Een eenvoudig ontwerp, sober en stoer.” 
kortom: ontworpen zoals hij dat zelf zou doen. Hij 
lacht: “Ik zoek een soort zoon? ja, zo zou je het kunnen 
noemen.” De kans is klein dat de winnaar een dochter 
wordt. “Ik sluit niks uit, maar vrouwen houden meer van 
tierelantijnen. Mijn ontwerpen zijn mannelijk en stoer.”

De ontwerpen van de drie finalisten zijn te bezichtigen op de Maria Austriastraat 121.

kleuren. Kijk eens hoe alles klopt? 
zeiden we tegen elkaar. Het 
thema voor de editie 2011 was 
geboren: water, wind en duur-

Op het kantoor van Adri 
Vlasblom, hoofdredacteur van 
Elle Decoration, knetteren 
knalblauwe pijlen op de vloer 
je tegemoet. Het zijn dezelfde 
pijlen als die dit weekend op IJ-
burg te zien zijn, om bezoekers 
de weg te wijzen tijdens Inside 
Design Amsterdam 2011. “Het 
was een test om te zien hoe 
lang het houdt. Het moest een 
paar dagen goed blijven.” Er 
klinkt een schaterlach. “Maar 
ze zitten er nu al weken!”

Hoofdredacteur Elle Decoration:Inside Design Amsterdam, de interieurbeurs 
van Elle Decoration, vindt dit jaar plaats op 
IJburg. Ontwerpers tonen hun creaties op 23, 
24 en 25 september op verschillende locaties 
op het eiland. Een kleine selectie.

INSIDE DESIGN AMStERDAM 2011 23, 24 EN 25 SEptEMBER Op IJBURG
ENkELE HOOGtEpUNtEN

pRAktIScHE INFORMAtIE

wAtER, wIND EN DUURZAAMHEID

•  Zes nieuwe nederlandse 
designlabels maken hun 
debuut

•  Een aantal van de nieuwste 
ontwerpen van Italiaanse 
topmerken als B&B Italia 
en Moroso zijn voor het 
eerst in nederland te zien 

•  Primeur: de collectie 
Prouvé Raw van Vitra i.s.m. 
G-star 

•  uitreiking van de ELLE 
Decoration Talent Award 
by Label en Gerard van den 
Berg 

•  Het ELLE d’ECO-pop up 
hotel in een penthouse met 
een magnifiek uitzicht 

•  speeddaten met architect 
Hans Oudendorp en interi-
eurarchitect en stylist Marc 
Heldens in hun studio (vr. 
en za.) 

•  Lezingen in het IJburg Col-
lege (za. en zo.). Onder 
meer door Anne van der 
Zwaag, publiciste en direc-
teur van de designbeurs 
Object Rotterdam, over 
kleurgebruik in interieur, 
architectuur en design

•  ELLE Decoration store aan 
de haven met speciaal ge-
selecteerde designobjecten 
en (kinder)boeken. 

•  Wegners beroemde stoel 
CH24 (de ‘Wishbone 
Chair’), is exclusief verkrijg-
baar in roze, geproduceerd 
door Carl Hansen & son 
i.s.m. Pink Ribbon. De op-
brengst van de stoelen gaat 
naar Pink Ribbon.

 “Achter iedere gevel schuilt een verrassing”

Op het startpunt (Pedro 
de Medinalaan 1–9) kun-
nen bezoekers terecht 
voor entreebewijzen, een 
programmaboekje en alle 
informatie over Inside De-
sign 2011.

Een driedaags passe-par-
tout kost in de voorverkoop 
€10, excl. servicekosten, 
verkrijgbaar via www.insi-
dedesign.nl en bij Primera. 
Aan de kassa bij het start-
punt kost de passe-partout 
€15. Bezoekers ontvangen 
een programmaboekje met 
een overzicht van alle deel-
nemers en locaties. Ook 
kunnen ze hier een fiets 
van AmsterBike huren of 
in een elektrische nissan 
Leaf of taxi stappen naar 
Haveneiland Oost. Tram 26 
stopt bij alle designdistric-
ten. Bezoekers die per auto 
naar IJburg komen, wordt 
aangeraden te parkeren op 
de P+R Zeeburg.

Kijk voor meer informatie op 
de website van Inside Design 
2011 (www.insidedesign.nl), 
of kom op 23, 24, en 25 sep-
tember naar het startpunt op 
de Pedro de Medinalaan 1–9.

zaamheid. Veel in het komende 
weekend zal blauw zijn, zoals 
de flesjes water en de feestelijke 
ballonnen.

Inside Design is een initiatief 
van het magazine Elle Decora-
tion en geïnspireerd op de grote 
beurzen in Milaan. Dit jaar, het 
is de achtste editie, vindt het 
evenement voor het eerst op 
IJburg plaats. Vlasblom: “We 
waren ontzettend toe aan iets 
nieuws. IJburg, met z’n grote 
rauwe ruimtes en vergezichten, 
is vernieuwend. Op IJburg er-
vaar ik heel sterk een gevoel van 
vrijheid.”

“Design draait om mooie vor-
men, esthetiek en bruikbaar-
heid.” De ogen van Vlasblom 
schitteren. “Om net even mooi-
ere vormgeving.” Ze is al 19 jaar 
hoofdredacteur van Elle Deco-
ration. En stopt er haar ziel en 
zaligheid in. “Het evenement 
Inside Design is, ja zo kun je dat 
wel stellen, het magazine in 3D.” 

Dit weekend kun je het allemaal 
ervaren. “Wat dacht je van zéven 
etages Witte Kaap, met overal 
een andere mix van merken en 
ontwerpers?” Maar er zijn ook 
lezingen in het IJburg College, 
en op de oostpunt van Haven-
eiland is het penthouse Elle 
d’Eco ingericht. Er is een huis 
waar ontwerpers speciaal voor 
kinderen iets gemaakt hebben 
en tijdens een speeddate kun je 
een persoonlijk designissue met 
een expert bespreken. “We heb-
ben gezorgd dat op alle drie de 
designdistricten van alles wat te 
vinden is.”

“De diversiteit in stijlen op IJ-
burg, dat spreekt me aan. Nor-
maal kom je helemaal niet bin-
nen bij die huizen. Wij werden 
er enorm door verrast. Zit dat 
hier achter deze gevel? Ik kan haast 
niet wachten om alles te zien 
dit weekend. Het is gewoon Te 
Leuk.”

Gerard van den Berg: 
“Mijn ontwerpen zijn mannelijk en stoer”

Tanja soeter: 
“We verbeelden aarde en lucht”

  Marloe Bakx: 
“ Designland biedt weinig producten voor kinderen”

Marloe bakx (24) is dit jaar afgestudeerd aan 
kunstacademie artez in arnhem. Ze heeft nog 
geen ervaring met het opvoeden van kinderen. 
“Daarom kan ik de relatie tussen kinderen en 
ouders juist goed bekijken,” zegt bakx. uitgangspunt 
voor haar werk is een tijdschrift dat ze maakte 
waarin de ouder-kindrelatie onder de loep wordt 
genomen. “Steeds meer ouders gebruiken hun 
kinderen als accessoire, ook neemt het aantal 
kinderen met gescheiden ouders toe. Ik zoek niet 
naar een oplossing voor dergelijke tendensen, ik 
constateer alleen maar. Wat me ook opvalt, is dat 
er in designland weinig producten voor kinderen 
zijn, of ze hebben direct een knutseluitstraling. 
Neem nou rugzakken, die hebben vaak felle kleuren 
en zijn gemaakt van plastic.” Omdat kinderen van 
gescheiden ouders regelmatig onderweg zijn van het 
ene naar het andere huis, ontwierp bakx een sober 
ogende rugzak ‘met een nostalgische uitstraling’. 
Het kind kan zijn lievelingsknuffel aan de rugzak 
bevestigen. bakx hoopt dat een tassenfabrikant haar 
ontwerp in productie wil nemen.

Door Dieuwertje Mertens

Door Linda van den Dobbelsteen
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Weekprogramma
Dinsdagavond Avondje Makkelijk
Even geen zin om te koken, te bestellen of te halen, kom dan lekker eten in  
The Lighthouse en geniet van een goede maaltijd voor 10 euro. 

Donderdagavond Wining & Dining 
Lekker wijn proeven aan onze wijnbar, met uitleg van onze wijnkenners.  
Zo kunt u een bijpassende wijn vinden bij uw gerecht.

Vrijdagmiddag Happy Lighthouse 
Een mooie weekafsluiting, met gratis hapjes van 17:00 tot 19:00 uur.

Zaterdagavond Family Night
Uw kinderen worden geëntertaind door Captain Lighthouse in de Lounge, terwijl u 
kunt genieten van lekkere wijnen en een heerlijk diner naar keuze in het restaurant. 
Voor de kids is er een kindermenu voor 5 euro. Programma is van 16.30 tot 21.00 uur.

Zondagmiddag High Tea
Lekker ontspannen op de zondag met diverse hapjes en drankjes in English Style van 
12.00 tot 17.00 uur. Graag vooraf reserveren.

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

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

Kijk voor de laatste nieuwtjes bij de weekagenda 
op onze website www.thelighthouse.nl

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

verhuurt

Vrije sector huurwoning
op IJburg
Bent u op zoek naar een mooie woning op 
Amsterdam IJburg? Ymere start met de ver-
huur van mooie appartementen in 
Passepartout.
 
Het nieuwbouwcomplex passepartout ligt in 
een groene omgeving, aan het � eo van 
Goghpark. Het complex grenst aan de zoge-
noemde “groene tunnel”. Deze groene strook 
kenmerkt zich door het prachtige uitzicht, op 
loopafstand van de haven en strand Blijburg, 
een verscheidenheid aan  � ora & fauna en het 
rustige karakter.
 
De moderne keuken is zeer compleet met een 
vaatwasser, koel - vriescombinatie, combimag-
netron, kookplaat en een afzuigkap. De volledig 
betegelde badkamer is voorzien van een ligbad, 
aparte douchehoek, wastafel en designradiator. 

De woningen beschikken verder allen over een 
ruim balkon op het zuiden/westen en onder het 
complex liggen een ondergrondse parkeergele-
genheid en individuele bergingen.
 
• appartementen
• 78 m2 tot 111 m2, twee tot drie kamers
• vanaf € 925,- per maand, inclusief 

parkeerplek
• Nog enkele appartementen beschikbaar!
 
Kijk voor meer informatie over dit project 
op www.ymere.nl/passepartout

elke woensdagIJburglaan 1681PassepartoutOpen Huis

16:00 - 17:00 uur
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Het nieuwe soloalbum van 
saxofonist Candy Dulfer (1969) 
heet Crazy. Zeven nummers er-
van maakte ze in Los Angeles, 
met Black Eyed Peas-producer 
Printz Board. De andere tracks 
schreef ze samen met de Neder-
landse producer Ulco Bed. Het is 
een funky plaat geworden. Zoals 
we van haar gewend zijn. Maar 
toch… de sound is nieuw. Splin-
ternieuw. Meer dan ooit durfde 
Candy zich op dit achtste solo-
album te laten gaan. Dat heeft, 
denkt ze, te maken met haar 
leeftijd. “Ik speel al heel lang en 
ben erg kritisch op mezelf. Maar 
hoe ouder ik word, hoe meer ik 
relativeer. Ik speel ze wel plat, denk 
ik dan.”

Dat ze een nieuwe weg is inge-
slagen, komt ook omdat ze ‘op 
een goede manier’ een beetje 
gek geworden is. “Ik kan doen 
wat ik wil met de sax en creatief 
heel vrij zijn. Dat merk ik ook op 
het podium, dat ik nu echt het 
heilige vuur heb. Ik ben heel erg 
gelukkig, waardoor ik beter en 
met nog meer zelfvertrouwen 
speel.”

Candy Dulfer begon al jong met 

saxofoon spelen, maar kreeg 
weinig les. Zelfs niet van haar 
vader Hans, al sinds mensen-
heugenis een van de bekendste 
saxofonisten van Nederland. “Ik 
ben te eigenwijs. Op het conser-
vatorium mocht dit niet en dat 
niet, alleen maar ouderwetse 
jazz was goed. Ja, kom zeg. Ik 
leer elke dag, maar dan vooral 
door veel te luisteren en na te 
spelen. Ik weet weinig van the-
orie, moet het hebben van wat 
ik zelf beheers. Improviseren, 
dat vind ik het aller-leukste. Het 
moet altijd anders, het moet al-
tijd spannend zijn. Ik hou van 
het creëren van sfeer.”

Om te horen hoe Candy haar 
nieuwe sound live speelt, moe-
ten we wachten tot maart. Dan 
toert ze door Nederland. Eerst 
nog gaat ze de wereld rond: 
Amerika, Japan, Aruba, Brazilië, 
Japan, Moskou. Alleen met kerst 
komt ze ‘effe’ terug. Wat de vraag 
doet rijzen of ze wel tijd heeft 
om te genieten van haar huis op 
IJburg. Candy veert meteen op. 
“Ja, hoi, laten we het over IJburg 
hebben.”

Zwarte schapen
Ze woonde, zoals ze dat zelf om-
schrijft, ‘in een droom van een 

boerderij’ op het platteland in 
Grootschermer. Met als belang-
rijkste dieren tussen al het rond-
scharrelende (pluim)vee, drie 
schapen en een door de buren 
cadeau gedane Shetlandpony. 
De schapen waren er oorspron-
kelijk uit praktisch oogpunt. Er 
was zoveel gras rond het huis, 
dat maaien niet te doen was. En 
dat dus deden Beyoncé, Rihanna 
en Natasha. Candy, met weemoe-
dige blik: “Maar het waren niet 
zomaar schapen. Het waren hele 
lieve, donkere schapen.” 

Collega’s staat het nog haar-
scherp op het netvlies: Candy, 
die tussen de opnames door vol 
liefde haar schapen voert. Waar-

om dan die verhuizing naar 
de grote stad? “Ik heb er steeds 
meer kleine projecten en andere 
dingen tussendoor gekregen. 
Dat was vanaf het platteland niet 
meer te combineren. Ik moest 
terug naar Amsterdam.”

Ze ging kijken in Amsterdam-
Zuid, maar kreeg al snel ruzie 

Met haar drie zwarte schapen woonde ze een tijdlang in een dorpje in de noord-
Hollandse polder. sinds ruim een jaar is ze terug in Amsterdam. Op IJburg om 
precies te zijn. Waar de diversiteit en positieve vibes haar ontzettend aanspreken. 
“IJburg is te gek.” Een beetje gek – op een leuke manier – is ook haar nieuwe album, 
dat op 1 oktober 2011 verschijnt. “Ik ben gelukkiger dan ooit en dat hoor je.”

“Je merkt het wel, ik voel gewoon een soort 
zendingsdrang. Ik zou in dat kader best eens een 

funky zondag willen organiseren.

met de makelaar. Die prijzen! 
En die kleine tuintjes! Door 
haar goede vrienden Carin Ver-
bruggen en Ferry Drenthem 
Soesman, die er een huis had-
den laten bouwen, belandde ze 
op IJburg. “IJburg is te gek. De 
vrijheid die je ervaart. Er is een 
soort jeugdige laag waardoor 
veel kan en er veel spontaans 
gebeurt. Er heerst een blije, no-
nonsensestemming. Ik hou van 
de diversiteit aan mensen die er 
woont.”

Ambassadeur van IJburg
En in één adem door: “Ik ben 
natuurlijk niet gek, de slechte 
verhalen hoor ik ook wel. Maar 
ik geloof dat de problemen ver-
geleken bij die in de rest van 
Amsterdam peanuts zijn. Mensen 
hebben altijd wel iets te klagen. 
Ik vertel als een soort zelfbe-
noemde ambassadeur van IJ-
burg aan iedereen die maar wil 
luisteren hoe leuk het hier is. 
Er zijn nog zoveel mensen die 

daar niks van snappen. Die zeg-
gen: Jeetje, woon je op IJburg? Da’s 
toch helemaal niks daar? Dan zeg ik: 
kom eens een keertje langs op 
zondagmiddag. Dan zie je hoe 
het echt is.”

Ze doelt dan onder andere op de 
vele leuke zaakjes, zoals de nieu-
we Aziatische lounge Mchi, en 

Blijburg, en N.A.P. Elke eyecat-
cher op IJburg wordt door Candy 
Dulfer in de armen gesloten: het 
brood van het Vlaamsch Brood-
huys bij Boerenjongens bijvoor-
beeld, of nieuwe winkels die erbij 
komen zoals de schoenmakerij. 
En wat dacht je van de Spaanse 
bollen van Biolicious? “Die moet 
je echt proberen, zo lekker.”

Candy lacht. “Je merkt het wel, 
ik voel gewoon een soort zen-
dingsdrang. Ik zou in dat kader 
best eens een funky zondag wil-
len organiseren. Er is tenslotte 
ruimte zat in leegstaande pan-
den. Binnenkort ga ik over dit 
plannetje eens praten met vast-
goedeigenaren. Ik bedoel; als je 
het toch niet verhuurt, dan kan 
je er maar beter iets leuks voor 
verzinnen. Niet dan?”

In de ideeënbus van Candy Dul-
fer zit verder, en let nu even goed 
op, de drempel van het lifthuisje 
van het winkelcentrum die su-
biet verlaagd dient te worden. 
“Toch? Je kan heel chic en relaxt 
je auto onder de winkels parke-
ren, maar als je dan met je volle 
boodschappenkar de ligt in wil, 
krijg je hem bijna niet over die 
drempel heen.”

Alweer een lach. Ook deze ‘on-
gemakken’ relativeert ze met 
verve. “Weet je wat het is? Op 
IJburg krijg je gewoon automa-
tisch een actiever leven. Het eni-
ge echt irritante is dat je er niet 
makkelijk kan fietsen: er staat 
altijd wind.”

Saxofonist candy Dulfer

Candy Dulfer, geportretteerd door Carin Verbruggen en ferry Drenthem soesman. Dit IJburgse koppel creëerde ook de fotografie en het artwork voor de nieuwe cd Crazy. 

Foto carin verbruggen.coM

‘IJburg is te gek’ 

Door Linda van den Dobbelsteen



WIJ ZIJN WEER 
BEGONNEN!

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

Woensdag 28 September
DANCE SHAPE   9.30-10.30 uur 
 (kindertoezicht aanwezig!)

Donderdag 29 September
JAZZ beg. 20.45-22.00 uur

NIEUW OP HET 
ROOSTER EN GRATIS 
INTRODUCTIE LES OP 

ZIE WWW VOOR INFO EN ROOSTERS!

www.cycleyou.nl

Schellingwouderdijk 339
020 6277726 | info@cycleyou.nl

alles voor de sportieve fietser

Santos - Cannondale - BikeFriday 
Mees - Pegoretti - Serotta - Duell

VOOR INFORMATIE BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.ED-ISHAK.NL OF 
KOM LANGS OP ONS ADRES ELKE ZATERDAG VAN 12:00 - 17:00.

VERKEERSScHOOL ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

Tel Mobiel: +31 6 50445562 | Tel Kantoor: +31 20 6946172

VW Polo Actiepakket!!! 
Eerste 10 autorijlessen  
+ Rijexamen = €450
(U heeft €180 korting)

MOTOR Najaar AcTIE!!!   
Eerste 10 Motorrijlessen = €300

(U heeft €100 korting)

Bromfiets pakket 
4x rijlessen en aansluitend 
rijexamen €310 

VERKEERSScHOOL 
ED-ISHAK 
BOVAG & KNMV Erkend

LET OP DE VW POLO AcTIE LOOPT TOT EIND OKTOBER 2011!

Losse rijlessen vanaf €35 per uur.

Schakel en automaat rijles mogelijk
Dagcursus theorie+examen €130,-
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In de l63 (lumièrestraat 63 op Ijburg) starten op 19 september 
nieuwe cursussen zwangerschapsyoga en yoga-experience. Voor 

iedereen die zijn lichaam wil ervaren, grenzen wil verkennen en 
even niet wil presteren heeft Wilma frederiks plek. Het is mogelijk 
een proefles te volgen. De afgestudeerd choreografe, yogadocent 
sinds 1992, is voortdurend bezig met nieuwe benaderingen van 
beweging, die ze aanvult met kennis over ademhalings- en meditatie-
technieken en lichaamsbewustzijn. Meer informatie: www.wilmafre-
deriks.nl

D e Schellingwouderbrug ondergaat in fasen een grote 
opknapbeurt. Zo krijgt hij een nieuw brugdek, een nieuwe 

boogconstructie, vernieuwde toeritten, bredere fiets- en  
voetpaden en nieuwe trappen. 

Daarom is de brug van 10 september tot 17 oktober grotendeels 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor het openbaar ver-
voer blijft de brug begaanbaar, net als voor nood- en hulpdiensten 
en voor voetgangers en (brom)fietsen. al het andere verkeer 
wordt omgeleid via de a10 en de Zeeburgertunnel. In de nacht 
van 10 op 11 en van 11 op 12 oktober is de brug in zijn geheel 
afgesloten. Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren geldt 
na de renovatie een maximumsnelheid van 50 km/uur. later 
wordt ook de amsterdamsebrug opgeknapt. kijk voor meer in-
formatie op: www.rijkswaterstaat.nl. 

Lot Halsema start in dezelfde lumièrestraat – maar ook aan de 
borneokade in het Oostelijk Havengebied – in september met 

kinderyogalessen. Ze doet dit op maandag- en woensdagmiddag, 
naast haar baan als leerkracht op een montessorischool. “Ik doe 
wel eens yogaoefeningen en meditaties met kinderen in mijn klas en 
merk dat ze dit heel prettig vinden. Ze worden er rustig van en het 
bevordert de sfeer. bij kinderyoga komen behalve oefeningen ook 
spel, meditatie, schilderen en tekenen aan bod. Door het voeren van 
gesprekjes en het doen van creatieve opdrachten leren de kinderen 
hun gevoelens te uiten. Yoga maakt het kind bewust van wat zich in 
zijn hoofd en in de buitenwereld afspeelt, en leert het innerlijke rust 
en balans te vinden.”

YOGA-ExPERIEnCE

REnOVATIE 
sCHELLInGWOuDERBRuG

KInDERYOGA

‘Fire ’em up Johnny’
Varende makelaar showt huizen in Riva

Als jongen maakte Bart, op va-
kantie in Saint-Tropez, met zijn 
vader eens een tochtje in een 
Riva. Het gevoel dat hij er in 
kreeg liet hem nooit meer los. 
Bastiaansen: “In 2004 kocht ik 
er een voor mezelf. Riva’s zijn 
unieke boten, klassiek gelijnd, 
heel sierlijk. Pure schoonheid.”

Voordat Bastiaansen ging ma-
kelen had hij een carrière als 
manager in de retail. “Ik ben een 
dienstverlener, wil graag met 
mensen werken.” Hij besloot 
het over een andere boeg te 

gooien.” Zo kwam de kersverse 
makelaar, na een gedegen op-
leiding, bij Geraldine Hallie op 
kantoor. Op IJburg. “Een fan-
tastisch kantoor, en een fantas-
tische tijd. Daar ben ik geïnfec-
teerd met het IJburgvirus.”

Hoe loop je zoiets op dan? “Ik 
word altijd boos als er gespro-
ken wordt over ‘vinexlocatie’ 
IJburg is zoveel meer dan dat. 
IJburg ìs water. Dat moet je be-
leven, voelen. Die maritieme 
achtergrond van IJburg komt 
nog te weinig aan bod. Ik vind 
het dan juist leuk erover na te 
denken hoe ik dat wel kan laten 

Misschien is Bart Bastiaansen wel verliefd op zijn Riva Junior uit 
1968. Exact dezelfde boot, zegt hij gloeiend van trots, had de franse 
ster Brigitte Bardot. Binnenkort vaart Bart met zijn exemplaar door 
de IJburgse grachten, om zo huizen aan potentiële kopers te laten 
zien. Weer eens wat anders. “IJburg beleef je vanaf het water.”

De Varende Makelaar showt huizen vanuit zijn Riva. Bij het starten joelt hij: ‘Fire ’em up, Johnny’. 

Marti jn van den dobbelsteen

zien.” Zo ontstond het idee te 
gaan makelen vanuit de boot. 
Een uniek concept. “Ik ben de 
enige die dit doet.” 

IJburg is op dit moment niet 
erg in zwang, erkent de make-
laar. “Het verkoopt niet. Men-
sen zijn bang dat ze te veel 
betalen. Maar ik laat dat niet 
zomaar over m’n kant gaan. De 
moderne makelaar doet moei-
te, probeert zonder druk uit te 
oefenen het complete plaatje 
te schetsen. Dat doe ik onder 
meer met mijn bezichtigingen 
vanaf het water.” 

Op zaterdag 1 oktober gaat de 
Varende Makelaar officieel van 
start. Die dag pendelt hij van 
huis tot huis door de IJburgse 
grachten, want dan is er vanaf 
12.00 uur Open Huis.

Van onze redacteur

Voor de kinderen is er van alles 
te doen. Bij kinderdagverblijf 
Oempa Loempa staat een speel-
huis speciaal voor baby’s, bij 
Woeste Willem kunnen de jong-
ste kinderen zich uitleven in het 
creatieve atelier. Grotere kinde-
ren kunnen in de buitenschool-
se opvanglocaties meedoen aan 
Verras je ouders met een zelfge-
maakte High Tea, A Star is Born, 
Bouw en metsel je eigen huis en 
nog veel meer. Voor de oudste 
groep kinderen is er bij Kidsclub 
Windkracht 10 de talentenjacht 
The Voice of Windkracht 10. Of 
ze kunnen bij Kidsclub Atlantis 
hun eigen pijl en boog maken. 

En dit is nog maar een selectie 
van alle activiteiten.

De open dag biedt ouders een 
uitgelezen kans om, terwijl de 
kinderen lekker aan het spelen 
zijn, kennis te maken met de me-
dewerkers van Partou en inzicht 
te krijgen in hun pedagogische 
werkwijze. Voor wie zich breed 
wil oriënteren staan er de hele 
dag twee tuktuks klaar die rond-
rijden langs alle Partou-locaties 
op IJburg. 

Meer informatie over de open dag IJ-
burg en over Partou kinderopvang is 
te vinden op www.partou.nl.

Op zaterdag 24 september houdt Partou een open dag in al haar 
opvanglocaties op IJburg. Twee kinderdagverblijven, twee kids-
clubs (8–12 jaar) en vier buitenschoolse opvanglocaties (4–12 
jaar) openen tussen 11.00 en 16.00 uur hun deuren. Iedereen is 
van harte welkom.

Open dag partou 

V olleyburg, de vol-
leybalclub van Ijburg, 

had dinsdag 6 september 
een primeur: de sportieve-
lingen maakten als aller- al-
lereersten gebruik van de 
gloednieuwe sporthal in het 
nieuwe Ijburg College. “Een 
feestje,” noemde een van 
de volleyballers de eerste 
training. 

nIEuWE 
sPORTHAL 
InGEWIJD

n etbeheerder liander voert tot juli 2012 elektrische metingen 
uit aan de aansluitingen van de lichtmasten in amsterdam. 

Voor het verrichten van correcte metingen is het noodzakelijk de 
lampen overdag te laten branden. per gebied gaat het om drie tot vijf 
aaneengesloten dagen. kijk voor een overzicht wanneer welke straat 
aan de beurt is op www.onderhoudlichtmasten.nl

OnDERHOuD LICHTMAsTEn
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Haal de toekomst in huis
Kijk nu al 10 Nederlandse 
zenders standaard in HD
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Je kunt steeds meer met KPN. Nu en in de toekomst. Met KPN Glasvezel kijk je nu al standaard 
10 Nederlandse zenders in HD-kwaliteit, kun je live tv-pauzeren en gemiste programma’s 
later terugkijken. Op alle tv’s in huis. En je bent helemaal klaar voor 3D TV van de toekomst. 

kpn infocenter IJburglaan | kpn winkel Middenweg | kpn.com/glasvezel

KPN Glasvezel 
Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen
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Sinds enkele jaren is de Diemer-
vijfhoek in beheer bij Staats-
bosbeheer, en die heeft het met 
bruggetjes en paden toeganke-
lijk gemaakt voor publiek. Voor-
zichtig, want de natuur mag niet 
verstoord worden. Geen getto-
blasters mee dus, maar genieten 
van de wind door de bomen, de 
klotsende golven van het IJmeer. 
En kijken, vooral kijken. Er is 
zoveel te zien. Niet alleen voor 
doorgewinterde natuurvorsers, 
maar ook voor natuurleken. 

Bereikbaarheid
Zoals gezegd, de Diemervijf-
hoek is niet ver weg. Te voet of 
op de fiets verlaat je IJburg aan 
de oostkant, via de weg langs 
Blijburg of vanuit de oostpunt 
van het Diemerpark over de 
Diemerzeedijk. De officiële in-
gang ligt bijna onder de Benno 
Premselabrug, recht tegenover 
de Zeehoeve. Boswachter Visser: 
“Sommige mensen proberen er 
in te komen door over de reling 
van de brug te klimmen, maar 
dat is niet toegestaan en gevaar-
lijk bovendien.” 
Een informatiepaneel van 
Staatsbosbeheer toont hier de 
plattegrond van het gebied, met 
de wandelroute en een beschrij-

ving van wat de natuur hier te 
bieden heeft. Visser: “Trek voor 
de wandeling een paar uur uit. 
Er is zoveel te zien, je moet op je 
gemak kunnen rondkijken.” 

Oude zeedijk
Bij de ingang ga je via een steile 
houten trap de dijk over. “Dit 
is de oude zeedijk, die ligt er al 
sinds de middeleeuwen,” zo ver-
telt de boswachter. “Achter deze 
dijk kieperden ze de grond die 
ze overhielden bij de aanleg van 
de elektriciteitscentrale en het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Om er-
voor te zorgen dat de grond niet 
wegspoelde, werd er ook aan de 
buitenkant een dijk omheen ge-
legd.” 
Het is die buitendijk waar je 
langs wandelt, aan de buiten-
kant van het dichtbegroeide 
oerbos vol kreken en moeras-
sen. Links van je een steeds wis-
selend uitzicht over het water 
van het IJmeer, met af en toe het 
silhouet van IJburg op de ach-
tergrond, om je er nog eens van 
te overtuigen dat je echt heel 
dicht bij huis bent. Verder kun 
je uitkijken naar Pampus, naar 
het Muiderslot en naar het zo-
genoemde ‘werkeiland’ dat vlak 
voor de Diemervijfhoek ligt.
In de begroeiing op de buiten-
dijk hebben wandelaars in de 

Vanaf het strand bij Blijburg zie je het liggen, aan de overkant van 
het water. Een wuivend wilgenbos. De Diemervijfhoek. Ooit een 
buitendijkse stortplaats voor overtollige grond, nu een weelderig 
stuk natuur. Oerbos, zo noemt boswachter Ton Visser het. nooit 
door mensenhanden aangeraakt. Vanzelf gegroeid uit de zaden die 
met de grond meeverhuisden of die door vogels in het zompige 
moeras werden uitgepoept. Kruiden, bloemen, riet. Wilgen, elzen, 
een enkele eik. Een prachtig onderkomen voor vossen en ringslan-
gen. Een paradijs voor watervogels, steltlopers, een visarend zelfs. 
En dat allemaal op tien minuten lopen van IJburg. 

loop der jaren een paadje uitge-
sleten, dat nu door Staatsbosbe-
heer enkele malen per jaar voor-
zichtig wordt gemaaid, zodat het 
lopen er wat gemakkelijker gaat. 
Laarzen zijn overigens geen 
overbodige luxe – de grond is 
nog steeds dras en zompig. 

Wat is er te zien?
Links en rechts naast het pad 
groeien alle mogelijke soorten 
planten en bloemen. Hoe langer 
je kijkt, hoe meer je er ziet. “De 
herkomst van de grond is zo di-
vers dat je ook planten ziet die 
alleen voorkomen in het duin-
gebied, zoals de teunisbloem, 
of in rivierengebieden, zoals de 
kaardebol. Hier staan ze alle-
maal door elkaar.”
Ton Visser wijst ze aan: water-
munt, wilde peen, klaver (ook 
een klavertjevier gevonden), ko-
ninginnekruid, smeerwortel, va-
leriaan, groot hoefblad, allerlei 
soorten grassen, riet, inheemse 
berenklauw en van ver de reu-
zenberenklauw. Als je niet weet 
hoe al die planten heten is dat 
ook niet erg, ze vormen samen 

een prachtig schilderij. 
En wat zien we verder? Tja, de 
mens…. hier en daar ook brand-
netels dus. “Maar gelukkig heeft 
de natuur zijn eigen apotheek,” 
zegt Visser, wijzend op de 
hondsdraf en weegbree die pal 
naast het brandnetelbosje groei-
en. “Wrijf met een fijngeknepen 
blaadje over brandnetelblaren 
en de jeuk is weg!”

En dan de dieren. Bij iedere stap 
roetsjt er wel iets weg. Een brui-
ne kikker, een pad, een muisje, 
een ringslang misschien? De 
boswachter ruikt de geur van 
oude koffie en hij zegt: “Ruik es, 
hier heeft net een vos gepiest.” 
We zoeken naar sporen in de 
modder, maar de pootafdruk 
is van een hond. Die van vos-
sen zijn langwerpig, die van een 
hond wat ronder.

Vogels zijn er in groten getale. 
Al laten zij zich vandaag niet al-
lemaal zien. Visser vertelt wat er 
zoal rondvliegt en -zwemt. “In 
dit jaargetijde zien we de fuut, 
de ijsvogel en de krooneend, in 

de herfst komen er wintergasten 
bij als de krakeend en duikeen-
den, bijvoorbeeld de topper 
en de kuifeend. De visarend zit 
hier, en soms komt van de Oost-
vaardersplassen zelfs de zee-
arend even buurten. En verder 
heb je hier uiteraard roofvogels, 
zoals buizerd en havik, en bos-
vogels als gaai, bonte specht en 
bosuil.” Door zijn verrekijker 
zien we op een boomstam in 
de naastgelegen baai een zilver-
reiger staan. Een grijze reiger 
wiekt voorbij, en over het water 
cirkelen kleine, zwaluwachtige 
vogels. “Steltlopertjes” noemt de 
boswachter ze.

Vogelscherm
Aan de noordoostkant buigt het 
pad naar rechts, het bos in. Hier 
kom je op een splitsing. Recht-
door leidt het pad dwars door het 
bos terug naar de zeedijk. Links 
begint het oostelijke deel, dat 
voor honden niet toegankelijk is. 
Hier heb je de grens bereikt van 
het rust- en broedgebied van tien-
tallen soorten vogels, dat ook door 
mensen niet verstoord mag wor-
den. Als je geen hond bij je hebt, 
mag je er een stukje in lopen. Na 
zo’n tweehonderd meter struinen 
door het struweel kom je bij een 
langgerekt stalen vogelscherm, 
dat uitzicht biedt over het water. 
Door de kijkgaten kun je uren-
lang naar de vogels kijken zonder 
ze schrik aan te jagen. Boswach-
ter Visser: “Vooral in de herfst 
en winter zie je hier alle soorten 
trekvogels. Ze strijken in grote 
zwermen neer om uit te rusten en 
te foerageren. De eenden dragen 
na de rui hun prachtkleed en zien 
er dan schitterend uit, vooral de 
krooneend met zijn roodbruine 
kop en felrode snavel.”

Een paar tips
Een goed idee voor een herfst-
wandeling, die Diemervijfhoek. 
Doe voor de zekerheid regen-
laarzen aan neem een verrekij-
ker mee. Voor wie het kijken 
nog een beetje moet leren heeft 
Staatsbosbeheer een fantastisch 
hulpmiddel bedacht. Op ver-
schillende plekken zijn palen 
geslagen van kastanjehout, met 
daarin een kijkgat. Als je daar 
doorheen kijkt, zie je dingen die 
je anders niet zouden opvallen. 
Natuur!

Wanneer een vogel schrikt en wegvliegt, kost hem dat energie. als dat 
vaak gebeurt, heeft die vogel meer voedsel nodig dan hij op een dag kan 
vinden. Met andere woorden: als een vogel te vaak opschrikt, raakt hij 
door honger verzwakt. Een vogel in de rui (na het broedseizoen verliest 
hij zijn oude veren en groeien er nieuwe aan), is extra kwetsbaar. Daar-
om zoekt-ie in die periode een plek op waar hij geen gevaar loopt. De 
vogel weet zich geen raad wanneer er plotseling mensen opduiken, want 
hij kan met zijn loslatende verenpak niet goed vliegen. Dit soort stress 
kost hem veel energie. 

Het schiereiland de Diemervijfhoek is inderdaad vijfhoekig. Het westelijke deel is - alleen te voet - vrij toegankelijk. 

Honden moeten er aan de lijn. Het oostelijke deel is grotendeels afgesloten.  kaart staatsbosbeheer

Waarom is een rustgebied voor vogels zo belangrijk?

Aan de begroeiing in de Diemervijfhoek is geen mensenhand te pas gekomen. Alles kwam vanzelf... de wilgen, de elzen en ook de oude 

eik waar boswachter Visser bij staat.  Foto Martijn van den dobbelsteen

Natuur beleven in de Diemervijfhoek

Door Carla M. Peddermors
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Magneetfestival
Op de oostpunt van het Zeeburgereiland vond tussen 19 augustus en 

11 september een groot festival plaats: Magneet festival. Het was een 

zogenoemd co-creatie festival; de line up werd mede bepaald door het 

publiek. ‘no spectators, only participators’, luidde dan ook het motto 

van initiatiefnemers Jesse Limmen en nachtburgemeester Isis van der 

Wel. “Iets bijzonder creëren doe je samen”. Op het terrein was een 

ook camping ingericht. Het Magneet festival, als het ware de schakel 

tussen bestaande festivals zoals Burning Man en crowdsourcing, be-

leefde zijn eerste editie en werd zondag 11 september afgesloten met 

een groots vuur. niet alle ingezonden ideeën konden worden uitge-

voerd, maar de organisatie belooft ze mee te nemen naar het volgen-

de festival. Waar en wanneer? Check je social media…

O p zondag 2 oktober aan-
staande vindt tijdens de 

jaarmarkt op de Dappermarkt 
in amsterdam Oost de befaam-
de standwerkerwedstrijd om 
de lou Haringman-wisselbeker 
plaats. Dan strijden twaalf ‘uw 
gulden is een daalder waard’ 
marktkooplieden uit heel 
Nederland om deze gewilde 
trofee. Een standwerker is een 
zelfstandig ondernemer, zo een-
tje die de menigte bijeen pro-
beert te brengen. Op de Dap-
permarkt – in 2007 en 2008 
uitgeroepen tot beste markt 
van Nederland - vind je ze nog. 
lou Haringman (amsterdam 
1926 - amsterdam 2001) was 
ooit een van de markantste 
standwerkers van die Dapper-
markt. befaamd was hij om zijn 
gouden teksten en zijn gevatte 
woordgrappen. Maar hij bevond 
zich in goed gezelschap, want hij 
mocht immers Cocadorus, jaap 
rabbie en loe lap tot zijn col-
lega’s rekenen. Een zware kluif 
voor de hedendaagse beoefe-
naars van het standwerkersgilde 
om één van deze jongens op te 
volgen. De weduwe van Haring-
man reikt de wisselbeker uit. 
Standwerkerconcours; zondag 2 
oktober, 10.00-17.00 uur, Dap-
permarkt, amsterdam Oost.

BOKAAL 
VOOR DE BEsTE 
sTAnDWERKER parkkonijnen ziek

De konijnen in het Diemer-
park en het Flevopark zijn 
besmet met myxomatose. 
Deze virusaandoening 
(een pokkenvirus) is niet 
gevaarlijk voor mensen, 
maar is wel besmettelijk 
voor tamme konijnen. Het 
stadsdeel vraagt de mensen 
om de dieren met rust te 
laten en vooral niet mee 

naar huis te nemen. Tegen 
myxomatose is weinig te 
doen. De ziekte, die meestal 
wordt verspreid door ste-
kende insecten als de mug 
en de vlo, manifesteert zich 
vaker bij deze diersoort. De 
konijnen lijden dan aan al-
lerlei infecties, wat goed te 
zien is aan de dikke, rood-
omrande ogen. De meeste 
konijnen gaan dood aan de 
ziekte. Waarschijnlijk zijn 

de populaties in de parken 
volgend jaar weer hersteld.
 
Het konijn is een zoogdier, 
behorende tot de orde der 
haasachtigen. Vaak wordt 
gedacht dat konijnen knaag-
dieren zijn, maar dit klopt 
niet. Een konijn beschikt 
in het bovengebit namelijk 
over vier snijtanden, terwijl 
knaagdieren er maar twee 
hebben. Het konijn leeft 

alleen van plantaardig voed-
sel. Maar hij eet ook zijn 
eigen keutels op; een soort 
van herkauwen. In het Die-
merpark hebben konijnen-
families hun hol vaak onder 
bramenstruiken. Onder 
deze prikkelbosjes zitten ze 
veilig afgeschermd van een 
van zijn grootste vijand: de 
roofvogel.

Van onze redacteur

De konijnenpopulatie in het Diemerpark tiert doorgaans welig.  Foto Marti jn van den dobbelsteen

SUPER
SalE
SUPER
SalE

MotoPoRt aMStERdaM iS dÉ MotoRfiEtSSPEcialiSt
oP 5 MinUtEn RijdEn, a10 afSlag S111, vindt U onS oP hEt aMStEl BUSinESS cEntRE

MotoPoRt aMStERdaM  | SPaklERwEg 91 t 020 - 46 56 667 | www.MotoPoRtaMStERdaM.nl

• hogE koRtingEn oP klEding & accESSoiRES

• aanBiEdingEn oP occaSionS

• alPinE gEhooRBESchERMing oP Maat

• SPRingkUSSEn En SchMinkEn vooR dE kidS

• PRoEfRijdEn oP divERSE dEMo-ModEllEn van honda En SUzUki

• PRoEfRijdEn oP dE nR.1 govEcS ElEktRiSchE BRoM-/SnoRScootERS

• jij En jE MotoR in dE MoBiElE fotoStUdio! (9 oktoBER)

• PitStoP MotoRSERvicE, gRatiS tEchniSchE chEck

MotoPoRt aMStERdaM 
‘SUPER SalE’ aktiE oP

7, 8 En 9 oktoBER

’n Wereld aan woonideeën

zondag

villaarena.nl

geopend

We zijn
weer elke Zwemles, turbocursus, 

aquazumba of 
conditietraining?

Sportcentrum F.B. Duran
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE  Diemen
Telefoon (020) 690 15 51

Kijk voor meer informatie op www.diemen.nl

Het kan in het Sportcentrum in Diemen!
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De
Beesten
winkel

is verhuisd

IJBURGLAAN

VAN IJBURGLAAN 567

559

Sinds begin september is Brilservice ook in IJburg gevestigd. Deze 
stijlvolle winkel aan de IJburglaan 557 heeft een enorme collectie 
brilmonturen en zonnebrillen van internationale (mode)merken en 
een zeer uitgebreid assortiment verschillende typen contactlenzen. 

Goed zien en er goed uitzien, dat is het credo van Brilservice. 
Want een goede bril moet ook een mooie bril zijn.

Kom naar Brilservice en overtuig jezelf!

Trendy  in oogmode, 
serieus in oogzorg.

NU DEZE E-READER 
CADEAU (t.w.v. € 119,-)

bij aankoop van elk montuur met 
glazen voorzien van een 
Hi-Vision LongLife coating

Een mooi aanbod om mee te beginnen.

IJburglaan 557 - 1087 BS Amsterdam - 020 4164735

winkelcentrum iJBurGwinkelcentrum iJBurG
ZondaG 25 septemBer is het winkelcentrum Geopend

wat moet je doen als je jezelf omcirkeld ziet? 
meld je met deze krant bij Visgilde iJburg. 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 negende editie van deze krant (in september) staat weer een ‘gespot’. Zorg dat je erop staat…
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Caroline Korsten, de spil van Rondje IJburg, hier in 2009 op de foto met de kapitein van zeesloep Piet Haverkamp, die met 

zijn team de groepsprijs in de wacht sleepte.  Foto Marti jn van den dobbelsteen

Het is gelukt. Rondje IJburg is 
inderdaad een begrip geworden. 
Mede dankzij WVIJ-lid Caro-
line Korsten, watersporter in 
hart en nieren. Vanaf het eerste 
uur heeft zij zich voor dit evene-
ment ingezet. Komende zondag 
is het al voor de zesde keer dat 
zij het Rondje realiseert en haar 

enthousiasme lijkt alleen maar 
toegenomen. 

“Het is fantastisch om te zien 
hoeveel plezier het Rondje IJ-
burg teweegbrengt,” zegt zij. 
Bescheiden voegt ze eraan toe: 
“Maar ik wil met nadruk zeggen 
dat ik het natuurlijk niet in mijn 
eentje gedaan heb. Het is een 
hele organisatie, van tevoren en 

Het moest een begrip worden, Rondje IJburg. Een feestelijke op-
tocht rond de IJburgse eilanden. Met prijzen voor de winnaars en 
vooral veel lol. Toine Heijmans, voorzitter van de pas opgerichte 
watersportvereniging IJburg (WVIJ), zag het begin 2006 helemaal 
voor zich: alle IJburgers het water op, met alles wat zonder motor 
varen kon. surfers, zeilers, kanoërs, roeiers, zwemmers, en creatie-
velingen met zelfgebouwde vaartuigen. 

op de dag zelf, en dat lukt alleen 
maar met de hulp van heel veel 
andere leden.” Waarvan akte. 
Maar toch, ook als we het haar 
medeleden vragen: Caroline is 
de spil van het Rondje, en dat 
mag gezegd worden.

De eerste keer
Het eerste Rondje IJburg, in ok-
tober 2006, was nog zó klein-
schalig dat Caroline ook zelf kon 
meevaren. Met Megan Uiling, 
met zilveren pruiken op, in een 
opblaasbare kano. “Onderweg 
bleek het onhaalbaar het hele 
eiland te ronden in een plastic 
bootje met veel wind. Dus heb-
ben we ’m halverwege uit het 

water gehaald en er vlak voor de 
finish weer in gelegd. Het was 
één grote grap. Echte winnaars 
en prijzen hadden we toen niet, 
dus het was niet erg dat we vals-
speelden.”

Snelle tijden
Sinds 2007 is het een echte 
wedstrijd, met start en finish bij 
strand Blijburg. En sinds vorig 
jaar wordt niet alleen van de win-
naars, maar van alle deelnemers 
de tijd heel secuur bijgehouden. 
“De laatste keren hebben we 
echt fanatieke deelnemers ge-
had. En die willen nu eenmaal 
graag weten welke tijd ze heb-
ben neergezet,” zegt Caroline.

Een voorbeeld? “Bij de surfers is 
het meestal Roy van Reijsen die 
wint en die zichzelf ieder jaar 
verbetert. Hij is technisch zeer 
behendig, hij kan bijvoorbeeld 
gehurkt en met platliggend zeil 
onder een brug door varen, en 
ook bij weinig wind maakt hij 
snelle tijden.” 

Creatievelingen
Maar er zijn ook minder snelle 
deelnemers. Zo was er vorig jaar 
voor het eerst een zwemmer, 
Eddy Gorter, die IJburg rondde 
in twee uur en zeven minuten. 
Ook in de categorie ‘creatieve-
lingen’ gaat het niet echt hard. 
Zoals in 2007 de tot bootje om-
gebouwde Austin Mini van Lex 
van Leeuwen. Caroline: “Als ik 
me goed herinner kwam hij niet 
erg ver, helaas. De drijvende tuin 
van de Stichting Blijven Drijven 
en de waterfiets van Niels Mayer 
in de jaren daarna haalden de 
eindstreep wel. Net als vorig jaar 
het zelfgebouwde vlot van Koen 
van Doorn en Bob Rozema.”

Suppers
In de categorie ‘door spierkracht 
voortbewogen’ vormen de sup-
pers dit jaar voor het eerst een 
apart onderdeel. Suppen (stand 
up peddling) is een uit Hawaï over-
gewaaide sport, die in korte tijd 
ook in Nederland populair is 
geworden. Caroline: “Vorig jaar 
deden ze voor het eerst mee, dit 
jaar telt hun rondje mee in de 
Europese competitie.” 

Deze EuroSUPA Race wordt als 
onderdeel van Rondje IJburg 
georganiseerd door M&M SUP 
en SUPFrenzy. De suppers leg-
gen een langere route af dan de 
surfers en de kanovaarders. Na 
de wedstrijd trakteren ze het pu-
bliek nog op een spectaculaire 
fun-estafette, vóór het strand.

Minirondje
Een rondje voor de kinderen 
hoort er ook bij. Kinderen tus-
sen de acht en twaalf jaar mogen 
– met zwemvest aan – meevaren 
met het Minirondje. In optimist-
jes zeilen ze een aangepaste rou-
te: vanaf het strand een keer om 
het Werkeiland heen en terug. 
Uiteraard mogen zij als eersten 
van start. “Gijs Binkhorst won 
vorig jaar voor de derde keer,” 
vertelt Caroline. “Hij was toen 
elf jaar, een heel talentvolle zei-
ler in de dop.”

Aanstaande zondag gaat het dus 
op strand Blijburg gebeuren. 
Een mierenhoop van optimist-
jes, kano’s, surf- en supplan-
ken en allerlei ander vaar-tuig: 
Rondje IJburg. 

Caroline ziet uit naar een span-
nende strijd, naar veel publiek 
en vooral naar veel gezelligheid!

Zondag 25 september: Rondje IJburg
Vrolijk vaarfestijn

William Willems is lid van kanovereniging Zeeburg. 
In zijn k1 (een wedstrijdkano) vaart hij af en toe wedstrijden, in 
Nederland maar ook internationaal. 
“rondje Ijburg doe ik er graag bij. Het is hier niet alleen de 
wedstrijd zelf, maar ook de gezellige sfeer die het leuk maakt 
om met mijn clubgenoten mee te doen. En ik wil natuurlijk 
graag zo snel mogelijk varen. In 2008 was ik ondanks een ge-
broken been de eerste kanoër die binnenkwam. De roeiers van 
rIC waren me echter vóór, dus kwam ik niet verder dan een 
eervolle vermelding. Maar het jaar daarop won ik de beker! 
komende zondag ga ik het weer proberen.”

Lucas van den Broeke is lid van WV IJburg
en hij surft bij surfcenter IJburg.
“rondje Ijburg is iets waar ik elk jaar naar uitkijk. Ik surf de 
hele zomer voor mijn plezier en zo’n wedstrijd vormt een 
leuke afsluiting van het seizoen. Ik wil dit jaar in ieder geval 
proberen een concurrent te zijn voor roy van reijsen. Ik heb 
er speciaal een nieuwe plank voor aangeschaft, een Mistral 
Equipe, met een goed zeil en een erg lichte mast. En veel ge-
oefend bij alle soorten wind. roy is een wedstrijdsurfer met 
heel veel ervaring en hij beschikt over het allerbeste materi-
aal. Om hem te kloppen moet ik het toch hebben van tactiek. 
Of gewoon van puur geluk…”

Door Carla M. Peddermors

Rondje IJburg 2011 wordt gehouden op zon-
dagmiddag 25 september, vanaf 13.00 uur. 
Start en finish als vanouds bij strand Blijburg.

WEDsTRIJDCATEGORIEën: 

Voortbewogen door de wind: 
voor surfers en een apart Minirondje voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar, die zeilen in op-
timistjes. (Geen zeilboten in deze categorie, 
want het water is hier en daar te ondiep en 
de bruggen in het wedstrijdtraject zijn te laag.)

Door spierkracht voortbewogen: 
kanoërs, suppers, roeiers en zwemmers.
Voor de suppers telt het rondje mee in het 
Europees klassement. 

Het origineelste vaartuig: 
een speciale prijs voor het origineelste  
zelfgebouwde vaartuig dat over de finish komt.

Voor meer informatie: 
www.wvijburg.nl en www.facebook.com
Voor de suppers: www.supfrenzy.nl 
www.mm-sup.com
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Van alle fotografen en filmers 
met een ‘eigen’ straat is Amster-
dammer Ben van Meerendonk 
(1913–2008) ongetwijfeld de bij-
zonderste. Niet omdat hij beter 
of beroemder was dan zijn col-
lega’s, maar omdat hij al bij le-
ven een straat kreeg toebedeeld. 
Uniek. Een eer die normaal 
gesproken alleen leden van het 
koningshuis ten deel valt. Van 
Meerendonk regeerde laconiek 
toen hij het nieuws vernam: 
“Leuk om te horen. Maar ik ben 
echt niet van plan er nu gelijk 
een eind aan te maken hoor.”

Van Meerendonk rolde al op 
vijftienjarige leeftijd in het vak 
toen hij als ‘loopjongen met 
tramabonnement’ in dienst 
trad van de Vereenigde Fotobu-
reaux. Vervolgens werkte hij bij 
het Algemeen Nederlandsch 
Foto Persbureau van Sem Pres-

ser, om na de Tweede Wereld-
oorlog voor zichzelf te begin-
nen. Het Algemeen Hollands 
Fotopersbureau (AHF), zoals 
hij zijn eenmanszaak noemde, 
bediende qua signatuur zeer 

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 sweelinckstraat 
woont? Weet dan iedereen 
meteen dat je in de componis-
tenbuurt woont? En wie was 
Albert Cuyp? Een beeldhouwer 
soms? Of toch een schilder? 

nog moeilijker wordt het wel-
licht 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 onder meer Bert 
Haanstra, Ed van der Elsken en 
Cas Oorthuys nu een kort por-
tret van Ben van Meerendonk.

De ongedwongen foto’s van Ben van Meerendonk

uiteenlopende kranten als  
Het Parool, De Telegraaf, De Waar-
heid, Trouw en Het Vrije Volk. 
Een omstandigheid die Van 
Meerendonk mede te danken 
had aan de voor die tijd nogal 

H et leek een mysterie, de vermeende haai in het Ijmeer rond pam-
pus. Door verschillende mensen werd in juli een grote vin gespot 

bij het eiland. Er werd over gesproken, het werd geloofd, er werd om 
gelachen en experts werden geraadpleegd. Maar was het nu echt of niet? 
Het bleek een publiciteitsstunt van Stichting forteiland pampus, vanwege 
de opening van het nieuwe bezoekerscentrum pampus xperience.
In verschillende media doken filmpjes en foto’s op waarop duidelijk een 
vin te zien was in het water bij pampus. De echtheid ervan werd echt 
wel in twijfel getrokken, maar toch… Een stierhaai bijvoorbeeld, wordt 
wel eens in zoet water aangetroffen. Nanette Elferink, directeur Stichting 
pampus: “We zochten naar een ludieke manier om zonder veel budget 
het eiland op de kaart te zetten en de opening van de pampus xperience, 
het bezoekerscentrum voor de Stelling van amsterdam, in het fort onder 
de aandacht te brengen.” Zo ontstond het idee van de stunt met de haai-
envin. Een groep duikers liet zich een speciaal geprepareerde vin op de 
rug binden en zwom daarmee rond het eiland in de hoop gesignaleerd te 
worden. Wat dus inderdaad gebeurde. Nanette: “Er doen veel bijzondere 
en soms bizarre verhalen de ronde over pampus en deze stunt past daar 
goed bij. Zo laten we zien dat pampus staat voor ‘altijd een ongelooflijk 
verhaal’. Maar we hopen natuurlijk dat mensen nieuwsgierig worden naar 
het eiland pampus, een kijkje komen nemen en hun eigen verhaal starten” 

PuBLICITEITssTunT PAMPus

Legendarische foto van Ben van Meerendonk: Jayne Mansfield poseert op tafel bij De Telegraaf (11 oktober 1957). 

FILMERS- EN FOtOGRAFENBUURt

bijzondere (lees: ongedwongen) 
wijze waarop hij zijn onderwer-
pen in beeld bracht.
Kenmerkend voor zijn manier 
van werken was de fameuze foto 
uit 1954 waarop de toen immens 

populaire Tenore Napolitano 
Willy Alberti (Marina) samen 
met vrouw en dochter (Willeke) 
breed glimlachend de afwas 
doet. Nog legendarischer wel-
licht is het beeld dat hij in 1957 
op de redactie van De Telegraaf 
schoot van Jayne Mansfield, die 
staande op een bureau poseer-
de. De foto van deze wulpse, 
hooggehakte Engelse filmster, 
omringd door tikkende, roken-
de en geïnteresseerd omhoog 
kijkende journalisten, haalde 
de krant overigens niet. De ver-
antwoordelijke nachtredacteur 
scheurde hem aan snippers, be-
vreesd als hij was dat de lezers 
een verkeerde indruk zouden 
krijgen van het dagblad en de 
mensen die er werkten.

Van Meerendonk (drievoudig 
winnaar van de prestigieuze Zil-
veren Camera, een prijs voor de 
beste Nederlandse persfoto van 
het jaar) was medeoprichter van 
World Press Photo. Hij was vijf-
tien jaar lang een bevlogen secre-
taris en organisator van dit jaar-
lijks terugkerende evenement, dat 
wereldwijd nog altijd grote weer-
klank heeft. Eveneens een goede 
reden om in 2006 een straat te 
vernoemen naar deze fotograaf. 
Van Meerendonk: “Ik vind het 
een hele eer, een teken van waar-
dering. Voor mezelf, maar ook 
voor m’n vrouw en kinderen.”

De fotograaf, die overleed op 13 
januari 2008, liet duizenden en 
nog eens duizenden negatieven 
na. Deze zijn grotendeels in 
het bezit van het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschie-
denis, dat in het kader van het 
project ‘Het Geheugen van Ne-
derland’ een groot aantal foto’s 
van Van Meerendonk op haar 
website heeft geplaatst (www.
iisg.nl/collections/ahf). Warm 
aanbevolen voor wie zich nog 
eens wil onderdompelen in de 
sfeer van de jaren vijftig en zes-
tig van de vorige eeuw.

Boosaardige wespen 
in Diemervijfhoek

Door Douwe Sluiter

Staatsbosbeheer adviseert mensen de komende weken niet naar de Die-
mervijfhoek te gaan vanwege aanwezigheid van boosaardige hoornaars. 
De grote wesp, die er al jaren voorkomt, is door hongersnood vooral in de 
buurt van haar nest behoorlijk agressief. De aangekondigde jungletocht is uitge-
steld.
 
Door de extreem natte zomer heeft de hoornaar nauwelijks voedsel kunnen vinden. De insect 
is uitgehongerd en reageert daardoor agressief richting mensen, vooral als ze felgekleurde kle-
ding dragen. In het gebied zijn bordjes opgehangen om bezoekers te waarschuwen. De hoor-
naar heeft al jaren meerdere nesten in het gebied; tot nu toe zonder problemen. als Staatsbos-
beheer zeker weet dat de wespen weg zijn - waarschijnlijk gaan ze binnen enkele weken op 
een natuurlijke manier dood - wordt de belevingstocht alsnog uitgezet.
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sandra met haar zoontje Tommy.  Foto Martijn van den dobbelsteen

De IJburgse is, zoals ze zelf zegt 
‘een halfbloedje’: ze is de doch-
ter van een hoogblonde moeder 
en een donkere vader. 

En dat, zegt Sandra, levert een 
klassiek probleem op. “Mijn 
moeder had namelijk geen idee 
wat ze met mijn haar aan moest. 
Goede producten waren nau-
welijks te koop, nog steeds niet 
trouwens. Ga maar na. Bij de 
doorsnee drogisterij is een scala 
aan spullen voor roodharigen 
te koop. Maar producten voor 
kroesharigen zijn er nauwelijks, 
terwijl er echt veel meer mensen 
met kroeshaar rondlopen.”

Sandra begon zelf al jong pro-
ducten te testen, zoals kamme-
tjes en shampoos. “Van alles 
eigenlijk. Ik bouwde langzaam 
een fascinatie op.” Inmiddels 
staan er bij haar thuis stapels 
dozen met spullen, het resul-
taat ‘van steeds iets nieuws pro-
beren’. “Daar moet ik wat mee, 
dacht ik steeds vaker.”

Het gebeurde regelmatig dat 
mensen Sandra, met een blik op 
haar ingevlochten haar, op straat 
of op het kinderdagverblijf van 
haar zoontje spontaan aanspra-
ken en vroegen: hoe pak jij dat nou 
aan? Zo kwam ze op het idee om 
een blog over kroeshaar te be-
ginnen. Met haar Engelstalige 
teksten mikt ze vooral op (ou-
ders van) kroesharigen in Euro-
pa. Maar ook Amerikanen heb-
ben de site gevonden. “Ik heb 
al reacties gekregen van onder 
anderen de haarstyliste van Jill 
Scott. Ik merk dat ze het grappig 
vinden hoe wij hier met kroes-
haar omgaan.” 

“Weet je, de meeste mensen 
hebben gewoon geen idee. Het 
onderhouden van kroeshaar is 
echt moeilijk en tijdrovend. Je 
kan niet ’s ochtends opstaan en 
denken: ik heb even geen zin. Je 
moet je haar doen.” Nadrukke-
lijk voegt Sandra toe: “Deze blog 
is dan ook beslist geen urban-
bijlmer-buurthuisding voor alleen 
maar zwarte mensen. Deze blog 
is ook voor whities.”

I love my hair, staat er op het T-shirt van sandra Raquel sprott (36), 
alias sprottje. Ze lacht. “nou, ik heb nu een Jackson 5-waas en ik 
had absoluut liever grotere krullen gewild. Maar ik heb nóg mazzel. 
Ik kom weg met zes uur vlechten per maand.” Veel mensen met 
kroeshaar zijn heel wat meer tijd kwijt aan hun haar. In Europa is 
er bovendien maar weinig kennis over en daarom startte sandra er 
een blog over: www.sprottje.com. 

kroeshaar 
ontrafeld

Van bieten, rood en wit, kun 
je het jonge blad heel mooi 
in salades gebruiken, mits de 
Ijburgse slakkengemeenschap je 
niet voor is geweest natuurlijk.
De witte variant smaakt iets 
minder aards dan de rode, 
maar is minstens net zo zoetig. 
Heel fijn is dat deze beduidend 
minder ‘bewijs’ achterlaat op 
vingers van nagelriemplukkende 
vrouwen, waar ik er helaas één 
van ben. En dat is dan weer erg 
handig als je de volgende dag 
aan een vergaderlunch moet 
aanzitten. Deze cityfarmer 
heeft naast de moestuin ook 
nog andere ambities.
Een ander ding is dat bietjes 
mij aan mijn moeder doen 

denken; die heeft zo’n manier 
van bereiden dat het water 
me in de mond spuit als ik er 
alleen maar aan denk! Dunne 
plakjes met een uitje, azijn en 
een beetje suiker, afdekken, 
wat gewicht erop en lekker 
laten intrekken. als ik d’r dan 
vraag hoe het recept dan pre-
cies in elkaar steekt, komt ze 
met vaagheden als schepje dit, 
scheutje zo. Ik doe dan thuis 
ook braaf schepje dit, scheutje 

zo maar… ach. Nou goed, we 
eten nu alweer een paar weken 
de heerlijkste bietjes uit eigen 
tuin. Meestal maak ik ze in de 
oven, waardoor ze extra zoet 
lijken te smaken.

Zoonlief meldde wel ‘de dag 
erna’ dat hij de rode biet leu-
ker vond, want: “Nu moet ik 
helemaal niet die-kleur-waar-
voor-je-moet-stoppen-plassen, 
mama!”

ROOD en WIT maar geen BLAuW

Door Sinette Hesselink

Meestal zijn ze rood, maar dit jaar ook wit en ze dragen de naam ‘Albinio’. Ja, ik heb het over 
bietjes! Tot voor kort wist ik niet dat rode bietjes ook wit kunnen zijn. Al farmend leert men.

W egens werkzaamheden is het fietspad langs de Natuurboulevard 
tot half oktober afgesloten. fietsers wordt een alternatieve 

route geboden: verlaat Ijburg via de brug aan de oostzijde (bij blijburg). 
Sla linksaf en neem het nieuwe fietspad langs de Overdiemerweg naar de 
Maxis. Volg vanaf daar het fietspad naast de pampusweg/Maxisweg (paral-
lel aan de a1). De omleiding wor dt met borden aangegeven. De ingang 
van de Diemervijfhoek blijft bereikbaar. Voor meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl/natuurboulevard.

nATuuRBOuLEVARD IJBuRG–MuIDEn 
TIJDELIJK DICHT VOOR fIETsERs 

Bietjes met ricotta
als je nog geen bieten uit eigen tuin hebt, neem dan biologische 
bietjes! bietenloof eraf draaien en verder alleen heel goed schoon-
maken. Maak een mengsel van olijfolie, balsamicoazijn, knoflook en 
rozemarijn. Meng de bietjes erdoor en zet in het midden van de 
oven. laat langzaam garen op bijvoorbeeld 150 graden, prik er af 
en toe even in. De schil kun je er later afhalen maar ook opeten. 
Opdienen met peper, zout en koele ricotta.

cItyFARMING

In het Van Goghpark wordt ook horeca gerealiseerd. Stadsdeel Oost 
schreef hiervoor in juni 2010 een prijsvraag uit, waarop zes inzendingen 

volgden. paviljoen Thuiz kwam als winnaar uit de bus. Het te bouwen pa-
viljoen beoogt de sfeer van een huiskamerinstelling en biedt straks ‘activi-
teiten voor een brede doelgroep’. Het wordt een duurzaam gebouw, dat 
ruwweg de vorm heeft van een ziggoerat (een piramidevormige tempel) 
en het terras zal uitzicht bieden over de speelplaats. De ondernemers 
achter paviljoen Thuiz, Chuw Dan en kasper, zijn ambitieus. Ze hebben 
laagdrempelige en buurtgerichte activiteiten voor ogen, vooral gericht op 
kinderen. Ook staan ze open voor samenwerking met de basisscholen en 
de middelbare school in de wijk, in de vorm van bijvoorbeeld snuffelstages. 
De selectiecommissie, met daarin twee buurtbewoners, was unaniem van 
mening dat de winnende ondernemers een concept hebben bedacht dat 
sterk genoeg is om een positie te veroveren in het bestaande horeca-aan-
bod op Ijburg. Overigens wordt het paviljoen de tweeëntwintigste eet- en 
drinkgelegenheid op Ijburg, een wijk met rond de 6.000 huishoudens.

PAVILJOEn In HET THEO VAn GOGHPARK

Van de stadsredactie

Rieteiland Oost: 
paradijs voor zelfbouwers

Zelf je huis bouwen. Het is een groeiend 
segment in de Amsterdamse woningmarkt. 

Als reactie op de collectieve woningbouw die 
de afgelopen eeuw heeft gekenmerkt, zijn 

er steeds meer mensen die kiezen voor het 
particulier opdrachtgeverschap.  

Zij willen niet afhankelijk zijn van het 
bestaande aanbod, maar zelf bepalen hoe 

hun huis eruitziet. Zelf met een architect 
en een aannemer in zee gaan, zelf het 

eindresultaat bepalen. 

Bij de ontwikkeling van de Amsterdamse  
wijk IJburg is aan particulier opdracht-

geverschap van begin af aan ruimte 
gegeven. Zo zien we bijvoorbeeld op 

Steigereiland - naast de grote complexen 
van de projectontwikkelaars - een belangrijk 

aantal huizen dat door de bewoners zelf is 
ontworpen en gebouwd. Ook op het grote 

en kleine Rieteiland is dat gedaan. En nu dus 
ook op het meest recent ontwikkelde eiland 

van IJburg Rieteiland Oost. 

Het bijzondere hier is, dat het gehele eiland 
enkel voor zelfbouw is bestemd, zelfbouw 
van – en ook dát is bijzonder - uitsluitend 

vrijstaande huizen. Het stratenplan, de 
hofjes, het openbare groen, ze geven contour 
aan de ruime kavels die voor een deel nog op 

hun creatieve kopers liggen te wachten. 

Wat zijn dat voor mensen, die hier zelf gaan 
bouwen? Wat is hun drijfveer, en wat maken 

ze mee? We vroegen het Karin en Huub,  
die onlangs op Rieteiland Oost  

hun droomhuis hebben neergezet.

Ervaringsdeskundigen, dát zijn ze. Karin en Huub 
hebben al eerder zelf een huis gebouwd. Hier, 
vanuit hun splinternieuwe villa op de westelijke 
punt van Rieteiland Oost, kunnen ze in de verte 
hun vorige creatie nog zien liggen. 

Waarom dan nóg een keer aan zo’n project 
beginnen? “Het bouwen van een huis geeft 
ontzettend veel inspiratie, je kunt er alle 
creativiteit in kwijt. Het zoeken naar je eigen 
ziel in het huis. Het is ons de eerste keer zo 
goed bevallen, dat wilden we best nog een keer 
doen.” Op zoek naar nieuwe mogelijkheden 
ontdekte Huub dat de inschrijving voor 
bouwkavels op Rieteiland Oost was geopend. 
Ze keken erop uit, nota bene, op dat nieuwe 
land. Dát moest het worden: nog eens zelf 
bouwen aan het water, op een eiland dat straks 
groener zou zijn dan de rest van IJburg. Ze 
wisten precies welke kavel het moest worden. 
Spannend was het of ze die ook daadwerkelijk 
konden krijgen…

Waarom hebben zij voor IJburg gekozen? 
Voordat ze hier neerstreken, hebben zij in en 
om Amsterdam naar bestaande huizen gezocht. 
Het was niet makkelijk om iets van hun gading 
te vinden. Als liefhebbers van architectuur 
moest het huis ook qua ontwerp aan hun eisen 
voldoen. Vele kilometers hebben ze afgelegd. 
Tot ze een mooi huis in Hilversum hebben 
gevonden. Dan volgt de bezinning: “Hilversum? 
Waarom naar Hilversum gaan als we allebei in 
Amsterdam werken?” Het klinkt haast logisch uit 
hun mond: “Zo’n huis zouden we natuurlijk ook 
zelf kunnen bouwen, en dan in Amsterdam!  
Dat scheelt ons toch gauw twee uur file rijden 
per dag.”

De kavel van hun voorkeur wordt toegewezen. 
Feest! Dankzij hun ervaring met bouwen wisten 
ze dat het zeker twee jaar zou duren voordat het 
huis klaar zou zijn. “Maar die tijd heb je ook echt 
nodig,” vertellen zij. “En als het ontwerp klaar is, 
volgt het vergunningencircuit. En de zoektocht 
naar de aannemer met wie we het bouwproces 
aandurfden, een bedrijf dat al eerder markante 
woningen had gebouwd.” 
Dus eerst om tafel met de architect. “Hij 
heeft onze wensen in een tekening vertaald. 
Architectuurboeken erbij, een lijstje met wat wel 
en wat niet. En niet te vergeten een plek voor 
de vleugel, waar regelmatig op wordt gespeeld. 
Voordat het ontwerp helemaal naar onze zin 
was, waren we zo een paar maanden verder.” 
Juist omdat het de tweede keer was dat zij 
zelf zouden bouwen, wilden ze over alles goed 
nadenken. Over het kleurgebruik: vooral wit. 
Over het gebruik van materialen: akoestisch, 
verantwoorde houten vloeren op de parterre, 
puien van heel veel glas aan de zuidzijde, 
karaktervolle Belgische hardsteen op de gevel. 
Het moest het perfecte huis worden, het product 
van goede smaak en praktisch inzicht. In maart 
2011 trokken ze erin.

Een groepje ganzen staat te grazen voor het 
plafondhoge keukenraam. “Die komen ons 
iedere avond even gedag zeggen.” Af en toe 
is er ook een vos te zien. Het Diemerpark is 
immers vlakbij, aan de andere kant van de 
voetgangersbrug. “Je zit hier midden in de 
natuur. En toch in de stad.”
Tevreden met het resultaat? “Zo houden we 
het wel een aantal jaren uit”, zeggen ze met 
gevoel voor understatement. De ondergaande 
zon kleurt de kamer rood, en ik denk, dat zit wel 
goed.

Rietje Rossewij

Voor meer informatie: Peggy Rolvink T 06  51 56 71 50  •  Richard Kranenburg T 06 53 70 53 80 of www.rieteiland-oost.nl
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Een goeie diender wordt nooit nat is een gevleugelde uitspraak onder politiemensen. Voor de foto, op 

zomaar een regenachtige zomerdag, moest buurtregisseur faruk Küçük er voor één keer toch aan geloven.

Foto Martijn van den dobbelsteen

Buurtregisseur Faruk legt het 
geduldig uit. Hij doet eigenlijk 
al het politiewerk, van mel-
dingen over huiselijk geweld 
tot simpele verkeerskwesties. 
Maar hij houdt zich ook be-
zig met structurele zaken, die 
betrekking hebben op de in-
richting van de wijk, de veilig-
heid en de leefbaarheid. “Het 
verschil met de collega’s van 
de 112-dienst is dat wij er echt 
voor worden vrijgemaakt.”

De wijk IJburg is grofweg in 
drieën verdeeld. De buurtre-
gisseurs bedienen er elk een. 
Voor Faruk is dat Haveneiland 
Oost en Rieteiland Oost. “Als je 
kijkt naar mijn buurt, stads met 
veel hoogbouw, dan zie je een 
heel diverse bevolkingssamen-
stelling. Grote woningen met 
grote gezinnen. Veel begeleid 
wonen. Daar moet je soms wat 
meer tijd voor maken.” Maar 
dat is dan ook precies wat hij 
leuk vindt aan het werk. Trots: 
“Als buurtregisseur kun je din-
gen echt veranderen.”

IJburg
Faruk moet lachen. De eerste 
jaren, hadden hij en zijn col-
lega Simon, hun handen vol 
aan de vele bouwvakkers. Die 
namen het niet zo nauw met 
de verkeersregels, waren non-
chalant met parkeren. Daarna 
kwam er een golf aan auto-
inbraken, waar gelukkig een 
verdachte voor is aangehou-
den. “De laatste tijd neemt het 
aantal diefstalmeldingen van 
motoren en scooters juist toe.”

De cijfers
De veiligheidsindex van de ge-
meente Amsterdam geeft aan 
dat IJburg een veilige wijk is, 
te vergelijken met Uithoorn. 
Het aantal geregistreerde inci-
denten is er relatief laag. “Op-
vallend is dat het subjectieve 
onveiligheidsgevoel groot is. 

Veel mensen voelen zich dus 
niet zo veilig. Onterecht, want 
de cijfers laten een ander beeld 
zien. Ik hoor mensen zeggen: 
ik durf niet over straat als het don-
ker is. Dat vind ik heel jammer. 
Hoe het komt? Ik weet het niet. 
Ik denk dat de negatieve be-
richtgeving in de media eraan 
bijdraagt.”

Sirenes
“Het is waar dat je veel sirenes 
hoort. Maar daar zitten ook 
wagens bij die vanaf IJburg 
naar Oost of Noord gaan. De 
112-diensten kijken vanuit het 
hoofdbureau welke auto vrij 
en dichtbij is. Bij bureau Ba-
listraat, om maar een voorbeeld 
te noemen, zijn veel meer in-
cidenten. Het komt dus vaker 
voor dat collega’s van hier naar 
daar moeten.”

Jeugd
Eén onderwerp loopt als een 
rode draad door het werk van 
de IJburgse politie: de jeugd. 
Die heeft dan ook de hoogste 
prioriteit. “We krijgen vooral 
te maken met overlastmeldin-
gen. Ik ben iemand die veel 
op de fiets gaat, de jeugd ge-
woon aanspreekt. Als je kijkt 
naar de groepen hier, dan zijn 
het jongens die over het alge-
meen naar school gaan, maar 
verder geen vrijetijdsbesteding 
hebben. Jongens die hangen, 
chillen, pingen. Ik heb in heel 
Amsterdam gezeten, West 
en Noord gedaan. Ik doe dit 
werk al 17 jaar. In West was er 
echt een hinderlijke criminele 
groep.” Stellig: “Dat hebben we 
hier niet.” 

Cruyff Court
“Een hot item inderdaad. Het is 
een echte hangplek geworden, 
waar veel jongeren samenko-
men en voetballen. Buurtbe-
woners hebben daar last van. 
De professionals (van het stads-
deel, Civic en de politie) zitten 
er bovenop. Alleen constateren 

zij – en dat is een feit – minder 
overlast dan het aantal meldin-
gen doet vermoeden. “Kijk, wij 
nemen alle klachten serieus. Er 
zijn goede afspraken rondom 

dat sportveld gemaakt. Maar er 
zijn ook mensen bij die sowie-
so tegen het Cruyff Court zijn. 
Dat vind ik onterecht. Dat er 
ook veel mensen blij mee zijn, 
hoor je niet.”

Kinderen van nu de 
lastpakken van straks?
Ineens kijkt de buurtregisseur 
streng. “Nu ben je aan het ge-
neraliseren. Ik vind jongeren 
namelijk geen lastpakken. Ik 
zie ze meer als jonge honden; 
je moet ze nog van alles leren. 
Er is sprake van allerlei ver-

schillende etnische achter-
gronden, van andere normen 
en waarden. Sommige ouders 
vinden het goed dat hun kin-
deren ’s avonds tot laat buiten 
spelen. Anderen niet. Wij pro-
beren dat in goede banen te 
leiden. Maar ik vraag je: wat is 
overlast? Dat is heel subjectief. 
Sommige mensen vinden ge-
praat al vervelend. Mij gaat het 
te ver als ze dingen vernielen 
of mensen lastig vallen. Dus ja, 
wat is overlast... Ik denk dat je 
blij mag zijn dat je op IJburg 
woont.”

faruk Küçük (39) is buurtregisseur op IJburg. samen 
met collega’s simon Gelens en nathalie nagtegaal 
doet hij het politiewerk in de wijk, waartoe ook Zee-
burgereiland behoort. Hij is trots op zijn buurtje, dat 
hij het liefst op de fiets doorkruist. “Er wordt veel 
geklaagd over de jeugd. Maar wij constateren minder 
overlast dan het aantal meldingen doet vermoeden.”

Buurtregisseur Rieteiland Oost en Haveneiland Oost:

“ Je mag blij zijn dat je op IJburg woont”

Zelfstandig wijkteam
Ijburg heeft sinds 2011 een zelfstandig wijkteam en valt niet meer, zoals vroeger, onder bureau 
Waddenweg. Het politiebureau aan de Ijburglaan is te bereiken via 0900-4488, het algemene num-
mer van de politie (lokaal tarief). bij spoed bel je 112. 

Het bureau is dagelijks geopend (ma en di 11.00–13.00, wo 17.00–19.00, do 11.00–13.00 en 
17.00–19.00, vrij 17.00–19.00, za 11.00–13.00 uur en zo 17.00–19.00 uur). 

Door Linda van den Dobbelsteen
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AFc IJburg 
Seizoen 
2011/2012
C1 2de klasse 06

D1 2de klasse 15
D2 3de klasse 16
D3 4de klasse 27
D4 4de klasse 28

E1 1ste klasse 12
E2 2de klasse 15
E3 3de klasse 14
E4 3de klasse 14
E5  4de klasse 16
E6  6de klasse 13
E7  6de klasse 13
E8  6de klasse 14
E9  6de klasse 14
E10  6de klasse 15

f1  1ste klasse 08
f2  2de klasse 09
f3  4de klasse 13
f4  4de klasse 14
f5  5de klasse 11
f6  6de klasse 11
f7  6de klasse 11
f8  6de klasse 12
f9  6de klasse 12
f10  6de klasse 13
f11  7de klasse 25
f12  7de klasse 27

MD1  1ste klasse 08
MD2  1ste klasse 06

ME1  1ste klasse 09
ME2  1ste klasse 09

Mf1  7de klasse 27

Voordat ik mijn pen op het pa-
pier kan zetten is het eerste 
doelpunt al gemaakt: Emsal 
maakt de openingstreffer, een 
minuut nadat de wedstrijd is 
begonnen. Een goed begin is 
het halve werk. IJburg domi-
neert behoorlijk, de eerste tien 
minuten krijgt de tegenpartij 
nauwelijks de kans om voor-
bij het midden te komen. Er 
wordt ontzettend goed samen 
gespeeld.

Negen minuten later scoort 
Emsal voor de tweede keer, en 
dan gaat het hard. Achter el-
kaar scoren Chaniqua, Lorenzo, 
nogmaals Emsal en vervolgens 
Jesse. IJburg wordt een beetje 
overmoedig, de tegenpartij 
krijgt gelegenheid om twee keer 
te scoren. Goed, we staan nog 
behoorlijk voor, dus dit is ze wel 
gegund, maar wel even wakker 
blijven natuurlijk. Yassine sluit 
de eerste helft af met het zeven-
de doelpunt. Tussenstand bij de 
rust: 7–2 voor AFC IJburg.

In augustus is het tennispark of-
ficieel opgeleverd. Er moet nog 
een aantal punten worden afge-

Zaterdag 10 september, een 
zonovergoten dag. De eerste 
bekerwedstrijd is gewonnen en 
de jongens en het meisje heb-
ben weer zin om te spelen. Alle 
ingrediënten om de wedstrijd 
succesvol af te sluiten zijn aan-
wezig.

Het afhangbord oude stijl, door een vrijwilliger gefabriceerd, hangt 
elke dag vol. Wat dat betekent? De tennisbanen zijn opgeleverd. En 
hoe! Op de open dag, de eerste keer dat de banen door alle leden 
gebruikt konden worden, kwamen veel fanatiekelingen een balletje 
slaan. En sindsdien blijft haast geen baan meer onbenut.

Vlak na het fluitsignaal voor de 
tweede helft maakt Oussama 
een doelpunt, en niet veel later 
scoort New Amsterdam twee 
keer. Het zal toch niet zo zijn 
dat we alsnog het onderspit gaan 
delven? De stand is nu 8–4. 
IJburg is wakker geworden; er 
komt een regen aan doelpunten 
aan. Emsal en Chaniqua – die 

niet voor de jongens onderdoet 
– scoren twee keer achter elkaar. 
Ook Jesse maakt er nog een. De 
stand is nu 12–4. 

Ik zie een vrije trap van Emsal 
(die er prachtig in ging) aan voor 
een strafschop – het is maar goed 
dat ik me heb opgegeven voor de 
scheidsrechterscursus, ik heb er 

werkt – zoals winddoeken, een 
tennismuur, beplanting en vuil-
nisbakken – maar ach, dat zijn 
details. De negen banen worden 
iedere dag bespeeld. ’s Middags 

wordt vooral gelest door jeugd-
leden. Volwassenen reserveren 
op eigen gelegenheid een baan, 
maar staan stiekem ook in de rij 
om weer eens een lesje te ne-
men. Het doel? Die sluwe back-
hand slice alsnog onder de knie 
krijgen.

Inmiddels is ook het clubhuis 
open. Met dank aan handige le-
den is de bar operationeel, staat 
er een bank om op te zitten en 
is het toilet met tegels beplakt. 

SpORt

AFc IJburg D1 – New Amsterdam D2: Doelpuntenregen

Ze zijn los, de tennissers

Door Touria Arraq

Van de sportredactie

Yihaa! nu echt de baan op bij tennisvereniging IJburg op Rieteiland Oost. 

Foto Martijn van den dobbelsteen

Van de D1 was (nog) geen foto beschikbaar, daarom deze van de AfC uit het archief 

Foto Martijn van den dobbelsteen

echt geen kaas van gegeten. Lo-
renzo, Thomas en Jesse maken 
dan de laatste drie treffers. Eind-
stand 16–4. Een mooi begin van 
de competitie.

Topscoorders:
Emsal: 5 doelpunten
Jesse en Chaniqua: 3 doelpunten
Lorenzo: 2 doelpunten

En, niet te vergeten, de tien Miniteams die elke zondag hun trainingen volgen in de gymzaal van de Montessorischool op steigereiland.

ApplAus voor 
Alle vrijwilligers 
vAn ijburg!

Eten en drinken, na het tennis-
sen nog even blijven hangen – 
voorlopig kan het van 9.00 tot 
18.00 uur. Voor wie nog graag 
lid wil worden is er helaas slecht 
nieuws. De vereniging zit ‘bom-
vol’. Voorzichtig wordt onder-
zocht of uitbreiding mogelijk 
is, maar dat zal niet op korte ter-
mijn gebeuren. 

Maar oké, plannen genoeg bij 
Tennisvereniging IJburg. En-
thousiaste leden roepen om 

een ‘ladderavond’. Om zulke 
avonden te organiseren en de 
club verder in te richten, zullen 
commissies worden ingesteld. 
En binnenkort worden de eerste 
TVIJ-leden aangemeld voor de 
landelijke KNLTB-competitie.

Op korte termijn begint op 
maandagavond een tossavond. 
En eind oktober, tijdens Hallo-
ween, is het officiële openings-
toernooi. Dit wordt een feestelij-
ke dag, voor alle duizend leden.Na Centrum, Baarsjes en Amstel opent Kids & Zo in november 2011 een 

nieuwe vestiging op IJburg (Steigereiland). Kids & Zo onderscheidt zich 
door 3 pedagogisch medewerkers per groep per dag en een uitgesproken 
pedagogisch beleid en de daaruit voortvloeiende kwaliteit.

Kids & Zo IJburg
Pedro de Medinalaan 39-51
1086 XP Amsterdam
tel 06 50 64 40 47
ijburg@kidsenzo.nl
www.kidsenzo.nl

De nieuwe vestiging is ruim opgezet met veel glas, licht en ruimte. 
Kids & Zo IJburg biedt plaats aan 3 babygroepen en 5 peutergroepen. 
De tuin van ca 400 m2 wordt uitdagend ingericht door een tuinarchitect.

Nieuwe vestiging 
op IJburg

Bezichtiging al mogelijk!



natuursteennatuursteennatuursteen
decostonedecostonedecostone
natuursteennatuursteennatuursteen
decostonedecostonedecostone

decostone-natuursteen.nl

Renovatie | Onderhoud | Verkoop

Wij zijn tijdens werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00
Mattenbiesstraat 42 | 1087 CC Amsterdam T 020-779 17 05

decostone
natuursteen

SpORt

Op 11 september speelde heren 
1 de eerste wedstrijd uit tegen 
Loenen. Met een gemiddeld 
leeftijdsverschil van ongeveer 
twintig jaar ten opzichte van 
de tegenstander, bleek het een 
zware wedstrijd. Hoewel IJ-
burg de hele wedstrijd op inzet 
en ervaring heftige tegenstand 

nu AHC IJburg gestaag en snel groeit, is het tijd voor een start 
met de seniorencompetitie. Vlak voor de zomerstop zijn een aantal 
IJlanders gestart met het bijeenbrengen van een team.

bood, bleken de mannen uit 
Loenen uiteindelijk te sterk. 
Vier tegen één verliezen is ver-
velend, maar het team geeft 
blijk van potentie.
 
Op 18 september was de twee-
de wedstrijd; een primeur voor 
het thuispubliek. Natgeregend 
door een korte en heftige on-
weersbui gingen de teams toch 

fanatiek van start. Ook deze te-
genstander, Naarden, had een 
fris en jong team opgesteld. 
IJburg, weliswaar iets ouder, 
begon met een ijzersterke op-
stelling. In de eerste helft was 

Ouwe jongens knokken tot het eind

Door een insider

de druk hoog, maar mede door 
uitstekend keeperswerk wist IJ-
burg de achterstand beperkt te 
houden tot 0-2. De tweede helft 
duurde echter te lang voor de 
thuisploeg, de structuur die het 

team in de eerste helft sterkte, 
bleek verdwenen. Het verschil 
liep op tot acht doelpunten. 
Maar het moet gezegd, de se-
nioren van AHC IJburg bleven 
knokken tot het eind.

transparant voor 
een fris gebit

Heldere tandheelkundige zorg 
op een persoonlijke manier.

Tieke van Riel &
           Heleen Hansma

 020 - 495 56 69 • info@tptransparant.nl • www.tptransparant.nl

Pampuslaan 22 | 1087 LA Amsterdam | Eindhalte tram 26 | 020 4161832

1 kg rundergehakt en 1 kilo kipfi let samen voor maar € 7,95

10 kg kippenbouten voor € 14,90

3 kg kippenbouten voor € 4,95

1 kg runderriblappen voor € 5,50

Aanbiedingen geldig van woensdag 21 september tot en met zaterdag 25 september 2011.

KADDOUR
SLAGERIJ

wereldberoemd  
gewoon op ijburg

美しい建築物に住
んでいる

Wonen in het mooiste gebouw van Amsterdam 

De Witte Kaap biedt startersappartementen, luxe appartementen en eengezinswoningen. 

Kom op zaterdag 24 september van 10 tot 18 uur naar het Openhuis en bekijk de model

woningen aan de Ben van Meerendonkstraat en Wim Noordhoekkade in IJburg. www.wittekaap.nl

Heeft weer plaats voor 
nieuwe personeelsleden

EN WIJ ZIJN OP ZOEK 

NAAR JOU!!
Jij bent 16 jaar of ouder, flexibel, enthousiast,  
attent en betrokken. We hebben in diverse teams 
plekken vrij. Zo zoeken we parttime vulploeg  
medewerkers voor de weekeinden en avonden, 
parttime medewerkers voor de bedieningsafdelin-
gen, caissières  voor in de ochtend en avond. 

Wij bieden een goed salaris, een leuke werk-
sfeer, werken in een team en prima secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

Heb je interesse, stuur dan een mail met motivatie 
en CV naar: ahmaxismuiden@gmail.com

Muiden

ONDER DE BRUG
Moois voor in je haar
Mooie lycra knipjes te koop voor in je haar; allerlei kleuren, afgewerkt 
met swarofskisteentjes. bijv. voor wedstrijden van turnen of acrobatiek of 
majorette. Supermooi! Dicky, tel. telefoonnummer 06-34715077

Gefeliciteerd
Oma Schellekens met uw 88e verjaardag. Ik kom gauw even langs. 
kusjes riet en de kinderen.

Verzorgpony
Emma zoekt hartstochtelijk naar een verzorgpony. Wie weet iets voor 
haar? reacties via info@debrugkrant.nl 

AHc IJburg in de seniorencompetitie

Heren 1 AHC IJburg nog niet in de winning mood; wel bloedfanatiek. Foto heren 1
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Vakantieliefde
De lastminute-trip naar Turkije was een idee van 
frank geweest. Zij zat nog met de volledige hy-
potheeklasten van de watervilla. Wim weigerde 
nog langer mee te betalen, hij had Inge zwanger 
gemaakt en begon een nieuw leven in Eindhoven. 
De lichtstad, voegde hij eraan toe, vast om zijn 
vooruitzichten nog wat sprankelender te maken. 
En frank had een buitengewoon slecht jaar ge-
draaid, vandaar de all-inreis... Ze kochten gebreide 
petjes, al wisten ze nog niet wie ze daar blij mee 
zouden maken, leren armbandjes, een zon van 
keramiek voor haar moeder... 
’s Nachts was het te heet om dicht tegen elkaar 
aan te kruipen. Dat halen we wel in, zeiden ze 
steeds en woelden vervolgens op het harde bed. 
“Slaap jij?” “Nee.” “Het is al bijna ochtend. Hoe-
veel dagen nog?” “Nog drie.” “Oké.” “Vind je het 
veel of weinig?” “Iets er tussenin.” “Ik ook.” 

De volgende ochtend verzekerde hij haar dat ze 
er leuk uit zag. Op het toilet van een café zag ze 
dat hij gelogen had. Haar haar was van stro en ze 
was verbrand onder haar ogen. Misschien was het 
wel beter geweest wanneer ze toen al gestopt 
waren, maar dat doe je nou eenmaal niet. Niet op 
vakantie, op vakantie was toch ook niet helemaal 
het echte leven. Dus liepen ze gearmd langs nog 
meer souvenirwinkeltjes. Zijn hand gleed af en 
toe af naar haar bil en dan deed zij of ze niets 
merkte. Ze spraken nog het meest over het weer 
in Nederland. Ze waren duizelig van de hitte, 
maar thuis regende het.

De eerste avond, zo romantisch, fantaseerden ze 
nog over emigreren. frank kon veel beter in Tur-
kije pandjes doorverkopen. al die schattige huisjes 
hier, met scheve muren en hier en daar nog wat 
blauwe verf. Zij kon de telefoon opnemen en er 
was vast nog zoveel meer te doen. Over het giet-
ijzeren tafeltje pakte hij haar hand. Hij was ge-
woon te jong voor haar. Ze had gesmokkeld met 
haar leeftijd en nu dacht hij dat ze vijf jaar jonger 
was. Zet zo’n leugentje maar weer eens recht! 

Wat hij ook niet had moeten doen, was over 
Wim beginnen. Hij had zich hardop afgevraagd 
hoe het mogelijk was dat ze ooit iets in hem had 
gezien. bij die woorden lachte hij echt zo hard 
dat ook een oud, krom mannetje op het plein 
van wie je zou zweren dat hij doof was, opkeek. 
En frank werd steeds openhartiger, hij vertelde 
wat Wim hem bij de eerste afspraak over haar 
had verteld: ‘grootste vergissing van mijn leven’, 
‘jaren weggegooid’, bij de opmerking ‘nooit echt 
verliefd op haar geweest’, werd gelukkig net het 
eten opgediend. frank trok met zijn tanden het 
vlees van zijn spies en zei, zoals een irritante 
nepvriendin zou kunnen doen: “Gek hè, dat Wim 
me dat allemaal vertelde.” “ja, heel gek,” mom-
pelde ze. “Hij vertelde ook nog iets anders.” “Ik 
kan niet wachten.” “Iets intiems.” “Hmm.” “Ik ben 
het niet met hem eens hoor.” “Ik geloof niet dat 
ik het wil weten.” Zwijgend aten ze hun baklava, 
ze voelde links achterin haar slechte kies opspe-
len.

JOSINE MARBUS
WEKELIJKs BOuW- En VERBOuWADVIEs 
DOOR ARCHITECTEn

VERsE MAALTIJDEn AAn HuIs BEZORGD

KunsT En CuLTuuR VAn OOsT 
OP 24 En 25 sEPTEMBER

Zaterdag 17 september was er een première: architecten van de 
bNa kring amsterdam gaven gratis advies over het bouwen of 
verbouwen van je (toekomstige) huis. Dit Inloopspreekuur van de 
architectenwinkel is voortaan elke zaterdag van 14.00-16.00 uur in 
woonwarenhuis Design020. 

je wilt een huis (ver)bouwen, maar waar begin je? En wat past  
binnen je budget? Op deze en nog veel meer vragen kunnen de 
architecten antwoord geven. Wel even van te voren aanmelden,  
op www.bnaarchitectenwinkel.nl.

architectenwinkel inloopspreekuur; gratis advies over (ver)bouwen: 
elke zaterdag van 14.00-16.00 uur, Design020 (pedro de Medinalaan).

IJ burg is een service rijker: MlTD. Het eenmansbedrijfje van Irma 
Holtkamp – ‘kok, bezorger, eigenaar’ – maakt eerlijke, dagverse 

schotels en komt die op maandag, dinsdag en donderdag aan huis afle-
veren. Irma: “Ik richt me vooral op jonge en meestal drukke gezinnen. 
Gezond koken schiet er bij hen nog wel eens bij in. Mijn maaltijden zijn 
altijd biologisch en bevatten geen conserveringsmiddelen. Op het weke-
lijks wisselende menu komt alles wel eens voorbij: pasta’s, rijstgerechten, 
aardappelen. je proeft hoe dan ook de verse kruiden. MlTD werkt ook 
samen met enkele kinderopvangorganisaties. Meer weten of bestellen, 
mail Irma: info@mltd.nl.

Op 24 en 25 september vindt De rode loper plaats, de jaarlijkse 
kunst en cultuurdagen van amsterdam Oost. Op meer dan veertig 
locaties zijn er allerhande programma’s te bezoeken, staan er podia 
kriskras door de wijk en zetten culturele instellingen hun deuren 
open.

Zaterdag 24 september start het culturele festival om 15.00 uur pre-
cies op het javaplein. Daar komt de JalanJalan/Oost Loopt-optocht aan 
om het officiële openingsmoment te markeren. Na de opening start 
de Smaakmakers van de Javastraat; een foodroute die de rode draad 
vormt van allerlei voorstellinkjes op en rond de javastraat. Daarna 
staat er bij theaters, op podia, bij instellingen en op straat vanaf 16.00 
uur door heel Oost van alles cultureels te gebeuren. Een kleine greep: 
voorstelling in het Sportfondsenbad, huiskamertheaters, kinderpro-
gramma aan de ringdijk en theatermakers in het Volkskrantgebouw 
en Vrijburcht. De rode loper duurt tot zondag 25 september  
18.00 uur.

kijk voor alles wat er te beleven valt op www.rodeloper.org of op 
de facebook-pagina van het festival. Voor het eerst dit jaar vraagt de 
organisatie voor elk programma 1 entree.

Meer Merel op www.debrugkrant.nl

Merel is 16 jaar. De IJburgbewoonster (met ambities voor wo-
nen in de stad) zit in de 4de van ‘het gym’ en rockt Le fromage. 
Ze bezoekt festivals en kliert met vriendinnen. O ja, en ze wil 
graag actrice worden. Op www.debrugkrant.nl houdt ze een 
blog bij.

MERELS BLOG

Ik ga slapen en dromen 
over een van mijn obses-
sies. Maar welke? Ah, the 
life of a teenager...

-.- dit hoofd past bij dit 
moment.

Dan neem ik ook meteen tat-
toos van Family Guy, SNL, Glee, 
Modern Family, en natuurlijk 
Damone Albarne.

“False information” 
spelled backwards is 
“false information”

Ik draag hakken en 
ik stink naar zweet.

nah, ik verveel mezelf. G’night.

Misschien 
neem ik ooit nog wel een 
Gorillaz tattoo. 
Alleen als ik 19 ben en 
het nog steeds wil.

Leraren in pak kan ik niet 
serieus nemen.

Ik heb tumblr herontdekt. 
nu post ik alleen naakte 
Damon Albarns. Yay.

Doei sukkels ik ga terug naar 
mijn eigen planeet.

Ga je serieus de hele aflevering je mooie ray-ban ophouden? 
#truman #tvlab

Ik heb zoveel obsessies. Ik volg op het moment 
7 series op de voet. En heb verschillende veel te 
oude engelstalige “crushes”.

En, natuurlijk die ene band. Maar dat luister ik al 
sinds groep 6. Die obsessie blijft voor het leven.

My Little Pony
In november 2010 werd 
de eerste aflevering uitge-
zonden, op Amerikaanse 
tv. De serie ‘My Little Pony: 
friendship is Magic’ was 
eigenlijk bedoeld voor kin-
deren, maar alle internet-
nerts (onder wie ik) ver-
zamelden zich en werden 
massaal fan van deze serie. 
Yes, I’m one of the bronies. 
Het is vrijdag 12 augustus 
en ik kijk al 3 uur achter 
elkaar. ……Lees verder op 
www.debrugkrant.nl.

OH MY GOD  
sETH MEYERs Is  
In AMsTERDAM 
 TOT WOEnsDAG 
WIE GAAT ER 
MEE sTALKEn?!

E erder dit jaar besteedde deze krant aandacht aan plannen om de 
parkeerproblematiek op Ijburg te verhelpen. Het dagelijks bestuur 

van stadsdeel Oost zou eind juni een besluit nemen over de invoering 
van een ‘winkelstraatregime’ op de Ijburglaan en de pampuslaan. 

Dit hield in dat bewoners met een parkeervergunning tussen 12.00 en 
17.00 uur hun auto elders moeten neerzetten om ruimte te maken voor 
klanten van winkels en bedrijven. 
De besluitvorming hierover is uitgesteld; het stadsdeelbestuur wil deze 
maatregel niet los zien van andere besluiten die als doel hebben het eco-
nomisch klimaat op Ijburg te stimuleren. 

WInKELsTRAATREGIME 
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‘��Interactie van hoge kwaliteit | Heldere en ambitieuze doelen
Leren door ervaren | Echte opdrachten in de werkelijkheid ’
Het IJburg College | Pampuslaan 1 | 1087 HP Amsterdam | www.ijburgcollege.nl

leren van jezelf en van de wereld om je heen

Door de vernieuwde immigra-
tieregelgeving moeten bemid-
delingbureaus aan de streng-
ste voorwaarden voldoen. Een 
au pair wordt niet meer, zoals 
vroeger, gezien als een tijdelijke 
‘vreemdeling’ met beperkte mo-
gelijkheden, maar als een gast, 
die ook komt om de cultuur en 
taal van het land te leren kennen.

De IJburgse Li-iy Lu zette in 
2010 Au Pair Amsterdam op. Dit 
bureau bemiddelt niet alleen 
tussen het gastgezin en de kan-
didaat-au pair, maar is ook con-
venanthouder. Hierdoor kan de 
visumaanvraag in twee weken 
worden afgehandeld, in plaats 
van de gebruikelijke drie maan-
den. Ook worden de gastgezin-
nen en de au pairs in de tijd dat 
ze samen zijn goed begeleid.

“Van onze vroegere au pair 
hoorde ik verhalen over een 
vriendin. Zij had het niet ge-
troffen met ‘haar’ gezin, sliep in 
een bedompte ruimte zonder 
ramen. Toen dacht ik: dat moet 
toch anders kunnen? Vanuit die 

gedachte ben ik begonnen. Het 
is ideaal als een au pair een jaar 
blijft. Daarom probeer ik ervoor 
te zorgen dat er een goede match 
is. En dat de au pair een fijne tijd 
heeft waarin ze het land en de 
taal leert kennen.”

“Natuurlijk maken de meeste 
ouders nog steeds gebruik van 
reguliere kinderopvang. Maar 
die wordt steeds duurder. Mis-
schien is dat wel de reden waar-
om meer mensen openstaan 
voor een au pair. Ook zij die er 
eerst geen heil in zagen om ie-
mand in huis te nemen.”

Gemiddeld kost een au pair €600 
per maand, inclusief de kosten 
van het ticket en het visum. En 
ongeacht het aantal kinderen in 
huis. Kost en inwoning zijn niet 
bij de prijs inbegrepen. De uren 
die de au pair werkt (30 maxi-
maal), zijn flexibel in te delen. 
Li-iy ziet veel voordelen: “Als 
ik naar mezelf kijk… Ik wil heel 
veel. Ik ben een moderne moe-
der, die ook tijd voor zichzelf wil 
hebben. Een au pair biedt mij 
die ruimte. Ik denk dat ik er een 
leukere moeder door ben.”

Het is bekend: jonge ouders hebben het druk. Werk, het huishou-
den, de kinderen... en er zijn van die dagen dat het allemaal niet 
past. Een au pair zou voor velen een uitkomst kunnen zijn. na-
tuurlijk is deze vorm van kinderopvang niet voor iedereen wegge-
legd, want je moet in huis maar net een slaapkamer over hebben. 
“Maar,” zegt bemiddelaar Li-iy Lu, “het hebben van een au pair is 
allang niet meer elitair. Het is juist iets van deze tijd.”

Meer lucht met 
een au pair

Li-iy Lu (zittend) met achter haar de nieuwe Thaise au pair Wannita  

Pudee en naast haar zoontje Maes. Dochter sophie was er net even niet. 

Foto Martijn van den dobbelsteen

Van onze redacteur

In een overvolle tram 26 hangen twee puber-
meisjes in hun stoelen. Eentje met aubergine 
geverfd haar, een spierwit gezicht en zo’n giganti-
sche bril met een dik, zwart montuur. Het andere 
meisje is minder uitgesproken, maar ook over 
haar uiterlijk is nagedacht. Dat zie je. Neutraliteit 
is een keuze. 
“Ik ben de enige in de hele familie die er tenmin-
ste nog iéts van wil maken,” zegt het aubergine 
meisje. 
“Waarvan?” zegt het andere meisje.
“ja, van het léven. Waar anders van?”
“O ja.”
“Mijn moeder houdt niet van feestjes, die houdt 
hé-le-maal nergens van.”
“O, mijn ouders ook niet hoor.”
“Ik heb op zich nog geluk met mijn vader. Die is 
wel slim. Dus met hem kan ik praten,” zegt het 
aubergine meisje.
“Met je moeder niet?”
“absolúút niet!” Ze duwt haar bril tegen haar 
neus en snuift.
“O, ik met de mijne ook niet, hoor.”
“Mijn vader houdt ook wel van een feestje,” zegt 
het aubergine meisje. 

“O, da’s mazzel.”
“ja.”
boven op hun kruinen kijk ik. Het aubergine meisje 
heeft uitgroei. 
Ik denk aan haar domme, depressieve moeder met 
wie niet te praten noch te lachen, en eigenlijk ook 
niet te leven valt. Ze moet ergens bij mij op het 
eiland wonen. Misschien ken ik haar.
Over tien jaar hangt mijn dochter met haar vrien-
din in tram 26. Hoogstwaarschijnlijk hangt mijn nu 
éénjarige dochter er ook al gewoon bij. Zij wil haar 
haren vast aubergine verven.
“Ik zou het niet doen!” hoor ik mezelf zeggen. “Het 
haalt álle kleur weg uit je gezicht en je ziet al zo 
bleek, meisje. lijkbleek. Soms denk ik wel eens: zou 
ze ziek zijn? Zó bleek. Maar ja, het is jouw hoofd. 
Wat jij doet, moet jij weten. jij moet ermee rondlo-
pen, niet ik, hè?”
Dan krijg je dit soort gesprekken in tram 26, die 
dan sowieso vol tieners zal zitten. Het zal ervan 
stikken. Over tien jaar, als alle kinderen hier in au-
bergineharige of neutrale tieners getransformeerd 
zijn. Ze zullen ons verdrukken, de boel overnemen. 
Dit zal een feesteiland worden. Of je van een feest-
je houdt of niet. Niet alleen de wind zal hier gieren. 

Niet alleen de wind
ELkE GEURtS VAN twIttER

In het voorlichtingscentrum van het OlVG aan het Oosterpark houden 
verschillende patiëntenverenigingen een inloopspreekuur. Het is dan mo-
gelijk te praten met experts, lotgenoten en ervaringsdeskundigen. u kunt 
terecht op de volgende data en tijden: Nederlandse Stomavereniging, 3 
oktober, 7 november en 5 december (14.00–16.00 uur); Nederlandse 
CVa-vereniging, 12 oktober, 9 november en 14 december (13.30–15.30 
uur); Diabetesvereniging Nederland, 22 september, 27 oktober, 24 no-
vember en 22 december (14.00–16.00 uur); Glaucoomvereniging, 20 
oktober, 17 november en 15 december (13.30–16.30 uur. Nb: dit is in de 
wachtkamer van de polikliniek Oogheelkunde in het OlVG). 

PATIënTEnVEREnIGInGEn OLVG

Ze zijn al bij de buren 
#glasvezel #IJburg | Run 
op #vuurtoreneiland in 
#IJmeer bij #Durgerdam 
| Conclusie na #ijburg en 
#overtoom fietsen is stuk-
ken sneller dan auto in 020 | 
Tijdens #Insidedesign kun je 
in @Design020 ook terecht 
voor gratis advies van de 
@BnAwinkel.#in@archi-
tectenweb @Designstrip 
#IJburg | We zijn in het die-
merpark gaan uitrusten | uit 
zoeken hoe het nu zit met 
de norm en het werkelijke 

gebruik van parkeerplekken 
bij de sportvelden / tennis-
banen op #IJburg | Tis tog 
wel eng om over de schel-
lingwoude brug te rijden 
met al die werkzaamheden 
als je #finalDestination heb 
gekeken | Morgen move 
naar ijtjeburoo | Overigens, 
het mooiste woord van dit 
weekend kwam van @ster-
revanRossem ‘Gelegenheids-
hippies’: over de gemiddelde 
Magneetfestival bezoeker. | 
nou het ijburg college is wel 
erg mooi van binnen
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MAXIS MuIden 
MegAStoreS Zeer 
goed bereIkbAAr

via de Pampuslaan in 5 minuten 
naar de Maxis. 

grAtIS PArkeren

De grens nadert. Dit is het moeilijkste 
moment: tot de grens heb je nog de 
illusie dat omkeren mogelijk is, dat je de 
eerstvolgende ausfahrt kunt nemen en 
plankgas terug kunt rijden. Het kan. Het 
is te regelen, vast, het geeft wat gedoe 

en ze zullen er niet blij 
mee zijn op kantoor 

en op de school van 
de kinderen, maar 
kiezen doet pijn, 
moet je maar 
denken. bene-
veld door het 
warme asfalt, 
door de uren 
achter het 
stuur, door 
de mo-
notone 

terugkeerkaravaan waarvan je deel 
uitmaakt, denk je even dat het mogelijk 
moet zijn; het is een mooie, heldere, 
vrolijk stemmende gedachte. Ze slapen 
allemaal, de kinderen en de vriendin, in 
de geborgenheid van de auto; ze zullen 
het begrijpen.

Eén afslag en een heel ander leven.

De laatste ausfahrt nadert. De laatste 
ausfahrt gaat voorbij en daar is de grens 
en dan is er geen weg meer terug, dan 
zit je alweer gevangen in de netten van 
het Nederlandse leven. Twee, drie dagen 
zul je pogingen doen iets vast te hou-
den van wat je bij gebrek aan een beter 
woord maar het ‘vakantiegevoel’ noemt, 
het gevoel dat je eigenlijk permanent 
zou willen hebben. je zult op kantoor 
vertellen over de wilde frambozen die 
je met de kinderen hebt geplukt op een 
flank van de Monte bianco, over de zui-

vere berglucht en de boerenwijn, maar je 
weet dat je de smaak van die frambozen 
al aan het vergeten bent, dat alles wat 
overblijft een usb-stick is met duizend 
digitale foto’s en dat ook digitale foto’s 
kunnen vergelen.

Over de grens, het herfstland in. Ze jak-
keren, de landgenoten; het is crisis, maar 
ze drukken je met hun verse audi’s aan 
de kant, auto’s met koplampen als slan-
genogen. je jakkert met ze mee. bij het 
benzinestation dringen ze voor, staan 
ze zuchtend in de rij, flikkeren ze hun 
rotzooi op de grond. Dat mogen de an-
deren opruimen. De anderen, dat ben je 
nooit zelf in Nederland.

In het benzinestation zijn zes mensen 
en alle zes hebben ze een tatoeage; bij 
een meisje kruipt een hagedis uit haar 
spijkerbroek, naar haar navel. Nors 
betaalt ze haar sigaretten. Het grijpt je 
naar de keel, de getatoeëerde onver-
schilligheid, de neiging alles wat vrolijk 
is de kop in te drukken. Donker en 
zwaar moet het leven zijn in het herfst-

land, en ingewikkeld. alleen zwarte hu-
mor is goede humor.

Het was geen verstandig besluit geweest 
om op de camping De avonden van Ge-
rard reve te lezen; die zinnen zeuren nu 
maar door in je hoofd. ‘Het graf gaapt, 
de tijd zoemt, en nergens is redding,’ dat 
soort werk. Naar dat land keer je terug.

De mens heeft last van filopatrie, las ik in 
een ander boek op de camping: de drang 
van sommige vogelsoorten om elk jaar 
terug te keren naar hun nest, ook al zijn er 
elders betere plekken beschikbaar om een 
nest te bouwen. Een nest bouwen op een 
nieuwe plek is inefficiënt, je weet nooit of 
het stevig genoeg is en hoe de buren zijn. 
Dus hou je alles bij het oude. Dat is uitein-
delijk het beste voor de soort.

Wilde frambozen. Zuivere berglucht. 
boerenwijn. Drie dagen om pijn te lijden 
en opnieuw te beginnen met het be-
kende, de vouwwagen leeg te halen en 
naar de stalling te brengen, en alles weer 
normaal te gaan vinden.

Ausfahrt

H et Het college van b&W, dat de jaarrekeningen van de stadsdelen 
ieder jaar bekijkt, heeft besloten tot extra financieel toezicht op 

stadsdeel Oost. In de rekening van Oost is de financiële tegenvaller voor 
de aankoop van MuzyQ verwerkt. Met dit dossier zijn grote bedragen 
gemoeid en de gemeente staat hiervoor mede garant. Het aangescherpte 
financiële toezicht van de gemeente kent vier fases. Oost zit nu in fase 
1, waarbij het vrij is in het besteden van eigen geld, maar zich periodiek 
moet verantwoorden aan wethouder van financiën lodewijk asscher. bij 
fase 3 zou er sprake zijn van ‘onder curatele stellen’.

THERAPEuTIsCH CEnTRuM OOsT 
OPEnT DEuREn

sTADsDEEL OOsT OnDER 
fInAnCIEEL TOEZICHT

I n september beginnen de repetities van de Ijburgfanfare. Oprichter en 
muziekdocent axel Schappert – zelf speelt hij trombone en tuba – wil 

graag samen musiceren en een multiculturele fanfare voor jong en oud 
oprichten. “Ik stel me voor dat we een avond per week bij elkaar komen. 
Iedereen die een niet door stroom gevoed instrument speelt is welkom: 
amateurs en professionals. Het is de bedoeling dat we aanwezig zullen 
zijn bij activiteiten op Ijburg, zoals bijvoorbeeld de intocht van Sinter-
klaas.” Het repertoire wordt bepaald door de leden. Voel je je geroepen? 
Meld je aan op www.ijburgfanfare.nl. In juli won axel Schappert de twee-
de prijs bij de prijsvraag WijkWens. Dit geldbedrag stelt hem in staat ‘zijn’ 
fanfare te realiseren. WijkWens is een leefbaarheidswedstrijd geïnitieerd 
door woonstichting De key met als doel bewoners en ondernemers te 
stimuleren hun wijk mooier te maken.

fAnfARE

Voor alle jongeren: ‘kappen met klagen’
Dromen van jongeren kunnen 
wel degelijk uitkomen. Vorig jaar 
is onder het motto ‘Jong op IJ-
burg’ veel gesproken met de jon-
geren op IJburg. Jongeren van 13 
jaar en ouder lieten zich horen 
over het gebrek aan activiteiten 
en faciliteiten. Met het project 
‘Kappen met Klagen’ geeft Yme-

re jongeren op IJburg de kans 
om ideeën werkelijkheid te laten 
worden en zo een impuls te ge-
ven aan hun eigen wijk. Zaterdag 
17 september was de kick-off op 
de havenkavel. Ymere zocht voor 
deze campagne samenwerking 
met het team van ‘Oasis Game’. 
Hun games zijn gebaseerd op 

de Braziliaanse methode om via 
jongerenparticipatie dromen van 
jongeren te realiseren. Niels van 
Oasis: “Op een speelse manier 
gaan we met jongeren aan de slag 
en vragen we hen naar hun dro-
men en talenten.”

I n amsterdam Oost, tussen de Dappermarkt en het Tropenmuseum 
in, ligt het Therapeutisch Centrum Oost. Het is een samenwerkings-

verband van een aantal therapeutische disciplines, met onder meer inte-
gratief therapeuten, een natuurgeneeskundig arts en psoriasistherapeut, 
een relatiecounseler en gewichtsconsulent en een stemtherapeut. Het 
centrum opent op zaterdag 8 oktober haar deuren. Van 11.00 tot 15.00 
uur kunnen geïnteresseerden komen kennismaken. Om 12.00 uur en om 
14.00 uur wordt er een overzichtspresentatie van het volledige aanbod 
gegeven. Die dag kunt u terecht voor kleine workshops, proefmassages 
en brochures. Therapeutisch Centrum Oost, Commelinstraat 47 sous. 
Zie voor meer informatie: www.therapeutischcentrumoost.nl

tOINE HEIJMANS

Jongeren konden ideeën spuien voor jeugdige activiteiten in de wijk . Beste idee: een buurtfeest in het 

Van Gohgpark. Ymere geeft €500,- om dat te realiseren.  Foto Martijn van den dobbelsteen

D e regeling Zon op je Dak gaat binnenkort weer van start. Van 
maandag 10 oktober tot vrijdag 2 december kunnen amsterdamse 

huiseigenaren én Verenigingen van Eigenaars via www.zonopjedak.nl sub-
sidie aanvragen voor zonnepanelen. Het geld wordt beschikbaar gesteld 
door de amsterdamse stadsdelen en de provincie Noord-Holland. Sinds 
2007 hebben al honderden amsterdamse huiseigenaren subsidie ontvan-
gen. Voor 2011 is een totaalbedrag van ruim €500.000 beschikbaar.

suBsIDIE VOOR ZOnnEPAnELEn

DENK OM HET STUKVRIEZEN VAN UW MOTOR

WIJ KUNNEN O.A. DE VOLGENDE FACILITEITEN AANBIEDEN:

• Winterstalling
•  Winteronderhoud motor - 

Uitgebreide service/werkplaats aanwezig 
•  Reparatie motoren 

(Service dealer van Mercruiser, 
Volvo Penta, Vetus, Yanmar, etc.) 

•  Antifouling (ter bescherming van 
het onderwaterschip)

•  Polyester reparaties
•  Levering en montage van bootaccessoires 
•  Boot geheel reinigen en in 

de was zetten of polijsten
•  Diverse andere werkzaamheden 

PEEK Watersport-Centrum Amsterdam

Diemerzeedijk 35 | 1095 KK Amsterdam 
T 020 6655701 F 020 6652721 
info@peekwatersport.nl | www.peekwatersport.nl

“
””

WINTERSTALLING 
VOOR UW BOOT NODIG?
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23, 24 en 25 september
Inside Design amsterdam 2011: 
Verschillende locaties, van 
winkelruimtes tot woningen, staan in 
het teken van design, presentaties en 
installaties. 10.00–18.00 uur, 
zie www.insidedesign.nl

23 september
film: Tournée; evt in combi met 
theaterdiner; Theater Vrijburcht, 
21.00 uur (www.theatervrijburcht.nl)

24 september
Muziektheater: Bender haast zich 
suf; Theater Vrijburcht, 20.30 uur. 
(openingsweekend, voorstellingen 
zijn onder van De rode loper 
www.rodeloper.org, 
www.theatervrijburcht.nl)

25 september
kofferbakverkoop, parkeerterrein 
blijburg 10.00-16.00 uur. Spulletjes 
voor weinig. juist iets te verkopen? 
kofferbakmarkt@gmail.com. laatste 
van het seizoen.

peutertheater: Memo (0-3 jr); Theater 
Vrijburcht, 11.00 uur 

kindertheater: De Swingende giraffen 
(3+); Theater Vrijburcht, 16.00 uur 

Open Huis, vier gratis dansvoorstellingen 
het Muiderpoorttheater (onderdeel 
rode loper)

kerk op Ijburg Waterviering, 
verzamelen bij N.a.p. aan de haven. 
Vaar mee naar het vogeleiland voor 
een openluchtviering en picknick, 11.00 
uur.

kamermuziek, brisk recorder 
Quartet amsterdam; Dutch diversity; 
Schuilkerk De Hoop, 15.00 uur 
(www.schuilkerkdehoop.nl)

30 september
film: Black Butterflies; Theater Vrijburcht, 
20.30 uur

t/m 30 september
Kiemkracht: 26 kunstenaars van fNV/
kIEM exposeren zeer gevarieerd werk; 
Cbk amsterdam, Oranje-Vrijstaatkade 71

1 oktober
Cabaret en muziek, eminent hoogleraar 
jacquelien de Savornin lohman: 
Dwaallicht; over het turbulente leven 
van een 75-plusser; pleintheater, 20.15 
uur (www.pleintheater.nl)

2 oktober 
jaarmarkt op de Dappermarkt. Maar 
ook: het befaamde standwerkers 
concours om de lou Haringman-
wisselbeker. 12 topstandwerkers uit 
Nederland strijden om deze trofee. 
Dapperstraat, 10.00-17.00 uur

3 oktober
Inloopspreekuur Nederlandse 
Stomavereniging, 14.00-16.00 uur, 
Voorlichtingscentrum OlVG, Oosterpark

4 oktober
Cybersoek, computer & inloop voor 
ondernemers: Workshop slimmer 
digitaal werken; Timorplein 22; www.
cybersoek.nl

Start meepraat- en discussieviering 
‘protestants of katholiek? Dominee 
Visser vs. pastoor Nederstigt. De 
binnenwaai, Ed pelsterpark 2

7 oktober
film: True Grit; Theater Vrijburcht, 20.30 
uur (www.theatervrijburcht.nl)

7 + 8 oktober
TaNDEM-dans; Muiderpoorttheater, 
20.30 uur

8 oktober
Muziektheater, De andersons: 
Mijn rijkdom (try-out), poëtisch en 
humoristisch liederenprogramma; 
Theater Vrijburcht, 20.30 uur

rock ’n roll Dance-night in café Cruise 
Inn; vetkuiven, ponytails en rock ‘m aan 
op Zeeburgereiland (zuiderzeeweg, 
www.cruise-inn.com)

9 oktober
Dans, urban arts & life; 
Muiderpoorttheater, 16.00 uur (gratis)

rooms-katholieke eucharistieviering 
met pastoor leo Nederstigt; De 
binnenwaai, 12.30 uur

12 oktober
peutervoorstelling Stapel van lindai 
boogerman; ‘stapelgekke verhalen’; 
pleintheater, 11.00 + 13.30 uur

Inloopspreekuur Nederlandse 
CVa-vereniging, 13.30-15.30 uur, 
Voorlichtingscentrum OlVG, 
Oosterpark

13 oktober
Van / Voor: tentoonsteling met ‘kamers’, 
speels en educatief. Cbk amsterdam, 
Oranje-Vrijstaatkade 71

14 oktober
film: Biutiful; Theater Vrijburcht, 20.30 
uur (www.theatervrijburcht.nl)

Dj in café-restaurant N.a.p aan de 
haven. Zoals elke vrijdag, vanaf uurtje 
of half tien.

15-23 oktober
Herfstvakantie, dus.

16 oktober
kinderfilm: Knoester (4+); Theater 
Vrijburcht, 13.30 uur (www.
theatervrijburcht.nl)

kinderfilm: Briefgeheim (9+); Theater 
Vrijburcht, 15.30 uur

Dans: Baile de Gafieira o.l.v. juliana 
braga; Muiderpoorttheater

Cybersoek, computer & inloop 
voor ondernemers: Open Inloop 
voor vragen over linked-in, twitter, 
facebook, excel, enz.; Timorplein 22; 
www.cybersoek.nl

20 oktober
Inloopspreekuur Glaucoomvereniging, 
13.30-16.30 uur, wachtkamer 
polikliniek Oogheelkunde, OlVG, 
Oosterpark

21 oktober
film: Potiche; Theater Vrijburcht, 20.30 
uur

27 oktober
Inloopspreekuur Diabetesvereniging 
Nederland (DVN), 14.00-16.00 
uur, Voorlichtingscentrum OlVG, 
Oosterpark

28 oktober
film: Black Swan; Theater Vrijburcht, 
20.30 uur (www.theatervrijburcht.nl)

de Brug nr. 8-2011 verschijnt

Elke zondag
Viering voor jong en oud; De 
binnenwaai, 11.00-12.00 uur (kerk 
open (met koffie) om 10.00 uur)

T/m eind oktober
‘kunst voor pampus’; eiland pampus: 
exposities in de donkere ruimtes van 
het fort. www.kunstvoorpampus.nl

Elke vrijdag
Dj in N.a.p.; uurtje of half tien

AGENDA

OOK EEn VERMELDInG In DEZE AGEnDA 
(ook digitaal op www.debrugkrant.nl)? 
Mail naar info@debrugkrant.nl. Het kost niets.

In sRI LAnKA LEVEn OP DIT MOMEnT RuIM 5.800 OLIfAnTEn; 
BIJnA nET ZOVEEL ALs ER BRIEVEnBussEn OP IJBuRG ZIJn.

AcHtER de Brug

BRIGADIER BERt 
DO

O
R M

AARtEN
 GERRItSEN

Wil jij de mooiste bos bloemen winnen? Stuur dan de oplossing 
van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 15 
oktober 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. 6-2011 was: reisbeschrijving. Mevr. a. van 
Vugt uit de Indische buurt, dhr. l. Tevier uit Ijburg, mevr. I. Witteveen uit Ijburg 
en mevr. M. van Huisstede uit Nederhorst den berg winnen die megamakkelijke 
winkelfietsmand van Mybasket www.mybasket.eu). Moeten ze zich wel even 
melden bij de redactie: 020-6126824.

Deze puzzel wordt u aangeboden door Don florito 
bloemenspecialist (Pampuslaan 31 - www.donflorito.nl)

Winnen! Bloedmooi bloemenboeket van Don florito t.w.v. €25
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De plaats van de omschrijvingen in het hokje geeft aan waar het woord moet komen:
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naar boven en links tegen de lijn naar links. Bij een pijl volgt u de pijl.pUZZEL pRIJSVRAAG

5800
JAARGAnG 4 | nuMMER 7 
21 sEPTEMBER 2011

cOLOFON DE BRUG

www.debrugkrant.nl

uitgever
V.O.f. uitgeverij Ijburg
Zwanebloemlaan 22
1087 CD amsterdam
020-6126824

Redactie
linda van den Dobbelsteen
redactie@debrugkrant.nl
06-21538880

Vormgeving
Tim Cannon
dtp@debrugkrant.nl

fotografie
Martijn van den Dobbelsteen
www.dobbelsteenfotografie.nl

Drukwerk
Dijkman offset, Diemen

Verspreiding
pakservice Verspreiding VOf
info@pakservice.nl
075-6152645

niet ontvangen?
info@debrugkrant.nl

Aan dit nummer werkten mee
Maarten Gerritsen, Elke Geurts, Willem 
Hamers, Toine Heijmans, Sinette 
Hesselink, Merel van Houts, josine 
Marbus, Dieuwertje Mertens, Carla 
peddemors, Daniella rijkes, Douwe 
Sluiter, Catherine Smit, Willie Wartaal

Opgericht: januari 2008

Advertenties
Martijn van den Dobbelsteen
martijn@debrugkrant.nl 
06-29040240

Oplage
27.000 exemplaren

Verspreidingsgebied
Diemen-Noord, Durgerdam,  
‘t funen, Ijburg, Oostelijk Havengebied, 
Schellingwoude, Science park, 
Zeeburgereiland

Displays
aH Ijburg, blijburg, blok4, DOk48, 
bakkerij lia, N.a.p., Maxis Muiden, 
Stadsdeelhuis Oost, Expo, Stomerij 
pamba (Winkelcentrum brazilië), 
Studio pampus, Café-restaurant polder, 
Thorwald brouwer Makelaardij, Vomar 
Ijburg


