
Fatima Elatik is terug
alle fractievoorzitters,  
en zijzelf,aan het woord

Pompstation Kriterion 
houdt al 50 jaar studenten 

aan het werk vvv

LMB
Tussen het aannemen van lekkende 
drinkbekers en een stuk of dertig 
tekeningen door, had ik spontaan 
‘ja’ gezegd op jufs vraag of ik dit jaar 
klassenouder wilde zijn. En zoals dat vaker 
gaat met dit soort dingen, werd ik maanden 
later hardhandig geconfronteerd met die 
onhandige opwelling van betrokkenheid. 
Zomaar op het schoolplein, op zomaar 
een woensdagmiddag in wat ook wel de 
‘feestmaand’ wordt genoemd.
Daar hebben we mijn jongste dochter. 
- Dag lieverdje, heb je een leuke dag 
gehad? Wacht even, de juf wil nog even 
iets aan me vragen. Of ik kan helpen bij 
de sinterklaasviering? Wanneer? Vrijdag 
de hele ochtend? Uh, tja, nou, ik regel wel 
wat. Cadeautjes helpen inpakken? Tuurlijk, 
draai ik mijn hand niet voor om. 
- Mamma, ik wou wat vragen. Mamma! 
Ze is nogal ongeduldig, mijn jongste 
dochter. Kan behoorlijk blèren. 
- Stil nou! Ik ben nu met juf aan het 
praten. Of ik ook assistentie kan geven 
bij de kerstviering? Vanzelfsprekend. 
16 december zei je? Ach, dan zeg ik het 
kerstdiner op mijn werk wel af. Ja, en 
natuurlijk regel ik ook nog vier hulpouders. 
Geen probleem. Zo snel mogelijk 
voorbespreken? Nou, vanmiddag gaat niet 
lukken. Morgen?
- Mamma, mag ik nou eindelijk wat vragen?
- Even wachten, daar is je zus. Hé hoi, was 
het leuk op school?
- Ja! Mam, mag Sophie bij me spelen?
- Nee, want je moet naar hockey.
- Ah, nou hoor. Hoef ik dan vandaag niet 
naar hockey? Ik wil eigenlijk niet. Ik kan 
nooit eens een keer gewoon spelen!
- Jawel, je kan elke dag spelen, maar 
vandaag even niet. Jij gaat gewoon naar 
hockey, punt uit. Kijk, daar is mijn lieve 
zoon ook. Hoe gaat-ie jongen? 
- Goed, maar mag ik met mijn vrienden in 
het pannenkoekenrestaurant eten?
 - Wat? Nu? Nou, niet van mijn geld in elk 
geval. Is dat ook niet een beetje overdreven 
om ‘uit’ te gaan eten? 
- O, dan doe ik het wel van mijn eigen 
zakgeld. Joehoe, jongens, het mag van 
mijn moeder! Ik ga snel naar huis mijn geld 
halen. Ik zie je zo, doei.
Over zijn schouder riep hij er nog 
achteraan: Mam, jij brengt me vanavond 
naar atletiek hè, ik ga niet alleen hoor. En 
de juf heeft gevraagd of je een keer kan 
komen helpen in december. Ons thema is 
vrijwilligerswerk…
- Oké, dan ga ik wél naar hockey, zegt de 
oudste dochter zuchtend. Blijkbaar ziet ze 
het licht. 
- Trouwens mam, 16 december heb ik 
een voorspeelavond van ‘piano’. Jullie 
komen toch wel hè? En mijn juf heeft óók 
gevraagd of je binnenkort een keer kan 
komen helpen. Met koken, want dat is óns 
thema.
- Mamma, mamma, mamma! De jongste is 
een volhouder. Mamma, mag ik op ballet?
Zal ik u wat bekennen? Soms bekruipt me 
het gevoel, dat ik misschien toch niet zo heel 
erg geschikt ben voor het moederschap.

Fijne kerstdagen.

Feestmaand
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

IJburg is ontworpen als autoluwe wijk. Met 
andere woorden: het openbaar vervoer zou 
er tiptop moeten zijn. Vindt u dat ook? Vindt 
u dat de verbinding met de stad anders of 
beter aangelegd had kunnen worden?

De gemeente Amsterdam is verantwoorde-

lijk voor de infrastructuur in de stad. Het 
GVB verzorgt, in opdracht van de Stadsre-
gio Amsterdam, het openbaar vervoer van 
en naar IJburg. Tramlijn 26 is een goede 
verbinding, maar ook een kwetsbare omdat 
er van en naar IJburg beperkte uitwijkmoge-
lijkheden zijn. Sinds augustus 2009 rijdt bus 

66 tussen IJburg en Station Bijlmer ArenA. 
Deze lijn biedt geen rechtstreekse verbinding 
met CS, maar reizigers kunnen op halte Gan-
zenhoef overstappen op de metro en bij Bijl-
mer ArenA de metro of trein nemen naar CS. 

Is het mogelijk informatievoorziening op 
de perrons te realiseren, zodat mensen we-
ten waar ze aan toe zijn als de tram op zich 
laat wachten? Ik denk bijvoorbeeld aan een 
lichtkrant met actuele informatie. 

Langs de route van lijn 26 is op iedere halte 
een digitale informatiedisplay waarop de 
reiziger kan zien hoeveel minuten het nog 
duurt voor de tram bij de halte zal zijn. 
Daarnaast zijn de haltes voorzien van een 
omroepinstallatie, waardoor het mogelijk 
is bij calamiteiten informatie door te ge-
ven aan de wachtende passagiers. Deze in-
formatiemiddelen zijn niet altijd even goed 
ingezet. We hebben het proces aangescherpt, 
waardoor we nu reizigers beter en sneller 
van informatie kunnen voorzien bij een ac-
tuele storing.

Bij zo’n verstoring van de dienstregeling 
duurt het vaak lang voordat de eerste bus 
verschijnt. Tijdens de laatste storing zelfs 
anderhalf uur. Kan dat sneller? En is het 
mogelijk om in de buurt bussen te stallen 
die direct kunnen worden ingezet?

Lees verder op pagina 7

IJburg heeft vooralsnog slechts één ontsluitingsweg. Nogal ontoereikend. 
Automobilisten staan in de spits niet zelden in ellenlange files. Komt door die 
veel te smalle brug. Die ook nog eens moet worden gedeeld met tramlijn 26, 
sinds afgelopen zomer weliswaar de meest frequente, maar tegelijkertijd ook 
zeer kwetsbare OV-verbinding met ‘de stad’. Alternatieven zijn er niet. Buslijn 
66 is nauwelijks een optie. Want die belandt in dezelfde IJburgfile. Toch? Zes 
vragen aan het GVB.

‘BUSLIJN 66 GOED ALTERNATIEF’
GBV zIET GEEN pROBLEEM BIJ OpENBAAR VERVOER VAN EN NAAR IJBURG
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Dominee Rob Visser,
goedheiligman voor één dag, 

komt God niet brengen

Bus 66 op weg naar station Bijlmer/ArenA in Zuidoost. Volgens het 
GVB is deze verbinding een ‘goed alternatief bij een storing op lijn 26’.
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WINKELCENTRUM IJBURG WENsT U EEN
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spETTERENd NIEUWJaaR ‘OpGEVEN IS MIJ 
 TE MAkkELIJk’

Het doek leek gevallen. Maar nauwelijks een maand later 
is ze alweer terug. Terug aan de top. Nadat afgelopen 
oktober de coalitie van stadsdeel Oost was gevallen, kon 
voorzitter Fatima Elatik weinig anders: ze trad terug als 
voorzitter van het stadsdeel. Directe aanleiding voor 
het gekrakeel was formeel het financiële debacle rond 
muziekmakerscentrum MuziQ, maar meer nog was het 
misschien wel de interne onenigheid binnen haar eigen 
PvdA die Elatik opbrak. 

Na weken van oriënterende gesprekken kozen coalitiepartners 
GroenLinks en D66 er toch weer voor om met diezelfde PvdA te 
gaan samenwerken. En zie, op 23 november, na een spannende 
stemronde, keerde ook Fatima Elatik terug op haar post als stads-
deelvoorzitter. Thijs Reuten (eveneens PvdA) werd die dag benoemd 
tot wethouder en nam de plaats in van Germaine Princen. 

Hoe was dat mogelijk, die snelle terugkeer? En is iedereen daar ge-
lukkig mee? De fractievoorzitters van het stadsdeel aan het woord. 
Inclusief Fatima Elatik zelf natuurlijk. ‘Opgeven is mij te makkelijk’

“Voor een goed begrip: er was geen poli-
tiek geschil, maar een geschil om de ma-
nier waarop er politiek werd bedreven. Ik 
bedoel, stijlen botsen. En dat is de PvdA 
die avond fataal geworden. Een aantal 
PvdA-ers heeft fouten gemaakt. Maar ie-
dereen maakt fouten. En ik hou niet van 

afrekenen, van mensen meteen maar aan de kant zetten. 
Ik hou van constructief; zaken uitspreken en vertrouwen 
terugwinnen. Daarom zijn we opnieuw met de PvdA gaan 
praten. Ook omdat ze – laten we dat niet vergeten – bij de 
gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen kregen.

Er ligt nu een goed coalitieakkoord. Samen met de PvdA 
willen we de problemen in Oost oplossen. Als we het nu 

goed kunnen krijgen, dan zit het ook de rest van de pe-
riode goed. Natuurlijk heeft de PvdA iets uit te leggen, 
maar zoals sommige dingen in het nieuws zijn geko-
men... Dat vind ik niet oké. Neem De Telegraaf: dikke 
koppen en suggesties. Maar geen hoor en wederhoor 
toepassen. Dat is heel kwalijk en dat verwijt ik de pers 
ook. 

Het was een pittige periode en het heeft veel tijd gekost. 
Maar ik ben blij dat we weer een voltallig bestuur heb-
ben. Vergeet niet: we zitten met een fusiestadsdeel in eco-
nomisch zware tijden. Er ligt een aantal lastige dossiers. 
En in dat perspectief zeg ik: aan het werk. We zijn samen 
aan het karwei begonnen, we gaan samen het karwei af-
maken.”“Dat je 30 miljoen verkwanselt en daarna gewoon 

kan terugkeren, dat vinden wij raar. En dan ook 
nog met dezelfde bestuurder aan het hoofd. Dat is 
nou precies waarom bewoners het vertrouwen in 
de politiek verliezen. 

In de politiek moet je verantwoordelijkheid nemen 
en als stadsdeelvoorzitter heb je een bijzondere rol in dit soort pro-
cessen. Je hebt de regie en daaraan heeft het nogal ontbroken. Dan 
kun je niet zomaar terugkeren. Het maakt ons een beetje angstig 
voor de toekomst. Ik denk eerlijk gezegd dat dit niet het laatste lijk 
was, dat uit de kast van Oost valt. 

Er staan veel grote dingen te gebeuren. Daar is een stabiele coalitie met 
een stabiele voorzitter voor nodig. Ik heb in Zeeburg ook met Elatik 
samengewerkt. En ook toen viel op dat zij niet uitblinkt in dossierken-
nis. Er speelden alleen andere dingen dan in Oost. Hier is het grootser. 

Hoe het nu verder moet? Tja. Het ziet er niet rooskleurig uit. Aan 
de ene kant door de moeilijke dossiers die voor ons liggen; aan de 
andere kant door een coalitie die onzes inziens niet stabiel is. Maar 
als VVD, en ook als oppositie, hebben we nu wel gezegd: kom op, 
we zetten de schouders eronder. In een tijd van bezuinigen moeten 
we de juiste keuzes maken. Daarbij: alles is er nu wel over gezegd. 
Het is tijd om door te gaan.”

“Wij vinden, als SP, dat 
de PvdA-fractie de laat-
ste tijd een zwakke in-
druk maakt. En daarom 
is het onverstandig dat 
die partij terugkeert. Ze 

hadden de tijd moeten gebruiken om de 
zaken op een rijtje te zetten. Als bestuur-
der heeft mevrouw Elatik geen sterke 
indruk gemaakt, haar stukken niet goed 
aangeleverd. Wij voelden ons in de raad 
niet altijd serieus genomen. Kritiek werd 
afgedaan als ‘zeuren’. Maar kom op zeg, 
wij hebben een oppositietaak uit te voe-
ren. De PvdA had kunnen weten dat er 
weerstand zou komen; de gebeurtenissen 
stonden in alle kranten, kwamen op ra-
dio en tv. 

Ik vind het daarom niet verstandig van 
de PvdA dat ze mevrouw Elatik opnieuw 
naar voren hebben geschoven. Niet al-
leen de voltallige oppositie stemde te-
gen, maar ook twee leden van de coalitie. 
Ze zegt zelf: Als ik buiten loop, spreken 
mensen me aan: je moet terugkomen. 
Maar als ik de markt op ga, dan hoor ik 
van iedereen: Zorg ervoor dat ze niet te-
rugkeert. 

We hebben weinig vertrouwen in dit be-
stuur. Maar goed, er is democratisch be-
sloten, dus moeten we het ermee doen. 
En we zullen hen op daden beoordelen. 
Doen ze het goed, dan gaat mijn duim 
omhoog; gaat het niet goed, dan leveren 
we kritiek. We gaan hen beoordelen op 
wat ze doen en op wat ze aanleveren.”

“Natuurlijk heb ik getwijfeld of ik op-
nieuw voorzitter wilde worden. Er is 
mij veel verweten. Maar ik heb geen 30 
miljoen verkwanseld, zoals mij dat in de 
pers in de schoenen is geschoven. Dos-
sier MuziQ heb ik geërfd uit het verle-

den. Het nieuwe bestuur van Oost heeft bovendien een 
oplossing voorgesteld. Daar kun je het politiek niet mee 
eens zijn, maar dat besluit is genomen. 

Ik vind het jammer dat het zo gelopen is. Ik doe dit werk 
voor de bewoners. Zij hebben mij democratisch gekozen 
en ik heb hen een belofte gedaan. Ik ben een politiek dier, 
wil goede dingen doen. Opgeven is mij te makkelijk. Ervoor 
gaan en verantwoordelijkheid nemen, dat is wat ik doe. 

Moest ik weg, omdat de fractie steken heeft laten vallen? 
Mmmmm. Laat ik het zo zeggen: dit zag niemand aanko-
men. Die avond, de chaos, iedereen was flabbergasted. De 
gemoederen liepen hoog op, maar ik kon mijn stem niet la-

ten horen. Letterlijk! Ik had een keelontsteking. Dat maakte 
het extra moeilijk. Het was daarna niet meer om te draaien. 

Ik voel me schuldig over de manier waarop het is gelo-
pen. Dit is slecht geweest, ook voor het imago van de lo-
kale politiek. Nu wil ik rust in de tent. Daarom heb de 
afgelopen weken met alle fractievoorzitters van de op-
positie gesproken. We hebben goede afspraken gemaakt. 
De oppositie, de coalitie, de hele raad, we moeten samen-
werken. Vanaf nu gaat het weer om de inhoud en niet om 
de persoon. Ik heb vertrouwen in de toekomst.

Tot slot zou ik graag nog iets recht willen zetten. De op-
positie is nogal gevallen over dat veelbesproken interview 
in Het Parool van 25 november. Ik heb daarin gezegd dat 
ik een makkelijk doelwit ben, omdat ik moslim ben en 
een hoofddoek draag. Ik doelde op de vele reacties op 
internet, vaak uit extreemrechtse hoek. Ik weet dat de op-
positie zo niet naar mij kijkt. Dat idee wil ik graag uit de 
wereld helpen.”

 Fatima Elatik (Stadsdeelvoorzitter)

‘Ik heb vertrouwen in de toekomst’

 Astrid kuiper (GroenLinks)

‘We gaan het karwei samen afmaken’

 Meta Meijer (Sp)

‘We hebben  
 weinig vertrouwen  
 in dit bestuur’

“Ja, ik draai er niet om heen, wij waren tegen de 
PvdA in het bestuur. Die fractie is niet stabiel. Uit 
dien hoofde waren we ook tegen de terugkeer van 
Fatima Elatik. Terwijl we in mei nog vóór hadden 
gestemd, oké. Maar er is intussen echt wel wat ver-
anderd. En ook al beweert ze zelf van niet: het feit 

dat ze zo bekend is, dat ze zo de aandacht trekt, is een nadeel. Daar 
help je het stadsdeel alleen maar meer mee achteruit. Het had haar 
gesierd als ze haar plek had afgestaan. Eerlijk gezegd denk ik ook 
dat stadsdeel Oost een maatje te groot voor haar is. 

Tja, hoe moet het verder? Wij hebben er in elk geval weinig ver-
trouwen in. Het is voor mijn gevoel geen sterke coalitie; er wordt 
niet goed samengewerkt. Dit is een reactief bestuur. Er wordt ge-
reageerd op kritiek van de oppositie in plaats van dat er zelf initi-
atief wordt genomen. Dit is mijn derde raadsperiode – dus enige 
ervaring kan mij niet worden ontzegd – en ik zie bitter weinig elan 
in dit bestuur. De oppositie, hoewel heel verschillend, werkt juist 
heel goed samen. 

Toch gaan we met frisse moed verder. Dat moet wel, want er is genoeg 
te doen. Afgezien van de politieke kwesties werken we aan onderling 
vertrouwen en samenwerking. Maar we zullen ze scherp houden.” 

 Bas van Vliet (Méérbelangen) 

‘Stadsdeel Oost is een maatje  
 te groot voor haar’

FATIMA ELATIk TERUG AAN DE TOp IN STADSDEEL OOST

“Uit de fractie stappen was een keuze van de PvdA. In-
houdelijk hadden we geen discussie. Daarbij verwach-
ten we dat het oorspronkelijke programma alsnog kan 
worden uitgevoerd, nu de partij fractievoorzitter Meint 
Helder heeft vervangen door Adri van den Dries. In de 
weken voor de herbenoeming zijn er goede gesprekken 

gevoerd. Zowel met Van den Dries als met andere fractieleden. Wij kun-
nen nu weer met elkaar samenwerken. 

Wat Fatima Elatik betreft: ze heeft veel kwaliteiten die goed zijn voor dit 
Stadsdeel. Zij is in staat om mensen te binden. Dat ze bekend is, kan ook 
een voordeel zijn. Laten we eruit halen wat erin zit, zeg ik dan. Zij heeft 
veel over zich heen gekregen en daarom hebben we heus wel tegen PvdA 
gezegd: denk er goed over na. Maar wij hadden geen problemen met 
haar als Stadsdeelvoorzitter. 

Dat we vertrouwen moeten winnen, akkoord. Maar dat was vóór 5 ok-
tober ook al zo. Laten we wel wezen: door dit gedoe zijn we nog niets 
eens begonnen. We moeten hoe dan ook bezuinigen en dat is een pit-
tige klus. Aan de slag daarom met de begroting voor 2011. En de kaders 
scheppen voor de toekomst.”

 Tanya Sancisi (D66)

‘ze is in staat om mensen te binden’

 Marianne poot (VVD) 

‘Dit was niet het laatste lijk 
 dat uit de kast valt’

Het stadsdeel kantoor.
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De leeuw                   gaat los!

adres

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

openingstijden

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

wij zijn dealer van:

Op een gegeven moment besef je dat je niet in slaap gaat vallen. Je hebt je 
dan al een paar keer omgedraaid, en je kussentje is ook alweer een keer of 
vier opnieuw opgeklopt.
Kut. Wat zijn de mogelijkheden? Nog even tv kijken... De was toch maar 
doen... Beetje muziek maken... Fokket, ik blijf gewoon liggen. Hoe vervelend 
vind ik dit? Soms lig je wakker en dan vind je het wel best allemaal en wacht je 
geduldig tot Klaas Vaak toch nog even langskomt maar vandaag niet. Je moet 
morgen vroeg op en je hebt je slaap echt nodig dus je ligt je te ergeren aan 
het wakker zijn. Nog maar een keertje omdraaien dan. En nog een keer. En 
nog een paar keer. Zuchten. Balen. Het kussentje een paar stompen verkopen.
Aha! Je hoort dat de pc nog aan staat! Dat is het zeker... 
Dat is het wel eens geweest. Opstaan... Licht aan... Pc aan... Pc uit... Licht uit... 
En weer in bed. Wat een stilte. Veel te stil om in slaap te vallen natuurlijk. 
Nu is het alweer tijd om al je problemen door je hoofd te laten malen. Balen. 
Zuchten. Aldiedingen. Waarom kun je nou niet gewoon in slaap vallen?
Iedereen doet ‘t. Je moet over zoveel uurtjes alweer op, het heeft al bijna 
geen nut meer om te slapen. Aaargh! Oké, als je nu in slaap valt ben je nog 
cool... ... Nog steeds wakker. Even huilen dan maar. Niet te lang, anders val 
je sowieso niet in slaap. Droog je traantjes, draai je nog een paar keertjes 
om want nu begint het wel heel laat te worden. Licht buiten... Balen. Potje 
zuchten... Vermannen... Het is namelijk alweer tijd om op te staan. Joepie.

Verstuurd vanaf waar ik ben.

WILLIES
WARTAAL
• • • • • • cARpE DIEM • • • • • •

Dat ze zo enorm op elkaar lijken is voor de zussen geen bezwaar. “Daar houden we mensen 
juist wel eens mee voor de gek. Moeten ze maar beter opletten.” En ook al zéggen ze vaak 
hetzelfde, ze zijn heel verschillend. Fleur is naar eigen zeggen ‘de stoere’, terwijl Femke ‘meer 
van rokjes houdt’.

Fleur vindt het gezellig op IJburg. Femke ook. “Ja gewoon, leuk. Er wonen aardige mensen. En 
op school is het ook heel leuk.” “Supergezellig,” vult Fleur aan. “Ik zou nergens anders willen 
wonen in ieder geval.” 

“Alleen,” mijmert ze verder, “is het wel jammer dat er hier geen zwembad is. Daarvoor moet je 
eerst een eind rijden.” Femke: “Maar ja, het is wel weer fijn dat er een winkelcentrum vlakbij is. 
Lekker makkelijk als je bijvoorbeeld een cadeautje moet kopen.” “Eigenlijk is alles wel dichtbij,” 
zegt de tweeling dan spontaan in koor.

Tussen de lessen in groep 7 van de basisschool en het spelen met vrienden door, doen ze allebei 
aan atletiek (in Watergraafsmeer) en aan streetdance. Vorig jaar zaten ze op kunstschaatsen. 
Maar nu niet meer. Fleur: “Het was wel leuk. Maar we hadden een hele strenge juffrouw. Een 
keer was een meisje op haar gezicht gevallen. Maar ze moest gewoon doorschaatsen.” “Dat was 
wel zielig,” vindt Femke. “Wij konden het wel goed, want we mochten bij de selectie. Maar dat 
wilden we niet, want dan moesten we in de zomervakantie trainen. En daar hadden we dus 
geen zin in. Toen zijn we maar gestopt.”

Wat de dames het meeste missen? Tegelijk: “Een zwembad dus!” Maar gelukkig, verzucht de 
tweeling, kunnen we in de zomer buiten zwemmen. Femke: “Dan gaan we meestal naar Esther, 
want die heeft een steiger. Alleen is het water soms best wel vies.” “Inderdaad, dat is echt niet 
fris joh,” gruwelt Fleur. “Er zwemmen ook ratten in. Dat hebben we een keer gezien.”

Vergissen mensen zich wel eens in wie nou eigenlijk wie is? “Vaak,” zegt Femke. Fleur vult aan: 
“Echt heel vaak. Dan zegt iemand bijvoorbeeld Femke tegen mij. In groep vier hebben we daar 
een keer een grapje mee uitgehaald. Toen we een invaljuf hadden...” “Oef.” Femke slaat haar 
hand voor haar mond. “Dit zou ik maar niet aan de krant vertellen.” Maar Fleur gaat onver-
stoorbaar door. “Femke vond het ene vak niet leuk, en ik juist het andere niet. Toen hebben 
we geruild. En de invaljuf heeft het niet gemerkt. Maar later hebben we het wel aan onze echte 
verteld.”

Fleur, Femke en hun beste vriendin Esther gaan later samen ‘een modewinkeltje beginnen’. Dat 
weten ze al zeker. Het liefst op IJburg. Gewoon, met alle soorten kleding. Ook voor mannen? 
“Nee!” klinkt het weer in koor.

FLEUR EN FEMkE (10)kIJk Op DE WIJk
‘Oeh, dát zou ik maar niet aan de krant vertellen’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Huiskamer 

`  Huiswerkbegeleiding 
 

 

 

 

 

 

 

maximaal 10 (middelbare) scholieren 

persoonlijke aandacht 

studievaardigheden 

twee vaste begeleiders 

ontspannen leren 

 

Huiswerkbegeleidingsinstituut De Huiskamer 

Corn Zillesenlaan 96 

Amsterdam, Steigereiland 

www.dehuiskameropijburg.nl 

dehuiskameropijburg@gmail.com 

06-38130939 

Na de zogenoemde ‘tweede schouw’ heeft wethouder Maarten van Poelgeest 
(Ruimtelijke Ordening) eind november een groot aantal Amsterdamse 
nieuwbouwplannen geschrapt of gekort. Over IJburg Fase 2 is daarbij nog 
niet gesproken. Voordat het college van burgemeester en wethouders een 
besluit neemt over de uitbreiding van IJburg wil men eerst weten welke 
besparingen de tot nu genomen maatregelen precies opleveren. Deze cijfers 
zijn op z’n vroegst half januari 2011 bekend, zo laat een woordvoerder ons 
weten. Een week of drie later wordt dan duidelijk of de eerste 45 hectare van 
IJburg Fase 2 gerealiseerd mogen worden.

In Het Parool van zaterdag 4 december jl. werd overigens beweerd dat 
‘ingewijden’ en ‘bronnen rond het stadsbestuur’ het uitgesloten zouden 
achten dat IJburg 2 de komende jaren van de grond komt. Van Poelgeest en 
zijn collega wethouder Lodewijk Asscher (Financiën) laten ons desgevraagd 
weten zich in dit artikel niet te herkennen. 

Carla M. Peddemors

BESLUIT IJBURG 2 WAchT 
Op NIEUWE REkENSOMMEN

OPENINGSTIJDEN MAANDAG T/M VRIJDAG 
08.00 TOT 18.00 U. ZATERDAG 10.00 TOT 13.00 U.

Professionele voorlichting over 
de veiligheid en gebruik van 
uw geneesmiddelen
Persoonlijke aandacht
Persoonlijk adviesgesprek
Uitgebreid zelfzorgassortiment
Open op zaterdag

Samenwerken aan 
Uw gezondheid

www.apotheeksynergia.nl

IJburglaan 1485-1487 | 1087KM Amsterdam
T 020-4160403 F 020-4167597

Mevr. dr. T.T. Menckeberg
Dhr. drs. B.P.S.K. Lee

Amsterdam Dance Centre IJburg | Krijn Taconiskade 444 
020-6161885 | www.amsterdamdancecentre.nl

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

ROOSTER VOLWASSENEN 

DECEMBER 10/JANUARI 11 
Ma 09.30-10.30 HATHA FLOW YOGA beg. 

 19.30-20.45 HIPHOP beg.

 20.45-22.00 PILATES beg. 

Di 19.00-20.15 KLASSIEK beg/int 

 20.15-21.30 ZUMBA 

Woe 19.30-20.45 STREETDANCE

 20.45-22.00 BELLY JAZZ 

Do 19.30-20.45 MODERN JAZZ beg. 

 20.45-22.00 PILATES FLOW int. 

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

www.debrugkrant.nl

Femke (l) en Fleur (r) op het ijs bij hun 
huis op Haveneiland. Al hebben ze 
talent, ze stopten met kunstschaatsen. 
‘Geen tijd om nog gewoon te spelen’.

Weekprogramma
Dinsdag:	 Avondje	Makkelijk.
	 Even	lekker	niet	koken,	bestellen	of	halen	maar	lekker	eten	
	 in	The	Lighthouse	en	genieten	van	een	goede	maaltijd,	€	10,00	pp	

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

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

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

Zondag:	 Harbour	Club	Jazz-afternoon
	 Van	16.00	tot	18.30	live	jazz	en	aansluitend	de	mogelijkheid	voor	
	 een	heerlijk	3-gangen	diner	voor	€	25,-		!

Deze	advertentie	geeft	recht	op	een	flesje	huiswijn	bij	uw	volgende	
etentje	in	Harbourclub	“the	Lighthouse”!	(nvt	bij	€	10	diner)

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

www.thelighthouse.nl

Krijn	Taconiskade	432	te	IJburg	|	020-750	83	95	|	Info@thelighthouse.nl
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MAAK KANS OP eeN QUICK FIT 
PeRSONAL TRAINING PROGRAM 
(GRATIS 6 PT-SeSSIeS!)
Met een ingevulde strook en een goed antwoord 
maak je kans op 6 gratis Personal Training sessies. 
Lever deze in bij Life&Kicking!

Wat zijn de voordelen van het trainen 
met een Personal Trainer?
A je boekt sneller resultaat
B het is heel betaalbaar
C beide antwoorden zijn juist

Voornaam:    

Achternaam:

Adres:     

Postcode:

Woonplaats:

Tel.nummer:    

E-mail adres:

Geboortedatum:

*Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor Life&Kicking 

gebruikt en niet aan derde verstrekt. 

WAAROM IS pERSONAL TRAINING IETS VOOR U?!
1 100% FOCUS
Een LAPT Personal Trainer is alleen met zijn of haar klant bezig! 100% focus! Dit kan 1 op 1 zijn, 
maar ook een klein groepje van 4 personen of meer. Tijdens de sessie komt er niets tussendoor en 
gaat alle aandacht naar de klanten in de sessie. Dit in tegenstelling tot fitness begeleiding, waar een 
instructeur doorgaans de beperkte tijd moet verdelen over een grote hoeveelheid klanten.

2 vOLLedIG TOeGewIjd
Een LAPT Personal Trainer is volledig toegewijd om jouw doelen te realiseren! Het motto van LAPT 
is: ‘’ik geef nooit op dus jij geeft nooit op! Wij zullen kost wat kost jouw doelen behalen!’’

3 FLexIbILITeIT
Een LAPT Personal Trainer is flexibel! De Personal Trainer spreekt af wanneer het de klant schikt! Bij 
de normale fitnessbegeleiding dient men zich toch vaak aan te passen aan de mogelijkheden in het 
werkrooster. De LAPT trainer is dus veel flexibeler en kan zelfs buiten de club of ’s avonds laat een 
trainingssessie doen.

4 GOed GeSChOOLd
Een LAPT Personal Trainer weet en kan meer! De meeste Personal Trainers waren vroeger ook 
jarenlang fitness instructeur maar hebben zich veelvuldig bijgeschoold. Velen beschikken 
over bijzondere kwaliteiten die clubleden nog sneller en beter helpen bij het bereiken van hun 
gezondheids- en fitheidsdoelen. LAPT Personal Trainers worden doorlopend geschoold!

5 FUNCTIONeLe TRAINING
Een LAPT Personal Trainer doet andere oefeningen! Een LAPT-er heeft meer ruimte, mogelijkheden 
en materialen om functioneler te trainen. Functionele training betekent kortweg; meer oefeningen 
die aansluiten bij de situatie in de dagelijkse praktijk. Er worden dus veel andere oefeningen gedaan.

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

WAAROM NIET IN UzELF INVESTEREN 
MET pERSONAL TRAINING!!

GOEDE VOORNEMENS 
VOOR 2011!!??

jA! IK dOe Mee eN MAAK KANS OP 6 
GRATIS PeRSONAL TRAINING SeSSIeS.

Maak je training compleet! Nieuw bij 
Life&Kicking, waar de conventionele 
training stopt vullen wij deze aan met 
innovatieve tools….sneller resultaat 
met groeps personal training, eindelijk 
betaalbaar voor iedereen!

KeTTLebeLL
Kettlebells zijn een van de 
meest effectieve manieren 
om kracht te ontwikkelen. 
De Kettlebell is een ijzeren 
gewicht, de handles zijn dik, 
wat elke oefening zwaarder 
maakt. Dit geeft een 
geweldige workout.

viPR 
Vitality, Performance, Re-conditioning – is dé 
ontdekking op het gebied van full body training.

ViPR is gecreëerd om doelgericht te trainen en de 
training richt zich specifiek op het behalen van je 
trainingsdoel, zodat je optimaal resultaat boekt! 
Personal Training met ViPR biedt je een onuitputtelijke 
bron van oefeningen en daagt uit op elk denkbaar 
niveau. Het geheim achter de effectiviteit van de ViPR 
training is Whole Body Integration (WBI), hierbij gebruik 
je bij elke oefening het totale lichaam. Ons lichaam is 
ervoor gemaakt om kracht over het gehele lichaam 
te verdelen, hoe beter we dit doen, hoe minder kans 
er is op blessures en hoe beter we presteren. ViPR is 
uniek in zijn soort omdat het evenaart wat ons lichaam 
van nature doet! De bewegingen en oefeningen die 
we uitvoeren op de sportschool zijn vaak geïsoleerd 
en verliezen snel hun doel waardoor men sneller 
opgeeft. Personal Training met ViPR training biedt 
hier uitkomst! Je Personal Trainer stelt een specifiek 
trainingsprogramma op voor het trainen op de ViPR, 
gericht op jouw trainingsdoelen.

Bij een verstoring wordt gekeken naar de 
aard en de duur ervan. Soms weten we dat 
het niet al te lang zal duren en dan is het in-
zetten van vervangend vervoer niet nodig. 
Als er wel pendelbussen nodig zijn, dan be-
kijken we waar we zo snel mogelijk andere 
bussen vandaan kunnen halen zonder ande-
re lijnen te verstoren. Materieel in de buurt 
stallen is geen oplossing; je moet ook chauf-
feurs hebben die de bussen gaan besturen. 
En bussen onnodig stil laten staan, kost geld. 
Overigens worden bij geplande werkzaam-
heden altijd pendelbussen ingezet. 

Als er bussen worden ingezet, rijden die 
eerst helemaal naar het oosten. Als daar de 
mensen instappen, is er voor mensen bij 
de laatste haltes vaak al geen plek meer. Is 
daar iets op te verzinnen? 

We proberen zoveel mogelijk reizigers mee 
te nemen door de pendelbussen op ver-
schillende plekken te laten halteren. Dat wil 
zeggen: om zo snel mogelijk de ‘normale’ si-
tuatie te creëren, kan het gebeuren dat een 
pendelbus niet stopt bij een halte waar reizi-
gers staan. Wij begrijpen dat dit kan leiden 
tot onbegrip. Maar zoals gezegd, er is een 
alternatief. Bus 66. Deze lijn heeft weliswaar 
geen rechtstreekse verbinding met CS, maar 
reizigers kunnen op Ganzenhoef overstap-
pen op de metro of op Bijlmer ArenA de 
metro of trein pakken naar CS. 

Is het mogelijk een aantal bus- en tramlij-
nen uit Oost door te trekken naar IJburg? 
Of wellicht een veerpontje te laten varen 
van IJburg naar Oost? 

De gemeente Amsterdam is verantwoorde-
lijk voor de infrastructuur in de stad. Het 
GVB verzorgt, in opdracht van de Stadsre-
gio Amsterdam, het openbaar vervoer van 
en naar IJburg. Het ontwikkelen van nieuwe 
of aangepaste routes gebeurt door de Stads-
regio Amsterdam. 

Ook voor het GVB zijn dit spannende tij-
den. Het kabinet wil het OV aanbesteden. 
Wat vindt het GVB hiervan?

Het kabinet denkt een kostenbesparing van 
120 miljoen euro te kunnen realiseren door 
het openbaar vervoer in de drie grote steden 
openbaar aan te besteden. Experts geven aan 
dat een besparing van maximaal 50 miljoen 
euro haalbaar is. Anno 2010 zijn zowel GVB 
als de RET en HTM openbaarvervoerbedrij-
ven die tegen marktconforme prijzen markt-
conforme prestaties leveren. De Stadsregio 
Amsterdam heeft het aanbestedingsproces 
voor de concessie Amsterdam zorgvuldig, 
transparant en marktconform doorlopen. 
Het GVB heeft de concessie verworven door 
een marktconform bod uit te brengen. 

Al twitterend vonden ze elkaar, 
agterhuis, chielemans, bobsgrid, 
jerrylieveld, sebsoft, reijenga, 
bouwmanen – en IJburg Mobiel was 
geboren. Ze spraken een keer af bij 
N.A.P., bouwden een website waarop 
veel informatie geplaatst werd en 
zochten contact met twitterende 
politici van de stadsdeelraad en de 
centrale stad. 

Met succes, want de ‘Jan Hoekfile’ 
staat inmiddels onuitwisbaar op de 
politieke agenda. Onlangs ging er 
via stadsdeelwethouder Jeroen van 
Spijk een brief naar Eric Wiebes – de 
verantwoordelijk wethouder van de 
Centrale Stad. In die brief worden 
oplossingen aangedragen voor het 
fileleed op de korte én op de lange 
termijn. 

Verschillende acties zijn inmiddels 
uitgevoerd of staan gepland. Zo 
zijn de zogenoemde groentijden 

van stoplichten aangepast ten 
faveure van de automobilisten die ’s 
ochtends het eiland af willen, en ’s 
avonds precies andersom. Binnenkort 
wordt de uitvoegstrook S114 op de 
ringweg A10 in de richting van IJburg 
verlengd. Zo worden gevaarlijke 
situaties voorkomen die ontstaan 
door auto’s die laat invoegen. 
Tegelijkertijd wordt de doorstroom 
van verkeer bevorderd dat bij de afrit 
niet naar IJburg, maar richting de 
Piet Heintunnel wil.

Voor de lange termijn zijn ook 
oplossingen aangedragen. Zoals het 
aanpassen van de voorrangssituatie 
van de tram ten opzichte van 

automobilisten bij het stoplicht vlak 
voor Blok 4, op de plek waar de 
trambaan de IJburglaan kruist. Verder 
zou er gekeken kunnen worden 
naar de aanleg van extra rijstroken 
op de IJburglaan ter hoogte van 
Steigereiland. Of naar het inzetten 
van de nu ongebruikte, maar wel 
beschikbare strook aan de zuidkant 
van de Heermabrug. Deze zou dienst 
kunnen doen als extra afrit, om de 
automobilisten vanaf de ring direct 
richting Steigereiland te leiden. 

Ten slotte de belangrijkste oplossing. 
Wanneer de Enneüs Heermabrug wordt 
verbreed –zodat er twee rijstroken 
ontstaan – zal daarmee het groeiende 
aantal automobilisten pas echt kunnen 
worden opgevangen. Want niet alleen 
zal de drukte op de IJburgse wegen 
toenemen door de afronding van de 
bouw op IJburg 1 en de komst van 
IJburg 2, ook zal het sluipverkeer nog 
eens toenemen als straks de definitieve 
oostelijke ontsluiting op de A9 in 
gebruik is genomen.

IJburg Mobiel zal zich blijven inzetten 
om de bereikbaarheid en mobiliteit 
van de IJburgers te verbeteren. 
Dat zal meestal online gebeuren, 
maar soms ook IRL (InRealLife) via 
tweetups in N.A.P. of via bijvoorbeeld 
het aanstaande politieke debat 
‘IJburgDebat’ op 8 maart 2011. 
Door: Michiel Bonte

‘Tweetup in N.A.P., om 20.00 uur op 29 november.’ Zo ging het bericht de ruimte in. En zo zaten ze aan tafel, met 
– uiteraard – ‘de twitterende politiek’. Die avond praatte twitternetwerkgroep IJburg Mobiel met Marianne Poot 
(VVD) en Jan-Bert Vroege (D66) over mogelijke oplossingen voor de IJburgfile. Die de fervente IJburgtwitteraars 
namelijk allang met elkaar uitgedacht hebben. Hadden ze alle tijd voor, want ze stonden toch in de file. ‘Ze’ zijn 
IJburgers met illustere twitteraliassen als Chielemans, Agterhuis, Bobsgrid, sebsoft. Hun communicatie verliep tot 
voor kort bijna uitsluitend via het sociale netwerk. Altijd gekoppeld aan steekwoorden als #ijburgfile en #janhoek-
file. Vandaag laat IJburg Mobiel van zich horen in de Brug. 

Twitteren... al eens van gehoord? Zomaar aan andere twitteraars vertellen 
wat je vindt en wat je doet. De een vindt het leuk, de ander vindt het onzin. 
Op IJburg heeft het in ieder geval een groep bewoners bij elkaar gebracht 
die eenzelfde probleem ondervinden en daar dagelijks over twitteren: ‘de jan 
hoekfile’. Een van de betere voorbeelden van bestuurlijke dwaling in Am-
sterdam. Die ene rijbaan op de Enneüs Heermabrug die ons iedere dag het 
eiland op en af moet krijgen en die zorgt voor veel fileleed en vertragingen. 
Genoemd naar GroenLinks-wethouder Jan Hoek die één rijbaan wel genoeg 
vond. Als voorstander van de maakbare samenleving dacht Hoek dat IJburg 
als vanzelf een groene en autoluwe woonwijk zou worden. Maar mede door 
de hoge vierkante meterprijzen zijn er relatief veel tweeverdieners neerge-
streken die iedere dag met de auto richting werk moeten, en voor wie het 
openbaar vervoer bepaald geen goed alternatief is.

OVER EEN IJzERSTERkE 
twitterlobby

BURGERpARTIcIpATIE 2.0

  INTERVIEW GVB
  VERVOLG VAN pAG. 1

‘ NIEUWE ROUTES 
OF pONTJE zAAk  
VAN STADSREGIO’

Wil je meer weten over #janhoekfile, over de aantallen auto’s die passeren en 
nog veel meer, kijk dan op de website van IJburg Mobiel: http://ijburgmobiel.
wordpress.com/about

iJburg Mobiel tegen de file

!
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Voor meer informatie:

Richard Kranenburg 
06 53 70 53 80

Peggy Rolvink  
06 51 56 71 50

www.rieteiland-oost.nl

vRijbuiten oP ijbuRg
Uw woonwens creëren en het echte Eiland gevoel. Rieteiland Oost is behalve een van de kleinste eilanden van IJburg ook in elk 
opzicht een écht wooneiland. Een comfortabele hoeveelheid leefruimte omgeven door groen en water. Hier kunt u op ruime kavels 
zelf bepalen wat voor een vrijstaande woning er gerealiseerd wordt. Kortom: op Rieteiland oost krijgt úw woonwens vorm!

•  In totaal telt Rieteiland Oost 90 vrije kavels 
• Gemiddelde grootte van 400 m2  
•  Laatste fase (fase 3) nu in de verkoop! 
•  Eerste woningen gerealiseerd en diverse in aanbouw

Rieteiland Oost VRIJE KAVELS

Nienke is secretaresse bij een 
groot accountancykantoor. Karin is 
accountmanager bij een bedrijf in 

software voor de horecabranche. 
Niet direct beroepen die je associeert 
met een ruige autorally. Toch is dat 

precies wat deze pittige meiden in 
hun hoofd hebben. In Amsterdam-
Oost, waar ze een aantal jaar 
geleden via omzwervingen over 
de hele wereld strandden, wonen 
ze op een steenworp afstand van 
elkaar. Een bepaalde onrust hebben 
ze met elkaar gemeen. 

Toen Karin op een doodgewone 
dag op haar werk vlak bij de NDSM-
werf een bord buiten zag staan met 
daarop de aankondiging van de 
Amsterdam Dakar Challenge, kon 
ze het niet laten die website even 
te checken . “Zo’n type ben ik wel. 
En eigenlijk wist ik al meteen dat 
ik het wilde.” Ze sms’te Nienke, die 
het ook ‘te gek’ vond. “Natuurlijk. 
Maar we zeiden wel tegen elkaar: 
eerst even ons verstand gebruiken 
en de voor- en nadelen goed tegen 
elkaar afwegen.”

Het klinkt heel cool, zegt Karin. “En 
intuïtief zeg je het liefst meteen 
ja. Maar laten we wel wezen, wij 
hadden niks met auto’s. Het duurde 
gemiddeld 45 minuten voor ik de 
motorklep open had.” Hahaha. 
Nienke ligt bijna onder tafel van 
het lachen. “En ik kon nog net 
het oliepeil checken. Maar meer 
moest je mij ook niet vragen!” 
Op Koninginnenacht besloten ze 
toch om het te doen. “Wat je niet 
kunt, valt toch te leren? Vanaf dat 
moment gingen we er vol voor.”

Karin: “We begonnen met het 
bouwen van een website om onze 
vorderingen op bij te houden. Want 
we moesten zo vlug mogelijk op 
zoek naar sponsoren. Om mee te 
mogen doen moet je een bepaald 
bedrag inleggen. En je rijdt voor 
een goed doel, dus daar moet geld 
naartoe. Wij steunen Stichting Hand 
to Hand. Uit liefde voor Gambia 
opgericht door een echtpaar uit 
Brabant. Het is een onderwijsproject 
voor jongeren, een naaiatelier, dat 
als doel heeft jongeren te leren voor 
hun eigen inkomsten te zorgen.” 

De volgende stap was het vinden 
van een ‘barrel’. Dat mocht niet 
meer dan 500 euro kosten. Via 
Marktplaats vonden de vriendinnen 
een Opel Combo uit 1996 die 1,5 
keer de teller was rond gegaan. Het 
aanbod van een garage uit Zeist 

om de auto te helpen oplappen – 
dat mocht niet meer dan 250 euro 
kosten – sloegen ze niet af. Nienke: 
“We hebben er zelf ook nog twee 
dagen aan mee gesleuteld. Na 
twee keer motorpech te hebben 
bedwongen, rijdt-ie nu als een 
zonnetje.”

De tocht voert in 18 dagen van 
Amsterdam naar Dakar (Senegal). Op 
het dashboard ligt een zogenoemd 
roadbook, dat de dames via Spanje, 
na de oversteek bij Gibraltar, langs 
het Rifgebergte in Marokko en door 
Mauritanië de woestijn in moet 
leiden. “Vanaf Marokko wordt het 
gaaf. Fenomenaal mooi en echt ruig. 
Daar kijken we enorm naar uit.” Na 
de finish rijden de Desert Angels, 
zoals ze zichzelf genoemd hebben, 
nog even door naar Gambia, waar 
hun auto geveild wordt ten bate 
van het goede doel. “Daar kunnen 
we de jongeren ontmoeten, het 
naaiatelier in wording bezoeken en 
nog iets van het land zien.”

Op 19 december is er op Blijburg 
een ‘barrelborrel’, waar de teams 
ervaringen uitwisselen en een 
laatste briefing van de organisatie 
krijgen. Daarna houden ze op 24 
januari, vlak voor vertrek, nog een 
benefietdiner in restaurant Wilde 
Zwijnen aan het Javaplein. “Die 
zaak gaat op een maandag apart 
voor ons open.” Karin is er vol 
van. “Wij organiseren dan onder 
meer een loterij. En niet met lullige 
prijzen hoor. Een van de gelukkigen 
wint een weekendje Barcelona. 
Ook daar hebben we een sponsor 
voor kunnen regelen. Het is heel 
mooi om te zien dat iedereen zo 
enthousiast is.”

Op 12 februari vertrekt dan eindelijk 
de karavaan bij café Noorderlicht 
op de NDSM-werf. De grootste lol, 
aldus de Desert Angels, zit hem in de 
uitdaging. “Wij, die nog geen lekke 
band konden vervangen, trekken 
door de woestijn in een oude auto. 
Het is een stoute meisjesdroom.” 

Wil jij team Desert Angels volgen 
of heb je sponsorambities? 
kijk dan eens op hun website: 
www.desertangels.wordpress.com

EEN ‘STOUTE MEISJES’-DROOM

de 
cLUB 

kijk op auto’s hebben ze niet. Maar dat verhinderde hen niet zich op 
te geven. karin en Nienke (beiden 29) doen mee aan de beroemde Am-
sterdam Dakar challenge. Let wel, het gaat hier om de barrelvariant, 
wat betekent dat ze met een stokoude auto de tocht van 7200 kilo-
meter naar Senegal moeten maken. In februari 2011 vertrekken ze, en 
ze kunnen niet wachten. “We hebben zoveel voorbereid en er zolang 
naar toe geleefd. kom maar op!”

Karin (l) en Nienke (r) bij 
hun ‘barrel’. Karins handen 
zijn nog rood van de door 
graffity artist Bots zojuist 
gespoten bullsgrid.

Desert Angels IN DE MAchTIGE SAhARA

Onderzoek woningmarkt D66

D66 Amsterdam heeft in november 
haar zorgen geuit over het feit dat 
veel mensen na 1 januari 2011 geen 
sociale huurwoning meer kunnen 
krijgen. Er wordt dan een Europese 
regel van kracht, waardoor alleen 
huishoudens met een gezamenlijk in-
komen lager dan 33.000 euro bruto 
hiervoor nog in aanmerking komen. 
Volgens D66 biedt de nieuwe regel 
mensen met een modaal inkomen 
nauwelijks opties om betaalbaar te 

wonen in Amsterdam. Een oplossing 
voor dit dreigende probleem ziet D66 
in het realiseren van ‘modale huur-
woningen’. De partij wil dat de ge-
meente afspraken gaat maken met 
corporaties en ontwikkelaars om wo-
ningen met huurprijzen tussen de 650 
tot 900 euro per maand te gaan bou-
wen. Door de introductie van deze 
nieuwe vorm van wonen wil D66 ie-
dereen al vanaf volgend jaar de kans 
bieden zich te vestigen in de stad. 
Om de behoefte van de Amsterdam-
mers te peilen heeft D66 een korte 
enquête opgesteld. Deze is te vinden 
op de website www.modalehuur.nl. 
Ook wordt hier uitgebreid uitgelegd 
wat er wordt verstaan onder ‘modaal 
huren’ en kun je op deze website re-
acties posten.

D66 wil iets doen aan het dreigende 
tekort aan betaalbare woningen in 
Amsterdam. De partij houdt een en-
quête om zich een beeld te vormen 
van de woonwensen van de Am-
sterdammers.

• BUURTLEVEN.NL MOET STOppEN 
De vier corporaties die deze website 
met nieuws uit de buurt financieren, 
hebben besloten ermee te stoppen. 
“Buurtleven.nl is helaas niet uitge-
groeid tot wat het zou kunnen zijn,” 
aldus het bericht aan bezoekers van 
de site. De beslissing is eind novem-
ber gevallen.
• SchOENREpARATIES VIA SUB-
URB DENIM Eindelijk. Versleten 
zolen kunnen nu gemakkelijk ver-
vangen worden. Want Suburb De-
nim op IJburg is een samenwerking 
aangegaan met Meesterschoenma-
ker Hillies in de Javastraat. En alles 
kan worden gedaan: leren zolen 
of rubberzolen vervangen, nieuwe 
hakken, losgeraakte delen stikken 
en het rijgen van nieuwe veters. 

Wie zijn schoenen aflevert bij Sub-
urb Denim (IJburglaan 1499), heeft 
ze na twee werkdagen weer terug. 
Spoedreparaties behoren (in over-
leg) ook tot de mogelijkheden.
• RESTAURANT pRAq IN WAAIDORp 
GEOpEND Sinds enkele weken is op 
het Zeeburgereiland, in de rode loods 
Waaidorp, het restaurant Praq ge-
opend. Deze ook voor kinderen zeer 
geschikte eetgelegenheid komt in toe-
komst bovenop het dak van het Annie 
MG Schmidthuis in de silo’s. Tijdens 
de kerstdagen en in de kerstvakantie 
zijn er in de twee Annie MG Schmid-
truimtes bij het restaurant allerlei ac-
tiviteiten te doen. Wat precies? Houd 
daarvoor de website in de gaten. 
Vanaf zondag 9 januari elke zondag: 
‘Zondagmorgen zonder Zorgen’. Dan 
is er van 12.00 - 14.00 uur een familie-
brunch, terwijl tegelijkertijd de kinde-
ren in Waaidorp van alles kunnen te 
beleven.

KORT
  NIEUWS
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Waterstad3 Wenst u een 
fijne kerst en een gelukkig 2011

www.waterstad3.nl
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verhuurt

Vrije Sector Woningen
in Amsterdam IJburg
Bent u op zoek naar een comfortabele wo-
ning in Amsterdam? Ymere verhuurt op 
IJburg verschillende vrije sector woningen.
 
De woningen liggen op het Haveneiland en het 
Steigereiland. Wonen op IJburg betekent rustig 
wonen in een groene en waterrijke omgeving 
zonder Amsterdam uit het oog te verliezen. De 
woningen zijn uitgerust met een moderne keu-
ken inclusief inbouwapparatuur en een comple-
te badkamer. Hieronder een greep uit ons 
assortiment:

Erich Salomonstraat, Amsterdam IJburg
• type: maisonnette/appartement
• oppervlakte: 89 m2 tot 141 m2, 4 tot 6 

kamers
• huurprijs: vanaf € 930,- per maand
 

Marius Meyboomstraat, Amsterdam IJburg
• type: eengezinswoning
• oppervlakte: 84 m2 tot 120 m2, 5 kamers
• huurprijs: € 1.075,- per maand
 
Pieter Holmplein, Amterdam IJburg
• type: appartement
• oppervlakte: 84 m2 tot 131 m2, 3 tot 4 

kamers
• huurprijs: vanaf € 950,- per maand

Meer informatie kunt u vinden op: www.
ymere.nl

heeft de 
YmereNieuw Huis?

sleutel!
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GRATIS* TIJDENS VOORVERKOOP
GRATIS* TIJDENS VOORVERKOOP
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GRATIS* TIJDENS VOORVERKOOP
GRATIS* TIJDENS VOORVERKOOP

no.

5028
40 sec.

15-20m.

GRATISgratis twv 11.- bij subtotaal
tussen 35,- en 70,-

no.

5033
30 sec.

10-15m.

GRATISgratis twv 18.50 bij subtotaal
tussen 70,- en 110,-

no.

5038
33 sec.

20m.

GRATISgratis twv 28.50 bij subtotaal
tussen 110,- en 175,-

kijk op www.bestelvuurwerk.nl voor alle effecten en om online te bestellen!

WIN GRATIS VUURWERK
SMS VUURWERK NAAR 7880
MAAK KANS OP EEN SUPER VUURWERKPAKKET
   art. 5960 t.w.v. 259,- of art. 5905 t.w.v. 109,-
Doe zo vaak mee als je wilt (pob �0,55) geldig t/m 28-12-10

WIN GRATIS VUURWERK

no.

5223
60 sec.

20-25m.

GRATISgratis twv 47.50 bij subtotaal
tussen 175,- en 250,-

Al 25 jaar uw vuurwerkspecialist

P. HULKENBERG
NAARDERSTRAAT 16  •  MUIDEN  •  TELEFOON 0294 - 261228

HULKENBERG.BEstELvUURwERK.NL

Toen Rob Visser op zijn drieëntwintigste 
door de landelijke protestantse kerk werd 
uitgezonden om een kerkgemeente op te 
richten in het Zeeuwse Tholen, stond IJ-
burg nog niet eens op de kaart. “Toch zie 
ik overeenkomsten,” zegt een glunderende 
Visser. “IJburg is net als Tholen een eiland. 
En naar het zich nu laat aanzien eindig ik 
zoals ik ooit begon: met het oprichten van 
een kerkgemeenschap op een eiland.” 

Eigenlijk vindt hij dat ook het mooiste om 
te doen, iets opbouwen. Door zijn vermo-
gen om buiten de gebaande paden te treden 
en zijn soms (voor kerkelijke begrippen) ri-
goureuze uitspraken, bleef hij niet onopge-
merkt bij de Protestantse Kerk Nederland. 
Verguisd werd hij destijds in Apeldoorn, 
toen hij tijdens de drukbezochte kerst-
nachtviering over de geboorteplaats van Je-
zus begon. “Ik ben een herder, zei ik, en het 
klopt niet dat Jezus in Bethlehem geboren 
is. En ik kan het weten, want ik was erbij. Ik 
zal jullie het echte verhaal vertellen. Toen 
heb ik uitgelegd wat er eigenlijk met het 
verhaal wordt bedoeld. Nou, ik werd door 
mijn bazen prompt op het matje geroepen.”

Zo denkt hij over meer verhalen in de Bij-
bel. “Veel ervan zijn helemaal niet gebeurd. 
Het begint al bij het scheppingsverhaal. 
Er zijn veel mensen die dat echt geloven. 
Maar het is slechts symboliek. Dat heb ik 
als dominee uitgedragen vanaf de kansel, 
en ook dat is mij niet altijd in dank afgeno-
men.” Visser zucht. “Ze vinden me als mens 
goed en als dominee soms wat minder. Ik 
heb daarom wel eens in een dippie gezeten. 
Maar daarna gebeurt er bijna altijd iets 
waardoor je denkt: ja, ik doe het toch wel 
goed.”

Het heeft er veel van weg dat Rob Visser 
juist door die moderne opvattingen op IJ-
burg terecht is gekomen. Omdat hij zich al 
jaren hardop afvraagt wat de kerk eigenlijk 
nog voorstelt in de samenleving, werd hij 
door de landelijke kerk uitgekozen om, met 
nog vier andere dominees, verspreid over 

het land, uit te zoeken op welke manier de 
kerk weer van meer betekenis kan zijn. “In 
heel West-Europa speelt religie een steeds 
kleinere rol. Dan heb ik het niet over ge-
loofsbelijdenis – het evangelische christen-
dom groeit tenslotte – maar over de kerk 
als organisatie. Die is op zijn retour. Dat 
vraagstuk heeft me altijd bezig gehouden.”

IJburg koos hij niet zelf. Dat deed de pro-
testantse kerk Amsterdam. “Ze zeiden: wij 
vinden dat jij moet proberen op IJburg een 
gemeente op te richten.” Hij geniet hier 
enorm van de vrijheid, de wind en de lucht. 
“Dat zijn toch essentiële begrippen van het 
leven. En belangrijk voor mijn beroepsop-
vatting. Want ik ben nu aan het verkennen: 
wat gebeurt hier allemaal? Ja, haha, ik be-
moei me overal tegenaan. Ik neem deel aan 
zoveel mogelijk werkgroepjes. Zo hoor ik 
wat er speelt. Dat is leuk hoor. Ik ontmoet 
zoveel mensen die er echt voor gaan.” 

‘Cementboer’ noemt hij zich zelf wel eens. 
Omdat de kerk in zijn ogen niets meer moet 

willen dan verbindingen leggen tussen 
mensen en tussen groepen. En dan moet 
hem meteen van het hart wat hem zo stoort 
aan de huidige tijd. “Zo’n Wilders,” zegt hij, 
ineens geërgerd, “die vindt dat groepen niet 
bij elkaar horen. En hij spint nog garen bij 
alle kritiek ook. Maar ik geloof in een po-
sitief antwoord. We moeten hem laten zien 
dat-ie ernaast zit. Misschien dat dat hem 
bescheidener maakt. Als het zo doorgaat is 
er straks, over tien jaar, helemaal geen sa-
menleving meer. Dat mag niet gebeuren. 
Daar wil ik me sterk voor maken.”

Visser kan zijn woorden kracht bij zetten. 
Want toen hij eind september, vlak voor 
zijn intredeviering samen met zijn vrouw 
Herma liturgieën aan het vouwen was, lie-
pen er vier Marokkaanse jochies langs het 
pand aan het Ed Pelsterpark. “Ze wilden 
wel helpen.” Hij pakt enthousiast zijn tele-
foon en laat een foto zien van het tafereel. 
“Dat is voor mij waar het om gaat. Ik kom 
hier niet het evangelie brengen van zus en 
zo is het, en dit moet je geloven. Natuurlijk, 

‘NOEM MIJ MAAR EEN cEMENTBOER’
Dominee Rob Visser (58) is in sep-
tember van dit jaar beëdigd met als 
taak een oecumenische gemeen-
schap op te bouwen op IJburg. Hij 
is hier naar eigen zeggen ‘niet om 
mensen te bekeren, maar om iets te 
kunnen betekenen voor de samen-
leving’. Want de kerk verandert. Is 
niet meer ‘het instituut’ van wel-
eer. En de dominee is er om aan die 
veranderde rol invulling te geven. 
Hij is op één punt vastberaden: de 
protestantse gemeenschap IJburg 
moet een oecumenische mengeling 
worden. Waar iedereen welkom is. 
Over een eigenzinnige dominee op 
een eigenzinnig eiland.

| | | INTERVIEW ROB VISSER, DOMINEE Op IJBURG | | | 

BEDENk EEN NAAM VOOR DE kERk!
De kerk aan het Ed pelsterpark heeft als werknaam kerk op IJburg. Maar daar 
ziet de dominee graag een andere naam voor in de plaats. hij roept daarom 
iedereen op een naam te bedenken die past bij het kerkelijke karakter, bij het 
samenlevingsproject en bij de elementen ruimte, wind en water. Jouw idee 
kun je sturen naar prijsvraag@kerkopijburg.nl, of in de brievenbus doen bij de 
kerk (Ed pelsterpark 2). kijk voor meer informatie op www.kerkopijburg.nl.

DE TRONk EN DE DOMINEE 
WERkEN SAMEN
De protestantse kerk op IJburg 
en De Tronk gaan samenwerken. 
Visser: “Er is hier zes jaar geleden 
al een oecumenisch project 
opgestart. Bij mijn aanstelling heb 
ik gezegd: ik wil graag aan de slag 
gaan, maar alleen in overleg en in 
goede verstandhouding met de 
mensen van De Tronk. Dat is me 
door ‘Amsterdam’ niet in dank 
afgenomen, maar ik ben blij dat het 
gelukt is.” Ook pastor pim Rijnders 
van De Tronk is verheugd over de 
ontwikkelingen. “Wij zijn bijzonder 
ingenomen met deze oecumenische 
wending. Er is de afgelopen tijd een 
goed collegiaal contact ontstaan 
tussen de twee pastores.”

als je erover wilt praten, dan ben ik er. Maar 
ik ga niet proberen mensen te bekeren. Zo 
heeft God het niet bedoeld.”

En dus is dominee Visser ‘van harte bezig 
een oecumenisch gerichte gemeenschap te 
vormen’ op IJburg. “Dat staat voor mij zo 
vast als een huis. Een gemeenschap waarin 
protestanten, katholieken, maar ook hin-
does en islamieten zich prettig voelen.” Of 
dat gaat lukken moet nog blijken. “Het kan 
ook zijn dat ik hier na drie jaar als een te-
leurgesteld man vertrek.”
Dan gaat de telefoon. Het is Thea, zijn 
buurvrouw van Theatraal IJburg. “Het is 
rond,” schalt het door de telefoon. Op 24 
december – kerstavond – gaan ze samen 
een kinderkerstfeest organiseren, compleet 
met levende kerststal. Van 20.00–21.30 uur 
op het plein voor de kerk, met muziek, 
liedjes en iets te drinken. “We gaan er een 
mooie avond van maken. We hebben elkaar 
verschrikkelijk hard nodig.”

Dominee Rob Visser in zijn (toen nog in aanbouw zijnde) kerk. “Zover heb ik het nog niet geschopt,” lacht hij vanaf de steiger. 

AGENDA kERSTVIERING

19 december 10.00 uur eerste viering. Het IJburg Koor komt zingen. 24 december kerstvieringen 
18.00 uur Kinderkerstviering i.s.m. De Tronk, Willibrordschool 20.00 uur kinderkerstviering met levende kerststal 
i.s.m. Theatraal IJburg, doorlopend in het Ed Pelsterpark 22.00 uur avondkerstviering Protestantse Kerk op IJburg 
Voorganger: Pim Rijnders (De Tronk); toespraak door Rob Visser 25 december 11.00 uur kerstviering
30 januari officiële opening Kerk op IJburg Elke zondagochtend viering op de eerste zondag van de maand door 
Pim Rijnders van De Tronk; op de andere zondagen door Rob Visser



Als u van kwaliteit wilt genieten, dan is 

de keuze snel gemaakt!

Dekker & Winkler
IJburglaan 653
1087 BS  Amsterdam
tel.: 020 - 416 71 33
maandag t/m vrijdag
08.00 - 17.30
zaterdag 07.00 - 17.00

BART VERKERK 
KEURSLAGER

Wild op bestelling! ||| Overheerlijke 
fondue ||| gourmet ||| steengrill 

schalen en natuurlijk diverse soorten 
pate’s, salades en vleeswaren

Als u iets speciaals zoekt kunt u 
het altijd bij ons bestellen!

020 6418858

BART VERKERK, KEURSLAGER 
IJBURGLAAN 651

Sneeuwval en gladheid kunnen 
grote problemen veroorzaken in het 
verkeer. Het bestrijden van gladheid 
is daarom een belangrijke taak. Vol-
gens het stadsdeel zijn gemeente en 
de burgers hier samen verantwoor-
delijk voor. Van november tot en 
met maart wordt er aan ‘gladheids-
bestrijding’ gedaan. In deze periode 
wordt de weersverwachting goed in 
de gaten gehouden. Bij dreigende 
gladheid strooit de gemeente pre-
ventief, in principe vóór aanvang 
van de ochtendspits. Bewoners van 
stadsdeel Oost kunnen gratis strooi-
zout ophalen.

GRATIS STROOIzOUT VOOR BEWONERS OOST

Wie strooit waar?
DIVV
De Dienst Infrastructuur, Verkeer en  
Vervoer (DIVV) is verantwoordelijk voor 
het strooien van het hoofdwegennet voor 
auto en openbaar vervoer in stadsdeel 
Oost. 

Stadsdeel Oost
Het stadsdeel neemt de fietspaden en fiets-
routes, de secundaire wegen en de Dapper-
markt voor zijn rekening. Op de website van 
het stadsdeel is te zien op welke routes er 
wordt gestrooid.

Bij extreme gladheid en sneeuwval gaan 
medewerkers van de afdeling Beheer Open-
bare Ruimte aan de slag om drukbezochte 
en/of gevaarlijke plekken in de openbare 
ruimte handmatig sneeuwvrij te maken en 
te strooien. Denk hierbij aan bruggen, hoe-
ken en taluds bij drukke kruisingen en over-

steekplaatsen. Ook tram- en bushaltes en 
voetpaden bij openbare voorzieningen zoals 
verzorgingstehuizen worden niet vergeten. 
Het werk gebeurt binnen de reguliere uren. 
 
Waar wordt níet gestrooid
De gemeente strooit niet op trottoirs, voet-
paden en binnenwegen in de wijken. Dit is 
te duur en het milieu wordt er onnodig door 
belast. Bewoners en ondernemers wordt 
verzocht om de eigen stoep sneeuwvrij te 

maken door de sneeuw op te ruimen en/of 
zout te strooien. 

Gratis strooizout voor bewoners
Inwoners van stadsdeel Oost kunnen tussen 
1 november en 30 maart maximaal tien kilo 
gratis strooizout ophalen bij de stadsdeel-
werven aan de Cruquiusweg 92 of de Rozen-
burglaan 2 (ma. t/m vr. tussen 7.30 en 16.00 
uur). Neem een emmer of een stevige plastic 
zak mee voor het zout. Scholen en instel-

lingen binnen stadsdeel Oost kunnen gratis 
strooizout afhalen bij de stadsdeelwerven. 
Bedrijven kunnen voor gratis strooizout te-
recht bij de centrale opslag van DIVV (of bij 
commerciële aanbieders, zoals tuincentra).

Het stadsdeel dringt erop aan dat het strooi-
zout op een verstandige en verantwoorde 
manier moet worden gebruikt; het is scha-
delijk voor het milieu en tast planten en bo-
men aan.

Tieke van Riel en Heleen Hansma

ZEG EENS AAA!

 020 - 495 56 69
INFO@TPTRANSPARANT.NL
WWW.TPTRANSPARANT.NL
BEN VAN MEERENDONKSTRAAT 53 
1087 LB  AMSTERDAM - IJBURG

winkelcentrum ijburg 
7 dagen in de week open van 

1200 tot 2200 uur • 020 4161242

Tegen inlevering 
van deze bon 
krijgt u een 

gezinszak frites 
voor 3 personen 

met 3 snacks (kroket, 
frikandel, bami, kipkorn 

of kaassoufle)  
naar keuze voor 

€6,- 
normale prijs € 8,60

!

!

december 

actie

15 T/m 31 december 2010

grill’s fastfood 

Voor meer informatie over de Werk Walk-inn of om 
direct te solliciteren: www.woningnet.info/vacatures.htm

Je informeert woningzoekenden telefonisch en per email over de regelgeving  
en het proces rondom de verdeling van woonruimte. 

20 minuten rijden vanaf IJburg via Maxis, of per OV 
Diverse contracturen mogelijk, vaste dagen/dagdelen 
Opleidingstraject en doorgroeimogelijkheden 
Vast startsalaris € 2.100 bruto o.b.v. 40 uur 
Op termijn maximaal € 2.900 bruto o.b.v. 40 uur

12 januari:   WoningNet Werk Walk-inn op IJburg
Loop vrijblijvend binnen voor meer informatie over deze filevrije baan: 
8.30 - 12.00 uur NSO Unikidz (incl. kinderopvang) 
 Eva Besnyöstraat 541, IJburg
19.00 - 21.30 uur de Espressofabriek, IJburglaan 1489, IJburg

Zoek jij een 
filevrije baan?
Medewerkers klantenservice (inbound, MBO+/HBO) 
Voor 16, 20, 24, 28 of 32 uur per week in Weesp

M
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De wegen worden gestrooid, maar voor de stoepen zijn bewoners zelf verantwoordelijk.



meest opvallende
makelaar 2010
via funda

Joep Ketelaar, directeur funda

Kuijs Reinder Kakes Amsterdam

NVM afdeling:  Amsterdam

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

www.kbgadvocaten.nl • secretariaat@kbgadvocaten.nl

VRIJE ADVOCAATKEUZE BIJ RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Veel klanten die een rechtsbijstandverzekering hebben, weten niet dat zij 
recht hebben om zelf een advocaat te kiezen, terwijl de kosten door de rechts-
bijstandverzekeraar worden voldaan. Vaak stelt de rechtsbijstandverzekeraar 
aan de verzekerde een advocaat voor van haar eigen netwerk (waarmee de 
verzekeraar een fi nanciële afspraak heeft gemaakt), maar u hoeft deze niet te 
accepteren en u kunt zelf een advocaat uitkiezen. Onder welke voorwaarden 

dit kan, wil ik hieronder uiteenzetten.

Polisvoorwaarden
In de polis kunt u lezen in welke gevallen er dekking is en tot welk bedrag u bent verzekerd. 
Zeker omdat advocaatkosten in een procedure kunnen oplopen is het goed om hierbij stil 
te staan en (als het mogelijk is) het bedrag te verhogen. Ik heb polissen gezien waar tot € 
5.000 aan advocaatkosten wordt vergoed, maar ook polissen waar geen maximumbedrag 
is vermeld. Als de kosten van een advocaat het verzekerd bedrag overschrijden, zult u in 
principe dit aanvullende bedrag zelf moeten betalen. Ook zijn in de polis vaak bepaalde 
rechtsgebieden uitgesloten. In elk geval moet u de gebeurtenis waarvoor u rechtsbijstand 
wenst, zo snel mogelijk melden bij de verzekeraar. Deze gaat dan gaat bekijken of de zaak 
kans van slagen heeft en welke stappen genomen gaan worden. Als u het niet eens bent met 
de aanpak door de verzekeraar, kunt u de verzekeraar vragen de zaak voor te leggen aan 
een door u zelf gekozen advocaat, die daarover bindend advies uitbrengt.

Vrije advocaatkeuze
Het recht om zelf een advocaat te kiezen is neergelegd in een Europese richtlijn en het 
daarop gebaseerde artikel 4:67 Wet op het Financieel Toezicht. Dit recht is door het Eu-
ropese Hof onlangs ook bevestigd in een zaak waar het ging om een massaschadeclaim. 
Geoordeeld werd dat elke verzekerde het recht heeft om een advocaat te kiezen en dat een 
beperking met het oog op de fi nanciële belangen van de rechtsbijstandverzekeraar een on-
toelaatbare beperking van dat recht was. In de regelgeving is duidelijk bepaald dat het recht 
op vrije advocaatkeuze bestaat op het moment dat er een gerechtelijke of administratieve 
procedure wordt gevoerd. Dat geldt overigens zowel voor procedures bij de Rechtbank als 
bij de Kantonrechter. Wanneer er een procedure wordt begonnen bepaalt de verzekeraar, 
maar u bepaalt wie er voor u in deze procedure als advocaat optreedt.

Bindend advies
Ook als u het niet eens bent met de verzekeraar over het moment dat een procedure moet 
worden begonnen, kunt u dit laten voorleggen aan een door u gekozen advocaat voor bin-
dend advies. Verzekeraars zijn verplicht om u te wijzen op de mogelijkheid van het vragen 
van een bindend advies aan een advocaat van uw keuze als er een verschil van mening tus-
sen u en de verzekeraar speelt. 
Conclusie is derhalve dat u zelf uw advocaat kunt kiezen indien u als eiser of gedaagde in 
een procedure verzeild raakt.  Als u het niet eens bent met de aanpak van de zaak door de 
verzekeraar of over het moment dat er moet worden geprocedeerd, kunt u de verzekeraar 
dwingen hierover bindend advies te vragen bij de door u gekozen advocaat. 

Als u vragen heeft over de vrije advocaatkeuze kunt u altijd contact met mij opnemen: 
kool@kbgadvocaten.nl.

Toon Kool

Kool Bloch Gavami advocaten
Toon Kool   Frank Meijers   Maddie Wisman 

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

Kool Bloch Gavami advocaten is sinds begin 2007 gevestigd op IJburg 

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

Het kantoor kenmerkt zich door professionele rechtsbijstandverlening, 

goede bereikbaarheid en aanvaardbare tarieven.

De advocaten van Kool Bloch Gavami advocaten zijn specialisten. 

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

advocaten zich op een beperkt aantal rechtsgebieden. Afhankelijk 

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

belangen het beste kan behartigen. 

Ik heb een zwak voor tastbare 
herinneringen die horen bij een 
zinnenprikkelend verleden. Staand 
op mijn balkon weet ik precies waar 
Bolwerk Zeeburg ligt en hoe het 
loopt. En dat is alles wat ik nodig 
heb om mijn fantasie de vrije loop 
te laten. De een denkt een hoop 
stenen, ik zie een compleet verhaal. 
Zonder verbeelding is geschiedenis 
niet interessant. Omdat ik nog wat 
feiten te kort kom om lekker weg te 
dromen, verdiep ik me op internet 
in de geschiedenis van het Funen; 
Bolwerk Zeeburg werd opgeleverd 
in 1649 ter verdediging tegen een 
aanval van de Spanjaarden. Geweldig, 
scherp besnorde Spanjaarden voor 
anker in galjoenen op de plek waar 
nu IJburg ligt. Het Funen was een 
onherbergzame, schaars verlichte 
uithoek van de stad, waar slechts 
molenaars en hun knechten woonden. 
Als ik vanaf mijn balkon naar links kijk 
zie ik De Gooyer, de laatste van de 
vele molens die hier vroeger stonden. 
De wieken draaien. Het Funen was 
een ideaal gebied voor smokkelaars. 
Ik zie ze liggen, verscholen op de 
rieteilandjes, wachtend op de brakke 
bootjes waarin ongure types aan 
komen waaien met handel. Ik hoop 
dat de molenaars hun vrouwen en 
dochters binnen hielden. Als de 
handel veilig gesteld was, gingen de 
contrabandiers natuurlijk op zoek 
naar vertier. 

Ik leerde het al bij geschiedenis, 
aan de rand van de stad gebeuren 

spannende dingen. Mijn leraar 
noemde het de rafelranden van 
de stad. Rond 1800 is het er nog 
niet veel beter op geworden. 
In 1804 was een deel van de 
rietlanden net buiten de voormalige 
stadsgracht […] ingericht als een 
begraafplaats voor lijken uit het 
pesthuis of armenhuis, onbekende 
drenkelingen en veroordeelde 
misdadigers, het Sint Pieterskerkhof. 
Niet bepaald Zorgvliet aan de 
Amstel, maar een dumpplaats van 
schurfterig gespuis. Ik wist al dat 
ons appartementencomplex op een 
voormalige begraafplaats gebouwd 
was. Ik herinner mij een uitzending 
van AT5, waarbij een reporter over 
het hek klom en op het bouwrijp 
gemaakte terrein een aantal botten 
én een complete schedel uit de 
grond trok. Wat een gebied moet 
dit geweest zijn. Daar wilde je na 
zonsondergang niet rondspoken. 
Maar ook overdag was het er geen 
pretje en moest je de neus goed 
dicht houden. Het kerkhof lag te 
laag, en door het grondwater dreven 
de kisten soms uit hun pas gedolven 
graven. De stank moet verschrikkelijk 
zijn geweest. Als je geluk had kwam 
de wind uit het oosten en werd de 
geur van ontbinding verdreven door 
de zilte geur van de Zuiderzee. Het 
was voor reizigers geen pretje om 
over de middeleeuwse Diemerzeedijk 
de stad in te komen. Ik verbeeld me 
vrouwen die bij het ruiken van de 
lijken snel een scheut Keuls water 
op hun zakdoeken plengen en de 

RAFELRANDEN VAN DE STAD
OLAVEyOU

zakdoek onder hun neus houden. 
Het Funen was een Jheronimus 
Bosch-achtig stukje Amsterdam waar 
Bolwerk Zeeburg tweeënhalve eeuw 
over waakte. 

Ik kijk naar buiten; het is prachtig weer. 
Omdat het Bolwerk waarschijnlijk 
nooit meer boven de grond komt 
besluit ik op zoek te gaan naar 
de rafelrand van nu, de nieuwe 
stadsgrens bij IJburg. Kijken wat voor 
spannends zich daar nu afspeelt. Het is 
merkwaardig hoe weinig de stadsrand 
aan deze kant van de Amsterdam is 
opgeschoven. Hemelsbreed slechts 
een kleine 7 km naar het zuidoosten. 
Maar er is niks spannends te zien, het 
stinkt er niet en het water is kalm. 
Ik zie vogelspotters op een brug, 
mensen die hun hond uitlaten en een 
verwaaid stel dat voor een cappuccino 
onderweg is naar Blijburg. Niets dat 
nog herinnert aan deze ooit zo ruige 
hoek van Amsterdam. Wat zou het 
mooi zijn als de gemeente Amsterdam 
Bolwerk Zeeburg toch opgraaft. 

Het Funenpark ligt tussen de Czaar 
Peterstraat en de Cruiqiuskade in. Als 
je vanaf IJburg de Piet Heintunnel 
door bent, rijd je er zo tegenaan. 
Kom eens een kijkje nemen. Kan je 
meteen een lekker biertje pakken bij 
Brouwerij ’t IJ. OLAVEYOU

• WERkzAAMhEDEN BRUGDEkkEN 
IN DE STARTBLOkkEN De verbetering 
van de hobbelige brugdekken op Ha-
veneiland-Oost gaat – als het weer het 
toelaat – definitief van start. Projectbu-
reau IJburg heeft de aannemer opdracht 
gegeven om de aansluiting tussen het 
wegdek en de brugdekken te egaliseren, 
en daarmee de overlast voor weggebrui-
kers en omwonenden weg te nemen. Als 
eerste wordt de brug in de Fritz Dietrich 
Kahlenbergstraat onder handen geno-
men. Vervolgens gaat de aannemer brug 
voor brug verder. De voortgang van de 
werkzaamheden is helaas sterk afhanke-
lijk van de weeromstandigheden. “Is er 
veel vertraging, dan gaan we na de win-
ter verder,” aldus Projectbureau IJburg. 
Ook de bestrating komt aan bod Intus-
sen wordt er op Haveneiland-Oost ook 
hard gewerkt aan de definitieve bestra-
ting. Zo is er op de Ben van Meerendonk-
straat, de Fritz Dietrich Kahlenbergstraat 
en de Wim Noordhoekkade (bij de Witte 
Kaap) definitieve verharding aangelegd. 
Die werkzaamheden zijn in principe voor 
de kerst afgerond, uiteraard ook afhan-
kelijk van de weersomstandigheden, 
want bij vorst of hevige regenval ligt het 
werk stil. Nadat de granietkeien zijn ge-
legd kan de straat echter nog niet direct 
worden opengesteld; de voegen tussen 
de granietkeien moeten drie weken uit-
harden. De uithardingtermijn is in de 
planning opgenomen. Op de Pampus-
laan is enkele weken geleden begonnen 
met de definitieve aanleg van de fietspa-
den en voetpaden. Nu aan de even kant 
van de laan, begin 2011 is de oneven kant 
aan de beurt. Er wordt gewerkt in fasen 
zodat fietsers en voetgangers om de op-
brekingen heen geleid kunnen worden. 
Projectbureau IJburg informeert de om-
wonenden over de werkzaamheden met 
een bewonersbrief.

KORT
  NIEUWS

kUUkSE SLAApBANk TE kOOp
Afmeting: twijfelaar 120 x 200 cm. (uitgerekt)
Zit en ligt fantastisch; zeer solide. In uitstekende staat.
De hoes (wasbaar) is beige met groene en zwarte hartjes. Daaronder zit  
– verrassend – nog een hoes in luipaardprint. Voor elk wat wils dus. 
Van € 600 voor € 125. Informatie: 06-1482 3938

OppAS AANGEBODEN!
Mijn naam is Stijn (12 jaar) en ik zit in de 1e klas van de middelbare school. 
Ik wil graag op uw kinderen oppassen. Ik heb al ervaring, en ik kan goed 
met kinderen omgaan. Bel me gerust als u interesse heeft. Mijn nummer is: 
06-8338 4602. 

@deBrug

Vanaf het moment dat ik in het Funenpark kwam wonen, verheug ik me op 
de blootlegging van Bolwerk Zeeburg waarvan de fundamenten voor mijn 
huis begraven liggen. De fundamenten zijn een van de laatste overblijfselen 
van de 17e eeuwse stadsomwalling. Het bolwerk zou na afronding van het 
park blootgelegd worden en onderdeel vormen van een kunstwerk dat de 
ruige historie van dit gebied weerspiegelt. Helaas ziet het er nu naar uit dat 
dit plan niet door gaat. In het park ligt een laagwaterkering die in noodge-
vallen overstroming moet voorkomen. Als het bolwerk wordt blootgelegd, 
moet de kering verplaatst worden naar de Czaar Peterstraat en daar wil de 
gemeente geen geld voor vrijmaken. Jammer. 

Sneew bedekt de plek waar ooit het beruchte Sint Pieterskerkhof lag. In de verte 
molen De Gooyer. Onder het Funenpark liggen de fundamenten van Bolwerk Zeeburg.
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MEGASTORES

	 													Kijk	voor	acties	en	aanbiedingen	op:

	 www.maxismegastores.nl

a.s.	zondag
alle	Megastores	open	van

12.00	-	17.00	uur

f

Zondag	19	december	12:00	tot	17:00
De	Kerstman	bezoekt	Maxis	Megastores	en	je	kunt	
gratis	met	hem	op	de	foto	in	zijn	arrenslee!
Alle	Megastores	zijn	geopend	van	12:00	tot	17:00
   
Kerst	koopavonden	
Alle	Megastores	geopend	tot	21:00
Maandag 20 december
Dinsdag 21 december
Woensdag 22 december
Donderdag 23 december

Kerstavond 
Vrijdag	24	december	
Alle	Megastores	geopend	tot	17:00

f

f

f
f

f

f

f
f

	
Mega
	 Kerst
	  f

• hUISWERkBEGELEIDING Op IJ-
BURG Huiswerkinstituut Amsterdam 
(HIA) heeft een vestiging geopend 
in het IJburg College. Leerlingen van 
deze en alle andere scholen in de 
buurt kunnen er terecht voor intensie-
ve studiebegeleiding. In groepen van 
maximaal 6 leerlingen helpen ervaren 
begeleiders de kinderen om makkelij-
ker en zelfstandig te leren. 
De studiebegeleiding bij HIA biedt ook 
een goede ondersteuning voor leerlin-
gen met gedrags- of leerproblemen, 
zoals ADHD, dyslexie of autisme. Er is 
in de studiebegeleiding veel ruimte 
voor individuele aandacht. Het HIA 
begeleidt ook leerlingen van groep 7 
en 8 op de basisschool. Er zijn speciale 
lessen voor kinderen die wat extra on-
dersteuning kunnen gebruiken bij re-
kenen of taal. Soms kan de entreetoets 
hiertoe aanleiding geven, bijvoorbeeld 
wanneer de uitslag niet overeenkomt 
met het advies van de school. De lessen 
worden gegeven op enkele basisscho-
len op IJburg. Zo is de Willibrordschool 
inmiddels een samenwerking met HIA 
aangegaan. Zie voor meer informatie: 
www.huiswerkinstituutamsterdam.nl
• VERBETER DE BUURT… ONLINE 
Al maanden last van de geur van rot-
tend vuilnis? Gestruikeld over een 
betonblok? Meld deze ongenoegens, 
maar ook goede ideeën voor bijvoor-
beeld straatverlichting, op Verbeter-
debuurt.nl. Deze stichting zorgt er 
namelijk voor dat klachten en ideeën 
van buurtbewoners bij de gemeente 
terechtkomen. Hoe meer mensen aan 
de bel trekken, hoe beter het is. Ver-
beterdebuurt.nl is een project van 
CreativeCrowds. Zij hebben de site 
Verbeterdebuurt.nl opgericht om de 
drempel te verlagen en om zo samen 
met bewoners de buurt te verbeteren. 
Dit initiatief is geïnspireerd op het suc-
cesvolle Britse FixMyStreet. 
Wat gebeurt er met een melding? 
Nadat je een melding hebt geplaatst 
wordt er per e-mail gevraagd deze te 
verifiëren. Probleemmeldingen wor-
den daarna direct naar het verant-
woordelijke stadsdeel gestuurd. Idee-
en worden doorgegeven als er tien 
andere mensen zijn die het idee online 
steunen. Plaats een reactie Ben je het 
eens met een melding? Stem dan op 
de melding of plaats een reactie. Ook 
de gemeente kan op een melding rea-
geren. Op die manier ontstaat er een 
directe dialoog tussen de gemeente en 
bewoners.
Directe link: www.verbeterdebuurt.nl
Voorbeeld Probleem: Betonblok bij 
de Nesciobrug In de omgeving van: 
Diemerzeedijk Gemeente Amsterdam 
(Stadsdeel Zeeburg) Categorie: Ver-
keer en bestrating Status: Open
• EXpOSITIE DE VUURTOREN IN ThE 
LIGhThOUSE Christiaan Veldhuis ex-
poseert in The Lighthouse zijn schilde-
rijen met het thema de Vuurtoren. De 
expositie is op 11 december feestelijk 
geopend. Veldhuis: “IJburg is een wa-
terrijke woonwijk. De nieuwe haven 
neemt er een centrale plek in. Prachtig 
gelegen, met op steenworp afstand de 
historische vuurtoren van Durgerdam 
en het fort op Pampus. The Lighthouse 
is daarom een vanzelfsprekende loca-
tie voor deze expositie, waarin mijn 
liefde voor (zee)water tot uitdrukking 
komt.” Een voorproefje van het werk 
van Veldhuis is te zien op http://christi-
aanshoutenhuis.punt.nl

KORT
  NIEUWS

MERELS 
BLOG

TRAM 26 
Iedere ochtend verschijnt hij weer, in 
al zijn blauw-witte glorie. Verkleumd, 
verhit of verzopen dring ik door dat 
kleine deurtje en laat ik het apparaat 
bij de conducteur piepen. Net als de 
andere mensen. Al die andere mensen.

Ik denk dat ik inmiddels driekwart 
van IJburg voorbij heb zien komen 
tijdens mijn reisjes in de 26. Ik heb een 
haat-liefde verhouding met al deze 
medereizigers. (…)

Meer Merel op www.debrugkrant.nl

die Dislike button is spam, kan iedereen 
alsjeblieft even zijn bek houden daarover 
daarom?

Mag je nog Roald Dahl lezen als je 15 bent?

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

Wiskunde maken? Waarom? De Linda lezen is toch veel interessanter? 
Nu weet ik tenminste hoe de ouders van Matsoe Matsoe eruit zien .

Het treurt mij 
vaak nog dat ik 
geen neef heb die 
Londreaan heet.

Ik behoor niet tot de soort “je bent wat je eet”, maar 
meer tot “je bent wat je haat”. Want wat heb ik toch een 
godsgruwelijke haat aan alto’s.

Zelden is de sfeer zo gemoedelijk bij een tankstation. Het personeel is jong 
en goedlachs. Op de muur in het kantoortje hangt een aankondiging van 
een mannenavond en een vrouwenavond ‘want gezellige dingen doen met 
je collega’s is belangrijk’. Het grote verschil met andere tankstations: bij Kri-
terion werken alleen studenten.

VIJFTIGJARIG JUBILEUM TANkSTATION kRITERION

‘Aan enthousiasme geen gebrek’

Dit jaar viert het tankstation van Shell haar 
vijftigjarig jubileum, waarvan tien jaar op de 
locatie aan de IJburglaan bij de Piet Heintun-
nel. “Dat deze locatie zo’n succes zou worden 
hadden we niet verwacht. Het was een soort 
niemandsland,” zegt Jannette de Boer, di-
recteur van Kriterion. “Maar de klandizie is 
sinds de komst van IJburg verveelvoudigd. ”

Kriterion is de bedrijfsnaam van de Stichting 
Onderlinge Studenten Steun (SOSS), die 65 
jaar geleden, net na de Tweede Wereldoor-
log, werd opgericht. De stichting stelde zich 
ten doel om Amsterdamse studenten werk te 
verschaffen waarmee zij hun studie konden 
bekostigen. In die tijd zag het stelsel van stu-
diefinanciering er heel anders uit. 

De bioscoop was het eerste werkverschaf-

fingsproject van Kriterion. Later werden 
ook de oppascentrale, het benzinestation, 
eetcafé Skek en kunst- en cultuurhuis Studio 
K opgericht. Ondanks de verbeterde finan-
ciële steun van de overheid voor studenten, 
is Kriterion nooit ‘overbodig’ geworden, vol-
gens De Boer.

“Het tankstation op het Zeeburgereiland is 
de grote financiële motor van Kriterion. De 
winst wordt gebruikt voor het initiëren van 
andere projecten van de SOSS.” Jannette de 
Boer ondersteunt de studenten bij het opzet-
ten van nieuwe projecten. “Aan enthousiasme 
geen gebrek. Alleen organisatorisch gaat er 
wel eens wat mis.” Ze somt wat gestagneerde 
projecten op: “Er was ooit een kattenbakcen-
trale, een computerhelpdesk en was er nou 
een pizzalijn?” Ze lacht: “Daarom ben ik er.”

“Een werkplek bij Kriterion is ontzettend 
leerzaam. Studenten leren in een veilige 
omgeving om samen te werken en om te 
gaan met verantwoordelijkheid.” Eefje, al 
bijna vijf jaar werkzaam bij het tankstation, 
denkt er geen moment aan om een ander 
bijbaantje te zoeken. “Het verdient goed, je 
kunt zelf je werktijden indelen; als je tenta-
mens hebt, wordt daar rekening mee gehou-
den en je leert alvast dingen die je later kunt 
gebruiken als je een baan hebt. Zo deed ik 
bijvoorbeeld de inkoop van de shop van de 
pomp.” De Boer: “Er ontstaan vriendschap-
pen, mensen worden verliefd. Eefje, er zijn 
toch pompstelletjes?” Eefje knikt. Ze telt op 
haar vingers. “Op dit moment niet zoveel: 
twee.”

De Boer: “In de toekomst gaan we waar-
schijnlijk samenwerken met het Annie M.G. 
Schmidt Huis. Het liefst zouden we het tank-
station ook nog uitbreiden. Veel mensen ko-
men via de A10 de stad binnen. Het zou mooi 
zijn als er voor hen een informatiepunt komt. 
We hebben nog genoeg plannen.”
Door: Dieuwertje Mertens

My hair is worse than porn with a 
storyline.

Jannette de Boer, directeur van Kriterion: “Dat deze locatie 
zo’n succes zou worden, hadden we niet verwacht.”
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Tandartspraktijk IJburg 
IJburglaan 1287 

1087 GJ 
Amsterdam 

tel.  020 416 66 54

info@tandartspraktijkijburg.nl
www.tandartspraktijkijburg.nl

Maak nu een afspraak met uw gezin en alle kinderen 
onder 12 jaar krijgen een speciale kinderverrassing! 
Tandartspraktijk IJburg heeft iedere woensdag “kinderdag”. 
Onze tandarts met orthodontie specialisatie is aanwezig 
en angstige patient(jes) kunnen een maatafspraak maken. 
Tandartspraktijk IJburg: professionele en specialistische 
tandheelkunde voor jong en oud!

Iedere woensdag is het 
Kinderdag bij 

Tandartspraktijk IJburg 

Solids 
Beste Lezer, dit stuk is geen advertorial voor Solids. 
Dit is niet om u aan te sporen zich in te schrijven 
voor de online veiling van vierkante meters in de 
eerste solid van Nederland die op IJburg in aanbouw 
is. Als architectuurcolumnist van de Brug moet ik 
onafhankelijk blijven. 
“Eindelijk eens een goed gebouw,” zei een vriend. 
“Van on-Nederlandse allure,” voegde hij er nog aan 
toe. Hij doelde op de mooie zuilengalerij, met echt 
marmer bekleed, die hem deed denken aan een 
liefdesweekend in Wenen. Ik kom hier op terug. 
Wat is een solid? Een solid is een casco gebouw 
met een structuur en een gevel die alle vormen 
van gebruik mogelijk maakt. Woningen, winkels, 
bedrijven en publieke instellingen zoals scholen en 
kinderdagverblijven moeten er in gehuisvest kunnen 
worden. Een solid wordt gebouwd voor 200 jaar, 
terwijl een economische en bouwkundige levensduur 
van 50 jaar gebruikelijk is voor nieuwbouw. 

Architect Tony Fretton, de ontwerper van de 
tweede solid van Nederland die op dit moment in 
Amsterdam-West gebouwd wordt, beschrijft het 
zo: een gebouw bestaat uit verschillende lagen 
met bijbehorende levensduur. Het casco heeft een 
levensduur van 200 jaar, de indeling van het casco 
50 jaar, het interieur van de eenheden 20 jaar, de 
keuken 10 jaar, de vloerbedekking 10 jaar, etcetera. 
Hij heb gelijk! We kunnen natuurlijk niet onze 
gebouwen inwisselen als de kleur of de handgrepen 
ons niet meer aanstaan. Inderdaad lezer, dit begint 
op duurzaamheid te lijken. Verbazingwekkend 
dat we niet eerder op dit idee zijn gekomen. Als 
architectuurcolumnist van de Brug moet ik toegeven 
dat er nu eindelijk eens een goed concept is bedacht.
Maar de vraag is: hoe moet een solid eruitzien? 
Een gebouw dat 200 jaar staat moet er volgens de 
bouwers van onze IJburgse solid ‘tijdloos’ uitzien. 
Een gedateerd gebouw zou al snel gaan vervelen 
en er binnen enkele generaties om vragen gesloopt 
te worden. Ik stel mij voor dat de initiatiefnemers 
(het woord projectontwikkelaar heeft toch 

een negatieve bijklank gekregen) na een lange 
vergadering de knoop hebben doorgehakt en 
hebben besloten dat moest worden teruggegrepen 
naar de stijl van de Oude Grieken c.q. de Neo-
Klassieken. Het Oostenrijkse architectenbureau 
Baumschlager Eberle werd benaderd en deed waar 
Oostenrijkers goed in zijn. Op zich is dit een bureau 
van grote klasse. Dat er tussen de marmeren zuilen 
de in Nederland gebruikelijke KOMO-keur kozijnen 
zijn gemonteerd kunnen we hen niet kwalijk 
nemen. Gelukkig zitten die kozijnen in een laag die 
over 20 jaar aan vervanging toe is. De klok is leuk 
voor de kinderen, maar zonder was beter geweest. 
Wat had ik gemaakt als ik zo’n mooie opdracht had 
gekregen? Ik had een gebouw gemaakt dat alléén 
in 2010 gemaakt had kunnen worden. En ik had 
het zo gemaakt dat het in 2210 nog steeds goed 
gevonden zou worden. 

Jan van Erven Dorens

Reacties zijn welkom op jved@dorensarchitects.nl

Ooit met je boot vastgelopen in een vaargeul? 
Laat het dan weten aan Projectbureau IJburg. 
De dienst wil de vaargeulen verbeteren. Deze 
liggen rondom IJburg en tussen de haven en de 
vaargeul Amsterdam/Lelystad. Naar nu blijkt zijn 
deze niet overal goed bevaarbaar. Om de pro-
bleemlocaties goed in kaart te kunnen brengen 
heeft Projectbureau IJburg de hulp van bewo-
ners ingeroepen. Ben je afgelopen zomer eens 
tegen een probleem ‘aangevaren’, stuur dan 
voor 1 januari 2011 een e-mail aan PBIJ. Zij stu-
ren je dan een kaart toe waarop je kunt aange-
ven op welke locatie er onvoldoende diepte is. 
Na de inventarisatie lost het projectbureau de 
problemen waar mogelijk op. Contactgegevens: 
Mail je naam en adres naar: p.vandenelshout@
oga.amsterdam.nl o.v.v. Vaarwegen IJburg. Je 
ontvangt dan een kaart van IJburg en een re-
tourenvelop. Sluitingsdatum: 1 januari 2011. 

cONTROLE VAARGEULEN RONDOM IJBURG 

Kom ik op ijburg is het gewoon kapot 
koud ||| ijburg + t-mobile = nooit 
bereik / klopt! Oost ook never! ||| Ik 
loop ergens in een onbekend bos, vlak 
bij ijburg. ||| Ijburg is egt een best wel 
dode spot ||| Ijburg yoooo. • Whaddup 
whaddup ! POW POW POW ||| Een 
slapende Humberto Tan naast me 
in de tram #truestory. ||| Daaahaaag 
IJburg, ik ga naar Ameland! ||| Lang 
leve de 1 baans weg IJburg af! ||| Ha, 
Durgerdam. Heb altijd het gevoel dat 
bij dat kerkje het einde van de wereld 
ligt. ||| Zo zonnetje vol in je bakkus! 
||| Hier op IJBurg is het IJ bevroren. 
Leuke start van de Elfstedentocht. 
Als Tour de France in Rotterdam kan 
starten kan dit ook.

Van Twitter

Solid bij de entree van Haveneiland. Van Erven Dorens: ‘De klok is 
leuk voor de kinderen, maar zonder was beter geweest’.



Ferrari Wireless GT Cockpit Bundel
• Metalen pedalen en metalen schakelflippers   
   voor een Ferrari GT-rijstijl.
• Rubberachtige grip voor optimaal comfort.
• 100% programmeerbaar, met intern geheugen.
• Geschikt voor alle games voor de PS3 en PC.

Little People Huisje met Voertuig en 
5 Figuurtjes
Speel mee met je vriendjes van Little People! Incl. 
voertuigen en 5 Little People figuren. 1 jr+

Hot Wheels Bionic Battle
Avonturencircuit waarin de Hot Wheels het 
opnemen tegen de kwaadaardige robot.
Incl. 1 auto. 4 jr+

7288 Mobiele Politiepost
Vanuit de commandocentrale kan de 
rechercheur de agenten laten weten 
dat de boef er in zijn sportwagen 
vandoor gaat. Ga er achteraan op je 
politiemotor! 5 jr+

MAXIS Megastores Muiden Pampusweg 1 (0294) 415 212

DE ALLERGROOTSTE VAN NEDERLAND IN GAMES & TOYS!  
NOG VEEL

MEER SPEELGOED 

EN AANBIEDINGEN 

OP TOYSXL.NL

24.99
34.99

29%
KORTING

OP
=
OP

29.99
59.99

50%
KORTING

34.99
44.99

10.-
VOORDEEL

NIEUWINCLUSIEF

t.w.v. 69.99
GRAN TURISMO 5

249.-
319.-

70.-
VOORDEEL



Op één 
speelgoedartikel 

naar keuze*
15%

Korting
*Actievoorwaarden:
• Maximaal 1 bon per klant  • Alleen geldig bij Toys XL Muiden
• Geldig t/m 31 december 2010 • Niet geldig i.c.m. andere kortingsacties
• Niet geldig voor Multimedia soft- en hardware en cadeaukaarten.

15%15%

DE ALLERGROOTSTE VAN NEDERLAND IN GAMES & TOYS!


Mega mindy nieuwjaarsduikbad-
muts voor elke betalende klant bij 
inlevering van deze bon. Haal 'm 
snel op in de winkel. OP = OP!
*Actievoorwaarden:
Max. 1 badmuts per klant, per transactie.
Geldig t/m 11 januari 2011.

DE ALLERGROOTSTE VAN NEDERLAND IN GAMES & TOYS!

100% ZEKER DE ALLERLAAGSTE PRIJS!

Mega mindy nieuwjaarsduikbad-
muts voor elke betalende klant bij 
inlevering van deze bon. Haal 'm 
snel op in de winkel. OP = OP!
*Actievoorwaarden:
Max. 1 badmuts per klant, per transactie.
Geldig t/m 11 januari 2011.
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T i jdens het straatfeest hield 
ze haar gordijnen gesloten, 
zoals ze ook altijd al deed op 

11 november. Er werd een keer op 
haar ruit getikt, was het haar grote, 
nieuwe, blonde, vrolijke vriendin? 
Ze maakten het laat, haar buurtjes. 
Het gedreun van de discomuziek, 
muziek van ver voor haar tijd, Donna 
Summer en The Village People, leek 
de volgende morgen vloeiend door 
het heien overgenomen te zijn. Zo’n 
paal die de grond in gedwongen 
wordt, het had iets moois. De aarde 
moest ruimte maken voor nieuwe 
plannen, dromen. Het begin van 
een nieuwe toekomst! Wat was ze 
sentimenteel. Gatver. Ze moest haar 
bed ook weer eens verschonen. De 
salade die ze voor het straatfeest had 
gemaakt, kon ze als ontbijt nemen. 
Hoe stil zou het hier zijn wanneer die 
bouwvakkers vertrokken waren. Ze 
moest er eigenlijk niet aan denken. 
Denken was trouwens helemaal 
nergens goed voor. Ze zou haar bed 
niet meer uitkomen.
Tijdens haar ontbijt las ze 
nieuwe folders met winterharde 
tuinmeubelen, kinderopvang, 
schoonmaaksters die alles konden; 
strijken, koken, Engels, Spaans en 
Nederlands. Hoeveel talen sprak ze 
zelf nog?
Ze kon vandaag de buurt een beetje 
gaan verkennen. Ondanks het zand, 
trok ze toch hakken aan. Als ze die 
blije blonde tegenkwam zou ze een 
buikgriep veinzen. Nee, het ging 
alweer veel beter. Die frisse lucht hier 
deed haar goed. Die enorme wind 
bedoel je. 
Haar vriendin kwam ze niet tegen. 
Wel Frank. Haar Frank. Haar makelaar. 
Met achter zich een nieuw stel, 

onmiskenbaar, brand new: Ai.
Ze keek of ze op een onopvallende 
manier rechtsomkeert kon maken of 
spontaan in de modder wegzakken. 
Ze overwoog nog achter een 
matglanzende fourwheeldrive te 
duiken…
Te laat, Frank keek haar met zijn 
beetje kinderlijke gezicht, oprecht 
blij aan: … ze hebben een oogje op 
je huis.
Knappe jongen die mij eruit krijgt. 
Ze zei het niet. De halflege bak met 
de salade op tafel, haar bed nog 
onopgemaakt; het was uitgesloten 
dat ze dit stel binnenliet. 
Ze richtte zich tot Frank: “Dat 
rapport over die fundering...” Zijn 
ronde gezicht een vraag. “Ik kan 
het nergens vinden… Toch gek, die 
verzakking, maar ja, al die modder 
hier…” Zijn ogen lachten niet meer. 
“O, en de scheur in de muur van 

de woonkamer is sinds jij er was 
nog groter geworden.” Franks 
wenkbrauwen gingen omhoog... “… 
en die geur van grondwater in mijn 
badkamer krijg ik ook maar niet 
weg.” Franks wenkbrauwen plakten 
nu ongeveer aan zijn haargrens. Het 
stel keek wat beteuterd. “Kijk als jij 
vindt dat het allemaal wel meevalt 
dan hebben we het er niet over...” Ze 
haakte haar arm in de zijne. Ze voelde 
dat hij los probeerde te komen. Het 
jonge, frisse, nieuwe, veelbelovende 
stel stond te kibbelen. Ze hadden er 
allebei rode wangen van. Het was fijn 
om Frank te voelen, zijn lengte paste 
goed. Hij stribbelde nu al niet echt 
meer tegen. Ze vroeg hem of hij van 
honden hield.

 AFLEVERING GEMIST? 
 kijk op: www.josinemarbus.nl

hEIEN! ... OF JE LEVEN 
ERVAN AFhANGT... JOSINE 

MARBUS

kORT 
VERhAAL
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• BASIScURSUS INTUïTIE Ben je 
nieuwsgierig naar jouw intuïtieve 
kwaliteiten en wil je die meer gaan 
gebruiken? Op een schip op KNSM-
eiland geeft Flux Trainingen een 
basiscursus intuïtie. Je vitaliseert 
je energiesysteem, leert je chakra’s 
en aura zien. Ook doe je oefenin-
gen met elkaar om energie te her-
kennen van jezelf en de ander. Op 
deze manier vergroot je je intuïtie, 
ontwikkel je jezelf en kun je, aldus 
trainers Liesbeth Saaltink en Moni-
que Pijls, makkelijker meegaan in de 
flow van het leven. De cursus start 
in het weekend van 15 en 16 janu-
ari en duurt daarna nog twee week-
enden (in februari en maart). Flux 
Trainingen is een spiritueel centrum 
dat ruimte biedt voor intuïtieve en 
persoonlijke ontwikkeling. Je kunt 
er binnenlopen voor een healing of 
reading, maar je kunt er ook korte 
workshops doen of de reading- en 
healingopleiding volgen. In 2011 
zullen er ook een aantal gratis hea-
lingochtenden plaatsvinden. Die 
data worden in 2011 bekendge-
maakt. Meer informatie op de web-
site: www.fluxtrainingen.nl
• IJBURGBERAAD: BESpREkING 
LEEGSTAND VRAAGT OM TWEEDE 
RONDE Het IJburgberaad van afge-
lopen donderdag 18 november was 
een bijeenkomst vol enthousiasme 
en energie. De deelnemers – ver-
tegenwoordigers van onder meer 
stadsdeel, projectbureau, woning-
corporaties, zorgpartijen, opbouw-
werk, ondernemers, welzijnsorgani-
saties en scholen – toonden zoveel 
enthousiasme dat het agendapunt 
‘leegstand op IJburg’ niet kon wor-
den afgerond. Daags voor Kerstmis 
wordt er een vervolgbijeenkomst 
georganiseerd, zodat alle geop-
perde ideeën gewogen en geselec-
teerd kunnen worden. Begin 2011 
kan er dan een plan van aanpak lig-
gen. “Wat deze week in ieder geval 
duidelijk werd,” vertelt bestuurslid 
Wout Kranen van Ymere, “is dat alle 
partijen die bij de IJburgse samen-
leving zijn betrokken, overlopen 
van motivatie om er echt iets van 
te maken. Samenwerking loont, dat 
zagen we toen we terugblikten op 
het afgelopen jaar. Samenwerking 
heeft geleid tot positieve ontwikke-
lingen, zoals de sterke verbetering 
van de veiligheid op straat. Dankzij 
die samenwerking zullen we ook het 
probleem van de leegstand kunnen 
oplossen.”
• IN DE pRAkTIJk... EEN NIEUW 
pARAMEDISch cENTRUM Eerder 
deze maand opende In de Praktijk… 
haar deuren aan de IJburglaan num-
mer 903. Daarmee is IJburg een mo-
dern paramedisch centrum rijker. 
Het centrum geeft onderdak aan 
verschillende paramedische discipli-
nes, waaronder logopedie, psycho-
logie, coaching, mesologie, men-
sendieck oefentherapie en fysio- en 
manuele therapie. Enkele therapeu-
ten zijn hun activiteiten al gestart, 
anderen gaan dat op korte termijn 
doen. In de toekomst zullen er zich 
nog meer therapeuten vestigen. Op 
de website www.indepraktijk.info 
staat het laatste nieuws en is infor-
matie te vinden over de reeds aan-
wezige therapeuten, hun behande-
lingen en contactgegevens.

KORT
  NIEUWS

Tandartspraktijk Transparant heeft onlangs haar eerste 
verjaardag gevierd. Een mooi moment om stil te staan 
bij deze bijzondere praktijk. Eigenaren Tieke van Riel 
en Heleen Hansma kozen bewust voor IJburg, ‘omdat 
IJburg booming is’. 

Bij binnenkomst vallen de verse bloemen, de grote foto 
en moderne wanden meteen op. 

Er heerst een gezellige sfeer. De praktijk is gehuisvest 
aan het einde van Haveneiland en dat bevalt hen 
goed. “Er komen nieuwe woningen bij, de buurt is 
gemêleerd, de wijk straalt energie uit.” Een prima plek 
voor een praktijk die niet graag al haar vernuftige 
tandheelkundige kennis opsomt, maar zich vooral 
profileert door haar transparantie en persoonlijkheid. 
“Natuurlijk gaan wij voor kwaliteit; we hebben de 
meest vernieuwende apparaten in huis. Maar open 
communicatie en vertrouwen vinden wij belangrijker. 
Het merendeel van de patiënten noemt ons bij de 
voornaam. Sommige patiënten zijn zo tevreden dat ze 
vrienden naar ons doorverwijzen. Ze noemen ons dan 
de meiden van Transparant.” 
De praktijk wordt bezocht door zowel oude cliënten 
uit de omgeving van IJburg als door buurtbewoners. 
“Wanneer een patiënt bij ons een behandeling moet 
ondergaan, geven wij natuurlijk advies. Maar we bieden 
hem of haar altijd een keuzemogelijkheid, ook wat 
financiën betreft.” Overigens geeft de tandartspraktijk 
ook garantie. Mocht een nieuwe kroon stuk gaan, dan 
wordt dat kosteloos opgelost. En voor gebitsrestauraties 
geldt een garantie van 5 jaar. Veel cliënten zijn ouders 
met jonge kinderen. “Zij komen gezamenlijk op consult. 
Heel gezellig. En als papa en mama al zijn voorgegaan, is 
het voor de meeste kinderen helemaal niet eng meer om 
in de stoel te liggen. Wat zou het mooi zijn”, mijmert 
Heleen, “als over 25 jaar de kinderen van de kinderen 
van nu ook naar onze praktijk komen.”

Voor concurrentie van andere tandartspraktijken op 
IJburg zijn Tieke en Heleen niet bang. “Wellicht loopt 
het aantal praktijken een beetje voor op het aantal 
bewoners, maar dat is alleen maar een luxe. De patiënt 
kan zo echt kiezen voor de praktijk die bij hem of haar 
past.”

Tandartspraktijk Transparant heeft onlangs haar eerste 
verjaardag gevierd. Een mooi moment om stil te staan 
bij deze bijzondere praktijk. Eigenaren Tieke van Riel 
en Heleen Hansma kozen bewust voor IJburg, ‘omdat 
IJburg booming is’. 

Tieke en Heleen in november 
voor hun praktijk aan de Ben van 
Meerendonkstraat, in de sneeuw.

 VERSE BLOEMEN EN GARANTIE BIJ ‘DE MEIDEN VAN TRANSpARANT’



Graag nodigen wij u uit
Staatsbosbeheer organiseert een 
informatieavond op 18 januari 2011 
van 20:00 tot circa 22:00 uur in 
theater Vrijburcht te Amsterdam. 
Tijdens deze avond informeren wij u graag over  
de ontwikkelingen aan de zuidelijke oevers van  
het IJmeer zoals de Natuurboulevard, natuur,  
hondenzonering en recreatie. Er is voldoende 
ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. 
Voor meer informatie kijkt u op onze website:  
www.staatsbosbeheer.nl/natuurboulevard of  
neemt u contact op met boswachter Marieke  
Schatteleijn 023-5240360

Theater Vrijburcht vindt u aan de 
J.O. Vaillantlaan 143 te Amsterdam U
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Een van de gevaarlijkste dingen die je kunt doen, 
is fietsen door een bevroren vinexwijk. Vorst maakt 
alles mooi en sneeuw bedekt de wansmaak, maar 
voor een bakfietsvader is het hel.

Zo’n bakfiets heeft geen winterbanden, en kinderen 
kennen in de ijle ochtendschemer geen gevaar. Ze 
raggen hun fietsen over stoepen en straten van ijs; 
bloedsporen en gebroken polsen tegemoet.

Kinderen naar school brengen is 
onder deze omstandigheden 

zo gevaarlijk dat ik een 
EHBO-kist in de fietstas 
heb gestopt. Onderweg 
hou ik me vast aan het 
advies dat ik kreeg 
van een Zwitserse 
berggids (immer 
locker gehen! nicht 
halten!) en moedig 
mijn dochter aan 
hetzelfde te 
doen. Maar ik zie 
aan haar rode 
blossen dat ze 
het moeilijk 
heeft.

Er ploegt een karretje door de straat met een 
sneeuwschuiver ervoor. Veel helpt het niet. Het 
karretje ploegt niet eens het fietspad. En waarom 
is er niet gestrooid? Zo’n vinexwijk komt altijd als 
laatste aan de beurt. Mijn wijk is het Siberië van de 
stad.

Net als ik zin krijg daar eens goed over te klagen, 
zegt mijn buurvrouw iets belangrijks. Ze zegt: “We 
hebben onze stoep niet geveegd. Vroeger veegde 
iedereen de sneeuw van zijn stoep.”

Ik kijk naar mijn stoep. Het is een ijsbaan. De 
gevaarlijkste hindernis op weg naar school is mijn 
eigen stoep. Het was gemakkelijk geweest een 
schop te pakken en het ijs eraf te scheppen – maar 
ik heb er geen seconde aan gedacht, en niemand 
van mijn buren, behalve nu dan mijn buurvrouw, 
die er ook nog geen werk van heeft gemaakt.

Er was een tijd dat iedereen zijn stoep schoonhield. 
Toen had de burger nog sneeuwruimplicht. Het 
woord alleen al is mooi genoeg om het onmiddellijk 
weer in te voeren.

Maar over sneeuwruimplicht beginnen is 
gevaarlijker dan fietsen door een bevroren 
vinexwijk. De laatste die erom werd weggelachen 
was Jan Peter Balkenende, de vorige premier. “Het 
zou goed zijn,” zei hij nog geen jaar geleden, “als 

mensen hun stoep wat schoon weten te houden. 
Dat is van belang voor anderen en het heeft ook 
te maken met je verantwoordelijk weten voor de 
samenleving.”
Hoon was zijn lot.

Een team journalisten van het AD ging kijken bij 
het huis van de premier in Capelle aan den IJssel en 
concludeerde: ‘Balkenendes stoep nog behoorlijk 
besneeuwd’. Bianca Balkenende verklaarde: “Het is 
lastig schoonmaken, nu de sneeuw is vastgekoekt.”

Andere kritische journalisten konden de verleiding 
niet weerstaan woordgrappen te maken over 
politici en het schoonvegen van een stoep. Zo is 
dus de situatie in het kleine landje Nederland. De 
moderne burger laat zich niet verplichten. Die 
betaalt belasting en eist van de gemeente een 
schone stoep.

Mijn buurvrouw heeft gelijk. Jan Peter heeft gelijk. 
’s Avonds pak ik een schep en schuif ik sneeuw van 
mijn stoep. Het is nog best zwaar werk; de sneeuw 
is vastgekoekt. Ik word door voorbijgangers 
aangemoedigd of uitgelachen, ze vinden het in 
elk geval opmerkelijk dat iemand zijn stoep staat 
schoon te maken.

Het is in een kwartier gebeurd. Het voelt alsof je de 
deur openhoudt voor een mooie vrouw.

STOEpJE

TOINE
hEIJMANS

• FEEëRIEkE WANDELING BLIJ-
BURG Op TWEEDE kERSTDAG Op 
zondag 26 december (tweede kerst-
dag) organiseert Blijburg een feeë-
rieke kerstwandeling. De route voert 
door het schitterende en nog door 
weinig mensen ontdekte natuurge-
bied Diemervijfhoek. Deelnemers 
kunnen op elk gewenst moment ver-
trekken. De wandeling duurt onge-
veer een uur en na afloop ervan is er 
warme glühwein.
• ARchITEcTUUR Op JE MOBIELE 
TELEFOON Op 11 november presen-
teerden ARCAM en NAi samen de 
Amsterdamse versie van UAR (urban 
augmented reality). Deze smartphone 
applicatie gunt gebruikers een blik 
op dat wat er is, maar ook op wat er 
niet is: gebouwen die zijn verdwenen, 
nooit zijn gebouwd of die nog moeten 
verrijzen. Een paar honderd Amster-
damse gebouwen zijn opgenomen, 
net zoals een vijftal routes, waaronder 
twee in IJburg. Door de camera van de 
telefoon op een gebouw te richten, 
worden historische foto’s, oorspron-
kelijke ontwerpen, alternatieve plan-
nen en toekomstplannen getoond. 
Met behulp van 3D-modellen krijgt de 
gebruiker zo een kijkje in de stad van 
de toekomst.
• hERSENSTIchTING zOEkT cOL-
LEcTANTEN Op IJBURG De natio-
nale collecte van de Hersenstichting 
Nederland vindt binnenkort weer 
plaats, namelijk van 31 januari t/m 5 
februari 2011. Elk jaar halen collec-
tanten een groot bedrag op, dat de 
Hersenstichting besteedt aan weten-
schappelijk onderzoek, voorlichting 
en projecten waar patiënten baat bij 
hebben. Er zijn in Nederland namelijk 
meer dan vier miljoen mensen met 
een hersenaandoening of -ziekte. De 
hersenstichting is nog op zoek naar 
collectanten op IJburg. Heeft u een 
uurtje tijd? Neem dan graag contact 
op met Ronald Verweij, 020-641 82 
23, 06-26 800 492, rverweij@hersen-
stichting.nl.
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STADSDEEL OOST BEzUINIGT IN 2011
Stadsdeel Oost moet bezuinigen. Om de begroting voor 2011 sluitend te krij-
gen, moet het dagelijks bestuur voor zo’n 4 tot 7,5 miljoen euro aan bezui-
nigingen doorvoeren. In totaal heeft het stadsdeel het komend jaar 217 mil-
joen euro te besteden. “We korten het meest op activiteiten en projecten in 
de openbare ruimte,” zegt stadsdeelwethouder Financiën Jeroen van Spijk. 
“Welzijn wordt ontzien. En zelfredzaamheid is het uitgangspunt in 2011.” 
Op 11 november werd de begroting aan de stadsdeelraad aangeboden; in 
december spreekt de raad zich erover uit.

Stadsdeelwethouder Van Spijk toetst de 
uitgaven aan de drie basisprincipes: solida-
riteit, duurzaamheid en het centraal stellen 
van burgers. Hij zegt dat welzijn in 2011 
wordt ontzien. Het grootste deel van de be-
zuinigingen gaat ten koste van activiteiten 
en projecten in de openbare ruimte. On-
geveer 4 miljoen euro wordt bespaard door 
het stopzetten van bouwprojecten en sober 
onderhoud van wegen, straten en groen. 
Ook stelt het dagelijks bestuur voor om in-
cidenteel 1 miljoen euro te bezuinigen op 
de ambtelijke organisatie, en om dat vanaf 
2012 structureel te doen. De organisatie be-

reidt zich hierop al voor, onder meer door 
vacatures niet te vervullen.

“Toch ziet het bestuur de financieel moei-
lijke jaren met vertrouwen tegemoet,” aldus 
de wethouder. “De dalende inkomsten van 
het stadsdeel staan gelijk aan zo’n vijf pro-
cent van onze begroting, dat is veel. Maar 
we houden nog altijd 95 procent over. De 
dienstverlening blijft op peil en we investe-
ren in duurzaamheid, armoedebestrijding, 
jeugd en veiligheid. Om de openbare orde 
en veiligheid te bevorderen investeren we 
bijvoorbeeld in extra handhaving op straat. 

Er worden Handhavers Leefbaarheid inge-
zet voor de aanpak van overlast door jon-
geren, drugsgebruikers en alcoholverslaaf-
den. Verder willen we met instellingen en 
bedrijven coalities vormen om armoede 
te bestrijden. Sociaal en maatschappelijk 
zwakkeren in de samenleving kunnen blij-
ven rekenen op het stadsdeel.” Van Spijk 
benadrukt wel dat zelfredzaamheid daarbij 
het uitgangspunt is. “Het overgrote deel 
van onze stadsdeelbewoners redt het op 
eigen kracht. Voor mensen die een duwtje 
in de rug nodig hebben, blijft het stadsdeel 
een vangnet bieden.”

De bezuinigingen zijn het gevolg van de 
korting van het Rijk (1,2 miljard euro) op 
het gemeentefonds, waardoor stadsdeel 
Oost minder geld ontvangt van de gemeente 
Amsterdam. De bezuinigingen die in 2011 
worden ingezet lopen in de komende jaren 
op tot zo’n 13 miljoen euro structureel in 
2014. De stadsdeelbegroting van Oost is te 
downloaden op www.oost.amsterdam.nl

Het muziekmakerscentrum MuziQ, waarmee het 
stadsdeel een financieel risico nam van bijna 30 miljoen.
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AGENDA
18 december 
Cabaret Vrijburcht: Roemer 
Van der Steeg Ik ben geen 
kernfysicus, 20.30 uur

19 december
Kerstfeest kinderboerderij 
De Werf; 13.00-15.30 uur. 
O.m. kerstballen  
en pindaslingers maken, 
warme choco en koekjes. 
Deelname: € 2,50. 
Archimedeslaan 59.

Familietheater Vrijburcht: 
Trio d’Affaire Met Snert!, 
19.00 uur

Viering Kerk op IJburg; het 
IJburg Koor zingt. 11.00 uur, 
Ed Pelsterpark 2

24 december
Kinderkerstviering 
Willibrordschool, De Tronk 
i.s.m. Kerk op IJburg; 
iedereen is welkom. 18.00 
uur, Diemerparklaan 11

Buitenkinderkerstfeest  
met levende kerststal,  
door dominee Rob Visser en 
Theatraal IJburg, 20.00-21.30 
uur, Ed Pelsterpark 2

Kerstnachtdienst Kerk op 
IJburg i.s.m. De Tronk, 22.00 
uur, Ed Pelsterpark 2

DJ ValsPlat en cocktails in 
N.A.P, vanaf 21.00 uur

25 december
Kerstochtendviering Kerk 
op IJburg, 11.00 uur, Ed 
Pelsterpark 2

26 december
Blijburgs winterse 
kerstwandeling: loop de 
benen uit je lijf, ongeveer 
een uur dwars door het ruige 
natuurgebied Dimervijfhoek 
tegenover het strand van 
Blijburg. Vertrek: ieder 
moment; bij aankomst: 
glühwein!

Kerstsprookje van Willem 
de Ridder, meester-
verhalenverteller, voor jong 
en oud; 14.00-15.30 uur 

(kinderen gratis, volw. € 5), 
kapel Blijburg

Oud en Nieuw
N.A.P.’s Knallend Oud & 
Nieuw feest: hapjes, drankjes 
en DJ Olafyou, 21.00-03.00 
uur (kaarten aan de bar)

7 januari
Theater Vrijburcht: 
Monologenavond. 
Toneelgroep Arti speelt 
Ophelia; Theatergroep 
Assendelft speelt Jezus, 
de epiloog; Toneelgroep 
SpekTakel speelt Home 
sweet home. 20.30 uur.

9 januari
Familietheater Vrijburcht 
(7+): Theatra’s Oma’s oma. 
15.00 uur

Dansvoorstelling 
theatergroep Rutoe 
Srefidinsi; ‘geschiedenis over 
de mensen van Suriname; 
vol muziek, dans en plezier’, 
18.00 uur, Pleintheater 
(www.pleintheater.nl)

12 januari
Jeugdtheater Smets Kip 
ik heb je (2+): Teun, een 
primitief boertje, heeft het 
druk met haar dieren in een 
hutje aan de rand van stad. 
‘Grappige én ontroerende 
voorstelling’. 11.00 uur 
(try-out) en 14.30 uur, 
Pleintheater

Kindertheater Vrijburcht: Iet 
Fiet waait weg. 15.00 uur

16 januari
Familievoorstelling Fayette 
sur la Tête, 16.00 uur, 
Pleintheater

22 januari
Improvisatietheater 
Vrijburcht: LOS Theatersport, 
20.30 uur

23 januari
Theater Vrijburcht: Theater 
Angoramuis De Winterfee 
(peuterdanstheater).  
11.00 uur

28 januari
de Brug nr. 1 - 2011 
verschijnt

Agent petsnor Maarten Gerritsen

pUzzEL pRIJSVRAAG

Deze puzzel wordt u aangeboden door D.i.o. Drogisterij iJburg (IJburglaan 723, 020-4165279)

Win een berechique 
beautypakket van Collistar 
t.w.v. € 50,- aangeboden 
door D.I.O drogisterij IJburg!

Wil jij zo’n heerlijk 
beautypakket van Collistar 
winnen?
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met uw naam, 
adres en telefoonnummer) voor 
15 januari 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. 7-2010 was: 
klokthermostaat. De winnaars, 
vijf maar liefst, hebben hun 
prijs inmiddels in ontvangst 
genomen.
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