
Rene en Remco 
op Fort Diemerdam
‘ondernemen 
met gevoel’

Op zaterdag 5 juni 
dansen IJburgse 
kinderen grote 

voorstelling in de RAI

LMB
‘Soort zoekt soort’, aldus de journalist 
van Elsevier die zich onder valse 
voorwendselen toegang tot mijn huis 
verschafte. Na het lezen van een column 
in deze krant (door hem de IJbrug 
genoemd – oeps, feiten niet gecheckt) 
over spelletjes, belde hij om te vragen 
of hij een keer zo’n spelletjesavond 
mocht bijwonen. Want – en ik citeer 
vrij – hij ging een verhaal schrijven 
over ‘de gemeenschap IJburg, hoe die 
is opgebouwd en hoe die in zoveel jaar 
alweer is veranderd’.

Zes uur lang zat hij bij ons aan tafel. 
Het kunnen er ook vijf geweest zijn, 
daar wil ik vanaf zijn. Er is in die 
uren veel gezegd. Over woongenot, 
veteranenvoetbalclubs, fileleed, 
plannenmakers en creativiteit. We 
vroegen hem of het niet weer zo’n 
negatief verhaal zou worden, zoals zo 
vaak. Dat zou niet gebeuren, verzekerde 
hij ons. 

Toch blijft de strekking van zijn artikel 
– ‘soort zoekt soort’ – lullig in je hoofd 
hangen. Het voelt negatief, ook al is 
het dat niet per se. Het zou zelfs best 
kunnen kloppen. Ook daar wil ik vanaf 
zijn. Wie weet zoekt soort wel soort op 
IJburg. Wie weet gebeurt dat ook wel 
in de rest van Nederland. In de hele 
wereld, voor mijn part. Had ik maar 
geweten dat dàt de eigenlijke insteek 
van zijn verhaal zou zijn. Niet ik dat ik 
anders niet aan het artikel zou hebben 
meegewerkt. Het is gewoon praktisch 
om samen over hetzelfde onderwerp te 
praten. 

De verslaggever deed ook ontboeze- 
mingen. Bijvoorbeeld dat hij journalistiek 
noch sociologie studeerde. Dat hij op 
IJburg woont, maar er vanwege werk 
en hobby nauwelijks vertoeft. Dan zal 
hij ook niet van die fijne buren hebben, 
concludeer ik. Zoals wij. Zei ik buren? 
Vrienden zijn het geworden in de jaren 
dat we in hetzelfde blok wonen. Echte 
vriendschap, ontstaan in onze mooie 
wijk.

Tussen ons en onze vrienden woont 
ook nog een Egyptisch gezin. Maar 
dat zou ik, blijkens het artikel, niet 
kennen. In werkelijkheid hebben we 
afgelopen zomer over de schutting 
mijn appeltaartrecept geruild voor hun 
mooi opgemaakte bord met aardbeien. 
Dezelfde schutting, die ‘boerman’ en 
mijn man samen hebben gebouwd.

Naar onze vrienden toe voel ik me 
best een beetje schuldig. Ik was 
tenslotte degene die had gevraagd 
of ze zin hadden om eens een potje 
voyeuristisch Kolonisten te komen 
spelen. Die ze had meegesleept in de 
wereld van journalistieke slinksigheden. 
Onbedorven als ze zijn, zeiden ze 
volmondig ja. Ik – als journalist – had 
beter moeten weten. Maar ja, soort 
zoekt nu eenmaal soort.

Soort zoekt soort
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

Een jaar of zes geleden werd door de-
zelfde drie partijen met succes bezwaar 
gemaakt tegen een eerdere versie van het 
bestemmingsplan voor IJburg fase 2. De 
bestuursrechter zag toen onvoldoende 

bewezen dat met de aanleg van IJburg II 
milieu en natuur gespaard zouden blijven. 
“Amsterdam heeft er vervolgens alles aan 
gedaan om de mogelijke milieu-effecten 
van IJburg fase 2 op te vangen en de ver-

dere ontwikkeling van de natuur te be-
vorderen. Buitengewoon zorgvuldig, en 
gesteund door een team van ecologen.” 
Aan het woord is Igor Roovers, directeur 
van Projectbureau IJburg. Als voorbeeld 
noemt hij het aanleggen van mosselban-
ken en het ontwikkelen van de Hoecke-
lingsdam, een nieuw natuurgebied in het 
IJmeer iets ten noorden van Durgerdam. 
Er zijn plannen om samen met Muiden 
en Diemen ook de Zuidelijke IJmeerkust 
als natuurgebied te ontwikkelen. Roovers: 
“Je kunt zeggen dat de natuurwaarde van 
het IJmeer en omgeving vergeleken bij de 
situatie van zo’n tien jaar geleden dankzij 
alle maatregelen die samenhangen met de 
komst van IJburg, juist enorm is toegeno-
men.”

Half april mocht Roovers tijdens de hoor-
zitting bij de Raad van State het standpunt 
van Amsterdam toelichten. “Er ligt nu 
een verstandig plan dat aan alle eerder-
genoemde bezwaren tegemoet komt. Het 
plan is op alle bestuurlijke niveaus goed-
gekeurd, inclusief de vergunning die de 
provincie ons verleende in het kader van 
de Natuurbeschermingswet. De nu geuite 
bezwaren wijken niet veel af van wat er bij 
het eerste plan is ingebracht.”

Lees verder op pagina 3

Het bestemmingsplan voor IJburg fase 2 ligt onder vuur. De Dorps-
raad Durgerdam heeft de Raad van State verzocht het vorig jaar door 
de gemeenteraad van Amsterdam goedgekeurde plan te vernietigen. 
Tegelijkertijd maakten de Stichting Verantwoord Beheer IJmeer en de 
IJsselmeervereniging bezwaar tegen de door de provincie verstrekte 
milieuvergunning, die voor de uitvoering van het bestemmingsplan 
noodzakelijk was. Amsterdam ziet de eind mei verwachte uitspraak 
van de Raad van State echter met vertrouwen tegemoet.

DoRpSRAAD DURGERDAM wil Af vAN iJbURG 2
AMStERDAM NiEt bANG vooR UitSpRAAk RAAD vAN StAtE

Nooit meer missen 
de Brug plaatste 

displays op 12 plekken 
in stadsdeel Oost

StADSDElEN AMStERDAM 01-05-2010

De Durgerdammerdijk, ter hoogte van Pier 73 en hotel-restaurant de Oude Taveerne. Ober Harrie brengt een pilsje aan Hans uit 
Wassenaar en Gijs uit ‘Amsterdam-centrum. Gijs is blij voor de mensen die zo mooi wonen op IJburg. Het uitzicht is er wat hèm 
betreft niet minder op geworden.

Stadsdeel oppervlakte     inwoners

Nieuw west  32 km2 132.974 
Zuid  17 km2 133.153
west  10 km2 129.910 
oost  31 km2 112.445 
Noord 64 km2 86.681 
Centrum 8 km2 81.305 
Zuidoost  22 km2 80.490 

Meer informatie over het nieuwe stadsdeel op pagina 11 



WINKELCENTRUM IJBURG

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

   

Jane Flowers
Sinds november 2006 zitten wij met onze 
bloemenwinkel op IJburg.
U kunt bij ons terecht voor bloemen , planten , 
bruidswerk, rouwwerk aanverwanten artikelen 
en bedrijfsabonnementen.
En ook nu weer voor tuin-en balkon planten kunt 
u bij ons terecht.
Laat de zomer maar komen.......

Beestenwinkel
Al jaren een begrip in de 
binnenstad. Inmiddels al 
4 jaar bekend op IJburg. 
Rik en Kerren wilden 
op IJburg een vrolijke, 
kleurrijke kadowinkel 
voor iedereen. Groot, 
klein, duur, goedkoop, 
traditioneel maar altijd 
verrassend in een wis-
selend assortiment. Iris 
en Annemarie zijn echte 
IJburgers en zorgen zo 
voor het buurtwinkel-
gevoel. Informeel, per-
soonlijk, vriendelijk en 
enthousiast. 

Bikes&Boardsl
Bikes & Boards is een specialist op het gebied van rijwielen 
- om precies te zijn - fietsen. En wel diverse varianten op dat 
gebied. Naast de oude vertrouwde ‘oma’-fiets leveren wij ook 
elektrisch ondersteunde fietsen (E-bikes) en alle andere soor-
ten daar tussen in. Uiteraard leveren wij alle bekende merken, 
maar tevens leveren wij ook in eigen beheer ontwikkelde 
merken als de Amstrdm. Een ‘oerdegelijke’ fiets die in diverse 
uitvoeringen leverbaar is. 
Joris Ivensplein 50 • 1087 BP Amsterdam T 020 416 11 33
Beukenweg 33 • 1092 AZ Amsterdam • T 020 665 59 30
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DURGERDAM: ook UitZiCht 
vERDiENt bESChERMiNG
Wat is het bezwaar van Durgerdam tegen het nieuwe bestemmingsplan, nu Amsterdam toch 
zoveel heeft gedaan om de natuur niet te verstoren? Marc Kraijo, secretaris van de Dorpsraad 
Durgerdam, ligt toe: “Met de realisatie van IJburg fase 2 wordt hoe dan ook de natuur- en 
cultuurhistorische waarde van het gebied aangetast. We kijken nu uit over wat wij noemen 
de Tuin van Amsterdam, met de prachtige zichtlijnen van de Stelling van Amsterdam, door 
Unesco als werelderfgoed aangewezen. Met fase 2 wordt dit fantastische landschap onherstel-
bare schade toegebracht. Durgerdam is een beschermd dorpsgezicht en wij vinden dat ge-zicht 
en uit-zicht onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.” 

Nutteloos?
Een ander voor Durgerdam zwaarwegend argument is het feit dat Amsterdam niet kan aan-
tonen dat de hier geplande 9000 woningen nodig zijn. Kraijo: “De inzinking van de woning-
markt van dit moment is niet tijdelijk. De behoefte aan woningbouw zal ook in de toekomst 
structureel lager zijn.” Daarmee vervalt voor Durgerdam de noodzaak om met IJburg fase 2 
door te gaan. Maar wat zegt Amsterdam? Roovers: “Amsterdam is een van de meest dynami-
sche onderdelen van de Metropoolregio Amsterdam. De gemeenten in deze regio hebben met 
elkaar afgesproken dat er tot 2020 in de noordvleugel van de Randstad 150.000 woningen 
zullen worden gebouwd. Hiervan moeten er 118.000 verrijzen In de as Haarlemmermeer-Am-
sterdam-Almere. IJburg fase 2 maakt daar onlosmakelijk deel van uit. Ook Provincie en Rijk 
zijn ervan overtuigd dat Amsterdam een groeigemeente is en blijft. Daar doet de economische 
dip van dit moment niets aan af.” 

Zijn de tegenstanders wellicht bang dat er na fase 2 in het IJmeer nog meer bebouwing volgt? 
Roovers: “Als fase 2 gereed is, is het wat betreft de gemeente Amsterdam met het bouwen in 
het IJmeer gedaan. De focus wordt dan verlegd naar onder andere het Westelijk Havengebied, 
waar weer heel anders zal worden gebouwd. Zo krijgt Amsterdam de gewenste diversiteit en 
kwalitatieve variatie in het leefklimaat.”

De proef met het nieuwe landmaken is inmiddels begonnen. Secretaris van de Dorpsraad Dur-
gerdam Marc Kraijo hoopt dat de Raad van State daar snel een stokje voor steekt. “Voordat 
er onomkeerbare dingen gebeuren.” En wat mogen de IJburgers verwachten? Roovers: “Het 
rapport van de proef komt na de zomer. Daarna zal de gemeenteraad van Amsterdam worden 
gevraagd het groene licht te geven voor de aanleg van de eerste 45 hectare van het Middenei-
land. Dan is het 2011. Voordat de eerste paal de grond in kan zijn we al gauw drie jaar verder. 
Maar wij zien de uitspraak van de Raad van State vol vertrouwen tegemoet.” Intussen gaat de 
proef met landmaken ongehinderd door.
Tekst: Carla Peddemors

Lees de volledige interviews met Roovers en Kraijo op onze website

Vervolg van pagina 1

De vereniging – door een paar fanatieke kanoërs 
officieus opgericht in augustus 2008 – is er 
voor iedereen. Enige voorwaarde: je moet een 
zwemdiploma hebben. Ook gehandicapten 
kunnen meedoen. Zij varen onder begeleiding 
in een Canadese kano, zo eentje voor meerdere 
personen. Voorzitter van de club is Marianne 
Boer. Initiatiefneemster en fervent kanoster. Deze 

maand nog deed ze in een weekend een rondje 
Ameland. Windkracht: “Een dikke vijf. Maar we 
hebben het gered.”

Marianne kwam op het idee een vereniging op 
te richten tijdens het theaterfestival Spektakel 
op IJburg. “Daar organiseerde ik een eh, ja hoe 
noem je dat, een kanoactiviteit. Geweldig, wat 

een animo. Op één middag hielp ik meer dan 
tweehonderd mensen de boot in. Ik voelde het 
daarna min of meer als mijn plicht om op dat 
succes voort te borduren. Het water is tenslotte 
niet alleen voor mensen met een dure boot. Ook 
flatbewoners, gehandicapten en – om nog maar 
eens een groep te benoemen – de jonge mens 
moet kunnen varen. Kortom, ik wilde het water 
van IJburg voor iedereen toegankelijk maken.”

Behalve voor cursussen kun je bij de vereniging 
ook terecht voor het maken van kanotochten. Elke 
zondagochtend staat er eentje op het programma. 
Dan moet je wel met goed gevolg (diploma!) een 
cursus hebben gevolgd. Want de elementen op 
het IJmeer doen nu eenmaal wat ze willen. En 
zie dan maar eens tegen de wind en de golven 
op te peddelen. Het eiland rond bijvoorbeeld. Of 
heen en weer naar Durgerdam. Of naar Pampus 
of Muiden.

Gelukkig is het, voor wie liever rustig wil varen, 
tussen de eilanden ook goed toeven. In het stille 
water, met sfeervolle grachtjes en ontelbare 
bruggen. Aan de zuidkant van IJburg krioelt het 
in het riet van de watervogels, die je voorzichtig 
en met een vogelgids in de hand kunt begluren. 
Daar (aan die zuidkant) is ook een strandje waar 
kinderen zandkastelen kunnen bouwen. Of 
waar je kunt leren eskimoteren. Eskimoteren? 
Ja, eskimoteren: de kano bewust laten omslaan 
om vervolgens met je hoofd onder water in één 
beweging weer terug te draaien naar de normale 
stand. Inderdaad ja, wel iets voor durfals.
 
Voor wie zelfs dat niet genoeg is: KOY organiseert 
ook weekendtochten. Mèt overnachting op een 
onbewoond eiland. Avontuur in de Randstad, het 
kan nog altijd. informatie / inschrijven: 
www.kanoopijburg.nl

kANo op iJbURG ‘hEEN EN wEER NAAR DURGERDAM’

de 
ClUb 

iJburg is alweer een nieuwe sportclub rijker. Sinds december 2009 is ‘kano op iJburg’ (kortweg 
koY) een officiële vereniging. En ook nog eens druk in gesprek met de gemeente voor een 
eigen plek aan de waterkant. Die gaat er komen ook, waarschijnlijk over drie jaar. tot die tijd 
leiden de kanoërs van iJburg waarschijnlijk een zwervend bestaan. Dit seizoen is camping 
Zeeburg de thuishaven. op 19 april is daar begonnen met het geven van cursussen. voor 
zowel kinderen als volwassen.

Voorzitter Marianne Boer (met peddel) en enkele leden 
van de kanoclub op hun stekkie camping Zeeburg.

Directeur PBIJ 
Igor Roovers
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Ben op een huisfeestje... Een kinderfeestje. Ben hier nooit zo goed in; 
er is geen overzicht. Iedereen praat maar en zegt geen moer, ik trek 
het stiekem best slecht. Er praat nu een 11-jarig meisje tegen me dat 
zeker weet dat ze me ergens van kent. Ze is best lelijk. Lelijke kinderen 
zijn eng. Ik probeer de ouders bij de kinderen te matchen maar het is 
best moeilijk want die stille chick op de bank blijkt de moeder van het 
drukste jongetje van het feestje te zijn. De muziek is trouwens ook 
verschrikkelijk... Kinderliedjes met slechte house-beats eronder. Geen 
wonder dat ze over een paar jaar fan zijn van Lady Gaga en The Black 
Eyed Peas. Zijn ze de rest van hun leven bezig om van die slechte smaak 
af te komen. 
Volwassen feestjes zijn nog erger. In zo’n huiskamer met vrienden en 
familie op de domste muziek ever spons-taart van de HEMA eten. Wat 
ik vooral erg vind van feestjes is dat iedereen op elk moment maar 
iets doms tegen je kan zeggen en je moet lachen en meedoen omdat 
het gezellig is. Fok gezellig. “Het is hier zó gezellig!” “Ja! Wist je 
dat er in het Engels geen woord voor gezellig is?” Dat soort domme 
dingen. Iedereen is ook altijd de beste vrienden op huisfeestjes. Fok 
beste vrienden dan ook maar meteen. Oké, dat nou ook weer niet, 
maar je beseft nu wel dat ik niet graag op je feestje kom tenzij er geen 
domme mensen komen maar dat kan niet echt want domme mensen is 
een pleonasme. Ik hoor gezang op de achtergrond, volgens mij is het 
hoogtepunt van deze bijeenkomst gaande. Joepie. Zingen. “Jij bent 
toch rapper? Rap ‘s een verjaardagsliedje!” Ik hou me gewoon rustig 
op de achtergrond tot het feestje voorbij is en iedereen naar huis gaat 
want eerder weggaan schijnt onbeschoft te zijn omdat mensen zoveel 
moeite hebben gedaan om bla bla bla. Ik had graag nog even met 
jullie gebabbeld maar ik moet ervandoor... Er is een polonaise gaande 
en “Iedereen doet ‘t dus jij doet ook gewoon mee, meneer de bekende 
Nederlander.” Hoera.

williES
wARtAAl
• • • • • hiEpERDEpiEp? • • • • •

Volle bak bij Nilo (16) thuis. Ga maar na. Soms zijn ze zelfs wel met z’n 
negenen. Dan spelen ze een potje poker en lijkt het net een echt toernooi. 
“Ik vind het heel gezellig als we met zo’n grote groep zijn,” zegt Nilo. Al 
bevalt de buurt prima, er mag van hem best iets meer gebeuren. Komen 
zijn vrienden misschien eens wat makkelijker naar IJburg. “Zodat ze zien 
dat IJburg echt niet aan de andere kant van de wereld ligt.”

Omdat zijn moeder en nieuwe stiefvader gingen samenwonen, kwam Nilo drie jaar geleden 
van de Postjesweg naar IJburg. Samen met zijn twee halfbroertjes van 8 en 10. En – om het 
weekend – ook nog de vier stiefbroers. Het huis is zo ingericht dat iedereen kan blijven slapen. 
“Dat gaat prima. Ik vind het wel zo gezellig. We doen veel spelletjes, organiseren pokertoer-
nooien enzo. Onze ouders doen dan ook mee.”

“Van tevoren leek IJburg me geweldig. Veel ruimte, veel ‘buiten’. Het leek me ook echt gezellig. 
Die verwachting is deels uitgekomen. Ik bedoel: de ruimte is er. Als vrienden een keertje blijven 
slapen – ze hebben nog altijd het idee dat IJburg nowhere land is – dan merken ze meteen dat 
je hier gewoon een beetje buiten kunt rondhangen en neerploffen.”

Toch is het niet alleen maar leuk voor de jonge gymnasiast. De afstand valt tegen. Van huis naar 
school – het 4de Gymnasium bij de houthavens in West – is een uur fietsen. Oké, in de zomer 
is dat lekker, maar in de winter dus niet. “Ik ga altijd op de fiets. Trams vind ik niet fijn. Boven-
dien, fietsen is meestal net zo snel.” Ook ’s avonds speelt de afstand Nilo parten. Hij gaat uit en 
heeft feestjes bij vrienden in de stad. “Maar mijn moeder heeft liever niet dat ik in mijn eentje 
dat stille stuk over de Nesciobrug fiets. Dus als ik iets wil, moet ik bij iemand blijven slapen.”

Aan voetballen doet Nilo niet. Dat vindt-ie echt een ‘klotesport’. “Nee”, zegt hij met twinke-
lende ogen, “geef mij maar golfsurfen. Dat is pas echt geweldig. Ik ben aan het sparen voor een 
wetsuit en een plank. Op Texel, waar we een caravan hebben, verdien ik bij in een strandtent. 
Vorig jaar stond ik nog op ‘afwas’, maar nu ik 16 ben mag ik in de bediening werken. Voor de 
winter moet ik nog even een bijbaantje zoeken in de buurt. Als ik zo vrij mag zijn: weet iemand 
misschien iets?”

Nilo (16 JAAR)kiJk op DE wiJk

‘voetbal is echt geen zak aan’

Nilo, nu nog op blote voeten in het vlakke water, maar 
binnenkort hopelijk met zijn eigen surfplank op de golven.

  WORD LID 
    VAN DE 
  GROOTSTE 
  FAMILIE CLUB 
OP ZEEBURG

DEZE ACTIE IS GELDIG TOT EN MET 31 MEI 2010

www.lifeandkicking.nl
Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922

MAAND LANG 

PROEFTRAINEN
VOOR MAAR 25 EURO 

MAAND LANG

DEZE
MAAND
SLECHTS 
€25

Expo IJburg • Krijn Taconiskade 408 • 1087 HW Amsterdam
advies@woningaanbodijburg.nl • www.woningaanbodijburg.nl
Openingstijden • Woensdag 14.00-18.00 uur
Vrijdag 14.00-20.00 uur • Zaterdag 11.00-16.00 uur.

E en � es champagne, een stevig touw, een krachtige ruk aan het touw en... 
erVAARijburg is gedoopt. Peggy Rolvink van Waterstad verrichtte de o�  ciële 
handeling op woensdag 21 april in de haven van IJburg. ErVAARijburg is de sloep 

die je de mooiste kanten van IJburg laat zien. Want wie IJburg wil leren kennen, kan dat het 
beste doen vanaf het water. Het water bepaalt de sfeer, het gevoel van IJburg. ErVAARijburg 
is een initiatief van een zevental bedrijven die IJburg een warm hart toedragen. Zij werken 
samen aan het succes van het jongste stadsdeel van Amsterdam. 

De sloep ligt aangemeerd in de haven voor de EXPO aan de Krijn Taconiskade. Voor meer 
informatie over wonen op IJburg kunt u ook terecht bij de EXPO. Daar is het actuele 
woningaanbod van IJburg te zien en u vindt er ook informatie over projecten die nog in 
ontwikkeling zijn.

• Nieuwe hockeyvereniging AhC 
iJburg IJburg heeft een nieuwe 
hockeyclub: AHC IJburg. Donderdag 
22 april vond oprichtingsvergadering 
plaats. Iedereen vanaf 5 jaar kan 
zich inschrijven via de website www.
ahcijburg.nl. Vanaf 6 jaar mag je 
daadwerkelijk gaan spelen. De 
nieuwe vereniging staat helemaal los 
van de opgeheven Hockeyclub IJburg/
Hockeyschool IJburg. Iedereen die bij 
daar lid was, krijgt voorrang op een 
lidmaatschap bij AHC IJburg. Let op: 
wie volgend seizoen wil meespelen 
in de officiële KNHB competitie, 
moet zich voor 15 mei hebben 
aangemeld. Ook voor de onofficiële 
zondag jeugdcompetitie is spoedige 
aanmelding gewenst. Sinds de 
oprichting op 22 april hebben zich al 
meer dan 200 mensen bij de nieuwe 
hockeyvereniging aangemeld.Vanaf 
het seizoen 2010/2011 zal AHC 
IJburg gaan deelnemen aan de KNHB 

competitie. De hockeybond heeft de 
club inmiddels erkend als kandidaat 
lid. Voor het huidige seizoen staan, 
behalve de laatste wedstrijden in 
de zondag competitie, in mei en 
juni ook nog enkele toernooien op 
het programma. De trainingen zijn 
verhuisd van het Theo van Goghpark 
naar het gloednieuwe kunstgrasveld 
in het Diemerpark.
• festival ‘Net uit het iJ’ gaat niet 
door, maar houd de datum – 26 juni 
– toch vrij: café-restaurants DOK48 
en NAP aan de haven organiseren 
op die dag een kleinschaliger 
evenement te organiseren. Festival 
Net uit het IJ, dat in 2009 succesvol 
was en ruim 6.000 bezoekers trok, 
gaat niet door omdat sponsoring 
niet wil vlotten.
• Expositie bij Arte Ancor op 29 
en 30 mei Cor Koeleman exposeert 
op zaterdag 29 en zondag 30 mei zijn 
schilderijen onder de noemer ‘START’. 
De kunstwerken zijn op beide dagen 
te bewonderen in de galerie aan de 
Pampuslaan 33, van 13.00 tot 20.00 
uur. 

KORT
  NIEUWS

Het begon met autoinbraken, maar nu wordt IJburg ook 
geconfronteerd met diefstal uit woningen. Het is een vervelende 
ervaring om slachtoffer te worden van een misdrijf. Om dit 
te voorkomen kunt u zelf enkele maatregelen nemen. Het is 
belangrijk om van ieder misdrijf aangifte te doen. Ook als het 
tot een poging tot inbraak is gebleven. Zonder aangifte kan het 
Openbaar Ministerie namelijk niet tot vervolging overgaan. 
Check de website voor de tips van buurtregisseur Gelens.

MAAND twEE: EEN bEEtJE ZEN kAN ook GEEN kwAAD
Lees deel drie van Lisette’s dagboek ‘bye bye wintervet’ op onze website 
www.debrugkrant.nl

vAN DE bUURtREGiSSEUR
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Remco en Rene zijn de uitbaters van het Fort 
‘nieuwe stijl’. Hun bedrijf, STOER 2010 is een 
innovatieve organisatie die maatschappelijk 
ondernemen voorop zet. Het nieuwe paviljoen 
biedt straks opleidingsplaatsen aan mensen die 
hun draai in de maatschappij nog niet hebben 
gevonden. Remco, nadrukkelijk: “Maar het Fort 
is er voor iedereen. Iedereen is welkom.”

Het horecapaviljoen krijgt op de begane grond 
een restaurant met een groot, zonnig terras. 
Het gebouw wordt zelfvoorzienend: er is geen 
gas en elektriciteit nodig en het is CO

2
 neutraal. 

Remco: “Het wordt een ontzettend mooie cul-

turele pleisterplaats, elke dag geopend, met lek-
ker eten en drinken. Een educatieve plek voor 
iedereen, waar veel te zien en te beleven is, en 
waar kinderen vrij kunnen spelen.”

Stadsherstel – eigenaar van het terrein – wil het 
Fort terugbrengen in de oorspronkelijke staat. 
Dat geldt niet alleen voor alle gebouwen, maar 
ook voor de wallen rondom en voor het aarden 
bolwerk (waarop ooit een op Pampus gericht 
kanon stond). “Maar,” zegt Stella van Heezik 
van Stadsherstel, “we willen het ook veel meer 
toegankelijk maken voor het publiek. Daarom 
waren we op zoek naar creatieve ondernemers 

die het belang inzien van deze plek. We vonden 
Rene en Remco; zij gaan hier een superlocatie 
van maken.” 

In de toekomst worden er op het landgoed 
evenementen georganiseerd. Er zijn themada-
gen, zoals de ‘Dag van de Bouw’ op 5 juni. Dan 
wordt de eerste paal voor het paviljoen gesla-
gen. En tijdens het ‘Werelderfgoedweekend’ op 
19 en 20 juni wordt de fortificatie omgetoverd 

tot een feestterrein met muziek, theater en ver-
snaperingen. “In principe is hier alles mogelijk,” 
zegt Rene. “Maar altijd met respect voor de na-
tuur.”

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

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

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

www.napamsterdam.nl

ALLE 
DAGEN 
OPENWINDSCHERMEN

NU BIJ N.A.P.
StARt boUw CUltURElE 

plEiStERplAAtS 

foRt DiEMERDAM

Op Fort Diemerdam is een 
grootscheepse renovatie be-
gonnen. Zo wordt de omge-
ving van het ‘dood weermid-
del’ (zoals schrijver F.B. Hotz 
het zo treffend noemde) in 
oude luister hersteld en komt 
op de plek waar ooit de wo-
ning stond van de conducteur 
(deze was verantwoordelijk 
voor het onderhoud van het 
geschut), een industrieel en 
zelfvoorzienend horecapavil-
joen. Kortom: Fort Diemer-
dam is hard op weg een cul-
turele trekpleister te worden.

in april 2011 wordt het nieuwe horecapaviljoen geopend. fort 
Diemerdam, overdiemerweg 37, Diemen.

• Minimarkt 12 en 13 juni De 
ondernemers van Blok 46 aan de 
IJburglaan (Mama’s Design, SUBURB 
denim en Tante Til) organiseren op 
zaterdag 12 en zondag 13 juni van 12.00 
tot 17.00 uur een Mini Market. Iedereen 
is uitgenodigd voor onder meer leuke 
aanbiedingen, activiteiten voor kinderen 
en natuurlijk een lekker hapje en drankje.
• Meetpalen in het iJmeer Sinds 
22 maart staan er 22 meetpalen in 
het IJmeer. Hiermee wordt het effect 
gemeten van de slibschermen die 
zijn geplaatst bij de landwinning 
voor de Tweede Fase van IJburg. De 
metingen worden uitgevoerd door 
Ingenieursbureau Svasek Hydraulics, 
in opdracht van Ingenieursbureau 
Amsterdam. De palen zijn van 
aluminium, hebben een diameter van 
5 centimeter en zijn geel reflecterend 
gemarkeerd. Het ingenieursbureau 
verzoekt booteigenaren niet aan 
de palen aan te meren, aangezien 
dit de meting verstoort. Naar alle 
waarschijnlijkheid worden de palen 
in september weer verwijderd.
• wethouder vvD naar Zaanstad 
Dennis Straat (39) wordt wethouder 
namens de VVD in Zaanstad. Dit maakte 
deze gemeente onlangs bekend. 
Straat was tot voor kort wethouder 
in het voormalige stadsdeel Zeeburg. 
Zijn portefeuille omvatte onder meer 
openbare ruimte, bereikbaarheid en 
mobiliteit, financiën en IJburg. Straat 
kijkt uit naar zijn nieuwe rol. “Zaanstad 
heeft me direct geïnspireerd. De sterke 
ontwikkeling van deze gemeente is 
bijzonder aansprekend. Met Inverdan, de 
Zaan en de diverse wijkontwikkelingen 
hebben we goud in handen. Ik beschouw 
het als een grote eer om me voor de 
Zaankanter te mogen inzetten.”

KORT
  NIEUWS

chillenabcONS NIEUWE C
Ook zo genoeg van 
prentenboeken met 
afbeeldingen uit de jaren 
zeventig? We noemen de 
telefoon met snoer én 
draaischijf. 
Daarom in de komende 
edities van de Brug een 
afbeelding van het 
vernieuwde ABC. Deze keer 
de C – van chillen.

Denk mee
Heb jij een idee voor een 
hypermodern plaatje?
Stuur dat dan naar 
info@debrugkrant.nl
Verdienste naamsvermelding 
in de krant en eeuwige roem.

DOOr OSCar 

GEAChtE REDACtiE,
Na lezing van het artikel ‘Scootertocht’ moet mij het volgende van het hart. Allereerst wordt in het stuk geen 
onderscheid gemaakt tussen snorfietsen (blauw kenteken, geen helm, max. snelheid 25 km/u) en bromfietsen (geel 
kenteken, helm verplicht, max. snelheid 45 km/u). Er wordt wel gesproken over brommers en scooters, maar dat is 
alleen een typeonderscheiding. Ikzelf heb bijvoorbeeld een scooter, maar dan in de snorfietsuitvoering. Of je al dan 
niet over de Nesciobrug mag rijden wordt bepaald door het feit of je op een bromfiets rijdt of op een snorfiets.
Na jullie verwarrende artikel heb ik navraag gedaan bij de politiepost. Er werd mij verteld dat ‘brommen’ over de 
Nesciobrug met de snorfiets wél is toegestaan. Het is een fietspad en snorfietsen mogen en moeten op het fietspad. 
Als er alleen een fietser in het blauwe verkeersbord staat, zoals het geval is in het Diemerpark en op de Nesciobrug, 
mogen er geen bromfietsen op het fietspad. Ook de foto bij het artikel zorgde voor de nodige verwarring. Er waren 
zowel snor- als bromfietsers afgebeeld, wat blijkt uit het al dan niet dragen van een helm. 
Verder is de berekening van de kortste route naar het Vondelpark een aanfluiting. Je zult die test toch echt een 
paar keer moeten doen. Als de stoplichten tegenzitten doe je er veel langer over bijvoorbeeld bij het kruispunt bij 
de Piet Heintunnel en de Zuiderzeeweg. Ik vind ook dat bromfietsers geweerd moeten worden uit het park en van 
de Nesciobrug, maar scheer snor- en bromfietsers niet over één kam.

Met vriendelijke groet, Gertjan Dikken

iNGEZoNDEN@debrug

Artist impression van het toekomstige horecapaviljoen op Fort Diemerdam. 

Gedreven salesmedewerker 
voor 8 uur per week (flexibel in te delen)

vergoeding op provisiebasis

de Brug is een onderscheidende en gratis 
huis-aan-huis-krant voor IJburg en omstreken

de brug zoekt 

Meer informatie 06-23769714 
solliciteren sales@debrugkrant.nl

www.debrugkrant.nl

EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT
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De kerk op IJburg verdwijnt. Dat is 
hard en triest nieuws tegelijk.
Dat er een kerk kwam in de Vinex, 
was ook voor mij onverwacht. Het 
duurde drie maanden voordat 
ik het doorhad. Ineens zag ik 
een houten kruis hangen aan 
het huis van de achterburen – in 
deze wijk denk je dan meteen 
dat het een postmodern geintje 
is van een architect. Heel IJburg 
zit vol postmoderne geintjes 
van architecten, met als mafste 
voorbeeld het enorme witte 
woonhuis tegenover de kerk, dat 
’s avonds allerlei kleuren licht 
uitzendt alsof het moet bewijzen 
dat het bijzonder is.

Maar dat huurhuis met 
het houten kruis 

was dus geen 
geintje, het 

was werkelijk 
een kerk.

Met bescheiden mensen erin, die 
zowel katholiek als protestant 
bleken en er alles aan deden om 
je niet het gevoel te geven dat ze 
ouderwetse zendelingen waren. 
Ook in de Vinex is behoefte aan een 
kerk, vertelden ze me – want waarom 
zouden al die tweeverdieners hier 
geen levensvragen hebben, met 
hun hoge hypotheken en roedels 
kinderen?
Dat leek me een verstandige 
opvatting.
De kerk heette De Tronk en werd 
snel een begrip. Het huurhuis 
puilde bij tijd en wijle uit; voor 
kerst- en andere vieringen weken 
ze noodgedwongen uit naar grotere 
ruimtes.  
Vaak kwam ik er niet, daarvoor ben ik 
te onkerkelijk. Maar De Tronk gaf me 
zes jaar lang wel een prettig gevoel. 
Als iets met zoveel traditie wortel 
schiet in een nieuwbouwwijk, dacht 
ik, komt het met die nieuwbouwwijk 
wel goed. 
En ineens meldde dagblad Trouw 
vorige maand dat er een kerk komt 
op het kerkloze IJburg. Ik dacht: dat 
is een grap. Maar ze meenden het 
echt. Ze interviewden een predikant, 
Rob Visser, die tot predikant-pionier 
op IJburg was benoemd en de wijk 
alvast handig omschreef als ‘een 
steenwoestijn’. Boven een ander 
interview met de predikant-pionier 
stond: ‘Niemand op IJburg zit op mij 
te wachten.’

In de krant werd De Tronk afgedaan 
als een mislukt project; een 
‘zegsvrouw’ van de Protestantse 
Kerk Amsterdam zei: ‘Het was niet 
zo’n succes als gehoopt’. 
Ze bedoelde waarschijnlijk: De Tronk 
was een groter succes dan gehoopt. 
Want elke zondag dertig man bij 
de viering – kom er maar eens om 
tegenwoordig.  
De waarheid is dat de protestanten 
de kerk op IJburg te modern 
vinden. Want ze doen er aan een 
oecumenische viering. Daarom 
hebben ze de huur van het 
huurhuis opgezegd, en De Tronk 
doodverklaard. Eerder al vonden 
de katholieken de kerk op IJburg 
te protestants. Die zijn toen ook 
vertrokken. 
Kerkhoofden hebben altijd de mond 
vol van naastenliefde en begrip, 
maar uiteindelijk gaat het ze alleen 
maar om de eigen kerk, en de eigen 
waarheid. Geen wonder dat ze zo’n 
beetje half naast de maatschappij 
staan, of helemaal ernaast. Dat 
moeten die kerken allemaal zelf 
weten, maar alsjeblieft. Blijf af van 
mijn achterburen. Want als er één 
kerk is waar ik in geloof, dan is het 
De Tronk.
PS laatste nieuws: de verhuurder 
van de kerk, Amvest, helpt De Tronk 
om toch te kunnen blijven. Dat is 
maatschappelijke betrokkenheid 
waar de kerken nog wat van kunnen 
leren.

tRoUw

toiNE
hEiJMANS

KORT
  NIEUWS
• iJburgse kinderen dansen mee 
in jubileumvoorstelling in de RAi
Het Amsterdam Dance Centre bestaat 
15 jaar en dat wordt gevierd met een 
groots opgezette dansvoorstelling in 
de RAI. Maar liefst 750 leerlingen van 
deze dansschool doen mee aan de 
jubileumvoorstelling Hemels. Onder 
hen zijn tientallen kinderen van de 
lesgroepen op IJburg. Tijdens twee 
uitvoeringen geven de leerlingen, 
in de leeftijd van 5 tot 15 jaar oud, 
acte de présence voor maar liefst 
1750 toeschouwers. De voorstelling 
– met zowel klassiek als modern 
ballet, street- en breakdance – is 
een hemelse zoektocht vol avontuur, 
humor, leed en gekkigheid. Het stuk 
is speciaal voor deze gelegenheid 
geschreven en er hebben twintig 
choreografen aan meegewerkt. Het 
dansinstituut uit de Bellamystraat 
in West biedt een divers aanbod 
van danslessen voor volwassenen 
en kinderen, voor professionals 
en amateurdansers. Met drie 
vestigingen (in IJburg, Zeeburg 
en Oud-West) en 4500 leerlingen 
is het de grootste dansschool van 
Nederland. De jubileumvoorstelling 
wordt tweemaal gegeven, om 14.00 
en 20.15 uur, op zaterdag 5 juni in 
het RAI Theater. Kaarten kosten 
€ 15 en kunnen vanaf eind april 
besteld worden via de website  
www.amsterdamdancecentre.nl. 

Alkmaar             Amsterdam            Amsterdam IJburg             Castricum             Heerhugowaard             Wormer             Zaandam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Amsterdam IJburg |  IJburglaan 1389 c-d, 1087 JJ  Amsterdam |  T: (020) 416 18 61 
E: ijburg@krk.nl |  Zie ook www.krk.nl 

Talbotstraat 189

HOEZO CRISIS?
EEN SELECTIE VAN 
WONINGEN DIE WIJ 
IN 2010 (!) OP IJBURG 
HEBBEN VERKOCHT:

Sem Presserhof 51

Maria Austriastraat 726

Julius Pergerstraat 117

Maria Austriastraat 13

Julius Pergerstraat 220

Maria Austriastraat 706

Julius Pergerstraat 150

Jan Vrijmanstraat 283

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

OOK UW HUIS 
VERKOPEN?
BEL ONS VOOR EEN  
AfSPRAAK!

Op 1 mei is de nieuwe situatie ingegaan, 
tegelijk met het samenvoegen van de 
stadsdelen. “Een mooi moment,” vindt Iris 
Reuselaars, programmamanager groot-
stedelijke projecten van stadsdeel Oost. 
“Nieuwe aanvragen worden bij het stads-
deel in behandeling genomen. Waar we 
eerst steeds één nieuwe straat in beheer 
namen, gaat nu het complete gebied ‘over’. 

‘bestuurlijke verantwoordelijkheid’ 
 fase i van Amsterdam naar stadsdeel oost

IJburg fase I is zo goed als klaar. Projectbureau IJburg (onderdeel van 
de Centrale Stad) draagt haar bevoegdheden van Steigereiland, Ha-
veneiland en de twee Rieteilanden daarom over aan stadsdeel Oost. 
Voor bouwvergunningen, burgerinitiatieven en meer kan de burger 
zich voortaan wenden tot het stadsdeelkantoor. Zoals het hoort.

Van vergunningen tot een plekje voor de 
sportclub; als je iets wilt, bel je het stads-
deelhuis Oost.”

Tot voor kort moest de bewoner zich voor 
beheerszaken wenden tot projectbureau 
IJburg. “Maar dat is gek,” zegt Michiel 
Thunnissen, projectmanager eerste fase. 
“Want het beheer van de wijken ligt bij 

het stadsdeel. IJburg was jarenlang de uit-
zondering, omdat de wijk nog in ontwik-
keling was. Dat is nu veranderd. De over-
dracht betekent vooral dat het voor de 
bewoners makkelijker wordt. Zij hebben 
niet meer twee loketten waartoe ze zich 
kunnen wenden, maar één.”

Tot een jaar geleden stond de mededelin-
genpagina in Het Parool op woensdag vol 
met aanvragen voor grootschalige bouw-
projecten op IJburg. Thunnissen ziet het 
nog zo voor zich. “Kavel zus, blok zo. Te-
genwoordig zie je er alleen nog af en toe 
een aanvraag voor een dakopbouw of een 
extra schuurtje. Dat hoort niet meer bij de 
Centrale Stad thuis.”

Germaine Princen (PvdA) wordt in het 
nieuwe Dagelijks Bestuur van stadsdeel 
Oost portefeuillehouder grote projecten, 
waaronder ook IJburg valt. “Met zo’n 15.000 
inwoners is IJburg een echte stadswijk ge-
worden,” zegt Reuselaars. “Niet anders dan 
andere delen van Oost. IJburg hoort er ge-
woon bij.”

“De eerste fase van IJburg is op een paar 
projecten na af.” Thunnissen zegt het lang-
zaam, met iets van weemoed in zijn stem. 
Wij van projectbureau IJburg hebben de 
neiging om vast te houden aan hoe het al-
lemaal is bedacht. Maar de taak is volbracht, 
we moeten loslaten. Vooruit kijken naar een 
goede tijd. IJburg is eraan toe.”

Evert Jan en Paulus (Betonreparaties, Winschoten) voeren reparaties uit op Steigereiland. 
Het beheer van IJburg fase 1 werd op 1 mei officieel overgedragen aan stadsdeel Oost. 

De Tronk blijft open, ondanks geruchten en berichtgeving in diverse media. Elke eerste 
zondag van de maand wordt er, zoals dat al gaat sinds 2006, om 12.00 uur een viering 
gehouden in het ‘huis van zingeving’ aan de Mattenbiesstaat. De Oecumenische 
basisgemeente op IJburg nodigt iedereen van harte uit om langs te komen. In de 
zondagviering worden er onder meer liederen gezongen van de in Nederland 
wereldberoemde voorganger Huub Oosterhuis. Maar ook liederen van andere 
voorgangers komen voorbij; allemaal onder leiding van vaste pianiste Mariette Bos.

Tijdens de maaltijd wordt brood en wijn gedeeld. Naar een citaat van diezelfde 
Oosterhuis ‘in de hoop op een nieuwe wereld, waar recht, waardigheid en liefde 
is’. Elke donderdagochtend is er in De Tronk vrije inloop tijdens Koffie met Krant. 
Kom binnen, vanaf 09.30 uur, en ontmoet andere IJburgers. Op donderdagavond is er 
begeleide meditatie. Inloop om 19.45 uur; aanvang stipt om 20.00 uur. De kosten voor 
deze avond zijn 5 euro per persoon.

Met Anvest, de eigenaar van huizen aan de Mattenbiesstraat, is eind april 
overeengekomen dat het ‘huis van zingeving’ ook na de zomer van 2010 gewoon 
open mag blijven. Voor meer informatie, zie de website www.tronk.nl 

oECUMENiSChE GEMEENtE DE tRoNk 
GAAt oNvERMiNDERD DooR
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Op 1 mei smolten stadsdelen Zeeburg en Oost/Watergraafsmeer samen tot één 
groot stadsdeel Oost. Het aantal stadsdelen in Amsterdam is van veertien naar 
zeven gegaan. Deze inkrimping zal – als het goed gaat - leiden tot minder be-
stuurlijke rompslomp. En daar plukt de burger de vruchten van.

bEvolkiNG NAAR GENERAtiE

bEvolkiNG NAAR hERkoMSt

wiJkEN
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Woensdag 21 april presenteerden PvdA, GroenLinks en 
D66 hun programma-akkoord en de vijf bestuurders van 
het nieuwe stadsdeel Oost. 
het nieuwe Dagelijks bestuur:
Fatima Elatik (PvdA, stadsdeelvoorzitter)
Nevin Özütok (GroenLinks)
Germaine Princen (PvdA)
Jeroen van Spijk (D66)
Lieke Thesingh (GroenLinks).

De fracties van de PvdA, GroenLinks en D66 stelden samen 
het programma-akkoord ‘Oost !’op. Voor de nieuwe 
coalitie staan de bewoners centraal. Lees meer over het 
programma op www.debrugkrant.nl

StADSDEEl ooSt
hEt NiEUwE StADSDEEl ooSt iN EEN NotENDop 
DE SAMENSMEltiNG

IJburg • Indische Buurt • Oostelijk Havengebied 
Betondorp • Middenmeer • Dapperbuurt • Jeruzalem 
Transvaalbuurt • Weesperzijdestrook • Don Bosco 
Oosterparkbuurt • Tuinwijck • Groene Staart 
Park de Meer • Van der Kuunbuurt/Omval • Julianapark 

oNDERwiJS 
aantal scholen 34  aantal leerlingen 9034 

DAGEliJkS bEStUUR

Surinamers 9.479 
Antillianen 1.285 
turken 6.115 
Marokkanen 12.077 
overige niet-westerse allochtonen 9.752 
totaal niet-westerse allochtonen 38.708 
westerse allochtonen 15.412 
autochtonen 58.325 

totaal 112.445 

Eerste generatie allochtonen 30.061 
tweede generatie allochtonen 24.059 
Autochtonen 58.325

AlGEMENE 
iNfoRMAtiE
bezoekadres
Oranje-Vrijstaatplein 2
1093 NG Amsterdam
postadres
Postbus 94801
1090 GV Amsterdam
telefoonnummers
Voor algemene vragen aan de 
gemeente: 14 020
Algemeen telefoonnummer 
stadsdeelkantoor: 020–2535444
Meldingen openbare ruimte en 
vragen over afval: 020–2535480
E-mail info@oost.amsterdam.nl
internet www.oost.amsterdam.nl

Het stadsdeelkantoor van Zeeburg 
aan de Cruquiusweg 5 is sinds 
1 mei 2010 gesloten.

0–4 jaar 8.139 
5–19 jaar 17.145 
20–34 jaar 29.829 
35–49 jaar 30.121 
50–64 jaar 18.012 
65 en ouder 9.199 

totAAl 112.445

bEvolkiNGSopboUw 
NAAR lEEftiJD 

 oppervlakte inwoners
Nieuw west  32 km2 132.974 
Zuid  17 km2 133.153
west  10 km2 129.910 
oost:  31 km2 112.445 
Noord 64 km2 86.681 
Centrum: 8 km2 81.305 
Zuidoost:  22 km2 80.490 

AllE StADSDElEN

MEGASTORES

Donderdag 13 mei Maxis Mega Hemelvaart
12:00 – 17:00 

Maxis Mega Slide
 Unieke ervaring... als je durft!
 Maxis Mega Slide**  
 Vanaf 50 meter over een lengte van 120 meter 
 Mega Spectaculair naar beneden roetsjen!

Maxis Mega Bungee Trampoline
 Spring tot ongekende hoogte
  op de Mega Bungee Trampoline
 Maxis Mega Bungee Trampoline 
 Spring Mega hoog op deze 
 Mega trampolines

Tegen inlevering van een kassabon van een aankoop 
in Maxis Megastores gratis deelname
Deelname is beperkt, dus wees er snel bij!
Maxis Megastores is geopend van 12:00 tot 17:00*

* Voor afwijkende openingstijden per winkel kijk op onze website.
**Deelname vanaf 16 jaar

Zaterdag 8 mei Maxis Mega Moederdag
Knutselworkshop voor kinderen van 12:00 – 17:00
“Vul je hart voor moeder”
Maxis Megastores is geopend van 09:00 tot 18:00*

www.maxismegastores.nl



Advertentie

collectief zakelijk opdrachtgeverschapblok 
28c 

M arcel Eilering en zijn twee com-
pagnons van Game Events en 
Event Assist zijn ‘instappers’. 

Al negen jaar zwerven ze met hun bedrij-
ven door Amsterdam. “In 2001 begonnen 
we in de Korte Leidsedwarsstraat. Met 
tussenstops in Sloterdijk, in West en op 
Java-eiland zitten we nu weer in Sloter-
dijk. Je kent het wel: systeemwandjes, 
verlaagde plafonds. Functioneel, maar 
weinig aan.”

De drie wilden altijd al graag een eigen 
kantoor. “Maar dat moest dan wel een 
plek waar het echt prettig is om te zijn.” 
Via de zwemles van hun beider zoon-
tjes kwamen Marcel en Dirk Jan van 
BNB architecten met elkaar in contact. 
“We raakten aan de praat; hij vertelde 
me z’n plannen. Ik was meteen enthou-
siast.”

Zijn compagnons zagen het – na een 
acuut beraad – gelukkig ook zitten. Niet 
alleen om de locatie, maar ook om het 
gezamenlijk opdrachtgeverschap en het 
mede-eigenaar worden van een heel 
mooi pand. “Wow, dachten we. Wat een 
mooie kans doet zich hier voor.”

Wat vooral aanspreekt is het meedenken 
over hoe het gaat worden. Architect Van 
Wieringen Borski zag tijdens de eerste 
gezamenlijke sessie – op dit moment zijn 
al drie partijen serieus geïnteresseerd – 
spontaan het eerste idee op tafel komen. 
“Een dakterras. Omdat ze het uitzicht over 
het Diemerpark en over Pampus fenome-
naal vinden. Zo ontstaan de dingen.”

Eilering belandt het liefst in een gebouw 
met gelijkgestemde ondernemers. “Dan 
krijg je het gezelligheidsvoordeel,” lacht 
hij. “Er ontstaat een wij-gevoel.” Borski 
knikt instemmend. “Ik denk dat zo’n ex-
pliciet gebouw dat ook uitlokt. Met een 
club mensen iets bouwen, werkt enorm 
inspirerend.”

Een mooi pand, een trots gevoel. Dat 
overheerst bij Marcel Eilering. “Het geeft 
energie. In onze zoektocht naar een 
kantoor hebben we heel mooie dingen 
voorbij zien komen. Maar om praktische 
bezwaren ook steeds weer afgeschoten. 
Hier klopt alles.” 

Kijk voor meer informatie over blok 28C 
op www.waterstad3.nl of www.b-n-b.nl

Op Haveneiland aan de IJburglaan wordt een nieuw  
bedrijfspand gebouwd. Niet zomaar een pand, maar  
eentje waarin meerdere ondernemers het gebouw  
delen. In eigen units, en toch samen. Een uniek concept, 
ontwikkeld door BNB architecten (en nu voor blok 28c ook 
toegepast door Waterstad3 en AM). Wie instapt wordt  
medeopdrachtgever, kan meedenken over het ontwerp en 
koopt tegen kostprijs een bedrijfsruimte.

Dirk Jan van Wieringen Borski van BNB architecten in gesprek met ondernemer 
Marcel Eilering. Samen zoeken ze naar andere geinteresseerden om in dit unieke 
project te stappen. “Sluit je aan en doe mee.”

                ‘een mooi pand, een trots gevoel’

www.waterstad3.nl

ScHEtSONtWErp 
Aan de basis van blok 28c ligt het schetsontwerp. Maar de kopers – zo’n acht in 
totaal – leveren er een eigen bijdrage aan. Van Wieringen Borski: “Zij bepalen zelf 
hoe zij hun vierkante meters indelen en hoe het geheel wordt afgewerkt. Alle re-
keningen komen op tafel. Je betaalt wat het kost, en geen cent meer. Heel aan-
trekkelijk, want de winst gaat naar de ondernemer zelf.”

cZO
Het concept collectief zakelijk opdrachtgeverschap bedacht BNB architecten,  
samen met BO6 architecten, eigenlijk uit noodzaak. “We hebben zelf twee jaar 
lang gezocht naar een geschikt, sfeervol en betaalbaar kantoorpand. Maar dat is 
bijna niet te vinden. We kregen de kans zelf iets te bouwen op Steigereiland.” Daar 
werd onlangs ‘de XXX-en’ opgeleverd, volgens eenzelfde concept. “We hadden het 
pand – dat twintig units herbergt – zo gevuld. ”

Het schetsontwerp van het bedrijvenverzamelgebouw aan de IJburglaan op de 
hoek met de ruisrietstraat. Aan de achterzijde grenst het pand aan hoofdwater-
weg de ‘Groene tunnel’. Ondernemers kunnen beschikken over een hele vloer 
(400m2 bvo) of een halve vloer (200m2 bvo).

Ben van Meerendonkstraat 53 
1087 LB Amsterdam IJburg

Tieke van Riel en Heleen Hansma

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

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

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

Tandartspraktijk Transparant. Na intensief speurwerk heb-

ben we ons oog laten vallen op een prachtig pand aan  

de Ben van Meerendonkstraat, op de oostelijke kop van  

Haveneiland. Onze visie is het leveren van uitstekende zorg 

in een praktijk voor en door positieve, enthousiaste mensen, 

waar veel aandacht is voor een persoonlijke benadering.  

Dat in een open en vertrouwde omgeving, kortom:

Tandartspraktijk Transparant!

openbaar vervoer: 

tram 26: eindhalte ijburg

bus 66: eva besnyostraat






  
   



  
  
 



Goed 
bereikbare

winkel- en  
kantoor-
ruimtes

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

verhuurt

Multifunctionele  
bedrijfsruimtes  
op IJburg

Multifunk ligt aan de IJburglaan, op 

een goed bereikbare en zichtbare 

locatie. Vanaf de ring A10 parkeert u 

binnen een minuut direct voor de 

deur. De ruimtes op de begane grond 

zijn zeer geschikt als winkelruimte. 

De ruimtes op de eerste verdieping 

lenen zich prima voor kantoorruimte. 

De afgewerkte units zijn al te huur 

vanaf 50 m2, voor een huurprijs van 

s 550,- per maand. U kunt ook een 

parkeerplaats huren. Wilt u meer 

informatie of wilt u een ruimte 

bezichtigen?  Kijk op www.ymere.nl  

of bel met Ymere op 0800 – 0006.

www.ymere.nl
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Hoe ziet IJburg eruit vanaf de overkant? In Durgerdam is men nooit onverdeeld gelukkig 
geweest met het nieuwe land en dito uitzicht. Maar de wereld verandert nu eenmaal en hopelijk 
weten ze daar al haast niet meer beter. Maar weet u hoe IJburg eruit ziet vanaf de voormalige 
Zuiderzeekust? Hoeveel Durgerdammers hebben hun voormalige vissersdorp bewonderd vanaf 
de overkant? Hoeveel mensen kennen elkaar aan weerszijden van het water?

Wij mensen zijn er bijzonder goed in om alles vanuit onze eigen plek te beoordelen, zonder 
het andere perspectief echt serieus te willen meewegen. Niets menselijks is ons vreemd, 
zeker Amsterdammers niet. “Even de stad uit,” is een gevleugelde kreet voor diegenen 
die wonen en werken in de stad en er bijna nooit uit komen. Dan is het passeren van de 
stadsgrens een mijlpaal in het stadse bestaan.

Ook mij is dit alles niet vreemd. Je raakt verknocht met je stad en IJburg verovert je hart. 
Dat is bijzonder, maar kan ook beperkend werken. Ik heb niet zo veel begrip voor 
IJburgers die nu ineens tegen fase 2 zijn (omdat hun uitzicht dan wordt beperkt) of 
tegen de verbinding met Almere (wat moeten die mensen hier of wat moeten wij 
daar?). Nee, het is heel gezond de zaken ook eens van de andere kant te bekijken.

Er ooit aan gedacht IJburg te verruilen voor Zaanstad? Nee? Ik ook niet. En toch ga ik 
het doen. Het politieke lot besloot anders dan aanvankelijk gehoopt. Me nog een keer 
inzetten voor die prachtige eilanden aan de oostkant van de stad ging niet door. En 
toen kwam de vraag of ik me wilde inzetten voor Zaanstad. Relatief onbekend, maar 
een mooie kans om de Amsterdamse regio eens van een andere kant te beschouwen. 
Het IJ wordt dus de Zaan. Uw inzet, betrokkenheid en creativiteit zal ik missen.

StRAAttAAl 
DE ovERkANt

DENNiS
StRAAt

In de door Oxfam Novib georganiseerde 
Trailwalker moeten teams, bestaande uit 
vier personen en een verzorger, 100 kilome-
ter wandelen in 30 uur. Om te mogen star-
ten moet elk team op voorhand ten minste 
3.000 euro sponsorgeld bij elkaar zien te 
krijgen. De opbrengst gaat onder het motto 
30.000 kinderen naar school naar onder-
wijsprojecten in Oeganda. De tocht voert 
door natuurgebied de Veluwe, veelal over 
onverharde paden. Alleen als het complete 
team finisht, is de opdracht volbracht. 

Het was winter 2009 toen initiatiefnemer 
Cor een advertentie in een buitenblad zag 
staan. Hij was meteen enthousiast. “Het leek 
me een mooie uitdaging. Ik vind het leuk 
om met dit soort bijzondere dingen bezig 
te zijn.” Het was rond Kerstmis toen vriend 
Rob hem toevallig zijn nieuw aangeschafte 
wandelschoenen kwam laten zien. “Nou, 
dan heb ik dé tocht voor je,” zei Cor. Waarop 
Rob jubelde: “Ik had me juist voorgenomen 
meer te gaan wandelen. Zo’n uitdaging, en 
nog voor het goede doel ook.”

Daarna werd Hans erbij gevraagd. Die dacht: 
Trainen? Onzin, dat doe ik zo. Hans: “Hon-
derd kilometer? Ik kon me er eerlijk gezegd 
niks bij voorstellen. Maar ik zei ja, vooral 

De stevige training tijdens het 
paasweekend – 100 kilometer 
wandelen in drie dagen – viel 
nog vies tegen. Toch was het 
slechts een schijntje van de ech-
te uitdaging, namelijk 100 kilo-
meter wandelen in 30 uur! Om 
de beurt, denkt u? Mooi niet. 
Elk lid van de teams die deelne-
men aan de Trailwalker op 5 en 
6 juni, loopt iedere kilometer. 
Team IJburg – Cor (49), Hans 
(54), Rob (44), Martijn (38) en 
Fabio (47) – gaat het ’m flikken. 

De sponsormeter staat op 1.900 euro. Dat moet zeker 3.000 euro worden. 
wil jij de enthousiastelingen van team iJburg ook steunen? Surf dan 
naar  http://2010.trailwalker.nl of http://teamijburg.makes.it

om iets te doen voor kinderen in een arm 
land. Dat wandelen valt nog vies tegen, zeg. 
Eigenlijk is het gewoon retezwaar. Of laat ik 
het zo zeggen: gaandeweg de voorbereiding 
wordt de uitdaging alsmaar groter.”

Last but not least benaderde Cor Martijn, 
met wie hij een studio deelt. Die zegt nooit 
nee, weet Cor. En inderdaad. Martijn dacht 
de eerste weken nog dat het om een estafette 
ging. Sinds hij uit die droom werd geholpen, 
doet hij alles te voet. “Eerlijk gezegd dacht 
ik: makkie, dat doe ik wel even. Gaandeweg 
kwam ik erachter dat 100 kilometer echt ab-
surd ver is. Ik had nooit gedacht dat je moe 
kunt worden van wandelen. Maar ik weet 
zeker dat ik het haal.”

Onderschat ook de rol van begeleider Fabio 
niet. Hij rijdt voor de troepen uit en zorgt 
voor eten, water, droge schoenen, blaren-
pleisters en morele steun. Het zal niet altijd 
meevallen, voorziet Fabio. Vooral ’s nachts 

i00
DE MAN
kiloMEtER

in je hoofd, je ervaart een andere dimensie. 
Wat je ziet, blijft beter hangen.” Martijn kan 
niet anders dan dat beamen: “Het is niet 
normaal hoe verschrikkelijk mooi de omge-
ving van Amsterdam eigenlijk is.” 

Tevreden kijkt Cor naar ‘zijn’ team. “Weet 
je, het is gewoon leuk. Er ontstaat iets, een 
groep wandelaars met hetzelfde doel voor 
ogen. Ik ben ervan overtuigd dat we ’m met 
elkaar uitlopen. Wij komen die finish over.” 
Martijn: “Dank je de koekoek. Ik geef nooit 
op, al moet ik kruipend over de streep.”

De mannen van Team IJburg zijn dus vastbe-
raden. Al zullen de woorden van Rob nog lang 
bij alle teamgenoten nadreunen: “Volgens mij 
herstel je er nooit meer helemaal van.”

Trailwalker Team IJburg, v.l.n.r.: Hans, Fabio, Rob, Martijn, en Cor. 

zullen er dipjes ontstaan. “Ik zorg voor een 
fijne rustplaats (‘maar niet langer dan twin-
tig minuten, anders komen ze niet meer 
overeind!’). Wellicht een extra pannenkoek 
met spek tussendoor. Maar ik verwacht toch 
de meeste vraag,” gniffelt de support, “naar 
mijn voet- en kuitmassages.”

Rob maakt nog maar eens duidelijk wat een 
enorme afstand ze gaan afleggen. “Honderd 
kilometer is ongeveer de afstand van Am-
sterdam naar Breda. Wandelen kost tijd: zes 
kilometer per uur is de gemiddelde snelheid. 
Met andere woorden: alleen het trainen al 
kost zeeën van tijd.” En die heeft het vier-
tal nauwelijks als je bedenkt dat het begin 
juni al zover is. “Maar,” zegt Hans, “onder 
het wandelen bereik je wel wat. Je krijgt rust 

tRAilwAlkER tEAM iJbURG wANDElt vooR hEt GoEDE DoEl

KORT
  NIEUWS
• Sportbureau iJburg in de 
lucht Op woensdag 21 april werd 
Sportbureau IJburg gepresenteerd. 
Dit bureau zal als loket fungeren 
voor sportvragen van bewoners, 
bestuurders, en verenigingen. In 
het Grand Café van het IJburg 
College werd tegelijkertijd, 
door een druk op de knop van 
volleybalsters Hester en Livia, de 
nieuwe website gelanceerd: www.
sportbureau-ijburg.nl. Hierop is een 
compleet overzicht te vinden van 
het sportaanbod op IJburg. 
Het idee komt van het IJburg College. 
Marije Bouwknegt trekt namens hen 
de kar. Het bureau zal nauw gaan 
samenwerken met stadsdeel Oost. 
Fatima Elatik, stadsdeelvoorzitter, 
deed een openingswoord. Zij wenste 
de IJburgers ‘het sportiefste eiland 
van Amsterdam’ toe. 
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PROBLEMEN BIJ EEN ERFENIS
Als er problemen ontstaan bij de verdeling van een erfenis dan is dat voor 
alle betrokkenen altijd bijzonder vervelend, omdat het meestal gaat om on-
enigheid binnen een familie. Daarom is het belangrijk dat er een advocaat 
wordt ingeschakeld, die oplossingsgericht is en kennis heeft van het nieuwe 
erfrecht. In mijn dagelijkse erfrechtpraktijk op IJburg zijn de vragen van mijn 
cliënten uiteraard divers. Een drietal onderwerpen, die steeds terugkomen 

zal ik hieronder kort beschrijven. 

Moet u een erfenis aanvaarden of verwerpen? 
Soms weten erfgenamen niet of het saldo van de erfenis wel positief is en zijn ze bang op 
te draaien voor de schulden. Uit de wet blijkt dat een erfgenaam een nalatenschap kan 
aanvaarden of verwerpen. Aanvaarding kunt u zuiver doen of onder voorrecht van boedel-
beschrijving. Dit laatste wordt ook benefi ciair aanvaarden genoemd en het belangrijkste 
gevolg hiervan is dat u niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden. Ook bij een klein 
risico op een negatief saldo luidt mijn advies bijna altijd: benefi ciair aanvaarden. 

Is het testament wel geldig? 
Soms hebben erfgenamen het idee dat een erfl ater (degene die de erfenis nalaat) bij het 
opstellen van een testament sterk is beïnvloed door een ander om het testament zo op 
te stellen of te wijzigen. De vraag is dan wat er aan het nieuwe testament kan worden 
gedaan. Meestal wordt een beroep gedaan op de nietigheid van het testament omdat de 
erfl ater psychisch niet in staat was om zijn wil te bepalen. Rechters nemen dit laatste niet 
zo snel aan en alleen als uitgesloten is dat de erfl ater zijn wil kan bepalen, zal een beroep 
op de nietigheid worden gehonoreerd. Het is dus van belang om zo snel mogelijk veel 
medische informatie te verzamelen.

Zaken verdwenen uit de erfenis
Erfgenamen vermoeden soms dat er bepaalde zaken van de erfl ater zijn verdwenen nog 
tijdens het leven. Soms heeft een familielid de administratie gedaan, waarbij er onver-
klaarbare bedragen zijn verdwenen. Vraag is dan of dit familielid rekening en verantwoor-
ding moet afl eggen? Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters terughoudend zijn om het 
administrerend familielid ter verantwoording te roepen. Als een erfl ater tijdens zijn leven 
geen bezwaar heeft gemaakt tegen de fi nanciële gang van zaken, dan hoeft het admini-
strerende familielid na het overlijden van erfl ater, niet alsnog verantwoording af te leggen. 
Als een erfgenaam dus rekening en verantwoording wil vragen van dit familielid, dan zal 
de erfgenaam moeten aantonen dat een erfl ater het er ook niet mee eens was en dat is 
lastig te bewijzen.

Executeur en legitieme portie
Binnenkort verschijnen op de website van ons kantoor nieuwsbrieven over de executeur 
en de legitieme portie. In het nieuwe erfrecht (sinds 2003) is immers veel veranderd op 
deze twee gebieden. Van belang daarbij is ook dat er zeer strenge termijnen gelden in het 
nieuwe erfrecht. 

Als u op de hoogte wilt blijven van verschillende juridische onderwerpen, kunt u uiteraard 
zo nu en dan op onze website kijken of vragen of wij u in het vervolg rechtstreeks een 
nieuwsbrief toesturen. De hierboven besproken onderwerpen vindt u ook meer uitgebreid 
terug in de nieuwsbrieven. Als u nu al vragen heeft over een erfenis, kunt mij altijd een e-
mail sturen (kool@kbgadvocaten.nl) of een afspraak maken op kantoor.
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. 
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de brug
puzzel • strip • colofon • agenda

horizontaal 1 Injecteren tegen besmettelijke ziekten 6 soort vruchten 12 dienstbode 14 nadat 
15 circa (afk.) 17 persoonlijk voornaamwoord 18 zoogdier 20 getij 21 aangehaald werk (afk.) 22 voor 
anker gaan 25 kaartterm 28 strak 29 oproermaker 31 sieraad 32 silicium (afk.) 33 eventueel (afk.) 
35 rivier in Nederland 36 dominee (afk.) 37 water in Friesland 38 vlot 40 klapje 42 muzieknoot 43 deel 
van het graan 44 rund 46 aangenaam van karakter 48 plooi 51 bezittelijk vnw. 53 Nederland (afk.) 
54 niet mager 56 anoniem 57 bruto (afk.) 58 soort wijn 60 besef 62 versiering 64 een troefkaart spelen 
66 in de week leggen 68 Berkelium (symbool) 69 dwarsmast 70 metaal 72 technische titel 73 vogel 
74 temperatuur (afk.) 76 bloedvat 78 laagte in de duinen 79 vlag. 

verticaal 1 Het innen van geld 2 titel van een vorst (afk.) 3 geen aandacht aan schenken 4 groei 
5 jongensnaam 7 muzieknoot 8 tijdseenheden 9 aard 10 voltampère (afk) 11 nogmaals wegen 
13 familielid 16 tegen 18 beklemd 19 tocht 21 vetpuistje 23 vogel 24 bijwoord 26 oude lengtemaat 
27 metaal (afk.) 30 ondervinden 34 rafel 36 Europeanen 38 muzieknoot 39 moed 40 schrijfgerei 41 
zeepwater 45 meubel 47 achteruitgaan 49 aanklampen 50 hulpmiddel voor zieken 52 arbeid 54 kerel 
55 kwekerij 57 literair product 59 boxterm 60 dierengeluid 61 natuurlijk logaritme (Lat.afk.) 63 prima 
65 speciale vrouw 67 weduwvogel 71 voorzetsel 74 muzieknoot 75 familielid 76 water in Brabant 
77 eerwaarde heer (Lat.afk.). 

AGENDA
9 mei
Cafe-restaurant Polder: 
Jamsessie, 14.30-17.30 uur 
(bij mooi weer buiten) 
Kinderfilm Sjakie en de 
chocoladefabriek, 15.00 uur
13 mei
Film Vrijburcht: Nothing 
personal, 20.30 uur
17 mei
Cafe-restaurant Polder: ADHD 
& SCHOOL: hoe ga je om met 
kinderen met AD(H)D? 20.00 
uur (www.coachvooradhd.nl)
23 mei

Cafe-restaurant Polder: 
singer-songwriter Tom Musca, 
16.00 uur (www.tommusca.nl)
Film Vrijburcht: Dombo het 
vliegende olifantje (A.L.), 
13.30 uur

Up (6+), 15.30 uur.  
www.vrijburcht.com
27 mei
Film Vrijburcht: Un Prophete, 
20.30 uur
29 en 30 mei
Expositie Cor Koeleman ‘Start’, 

Arte Ancor Studio Pampuslaan 
33, 13:00 - 20:00 uur
1 juni
Blijburg open
5 juni
Dag van de Bouw: culturele 
activiteiten Fort Diemerdam. 
www.stoer-2010.nl / 
www.stadsherstel.nl
5 en 6 juni
Trailwalker Oxfam Novib, 
Team IJburg. 
www.trailwalker.nl
12 & 13 juni
Mini Market, Blok 46 
IJburglaan, 12.00-17.00 uur 
19 en 20 juni
Werelderfgoed weekend 
Fort Diemerdam: culturele 
activiteiten, live muziek, 
picknick, diner.
www.stadsherstel.nl
25 juni
de Brug nr. 4 - 2010 
verschijnt
26 juni
Muziek en versnaperingen 
aan de haven, NAP & DOK48

Agent petsnor Maarten Gerritsen

pUZZEl pRiJSvRAAG

Deze puzzel wordt u aangeboden door de brug • www.debrugkrant.nl

win een fles zomerse 
champagne (Moët & 
chandon)!

Wilt u deze fles bruisende 
champagne winnen?
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met uw naam, 
adres en telefoonnummer) 
voor 8 juni 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. 2-2010 
was: verkeersvlieger. De 
winnares, Rinske Albrecht uit 
Amsterdam-IJburg, heeft de 
prijs inmiddels in ontvangst 
genomen.
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