
Stimuleringsfonds 
opgericht: €90.000 
voor goede ideeën
om mensen over 
de brug te krijgen

Stadsecoloog 
Martin Melchers:

‘Nu de kakkerlak er 
leeft, is IJburg een 

echte stadswijk’
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De eerste kleuterklas start dit 
jaar al, in het bijgebouwtje van 
de Montessorischool Steiger-
eiland. “Zodra het nieuwe ge-
bouw klaar is, stappen we over,” 
zegt Ella Duijnker, directrice 
van Montessori Steigereiland en 
Zeeburgereiland. Het overkoe-
pelende bestuur STAIJ heeft 

haar gevraagd de kar te trekken.

“Het afgelopen schooljaar heb 

ik honderd vierjarigen moeten 
afwijzen. Een teleurstelling voor 
veel ouders. Hen heb ik een 

Op het Zeeburgereiland 
komt een nieuwe basis-
school. Deze is bedoeld voor 
kinderen van die toekomsti-
ge woonwijk en voor kinde-
ren die op IJburg niet meer 
terecht kunnen. Montes-
sorischool Zeeburgereiland 
gaat samen met opvangor-
ganisatie SKON een Inte-
graal Kind Centrum (IKC) 
vormen. Hierdoor ontstaat 
een flexibele dagopvang 
voor kinderen van 0 tot 12 
jaar. In augustus 2013 gaan 
de deuren open. 

Door Linda van den Dobbelsteen

plek aangeboden op de nieuwe 
school. De eerste tien aanmel-
dingen zijn al binnen.” Montes-

sorischool Zeeburgereiland is in 
eerste instantie bedoeld om de 
piek van IJburgse kinderen op 
te vangen. Vanzelfsprekend is 
de school ook voor de bewoners 
van de te bouwen wijk.

In het IKC wordt binnen één 
team en met één pedagogische 
visie dagopvang en basison-
derwijs geboden. De kinderen 
kunnen van 7.30–18.30 uur 
in het centrum terecht: 0–4 jari-
gen op het kinderdagverblijf, 
de 4–12 jarigen op school en op 
de voor- en naschoolse opvang. 
“Allemaal in hetzelfde gebouw, 
met dezelfde ingang.” Het IKC 
sluit aan bij het project ‘scho-
len bouwen naar vraag’ van 
stadsdeel Oost. Duurzaamheid 
en flexibiliteit zijn daarbij be-
langrijke thema’s. “Zijn er veel 
jonge kinderen, dan creëren we 
meer plek voor kinderopvang. 
Zijn er meer basisschoolkin-
deren, dan komen er meer 
klaslokalen.”

De eerste kleuterklas van Montessorischool Zeeburgereiland, huist het eerste jaar (2012/2013) nog in bij de ‘zusterschool’ 

op Steigereiland foto martijn van den dobbelsteen

Eerste kleuterklas start dit jaar
Piekopvang IJburg in nieuwe Montessorischool op Zeeburgereiland

Evolutie
Net als je het allemaal even 
niet meer weet en je je smart-
phonetaskend door een grijze 
achternamiddag probeert te 
ploeteren, hoor je je jongste 
dochter aan haar vader vragen:

‘Hoe ben jij geboren?’

meestal vraagt ze zulke dingen 
aan mij. maar ik omdat ik zo 
druk was met die telefoon…

‘uit je oma,’ antwoordde 
pappa, altijd een beetje onge-
makkelijk bij dit soort vragen. 

‘o,’ zei ze, ‘en oma dan?’ Vader 

kuchte. ‘die heeft ook een 
moeder, net als iedereen.’ 

‘maar heel lang geleden dan?’ 

‘eh ja, eh… hoe zal ik dat nu 
eens uitleggen. dat heeft te 
maken met de evolutie. kijk, 
onze voor- voor- voor- ouders 
komen uit de apen, daaruit zijn 
we ontstaan.’

‘Ja maar,’ (onze jongste is van 
de club ‘de onderste steen 
moet boven’), ‘waar zijn de 
apen dan uit gekomen?’

Ik hield mijn adem in. maar 

toen pappa iets zei over de 
oerknal en dat uit niets niet 
zomaar iets kan ontstaan, nam 
dochter daar tot mijn verba-
zing genoegen mee. Ze ging 
weer ‘met de barbies’. 

of ze er iets van had begre-
pen? Ja hoor. ’s avonds in bed 
vatte zij haar vaders betoog 
nog eens fijntjes samen. 
‘mamma, pappa zegt dat ik uit 
een aap kom.’

Ik geloof dat ik mijn werk-
zaamheden in de toekomst 
toch wat vaker zal moeten 
onderbreken. 

LMB

11

Maartje Wortel (29) 
schrijft aan haar tweede 

roman. ‘magisch, hoe het 
verhaal verandert in het 

hoofd van de lezer’

Lees verder op pagina 6

Aanleg luwtedam bij sluis
Afgelopen vrijdag zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanleg 
van een luwtedam voor de haven van IJburg. Afgelopen maandag 
zijn er twintig palen aangevoerd die deze week geheid worden.  
Door de luwtedam wordt het een stuk veiliger om ook bij noordwes-
tenwind de sluis in en uit te varen. Opdrachtgever is Projectbureau 
IJburg, uitvoerder is BAM. 
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www.lifeandkicking.nl
Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922 • Eindhalte tramlijn 26

STUDENTS 40% 
DISCOUNT ON ALL 
MEMBERSHIPS !!

40%
KORTING

restaurant I-Grec
schaaltje ‘meze’ van het huis 
gratis voorgerecht tegen inlevering van deze advertentie

jean Desmetstraat 121   1087 DH Amsterdam IJburg   tel. (020) 4 16 20 18  
mobiel 06 12 09 06 06   info@restaurantigrec.nl   www.restaurantigrec.nl

café restaurant i-grec op ijburg dagelijks geopend vanaf 14.00 uur 
voor borrel, diner en take away!

Het Cruyff Court in het Ed Pelsterpark is een geliefde (voetbal)spot voor jongens uit de omgeving 

foto martijn van den dobbelsteen

Van de jeugdredactie

Jongeren praten mee
Voorafgaand aan de 
zogenoemde ontwerpses-
sie op 22 maart is er een 
bijeenkomst speciaal voor 
jongeren (12+). ook zij 
krijgen de drie scenario’s 
gepresenteerd en kun-
nen daarover hun mening 
geven. deze bijeenkomst 
is van 19.00–20.00 uur in 
de kantine van het IJburg 
College. 

Drie scenario’ s Ed Pelsterpark gepresenteerd

Kavel 50 ligt tussen de Jan 
Vrijmanstraat, Jaap Speyerstraat 
en de Nico Jessekade; kavel 20 
tussen de Bert Haanstrakade, 
Diemerparklaan, Polygoon-
gracht en de Talbotstraat. De 
aan te leggen veldjes - 20 bij 30 
meter met twee doeltjes en hek 
rondom - zijn tijdelijk, in ieder 
geval tot 1 november 2012. De 
ligging ervan wordt met omwo-
nenden bepaald; het project in 
oktober 2012 geëvalueerd. 

“In de tweede helft van mei 
kunnen de velden gereed zijn,” 
zegt de woordvoerder van 
portefeuillehouder Thesingh. 
“Maar nogmaals, alleen als er 
draagvlak is in de buurt.”

Herinrichting Ed Pelsterpark
Op 22 maart vindt in de kantine 
van het IJburg College de twee-
de ontwerpsessie over het Ed 
Pelsterpark plaats. Dan worden 
drie scenario’s voor herinrich-
ting van dat park gepresenteerd, 
aan de hand van ideeën en sug-
gesties uit de eerste sessie met 
bewoners en belanghebbenden. 
Het Ed Pelsterpark trekt door 
het Cruyff Court zoveel jon-
geren aan dat een make-over 
ervan noodzakelijk geworden 
is. Voor de herinrichting is 
€250.000 gereserveerd.

Toezicht Cruyff Court
Wat de mogelijkheden zijn kan 
het stadsdeel nog niet zeggen. 
“Dat wordt vanavond duidelijk.” 
Dan wordt ook verteld wat er 
in het Pelsterpark de komende 
maanden gebeurt aan sociaal 
beheer. “Er moet een tussen-

oplossing komen, want herin-
richting is deze zomer nog niet 
doorgevoerd. Daarom gaan we 
tot die tijd een programma op-
stellen en dus extra velden reali-
seren, verspreid over IJburg.”

Tijdens de derde en laatste ont-
werpsessie – waarschijnlijk op 
vrijdag 13 april, de definitieve 
datum volgt zo snel moge-
lijk – zal portefeuillehouder 
Thesingh ook aanwezig zijn. De 

Om de druk weg te nemen van het Cruyff Court op  
Haveneiland worden op de braakliggende kavels 20 en  
50 kunstgrasvoetbalveldjes aangelegd. Maar er moet  
wel draagvlak voor zijn. “Bewoners worden betrokken  
bij de besluitvorming. Als de buurt het niet wil, dan  
komen ze er niet.” Twee reeds bestaande veldjes,  
in het Theo van Goghpark en op Steigereiland Noord, 
krijgen een kunstgrasmat.

gekozen concepten voor het Ed 
Pelsterpark worden in juni aan 
de stadsdeelraad aangeboden.

De scenario’s voor herinrichting 
van het Pelsterpark vind je vanaf 
24 maart op www.debrugkrant.nl.

Stimuleringsfonds 
promotie IJburg

Het bestuur van stadsdeel Oost 
heeft vorige week samen met 
alle bij IJburg betrokken bou-
wende en beherende vastgoed-
partijen een stimuleringsfonds 
opgericht om zulke initiatie-
ven te financieren. Het fonds 
wordt gevuld met €90.000. Het 
stadsdeel en woningcorporatie 
Ymere storten ieder €25.000, 
de overige partijen vullen het 
bedrag verder aan. 

“Het doel is om structureel 
klanten over de brug te krij-
gen,” zo vertelt Eric van Kaam, 
regiodirecteur van Ymere. 
“Het gaat om duurzame, blij-
vende initiatieven, waar IJburg 
een zo groot mogelijk publiek 
mee bereikt. De financiële 
steun uit het fonds is eenmalig, 
het moeten dan ook initiatie-
ven zijn die zichzelf op den 
duur kunnen bedruipen.”
Aanvragen voor het fonds 

zullen worden beoordeeld 
door een toetsingscommissie, 
waarin het stadsdeel en Ymere 
zitting nemen, maar ook een 
vertegenwoordiger van de 
IJburgse ondernemers.

Van de wijkredactie

De tweet van Eric van Kaam, rechts op de foto, vatte het nieuws goed samen: 

Gisteren bestuurlijke tafel economisch klimaat #yburg. Besloten een stimulerings-

fonds op te richten. Om initiatieven te steunen. 

foto martijn van den dobbelsteen

Ondernemers die zich geïnspireerd voelen door de ideeën 
uit het onlangs gepresenteerde Promotieplan IJburg kun-
nen concreet aan de slag. 

Als contactpersoon en coör-
dinator van de initiatieven is 
marktmeester Stef Spigt aange-
wezen. Ondernemers die zich 
door het promotieplan willen 
laten inspireren of die eigen 
ideeën hebben om de IJburgse 
economie te versterken, kunnen 
met hem contact opnemen. 
Van Kaam: “Ik verwacht dat er 
bij de IJburgse ondernemers 
veel potentie zit, dus dat de 
gelden goed worden besteed. 
Ook bewonersinitiatieven zijn 
overigens welkom.”
Stef Spigt is te bereiken via stef.
spigt@marktmeester-ijburg.nl.

Nieuwe natuurzone bij Bovendiep
In het IJmeer langs de Diemerzeedijk is begonnen met de aanleg 
van natuurzone Bovendiep. Langs de kuststrook tussen het 
Diemerpark en Zeeburgereiland, onderdeel van de verbindings-
zone Gooi met Waterland, worden rietmoerassen en een aantal 
eilandjes gemaakt. Het doel van de natuurzone is onder meer 
het leefgebied van de beschermde ringslang, waterspitsmuis en 
meervleermuis te verbeteren. 

De buitendijkse natuurzone bestaat aan de oostkant uit vier klei-
ne rietmoerassen en aan de westzijde (ter hoogte van de camping 
en woonboten) uit zeven kleinere rieteilandjes. Plaatselijk zal het 
water met zand en grond ondieper worden gemaakt, waarna riet 
wordt aangeplant. Een zanddam, aan de buitenzijde bekleed met 
stortsteen, houdt de natuurzone op zijn plek. 

Bovendiep is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, het 
aaneengesloten netwerk van natuurgebieden, en maakt deel uit 
van het Groene Uitwegprogramma. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door de provincie Noord-Holland, in samenwerking 
met stadsdeel Oost, de dienst Ruimtelijke Ordening van Amster 
dam en het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer. De aanleg is naar 
verwachting in augustus 2012 afgerond.

Vrije kavels Diemen in voorverkoop 
In de Diemense nieuwbouwwijk Plantage de Sniep, rond de 
Muiderstraatweg, zijn achttien vrije kavels in voorverkoop 
gegaan. De te bouwen huizen krijgen maximaal twee woonlagen 
en een kap, en parkeren gebeurt op eigen terrein. Diemena-
ren krijgen eenmalig voorrang op belangstellenden uit andere 
gemeenten. Op de website www.vrijekavelsplantagedesniep.nl is 
nadere informatie te vinden.
De kavels liggen aan de oostzijde van Amsterdam, met alle voor-
zieningen onder handbereik, een goede bereikbaarheid zowel 
met de auto als met het openbaar vervoer en er is veel ruimte 
voor groen en water. 
Aan beide kanten van de Muiderstraatweg, daar waar vroeger 
de meubelboulevard en diverse bedrijven waren, werkt men al 
enkele jaren aan de nieuwbouwwijk Plantage de Sniep. In sa-
menwerking met Bouwfonds Ontwikkeling, Dura Vermeer en de 
gemeente worden hier woningen, bedrijfsruimten en een Brede 
School ontwikkeld. Het eerste deelplan van 88 woningen is in 
2010 opgeleverd. Deze woningen zijn inmiddels bewoond. In 
juni wordt gestart met de bouw van de eerste fase van de wonin-
gen aan de zuidkant.
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AMSTERDAM DANCE CENTRE IJBURG 
Krijn Taconiskade 444 | 020-6161885 
AMSTERDAM DANCE CENTRE ZEEBURG
Veemkade 1288 sportschool Jerry’s 
(boven Albert Heijn) 020-6161885 

www.amsterdamdancecentre.nl

JEUGDVOORSTELLINGEN 
(m.u.v. de peuter- en kleuterlessen) 

30 Juni en 1 Juli. 
Kaartverkoop vanaf 1 Mei 2012: 
www.adc-balletkleding.nl 

JEUGD IJBURG maandag t/m zondag 
JEUGD ZEEBURG maandag t/m vrijdag

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

EN PROEFLESSEN

www.cycleyou.nl

Schellingwouderdijk 339
020 6277726 | info@cycleyou.nl

alles voor de sportieve fietser

De zomercollectie 
Castelli, Sugoi en 
Vaude fietskleding 
is nu binnen!

Vlak bij café Blok 4 wijst Martin 
Melchers naar de oever. “Hier 
ontdekte ik de eerste sprink-
haan,” zegt hij even trots als en-
thousiast. Melchers stopte twee 
jaar geleden, op z’n 65ste als 
ecoloog bij de gemeente, maar 
nog altijd houdt hij bij welke 
dieren voor het eerst worden 
gesignaleerd op IJburg. Heel 
wat rietkragen, oevers en paden 
op en rondom IJburg zijn te 
danken aan het (natuurvriende-
lijke) advies van Melchers.

Wat was uw rol bij de 
ontwikkeling van IJburg?
“Ik heb eerst de natuur bijge-
houden op een proefeiland 
dat in 1995 was gemaakt om te 
kijken of hier überhaupt wel 
eilanden aangelegd konden 
worden. Ik deed dat de eerste 
vijf jaar zonder dat ik er officieel 
de opdracht toe had gekregen. 
Ik was benieuwd wat voor die-
ren zo’n onbewoond eilandje 
zouden kraken en ging er met 
een bootje illegaal naartoe. Na 
vijf jaar kreeg ik officieel de taak 
de ontwikkelingen van IJburg 
in kaart te brengen en werd 
ik met de boot naar dit gebied 
gebracht. Dan zeiden ze: “Je 
gaat maar lekker rondkijken en 
we komen je over een paar uur 
weer halen. Ik was de enige in 
het gebied op zo’n moment. Dat 
was uniek.”

U was fel tegenstander van 
IJburg. Waarom? 
“Ik woonde in Oost en dit was 
een gebied waar ik al mijn hele 
leven kwam. Het water was hier 
idioot ondiep, dus er was geen 
recreatievaart. Je had echt een 
stad-uit gevoel, met een horizon 
die verdween in de voormalige 
Zuiderzee. Elke stad zou zo’n 
grens willen. Amsterdam aan 
een binnenzee, wat wil je nog 
meer? Nu hebben ze er die suffe 
vinexwijk ingeplempt.”

“Ik ben eraan gewend dat 
Amsterdam na de oorlog steeds 
werd uitgebreid, maar de komst 
van IJburg was echt onder de 
gordel. Na het verloren referen-
dum heb ik twee dagen versuft 
in de kamer gezeten. Als dit kan, 
is alles mogelijk. Mensen kun-
nen hun gang gaan, doen wat ze 
willen met de natuur. Ook de 
Hoge Veluwe kan morgen volge-
bouwd worden.”

Is er veel natuur 
verloren gegaan?
“Dit was vroeger een heel ondie-
pe baai met een baggerbodem. 
Het krioelde van de muggen 
en evenzoveel vissen aten de 
larven van die muggen. Het was 
een sprookjesachtige kustlijn. 
Toch is de onderwaterwereld 
rijker geworden door de komst 
van IJburg, ik kan niet anders 
zeggen. Het riet rondom IJburg 
is goed voor de waterkwaliteit. 
Het water is helderder en de 
golfslag is gedempt door de ei-
landen. Ik heb grote rietvoorns, 
snoeken en zeelt gevangen. Het 
is eigenlijk een soort boeren-
sloot. Er zijn zelfs soorten uit de 
Donau gearriveerd. De zwart-
bekgrondel en de driehoeks-
mossel zijn toegenomen door 
de komst van IJburg.”

“En boven water kijk je tegen 
een vinexwijk aan met de 
bijbehorende schoonheid. Er 
broeden inmiddels eksters, 
kraaien en houtduiven. Gewone 
stadsvogels hebben langza-
merhand hun intrede gedaan. 
Door de aanleg van tuinen is 
de heggenmus gekomen en het 
winterkoninkje.” 

“Ook de Diemerzeedijk heeft 
zich bewonderenswaardig her-
steld van de sanering. Allerlei 
vogelsoorten die voorheen 
broedden op de gifbelt broeden 
er nu weer. Alleen de havik 
heeft gezegd: het is me te druk. 
Net als de bruine kiekendief. 
Maar verder is het niet slecht.”

Waar gaat uw 
nieuwe boek over?
“Sinds 1995 houd ik de natuur-
ontwikkelingen bij in de vorm 
van jaarverslagen. Die probeer ik 
om te schrijven tot een leesbaar 
boek. De titel wordt: Van eiburg tot 
IJburg. Voordat de huizen voor 
IJburg werden gebouwd kon je 
hier namelijk niet lopen van de 
eieren. En de subtitel luidt: Hoe 
een zandplaat tot leven kwam. Het 
behandelt IJburg van het eerste 
boven water komen tot nu. Ik 
keek elk jaar wanneer de eerste 
soorten verschenen: de eerste 
pissebedden, vlinders, broed-
vogels, bruine ratten, vossen, 
huismussen, kraaien. Het is een 
aaneenschakeling van primeurs.”

Welk dier verscheen als eerst 
op IJburg? 
“Groene kikkers zijn toppioniers 

gebleken. Die waren zowel het 
eerst op het proefeiland als op 
alle andere eilanden van IJburg. 
Die kikker steekt grote stukken 
open water over. Van de kust tot 
het proefeiland was dat twee-
honderd meter. Ik wist niet wat 
ik zag. Op een gegeven moment 
liep ik over het eiland en hoor 
ik plons. Krijg nou wat: groene 
kikkers! Ik verbaasde me dat ik 
na een tijd ook muizensporen 
vond. Muizen kunnen niet zo’n 
afstand zwemmen. De muizen-
nesten waren meegekomen 

met de zwarte grond die was 
aangevoerd. Er zaten op een 
gegeven moment vijf soorten op 
het proefeiland. Meer ga ik niet 
zeggen: dat staat allemaal in m’n 
nieuwe boek!” zegt hij met een 
grote grijns. 

Wat is de laatste primeur? 
“De kakkerlak. Die werd ontdekt 
bij het ontruimen van een heel 
vuil huis op IJburg. Waarschijn-
lijk de Duitse kakkerlak, want die 
komen algemeen voor in Amster-
dam. Daarmee is IJburg een echte 
Amsterdamse wijk geworden.”

Wat is het meest opvallende 
dier dat u bij IJburg heeft 
gezien? 
“Vorig jaar zat er in het Am-
sterdam-Rijnkanaal ter hoogte 
van Diemen een zeehond. Ik 
zat in het Onze Lieve Vrouwe 

Door Kirsten Dorrestijn

Stadsecoloog Martin Melchers langs de Diemerzeedijk, ter hoogte van de ooievaarspaal. Hier wordt een paddenpoel 

aangelegd. foto martijn van den dobbelsteen

Al vanaf het allereerste begin van IJburg volgt stadseco-
loog Martin Melchers (1944) de natuur van dit nieuwe 
gebied op de voet. Eind dit jaar verschijnt een boek van 
Melchers’ hand over de natuurontwikkelingen op IJburg.

“Groene kikkers zijn toppioniers”

Gasthuis voor een heupoperatie 
toen AT5 belde of ik iets over 
de zeehond kon vertellen. Hij 
is wel twee maanden blijven 
hangen en daarna is ’ie waar-
schijnlijk weer naar de Noord-
zee vertrokken.”
“En het edelhert dat vorig jaar 
in het Diemerpark stond. Die 
kwam waarschijnlijk uit de 
Oostvaardersplassen. Edelher-
ten kunnen goed zwemmen. In 
2010 stond er ook al een bij de 
Zeeburgertunnel, die was over 
het ijs komen lopen. Vanaf de 
binnenkant van de ring stond 
hij naar auto’s te kijken – hij was 
de ring dus al overgestoken!”

Nieuwsgierig naar meer flora- en 
faunaprimeurs van IJburg? Martin 
Melchers’ boek Van eiburg tot IJburg 
ligt naar verwachting eind 2012 in de 
winkel.

Top 3 favoriete natuurplekken van Martin Melchers rondom IJburg 
•  Het middenpad over de diemer Vijfhoek. Hier zie je vossen, ringslangen, padden, libellen, hoornaars, 

zangvogels, dodaars, haviken, ijsvogels. 
•  de oranjesluizen bij Zeeburgereiland. Hier hoor je kikkers, karekieten, blauwborsten en je ziet er  

aalscholvers, kuifeenden, krakeenden en meerkoeten. 
•  loop de strekdam af tot het eind, daar zie je krooneenden, zwanen, futen en aalscholvers. 
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Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven en  
bescheiden bedrijvigheid

 Muziek in The Lighthouse
om de week op donderdag nu livemuziek in the lighthouse. de 
muziek komt van toetsenist roger Happel and friends – de huis-
band van Club dauphine. kijk niet gek op als die vrienden do, tim 
akkermans, Candy dulfer of trijntje oosterhuis blijken te zijn. Live 
from the Lighthouse is vanaf 18.30 uur (entree €12,50, inclusief een 
glaasje).

 Rondetafelgesprek voor architecten en ontwerpers
op 29 maart organiseert mosa een discussieavond voor architec-
ten, interieurarchitecten en ontwerpers. Het wordt een rondetafel-
gesprek tussen architect erikjan Vermeulen (Concrete architectural 
assosiates) en ontwerper bertjan pot (Studio bertjan pot). 
onder leiding van tracy metz (NrC Handelsblad) spreken zij over 
hun persoonlijke aspiraties en drijfveren. Het overkoepelende 
thema van de avond is fabrication. dit rondetafelgesprek, het tweede 
in een nieuwe reeks getiteld mosa discussions, wordt georgani-
seerd in samenwerking met arCam (amsterdam) en topoS 
(maastricht). locatie: het mosa architectural Ceramics Center aan 
de design Strip op Steigereiland.

 Zelf spullen repareren in het café
de moskee op IJburg, de enige in deze wijk, heeft in maart nood-
gedwongen moeten sluiten. de vereniging heeft inmiddels een 
vervangende ruimte op het oog. mede door een noodzakelijke 
verbouwing is deze wel vrij duur. de moskee is niet alleen belang-
rijk als gebedsruimte, maar ook voor kinderen die in het weekend 
koran- of arabische les volgen. donaties zijn dan ook zeer gewenst. 
“Voel jij je als moslim verantwoordelijk voor het helpen van de 
vereniging moskee IJburg, stort dan minimaal €5 op onderstaand 
rekeningnummer: INg 2273374, kvk-nummer: 34318023.” Nadere 
informatie: vermoskeeijburg@gmail.com, www.moskeeijburg.nl.

 Wandelen voor 50-plussers  
Seniorenvereniging aNbo organiseert wekelijks wandelingen 
(niet-leden ook welkom) voor 50-plussers. er wordt gelopen in en 
rondom amsterdam en zoveel mogelijk in het groen. deelname is 
kosteloos, het begin- en eindpunt altijd bereikbaar met openbaar 
vervoer. Vrijwilligers begeleiden de wandeling. tijdens de eerstvol-
gende wandeling, op maandag 2 april, staat de Zaanse Schans op 
het programma. op 4 april voert een wandeling over het kustpad 
tussen Noordwijk en bergen. Zie voor meer informatie en wande-
lingen: www.anbo-amsterdam.nl.

 Smullen zonder zwoegen 
In wereldsteden als londen en New York bestond het al, maar nu is 
deze dienst ook op het Java- en het kNSm-eiland beschikbaar: zelf-
bereide maaltijden bestellen van een professionele kok in de buurt. 
matthijs van kan studeerde aan de Hotelschool en werkte sinds-
dien in verschillende keukens. “Het idee van Neighbours kitchen is 
simpel. Vanuit huis bereid ik dagverse, biologische tweegangenmaal-
tijden, die ik tegen een schappelijke prijs thuisbezorg. daar hoeft 
het eten alleen nog maar opgewarmd te worden.” Het bezorg-
gebied beperkt zich tot zijn eigen woonomgeving: Java- en kNSm-
eiland. de ingrediënten koopt matthijs zoveel mogelijk in bij lokale 
leveranciers. op www.neighbourskitchen.nl vind je meer informatie.

 Vinex Vibes zoeken zangers
de ambitieuze vocalgroep Vinex Vibes telt ongeveer tien zangeres-
sen. bij hun repertoire ligt de nadruk op pop, jazz en soul. de groep 
wordt begeleid door machteld Wentzel, die de nummers zelf ar-
rangeert. In het najaar wil de groep een licht theatraal programma 
neerzetten. momenteel zijn ze op zoek naar extra zangers. Hou 
je van zingen en heb je ook enige ervaring, kom dan een keertje 
meedoen op de dinsdagavond. Ze zingen in het IJburg College. meer 
informatie en aanmelden: m.wentzel@upcmail.nl / 06–21857860. 
op You tube vind je een aantal filmpjes van optredens.

Interesse in een vermelding?
martijn@debrugkrant.nl

ZZP’ers
concept  •  ontwerp  •  advies

Info@ingeontwerpt.nl

Bent u nieuwsgierig geworden? 
Kijk op flairr.nl of bel 06 295 12 837
Email: ilse@flairr.nl Twitter: @flairrpa

PA nodig? 
Verder zoeken 

overbodig!

Merel is 17 jaar, zit in de 5de van ‘het gym’ en rockt  
Le Fromage. Ze bezoekt festivals en kliert met vriendinnen.  
Ze staat binnenkort in de finale van Kunstbende?  
Zou zomaar kunnen. En ze wil dus graag actrice worden.  
Op www.debrugkrant.nl houdt ze een blog bij.

MErELS BLoG

Wie heeft de zon 
ineens aangezet? 
Ik vertrouw dit niet...

OMDAT IK JARIG BEN MOETEN JULLIE ALLEMAAL VOOR 
EEN KEERTJE HET ER MEE EENS ZIJN DAT BENEDICT 
CUMBERBATCH FUCKING KNAP ISObesitastelijk

Mijn ledematen groeiden
Waar mijn maten onder leden
Ongewenst vet is verzameld
En ik heb het opgegeten

hee blur hee, als jullie dan toch 
in augustus touren kunnen jullie 
net zo goed even langskomen 
op lowlands of niet dan

Ja, als je Merel een Lady Gaga fotoboek voor haar verjaar-
dag geeft kun je verwachten dat ze met netkousen en een 
zonnebril in bed gaat liggen. Welterusten!

Ik had laatst in een restaurant
Broodjes doorbakken als senioren op het strand

! Meer Merel op www.debrugkrant.nl

Lijn 26 halte Rietlandpark, tegen de 

opening van de Piet Heintunnel aan.

foto martijn van den dobbelsteen

Tijdens spits geen fietsen in oV

Nieuwe Montessorischool 
Zeeburgereiland start 2012

Sinds 1 januari mogen in tram 
26 en de metro tijdens de spits 
geen fietsen meer mee. Dat is 
geen proef, dat blijft zo. “Dit is 

het nieuwe beleid van Stadsre-
gio Amsterdam, en dat voeren 
wij uit. Het staat in het con-
tract,” zegt een woordvoerster 

van het GVB. “We hebben 
onze huisregels er inmiddels 
op aangepast.” Stadsregio voer-
de het beleid door vanwege 
de zogenoemde ‘tunnelveilig-
heid’. Vanuit veiligheidsoog-
punt mogen in de metrotun-
nels en de Piet Heintunnel op 
de drukste uren van de dag 
geen fietsen worden vervoerd.

De spits duurt ’s ochtends 
van 7.00–9.00 uur en ’s mid-
dags van 16.00–18.30 uur. 
Buiten die tijden mogen, tegen 
betaling, fietsen wel mee. Voor 
opgevouwen vouwfietsen is 
altijd plek.

School voor de toekomst
Het profiel is al bekend: ICT. 
“Via de methode blended 
learning (online en ‘echt’ leren) 
gebruiken we ICT-toepassingen 
als leermiddel bij de ontwik-
keling van het kind. Daarvoor 
komt in de school onder meer 
een door de kinderen beheerde 
mediatheek, met echte én 
digitale boeken. Duijnker: “In 
het algemeen lopen we in het 
onderwijs achter wat betreft 
ICT. Het is de uitdaging om 

te proberen of we er ook op 
vooruit kunnen lopen.” Dan, 
lachend: “De kinderen zullen 
het wel vlug oppikken. Of dat 
ons – de leraren – ook lukt, is de 
vraag.” 

Ze is een echte rot in het vak. Na 
de 8e Montessorischool en de 
Montessorischool Steigereiland 
wordt dit de derde school die ze 
van de grond af gaat opbouwen. 
De intensieve samenwerking 
in dit bijzondere concept is 
wel nieuw voor haar. “Daar 
heb ik veel zin in. Montessori 

Zeeburgereiland wordt een 
zelfstandige school, maar het is 
fijn te kunnen bouwen op het 
fundament van de school op 
IJburg. Alle kennis en ervaring 
is in huis.”

De aanbestedingsprocedure 
voor het ontwerp en de bouw 
van het IKC, vlak bij de drie si-
lo’s, is in volle gang. Op Zeebur-
gereiland verrijst de komende 
jaren een complete woonwijk. 
Ook een tweede vestiging van 
het IJburg College krijgt er een 
plek.

Vervolg van pagina 1

Bilge woont er al dertien jaar op een flat, 
met haar ouders. Ze kent de hele buurt, 
iedereen. Dat komt misschien wel omdat 
ze bijna dagelijks aan de waterkant zit, 
met haar vriendinnen. “Een beetje praten, 
lachen, ‘barbecueën’.” Of dat is een woord 
voor wat ze eigenlijk nuttigen… De andere 
Cantameisjes komen uit de Dapperbuurt 
en de Transvaalbuurt. 

“We zijn meestal met zijn tienen,” zegt 
Bilge. “Maar dit is de harde kern. Deze 
sibirdeks zijn mijn vaste vriendinnen waar 
ik de hele dag mee rol.” Ze spreken Neder-
lands met elkaar, met een Turks accent. 
Soms, als iemand iets zegt wat de ander 
niet leuk vindt, discussiëren ze in het 
Turks. En af en toe, om te dollen, praten 
ze ‘gesmolten kaas’, heel overdreven Ne-
derlands. Bijna plat Amsterdams rolt het 
dan haar mond uit: “Vinden we een beetje 
kaassie.” De rest ligt in een deuk.

Ze kennen elkaar van school, en omdat 
hun moeders elkaar kennen. “Oost is 
klein. Alle Turken kennen elkaar, en alle 
Marokkanen kennen elkaar. Ik heb ook 
veel Marokkaanse vrienden,” zegt Bilge. 
“Ik ben echt multiculti.”

Bilge wil de jeugdzorg in, werken met 
kinderen die problemen hebben. “Net 
als ik, ik ben ook wel een beetje een 
probleemkind. School vind ik helemaal 
niks, ben er ook drie jaar niet geweest. 
Dit jaar ben ik weer begonnen. Maar 
zodra ik vrij ben, om drie uur, dan zit ik 
op de kade.”

Soms gaan ze naar Scheveningen met zijn 
allen. “Chillen in de Canta.” Dat minder-
validewagentje heeft sibirdek Busra L. 
opgeduikeld via internet. “Een koopje, 
duizend euro. Een echte auto is duur, de 
belasting is duur. Hier passen we met zijn 
vijven in. Wil je het zien? Lekker funny. 
We gaan overal waar we kunnen chillen.”

‘Overal’ is een ruim begrip voor de 
Cantameisjes. Het liefste blijven ze in 
Amsterdam, en dan nog het allerliefst in 
Oost. “Ik kan me niet voorstellen dat ik 
ooit ergens anders zou wonen. Hier ben 
ik geboren en getogen, ik zou geen ande-
re stad willen. Alles is compleet in Oost. 
Als er dan toch iets bij moet komen, dan 
een plek waar alleen meisjes mogen ko-
men. “De jongens van Oost praten veel. 
Het is beter dat ze niet alles weten.”

Aan de Borneokade in Oost zitten de Cantameisjes. Of – zoals ze zichzelf 
noemen – de sibirdeks. Het is de buurt van Bilge (19). “Sibirdek betekent 
slipper. Eigenlijk gebruiken de Turken dat woord niet meer. Wij wel. Het is 
een grappig woord. We noemen elkaar sibirdek.”

‘De jongens van oost praten veel’

Cantameisjes op de Borneokade. V.l.n.r.: Busra L. (19), Meneske (21), Bilge (19), Busra K. (18), 

Busra D. (19)  foto martijn van den dobbelsteen

kIJk oP DE wIJk
BILGE (19)

Door Linda van den Dobbelsteen

H et is alweer helemaal verkiezings-
tijd in dat gekke hoofdje van mij. Je 
kunt deze verkiezingen vinden in het 

mapje lentekriebels daar op je bureaublad. er 
is een hoop gaande want niets verandert ooit. 
dit lijkt heel saai maar het houdt mij toch goed 
bezig. de belangrijkste running gags in mijn 
leven zijn natuurlijk: gezondheid, Huisvesting, 
financiën, Creativiteit en ontwikkeling. ‘dat is 
niet niks,’ hoor ik de intelligente lezers denken. 
bij de domme lezers hoor ik niet meer dan wat 
ruis want ik ben nog geen volleerde Jedi knight 
en met de oerkracht van de domte moet men 
niet zomaar fokken, geloof me als ’t u belieft. 
terug naar de verkiezingen.
eigenlijk is het allemaal redelijk simpel, elke par-
tij wil gewoon het beste voor mij. dit maakt al-
les natuurlijk super ingewikkeld want wat is dan 
het beste voor meneer Wartaal? op het gebied 
van gezondheid willen we allemaal gewicht 
verliezen want dik zijn is ongezond maar naar 
welk gewicht gaan we, hoelang gaan we erover 
doen en hoe gaan we het doen? Huisvesting. 
Waar willen we wonen? Hoe willen we wonen? 
Hoeveel hebben we hiervoor over? financiën. 
Verdienen we genoeg? Willen we meer? Zijn 
we bereid daarvoor een stukje van onze ziel te 

verkopen? Creativiteit. Hoe gaan we hier meer 
van vergaren? Zijn we bereid hier risico’s voor 
te nemen? Welke en hoeveel drugs hebben we 
hiervoor nodig? ontwikkeling. op welk gebied 
willen we ons nu focussen want er is een hoop 
dat voor groei en verbetering in aanmerking 
komt. rechts wil zonder drugs in een maand 
tien kilo afvallen terwijl ik op de bank bij Jen-
sen vertel over mijn slechte jeugd zodat ik een 
te dure hypotheek kan nemen omdat dat dan 
weer motiveert om harder te werken en meer 
te verdienen. Simpel. en links wil allemaal ander 
slap gelul om precies hetzelfde te bereiken. en 
ergens in het midden stemmen past dan weer 
niet bij mijn karakter omdat ik gewoon een 
koppige lul ben. Ik denk dat het gewoon weer 
de partij van karma en Image wordt omdat ze 
ten eerste van die leuke buttons hebben en 
ten tweede zo spontaan zijn. Ik hou van spon-
tane mensen… en natuurlijk mensen die wel 
eens lekker gek zijn. een stukje gevoel is dat. 
Ja. eigenlijk heb ik dit stukje net als alle andere 
keren helemaal voor niets geschreven, ik ben 
super loyaal als het op mijn eigen personages 
aankomt. Ik zal deze heftige woordenmelange 
dan ook direct wissen zodra ik hem verzonden 
heb. beloofd.

wILLIES wArTAAL
karma en Image for President

Hans Koppes (IBA) bij een stuk van de brug aan de IJburgzijde van het kanaal

foto martijn van den dobbelsteen

De aanleg van de Oostelijke Ontsluiting IJburg (OOIJ) vordert 
gestaag. Eind februari zijn de hoofdliggers en dwarsdragers van de 
brug geleverd. Die worden de komende tijd geassembleerd op het 
Nuonterrein aan de noordkant van het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Hans Koppes van Ingenieursbureau Amsterdam ziet op de werk-
zaamheden toe. “De eerste booggeboorte, zo heet dat echt, kwam 
20 maart aan. Begin april zijn de contouren van de brug – op land 
dan nog – echt wel zichtbaar.” In september 2012 wordt de stalen 
brug ingevaren over het kanaal, in het najaar van 2013 is de com-
plete brug klaar en een paar maanden later moet de OOIJ begaan-
baar zijn. 

Als OOIJ 2 af is, wordt IJburg ook oostwaarts ontsloten. De recht-
streekse verbinding met de A9 (OOIJ 3) volgt later. OOIJ 1 (van 
IJburg tot aan de Nuoncentrale) werd in 2004 al aangelegd. 

oostelijke ontsluiting 
IJburg op schema
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Veerdienst naar 
Vuurtoreneiland

Voor toekomstige pacht van Vuurtoreneiland, meldden zich zo’n 250 geïnteresseerden. Eerst stelt Staatsbosbeheer de 

plek op gezette tijden open voor bezoekers. foto martijn van den dobbelsteen

Deze organisatie ziet wel 
iets in een veerdienst nu het 
monumentale eiland (dat 
deel uitmaakt van de Stelling 
van Amsterdam en waarvoor 
nog altijd een pachter wordt 

gezocht) gebruikt gaat worden 
als buitenlocatie voor klein-
schalige evenementen zoals 
een huwelijksceremonie of een 
familiefeestje. Schipper Leen-
houts: “Wat is er mooier dan 
om de deelnemers met mijn 
boot daar naartoe te brengen…”

Door Linda van den Dobbelsteen

Om ook individuele bezoekers 
in staat te stellen Vuurtoren-
eiland te bezichtigen, hebben 
Leenhouts en zijn collega toe-
stemming gekregen er tussen 
april en oktober elke laatste 
zondag van de maand met 
maximaal honderd passagiers 
heen te varen. Leenhouts: “Een 
buitenkans. Het eiland staat 
erg in de belangstelling. Met 
mijn vanuit IJburg opererende 
veerdienst maak ik Vuurto-
reneiland, Pampus en het 
Muiderslot nu voor iedereen 
op een uiterst plezierige wijze 
bereikbaar.”

Inderdaad. Op 1 april immers 
gaat ook de veerdienst IJburg-
Pampus-Muiderslot van start. 
Van dinsdag tot en met zondag 
twee keer per dag. Leenhouts’ 
Sailboa en Independent III 
doen het kasteel dit jaar voor 
het eerst aan. 

Er komt een veer tussen IJburg en Vuurtoreneiland. 
Schipper Imre Leenhouts van rederij ’t IJ, die al sinds 
enige tijd tussen IJburg en Pampus pendelde, gaat vanaf 
29 april ook een dienst onderhouden naar de fortifica-
tie voor de kust van Durgerdam. Ook de Hollandsche 
Vaartochten Maatschappij vaart vanaf die datum naar 
het eiland, maar dan vanaf het Centraal Station. Dit zijn 
de beide reders afgelopen week overeengekomen met 
Staatsbosbeheer, de eigenaar van het eiland. 

Jeetje (6) doet mee met het schoolkoor en heeft 
drieëntwintig albums van kinderen voor kinde-
ren op de ipod staan. Heel serieus luistert ze naar 
de liedjes, zingt ze mee, zet ze hard en dan zeg ik 
steeds weer heel serieus dat het geluid zachter 
moet. Ik zie dat er iets moois opbloeit tussen 
haar en die muziek. tussen mij en kinderen voor 
kinderen is het voorgoed afgelopen, merk ik. 
Heel erg voorbij. al springen de tranen me bij het 
horen van een enkele melodie nog wel in mijn 
ogen. maar dat gaat niet over de muziek. dat is 
jeugdsentiment. middenin het strijdlied Want ik 
ben dyslectisch vraagt Jeetje: ‘Wat is dyslectisch 
eigenlijk?’ 
Ik probeer zo goed en zo kwaad als het gaat uit 
te leggen wat dyslexie is, dat veel mensen het 
hebben en ik leg uit dat twan – een jongen op 
haar school – ook dyslectisch is.
Het zielige liedje Mijn broertje is mongool komt 
overduidelijk uit mijn tijd. Mijn broertje heeft een 
hele mooie en aparte school. Waar hij met al zijn 
vriendjes lacht en speelt. En zich nooit verveelt. Mijn 

broertje is mongool, mijn broertje is mongool.
Niet lang na het couplet komt de vraag: ‘maar wat 
ìs een mongool?’ 
‘dat mag je nu niet meer zeggen,’ zeg ik, ‘mongool 
is nu een scheldwoord.’
‘maar wat is het?’
‘Je zegt nu mijn broertje heeft het syndroom van 
down.’
‘een mongool is een soort mislukt mens,’ zegt 
man.
‘kom!’ zeg ik,’ het is ook gewoon een mens. een 
mens met een chromosoom meer dan wij.’
‘Ze hebben langere tongen,’ zegt man. ‘Hun ogen 
staan wijder uit elkaar.’
op zijn iphone laat hij afbeeldingen zien van men-
sen met het syndroom van down.
‘Ze hebben ook niet echt een nek,’ zegt hij, ‘kijk 
maar.’ Jeetje kijkt zeer geïnteresseerd naar de 
foto’s. tot het volgende liedje begint.
even later zitten we alweer midden in het grote 
verkering-vraagstuk.
Na een uur zegt ze: ‘dus twan is mongool, hè?’

Mongool
ELkE GEUrTS

Sluisbediening IJburg
De sluis en de brug bij de haven van IJburg worden vanaf 1 april 
bediend. Dagelijks (tussen 11.00 en 19.00 uur) kunnen schepen 
de haven weer in- en uitvaren. Officieel zou deze dienst pas op 16 
april van start gaan, maar voor schippers als Imre Leenhouts, die 
vanuit deze haven op 1 april start met zijn veerdienst naar Pam-
pus, Muiderslot en Vuurtoreneiland, was dat aan de late kant. 
Beheerder Waternet begreep het en besloot de bediening met 
twee weken te vervroegen. Op 16 april gaat het zomerschema in: 
tot en met 15 oktober worden de sluizen bediend tussen 08.00 en 
24.00 uur. 

kunst van het Stedelijk in club Trouw
Het Stedelijk Museum en TrouwAmsterdam gaan samenwer-
ken. Onder de naam Stedelijk @ Trouw worden de komende tijd 
dance en kunst verenigd in een speciaal opgezet programma. 
Waar liggen de raakvlakken tussen een museum voor moderne 
kunst en een culturele ontmoetingsplek/club, een DJ en een cu-
rator, of ruig industrieel en strak afgewerkt? Die vraag wordt als 
het goed is aan het einde van de lente beantwoord. Het publieks-
programma van Stedelijk @ Trouw bestaat uit vier grote evene-
menten. Daarbij wordt op allerlei manieren ingespeeld op het 
heden en verleden van het Trouw-gebouw als drukkerij, club en 
eigentijds cultuurpodium in Amsterdam. 

De eerste avond is op donderdag 29 maart. De Contemporary 
Art Club, vanaf 20.00 uur, is een avondvullend programma dat 
met een tentoonstelling, performance, lezingen, interviews en 
een spetterende clubavond die raakvlakken laat zien tussen de 
clubscene en de hedendaagse kunst. Op 19 april, 17 mei en 14 
juni zijn de andere avonden. TrouwAmsterdam vind je aan de 
Wibautstraat 127. Kijk op www.trouwamsterdam.nl voor meer 
informatie.

Veiligheid is een belangrijk thema voor winkeliers

foto martijn van den dobbelsteen

De feestelijke opening van de sluis in 2009

foto martijn van den dobbelsteen

winkelveiligheid - training 
voor ondernemers
Op 26 maart geeft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel aan 
geïnteresseerde ondernemers op IJburg een training ‘Veilig in 
de winkel’. Cursisten leren om te gaan met agressie, geweld en 
winkeldiefstal, maar vooral ook hoe dergelijke narigheid even-
tueel te voorkomen is. De training biedt plaats aan twintig deel-
nemers en zal plaatsvinden in een nader te bepalen winkel op 
IJburg. Aanmelden kan bij winkelstraatmanager Natasja Zak: 
n.zak@oost.amsterdam.nl). Op 16 april organiseert zij samen 
met de politie ook een avond Inbraakpreventie voor onderne-
mers. Meer informatie daarover volgt; hou  www.debrugkrant.
nl in de gaten.



de brug | www.debrugkrant.nl | info@debrugkrant.nl | jaargang 5 | nummer 31 11

Oostelijk Amsterdam is een broedplaats voor schrijvers, muzikanten, kunstenaars en ander talent. In de jas praten zij over hun werk, hun leven en hun inspiratie.

“Je beleeft alles in je eigen hoofd”

Naam Maartje Wortel Beroep schrijver Geboren in 1982 in Eemnes Bekend van o.a. In 2007 won ze Write now!, de wedstrijd 
voor jong literair talent, in 2010 won ze de Anton Wachterprijs voor haar verhalendebuut Dit is jouw huis. En in 2011 werd ze met haar 

romandebuut Half mens genomineerd voor de BNG Nieuwe Literatuurprijs.

Schrijver Maartje Wortel (29) heeft een suc-
cesvol jaar afgerond waarin haar debuutroman 
Half mens vol lof werd ontvangen. Nu is ze weer 
hard aan de slag met haar volgende roman, “of 
eigenlijk twee romans,” zegt ze lachend. Ze praat 
zoals ze schrijft, zichzelf hernemend, zinnen 
schrappend. En wat ze vandaag zegt kan morgen 
zomaar weer anders zijn. “Een interview is ook 
maar een momentopname.”

Door Dieuwertje Mertens

 jasin de

Maartje Wortel

Schrijfster Maartje Wortel in de voortuin van Hotel Arena. ‘Deze jas hoort bij een vieze man’ 

foto martijn van den dobbelsteen

In een eerder interview zei je: 
“Als je goed om je heen kijkt, 
liggen overal verhalen op de 
loer.” Welke verhalen liggen 
hier op de loer?
Wortel kijkt om zich heen in 
het café-restaurant in Hotel 
Arena. Ze woont in hetzelfde 
pand. Lacht: “Ja, zo werkt dat 
natuurlijk niet helemaal. Het 
zit zo: als ik ervoor zou kiezen 
om hier te schrijven, dan kijk ik 
bijvoorbeeld naar die mensen 

hier” – ze wijst naar een groepje 
mensen dat aanstalten maakt 
om weg te gaan – “en dan denk 
ik: dat is een mooi begin voor 
mijn verhaal. Er moet iets zijn 
wat mij prikkelt. Neem nou 
vanochtend: ik ging naar mijn 
atelier op de Veemkade en daar 
zag ik een ramenlapper aan het 
werk – is dat het goede woord? 
– ik bedoel glazenwasser. Nou 
ja, ik dacht eraan hoe het zou 
zijn voor de mensen binnen 
die daar aan het werk zijn en 
ineens zien ze die ramenlap-
per die naar binnen kijkt. Dat 
bespied worden, een enorme 
inbreuk op je privacy. Dat beeld 
is het begin van een verhaal. Het 
is een thema dat ook steeds in 
mijn verhalen terugkomt.

Je vond het verschrikkelijk om 
gefotografeerd te worden voor 
deze rubriek. Komt dat ook 
voort uit die angst om beke-
ken te worden?

“Je houdt jezelf voor wie je bent 
en dan is daar ineens die ander 
die kijkt en die jou vastlegt. Dan 
denk je: o, ik beweeg dus op 
zo’n manier. Ik zou veel liever 
willen bewegen als dat meisje 
daar. Je wilt toch altijd liever 
iemand anders zijn.”
Ze vervolgt: “Heel veel mensen 
nemen niet de moeite om goed 
te kijken wie die ander is. Ik ook 
hoor. Ik veroordeel mensen 
heel snel. Ik zou willen dat het 
niet zo was, maar ik doe het 
toch. Ik kijk nu naar jou en heb 

een idee wie jij bent. Ik vind dat 
tegelijkertijd heel fascinerend. 
Wat je ziet aan de buitenkant 
strookt juist heel vaak niet met 
wie iemand is. Daar zit een raar 
soort spanning tussen.”

De personages in jouw verha-
len zijn toch vaak wat vreemde 
types. Hoe worden jouw per-
sonages geboren?
“Als ik bezig ben met een boek, 
ken ik de personages niet. Die 
dringen zich aan me op. Ik heb 
een soort kern van een perso-
nage.” Ze haalt de personages 
uit Half mens aan: “Bijvoorbeeld 
Michael Poloni of Elsa Helena 
van der Molen, een verschrik-
kelijke naam, maar ja die 
naam past bij het personage. 
Op grote A3-vellen schrijf ik 
wie het personage is, wat het 
personage bijvoorbeeld heeft 
meegemaakt met zijn ouders 
toen hij vier was. Of ik schrijf 
een zinnetje op dat zo uit zijn 

mond zou kunnen komen. Die 
A3-vellen hangen aan de muur 
in mijn atelier, zodat ik alleen 
maar mijn bureaustoel hoef om 
te draaien om ernaar te kijken 
als ik aan het schrijven ben. Het 
wil niet zeggen dat ik alles op 
die vellen gebruik, maar het is 
mijn houvast. Ik weet verder 
niet van tevoren wat er gaat 
gebeuren in mijn verhaal, dat 
weet ik pas tijdens het schrij-
ven. Ik schrijf heel organisch.”

En je houdt er niet van om de 
dingen vast te leggen. Als je 
schrijft staat het verhaal zwart 
op wit. Is schrijven wel het 
juiste medium voor jou?

Ja, omdat taal tegelijkertijd 
niets vastlegt. Het verhaal 
verandert in het hoofd van de 
lezer. Iedereen heeft bijvoor-
beeld een andere tafel in zijn 
hoofd, omdat iedereen denkt 
aan de tafel die in zijn eigen 
huis staat. Magisch toch, als je 
daarover nadenkt?

Een uitspraak van jou: “Men-
sen vragen soms als ik zit te 
lezen waarom ik nu niet naar 
de kroeg ga. Maar dan zeg ik: 
ik zit in het boek in de kroeg.” 
Is er voor jou een scheidslijn 
tussen fictie en werkelijkheid?
“Nee, je beleeft alles in je eigen 
hoofd, of het ergens gezellig is 

of niet. David Lynch zei: The 
mind tricks itself. Als je geest je 
niet een beetje voor de gek zou 
houden in het leven, dan zou 
het leven toch verschrikkelijk 
zijn?”

Wat vind je van de jas?
“De jas zou goed bij Michael 
Poloni (een van de hoofdperso-
nages uit Half mens) passen. Niet 
zoals hij in het boek was, maar 
zoals hij nu is. Hij leeft gewoon 
door buiten het verhaal. Het 
is een beetje een vieze jas die 
hoort bij een vieze man, zoals 
de vieze man van Koot en de 
Bie.”
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NAP Amsterdam
Krijn Taconiskade 124
1087 HV Amsterdam
T: 020- 416 4000 | F: 020- 416 4001
info@napamsterdam.nl

www.napamsterdam.nl

Ga voor info naar: www.ed-ishak.nl 
ONLINE INSCHRIJVEN MOGELIJK.

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

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

20 Motor rijlessen 
+ voertuigbeheersings examen 

+ rijexamen

€ 1050,-
start nu dan kan je deze zomer lekker toeren!

Bromfi ets
1 dagcursus 

4 rijlessen + rijexamen

€ 290,-

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK

VW POLO 
ACTIEPAKKET!

30 rijlessen + Rijexamen = 

€ 1150,-
THEORIECURSUS + 
THEORIE EXAMEN = € 130,-
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De afspraak is om de volgende 
dag om 13.00 uur te bellen, 
maar ik besluit erheen te gaan. 
De deur van de nachtclub zit 
dicht. Er hangt een briefje op 
over een sample sale van Björn 
Borg die elders plaatsvindt. In 
het raam aankondigingen van 
evenementen die al geweest 
zijn. 

Het ruimtelijke restaurant 
met terras waar de zon volop 
schijnt staat erbij alsof elk mo-
ment de zonaanbidders mas-
saal de zitjes gaan bevolken. 
Maar het is er leeg. Ik loop om 
het gebouw. Stil. Donker. Als ik 
op het afgesproken tijdstip bel 
en zeg dat ik niet achter mijn 
bureau zit voor een interview 
maar voor de deur sta, zwaait 
deze open. Een lange blondine 
met groene ogen – ze wil niet 
met haar naam in de krant, ze 
is uit ‘sympathie’ aanwezig – 
staat me welwillend te woord. 
Haar ogen kijken spijtig. Ze 
mag me nog niets vertellen. 
Niet over het geplande ope-
ningsfeest, niet over de uitbrei-
ding van de doelgroepen. Wel 
vertelt ze enthousiast dat Pa-
nama nachtclub en restaurant 
blijft. En ook dat ze voor meer 
doelgroepen activiteiten gaan 
organiseren. Het blijft vaag en 
schimmig, maar de handteke-

ningen zijn nog niet gezet. Dus 
voorlopig blijft het gonzen, 
tot ze lekker met ‘knallende 
informatie’ kunnen komen. 
Aan de persvriendelijke dame 
zal het niet liggen, zij heeft er 
duidelijk zin in.

Panama is restaurant en 
nachtclub. Een gezond bedrijf 
dat ten onder ging aan dure 

juridische procedures van-
wege geluids- en wateroverlast. 
Eigenaar Michael van de Kuit 
van vastgoedbedrijf Nedstede 
is Panama na het faillissement 
te hulp gekomen voor een 
doorstart. Om geluidshinder 
te beperken wordt het dak 
extra geïsoleerd en wordt de 
ingang verplaatst van de Ooste-
lijke Handelskade naar de Piet 

Heinkade. Met het stadsdeel 
is overeengekomen dat de ge-
doogvergunning wordt omge-
zet in een officiële exploitatie-
vergunning. 

Laten we hopen dat Club Pa-
nama in 2013 weer is gestegen 
op de ranglijst van beste clubs 
ter wereld. In 2009 stonden ze 
op de eenendertigste plaats. 

Door Janneke Holtslag

Na veel gedoe gaat Panama in april dan toch weer open. De ingang wordt verplaatst naar de Piet Heinkade.

foto martijn van den dobbelsteen

Eén ding is zeker, aldus de dame die bij Panama de deur opent: ‘We gaan in april weer open’. Onzekerheid klinkt  
door over wat er wel en niet gezegd mag worden. Als ik informeer of een van de protesterende buurtbewoners een 
wethouder is of een ambtenaar bij het stadsdeel, houdt ze de boot af. ‘We houden graag alle relaties goed.’ We maken 
een afspraak voor een telefonisch interview.

koopkracht

o mijn god, mijn god, mijn god! Ik ruik de lente. Ik 
voel de lente. Ik ben de lente. Ik spat uit elkaar. Ik 
heb volgehouden en nu is het zover. Ik wil een baby. 
Van frank met zijn afzakkende schouders. Waarom 
zou ze wachten op de enige en echte ware liefde? 
Niemand op deze wereld kon haar garanderen 
dat die voor haar ooit zou komen. mannen met 
afzakkende schouders blijven je trouw... mannen 
met brede schouders moeten veroveren, door de 
natuur bepaald gedrag. Ze willen ook graag horen 
dat je ze niet kunt weerstaan. mannen als frank 
blijven bij je. Is voor een kind per slot van rekening 
ook veel beter.
bloemetjes en lammetjes en bijtjes. 
baby’s en slabbetjes en (beschuit met) muisjes.
Ze schopte haar laarzen uit, verruilde haar spijker-
broek voor een jurk en twijfelde nog hoe ze haar 
haar zou doen. bevalling, ruggenprik en keizersnee. 
Schattend bekeek ze zichzelf en oefende op een 
stralende glimlach. Het mooie engelse woord voor 
lente was ‘spring’, en dat deed ze. Nu lachte ze 
vanzelf.
Ze hoorde de deur. Hij was thuis. Zijn gerommel in 
de gang. de deur zwaaide open. frank was blij. Hij 

had een koop afgerond. met verse bloemen en een 
appeltaart had hij de vraagprijs weten te bemachti-
gen. ‘In deze tijd hè, in deze tijd. Jongens, alles zit op 
slot. knappe jongen die nu iets verkoopt.’ 
‘Jij dus,’ zei ze en ze wilde hem kussen. Haar lippen 
belandden ergens bij zijn oor.
die avond in bed vroeg ze wat hij er van zou 
vinden wanneer ze met de pil zou stoppen. Niet 
meteen deze maand, maar gewoon een keer, dit 
jaar, deze lente. er was wel crisis, maar dat viel echt 
allemaal nog reuze mee. er waren landen waar 
het veel erger was. ‘trouwens, er zijn landen waar 
geen verlies aan koopkracht is omdat de mensen 
sowieso niets kunnen kopen.’ desnoods leenden ze 
toch gewoon een kinderwagen, of ze zochten op 
marktplaats...
Het bleef iets te lang stil naast haar. Ze keek opzij. 
met roze wangen lag hij te slapen. als een kind. 
Heerlijk simpel kon het zijn. misschien stopte ze 
gewoon met de pil zonder het te zeggen. kijken 
wat ervan kwam. Hij snurkte een beetje, wel lief 
vond ze.
uren later lag ze nog wakker. Het lijstje met jon-
gensnamen was veel lastiger dan meisjesnamen.

JoSINE MArBUS

Panama ‘up and running’ vanaf april

Sinterklaas zoekt 
vrijwilligers op IJburg 
Het mag lente zijn, stichting Sinterklaas op IJburg zit echt niet stil. 
De intocht was ook in 2011 weer een groot succes. Duizenden kinde-
ren waren met hun ouders naar de haven gekomen, waar Sint vanaf 
het IJmeer binnen kwam varen. Best uniek in Amsterdam. Om er 
ook volgend jaar weer een geslaagde intocht van te kunnen maken 
– het is een initiatief van een aantal betrokken IJburgbewoners die 
hun ziel en zaligheid in de stichting steken – zijn er voor dit feest in 
november 2012 alvast vrijwilligers nodig. De organisatie is op zoek 
naar onder meer een voorzitter, een programmamaker, een spon-
sormanager, iemand die de kleurwedstrijd organiseert en natuurlijk 
heel veel zwarte pieten. Zie ook  www.sintopijburg.nl. 

ontmoeting 
55-plussers 
Voor de 55-plussers van 
IJburg is het best lastig om 
leeftijdsgenoten te vinden in 
die wijk. Dat vinden althans 
Marianne en Lenny, twee 
vijfenvijftigplusdames dus, 
die er overigens met heel 
veel plezier wonen. Daarom 
organiseren zij op donder-
dag 5 april om 17.00 uur een 
ontmoeting op Steigereiland 
voor de 55-plussers uit hun 
buurt. 
Marianne, ook oprichtster 
van kanovereniging KOIJ: 
“We wonen op IJburg, zon-
der kinderen. Dus wat mis je 
dan? De mogelijkheid om te 
ontdekken welke spontane 
en nieuwsgierige mensen er 
allemaal wonen op IJburg. 
We zijn benieuwd wat hen 
beweegt, wat ze doen, welke 
boeken ze lezen en films ze 
zien, welke sporten ze leuk 
vinden, noem maar op. Aan 
de hand van deze eerste 
ontmoeting ontstaat hope-
lijk een spontaan groepje, 
met wie we in een bepaalde 
regelmaat iets bijzonders 
kunnen doen.”

Bijeenkomst 
voor 55+ IJburgers
Donderdag 5 april, 17.00 uur, 
James Bradleystraat 34b, Steiger-
eiland. Heel graag even aanmelden 
via  marianneboer@gmail.com, 
‘zodat we weten hoeveel spontane 
mensen er komen’. De kosten (in-
koop wijntje en een hapje) worden 
gedeeld.

vers gebakken brood, groente en fruit, 
verse kazen en biologisch vlees

In het April nummer van het toonaangevende magazine 
Delicious staat een mooi artikel over onze winkel!

ma t/m vrij 8.30 - 19 uur | za 8.30 - 18 uur
Joris Ivensplein 56/58 (naast de Hema)

1087 BP Amsterdam

www.biolicious.nl

lekker bio.

zozoet.eu

zozoet.eu

Bag to
nature

Bag to
nature

Bag to

verkrijgbaar in de Beestenwinkel

De eerste intocht van Sint in de haven van IJburg in 2010

foto martijn van den dobbelsteen



Je mag haar gerust een 
ondernemend type noemen. 
Na haar afscheid als lerares 
tekenen op een middelbare 
school in Ridderkerk, kocht 
Corrie (62) een kavel op IJburg 
en legde daar eigenhandig de 
tuin bij aan. En bouwde een 
schuurtje. Daarna kwam er 
ruimte in haar agenda. “Ik heb 
toch tijd zat?”

Bij haar afscheid op die 
school in Ridderkerk zei Corrie 
het nog: Ik hoop dat ik daar 
vrijwilligerswerk kan doen. 
“Dat wilde ik heel bewust, 
iets betekenen voor mensen.” 
Toen haar computer niet goed 

werkte, zat ze af en toe bij 
ViiA achter de computer in het 
informatiecentrum. “Ik zag 
op een poster dat er vrijwil-
ligers gezocht werden voor 
de kinderbibliotheek. Nou, ik 
heb wel wat met boeken. Dus 
meldde ik me aan.”

Sindsdien staat ze bijna elke 
woensdag in kinderbiblio-
theek Lees je Blauw aan de 
Erich Salomonstraat. “Ik 
vond het meteen fantastisch. 
Alle kinderen, van alle cul-
turen en leeftijden lopen er 
door elkaar heen. Van 13.00-
18.00 uur zijn we open, en 
dan is het hartstikke druk ook 
nog. Zo mooi, echt voortref-
felijk. Daar kan je zien dat het 

goed gaat met de integratie. 
Dat we echt samen leven.” 

Corrie vind het belangrijk, om 
voor de samenleving iets te 
doen. Een steentje bijdragen, 
noemt ze dat. “Maar het is 
tweeledig. Want ik doe het ook 
voor mezelf. Ik krijg er namelijk 
zo ontzettend veel voor terug. Ik 
heb er al veel dierbare contacten 
door opgedaan, ook hier. De vrij-
willigers van de bieb zijn vorig 
jaar een keer bij me komen eten. 
Zo leuk. Van vrijwilligerswerk 
heb ik dus heel veel plezier, en ik 
zou het iedereen aanraden.”

Ook vrijwilliger worden? 
Stichting ViiA is geopend 
op maandag t/m vrijdag van 
9.00–17.00 uur. 
Het kantoor zit in het Gezond-
heidscentrum Haveneiland 
aan de IJburglaan 727. Naast 
vrijwilligerswerk vindt u bij 
ViiA ook het loket Zorg en 
Samenleven en Mantelzorg-
ondersteuning. Meer 
informatie op www.viia.nl, 
via twitter (@stichtingviia) 
of telefoonnummer 
020-4952250.

Door ViiA - vrijwillige inzet, informatie en advies - 
zijn er momenteel zo’n 150 vrijwilligers in en rond 
IJburg actief, variërend in leeftijd van 18 tot 85 jaar. 
Een ding hebben zij gemeen: de drang om iets te 
doen voor de samenleving. In de Brug de komende 
maanden telkens een portret van een van hen.

VRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORD
CORRIE (62)

‘ Zo waardevol om mensen te kennen’

www.viia.nl
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“Britt komt en Paula ook,” zegt 
Tessel tegen Daantje. “Echt? 
Leuk.” Daantje heeft zelf ook 
mensen van haar middelbare 
school in de stad uitgenodigd. 
“Van een aantal weet ik zeker 
dat ze komen.” 
Het wordt drukker deze keer, 
weten ze. Jasmina: “Er zijn meer 
kaartjes beschikbaar.” Het is 
leuk dat er nu ook andere men-
sen komen, van iets verder weg. 
Meer kinderen weten wat voor 
feest het eigenlijk is. IJSKOUD 
maakt naam. 

Logisch. De eerste keer was 
nieuw. De ambassadeurs 
konden wel vertellen over 
IJSKOUD, maar ze moesten het 
zelf ook nog beleven. Nu het 

Het tweede IJSKOUD-
feest is op vrijdag 13 april 
aanstaande. Ambassa-
deurs Daantje, Tessel, Rosa, 
Sophie, Merijn en Jasmina 
– medeoprichters van dit 
feest voor jongeren – heb-
ben er nu al zin in.

eerste feest zo geslaagd is, doet 
de tamtam zijn werk. Rosa: “Het 
is gewoon een heel leuk feest. 
Gezellig, met lekker de ruimte 
om te dansen. Dat moet ieder-
een weten.”

De ambassadeurs zetten zich 
in voor het feest. Merijn richtte 
een Hyvespagina op, iedereen 
flyert, lobbyt op school. Ook 
geven ze – alsof het niks is – 
interviews weg aan de krant. 
“Niet omdat het moet, we wil-

Door Linda van den Dobbelsteen

IJskoud maakt naam

len ook helpen. Om het tot een 
succes te maken. We hopen dat 
het straks zo wordt: IJSKOUD, 
dat is zó leuk.”

Sophie: “Je kent mensen, maar 
je leert ook nieuwe mensen 
kennen. Dat verwachten we van 
de aanstaande editie.” En na-
tuurlijk dat er weer door ieder-
een gedanst wordt. Vorige keer 
gingen ze namelijk echt los 
met zijn allen. Welke muziek 
de DJ daarvoor moet draaien? 
“House!” “In ieder geval dat 
lekkere nummer van de Black 
Eyed Peas, I gotta feeling.” Ook 
Justin Bieber wordt genoemd. 
Daarover ontvouwt zich tussen 
de ambassadeurs vervolgens 
een stevige discussie…

Enkele IJSKOUD-ambassadeurs, v.l.n.r.: Tessel (12), Merijn (12), Daantje (13), 

Rosa (13), Jasmina (14) en Sophie (13) foto martijn van den dobbelsteen

IJSKOUD 13 april
IJSkoud is op 13 april, van 20.00–00.00 uur in de kapel van blij-
burg, voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. kaartjes koop je bij 
moviemax aan de IJburglaan. Het laatste nieuws zie je op facebook 
www.facebook.com/ijskoudopijburg en twitter @IJskoudopijburg 
of op www.ijskoudopijburg.nl.

Ergens in de stad...

Z o ver was hij nog nooit gekomen. Hij is vaker weggelo-
pen na zijn broodje in de ochtend, maar nu loopt hij al 

bij het grote glazen gebouw. Hij zal al die gekken en begelei-
ders eens laten zien waartoe hij in staat is. Hij heeft niemand 
nodig. mond wijd open, ogen wijd open, tegen de wind in. 
dat vindt hij het lekkerst, dwars tegen alles in. Hij vangt de 
regen op met zijn tong. druppels spetteren tegen zijn gehe-
melte. links en rechts schieten felle kleuren voorbij. mensen 
schreeuwen en bellen met hun fietsbel. Niets kan hem raken, 
niets houdt hem tegen. Hij is onverwoestbaar.

Ze heeft net haar zoontje afgezet en fietst naar haar werk. 
Het regent maar met de wind in de rug heeft ze er niet zo’n 
last van. In de verte ziet ze hoe de lange sliert met fietsers 
zich in tweeën splitst. Ze moeten uitwijken voor een ver-
warde man die midden op de weg loopt. Zijn doorweekte li-
chaam sloft tegen het verkeer in. Het raakt haar dat niemand 
iets doet en ze knijpt in haar remmen. 
‘meneer, meneer u loopt midden op de weg!’ geen reactie. 
‘u moet daar gaan lopen, op de stoep.’ Ze pakt zijn pezige 
hand en is resoluut als een moeder kan zijn. met haar fiets in 
de ene hand en de debiel in de andere baant ze zich een weg 
door het verkeer naar de stoep. ‘Zo, gaat u hier maar staan 
en houd u vast aan dit boompje.’ Ze springt weer op de fiets, 
waarschijnlijk komt ze nog op tijd op haar werk. eenmaal in 
volle vaart pakt ze haar mobiel en belt nog snel even 112.
 
de man staat met zijn sloffen in de modder. Verward en 
verwaaid klampt hij zich vast aan een boom. Hij is bang, weet 
niet goed waar hij is. Hij kan enkel denken aan de gele bus. 
Hopelijk komt die hem snel halen. als hij heel goed luistert 
hoort hij in de verte zijn sirenes al. er komt een glimlach op 
zijn gezicht, hij mag naar huis.

oLAf IGESZ
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22 
april 

12.00 - 18.00 uur

Deze editie van het Open Haven 
Festival wordt georganiseerd 
door de kersverse ondernemers-

vereniging Parel van Amsterdam. De ver-
enigde ondernemers grijpen de gelegen-
heid aan om aan iedereen laten zien wat 
de haven als hart van IJburg te bieden 
heeft. “Een unieke plek,” zegt voorzitter 
van de vereniging Patrick Verdoorn. “Je 
hebt er rechtstreeks toegang tot en een 
fenomenaal uitzicht over het IJmeer. Er is 
een veerdienst Pampus-Muiderslot-Vuur-
toreneiland, er zijn mooie winkels en eet-
tentjes en zonnige terrassen. Dat moet 
de wereld zien.”

Watersportvereniging IJburg begon het 
ritueel in 2010. Zodra de sluis ging draai-
en, kwamen de leden bijeen om de een-
denpoep van de steigers te schrobben, zo 
herinnert Mabel van de watersportvereni-
ging zich. “Vorig jaar haakten de horeca-
ondernemers rond de haven aan, en werd 
de opening van het vaarseizoen een heus 
Open Haven Festival.”

Het programma duurt van 12.00–18.00 
uur. Naast een braderie met een diversi-
teit aan spullen, muzikale optredens en 
DJ’s langs de Krijn Taconiskade, kunnen 
bezoekers kennismaken met veel facetten 
van de watersport. Zo varen er optimisten, 
sup- en surfboards, een randmeer en een 
rib uit. Ook zijn de klassieke schepen en de 
historische veerboot open voor publiek.

De komende weken wordt het program-

Het is nu al een goede traditie: in het weekend nadat de sluis gaat draaien, 
wordt de start van het watersportseizoen op IJburg gevierd met een feest: het 
Open Haven Festival. Op zondag 22 april staat de IJburgse haven dus weer in 
het teken van watersport, een braderie, muziek en eten en drinken. 

Het Open Haven festival 2011 was een doorslaand succes. foto martijn van den dobbelsteen

open haven festival ijburg 

ma verder uitgebreid. Hou voor alle vor-
deringen en het uitgebreide programma 
van het Open Haven Festival op 22 april 
de website van de Brug in de gaten. Om 
alvast een beetje in de stemming te ko-

men vind je daar een beeldverslag van 
vorig jaar. 
De haven op IJburg, met een rechtstreekse 
toegang tot het IJmeer, werd in 2009 zo-
wat eigenhandig aangelegd door leden 

van Watersportverenging IJburg. In de 
verenigingshaven is plaats voor zo’n hon-
derd boten en enkele passantenschepen. 
Tijdens het vaarseizoen wordt de sluis be-
diend van 8.00–00.00 uur.

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door De Parel van Amsterdam en het stimuleringsfonds

Landtong voor watersporters?
Voorzitter watersportvereniging IJburg heeft grote plannen

Als het aan de nieuwe voor-
zitter van Watersportver-
eniging IJburg ligt krijgen we 
er een levendig watersport-
gebied bij. Het zandlichaam 
aan het eind van de  
Pampuslaan, dat vorig jaar 
ter voorbereiding van IJburg 
2 werd aangelegd, vraagt 
erom, vindt hij. “Die land-
tong vormt een natuurlijke 
baai, waar je veilig kunt 
oefenen met surfplanken 
en kleine zeilboten. Een 
paradijs voor de opgroei-
ende jeugd. Ik kan mij geen 
betere plek indenken.” 

Frederik Melchior (IJburger 
sinds 2006, marketingdeskundi-
ge en fanatiek surfer) werd eind 
vorig jaar door de ledenvergade-
ring tot voorzitter benoemd. Hij 
ziet het als zijn taak om samen 
met alle watersporters IJburg 
te helpen om op den duur hét 
nautisch centrum voor de hele 
regio te worden. 
Vorige week kreeg hij van de 
leden het groene licht om zijn 
ideeën verder gestalte te geven.

Watersportvereniging IJburg is 
in 2004 opgericht door IJburg-
bewoners van het eerste uur. 
Met zoveel water, zon en wind 
om zich heen konden zij maar 
aan één ding denken: varen! Het 
is dan ook aan hen te danken 
dat Projectbureau IJburg jaren 
geleden voorstelde om de in-
richting van een jachthaven in 
de op Haveneiland Oost geplan-
de havenkom op zich te nemen. 
Een jachthaven waar zoveel 
mogelijk IJburgers plezier van 
zouden hebben. Het toenma-
lige bestuur, onder leiding van 

oprichter Toine Heijmans, heeft 
zich daar honderd procent voor 
ingezet. In mei 2009 – nadat 
de sluis op Haveneiland Oost 
klaar was – werd de haven door 
minister Jacqueline Cramer of-
ficieel geopend. 

Nu liggen er bijna honderd 
schepen en scheepjes van 
leden, en zijn er ook enkele 
passantenplaatsen beschikbaar. 
De haven vormt de uitvals-
basis voor alle activiteiten die 
WV IJburg organiseert. Vooral 

Frederik Melchior: “De oostkant van de landtong zal de ideale plek zijn voor open zeilbootjes als lasers en optimisten. Die kunnen niet in de verenigingshaven 

kunnen worden aangemeerd, en hier schuif je ze zo op het strand. En natuurlijk kunnen ook de surfers en de suppers hier terecht.” foto martijn van den dobbelsteen

Van onze watersportredactie

in het vaarseizoen is het hier 
levendig en gezellig, dankzij 
de boten en de sluis en dank-
zij de terrassen die je rondom 
de haven kunt vinden. En het 
zal nog beter worden als de 
watersportvereniging volgend 
jaar langs diezelfde haven haar 
clubhuis gaat bouwen. De vrije 
kavel tegenover The Lighthouse 
ligt er voor klaar.

Tweeduizend pubers
Toch mag het volgens Mel-
chior niet bij haven en clubhuis 

blijven: “Watersportvereniging 
IJburg heeft ten doel het nauti-
sche karakter van IJburg mede 
vorm te geven. Daarom zijn we 
toe aan een volgende stap. Dat 
is de inrichting van een goede 
buitenlocatie. Een plek waar 
met name de jongeren – IJburg 
telt over enkele jaren ruim 
tweeduizend 13- tot 17-jarigen 
– actief met watersport bezig 
kunnen zijn. Een veilige plek 
met veel ruimte. Het open water 
net buiten de sluis is daar echter 
niet geschikt voor.” 

Melchior heeft het idee dat de 
juiste plek voor een buitenlo-
catie hem min of meer in de 
schoot is geworpen door de 
aanleg van het proefeiland voor 
IJburg 2, de landtong in het ver-
lengde van de Pampuslaan. “De 
baai die aan de oostkant is ont-
staan vormt prachtig vaarwater 
voor open zeilboten en surfers. 
Om te oefenen en om wedstrij-
den te houden. En er is strand 
genoeg om al dat materiaal op te 
slaan. Zelfs voor catamarans, die 
nu niet in de haven passen, zou 
er plek zijn.” 

Voor het inrichten dan de 
landtong (“we hebben maar een 
paar honderd meter nodig”) 
werkt Melchior samen met het 
Surfcenter IJburg, dat ook in 
deze plek geïnteresseerd is. 
“Hun opslagcontainers en die 
van onze watersportvereniging 
kunnen naar hier worden ver-

plaatst. Maar ik denk ook aan 
de suppers en de kanoërs. En de 
Amsterdamse Reddingsbrigade 
heeft al laten weten dat dit ook 
voor hen een ideale plek is om 
zich te vestigen.”

Op weg naar regiofunctie
Hinderlijk detail is dat dit 
gebied op dit moment niet 
openbaar toegankelijk is. Ook 
de kitesurfers die bij goede wind 
de hemel kleuren zijn hier ei-
genlijk illegaal. Melchior is dan 
ook in gesprek met ambtenaren 
van het stadsdeel Oost om voor 
zijn idee de handen op elkaar 
te krijgen. “Als het ons lukt, dan 
brengen wij IJburg met deze 
levendige buitenlocatie weer 
verder op weg om hét nautisch 
centrum van de regio Amster-
dam te worden.” 

Een buitenlocatie dus, om het 
beoefenen van de watersport 
in al zijn facetten mogelijk te 
maken. En mocht IJburg 2 er 
ooit komen, wat dan? Melchior: 
“Dan verhuizen we de boel naar 
de zuidkant van het Midden-
eiland en kunnen we verder 
groeien. Dan worden we een 
compleet nautisch educatiecen-
trum, vergelijkbaar met wat je 
nu vindt bij het Muiderzand.” 

Als dat geen visie is? Voorlopig 
even afwachten dus. In 2013 
moet de buitenlocatie klaar zijn. 
Als het aan Frederik Melchior 
ligt gaat het lukken.

Na een barre februari is maart 
begonnen met een charmeof-
fensief in de vorm van de lente. 
Zo ook afgelopen weekend. 
Zonnebril op, witte wijn open, 
aan de straatkant buiten zitten, 
kinderen kliederen met water. 
kortom, heerlijk! 
de tuin ligt er echter nog steeds 
koud en verlaten bij. alleen mijn 
rabarber begint gewoon met 
groeien. Zoals het een rabarber 

Lees het recept voor rabarbermoes – en ook de andere recepten van Cityfarming - 
op www.debrugkrant/columns/cityfarming

Rabarber gaat gewoon door!
Door Sinette Hesselink

Rabarbermoes 
Bodem: 200 g bloem | 100 g zachte boter | 100 g fijne suiker
2 eidooiers | geraspte citroenschil | zout
Vulling: 400 gram rabarber | vanillesuiker* | 200 gr suiker | 2 eieren
Vanillesaus: 2 afgestreken eetlepels custardpoeder | 1 volle eetlepel 
suiker | 1/4 liter melk | 1/2 vanillestokje

CITyfArMING

betaamt. als het meezit kan ik 
begin april al oogsten. de stelen 
moet je dan een beetje naar be-
neden buigen en met een draai, 
bij de schoudertjes, uit de grond 
trekken. Nooit snijden en altijd 
drie stelen laten staan. belang-

rijk: snijd het blad er meteen af.
Je kunt er rabarbermoes van 
koken voor bij een plakje cake 
bijvoorbeeld, maar een rabar-
bertaartje is leuker om te ma-
ken en als je iets te vieren hebt, 
doe er dan een vanillesausje bij.

DE PAREL VAN AMSTERDAM:
De ondernemersvereniging staat voor het creeëren van een 
beter ondernemersklimaat op IJburg, betere communicatie 
onderling en met de gemeente, en fungeert als platform voor 
het organiseren van evenementen en activiteiten op IJburg.

Om samen sterk te staan is de vereniging op zoek naar leden. 
Voor 10 euro per maand krijgt u zeggenschap in alles wat door 
de ondernemersvereniging wordt georganiseerd. En wordt u 
uitgenodigd bij de vergaderingen die wordt voorgezeten door 
het bestuur.
Verder biedt het lidmaatschap nog veel andere voordelen zo-
als een gratis marktkraam tijdens het ‘Open Haven Festival’.

MARKT:
Bent u ondernemer en wilt u uw produkt voor een groot pu-
bliek zichtbaar maken? Reserveer dan een marktkraam op de 
braderie van het ‘Open Haven Festival’. Kosten 60 euro. Bij lid-
maatschap 0 euro.

INFO:
Voor reservering, lid worden van de ondernemersvereniging 
of andere vragen dan kunt u mailen naar parelvanamster-
dam@gmail.com of loop even langs bij DOK48 en vraag naar 
Michiel.
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Historische plekken in het oosten

De vroeg twintigste-eeuwse kerk 
is echter vooral herinnering, want 
eind vorige eeuw werd een groot 
deel ervan verbouwd tot Interna-
tionaal Informatiecentrum en Ar-
chief voor de Vrouwenbeweging. 
De kerk was te groot en te duur 
geworden voor de sterk gekrom-
pen en weinig draagkrachtige 
geloofsgemeenschap. Momenteel 
wordt hij opnieuw verbouwd: 
het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en het Nederlands Ka-
merorkest moeten er een nieuw 
onderkomen vinden.

Volksbuurt
De Gerardus Majellakerk is een 
relikwie uit het Rijke Roomse 
Leven, dat ook in de Indische 
Buurt ooit floreerde. In 1912 
werd de jonge kapelaan Hoge-
man er aangesteld als bouw-
pastoor. Hij koos de Italiaanse 
volksheilige Gerardus Majella 
als patroon omdat die volgens 
hem goed in de nieuwe volks-
buurt zou passen. Eerst kwam 
er een stenen noodkerkje op de 
hoek van de Bornaeostraat en 
de Sumatrastraat (het huidige 
Bavohuis), maar dat was al snel 
te klein. De parochie telde na en-
kele jaren meer dan negendui-
zend zielen, onder wie de latere 
schrijver Bertus Aafjes. 

In 1925 werd de eerste steen 
gelegd voor het huidige, bakste-
nen gebouw. Het ontwerp was 
van architect Jan Stuyt, die sinds 
een bedevaart naar Palestina een 
bewonderaar was van de Byzan-
tijnse bouwstijl. Hij was ook erg 
onder de indruk van de enorme 
Aya Sophia in Istanbul. Dat ver-

klaart waarschijnlijk de aanwe-
zigheid van de indrukwekkende, 
twaalfzijdige vieringtoren met 
koepel en de gemetselde tand- en 
blokbandlijsten. Jan Stuyt voor-
zag zijn ontwerp echter ook van 
een eigen ‘signatuur’: de goud-
kleurige stuiter boven op die 
koepel. In het oorspronkelijke 
ontwerp was ook een hoge west-
toren getekend. De fundamenten 
daarvoor zijn gelegd, maar voor 
de bouw ontbraken uiteindelijk 
de noodzakelijke guldens. Rond 
de kerk verrezen in die periode 
wel een reeks trotse katholieke 
instellingen: scholen, clubgebou-
wen en een klooster. 

Misdrijf
In 1929 kwam de kerk negatief 

in het nieuws toen een dakdek-
ker er dodelijk verongelukte. In 
het boek De Commissaris Vertelt 
doet Hans Voordewind daarvan 
uitvoerig verslag. Aanvankelijk 
dacht iedereen dat het een be-
treurenswaardig ongeval betrof. 
De man zou zijn uitgegleden en 
was, met een duidelijk zichtbare 
hoofdwond, blijven hangen 
achter steunbalken. Pas toen 
de brandweer was gearriveerd 
kon er medische hulp worden 
verleend, maar het mocht niet 
meer baten. Anderhalf jaar 
later ontdekte iemand dat er 
mogelijk sprake was van een 
misdrijf. De aannemer had een 
levensverzekering afgesloten 
op zijn werknemer/compagnon 
en een forse uitkering geïncas-

seerd. Toen hij deze opzet een 
tijd later probeerde te herhalen, 
ging er bij de verzekeraar een 
belletje rinkelen. Het slachtoffer 
werd opgegraven en toen pas 
ontdekte men dat zijn schedel 
was ingeslagen. Ook zou de 
aannemer een verhouding heb-
ben gehad met de vrouw van de 
overledene. 

Nieuwe bestemming
In 1992 sloot de kerk haar deu-
ren. Wegens geldgebrek had het 
bestuur besloten het gebouw 
te slopen, maar de buurt wil de 
karakteristieke kerk behouden 
en het stadsdeelbestuur steunde 
deze actie. Maar wie zou dat be-
talen? Te elfder ure werd de kerk 
verkocht aan Stadsherstel, dat 

Door Jaap Willems

een huurder had gevonden: het 
Internationale Centrum voor de 
vrouwenbeweging. Het kerkbe-
stuur liet van de opbrengst een 
nieuwe, kleinere kerk bouwen 
aan de Zeeburgerdijk. 

Ondanks de verbouwing tot 
informatiecentrum was het 
gebouw nog lang een publieke 
trekpleister. Dat was soms 
frustrerend voor de beheerders, 
die keer op keer vaststelden dat 
bezoekers niet kwamen voor 
informatie over de vrouwenbe-
weging, maar bijvoorbeeld voor 
de indrukwekkende koepel. 
Ook de lichtinval door de hoge 
ramen, onder meer op een 
groot bronzen baldakijn boven 
het (vroegere) priesterkoor, is 
vermaard. Het is ontworpen 
door de kunstenaars J. Eloy en 
G. Brom en doet denken aan de 
Ark des Verbonds. Beide man-
nen tekenden ook voor de fraaie 
bronzen hekken voor de doop-
kapel. Verder zijn de enorme 
muurschilderingen interessant. 
Het is misschien geen grote 
kunst, maar het zijn wel karak-
teristieke afbeeldingen van het 
rijke Roomse Leven. 

Nu wordt de kerk opnieuw 
verbouwd. Het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en het 
Nederlands Kamerorkest ver-
huizen in 2012 van de Beurs van 
Berlage naar de kerk op het Obi-
plein. Beide orkesten hebben 
gekozen voor de Majellakerk 
vanwege de bijzondere akoes-
tiek èn vanwege de buurt. Het 
Philharmonisch Orkest – met 
bijna 200.000 bezoekers per jaar 
een van de grote Nederlandse 
muziekgezelschappen – doet 
namelijk veel aan educatie en 
zoekt actief naar nieuw publiek. 
Dat hoopt men onder meer in 
de Indische Buurt te vinden. De 
verbouwing van de kerk tot mu-
ziekcentrum zal een forse klus 
zijn omdat de akoestiek mag 
niet onderdoen voor die van het 
Concertgebouw. En die geniet 
aanzien over de hele wereld. 

(research: Gerard Goudriaan)

De Majellakerk in de Indische buurt wordt verbouwd. Twee toonaangevende orkesten maken er hun repetitieruimte van.

foto martijn van den dobbelsteen

De vroegere Majellakerk 
aan het Obiplein domi-
neert de wijde omgeving, 
zoals dorpskerken dat op 
het Brabantse platteland 
vaak doen. Op veel plek-
ken in deze wijk zie je de 
enorme, veertig meter 
hoge koepel boven de 
daken uitsteken. 

De Majellakerk in de Indische Buurt3

Blog: wijn op IJburgPaasviering in De Binnenwaai met Bastiaan ragas 
Zondag 8 april – eerste paas-
dag – komt in De Binnenwaai 
Bastiaan Ragas een zogenoem-
de lekenpreek houden. Ragas, 
bekend van musical en toneel, 
zingt ook een lied. Dominee 

Visser, als altijd voorgan-

ger van de dienst, is blij met 
zijn komst. “Het geeft onze 
viering nog meer cachet.” De 
paasviering is van 11.00–12.00 
uur. 

Kuikentjes
Vanaf deze week kun 

je in De Binnenwaai 
‘nieuw leven’ aan-
schouwen. Midden 

in het centrum 
heeft de dominee 

onder een warme 

lamp een glazen broedkist met 
kippeneitjes gezet. “Als het 
goed is komen de kuikentjes 
vlak voor Pasen uit het ei. Dat 
staat voor mij symbool voor 
nieuw leven,” zegt dominee 
Visser. “Op die manier schen-
ken we aandacht aan het feno-
meen Pasen. Waar Pasen voor 
staat? Dat kan ik heel simpel 
uitleggen: het is de voortgang 
van het leven. Leven gaat door, 
leven blijft.” Iedereen is wel-
kom om te komen kijken.

Dit is Albert, vinoloog in op-
leiding. Onder het motto ‘ie-
dereen aan de wijn’ maakt hij 
van zijn hobby zijn werk. En 
gaat hij bij alle eetgelegenhe-
den in (eerst maar eens) IJburg 
verschillende wijnen proeven 
en er over bloggen. “Over wijn 
is al veel geschreven,” zegt 
Albert. Maar nog lang niet 
genoeg. Daarom vanaf nu op  
www.debrugkrant.nl/blogs  
alles over Alberts proeverijen 
en de IJburgse wijn.

voor al uw geadresseerd en 
ongeadresseerd drukwerk 

bent u bij ons aan het juiste adres

Drukwerkverspreiding

Pakservice  |  Symons spiersweg 7-B5  |  1506 RZ Zaandam
telefoon: 075-6152645  |  www.pakservice.nl  info@pakservice.nl

Voor de beste  
serVice en kwaliteit

Hoge dekkingsgarantie
en separate verspreiding.

folders, ontwerpen, 

drukken & verspreiden
Alles onder één dAk



de brug | www.debrugkrant.nl | info@debrugkrant.nl | jaargang 5 | nummer 3120

Het idee komt niet van hemzelf, 
zegt hij eerlijk. Visser pikte 
het op bij een bijeenkomst van 
IJburg droomt, IJburg doet. 
Omdat het een goed idee is, 
adopteerde hij het. “Iedereen is 
blij met IJburg, merk ik, maar 
er mist nog veel voor kinderen. 
En dat in het meest kinderrijke 
gebied van Europa.”

Dominee Rob Visser maakt zich sterk voor een kinderboerderij op IJburg. Samen met 
landschapsarchitect Heiko Miskotte onderzocht hij mogelijke locaties. Ook presenteer-
den zij een globaal plan aan de ambtenaren van stadsdeel Oost. Op 5 april is er een 
bijeenkomst voor alle IJburgers in de Binnenwaai om de belangstelling te peilen. “De bal 
ligt bij de bewoners.”

Bijeenkomst op 5 april om plan te smeden

Waarom dan een kinderboerde-
rij? “Kinderen moeten voor die-
ren zorgen, dat is instinctief. En 
belangrijk voor hun ontwikke-
ling. Ze krijgen er nu op IJburg 
de kans niet voor. Bovendien, 
wie leert omgaan met dieren, 
leert omgaan met mensen.”

“Een kinderboerderij,” zegt 
Visser dan resoluut, “doet ook 
een beroep op de gemeenschap. 

Gehandicapten, die hier her en 
der in groepen wonen, kunnen 
zich er verdienstelijk maken. 
Het bevordert de integratie tus-
sen de vele typen mensen die 
we hier rijk zijn, en we kunnen 
jongeren erbij betrekken. Ieder-
een kan meedoen. Dat zijn toch 
argumenten genoeg?”

Om het plan verder uit te 
stippelen had Visser iemand 
nodig. Goede kennis Ton 
Schaap – ‘hoofdontwerper van 
IJburg’ – attendeerde hem op 
landschapsarchitect Heiko Mis-
kotte van bureau 5F10, die het 
Diemerpark mede ontwierp.

Miskotte heeft de ruimtelijke 
mogelijkheden voor een kinder-
boerderij op IJburg onderzocht. 
“Daarbij heb je onder meer te 
maken centraal stedelijk beleid, 
stadsdeelbeleid, wetgeving op 
het gebied van dierenwelzijn 
en de Stichting Kinderboerde-
rijen. Een eerste vereiste blijkt 
het vinden van een locatie die 

groot genoeg is. Een halve 
hectare is de leidraad, maar 
geen harde eis.” Zijn onder-
zoek leverde drie mogelijke 
locaties op: het Diemerpark, 
Rieteiland Oost (de kavel 
naast de tennisclub, waar eerst 
een manege zou komen) en het 
Ed Pelsterpark.

Ook keek Miskotte goed naar 
andere kinderboerderijen in 
de stad. Aan de hand van alle 
bevindingen presenteerden de 
twee hun plan aan stadsdeel 
Oost. Daar zien ze er wel iets 
in. “Een plek kiezen wordt heel 
spannend,” zegt Heiko. “Als 
de keuze bijvoorbeeld valt op 
het relatief kleine Pelsterpark, 
zou het meer een soort ‘knuf-
felhoeve’ worden met kleinere 
dieren. Maar in alle gevallen 
moet duidelijk worden of het 
plan exploitabel is en voldoet 
aan alle regelgeving.”

De dominee knikt. “Het zou 
mooi zijn als een serviceclub 
zich nu al over ons idee wil ont-
fermen.” Mijmerend: “Dat een 
Rotary of Lions dit project adop-
teert, dat hebben we nodig.”

Maar eerst is het aan de bewo-
ners. “Als zij echt een kinder-

Door Linda van den Dobbelsteen

boerderij willen, komen ze 
op donderdag 5 april naar De 
Binnenwaai. Dan kunnen we 
een werkgroep samenstellen, 
met onder anderen een bouw-
kundige, een jurist en, wie weet, 
een dierenwelzijn-expert. “Ik 
hoop op een goede opkomst. 
Dan zit mijn taak – het bij elkaar 
brengen van mensen – erop. Ik 
ben niet de dominee van de kin-
derboerderij. Hier is nog zoveel 
meer te doen.”

Bijeenkomst kinderboerderij 
op IJburg; donderdag 5 april, 
20.00 uur in De Binnenwaai, Ed 
Pelsterpark 8. Kun je niet, maar wil 
je wel bijdragen, mail dan de dominee: 
robvisser@kerkopijburg.nl

‘IJburg verdient een kinderboerderij’

GAS 3e VINyLAVoND
Wegens succes en zin komt GAS voor de derde keer met de Vi-
nylavond. Ook deze keer is er een gevarieerd programma rond de 
ouderwets mooie zwarte schijf. Luister naar muziek en naar de 
bijzondere verhalen verteld aan de hand van platen die meegeno-
men worden. Verder zal de hoes-professor zijn licht laten schijnen 
over het art-work van een bijzonder deel van zijn platencollectie, 
er is live muziek van Wendi en Erwin, en test je kennis in de pop-
quiz. Mocht er tussendoor niet gedanst zijn, dan zal dat zeker als 
afsluiting gebeuren. Een DJ draait zijn en jouw platen.

GAS 3e Vinylavond | 20 april | Inloop: 20.30 uur. 
Aanvang: 21.00 uur. | Diemerparklaan 71
Naar GAS neem je natuurlijk je eigen stoel en iets te drinken mee.
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Nu ook badminton op IJburg
Badmintonvereniging Zeeburg bestaat al sinds 1985 en telt 
ruim 130 leden. Sinds kort organiseert de club ook lessen 
in de sporthal van het IJburg College. De jeugd speelt daar 
iedere woensdagavond van 18.00–19.30 uur. Daarna wordt 
er fanatiek getraind door volwassenen. Zij oefenen hun ser-
vice, dropshots en andere technieken waar de leken geen 
weet van hebben. Ook een keer meedoen? Kijk voor meer 
informatie op  www.bvzeeburg.nl of stuur een mail naar  
b.laar@planet.nl.  Op  www.debrugkrant.nl een uitgebreid 
artikel over de badmintonclub, zoekwoord ‘badminton’.

AHC IJburg 2 jaar
De tweede verjaardag van de club wordt gevierd met een 
feest op zondag 25 maart. Eerst speelt Heren, aangemoe-
digd door het toegestroomde publiek, hun thuiswed-
strijd tegen Zwaluwen 1. Dan gaat het los, zoals dat gaat 
op een hockeyclub. Er is een strafbalcompetitie (welk 
jeugdlid flatst die Heren 1 eruit?), een ‘sla-zo-hard-je-kan-
wedstrijd’, en natuurlijk muziek en eten. De club is trots 
op wat er in twee jaar is opgebouwd en viert dat met alle 
leden.

Heren 1 AHC IJburg 
Naast een scala aan jeugdteams heeft AHC IJburg een 
naar eigen zeggen zeer talentvol Heren 1-team opge-
bouwd. Krasse knarren, die elke zondagmiddag een 
stevige pot spelen. Dat gaat goed, maar er kunnen spelers 
bij. Daarom: wil je alleen of met vrienden mee hockeyen, 
ben je ambitieus (het gaat tenslotte om het eerste kampi-
oenschap) meld je dan via info@ahcijburg.nl. Kijk ook op 
www.ahcijburg.nl

kanocentrum IJburg opent 
feestelijk nieuwe locatie
Na jaren heeft de kanovereniging eindelijk haar eigen plek op 
Rieteiland Oost, naast de tennisclub. Een prachtige startplek voor 
een kanotocht of les. Tijdens de officiële start van het seizoen op 
1 april wordt de nieuwe locatie op grootse wijze geopend. Vanaf 
13.00 uur kunnen kosteloos kano’s worden geprobeerd. Kinderen 
zijn welkom voor spelletjes op het water en aan de wal. De dag 
wordt afgesloten met een kanowedstrijd. Uiteraard is het tijdens 
de open dag mogelijk om je in te schrijven voor cursussen, een 
strippenkaart te kopen of zelf een kano aan te schaffen. Deze dag 
is een unieke kans om te ervaren hoe het is om in een kano over 
het water rondom IJburg te bewegen. Kijk voor meer informatie 
op www.kanoopijburg.nl.

SPorT

Voorzitter Roy Dackus: “Voor 
een club als de onze is dat heel 
veel. We zijn er als kersverse 
club meteen flink tegenaan 
gegaan. We hopen dat alle 
IJburgers onder het genot 

Twee deelneemsters vertellen 
over de liefde voor het hardlo-
pen en hoe zij trainen voor een 
wedstrijd.

Jolande Frederikslust (42) pakte 
het hardlopen twee jaar geleden 
weer op, na een lange kniebles-
sure. “Ik loop elke dinsdagavond 

van koffie en versgebakken 
appeltaart een kijkje komen 
nemen op ons mooie complex. 
Ons eerste herenteam opent 
het wedstrijdseizoen en staat 
garant voor toptennis. In mei 
organiseren we een tennis-
zomerkamp en in september 

met de IJburgse loopgroep Run-
ning Mama’s en op zondagoch-
tend doe ik een duurloop. Alleen 
of met mijn zoon Xavier. De 
afwisseling van het lopen in een 
groep en individueel spreekt me 
aan. Mijn eerste wedstrijd was in 
2010, de Ladies Run (6,5 km) in 
Amsterdam. Daarna volgden er 
al snel meer. Ik train nu voor de 
halve marathon van Amsterdam 

vindt het eerste open toernooi 
plaats.” 

Elke maandagavond is er op 
de club ‘toss-avond’ waaraan 
iedereen kan deelnemen. Een 
leuke manier om het eens 
tegen een andere speler op te 
nemen dan je vaste tennispart-
ner. Behoefte om aan je back-
hand of service te werken? Doe 
dan mee met de trainingen die 
de tennisschool organiseert. 
En dan zijn er natuurlijk ook 
nog de kleine clubtoernooitjes 
zoals het dauwtraptoernooi, 
het ouder-kind toernooi en het 
pannenkoekentoernooi… 

De tien tennisbanen en de kan-
tine zijn zeven dagen per week 
geopend van 9.00–23.00 uur. 
De kantine is toegankelijk voor 
iedereen die eens een kijkje 
wil nemen op de club. Meer 
informatie www.tennisclubij-
burg.nl.

in oktober. Tijdens de Nescio-
loop ga ik de langere route van 
15 km lopen. Het fijne van deze 
buurt is dat je veel mooie routes 
kunt lopen. Mijn favoriete route 
is die langs het IJ richting de 
Maxis en Muiden. Een tweede 
favoriet is naar camping Zee-
burg, over de Amsterdamsebrug 
en via de dijk en de Nesciobrug 
terug naar IJburg.”

De tennisclub op het puntje van Rieteiland Oost is niet te missen vanwege de grote rode 
netten. Die zijn om rondvliegende ballen tegen te gaan. De club bestaat nog geen jaar, 
telt al 1200 leden en heeft een overvolle wachtlijst die weggewerkt moet worden. Maar 
vooral bruist het er van energie en staan er veel leuke activiteiten op de agenda. Zo start 
in april de competitie met 18 jeugd- en 16 seniorenteams. 

Atletiekvereniging AV’23 organiseert op 15 april de zevende editie van de Nescioloop. 
Die moet iedere hardloper in Oost toch een keer gedaan hebben. Voor de fanatieke 
lopers is er een route van 15 km, voor de beginners een route van 7,5 km en kinderen 
kunnen meedoen aan een 2 kilometerloop.

Tennisclub IJburg populair

Nescioloop weer door Diemerpark

Door Morene Dekker

Door Morene Dekker

Dagelijks wordt bij tennisclub IJburg aan vele jeugdleden tennisles gegeven 

foto martijn van den dobbelsteen

Rafaela (links) en Jolande op de Nesciobrug, verplichte kost tijdens die gelijknamige loop op 15 april 
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Rafaela Colina (43) begon drie 
jaar geleden met hardlopen. “Ik 
wilde iets makkelijks doen waar 
je meer uithoudingsvermogen 
van krijgt. Eerder sportte ik 
alleen in de sportschool. Met 
mijn man Paul ben ik met een 
opbouwschema gestart. Ik vond 
in het begin best zwaar, maar 
toen ik het eenmaal twintig 
minuten volhield begon het 
leuk te worden. De Nescioloop 
in 2010 was een van mijn eerste 
hardloopwedstrijden. Ik zie 
wedstrijden vooral als uitdaging 
om een bepaalde afstand bin-
nen een tijd te lopen. Tijdens 
zo’n race hangt er ook een 
bijzondere sfeer. Je bent altijd 
wel iets gespannen en wordt op-
gejaagd door anderen, waardoor 
je geneigd bent af te wijken van 
je eigen tempo. De adrenaline-

kick na de finish vind ik heer-
lijk. Ik heb afgelopen oktober 
voor het eerst een marathon 
gelopen en dat was te gek! Ik ga 
de 15 kilometer lopen tijdens de 
Nescioloop. Ik train standaard 
drie tot vier keer per week. Een 
keer met de Running Mama’s 
en de andere keren alleen. 
Als ik tijd heb loop ik richting 
Durgerdam en Ransdorp. Het 
is daar stil, de natuur is mooi 
en iedere weersomstandigheid 
heeft iets bijzonders. Toen het 
laatst zo sneeuwde ben ik met 
drie Running Mama’s die route 
gaan lopen. Handschoenen aan 
en muts op, langs de schaatsers 
op de slootjes en genietend van 
het zonnetje.” 

Meer informatie of inschrijven 
voor de Nescioloop  
www.nescioloop.nl 
Meer informatie over de 
Running Mama’s  
www.runningmamas.nl 

mocht je het nog niet zelf hebben ontdekt: de Brug heeft een nagelnieuwe, interactieve website. op de site vind je niet alleen het 
actuele nieuws en de geschiedenis van tien jaar IJburg, maar vanaf nu kun je ook reageren op de nieuwsberichten. een hypermoderne 
ingezonden brievenrubriek dus. Waaraan je jouw eigen agendapunten mag toevoegen. de brug op: zelf nieuws en foto’s posten. een 
beter beeld van wat leeft in oost valt er niet te geven als ook jij gaat meepraten op www.debrugkrant.nl

Delen
Het is mogelijk om op de site je eigen blog bij te houden. Schrijf of teken je toch al elke dag, 
of maak je deel uit van een platform voor de buurt en wil je anderen daarover informeren?  
kan allemaal!

meedoen? mail ons op info@debrugkrant.nl.

Wat biedt de  
vernieuwde site:

•  het laatste nieuws
• reacties op nieuws
• beeldverslagen
•  actuele (culturele) 

agenda voor Oost en 
omstreken

•  De Brug Op: nieuws en 
foto’s van bewoners

• blogs
• columnisten
• de papieren Brug online
•  verhalenarchief  

tien jaar IJburg en  
Zeeburgereiland

Vernieuwde interactieve website

WWW.DEBRUGKRANT.NL
de Brug Op: meeschrijven aan het nieuws van oostelijk Amsterdam
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mijn wijk is voorzien van twee fascine-
rende gebouwen, landmarks in ont-
werperstaal, die fier de entree bepalen 
langs zowel de oostelijke als de wes-
telijke toegangsweg. Het ene gebouw 
heet Solid 1, het andere Witte kaap, 
beide geesteskind van prominente 
architecten die duidelijk de opdracht 
hebben gekregen iets bijzonders neer 
te zetten.
de Witte kaap is gemaakt van spierwit 
baksteen en heeft een afgeronde hoek 
die doet denken aan de mooiste wol-
kenkrabber van manhattan, het flatiron 
building (strijkijzergebouw) uit 1902 – 
een wonder van vorm en techniek met 
als enig nadeel dat de ronding ervan 
luchtstromen veroorzaakt die de rok-
ken van vrouwen omhoog laat waaien, 
waardoor het gebouw een geliefde plek 
was voor vrouwenspotters.
de Solid 1 is gemaakt van muisgrijs 
beton en heeft een afgeronde hoek die 
doet denken aan de mooiste wolken-
krabber van manhattan, het flatiron 

building (strijkijzergebouw) uit 1902 – 
een wonder van vorm en techniek met 
als enig nadeel dat de ronding ervan 
luchtstromen veroorzaakt die de rok-
ken van vrouwen omhoog laat waaien, 
waardoor het gebouw een geliefde plek 
was voor vrouwenspotters.
maar het belangrijkste dat de land-
marks in mijn wijk gemeen hebben is 
dat ze grotendeels leeg staan. In de 
Solid 1 zag ik van buitenaf een paar 
mensen bezig met inrichten, maar nog 
lang niet de helft van de tienduizenden 
vierkante meters zijn er verhuurd (ik 
kwam er niet binnen omdat het hyper-
moderne aanbelsysteem haperde). In 
de Witte kaap zag ik van buitenaf een 
paar ingerichte appartementen, maar 
die waren vooral omgeven door lege 
ruimtes met kaal beton (ik kwam er 
niet binnen omdat het hypermoderne 
aanbelsysteem haperde).
Schitterende, doelloze gebouwen zijn 
het die een beetje beteuterd de toe-
gang tot mijn wijk bewaken, vooral ’s 

avonds als er geen licht uit komt. Je zou 
ze als kunstwerken kunnen beschou-
wen, enorme standbeelden, historische 
ijkpunten van moderne architectuur 
maar daar zijn ze natuurlijk niet voor 
gemaakt. bovendien lijken ze voor een 
historisch ijkpunt net iets te veel op de 
mooiste wolkenkrabber van manhattan, 
het flatiron building (strijkijzergebouw) 
uit 1902.

lege gebouwen zijn de gesel van de 
stad. Ze doen niks, ze staan daar maar 
te staan in al hun nutteloosheid. Soms 
worden er vrolijke bestemmingen voor 
bedacht (‘herbestemmen’, noemen ze 
dat in de taal van de stedenbouwers) – 
maar als ik zo om me heen kijk in mijn 
wijk worden de meeste lege en halflege 
gebouwen gewoon aan hun lot overge-
laten. Ze besmetten andere gebouwen 
die nu nog bewoond worden maar 
straks niet meer: leegstand vermenig-
vuldigt zich want niemand wil naast 
leegstand wonen.
Het is allemaal niet erg totdat je de 
foto’s ziet die fotograaf Cathal mc-
Naughton in Ierland maakte: nieuwe 
wijken gebouwd op de rand van de 
recessie, spookvilla’s in ruwbouw, 
vinex in verval. Niemand die er ooit 
zal wonen, niemand die ze koestert, 
allemaal weggooihuizen uit een tijd dat 
we onszelf rijk waanden.

een Nederlandse kunstenaar heeft 
van alle leegstaande kantoorkolossen 
modellen van piepschuim gemaakt en 
die bij elkaar gezet. een foto daarvan 
stond van de week in een krant. Je 
ziet een verlaten stad en vraagt je af 
waarom al die kolossen zijn gebouwd, 
en wie eraan heeft verdiend. Want dat 
is het antwoord op de vraag waarom 
we meer huizen en kantoren bouwen 
dan we nodig hebben: geld.
Het tv-programma de slag om Neder-
land had laatst een mooie aflevering 
over adviesbureau kpmg dat een 
nieuw hoofdkantoor liet bouwen vlak 
bij het oude in amstelveen. Het nieuwe 
was niet echt nodig, maar leverde de 
gemeente en de bazen van het advies-
bureau een hoop geld op. Het oude 
gebouw staat sindsdien leeg – mis-
schien kunnen ze er een guerrillastore 
beginnen.

mijn wijk bestaat tien jaar. Hij had 
allang af moeten zijn. maar er gapen 
gaten in, alsof er kiezen zijn getrokken. 
lappen zand met onkruid, dumpplek-
ken voor bouwafval en gestolen auto’s 
waar al jaren vrolijk een bord bij staat: 
Nu te koop! Nu te huur! die lappen 
laten ze gewoon maar liggen. alsof ze 
er niet zijn. komt allemaal door de 
economie, zeggen de stedenbouwers, 
want aan hen heeft het niet gelegen.

Leegstand

ToINE HEIJMANS

25 mei - 3 juni 2012

IJfff: parade van foto en film

Door Linda van den Dobbelsteen

In een filmische setting – een 
tijdelijk kantoor op de eerste 
etage aan de Diemerparklaan, 
beschikbaar gesteld door De 
Key – werken initiatiefnemers 
Kristen Denkers en Jeroen van 
Kemenade hun plannen verder 
uit. Alleen een knalgele keuken 
herinnert daar aan de vorige 
gebruiker, een ontwerper voor 
het evenement Inside Design.

Zo heeft IJFFF sinds een paar 
weken een heus hoofdkwar-
tier. Dat straks zal fungeren als 
kloppend hart van het festival. 
Op de muur schijnt een diapro-
jector, op het enige bureau in 
de immense ruimte staan twee 
laptops. 

Het stemt ze blij. Jeroen: “Het 
ene deel van de ruimte wordt 
straks ingericht voor film, het 
andere voor foto. We denken 
bijvoorbeeld aan een doorlo-
pende voorstelling van films, 
niet in een vast programma. Er 
komt een boekenmarkt door 
Schilt Publishing, een foto-
avond door Roel Sandvoort 
(Hollandse Hoogte) en ook Lars 
Boering (agent van fotografen) 
zal een avond invullen.”

Het thema van 2012 is in het 
nieuwe kantoor bekend gewor-
den. L I K E Y O U. “Zoals jij ben 
ik. I like you. We like you! Door 
deze bril willen wij het werk van 
de oude meesters laten zien, de 
programmering kleuren en het 
publiek inspireren.”

Het foto- en filmmateriaal van 
de straatnaamhouders wordt 
gepresenteerd in de straten 
zelf, achter de ruiten van be-
woners. “De huizen moeten we 
nog uitzoeken,” lacht Kristen. 
“En natuurlijk eerst om toe-
stemming vragen.” Zo worden 
er wandelingen gecreëerd langs 
al het werk op Haveneiland – 
het festivalterrein. Op tweede 
Pinksterdag komt er een Insta-
gram Walk, georganiseerd door 
Mieke Plaschek.

IJFFF, een officiële stichting 
nu, werkt ook samen met het 
IJburg College. Leerlingen van 
de onderbouw gaan posters 
maken, 150 in totaal. De beste 
drie worden gepresenteerd tij-
dens het festival. Bovenbouw-
leerlingen maken allemaal 
korte filmpjes in de filmers- en 
fotografenbuurt. Het materiaal 
wordt door IJFFF gemonteerd 
tot een film, die tijdens het 
festival te zien zal zijn. 

Hoe groot deze eerste editie 
van het festival zal zijn? “Als 
het maar goed wordt. En recht 
doet aan het werk van al die 
bijzondere kunstenaars.” Daar 
is de organisatie stellig in. “We 
hopen dat het een Parade-ach-
tig festival wordt, voor liefheb-
bers en kenners, en waar je ook 
gezelligheid kunt vinden.” 

Tijdens het IJburg Foto en Film Festival (IJFFF) staat het 
werk centraal van beroemde fotografen en cineasten, waar-
van er velen op IJburg een straatnaambordje kregen. Maar 
ook hedendaagse beeldkunstenaars krijgen de ruimte. Dit 
jaar is het thema: LIKE YOU. IJFFF keert om het jaar terug.

Adopteer een kunstwerk
IJfff zoekt nog meer vrienden. Je kunt bijvoorbeeld een kunstwerk 
adopteren, voor €1200, van een van de oude meesters. dat werk 
wordt groot geprint en aan de gevel in de betreffende straat gehan-
gen. Natuurlijk word je (bedrijf) genoemd. Iets anders bijdragen of 
meehelpen in organisatie kan ook. mail naar info@ijfff.nl. Zie ook 
www.ijfff.nl. Initiatiefnemers van IJFFF Jeroen van Kemenade en Kristen Denkers
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Pampuslaan 11-19 | 1087HP amsterdam
(Eindhalte tramlijn 26, naast het IJburgcollege)

Wij heten u van harte welkom in Multi

   Multi 
   Supermarkt
•  Rijk aan nationale 

en internationale 
produkten
(+/-5000 artikelen)

•  Dagverse groenten 
oa surinaams, fruit 
en exotische fruit.

•  Dagelijks 
versgebakken 
broodsoorten

•  Turkse pizza, döner 
en kapsalon

•  Surinaamse 
maaltijden

•  Kwaliteit slager

Dagelijks geopend 
van 08:00 - 20:00
Zondagen zijn wij 
ook geopend van 

09:00 - 20:00!

Restaurant Praq

www.praq.nl

Bij ons is het weer Vrolijk Pasen!
Heerlijk eten en paaseieren 

beschilderen - reserveer snel!

IJdijk 8 | 1095 KM Amsterdam 

T 020 4961570 | info@praq.nl



      film

6 april
A Separation. theater Vrijburcht, 
20.30 uur

11 + 12 april
Fear and Loathing in Las Vegas. 
Studio/k, 21.45 uur

13 april
Midnight in Paris. theater Vrijburcht, 
20.30 uur

15 april
S/Kream on Sunday: een klassieker 
en een keiharde cultfilm (horror). 
Studio/k, 21.00 uur

20 april
La Piel que habito. theater Vrijburcht, 
20.30 uur

23 april
Klassiekers in /K: the appartement. 
Studio/k, 20.30 uur

      Toneel

7 april
toneelgroep troost: Wie is er bang 
voor Virginia Woolf? theater Vrijburcht, 
20.30 uur

      Jeugd

25 maart
Hilbert geerling: Het Allergeheimste 
Goochelgeheim (6+). de omval, 14.00 
uur

28 maart
Voorleesmiddag, 4+. Surinaamse 
zangeres marlene Waal vertelt en zingt 
over anansi de Spin. In het Surinaams 
anansitori’s. kinderbibliotheek lees je 
blauw, 14.00-16.00 uur

15 april 
Willie en het Wilde Konijn (4+).theater 
Vrijburcht, 13.30 uur
De geweldige Beer (6+). theater Vrij-
burcht, 15.30 uur

22 april 
ouder & kind-concert muziekgehei-
men. theater Vrijburcht, 15.00 uur

      Diversen

29 maart
Netwerkbijeenkomst Cultureel onder-
nemerschap, voor kunstenaars, kunstin-
stellingen, creatieven en ondernemers 
uit oost. Cbk, 17.00-21.00 uur

30 maart
Spreekuur SamenSpraak, anderstalige 
en Nederlandstalige buurtbewoners 
gekoppeld om Nederlands te oefenen. 
bibliotheek Indische buurt, 10.00-12.00 
uur (vrije inloop, elke vrijdag)

8 april
Spirituele ontmoeting (elke tweede en 
laatste zondag van de maand). dorps-
kerk durgerdam, 10.30 uur

10 april   
lezing peter buwalda, schrijver van 
succesroman bonita avenue. biblio-
theek Indische buurt, 20.00 uur (reser-
veren aanbevolen)

      Podium

23 maart
marjolijn van kooten: Wanneer wordt 
het leuk? (cabaret). de omval, 20.30 
uur

24 maart
Servaes Nelissen: de broekophouder 
(toneel). de omval, 20.30 uur

30 maart
mattijs Verhallen: Zolang de maat maar 
vol is (cabaret). de omval, 20.30 uur

31 maart
loeki knol en Henny langeveld: Tango 
Tango (theaterconcert). de omval, 
20.30 uur

1 april
Verhalen atelier karel baracs: een roze 
geluid (16+). Verhalen atelier, 11.15 
uur (reserveren mieke@verhalenman.
nl). ook nog om 14.30 uur, dan vrije 
inloop.

19 april
Singer- songwriteravond, jonge muzi-
kanten vertonen hun kunsten op de 
late avond. Studio/k, 22.00 uur

      Sport

15 april
Nescioloop, door Science park en die-
merpark (7,5 km / 15 km en 2 km voor 
kinderen). Inschrijven via nescioloop.nl

      Natuur

2 april
Wandeling Zaanse schans, 55+. Info  
www.anbo-amsterdam.nl

12 april
Wandeling Willibrorduspad, etappe 
Naarden/bussum – muiden, 55+. Info 
www.anbo-amsterdam.nl.

15 april
publieksexcursie ‘eten uit de natuur’. 
met recepten om thuis te testen. Na-
tuurpark Spoorzicht 11.00-13.00 uur 
(start noordzijde NS-station diemen). 
Info: natuurindiemen@gmail.com.

      Club

29 maart
Stedelijk@trouw: Contemporary art 
Club. trouw amsterdam, 20.00 uur

7 april
demokratendisko, stem op wat je wilt 
horen of doe een briefje door de bus. 
Studio/k, 22.00 uur

12 april
live from the lighthouse: muziek van 
toetsenist roger Happel and friends. 
om de week, vanaf 18.30 uur (entree 
€12,50)

14 april
Vrijbuiters go berlin underground 
(clubavond). Studio/k, 23.00 uur

19 april
Stedelijk@trouw: Hear It!, avond over 
vernieuwende geluidskunst. trouw 
amsterdam

20 april
gaS vinyl: gevarieerd programma rond 
de ouderwets zwarte schijf: verhalen, 
de hoes-professor, live muziek van 
Wendi en erwin, popquiz, dJ draait 
jouw vinyl. diemerparklaan 71, 20.45 
uur (naar gaS neem je je eigen stoel 
en iets te drinken mee)

      Elke week

Nap’s vrijdagavond, borrel en vette dJ. 
Nap amsterdam aan de haven, hele 
avond

pubquiz in dok 48, strijden om de eer 
in vier rondes over nobele wetenswaar-
digheden, elke woensdag vanaf 21.00 uur

Zondagviering voor jong en oud; de 
binnenwaai, 11.00-12.00 uur (kerk 
open (met koffie) om 10.00 uur)

AGENDA

OOK EEN VERMELDING IN DEZE AGENDA 
Mail naar info@debrugkrant.nl of meld het aan 
www.debrugkrant.nl/agenda. Het kost niets. 

ACHTEr de Brug

BrIGADIEr BErT 
Do

o
r M

AArTEN
 GErrITSEN

Wil jij deze schoonheidsproducten van Collistar winnen?  
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en 
telefoonnummer) voor 16 april 2012 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. 31-2012 was: tilapiafilet. 
de winnaar, de heer e. de lange uit amsterdam-oost heeft zijn prijs 
inmiddels in ontvangst genomen.

Deze puzzel wordt u aangeboden door D.I.O. Drogisterij IJburg 
(IJburglaan 723, 020-4165279).

Winnen! 
Onweerstaanbaar Collistar beautypakket van 
D.I.O. Drogisterij IJburg t.w.v. € 50

Dash-
board

Pre-
historie

Heftruck

Familie-
lid

Schim-
men

Gewaad

Knaag-
dier

Insecten-
gaas

8

Spontaan
Werk

Touw

Pers.
vnw. Waar-

door
Vader

4

Pretpark
Achter-
kant

Vogel

Italië

Wiel

10
Lijm

Mogen

Vogel

Weertype

Roei-
spaan Dooier

Ruzie

Estland

Volt

2
Pand Zelfkant

Niets

Stellage

Hinder-
paal Plaats

Ons
inziens

7

6
Vrucht-
vocht

Kous

Med.
term

Scheel

5

Slecht
Lid-

woord
Muziek-

noot

Annonce

Lol
Aan

Buts

9
Biljart-
stok

1

behoud
Populier

Bol-
gewas

Kenia
Muziek-

term

Eenjarig
rund

Likeur
Werp-
schijf

3 Es
Slowa-
kije

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Onder
voor-

Agio

PUZZEL PrIJSVrAAG

92%
JAARGANG 5 | NUMMER 31
22 MAART 2012

Vindt dat er moet een pontje komen van  
Zeeburgereiland naar Cruquius
de nieuwe stelling:
Er moet op IJburg een kinderboerderij komen. Stem op www.debrugkrant.nl
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