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Portefeuillehouder Thijs Reu-
ten bracht het voorstel in april 
naar de commissie Openbare 
Inrichting en Financiën, die 
er goedkeuring aan gaf. “We 
lopen hiermee vooruit op de 
besluitvorming herinrichting 
Diemerpark fase 2.” Die omvat 
een maximale uitbreiding van 
het sportpark met vier velden, 
realisatie van parkeervoorzie-
ning en het verbeteren van de 
saneringsconstructie. Een niet zo 
gebruikelijke stap, zegt hij. “Maar 
we zien dat de nood heel hoog is.”

AFC IJburg en AHC IJburg heb-
ben op dit moment ieder slechts 
één kunstgrasveld ter beschik-

king. Veel te weinig, aangezien 
hun wachtlijsten dagelijks groei-
en. John Copier, bestuurslid 
technische zaken AHC IJburg is 
daarom blij met het initiatief van 
het dagelijks bestuur: “Zonder 
dit veld moeten wij veel kinde-
ren teleurstellen. Er is momen-

teel al sprake van krimp omdat 
we de leden die opzeggen niet 
vervangen. De veldcapaciteit is 
niet toereikend voor de natuur-

In het Diemerpark worden 
als alles meezit versneld 
twee extra kunstgrasvelden 
aangelegd, een voor voetbal 
en een voor hockey. Deze 
zijn waarschijnlijk in de 
herfst 2012 gereed. Daar-
door kunnen de sportclubs, 
door beperkte speelruimte 
in hun voortgang bedreigd, 
toch verder groeien.

Door Linda van den Dobbelsteen

lijke doorgroei die kinderen van 
drietal naar elftal maken. We 
plannen heel strak en maken 
de teams groter dan wenselijk 

is, omdat we het als onze plicht 
zien om alle leden en zoveel 
mogelijk enthousiastelingen te 
laten sporten. Maar aan onze 
rek zit een grens en die is nu wel 
bereikt. Dit initiatief moet dus 
slagen!”

Parkeren
In diezelfde herfst begint er op 
advies van de stadsdeelraad een 
proef om bezoekers van het 
sportpark te stimuleren gebruik 
te maken van de parkeergarage 
onder Winkelcentrum IJburg. 
Voordat er extra voorziening 
wordt gecreëerd, wil de raad zien 
of die garage wellicht voorziet in 
voldoende parkeergelegenheid. 
De proef duurt ongeveer acht 
weken; stimuleren gebeurt door 
middel van borden en aangeven 
van de looproute.

Als in mei ook de stadsdeelraad 
het voorstel van Reuten steunt, 
kan de vergunningprocedure in 
gang worden gezet. In het najaar 
heeft sportpark IJburg er dan 
twee kunstgrasvelden bij.

Selectietraining AHC IJburg in april 2012. Door versnelde aanleg van extra velden kunnen meer kinderen sporten. 

 Muziekmakerscentrum MuzyQ

 foto martijn van den dobbelsteen 

‘De nood is echt heel hoog’
Versnelde aanleg twee extra sportvelden in Diemerpark

Waarschuwing
en opeens knalde ik met mijn 
hoofd voorover op het stuur 
van de auto. Het was tijdens 
een proefexamen en de exami-
nator had snoeihard op de rem 
getrapt.

ik trof geen blaam, vond ik. Het 
ging hier om een fietser die – 
sorry, ik moet het toch even 
zeggen – enorm illegaal van 
rechts over de stoep aan kwam 
sjezen. ik verliet een uitrit en 
tuurde, opzichtig voorover 
hangend, naar links de voor-
rangsweg op. dacht ik indruk 
mee te maken. Zo van: ‘moet je 
eens zien hoe goed ik op let.’

bang! mijn vaste rijinstructeur 
op de achterbank kuchte, de 
examinator snoof en ik zei: 
‘oeps’. Waarna ik als een vol-
leerd automobilist vakkundig 
rechtsaf de weg opdraaide. mij 
krijgen ze niet klein, recht zo 
die gaat, opschakelen naar z’n 
twee en door. dacht ik.
‘Stop hier even’, zei de exami-
nator ijzig. Ze had kort geknipt 
haar en droeg een strak leren 
jasje. Vertwijfeld keek ik naar 
rechts. meende ze dat nou? ja 
verdomd, ze meende het. ‘Wat 
gebeurde er net?’, vroeg ze. ‘ik 
zag een fietser over het hoofd’, 
antwoordde ik en voelde me 

een klein kind. Ze knikte. ‘rij 
maar weer verder’.

even verderop kwamen we stil 
te staan achter een brandweer-
wagen. ‘Hoeveel water zou daar 
in gaan?’, deed het kortjakker 
haar best een gesprek aan te 
knopen. Het interesseerde me 
geen biet. ik had vlekken in mijn 
nek van boosheid op haar, op 
de fietser en op mezelf.

die woede is inmiddels gezakt. 
maar binnenkort moet ik echt 
afrijden. ik verzoek u vriendelijk 
de komende tijd van het rijwiel-
pad gebruik te maken.

LMB

25

de jas zit Johnny 
als gegoten. op zijn  

motorkap van z’n Chevy 
speelt hij in de stad, ‘de  

politie knijpt een oogje toe’
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Oost financieel op orde
Het gaat weer een 
beter met de finan-
ciën in stadsdeel 
Oost. Dan blijkt 
uit de in april door 
portefeuillehouder 
Jeroen van Spijk 
gepresenteerde 
Programmarekening 
2011. De algemene 
reserve groeide in 
een jaar van 15 tot 32 
miljoen, een ruime 
verdubbeling. “In 

korte tijd hebben we de stadsdeelfinanciën op orde gekregen.” Het 
college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam stelde 
Oost in september 2011 nog onder financieel toezicht, onder meer 
vanwege garantstelling op de miljoenenlening aan muziekmakers-
centrum MuzyQ. Van Spijk verwacht dat het toezicht binnenkort 
wordt opgeven.
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Pampuslaan 11-19 | 1087HP amsterdam
(Eindhalte tramlijn 26, naast het IJburg College)

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!

www.lifeandkicking.nl
Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922

VOORDELIG EN 
ONBEPERKT SPORTEN 

BIJ LIFE & KICKING

Voor alle merken, 
verkoop van 

nieuwe en gebruikte 
scooters, reparatie 

en onderhoud

Scootercentrum 
IJburg

Scootercentrum IJburg

www.scootercentrumijburg.nl

IJburglaan 1291b | 1087GJ Amsterdam
info@scootercentrumijburg.nl Tel: 0617666001

Openingstijden 
Ma, Di, Wo en Vr. 
9.00 tot 18.00u
Donderdag 
10.00 tot 20.00u
Zaterdag 
van 9.00 tot 17.00u

Nader overleg medezeggenschapsraden gewenst
Nieuwe toelatingsregeling basisscholen:

De nieuwe toelatingsrege-
ling voor scholen op IJburg 
is nog geen voldongen feit. 
Vijf van de negen medezeg-
genschapsraden (de verte-
genwoordigers van ouders 
en leerkrachten) die zich 
de afgelopen maanden over 
het concept bogen, hebben 
nog twijfels en bezwaren. De 
doelstelling – kansrijke en 
kansarme kinderen even-
wichtig over de scholen 
verdelen – wordt door de 
raden over het algemeen 
onderschreven. Over de ma-
nier waarop dit evenwicht 
moet worden bereikt is niet 
iedereen het eens.

De schoolbesturen gaan de 
komende weken in overleg met 
de medezeggenschapsraden die 
een voorbehoud maakten, op 
zoek naar mogelijke compro-
missen. Rob Geul, directeur/
bestuurder van de Stichting 
Algemeen Bijzondere Scholen-
groep Amsterdam hoopt dat de 
besturen eind mei met een door 
iedereen gesteund plan naar de 
wethouder kunnen gaan.

Samen leven is samen naar 
school gaan. Dat is in het kort 
waar de IJburgse schoolbestu-
ren het over eens waren toen zij 
drie jaar geleden het project ‘Sa-
men naar school’ startten. Ook 
op IJburg zou gevolg worden 
gegeven aan het Amsterdam-
brede convenant ‘Kleurrijke 
Basisscholen’. Een projectgroep 
kreeg in 2009 tot taak hiervoor 
de plannen uit te werken. Hun 
eerste plan – met als kern één 
centraal aanmeldpunt – heeft 
het destijds door grote weer-
stand bij de medezeggenschaps-
raden niet gehaald. Vervolgens 
is er een nieuw plan ontwikkeld 

Voorschool 
ouders zullen worden gestimuleerd om hun kind al vanaf 
tweeënhalf jaar aan te melden bij een zogenoemde ‘voor-
school’. de voorschool bereidt kinderen vanaf tweeënhalf jaar 
voor op de grote stap naar de basisschool. de educatieve pro-
gramma’s zijn vooral gericht op kinderen die van huis uit niet 
goed nederlands spreken of niet gewend zijn om in groepsver-
band te spelen. Het is amsterdams beleid om alle kinderen die 
hiervoor in aanmerking komen naar de voorscholen te krijgen. 
Zes van de negen ijburgse basisscholen werken al met een 
voorschool samen. op termijn zullen ook de andere scholen 
aan een voorschool verbonden zijn.

voor een toelatingsprocedure 
die dichter bij de wensen van de 
ouders zou liggen. En opnieuw 
hebben de medezeggenschaps-
raden zich over het voorstel 
mogen uitspreken.

Voorkeur, voorschool  
en ‘gewicht’
In de ontwerp-toelatingsproce-
dure zijn drie belangrijke crite-
ria genoemd: de door de ouders 
aangegeven voorkeursscholen, een 
aantal voorrangsregels zoals de 
eventuele voorschool die het kind 
bezoekt, en ‘het gewicht’ van het 
kind.
Kinderen worden vanaf de 
leeftijd van twee jaar aangemeld 
bij de voorkeursschool van de 
ouders. Die geven daarbij ook 
een tweede en derde keuze aan, 
voor het geval school nummer 
één vol is. En aangezien alle 
negen scholen op IJburg een 
maximale omvang hebben, zal 

Veel ouders kiezen bewust voor een school in de buurt foto martijn van den dobbelsteen

Door Carla M. Peddemors

de overloop naar school num-
mer twee of drie vaak voorko-
men. 
Bij de selectie – als het kind drie 
jaar en drie maanden is – wordt 
rekening gehouden met een 
aantal voorrangscriteria. Kinde-
ren die een voorschool bezoe-
ken (zie kader) hebben voor-
rang bij de school waar deze 
aan verbonden is. Verder wordt 
voorrang gegeven aan kinderen 
die al broertjes en zusjes op de 
school hebben, en ook kinderen 
van leerkrachten gaan voor bij 
de toelating op de school waar 
papa of mama werkt. 
Het derde criterium is het ‘ge-
wicht’ van het kind, dat wordt 
bepaald door het opleidingsni-
veau van de ouders. Het gewicht 
kan variëren van 1 voor kinde-
ren van hoogopgeleide ou-
ders tot 2,2 voor kinderen van 
laagopgeleide ouders. Volgens 
het plan zal straks op iedere 

basisschool tien procent van 
de instromende vierjarigen uit 
de zware, kansarme categorie 
moeten komen. 

IJburg één wijk of meerdere 
buurten?
Door de nog jonge geschiede-
nis van IJburg is op dit moment 
de verdeling van kansarme en 

kansrijke kinderen niet op alle 
scholen gelijk. Naar verwach-
ting is over een jaar of acht het 
gewenste evenwicht bereikt, en 
is iedere school uiteindelijk ‘een 
afspiegeling van de wijk waarin 
deze staat’.
De wijk waarin de school staat? 
Dat is wat sommige medezeg-
genschapsraden betreft de 
vinger op de zere plek. Want 
is het meer dan drie kilometer 
langgerekte IJburg één wijk? 
Ouders van Steigereiland zien 
hun kind liever niet op zijn 
fietsje naar Haveneiland-Oost 
peddelen, en andersom net 
zo. Bruggen over en gevaar-
lijke kruispunten – gruwelijke 
beelden doemen op. Bij een 
aantal medezeggenschapsraden 
is dan ook het voorstel bedacht 
om niet heel IJburg als wijk te 
beschouwen maar uit te gaan 
van postcodegebieden. Het is 
één van de ideeën die zich lenen 
voor nader overleg.

De komende twee weken zal er 
uitgebreid met de medezeggen-
schapsraden gesproken worden. 
De besturen hopen eind mei 
een besluit te kunnen nemen 
over een breed gedragen plan. 
Daarna moeten de regels nog 
worden uitgewerkt. Het nieuwe 
beleid zal dan op z’n vroegst in 
het najaar van 2012 van kracht 
worden.

Tweede editie Schrijvers uit Oost
De tweede editie van Schrijvers uit Oost is donderdag 31 mei in 
Amsterdam Roest. Dan brengt hoofdgast Gustaaf Peek het Ope-
ningsessay, waarbij hij ingaat op Amsterdam-Oost, migratie, film 
en fotografie. In het aansluitende interview deelt hij zijn inspira-
tiebronnen. Het belooft een veelzijdige avond met live literatuur, 
fotografie, muziek en film te worden. 

Gustaaf Peek debuteerde in 2006 en schreef sindsdien diverse 
romans. Zijn laatste boek Ik was Amerika speelt zich af tijdens 
WO II, wanneer de Nederlandse nazisoldaat Dirk Winter naar een 
kamp in de VS wordt overgebracht. Daar raakt hij bevriend met de 
zwarte Harris. De roman werd bekroond met de F. Bordewijkprijs 
2010 en de BNG Literatuurprijs 2010. 
Schrijfwedstrijd

De wedstrijd Schrijf je Straat, voor iedereen uit Oost die graag 
schrijft en samen met bekende schrijvers wil optreden, staat nog 
steeds op stapel. Dan zijn er wel donaties nodig, te doen tot 1 mei 
via de crowdfundingsite Voordekunst.nl > Schrijvers uit Oost. 

Buurtbewoners uit onder meer 
Myside II, een wooncomplex 
naast winkelcentrum Brazilië, 
klagen al jaren over geluids-
overlast van de nabij gelegen 
nachtclub Panama. En spanden 
rechtszaken aan. Volgens Tom 
Nieuwenhuis, buurtbewoner, 
laat het bestemmingsplan geen 
ruimte voor een nachtclub 
of disco en zou er sprake zijn 

de Brug van maart 2012 berichtte over de heropening van Panama na faillissement. Een 
van de tegen de nachtclub protesterende buurtbewoners liet in een brief aan de redactie 
weten teleurgesteld te zijn dat zijn verhaal niet gekend is. Hoe zit het nu precies?

Panama, hoe het zit

van ‘gedoogbeleid’. Hij verwijt 
het stadsdeel partijdigheid. 
Bovendien klaagt hij over 
geluidsoverlast op straat door 
bezoekers van de uitgaansgele-
genheid.

De laatste zaak liep bij de Raad 
van State, die op 11 april 2012 
uitspraak deed. Op een punt 
na werd de protesterende 
partij in het ongelijk gesteld. 
Volgens het bestemmingsplan 

mag Panama er zijn. Op grond 
van het akoestisch onderzoek 
naar de geluidsbelasting voor 
de omgeving zal de discotheek 
alleen bepaalde geluidsiso-
lerende maatregelen moeten 
treffen.

Lees het interview met de Raad van 
State en stadsdeel Oost over Panama 
online op www.debrugkrant.nl. Ook 
de ingezonden brief van de heer 
Nieuwenhuis is daar te vinden.

Door Janneke Holtslag
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volg ons op FACEBOOK en TWIT TER

Schellingwouderdijk 339 Amsterdam

www.landmarkt.nl

LANDMARKT
De overdekte marktplaats voor de lekkerste verse 

producten direct van boeren en producenten

Lekker zullen we leven!

Ze zijn er weer: de eerste 
lading Hollandse paprika’s… 
Samen met vader Theo en 
broer Ivo, teelt Ron Jansen 
rode en groene paprika’s in 
het Noord-Hollandse Andijk. 
“De rode paprika smaakt zoet, 
fris en lekker. Maar vergis je 
niet, een rode paprika is eerst 
groen geweest. Pas na zes 
weken kleurt die rood en dan 
is ‘ie rijp”, zegt Ron.

HOLL ANDSE 
KNOEPERDS 

VAN ONZE HEL D 
RON JANSEN

HELD OP BEZOEK!
Kom zaterdag 19 mei 
naar L andmarkt en 

ontmoet Ron Jansen 
en zijn paprika’s

1+1 
GRATIS

geldig van 19 t/m 27 mei

Rode en groene
paprika’s

Bij Landmarkt GRATIS PARKEREN 
op eigen terrein. Je bent er binnen één 

minuut vanaf de ring via AFSLAG S115.

Markt open: 
ma - za 09:00 - 20:00

zo 12:00 - 18:00

Restaurant open: 
ma - zo 12:00 - 22:00
Keuken open tot 21:00

brei boetiek

Schellinwouderdijk 251b
Amsterdam | 0655340383

www.devlotteknot.nl 

Leukste 
winkel voor 
al uw brei en 
haakwerk, 
ook workshops!

De Vlotte 
Knot 

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!

Eerstejaars in september 2011. Volgend jaar start er een tweede IJburg College, met 150 nieuwe leerlingen.

foto martijn van den dobbelsteen

Het Joris Ivensplein op Haveneiland, 

achter Winkelcentrum IJburg

foto martijn van den dobbelsteen

Door Linda van den Dobbelsteen

Tumultueuze tijd op een populaire school

Komend schooljaar al tweede IJburg College

Een tumultueuze tijd? “Dat kun 
je wel zeggen,” verzucht Nico 
Moen, schoolleider bedrijfsvoe-
ring en communicatie van het 
IJburg College. We hebben op 
het huidige IJburg College plek 
voor tweehonderd leerlingen, 
vijftig voor elk niveau (vmbo-k, 
vmbo-t, havo, vwo)  We wisten 
dat we populair waren, maar dit 
hadden we niet verwacht.” De 
leerlingen komen overal van-
daan: uit heel Amsterdam en ook 
uit dorpen rondom zoals Mui-
den, Monnikendam en Diemen. 

Het grote aantal overaanmel-
dingen zat de gemeente Am-
sterdam natuurlijk niet lekker. 
Want ook op het Calandlyceum 
in West bijvoorbeeld werd het 
aantal beschikbare plaatsen flink 
overschreden. Dan neemt de 
druk toe om meer leerlingen aan 
te nemen. Er was haast bij, want 
liefst voor de loting moesten er 
extra plaatsen worden gecre-
eerd. “Ze kwamen al snel bij ons 

terecht. Een nieuw gebouw, met 
genoeg fysieke ruimte. Maar er 
is een reden waarom we niet zo 
snel kunnen groeien. Wij moe-
ten de kwaliteit en de financiën 
van ons onderwijs waarborgen.”

Toch ging het IJburg College 
in op de uitnodiging van de 
gemeente om te praten. Kijken 
of het mogelijk was de kinde-
ren, die toch speciaal voor deze 
school gekozen hadden, een 
plek te geven. “We stelden wel 
voorwaarden: een garantstelling 
van de gemeente voor het extra 
geld dat nodig is (het rijk betaalt, 
maar dat geld komt te laat) en 
de oprichting van een aparte 
school, een IJburg College 2. Die 
school stond al wel gepland op 
het Zeeburgereiland, alleen niet 
op deze korte termijn.”

Zo biedt het IJburg College in 
schooljaar 2012/2013 plek aan 
zevenhonderd leerlingen op 
school 1 en honderdvijftig op 
school 2. De echte groei bestaat 
dus uit driehonderdvijftig leer-

lingen. “Dat is enorm. En alleen 
verantwoord als er ook daad-
werkelijk een andere school 
is, met een nieuw team leraren 
in een eigen ruimte.” IJburg 
College 2 wordt een school 
voor vmbo-t en havo. Dat is de 
grootste groep. Niet alleen in 
Amsterdam, in heel Nederland. 
De visie voor de nieuwe school 

Vanwege het overweldigende aantal aanmeldingen – 390 
in totaal – werd nog vóór de loting besloten versneld 
een tweede IJburg College te stichten. Honderdvijftig 
eerstejaars van die nieuwe school huizen voorlopig in 
de bestaande school op Haveneiland. In 2015 kunnen ze 
waarschijnlijk over naar het nieuwe gebouw in de RI-
Oostbuurt op Zeeburgereiland.

blijft hetzelfde: Zoveel mogelijk 
leren over jezelf en de wereld 
om je heen, in een leergemeen-
schap, iedereen doet mee.

“Natuurlijk,” zegt Moen, “we 
hadden ook ‘nee’ kunnen zeg-
gen. Maar zo veel uitlotingen, dat 
wil je niet voor je rekening ne-
men. Dus we zijn blij met deze 

oplossing. En we bouwen met 
plezier verder aan onze school.”

In 2016 is het IJburg College 1 aan 
de Pampuslaan op IJburg met zo’n 
twaalfhonderd leerlingen volgroeid. 
De nieuwe school op Zeeburgereiland 
biedt straks plaats aan achthonderd 
leerlingen. Het gebouw is waarschijn-
lijk over drie jaar klaar.

Winkeliers huiverig 
voor markt

Niet alle winkeliers op IJburg 
zijn gerust op de afwegingen 
van het stadsdeel. Zij hebben 
het gevoel dat er in de haast om 
nog voor de zomer een markt 
op het plein te hebben, voorbij 
wordt gegaan aan het belang 
van de zittende ondernemers. 
Terwijl die juist, door het ‘eco-
nomische klimaat’ op IJburg, 
stagnerende bevolkingsgroei en 
parkeerproblematiek, moeite 

hebben het vol te houden. Als 
het assortiment van de aan-
staande marktkraamhouders 
overlapt dat van het bestaande 
winkelaanbod, kunnen de win-
keliers niet concurreren tegen 

Van de wijkredactie

Er komt een zaterdagmarkt op het Joris Ivensplein. De on-
derhandelingen met een geschikte partij zijn in volle gang. 

de relatief lage huurprijs van 
een kraam. 

We zijn niet tegen de markt, 
benadrukken de ondernemers, 
we zijn er juist voor. Het is een 
verrijking voor de bewoners. 
Maar voor winkeliers die al 
jaren zorgen voor ‘levendig-
heid’ kan het funest zijn als 
verkeerde of te snelle keuzen 
worden gemaakt. Zij hopen dat 
alle belangen goed afgewogen 
worden en dat er een aanvul-
lend aanbod komt op de markt 
in plaats van meer van hetzelf-
de. Het zou een markt moeten 
worden waarvoor bezoekers 
over de brug komen. 

Stijldepartement reikt collectie-item 
uit aan Kim Feenstra
Onlangs is de vanuit IJburg opererende modewebshop Stijlde-
partement live gegaan, met bijbehorende showroom. Zaterdag 28 
april wordt dat gevierd; dan krijgt model Kim Feenstra een mooi 
item van Ibana Rouge overhandigd. Stijldepartment biedt een 
selectie van de laatste mode en accessoires zoals tassen, schoenen, 
shawls, sieraden en horloges. Eigenaresse Deborah Lamers-
Papilaja wil zich onderscheiden door goede kwaliteit en een per-
soonlijke service. Daarom heeft ze aan de Emmy Andriessestraat 
een showroom ingericht, waar klanten op afspraak de collectie 
kunnen bekijken. Zie ook www.stijldepartment.nl.

Kofferbakmarkt op 
parkeerplaats Blijburg
Op zondag 22 april vond de eerste Trek je klep open van 2012 weer 
plaats op parkeerplaats bij Blijburg. Op deze markt verkoop je 
spullen vanuit je auto, en koop je ‘veel voor weinig’. “De koffer-
bakmarkt van Blijburg is jaren geleden ontstaan, tijdens Koningin-
nedag. Een groot en gezellig succes,” zegt Caroline, die de organisa-
tie op zich neemt. “Destijds liep ik met het plan een Hippiemarkt 
te introduceren, zoals je die op Ibiza en in Goa hebt. Stanja 
van Mierlo was hier zo enthousiast over, dat er al snel een fusie 
ontstond tussen die hippiemarkt en de kofferbakmarkt, 
genaamd Trek je klep Open! Wij verzonnen er ludieke 
teksten bij als: Verkoop je Prada vanuit je Lada. De Trek 
je klep open werd een gezellige mix van mensen en te 
gekke spullen voor een prikkie. We proberen sinds-
dien om er elke maand weer een feestje van te maken 
en dat is vorig jaar uitstekend gelukt.”  De markt 
op parkeerplaats Blijburg is er vanaf 22 april elke 
laatste zondag van de maand van 10.00 tot 
16 uur. Zie ook Facebook: kofferbakmarkt/
carbootsale. Aanmelden voor verkoop op de 
markt kan via  kofferbakmarkt@gmail.com.

Opgeknapt Jeugdland heropend 
Jeugdland is vernieuwd. De opgeknapte natuurspeelplaats in het Flevopark wordt zaterdag 
28 april feestelijk heropend. Tussen 10.00–18.00 uur is er onder meer een valkenier, een markt 
en kunnen kinderen een pannenkoek eten.

In Jeugdland, voor kinderen van nul tot veertien jaar, zijn waterspeelplaatsen, speeltoestel-
len, een moestuin, een wilgentunnel en een natuurwand aangelegd. En net als vroeger is er nog 
steeds een kinderboerderij. Onder de naam Maakland worden vanaf de meivakantie activiteiten 
georganiseerd rond de thema’s natuur, techniek en bouwen, zoals groente koken uit de moes-
tuin, skelters maken van oude fietsen, hutten bouwen en pizza’s bakken. Je partijtje vieren kan 
er ook. Meer informatie op  www.jeugdland.amsterdam.nl.
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W anneer ik op iemand moet 
wachten kost dit mij gemiddeld 
tien jaar van mijn leven. dus 

eigenlijk ben ik allang de honderd gepasseerd. 
Het zou best eens kunnen dat ik de oudste 
mens ben. jeetje, ik ben alweer een bejaarde. 
Zo heb ik het nog nooit bekeken. gelukkig 
ben ik nog zo bij de tijd om te beseffen dat 
vroeger alles beter was. en echter. maar ik ga 
niet klagen want ik ben niet zo een respectlo-
ze en ondankbare klootzak van nu. ik ben van 
vroeger. Vroeger is het beste merk. daar koop 
ik alles van. koekjes van Vroeger. een meubel 
van Vroeger. een jas van Vroeger. ik hoef de 
prijs niet eens te weten, ik hoef de tv-reclame 
niet eens te zien. Vroeger mag zo mijn pinco-
de hebben. ik vertrouw vroeger voor de volle 
honderd procent.

Soms ben ik bang, dat doen wij oudjes nou 
eenmaal. bang dat facebook Vroeger opkoopt 
en het degradeert tot ‘post’. ik zal ‘liken’ tot ik 

erbij neerval. ja, wij oude mensen zetten zulke 
woorden tussen aanhalingstekens. Vroeger kan 
altijd bij mij aankloppen voor een kopje suiker 
of een schop onder de reet. dat zijn typisch 
dingen van Vroeger. 

ik mis karma en image. die waren er vroeger 
ook altijd bij. altijd in voor kattenkwaad of 
het gappen van een koek. tuig van de richel. 
maar goed tuig. niet dat neo-tuig van tegen-
woordig. Wij stonden altijd klaar voor elkaar, 
wij zouden zo een kogel vangen voor een 
mattie. maar ja, dat moet je tegenwoordig niet 
proberen. de kogels van nu gaan dwars door 
je heen. klootzakken. jullie zijn allemaal kloot-
zakken eigenlijk. ik lig hier te creperen en jul-
lie lachen mij uit. ja doe maar. ik zou maar niet 
gaan slapen want voor je het weet is Vroeger 
terug en dan heb je de poppen aan het dan-
sen. alles komt een keer terug dus ook Vroe-
ger zal een comeback maken. ik wacht rustig. 
ik ben oud. ik heb toch niks beters te doen.

WILLIeS WarTaaL
Oud

Nuon bouwt in Diemen achter de Diemervijfhoek een tweede centrale 

foto martijn van den dobbelsteen

De door Nuon in de bodem van het IJmeer aangelegde warmtetrans-
portleiding is in gebruik genomen. Vanuit de centrale bij de Diemer-
vijfhoek wordt nu via een 8,5 kilometer lange buis warmte geleverd 
aan 11.000 huishoudens in Almere-Poort.

De warmtetransportleiding ligt op 1,5 meter diepte in de bodem van 
het IJmeer. Het water stroomt er met 10 km per uur doorheen. De 
aanleg startte een jaar geleden in Diemen en bereikte in november 
2011 de wijk in Almere. Het station zorgt ervoor dat het warme water 
dat circuleert in de transportleiding, haar warmte overdraagt aan het 
stadswarmtenet van Almere.

Op het terrein tussen IJburg en Diemen, vlakbij de Maxis, bouwt 
Nuon aan een nieuwe gascentrale Diemen-34, die straks het ver-
warmde water aan Almere moet gaan leveren. Tot die tijd komt de 
restwarmte uit de bestaande centrale Diemen-33.

Warmtelevering Diemen- 
almere via IJmeer gestart

Goed zien en er goed uitzien, aan die twee dingen 
werken wij graag. Bij Brilservice in IJburg vind je dan 
ook de meest vernieuwende oogmeetapparatuur, be-
diend door betrokken mensen die hun vak serieus 
nemen. Die professionele instelling vind je ook terug 
in onze collectie monturen: gerenommeerde 
(mode)merken met internationaal allure en van een 
hoge kwaliteit. 

IJburglaan 557; 1087 BS Amsterdam IJburg             www.brilservice.nl

BRILSERVICE IJBURG:
GRATIS ZONNEGLAZEN OP STERKTE 
OP DE GEHELE COLLECTIE RAY-BAN 
ZONNEBRILLEN

VEEL VOORDELEN MET 
LENSLINE ABONNEMENT

*Vraag naar de voorwaarden

Alleen al in Nederland dragen 
meer dan 1,2 miljoen consu-
menten contactlenzen. Veel 
contactlensdragers kiezen voor 
het Lensline abonnement van 
Brilservice dat veel voordelen 
biedt. Voor het Lensline 
abonnement  betaal je een 
maandelijks bedrag van slechts 
€ 12,50* en ontvangt hiervoor 
contactlensvloeistoffen, alle 
oogzorg inclusief controles, 
nazorg, heraanpassingen, 
instructies, service en bege-
leiding. De enige bijkomende 
kosten zijn die van de lenzen 
waar je voor kiest en hiervoor 
betaal je aanzienlijk minder als 
je gebruik maakt van het 
Lensline abonnement. Daar-
naast heb je veel privileges en 
voordelen zoals interessante 
kortingen op zonnebrillen en 
gewone brillen. 

Probeer nu gratis 4 weken contactlenzen inclusief lensaan-
passingen door een  gediplomeerde optometrist of
contactlensspecialist! 

LENS
LINE

GRATIS LENZEN PROBEREN!

De kans is groot dat u weer in aanmerking komt voor een vergoeding van de zorgverzeke-
raar bij aankoop van een nieuwe bril. Brilservice geeft u direct inzicht in de persoonlijke 
vergoeding en verzorgt de declaratie bij de zorgverzekeraar. Het bedrag dat u van de 
zorgverzekeraar ontvangt, brengen we voor u direct in mindering op het aankoopbedrag. 
Dat is wel zo makkelijk.

WIJ REGELEN ALLES MET UW ZORGVERZEKERING!

NU OOK GRATIS 

DAGLENZEN PROBEREN!

GRATIS
ZONNEBRIL
OP STERKTE
T.W.V.  € 135,-

BIJ AANKOOP VAN EEN
COMPLETE BRIL VOORZIEN VAN EEN
HI-VISION LONGLIFE COATING*

MICHAEL KORS

Gratis zonneglazen op sterkte op geselecterde 
modellen van Michael Kors, Ck en Esprit.

* Deze aanbieding geldt in combinatie met alle
merken brillen m.u.v. de huiscollectie.
vraag naar de voorwaarden

“Fluitekruid is eetbaar, maar ik 
pluk het eigenlijk nooit,” zegt 
Mookhoek bij de ingang van 
het Flevopark tegen de vijftien 

deelnemers. Ze staat voor het 
bruggetje naast een stukje groen. 
“Je kunt hem makkelijk verwar-
ren met gevlekte scheerling die 
zeer dodelijk is.” Een nuttige 
waarschuwing zo aan het begin 

Ellen Mookhoek is misschien wel de bekendste stadstui-
nierder van Amsterdam. Ze is bij twintig moestuinprojec-
ten betrokken, geeft adviezen en workshops. De komende 
maanden leidt ze Wildplukwandelingen in Amsterdam, 
waarbij het draait om het plukken van eetbare planten. de 
Brug liep mee in het Flevopark.

Wildplukken in het Flevopark

Door Kirsten Dorrestijn

van de Wildplukwandeling. Eet 
alleen een plant als je zeker weet 
welke soort het is, is het advies.

Look zonder look
In hetzelfde groenstrookje staat 
ook look zonder look. “Dat is 
heel lekker,” vindt Mookhoek. 
“Proef allemaal maar een blaad-
je.” De deelnemers buigen zich 
over de plant en steken voor-
zichtig een stukje in de mond. 
De blaadjes ruiken naar ui en 
hebben een licht bittere smaak. 

Dat je bijvoorbeeld pinksterbloem kunt eten, ondervinden deelnemers aan de Wildplukwandeling in het Flevopark 

foto martijn van den dobbelsteen

“Wat nou als hier een hond heeft 
gepist,” vraagt een deelnemer. 
“Dat zou je ruiken,” antwoordt 
Mookhoek vanuit het groen. 
Haar rode kaplaarzen steken 
mooi af tegen de lichtgroene 
ondergrond. “Voor honden-
poep moet je wel echt uitkijken. 
Bestrijdingsmiddelen gebruikt 
de gemeente bij mijn weten niet. 
Gif in de grond nemen planten 
niet snel genoeg op om boven 
de norm te komen. En dan heb 
je nog uitlaatgassen… Daarvan 
is het een groter gevaar dat je ze 
inademt.” Klare taal. “Boven-
dien,” voegt Mookhoek toe, “de 
groenten die je in de supermarkt 
koopt, komen meestal uit landen 
waar veel met bestrijdingsmid-
delen wordt gewerkt, dus die zijn 
niet per se gezonder.” Mookhoek 
doet zelf aan wildplukken om 
het hele jaar door verse groenten 
met een volle smaak te kunnen 
eten.

Brandnetelsoep
Als we verder lopen stuiten we 
op brandnetel. Het topje van de 
brandnetel is volgens Mookhoek 
nu op z’n lekkerst. Je plukt hem 
met handschoenen en haalt de 
brand eruit door de plant in heet 
water te dompelen. Van brandne-
tel kun je bijvoorbeeld soep ma-
ken of pesto. De plant heeft een 
lichte, frisse smaak. “Het kost me 
ongeveer een half uur om top-
pen te plukken voor een maal-
tijdsoep. Voor 1,5 liter soep heb 

je genoeg aan een vergiet vol. Ik 
fruit meestal ui en aardappel in 
roomboter, dan doe ik bouillon 
erbij en de brandnetels. Ik kook 
het twintig minuten. Heerlijk!”

Hondsdraf
Verderop, bij het speeltuin-
tje, proeven we hondsdraf. 
Deze plant heeft kleine paarse 
bloemetjes en groeit laag bij 
de grond. Hondsdraf ruikt een 
beetje naar lavendel, vindt een 
deelnemer. Geconcentreerd 
staan de mensen te ruiken en 
te proeven. Sommigen maken 
aantekeningen.

We lopen langs de inheemse be-
renklauw waarvan de zaden lek-
ker schijnen te zijn, we eten de 
pinksterbloem, we proeven de 
bloemblaadjes van de wilgpeer, 
de paardenbloem, kleefkruid, 
bijvoet, berkenblaadjes, mei-
doorn, zevenblad. Helemaal aan 
de andere kant van het park eten 
we smeerwortel en daslook. An-
derhalf uur later staan we weer 
bij de ingang van het park. Naar 
de supermarkt voor groenten 
hoeven we vanavond niet meer.

De volgende Wildplukwande-
ling is op 3 juni. Kijk voor meer 
informatie op  www.debrede-
moestuin.nl

Meer Willie?
Wil je ook de oude columns van Willie Wartaal lezen of de columns van een van onze andere  
columnisten, check dan de website: www.debrugkrant.nl

!
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Zondag 20 mei BBQ

Tussen de bruggen in Oost
Open van 11:00 uur tot 20:00 uur. Tel: 0619069650 

de hele dag springkussens voor kinderen 
en een voordelig kindermenu

Nu ook vegetarische loempia’s en gefrituurde asperges.
Probeer onze zelfgemaakte shoarmarollen eens!

Eiburgh Snacks
15 jaar ambachtelijk

Zondag 20 mei BBQ

Open van 11:00 uur tot 20:00 uur. Tel: 0619069650 

de hele dag springkussens voor kinderen 
en een voordelig kindermenu

Nu ook vegetarische loempia’s en gefrituurde asperges.!

zozoet.eu

zozoet.eu

Bag to
nature

Bag to
nature

Bag to

verkrijgbaar in de Beestenwinkel IJB
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IJburgers moeten zich nog even inhouden

Voorzien werd dat die wijziging 
omstreeks het nu lopende kwar-
taal het licht zou zien. Wat is de 
stand van zaken? 

Het kan nog tot voorjaar 2013 
duren tot een nieuwe versie 
van het bestemmingsplan van 
kracht wordt. De voortgang is 
namelijk door diverse ontwik-
kelingen vertraagd. Zo bleek 
het steigerplan voor Steiger-
eiland Zuid – dat al in 2008 

was goedgekeurd – alsnog op 
bewonersbezwaren te stuiten. 
Bezwaren die aandacht vroegen 
voor de mogelijke natuurschade 
die de steigers en de daaruit 
voortvloeiende recreatiedrukte 
zouden veroorzaken. En bewo-
ners van de Nico Jessekade – de 
zuidzijde van Haveneiland Oost 
– raakten in conflict met het 
stadsdeel omdat zij een aantal 
meerpalen hadden geplaatst. 
De van Rijkswaterstaat en 
Waternet verkregen vergun-
ning bleek niet voldoende te 

zijn, het stadsdeel had als eerste 
toestemming moeten geven. 
Eenzelfde situatie deed zich 
voor aan de Windjammerdijk 
op Steigereiland Noord, waar 
de bewoners door het stadsdeel 
werden gesommeerd hun door 
Rijkswaterstaat en Waternet ge-
accepteerde en – naar eigen zeg-
gen ‘bewust natuurvriendelijk 
aangelegde’ – pontonsteigers af 
te breken.

Natuurtoets
De wijziging van het bestem-
mingsplan heeft door boven-
genoemde ontwikkelingen 
vertraging opgelopen. Ook de 
vergunningsprocedure voor het 
Steigerplan Zuidbuurt is op-
geschort. Om duidelijkheid te 
krijgen gaf het stadsdeelbestuur 
begin dit jaar opdracht voor een 
onderzoek naar de mogelijk 
negatieve effecten van recreatief 
gebruik op de natuurwaarden 
(zoals de mosselbanken) van de 
IJburgse wateren, en welke zo-

nes van waterrecreatie zouden 
moeten worden uitgesloten. 
Dat geldt dan niet alleen voor 
de Zuidbuurt, maar ook voor 
andere wateren, zoals langs 
de Nico Jessekade en langs de 
Windjammerdijk.

Deze natuurtoets loopt nog. 
Naar verwachting zal er vóór de 
komende zomer duidelijkheid 
zijn, en kan het stadsdeelbe-
stuur een besluit nemen over 
het steigerplan Zuidbuurt. 
Overige initiatieven moeten 
wachten op het nieuwe bestem-
mingsplan.

Het nieuwe bestemmingplan 
– dat hopelijk aan alle verdere 
discussie definitief een eind zal 
maken – moet wachten op de 
resultaten van de natuurtoets. 
Het stadsdeel laat weten dat het 
voorontwerp-bestemmingsplan 
weliswaar is voorgelegd aan de 
Provincie, Waternet en Rijks-
waterstaat, maar dat een aantal 
aandachtspunten (waaronder 
de natuurwaardenkwestie) 
nader uitgezocht moet wor-
den. De planning is daarom 
iets aangepast: het ontwerp-
bestemmingsplan zal pas ná 
de komende zomer ter inzage 
worden gelegd. Dan kan iedere 
belanghebbende een zienswijze 
indienen. De nieuwe versie van 
het bestemmingsplan zal ver-
volgens pas eind 2012 of begin 

Door Carla M. Peddemors

2013 door de deelraad kunnen 
worden vastgesteld.

Jessekade
Tot die tijd wordt de gedoog-
situatie op de Polygoongracht 
gehandhaafd. Wat er met de 
meerpalen aan de Nico Jesse-
kade gebeurt is nog onduide-
lijk. Ook hier is op dit moment 
sprake van een gedoogsituatie, 
in afwachting van de uitkom-
sten van de bezwaarprocedures 
die door de bewonersvereni-
ging Publieke Steigers Nico 
Jessekade in gang zijn gezet. Op 
maandag 7 mei is de vereniging 
uitgenodigd voor een hoorzit-
ting bij het stadsdeel om haar 
standpunten toe te lichten. Het 
kan zijn dat er met een welwil-
lend oor geluisterd wordt. Het 
stadsdeelbestuur heeft het 
gebied tussen Rieteiland Oost 
en Nico Jessekade half februari 
namelijk bestemd als initiatief-
gebied. Dat betekent dat er in 
principe ruimte is voor bewo-
ners om initiatieven te nemen 
voor steigers met ligplaatsen en 
gebruik van het water. Voordat 
het stadsdeelbestuur over de 
Jessekade een besluit zal kun-
nen nemen, moet hoe dan ook 
worden gewacht op de uitkom-
sten van de natuurtoets.

Kortom: het gaat allemaal over 
water, maar niet alles is vloei-
baar, op IJburg.

Bewoners willen van alles op het water, maar het stadsdeel laat ze nog even wachten foto martijn van den dobbelsteen

In november vorig jaar sprak deze krant met stadsdeel-
wethouder Nevin Özütok en haar nautisch inspecteur 
Harm Elgersma over de inspanningen van Oost om te-
gemoet te komen aan de wensen van de bewoners van 
IJburg wat betreft het nautisch karakter van deze wijk. In-
spanning nummer één was dat initiatieven als de drijvende 
steigers in de Polygoongracht vooralsnog zouden worden 
gedoogd. Dit in afwachting van inspanning nummer twee: 
de wijziging van het bestemmingsplan voor IJburg en de 
omringende wateren, om aan alle nautische behoeften op 
verantwoorde wijze ruimte te geven. 

Nautische behoeften?

Agenda Water
Wethouder Özütok gaf in november al te kennen dat het stadsdeel-
bestuur de bewoners graag ruimte wil bieden om op allerlei manie-
ren van het water te genieten. in de onlangs vastgestelde agenda 
Water (er is ook een agenda fiets, een agenda groen en een 
agenda duurzaamheid) staat beschreven hoe het stadsdeel dat wil 
aanpakken. alle functies die het water in ons waterrijke stadsdeel 
vervult – recreatie, wonen en werken, de waarde van de flora en 
fauna, water- en oeverbeheer en zo meer – worden nu vastgelegd in 
watergebruikskaarten, waaronder een kaart voor ijburg. daarmee 
wordt ook voor ijburg zichtbaar op welke plekken nog ruimte is 
voor nieuwe initiatieven en voor het eventueel opvoeren van de 
recreatiedruk. de nu uitgevoerde natuurtoets is daarvoor van groot 
belang. Zie ook:  www.oost.amsterdam.nl/agendawater

Boten afmeren en privésteigers aanleggen
Stadsdeel Oost heeft hierover digitale informatie gepubli-
ceerd op  www.oost.amsterdam.nl/wonen_en/buurtenpagina’/
ijburg/afmeren/

Prins Floris opent paviljoen op Muiderslot
In de pruimenboomgaard van 
het Muiderslot heeft prins 
Floris van Oranje-Nassau 
van Vollenhoven het nieuwe 
Waterschild Paviljoen geopend. 
Het kasteel is in alles en altijd 
al verbonden met water en het 
paviljoen vertegenwoordigt nu 
die band. Een bezoeker die de 
trap afloopt, duikt letterlijk de 
geschiedenis in. Het dak van 
het Waterschild heeft de vorm 
van een schild. Het is gemaakt 
van een materiaal dat een 
patroon van pruimenbloesem 
weergeeft zodra het nat wordt. 
Het ontwerp verwijst naar drie 
dingen: het schild van Floris 
V (bouwheer van het kasteel), 
de pruimenbloesem omdat de 
bekendste bewoner van het 

kasteel P.C. Hooft zijn vrienden 
uitnodigde met een ‘tot in de 
pruimentijd’, en het water. Het 
Muiderslot werd rond 1285 ge-
bouwd aan de monding van de 
Vecht en aan de kust van de Zui-
derzee. Het diende daarna vele 
eeuwen als vesting en vormde 
een onderdeel en sluitstuk van 
vier defensielinies: de Utrechtse 
Waterlinie, de Oude en Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de Stel-
ling van Amsterdam.

Zijne Hoogheid Prins Floris van Oran-

je-Nassau van Vollenhoven (r) samen 

met commissaris van de Koningin 

Remkes (l) en directeur van het Mui-

derslot Bert Boer op weg naar het 

nieuwe Waterschild Paviljoen. 

foto martijn van den dobbelsteen
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Zomervakantie 
nog niet geboekt?

✁

IJburglaan 565
020 6367736

Profi teer nu tijdelijk 
van € 20,- korting* 
op uw zomerboeking!
* vraag naar de voorwaarden in onze winkel

Bij inlevering van dit strookje ontvangt 
u € 20,- korting* op uw zomerboeking!

* In te vullen door Globe Reisburo: dossiernummer

winkelcentrum 

iJBurG
winkelcentrum 

iJBurG

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

Verkozen tot een van de negen heerlijkste Biowinkels van Nederland  
in 100 % Puur special editie van Delicious, nu in de 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.

Historische plekken in het Oosten

Wanneer de Diemerzeedijk is 
opgeworpen is niet bekend. 
Volgens historicus Guus de Mol 
kun je dat slechts bij benadering 
aangeven. Het moet gebeurd 
zijn in de tijd dat de Zuiderzee 
ontstond. Waarschijnlijk heb-
ben de inwoners van Diemen 
daarbij een belangrijke rol 
gespeeld, want in 1170 zou er 
een grote overstroming heb-
ben plaatsgevonden waarbij die 
plaats werd gespaard. Diemen 
lag toen dus waarschijnlijk al 
achter de dijk.

Nauwkeuriger bekend is het 
moment van de grote slag op 
de Diemerzeedijk, bij het later 
verdronken dorp Jaap Hannes. 
Dat was in 1573, in de eerste 
jaren van de Tachtigjarige 
Oorlog. Nederland vocht zich 
toen vrij van de Spanjaarden 
en de Amsterdammers hadden 
zich opportunistisch achter de 
Spaanse koning geschaard. De 
stad werd via de dijk aangeval-
len door de soldaten van Willem 
van Oranje. De eerste aanval 
werd bloedig afgeslagen, maar 
later dat jaar trokken de geuzen 
alsnog via deze dijk de stad 
binnen. Ten koste van een groot 
aantal doden.

Paradijs
In de daaropvolgende eeuwen 
werd de Diemerzeedijk een 
populair recreatiegebied met 
diverse beroemde herbergen, 
zoals Het Paradijs en Pampus-
zicht. Veel Amsterdammers 
trokken er op mooie dagen 
naartoe om te ontsnappen 

aan de drukte van de stad. De 
beroemde burgemeester Jan 
Six had er een zogenaamde 
buitenplaats (bij Jaap Hannes). 
Ook diverse schilders kwamen 
graag op de Diemerzeedijk, 
onder hen Rembrandt van Rijn. 
Hij maakte een reeks bekend ge-
worden tekeningen aan de hand 
waarvan je zijn wandelroute (en 
die van veel andere Amsterdam-
mers) kunt reconstrueren. 

In de achttiende en negentiende 
eeuw was men minder bang 
geworden voor de Zuiderzee, 
maar vreesde Amsterdam vooral 
een militaire aanval over water. 
Er woedden in die tijd diverse 
oorlogen. Om aanvallen te 
kunnen afslaan werd het fort 
Diemerdam aangelegd, dat zelfs 
bezoek kreeg van de Franse kei-
zer Napoleon. Pampus werd in 
die periode opgebouwd uit klei 
die voor de kust van Diemen 
werd gewonnen, en iets dichter 
bij de stad legde men de Batterij 
aan. Deze geschutstelling is nog 
altijd herkenbaar in het Diemer-
park, aan de voet van de weste-
lijke verbindingsbrug.

Verzanding
De verdedigingswerken op en 
rond de Diemerzeedijk verloren 
echter al snel hun betekenis, 
want door de aanleg van de 
Oranjesluizen, de lange strek-
dam en andere waterstaatkundi-

ge ingrepen verzandde de kust 
voor de Diemerzeedijk. Aanlan-
den op de dijk werd daardoor 
erg lastig. Het ondiepe water 
voor de dijk werd een kwelder 
(zoals de Wadden) en later een 
polder. Door de aanleg van het 
Merwedekanaal – voorloper 
van het Amsterdam-Rijnkanaal 
– werd het gebied bovendien 
slecht bereikbaar. Dit was de tijd 
dat de Amsterdamse natuurbe-
schermer Jac. P. Thijsse er vaak 
te vinden was. Er zijn mensen 
die menen dat deze pionier van 
het Nederlandse natuurbehoud 
op de kwelders voor de Die-
merzeedijk zijn belangrijkste 
inspiratie vond. Ook op de 

eerder genoemde Batterij kwam 
Thijsse graag omdat je vanaf 
dat hoger gelegen punt goed 
vogels kon spotten. Hij zag hier 
onder meer grutto’s, tureluurs, 
kemphanen, wulpen, eenden, 
leeuweriken, piepers, ijsvogel-
tjes, valken en sperwers.

Afvoerputje
Maar het gebied rond de Die-
merzeedijk was niet bekend 
bij het grote publiek (vanwege 
die slechte bereikbaarheid) en 
daardoor werd het een stort-
plaats. Bij de aanleg van het Am-
sterdam-Rijnkanaal werd het 
baggerslib naar dit nabijgelegen 
‘waardeloze’ gebied gepompt; 

Door Jaap Willems

de veiling stortte er in de vijftiger 
jaren doorgedraaide partijen 
groenten en fruit en van kwaad 
kwam het tot erger. Volgens het 
boek van Weitjens en Melchers 
zou er tussen 1959 en 1982 vier 
miljoen kubieke meter afval 
en puin zijn gedumpt. Dat is 
volgens hen voldoende om vier 
keer de Amsterdam Arena mee 
te vullen! Een belangrijke man 
in dit drama was Joop Goede. 
Die begon in de jaren vijftig met 
het ophalen en afvoeren van be-
drijfsafval en hij kreeg officieel 
toestemming om de Diemerzee-
dijk als stortplaats te benutten. 
Joop was een inventief onderne-
mer. Vanwege de lage stortings-
kosten kwam het chemisch afval 
uit alle hoeken van Europa naar 
Amsterdam. Chemieconcerns 
zoals Bayer, Philips Duphar, 
Shell, BASF en Hoechst werden 
grote klanten. Het personeel van 
Joop Goede bestond vooral uit 
oud-militairen, want vanwege 
de onvoorspelbare reacties van 
de vele soorten afval moest je 
behoorlijk stressbestendig zijn 
als je op de Diemerzeedijk wilde 
werken. Er waren dagen dat de 
ontploffende vaten tot over het 
Amsterdam-Rijnkanaal vlogen. 
In 1969 nam de Amsterdamse 
stadsreiniging de zaak over 
en sloot na een aantal jaren de 
vuilnisbelt.

In de jaren tachtig en negentig 
werd het weer stil rond de Die-
merzeedijk, maar de enorme af-
valberg lag er nog. Hier en daar 
herstelde de natuur zich won-
derbaarlijk, sommige mensen 
waagden zich weer in het gebied 
(vooral op de verborgen strand-
jes). Maar de dijk was nagenoeg 
onzichtbaar geworden door de 
bergen afval. Het eindresultaat 
is bekend: om IJburg te kunnen 
bouwen heeft Amsterdam de 
stortplaats ingepakt en daarop 
een mooi park aangelegd. En de 
oude Diemerzeedijk? Die ligt 
nu weinig opvallend tussen dat 
Diemerpark en de wildernisjes 
van de ecologische hoofdstruc-
tuur langs het kanaal.

Op de eeuwenoude Diemerzeedijk – hier vlakbij het Fort Diemerdam – vocht Nederland zich in de Tachtigjarige Oorlog 

vrij van de Spanjaarden foto martijn van den dobbelsteen

Voor veel IJburgers – en 
andere Amsterdammers – 
is de Diemerzeedijk vooral 
een asfaltweg waarop je 
als jogger, skater of fietser 
eens lekker vaart kunt 
maken. Slechts weinigen 
zullen zich realiseren dat 
ze zich dan op een histo-
rische plek bevinden. Niet 
veel mensen weten dat 
deze dijk waarschijnlijk al 
rond 1200 bestond, dat er 
in de Tachtigjarige Oorlog 
fel is gevochten, dat onze 
nationale schilder Rem-
brandt er heeft gewerkt, 
dat natuurkenner Jac. 
P. Thijsse hier inspiratie op-
deed en dat Joop Goede er 
in de jaren vijftig misschien 
wel de vuilste stortplaats 
van Europa inrichtte. Je 
vindt deze (en veel andere) 
wetenswaardigheden in het 
prachtboek Diemerzeedijk. 
Zand erover van Joris Wei-
tjens en Martin Melchers.

De geheimen van de Diemerzeedijk4

Lepoutre schrijft kinderboek
Schrijver en grafisch ontwerper Elle Lepoutre (1974) komt met het boek 
Eiland van Keila, voor kinderen vanaf vijf jaar. Het is een spannend en po-
etisch verhaal over het meisje Keila dat ontsnapt uit het ziekenhuis en op 
een prachtig Eiland terechtkomt. Thuis was ze vaak ziek, maar op het Eiland 
voelt ze zich goed. Ze ontmoet nieuwe vrienden en ze helpt een aantal Ei-
landbewoners, zoals de slak. “Kinderen die zelf in een nieuwe situatie belan-
den, zoals een verhuizing of een andere school, zullen zich herkennen in de 
dappere Keila die zich op eigen kracht weet te redden op het Eiland,” denkt 
de schrijfster. De rode draad in het verhaal is Keila’s zoektocht naar een 
mysterieuze Vorstin. Eiland van Keila is het eerste echte kinderboek 
van Lepoutre. Marianne Eijgendaal verzorgde de illustraties. 
Trouwens, van het boek is ook een app verkrijgbaar. Het 
bevat een wie-is-wie, het eerste hoofdstuk en een Gezichten-
spel. Zie ook www.eilandvankeila.nl.
Eiland van Keila, prijs €14,95.
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Kavel 50, langs de Nico Jesse-
kade en de Jan Vrijmanstraat, 
is op initiatief en met hulp van 
omwonenden een aantal jaar 

Op kavel 50 komt een kunstgrasveldje, geschikt voor voetbal en basketbal. Het verdiept 
aangelegde veld krijgt op verzoek van de buurt een natuurlijke uitstraling, met begroeide 
heuvels eromheen. De aanleg begint waarschijnlijk eind mei. Het stadsdeel hoopt met de 
inrichting van extra veldjes de druk van het door veel jongeren bezochte Cruyff Court  
op IJburg weg te nemen.

Kunstgrasveld op het  
struinland, rieteiland

geleden ingericht als struin-
land. Er is een huttenhoek, 
er zijn moestuintjes en er ligt 
een zandspeelveld. “Dit blijft 
behouden. Om het natuurlijke 
karakter te benadrukken, heb-

Het struinland op kavel 50. In mei begint hier de aanleg van kunstgras foto martijn van den dobbelsteen

Na een onderzoeks- en in-
spraaktraject van vier maanden 
is het vrijwel zeker: het Cruyff 
Court verdwijnt uit het Ed 
Pelsterpark. Omdat voor- en te-
genstanders dat alsnog overeen-
gekomen zijn. Elders op IJburg 
wordt een nieuw Cruyff Court 
aangelegd, dat heeft portefeuil-
lehouder Thesingh toegezegd. 
Er wordt nu onderzocht waar 
dat moet komen en wanneer. 
Ook zoekt men een locatie voor 
een extra jeugdhonk.

Maandag 16 april, tijdens de 
laatste van drie sessies over het 
Ed Pelsterpark, presenteerde 
het stadsdeel een herinrich-
tingsplan aan omwonenden. 
In dat plan ligt er nog wel een 
sportveld, maar op een andere 

plek, en ook kleiner (20x30 me-
ter), waardoor het geen Cruyff 
Court-label meer mag dragen. 
Het park wordt veel groener, 
met bloemen en bomen, en er 
komen twee speeltoestellen bij.

Het idee van een kleiner voet-
balveld werd kort voor de laatste 
sessie ingediend door de co-
mités JCC=OK en buurtcomité 

Ed Pelsterpark, de voormalige 
voor- en tegenstanders van het 
Cruyff Court. Het stadsdeel was 
daarover blij verrast. “Wat goed 
dat de bewoners er toch samen 
uitgekomen zijn. We kunnen 
niet anders dan hun ideeën 
omarmen.” 

Die ideeën – of eigenlijk voor-
waarden – omvatten behalve het 

Een kleiner voetbalveld en 
meer groen in het Pelster-
park. Sportbegeleiders en 
jongerenwerkers zijn actief 
aanwezig voor de jeugd.

Cruyff Court verdwijnt, 
‘maar niet voor altijd’

verkleinde voetbalveld in het 
Ed Pelsterpark ook een ‘huis-
kamer’, een soort jeugdhonk 
dat mede door de jongeren 
zelf wordt beheerd, een Cruyff 
Court elders op IJburg en de 
aanleg van meer sport- en spel-
voorzieningen verspreid over 
de wijk. 

Portefeuillehouder Thesingh 
zegde tijdens de bijeenkomst 
toe er alles aan te zullen doen 
om de voorstellen te realiseren. 
Voor zowel het Cruyff Court als 
het extra jeugdhonk heeft ze 
locaties op het oog. Binnenkort 
wordt daarover meer bekend. 
“Dat moeten we zorgvuldig 
onderzoeken, en ook goed 
afstemmen met omwonenden.” 
De wethouder verwacht het 
benodigde budget te kunnen 
vrijmaken. 

In juni komt het herinrich-
tingsplan Ed Pelsterpark in de 
stadsdeelraad. Als die akkoord 
gaat, kan naar verwachting in 
januari 2013 de herinrichting ter 
hand worden genomen. Tot die 
tijd moeten een aantal tijdelijke 
maatregelen voor rust zorgen. 
De aanleg van extra trapvelden 
vallen onder die maatregelen, 
maar ook de aanwezigheid 
van sportbegeleiders en jonge-
renwerkers op en rond het Ed 
Pelsterpark.

Het Cruyff Court wordt vervangen door een kleiner voetbalveld 

van 20x30 meter. Het Ed Pelsterpark krijgt ook meer bomen en bloemen 

foto martijn van den dobbelsteen

Door Linda van den Dobbelsteen 

Van de Wijkredactie ben we het ontwerp voor het 
aanstaande kunstgrasveldje 
aangepast,” zegt Mascha de 
Haan, projectleider aanleg 
sportveldjes IJburg, van stads-
deel Oost. 

“Van het zandspeelveld wordt 
een kunstgrasveld gemaakt, dat 
iets dichter bij het water en dus 
van de huizen af komt te liggen. 
Er komt geen hek (behalve ach-
ter de doelen), en geen verlich-
ting. Ook geen banken trou-
wens, om eventueel ‘hangen’ te 
ontmoedigen. Ook een wens 
van de buurt.”

Ook de verdere aankleding ge-
beurt op natuurlijke wijze. “Na 
de inspraakronde is een brief 
bezorgd bij alle omwonenden 
waarin de ideeën nog een keer 
zijn beschreven. De reacties 
daarop waren overwegend 
positief. Als de uitwerking van 
het project verder voorspoedig 
verloopt, kunnen we eind mei 
met de aanleg beginnen.”

Kavel 20 langs de Bert Haanstra-
kade op Haveneiland werd 
door het stadsdeel ook geschikt 
geacht voor de aanleg van een 
extra kunstgrasveld, maar dat 
plan stuitte op weerstand van 
omwonenden. Het ligt te dicht 

op het Cruyff Court en op 
jongerencentrum Youthside, 
vinden ze. Of er nog een andere 
plek op Haveneiland geschikt 
is, onderzoekt het stadsdeel. 
Mocht er een locatie gevonden 
worden, dan volgt opnieuw 
inspraak voor de buurt.

Elders op IJburg worden twee 
bestaande grastrapveldjes 
opgewaardeerd tot kunst-
grasveld. Het veld (hockey en 
voetbal) in het Spyburgpark op 
Steigereiland Noord vlakbij de 
Zuiderzeeschool krijgt daarbij 
verlichting, belijning, een hek 
en doeltjes. Het kunstgras in het 
Van Goghpark is ovaal en krijgt 
juist geen lijnen, hek of verlich-
ting, zodat het meer wegvalt in 
het groene park en voor meer-
dere doeleinden te gebruiken is.

Op dit moment voetballen 
de meeste jongeren in het Ed 
Pelsterpark. Door de aanleg van 
meer spelvoorzieningen hoopt 
men voetballende (hang)jeugd 
over heel IJburg te verspreiden.

Fruit op sportpark Middenmeer
Op Sportpark Middenmeer-Voorland zijn 216 fruitbomen en 
510 fruitdragende heesters
geplant. De peren, appels, noten, hazelnoten, bessen, frambo-
zen en bramen die hier vanaf komen, zijn bedoeld voor lokale 
consumptie. De aanplant van de fruitbomen kwam tot stand 
in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie en de Wageningen Universiteit. Uit 
onderzoek blijkt dat sportterreinen een unieke plaats kunnen 
zijn om gezond eetgedrag te stimuleren, als onderdeel van het 
creëren van een gezonde leefstijl. Het is mogelijk een fruitboom 
te adopteren. Je moet er dan wel goed voor zorgen. Geïnteres-
seerden kunnen zich opgeven bij g.de.koe@oost.amsterdam.nl.

amsterdamse-
brug dicht voor 
autoverkeer
Na de Schellingwouderbrug 
wordt ook de Amsterdamse-
brug vernieuwd. Tot en met 
maandag 11 juni is de verbin-
ding tussen Zeeburgereiland 
en de Indische buurt daarom 
voor al het autoverkeer van 
beide zijden afgesloten. Voor 
bussen, trams, hulpdiensten, 
fietsers en voetgangers blijft 
de brug wel begaanbaar. Om-
rijden kan volgens Rijkswa-
terstaat het beste via de ring 
A10 en de Zeeburgerbrug.
De renovatie, die naar ver-
wachting in mei 2013 gereed 
is, bestaat uit het versterken 
en schilderen van de stalen 
boogconstructie en het ver-
beteren van het wegdek. De 
brug over het Amsterdam-
Rijnkanaal, geopend in 1957, 
wordt ook verhoogd, waar-
door er grotere binnenvaart-
schepen onderdoor kunnen 
varen. 

Rijkswaterstaat is onder de 
naam KARGO bezig met een 
groot onderhoudsprogram-
ma aan acht stalen boogbrug-
gen over het Amsterdam 
Rijnkanaal, het buiten-IJ en 
het Lekkanaal.



In het Gezondheidscentrum Haveneiland op IJburg zitten vele verschillende  
zorgverleners. In dit katern stellen alle organisaties zich aan u voor en vertellen wij waarvoor  

u bij ons terecht kunt. Samen maken wij ons sterk voor u welzijn! 

het Gezondheidscentrum Haveneiland special 1

Samen Sterk!

Manuele therapie (Gert Hartog)
McKenzietherapie (Gert Har-
tog en Raimond Lammertse) 
Kinderfysiotherapie (Astrid van 
Kempen) Bekkenfysiotherapie  
(Saskia Smit) Fysiotherapie bij 
COPD (Nienke Monster en Irene 
Tromp) Oedeemtherapie (Anne-
marijn Laan en Anita Betten)
Complexe zorg aan huis (Rai-
mond Lammertse) Medische 
Trainingstherapie (Raimond Lam-
mertse en Mitchel Straatman)

Openingstijden: dagelijks vanaf 
8.00 uur tot 18.00 uur en 2 
avonden tot 21.00 uur. 
Telefoon 020-6650729 
E-mail:  info@ftao.nl. 
Website: www.ftao.nl. U kunt 
zich ook online inschrijven.  

Op 9 september 2011 heeft 
onze praktijk de Plus Status 

Fysiotherapie Amsterdam Oost bestaat al meer dan 
45 jaar, is begonnen in de Watergraafsmeer en vanaf 
2004 tevens gevestigd op IJburg. Inmiddels zijn er, 
in het in 2008 geopende gezondheidscentrum, 9 fy-
siotherapeuten werkzaam met diverse specialisaties: 

Fysiotherapie Amsterdam Oost

ontvangen van verzekeraars 
Agis/Achmea, Menzis, OHRA, 
CZ, Delta Lloyd en VGZ. Dit is de 
hoogste status die verzekeraars 
aan praktijken voor fysiotherapie 
en manuele therapie geven. 
De kracht van het gezondheids-
centrum is dat vele disciplines 
in dit gebouw aanwezig zijn. Wij 
kennen elkaar en wij weten van 

elkaar wat ieder doet en kan. 
Hierdoor vindt er, wanneer no-
dig, gemakkelijk overleg plaats 
en is gericht verwijzen mogelijk. 

We zijn erg trots op onze prak-
tijk op de 4e verdieping. Met 
5 ruime behandelkamers en 
een grote oefenzaal biedt dat 
heel veel mogelijkheden om 
onze patiënten goed te kunnen 
behandelen. Het is ideaal om 
in zo’n prachtig gebouw met 
zoveel zorgverleners met elkaar 
samen te werken in zo’n pret-
tige werksfeer. Inderdaad, we 
voelen ons samen echt sterker!

Op IJburg kunt u in 
het Gezondheidscen-
trum Haveneiland ook 
terecht voor de beste 
poliklinische zorg. Het 
Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis (OLVG) heeft 
drie spreek- en be-

handelkamers op de vijfde etage waar poliklinische 
spreekuren plaatsvinden. 

De specialisten van het OLVG werken hier nauw samen met de andere 
zorgverleners in het gezondheidscentrum, en dan met name met de huis-
artsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en het consulta-
tiebureau van het Ouder en Kind Centrum. Samen staan wij sterk in het 
verlenen van de best mogelijke zorg aan u, met optimale afstemming, 
waardoor u snel geholpen bent!

De volgende specialisme zitten afwisselend op IJburg: Bloedafname, 
Dermatologie, Gynaecologie, Keel-, Neus- en Oorziekten, Kindergenees-
kunde, Maag-, Darm- en Leverziekten, Mondziekten, Kaak- en Aangezicht-
schirurgie en Oogheelkunde. Daarnaast houdt ook de huidtherapeute van 
Streutker Huid- en Oedeemtherapie spreekuur in het gezondheidscentrum. 

Meld bij het maken van een afspraak dat u naar de locatie IJburg wilt!

Voor meer informatie: 
Website: www.olvg.nl/ijburg | Telefoonnummer: 020-5999111

Samen sterk; het OLVG 
ook op IJburg! 

Voor de oever worden de 
komende maanden laagjes 
zand in het water gestort. Het 
worden eilandjes voor de kust. 

Nu profiteren vooral steltloper-
tjes, meeuwen, meerkoeten en 
eenden daarvan. Gele borden 
waarschuwen: Levensgevaarlijk! 
Drijfzand. “Straks komen hier 
veel soorten dieren op af,” weet 

Bij het Bovendiep, een zone langs de Diemerzeedijk die zich uitstrekt van Camping Zeeburg tot het Diemerpark, is 
begonnen met werkzaamheden om de natuur te versterken. Buitendijks komt een “luwtegebied” met veel riet waarin 
watervogels, spiering en de ringslang zich thuis zullen voelen. 

Nieuwe plek voor ringslang en karekiet

Door Kirsten Dorrestijn Ton Denters, adviseur openbare 
ruimte en groen van de Ge-
meente Amsterdam.

Grote zaagbek
Op de zandeilandjes worden 
plukjes riet geplant die moe-
ten uitgroeien tot een mooie 
rietkraag. Het riet zorgt voor 
een luwe plek en voor helder 
water. Denters: “Daar kunnen 
de zeldzame kranswieren gaan 
groeien. Vissen als de spiering 
zetten daarin hun broed af. 
Watervogels als het nonnetje en 
de grote zaagbek komen weer af 
op die vissen. En het riet trekt 
bijzondere zangvogels, zoals de 
karekiet, de blauwborst en de 
Cetti’s zanger.”

Overgangszone
Het project is onderdeel van de 
ecologische verbindingszone 
van Waterland tot Muiden, 
een programma dat de natuur 

langs de IJmeerkust bevordert. 
Het gaat om een samenwerking 
tussen de gemeente Amster-
dam, de provincie Noord-Hol-
land en Natuurmonumenten. 
“We willen hiermee een 
natuurlijke overganszone 
maken naar het land,” verklaart 
Arthur Scheffer, projectleider 
(water)bodemsanering bij de 
Provincie Noord-Holland. “Nu 
is er een abrupte overgang van 
het meer naar de kust. Door 
riet en ondiepten aan te leggen 
verhogen we de natuurwaar-
de.” Aan de buitenkant van 
de eilandjes komt stortsteen, 
iets waar de natuurbeheerders 
onder andere de zeldzame 
rivierdonderpad mee hopen te 
trekken.

Ringslang
Ook de ringslang kan straks 
profiteren van het nieuwe stukje 
natuur. Denters: “Ringslangen 

kunnen goed zwemmen. Er zijn 
waarnemingen gedaan in Wa-
terland en er zit een populatie 
bij de Diemer Vijfhoek. 

Met de ecologische verbin-
dingszone willen we de uitwis-
seling op gang brengen, zorgen 
voor een verbinding tussen 
de populaties.” Ook zijn er 
broedhopen aangelegd waar de 
ringslang eieren in kan leggen. 
Het gaat om bulten hooiachtig 
materiaal. “Slangen leggen hun 
eieren op een plek waar het 
broeierig warm kan worden,” 
vertelt Denters. “Vroeger lagen 
er vaak bulten hooi op boeren-
erven, nu leggen we ze kunst-
matig aan.” Voor padden en voor 
grotere zoogdieren als marter-
achtigen en muizen zijn onder 
de Diemerzeedijk faunapassa-
ges aangelegd.

In september zijn de zandeilan-
den naar verwachting gereed. 
Volgend voorjaar wordt het riet 
geplant. Daarna is het alleen 
nog afwachten wat voor leuks er 
op dit stukje afkomt. 

Bregje is een zogeheten Wa-
jonger. En zij is niet de enige, 
er werken meer mensen bij 
Biolicious die gebruik maken 
van de wet Werk en Arbeids-
ondersteuning Jonggehandi-
capten. Een bewuste keuze van 
eigenaars Pien Thate en haar 
partner Maurits Dolleman. 
Thate: “Door te werken krijgen 
Wajongers hun gevoel van ei-
genwaarde terug. Bregje kwam 
hier anderhalf jaar geleden 
werken. Een leuke jonge meid, 
waar iets mee was. Ik zag dat ze 
het moeilijk had. Maar dat is 
geen reden om de andere kant 
op te kijken. Ik vind het ver-
velend als ik merk dat het met 
iemand wat minder gaat. Ik wil 
dat ze zich prettig voelen. Daar 
moet je in investeren.”

Mensen als Bregje hebben 
gewoon ‘een zetje’ nodig. Een 
‘liefdevolle schop onder de 
kont’. Liefdevol is Pien zeker. 

Niet zomaar een winkel
Biobuurtsuper Biolicious

En tegelijk heel duidelijk. “Ons 
sociale stelsel is duur. Maar 
je helpt mensen niet door ze 
alleen maar geld te geven. Dan 
zeg je indirect: ik heb je afge-
schreven. Jij doet niet meer 
mee. Dat noem ik geen helpen. 
Het is goed voor je gevoel van 
eigenwaarde om te werken, iets 
bij te dragen. Daarom geven we 
mensen een kans. Zodat ze niet 
meer afhankelijk zijn van het 
systeem.”

De eerste Bioliciouswinkel 
opende in 2007 bij het Hoofd-
dorpplein. Na jarenlang 
keihard werken in de horeca in 
Amersfoort, ‘ondernemen in 
crisistijd’ waren Pien en Mau-
rits toe aan iets anders. Maar 
wat? Ze aten thuis biologisch 
uit overtuiging. “Daar moeten 
we iets mee doen, zei ik tegen 
Maurits.” Het concept werd een 
succes. In 2010 kwam er een 
tweede zaak op IJburg, waar ze 
ook wonen. “We zijn meer dan 
een winkel. De buurtfunctie is 

Van de Redactie Oost

belangrijk. Een praatje maken, 
voorlichting geven. Daarbij, 
biologisch eten – onbespoten, 
natuurlijk verbouwd – is goed 
voor lichaam en geest. We pro-
beren mensen daarvan bewust 
te maken.”

Naast het werk in de winkel 
studeert Bregje. Ze is vriende-
lijk en slim. Maar soms heeft 
ze moeite zich te concentreren. 
“Ik ben wel dromerig. Daar-
door ben ik vroeger wel eens 
baantjes kwijtgeraakt, dat geeft 
een heel negatief gevoel. En de 
angst om weer ergens opnieuw 
te beginnen. Hier werd ik heel 
positief ontvangen. Nu gaat het 
goed met me.”

Pien: “Als mensen bij ons ko-
men, vragen we: wil je werken? 
Als dat zo is hoef ik alleen 
nog maar te laten zien hoe het 
moet. Natuurlijk sturen we bij 
waar nodig. We zijn perfecti-
onistisch, willen dat het goed 
loopt in de winkel. Maar we 
benaderen iedereen met open 
vizier. Waarom zou je mensen 
die door omstandigheden zijn 
vastgelopen en in de hulpver-
lening terecht zijn gekomen, 
niet een kans geven? Zij willen 
graag wat van hun leven ma-
ken.”

In 2014 opent de derde vesti-
ging in de wijk Oostpoort. Tha-

te: “Ik denk dat we een mooi 
en duurzaam concept hebben 
dat werkt. Het is voor ons een 
uitdaging om iets toe te voegen 
aan deze wereld.” Bregje knikt. 
“Het is fijn om te zien dat ik 
word gewaardeerd. Ik ben heel 
onzeker, maar hier hoef ik me 
niet beter voor te doen dan ik 

ben. Ik functioneer goed. Pien 
en Maurits geven mij en m’n 
collega’s een kans. Zij kwamen 
op een goed moment in mijn 
leven. Precies toen ik een zetje 
nodig had.”

* Op verzoek van de geïnterviewde is 
de naam Bregje gefingeerd.

Bregje* werkt twintig uur per week bij Biolicious, de bi-
ologische buurtwinkel aan het Joris Ivensplein. Dat doet 
ze met heel veel plezier. “Dat komt, het is ook echt een 
buurtwinkel. Heel gezellig. Mensen komen hier ook om 
een praatje te maken. Daar lijkt in deze wereld niet veel 
tijd meer voor. Nou, bij ons wel. Ik ken veel klanten  
persoonlijk. Toen ik net begon, was ik een beetje men-
senschuw. Nu niet meer. Ik had nooit gedacht dat ik het 
zo leuk zou vinden.”
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Bent u op zoek  
naar ondersteuning 
of zorg voor mensen 
met of zonder  
beperking dan kunt 
u informatie over  
de kernpartners 
terug vinden  
op onderstaande 
websites:

Arkin 
Arkin is één van de groot-
ste GGZ-instellingen in 
Nederland waar cliënten 
terecht kunnen voor be-
handeling van al hun psy-
chiatrische behandelingen. 
Ook bij verslavingsproble-
matiek kunnen mensen bij 
Arkin terecht. 
Meer informatie ga naar:  
www.arkin.nl

Osira-Amstelring 
Osira-Amstelring, de 
zorgorganisatie van 
Amsterdam. U vindt hier 
alles over zorg, welzijn 
en wonen voor ouderen, 
(chronisch) zieken en 
mensen met een lichame-
lijke beperking. 
Meer informatie ga naar:  
www.osira-amstelring.nl

Cordaan 
Cordaan richt zich op 
mensen die korte of lange 
tijd verpleging, verzorging, 
begeleiding en/of onder-
steuning nodig hebben. 
Cordaan biedt o.a. dien-
sten aan op IJburg. 
Meer informatie ga naar: 
www.cordaan.nl

Stichting Amsterdamse 
Gezondheidscentra (SAG) 
Stichting Amsterdamse 
Gezondheidscentra (SAG), 
voor eerstelijnszorg kun-
nen alle Amsterdammers 
terecht op onze gezond-
heidscentra. Deze zorg 
wordt aangeboden door 
huisartsen, doktersassis-
tenten en praktijkonder-
steuners met verschillende 
specialisaties.
Meer informatie ga naar:  
www.sag-amsterdam.nl

Verloskundecentrum NOVA Am-
sterdam is de eerste praktijk in 
Nederland waar gynaecologen en 
verloskundigen op deze manier 
samen één team vormen. Buiten 
het ziekenhuis georganiseerd in 
een aparte stichting. Gezamen-
lijk leveren verloskundige en 
gynaecoloog de best mogelijke 

Schuldhulpverlening biedt 
begeleiding aan mensen met 
problematische schulden en 
ondersteunt mensen bij de 
aanmelding en toeleiding voor 
schuldsanering. Daarnaast 
geeft schuldhulpverlening 
budgetcursussen. 
Op maandag, donderdag en 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 op 
de eerste verdieping. Cliënten 
kunnen alleen op afspraak 
geholpen worden. 
Aanmelding verloopt telefo-
nisch op maandag, dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 11.30 
uur:  020-4620380. 
Crisisspreekuur op maandag, 
dinsdag en donderdag van 
14.00 tot 15.00 uur. Woensdag 
en vrijdag van 9.30 tot 10.30 
uur op dienstencentrum Oos-
terpark, ’s Gravensandeplein 
19. Bij een crisis moet sprake 
zijn van een datum voor afslui-
ting energie, voor ontruiming 
of voor openbare verkoop.

Sociaal Raadslieden geven 
informatie en advies over 
allerlei wetten, voorzienin-
gen en regelingen en bieden 

Verloskundecentrum NOVA Amsterdam

Maatschappelijke Dienstverlening IJburg IJ-office
Wij bieden: Maatschappelijk werk biedt laagdrempe-
lige hulpverlening als mensen zelf niet (meer) hun 
problemen kunnen oplossen. Dat kunnen praktische 
problemen zijn, maar ook ingrijpende problemen 
zoals relatieproblemen, opvoedingsproblemen, wer-
keloosheid, gezondheid, geldzorgen. Het maatschap-
pelijk werk biedt individuele begeleiding en groeps-
werk. Wij zijn op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag aanwezig. U kunt bellen met 020-4952263.

Tijdens de zwangerschap begeleid worden door de verloskundige én de  
gynaecoloog. Dat is sinds kort mogelijk voor zwangere vrouwen in Amsterdam  
bij Verloskundecentrum NOVA Amsterdam. Een uniek samenwerkingsverband van 
gynaecologen van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en verloskundigen  
van de praktijken Verloskundig Centrum IJburg en Verloskundigen Van Swinden.

Binnen het gezondheidscentrum op de  
1ste verdieping is het  IJ-office; Dienstverlening  
en zorg IJburg te vinden.

verloskundige zorg aan zwan-
gere vrouwen. Vrouwen met een 
gezonde zwangerschap, maar ook 
vrouwen die tijdens de zwanger-
schap of bevalling extra medische 
zorg nodig hebben.

Bij Verloskundecentrum NOVA 
Amsterdam zijn verloskundige 

en gynaecoloog samen verant-
woordelijk voor de intake van 
zwangere vrouwen en ze bepalen 
samen wat de beste begeleiding 
en behandeling is tijdens de 
zwangerschap.
Verloskundecentrum NOVA Am-
sterdam biedt zwangere vrouwen 
het beste van twee werelden: 

Locatie IJburg
IJburglaan 727 | 1087 CH Amsterdam | Telefoon (020) 495 22 61 | Fax: (020) 495 2262
Email: info@verloskundigcentrumijburg.nl | Website: www.verloskundecentrumnova.nl

Locatie Van Swinden
Eerste van Swindenstraat 551a-b | 1093 LC Amsterdam | Telefoon (020) 665 55 42 | Fax (020) 6921287
Email: verloskundigenvanswinden@hetnet.nl | Website: www.verloskundecentrumnova.nl

Locatie Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) 
Oosterpark 9 | 1091 AC Amsterdam | Telefoon (020) 5993060 | Website: www.verloskundecentrumnova.nl

de laagdrempeligheid van een 
verloskundigenpraktijk - met de 
mogelijkheid om onder deskun-
dige begeleiding thuis of in het 
ziekenhuis te bevallen - én de 
specialistische medische begelei-
ding van het ziekenhuis.

Verloskundecentrum NOVA bestaat 
uit twee locaties: IJburg en Van 
Swinden. Op IJburg bevindt de 
praktijk zich in het gezondheids-
centrum Haveneiland. Dit biedt als 
groot voordeel dat daar verschil-
lende disciplines waar zwangeren 
mee te maken kunnen krijgen 
onder 1 dak zitten. In hetzelfde 
gebouw bevindt zich bijvoorbeeld 
ook de huisarts van de meeste 
zwangeren, de fysiotherapie en 
het consultatiebureau van het Ou-
der en Kind Centrum. We kennen 
elkaar allemaal en door deze korte 
lijntjes is er heel laagdrempelig en 
gemakkelijk overleg mogelijk met 
de verschillende disciplines. Sa-
men staan wij sterk en zijn wij in 
staat de zwangere vrouw optimale 
zorg te bieden!

ondersteuning bij het schrijven 
van brieven, het opstellen van 
een bezwaarschrift of het invullen 
van een formulier of aanvraag, wij 
bemiddelen voor u met instanties 
waarmee u het niet eens bent 
en verwijzen door naar de juiste 
instanties. Op maandag en vrijdag 

aanwezig. Cliënten kunnen alleen 
op afspraak komen. Uw zorgverle-
ner kan u aanmelden. 

Preventie en Voorlichting verzorgt 
sorteerbijeenkomsten waar mensen 
hun administratie op orde kunnen 
krijgen en houden, ondersteuning 
kunnen krijgen in het doen van 
kleine regelzaken. Bij vragen voor 
de Sociaal Raadslieden of voor 
hulp van schuldhulpverlening is 
het  belangrijk dat mensen hun 
administratie op orde hebben. 

Voor al de medewerkers van de 
Maatschappelijke dienstverlening 
betekent dat zij zoveel mogelijk 
met elkaar samenwerken. Zo bieden 
zij gezamenlijk een aanmeldgroep 

voor mensen met schulden.  In 
1 dagdeel kunnen mensen met 
verschillende professionals hun 
administratie op orden maken, hun 
schulden bespreken en onderzoe-
ken welke achterliggende oorzaken 
er een rol spelen.
Verder werken de maatschappelijke 
dienstverleners zoveel mogelijk 
samen met de andere zorgverleners 
in het gezondheidscentrum. 

Belangrijk uitgangspunt bij de 
maatschappelijke dienstverleners 
is: eerst kijken of iemand het zelf 
kan of dat er iemand in de omge-
ving is die kan helpen. 

Voor meer informatie: www.
dynamo-amsterdam.nl

De zorg wordt aangeboden 
door professionele medewer-
kers zoals huisartsen, dok-
tersassistenten en praktijkon-
dersteuners met verschillende 
specialisaties. Binnen ons 
centrum zijn drie praktijkon-
dersteuners (POH)  actief en 
elk verschillend gespeciali-

De Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) verzorgt vanuit  
drie gezondheidscentra op IJburg geïntegreerde zorg, toegesneden op  
de behoeften van de bewoners in de wijk. 

seerd in diabeteszorg, COPD 
en geestelijke gezondheids-
zorg. Binnen de centra op 
IJburg werken wij nauw samen 
met de zorgverleners die op de 
locatie Haveneiland aanwezig 
zijn. Deze goede samenwer-
king en korte lijnen maken 
dat we u makkelijk kunnen 

doorverwijzen naar bijvoor-
beeld een fysiotherapeut, 
logopedist, diëtist of specia-
list van het OLVG binnen ons 
centrum. Ook overleg tussen 
huisarts en de andere discipli-
nes is hierdoor gemakkelijk te 
realiseren.

Gezondheidscentrum Haveneiland
2e etage: telnr 020 - 495 22 79 dr. I. Elfering  dr. M. de Bie dr. S. Verschuren
3e etage: telnr 020 - 416 53 30 dr. S. Dijkgraaf dr. M. vd Braak dr. M. Berenschot
IJburglaan 727 | 1087 CH Amsterdam | www.gzc-haveneiland.nl

Gezondheidscentrum Synergia
Telnr: 020 - 398 73 30 dr. C. Bolder dr. S. van der Zwan
IJburglaan 1485 | 1087 KM Amsterdam | www.gzc-haveneiland.nl/gzc-synergia

Gezondheidscentrum Steigereiland
Telnr: 020 - 495 22 56 dr. S. Zonneveld dr. M. Kruyswijk
Cornelis Zillesenlaan 2 | 1086 ZK  Amsterdam | www.gzc-steigereiland.nl

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn zal de assistent u altijd, bij het maken van een afspraak, 
een paar vragen stellen. Hiervoor is zij speciaal opgeleid. 
Voor meer informatie over bijvoorbeeld het bestellen van herhaalmedicatie, het maken van een afspraak, 
de dagen dat uw huisarts aanwezig is, het inloopspreekuur per huisarts, E-consulten of wat de onder-
steunende diensten en de doktersassistenten voor u kunnen doen, verwijzen wij u naar onze websites

Spoednummer buiten openingstijden (Huisartsenpost): 088 - 003 06 00

Na een huisbezoek hebben we 
mevrouw kunnen helpen bij het 
aanvragen van kleine aanpassingen 
in huis zoals een hoger toilet, een 
handgreep en een douchestoel. Zo 
kan mevrouw langer zelfstandig 
blijven wonen. Eén van onze vrijwil-
ligers is ingeschakeld om samen 
met mevrouw 1x per week naar de 
fysio te gaan en er is een aanvraag 
ingediend voor huishoudelijke hulp. 
Tenslotte heeft onze mantelzorgon-
dersteuner ook de buurvrouw van 
mevrouw nog een paar handige tips 
kunnen geven om haar onmisbare 
hulp op een verantwoorde manier 
te kunnen blijven geven. Dit is een 
van de voorbeelden dat we dankzij 
de samenwerking met de partners in 

het Gezondheidscentrum deze me-
vrouw snel hebben kunnen helpen.

Naast dit voorbeeld zijn er nog vele 
voorbeelden. Waar het om gaat 
is dat u met al uw vragen op het 
gebied van zorg, welzijn, dienstver-
lening, mantelzorg en activiteiten 
in de wijk bij ViiA terecht kunt. 
Onze klant- en mantelzorgadviseurs 
helpen u graag op weg!

Daarnaast helpt ons vrijwilligers-
uitzendbureau u graag verder als u 
vrijwilligerswerk wilt doen of als u 
zelf ondersteuning van een vrijwil-
liger kunt gebruiken. Inmiddels 
hebben wij 175 actieve vrijwilligers 
in ons bestand die graag een ander 

helpen. Helpt u ook mee? Meld u 
aan of solliciteer direct online via 
www.viia.nl.

Wij zijn op maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur 
geopend. Onze klantadviseurs heb-
ben dagelijks een inloopspreekuur 
van 09.00 tot 10.30 uur. Kom bij 
ons langs op de begane grond of 
neem contact op.

Stichting ViiA
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam
telefoon 020-4952250
email info@viia.nl
website www.viia.nl
twitter @stichtingviia

Een mevrouw van 72 jaar vertelt op het spreekuur van onze klantadviseur dat het met 
haar gezondheid niet zo goed gaat. Mevrouw woont alleen en heeft geen kinderen in 
de buurt wonen. Mevrouw heeft verschillende klachten waaronder pijn in haar gewrich-
ten en ze loopt moeilijk. Hierdoor kan zij haar huishouden niet goed meer doen. Op 
dit moment heeft zij nog veel hulp van haar buurvrouw, maar ook zij vindt het steeds 
zwaarder worden. Ondertussen worden we door de fysiotherapie benaderd dat diezelf-
de mevrouw niet goed alleen naar de afspraak met de fysiotherapeut kan komen.

Via       , Samen Sterk!

Het IJ-office is een samenwerkingsmodel van de verschillende organi-
saties die op IJburg dienstverlening en zorg aanbieden (meer dan 35 
partijen). 

Daar waar mogelijk bundelen we onze krachten en zoeken we naar oplos-
singen waar knelpunten ontstaan. Wij houden ons o.a. bezig met de 
ingewikkelde materie van geldstromen, indicaties en subsidies, voort-
vloeiend uit de Zorgverzekeringswet (ZVW), Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
Samen kijken we wat dit kan betekenen voor de bewoner op IJburg en 
hoe we hier gezamenlijk in op kunnen trekken.

De rol vanuit het IJ-office is tweeledig:
Het IJ-office is er voor (bewoners en professionals) iedereen die van het 
kastje naar de muur wordt gestuurd en niet weet bij wie hij/zij terecht 
kan. Bij het IJ-office helpen we u op weg. Zeker in een tijd van bezuini-
gingen!

Het Casuïstiekoverleg van het IJ-office voor als er onderlinge afstemming 
nodig is tussen zorgpartijen en er sprake is van complexe problemen. 
Met toestemming van de klant worden de problemen en hulpvraag be-
sproken. Alle betrokken hulpverleners worden uitgenodigd met als doel 
dat de zorg goed wordt afgestemd en dat duidelijk is welke hulpverlener 
de zorg met coördineert en voor de klant altijd aanspreekpersoon is.

Naam: IJ-office, Dienstverlening& Zorg 
 IJburg Gezondheidscentrum 
Adres IJburglaan 727-D
Postcode/woonplaats 1087HC Amsterdam
Telefoonnummer 020-4952243
Mailadres info@dienstverleningenzorgijburg.nl
Website www.dienstverleningenzorgijburg.nl
Openingstijden Ma t/m vrij 9:00-13.00 uur Spreekuur  

Samen Sterk!



Samen Sterk
In het gezondheidscentrum en op IJburg weten we elkaar 
goed te vinden waardoor de gewenste zorg rond ouder en 
kind snel, makkelijk en in de buurt is te regelen. Vanuit  
het OKC kunnen we u  doorverwijzen naar allerlei gratis 
vormen van advies en begeleiding op IJburg. Meestal kun-
nen we meteen een afspraak voor u inplannen. Als er meer 
nodig is wordt er samen met de ouders een plan gemaakt 
en de juiste vorm van onderzoek en hulp gezocht. 

Opvoedadvies; soms heb je het even nodig
Omdat er binnen het gezondheidscentrum  niet voldoende 
ruimte is, is het opvoedpunt van het OKC gevestigd in de 
Erich Salomonstraat 326-332. Hier spreken ouders met 
de opvoedadviseur en vinden oudercursussen plaats zoals 
Positief Opvoeden. Het opvoedpunt is daarnaast ook een 
ontmoetingsplek voor ouders met jonge kinderen die naar 
de Kruipclub of Speel-o-theek komen. Zie hiervoor het 

activiteitenoverzicht op de website of vraag na bij de balie 
van het OKC. 

OKC IJburglaan
Telefoon; 020 5555825
okcijburglaan@ggd.amsterdam.nl
www.amsterdam.nl/okc/oost

De LLOYDS Apotheek 
gevestigd in het 
Gezondheidscentrum 
Haveneiland heeft 
een nieuw gezicht en 
heet voortaan BENU 
Apotheek Havenei-
land

Kom gauw binnen en ontdek 
hoe snel u zich er thuis 
voelt. Want het karakter van 
uw vertrouwde apotheek 
hebben we natuurlijk onver-
anderd gelaten. U kent de 
attente medewerkers en zij 
kennen u. De dienstverlening 
is nog even vertrouwd als 
altijd en wij blijven samen 
werken met de verschillende 
disciplines en zorgverleners 
van het Gezondheidscentrum 
Haveneiland. Door de korte 
lijnen tussen de professi-
onele zorgverleners in het 
gezondheidcentrum en de 
apotheek kunnen wij u opti-
maal van dienst zijn.

BENU Apotheek  
Haveneiland
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam
020  416 01 23
haveneiland@benuapotheek.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 
08.00 uur – 17.30 uur

Komt dat zien!

Bijzondere 
vogel geland 
bij uw 
apotheek

Samen sterk met ouders, voor het kind!
Aan het eind van de gang op de begane grond bevindt zich de balie  van het Ouder- en 
Kindcentrum (OKC).  Veel ouders komen hier met hun jonge kinderen voor een bezoek 
aan het consultatiebureau. Het is goed om te weten dat achter het OKC een heel netwerk 
zit van zorgverleners (in en buiten het gezondheidscentrum), die ouders kunnen helpen 
bij vragen als het gaat om de opvoeding, ontwikkeling of gezondheid van hun kind. Het 
OKC is er voor ouders en  kinderen van 0-19 jaar. 

U kunt bij ons terecht na verwij-
zing door uw huisarts als u en/of 
uw partner zich zorgen maakt over 
de relatie, toenemend ongelukkig 
bent binnen de relatie, er grote 
problemen zijn, zoals veel con-
flicten over de opvoeding van de 
kinderen, er soms met deuren ge-
slagen wordt, geschreeuwd of erger 
als woorden niet meer volstaan. 

Relatietherapie hélpt wanneer, ook 
al ben je vol liefde aan de relatie 
en of een gezin begonnen, de ne-
gatieve gevoelens naar de ander te 
vaak overweldigend groot zijn. Dit 
laat zich vaak herkennen doordat 
verwijten en kritiek overheersen in 

de communicatie of er een grote 
stilte is ontstaan.
Relaties staan regelmatig onder 
druk door omstandigheden van het 
leven.
Je kunt als partners vastlopen in 
de drukste levensfase van jonge 
kinderen, twee banen en de hypo-
theek. Hierbij kan (ook al vergt 
therapie inzet en tijd) relatiethe-
rapie bijdragen tot stressverminde-
ring en verbetering van de relatie.
Relatietherapie is geschikt wanneer 
grote problemen de relatie ernstig 
bedreigen. Zoals bij een ernstige 
ziekte van één van de partners 
of kinderen, of wanneer één van 
beiden verliefd is geworden op 

een ander. Ook wanneer je als paar 
grote aanpassingen moet maken, 
zoals een verhuizing of zorgtaken 
voor overige familieleden kan rela-
tietherapie helpen om te leren of 
terug te halen hoe je als partners 
kunt samenwerken, elkaar kunt 
helpen en hoe je samen meer kunt 
dan alleen.
Als je als paar weet te ontkomen 
aan de valkuilen en misleidingen, 
dan heeft de liefde een veer-
krachtverrijkende betekenis in een 
mensenleven en daar kan therapie 
aan bijdragen.

Wanneer u uw vraag voorlegt 
aan uw huisarts kan deze met u 

onderzoeken of relatietherapie een 
mogelijke oplossing biedt.

Voor het maken van een kennisma-
kingsafspraak zijn wij telefonisch 
te bereiken via:
Joke Swagerman 06-18800875
Marjon Boschman 06-52712416.
Mail: Systeemtherapie@mentrum.nl
www.mentrum.nl

Let op: U betaalt vanaf 1 januari 
2012 een eigen bijdrage van €200 
p.p voor alle vormen van psycho-
therapie. Dit betaalt u naast uw 
eigen risico voor zorgkosten.
Waar mensen samenwerken is 
afstemming een pre! 

De logopedist onderzoekt en 
behandelt kinderen met spraak-
taalontwikkelingsproblemen, 
afwijkend mondgedrag, eet- en 
drinkproblemen en stemklachten. 
Tevens zijn volwassenen met arti-
culatieproblemen, stemproblemen, 
twijfels over hun communica-
tie- en presentatievaardigheden, 
afasie of slikklachten van harte 
welkom in onze praktijk. 

De praktijk wordt gevormd door 
drie logopedisten: Stijnie Biewin-
ga, Nienke Dijkstra en Edith van 
Mierlo. Per 1 april wordt Stijnie 
vanwege zwangerschapsverlof 
vervangen door Jill Aronds.  

Door het samenwerkingsverband 
met de andere partners in het 
gezondheidcentrum zijn de lijntjes 
naar andere (para)medici kort.
Uit het aantal aanmeldingen blijkt 

dat er een grote behoefte is aan 
logopedie op IJburg. Wij zijn er 
blij mee en trots op dat wij vanuit 
het Gezondheidscentrum Havenei-
land een bijdrage kunnen leveren 
aan het oplossen van de logopedi-
sche problemen van de IJburgers. 
Communiceren doen we allemaal, 
de hele dag.

Praktische gegevens
Onze praktijk is maandag tot en 
met vrijdag geopend van 9.00 uur 
tot 17.00 uur. Wij werken alleen 
op afspraak en op verwijzing van 
een (huis)arts. Telefonisch zijn wij 
bereikbaar op 020-4952286 of via 
email op logopediehaveneiland@
cordaan.nl

De diëtist geeft u advies en 
persoonlijke begeleiding op maat 
bij het succesvol volgen van een 
dieet. Ook geeft zij antwoord op 

al uw vragen over voeding.
Bij veel gezondheidsklachten, 
zoals suikerziekte, onder- en over-
gewicht, hoge bloeddruk en maag- 
en darmproblemen, is een dieet 
onderdeel van de behandeling. De 
diëtist voert persoonlijke bege-
leidingsgesprekken, maar u kunt 
ook contact onderhouden via de 
telefoon en e-mail. Indien nodig 
komt de diëtist bij u aan huis. 
Het onderlinge contact tussen 
logopedist en diëtist is zeer waar-
devol. Bijvoorbeeld wanneer er 
mensen zijn met kauw- of slikpro-
blemen en daarbij problemen met 
het eten ondervinden is samen-
werking onontbeerlijk. Om elkaar 
te spreken is het prettig dat de 
kantoren naast elkaar gelegen 
zijn. Het algemene dieetspreek-
uur vindt plaats op dinsdag en 
woensdag. Voor mensen met een 
voedselovergevoeligheid (allergie) 

is er spreekuur op maandag- of 
donderdagochtend. Voor kinderen 
is er speciaal en gratis ‘eetspreek-
uur’ (aanmelden via de balie van 
het Ouder en Kind Centrum). 

Voor de diëtist is geen verwijs-
briefje nodig, vaak is het wel 
handig. Sinds 1 januari 2012 zijn 
wij niet meer opgenomen in het 
basispakket. Wel zit de diëtist in 
aanvullende pakketten, raadpleeg 
hiervoor uw polis. Ook mensen 
met diabetes krijgen hun afspra-
ken meestal vergoed. 

Voor het maken van een afspraak 
en vragen over vergoeding kunt u 
contact opnemen met ons afspra-
kenbureau. Tel: 020-8868700.

Voor meer informatie: 
www.cordaan.nl/paramedische_
zorg  

Er is geen weg naar een goede relatie,  
de goede relatie is de weg..

Logopedist en Diëtist Cordaan; Met goed 
praten en gezond eten kom je de dag door!

Marjon Boschman en Joke Swagerman zijn relatie- en gezinstherapeuten en maken deel uit van het Centrum 
voor Relationele Therapie van Arkin en werken op dinsdag in gezondheidscentrum Haveneiland. 

Op de eerste etage van gezondheidscentrum Haveneiland zijn de logopedist en diëtist van Cordaan gevestigd. 
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Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven en  
bescheiden bedrijvigheid

 Don Florito trakteert
op 5 mei aanstaande bestaat de bloemenwinkel van don florito 
twee jaar. Verkoop via het ventwagentje, en ook de bloemige aankle-
ding van huwelijken doet eigenaresse giada graziani al veel langer. 
maar daar gaat het nu niet om. Want op bevrijdingsdag kun je in de 
winkel gekke foto’s laten maken, via de Photobooth van Damon. ofte-
wel, het ouderwetse fotohokje. Wie heeft daar niet ooit ingezeten, 
en vaak dubbel gelegen van de lach? niemand die je ziet, dus mal of 
statig, met je man, kind, jezelf of een vriendin, het kan gewoon. uit 
het apparaat rolt direct een velletje met vier foto’s, en don florito 
trakteert. de winkel is open vanaf 9.00 uur.
op 13 mei, moederdag, bezorgt don florito boeketten gratis 
tussen 9.00–10.00 uur. bij het bestellen van een bloemstuk kun-
nen kindertekeningen ingeleverd worden. deze worden dan bij het 
boeket mee bezorgd.

 Tentoonstelling zwart-licht III in De Witte Kaap
de stichting raspoetin organiseert sinds kort exposities in de Witte 
kaap op Haveneiland. tussen 4 en 6 mei is zwart-licht III te bewonde-
ren, een fototentoonstelling van de zogenoemde zwartlichtmannen. 
dat zijn de antwerpse beeldend kunstenaar en installatiebouwer 
bart prinsen, fotograaf marnix Carpentier alting, bouwkundige Hans 
koning, filmconservator mark-maul meyer en super8 filmmaker en 
initiatiefnemer jaap pieters. Zoals de naam al doet vermoeden zijn alle 
beelden in zwart/wit. de expositieruimte in de Witte kaap bevindt 
zich aan de fritz dietrich kahlenbergstraat 114 en 116.

 BijlesClub Nederland opent praktijk
in januari 2012 opende esther ravestein bijlesClub nederland. Het 
is een praktijk voor bijles en huiswerkbegeleiding voor leerlingen 
van het basis- en voortgezet onderwijs, gevestigd op ijburg. de club 
biedt didactische en pedagogische hulp bij onder meer spellings-
problemen, citotoets oefeningen, concentratieproblemen, het leren 
plannen en bij alle vakken van de middelbare school. Zie voor meer 
info www.bijlesclubnederland.nl

 Studio Boost
Sinds enige tijd heeft Cindy baai haar eigen studio boost op ijburg. 
je kunt er ontspannende massages laten doen. binnenkort gaat 
er ook een cursus babymassage van start. de studio aan het paul 
Schuitemahof 28 is te huur voor ‘boosts’. meer informatie vind je 
op www.studioboost.nl. 

 Flevoparkbad open
op zaterdag 28 april gaat het openluchtzwembad flevoparkbad 
weer open. als je op 27 april tussen 11.00–14.00 uur aan de kassa 
van het zwembad (insulindeweg 1002) een seizoenskaart koopt, 
krijg je 25% korting. neem dan wel een pasfoto en contant geld 
mee (pinnen is niet mogelijk). op maandag 3 september gaat het 
zwembad weer dicht voor de winter. Zie ook www.flevoparkbad.nl.

 Lunchconcerten in Grand Café Genieten
in grand Café genieten, bij het stadsdeelkantoor oost aan het 
oranje Vrijstaatplein, werken jongeren met een verstandelijke beper-
king in de bediening en in de keuken. Zij worden begeleid door een 
kok, een horecamanager en iemand van Cordaan. Het gaat heel goed 
met het café en dat is mede te danken aan deze jongeren. “Vanwege 
hen is de sfeer echt uniek,” zegt de manager. “Het is een sfeer die veel 
bezoekers charmeert, en daar zijn we trots op.” 
Sinds kort zijn er lunchconcerten te beluisteren in genieten, waar-
voor theo dekker pianoverhuur kosteloos een vleugel ter beschik-
king heeft gesteld. om de twee weken tussen 12.00–13.30 uur speelt 
er een getalenteerde pianist(e). kijk op www.genieten.bysodexo.nl.

Merel is 17 jaar, zit in de 5de van ‘het gym’ en rockt Le Froma-
ge. Met die band staat ze op festivals en wordt ze beroemd. Ze 
is verslaafd aan Sherlock. En ze wil nog graag actrice worden. 
Op  www.debrugkrant.nl houdt ze een blog bij.

MereLS BLOg

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

leraar: “ik kijk bijvoorbeeld  
wel eens van die britse detecti-
veseries, maar ik neem aan dat 
jullie dat nooit doen.”
merel en nina: “neuh...”

Toen kwam ik terug in dezelfde 
outfit, met een pijp in mijn mond. 
Als je rebel opzoekt in het woor-
denboek zie je een foto van mij.

Gisteravond had ik me verkleed als mr Holmes. 
Mijn moeder werd boos en stuurde me weg om 
iets anders aan te trekken.

! Meer Merel op www.debrugkrant.nl

39,5 graden 
koorts tijdens 
de tentamen-
week is het 
allerleukste 
wat me ooit 
is overkomen
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Een ecosauna, een broedplaats 
voor kunstenaars, vaklui, uit-
vinders en ondernemers, een 
woonwijk die geheel door de 
Amsterdammers zelf wordt in-
gericht, het zijn slechts enkele 
initiatieven voor de 3,6 hectare 
in de Sluisbuurt op het Zeebur-
gereiland, die door de gemeen-
te Amsterdam voor de komen-
de tien jaar beschikbaar wordt 
gesteld voor creatieve plannen. 
De zestien beste ideeën wor-
den 29 mei a.s. gepresenteerd 
tijdens een Pitchbijeenkomst in 
restaurant Praq. Een onafhan-
kelijke jury beoordeelt vervol-
gens welke partij op het terrein, 
zes voetbalvelden groot, aan de 
slag mag.

Een tijdelijke vrije zone waar 
alle Amsterdammers welkom 
zijn om hun dromen te reali-
seren. Dat is Breakland in de 
omschrijving van Hay School-
meesters van de stichting 
Amsterdam Pioniers, bedenker 
van het project. “Met Break-
land staat ons twee doelen voor 
ogen. We willen werken aan 
een nieuw stedenbouwkundig 
concept: de collectieve par-
ticuliere stedenbouw (CPS). 
Dat houdt in dat burgers niet 

langer alleen hun eigen kavel 
mogen bebouwen, daar zijn 
inmiddels genoeg voorbeelden 
van in Amsterdam, maar dat 
ze ook vrij zijn om hun eigen 
straat of woonwijk in te richten. 
Normaal gesproken is dat de 
verantwoordelijkheid van de 
gemeente, maar met Breakland 
nemen we deze taak graag van 
haar over. Dat is wat wij in de 
Sluisbuurt willen doen. We 
zien de economische crisis 
daarom ook als kans. De ge-
meente Amsterdam heeft geen 
geld meer voor stedenbouw-
kundige ontwikkeling, dus laat 
nu de burgers het maar doen.”

Met Breakland willen de 
initiatiefnemers de Sluisbuurt 
ook omvormen tot een groot-
stedelijke proeftuin en ken-
niscentrum voor innovatie, 
duurzaamheid en stedenbouw-
kundige ontwikkeling. Dat is de 
tweede doelstelling van de Am-
sterdam Pioniers. Om dat voor 
elkaar te krijgen werkt School-
meesters straks graag samen 
met andere initiatiefnemers die 
voor de Sluisbuurt creatieve 
plannen hebben ingediend. 
Zoals met Erik Rauws, die een 
ecosauna, in combinatie met 
een spa, een ecologische tuin 
en een eetcafé op het terrein 

wil bouwen. Rauws: “Amster-
dam kent geen goede sauna’s, 
daar willen we iets aan doen. 
Onze sauna wordt daarom een 
sauna voor de gehele stad. Maar 
we doen dat volgens de princi-
pes van duurzaamheid. Voor de 
bouw van de sauna kiezen we 
bijvoorbeeld voor muren die 
met strobalen zijn geïsoleerd 
en met leem bekleed. Het leem 
houdt de warmte vast en geeft 
dat geleidelijk af gedurende de 
dag. Je verliest dus geen warmte 
via de schoorsteen, zoals bij 
gewone huizen. Bovendien is 
duurzaam bouwen goedkoop, 
en is de sauna na tien jaar een-
voudig af te breken.”

Rauws en Schoolmeesters 
verheugen zich erop om aan 
de slag te mogen in de Sluis-
buurt. Ze zijn de gemeente ook 
erkentelijk dat deze het ge-
bied beschikbaar stelt. Al zou 
Schoolmeesters wel graag zien 
dat de gemeente zorgt voor een 
stroom- en waterpunt naar het 
terrein. “Daar heeft ze ook pro-
fijt van als er na tien jaar echt 
gebouwd gaat worden. Doet ze 
dat niet, dan moeten de plan-
nenmakers ervoor opdraaien. 
Dat betekent tonnen startkapi-
taal extra, nog voordat we iets 
hebben kunnen doen.” 

Door Michel van Dijk

Sluisbuurt
een vrijplaats  
voor alle  
amsterdammers



avondvierdaagse op IJburg 
zoekt vrijwilligers 
De commissie Avondvierdaagse is op zoek naar vrijwilligers die 
willen helpen om de wandeltocht over 5 en 10 kilometer in goede 
banen te leiden. Men is op zoek naar verkeersregelaars, toezicht-
houders, wc-wachten en mensen die de EHBO-post bemannen. 
“Zonder hulp geen avondvierdaagse,” aldus de organisatie.

Het startpunt ligt net als vorig jaar op het schoolplein van de 
Montessorischool op Steigereiland. Het is pas de tweede keer dat 
de avondvierdaagse vanaf IJburg plaatsvindt. Tot 2011 moesten 
de kinderen van deze wijk naar startpunt Zeeburg uitwijken, 
maar daar werd het door de grote toestroom erg druk. Vier 
daadkrachtige moeders hebben zich ingespannen om de tocht 
in de nieuwe wijk te gaan organiseren. Dat lukte, na veel geregel 
met de Wandelbond. De avondvierdaagse wordt gehouden van 
4 tot en met 7 juni. Via  startpuntijburg@yahoo.com kun je je als 
vrijwilliger aanmelden.

De eerste dag van de vierdaagse (maandag 4 juni) gaat het, net als 
vorig jaar, over de Nesciobrug. Dat betekent dat het tussen 18.00 
en 19.00 uur heel druk is op deze smalle brug. De organisatie 
vraagt andere weggebruikers om begrip voor de overlast en doet 
een beroep op hen om hun snelheid aan te passen. De deelne-
mers wordt gevraagd zoveel mogelijk rechts te lopen. Zo blijft 
het voor iedereen veilig.

Sinds woensdag 25 april heeft 
boekhandel Van Pampus een 
zogenoemde shop-in-shop op 
IJburg. In de (kinder)cadeau-
tjeswinkel De Beestenwinkel 
aan de IJburglaan is een ruime 
hoek ingericht met mooie boe-
ken voor jong en oud. Eigenaar 
Carel van Pampus zorgt dage-

Boeken Van Pampus nu te  
koop in De Beestenwinkel

lijks voor een mooi assortiment 
boeken in de wijk. Ook Rik 
Reerds van De Beestenwinkel 
is blij. “Het is een echte aan-
vulling voor onze winkel, die 
goed past bij de bewoners van 
IJburg.” Van Pampus opende 
zijn eerste boekwinkel in 2009, 
in een oude koffieloods aan de 

KNSM-laan. Het is een buurt-
boekwinkel, ‘die wil uitnodigen 
tot oponthoud’ met uitdagend 
mooie boeken en een comforta-
bele leeshoek.

Koninginnedag bij de haven:  
vrijmarkt, muziek en spelen
Om de woorden van vorig jaar 
nog maar eens te herhalen: 
wat in het Vondelpark kan, 
kan zeker ook in de haven van 
IJburg. Daar ligt een grasveld 
te wachten op ondernemende 
kinderen. Die er waarschijn-
lijk massaal hun kleedjes 
neerleggen en hun overbodig 
geworden speelgoed verko-
pen. Of hun oude boeken en 
Donald Ducks. En wat dacht 
je van zelfgemaakte taart en 
limonade? Andere slimmeri-
ken komen met zelfbedachte 
spelletjes als kat knuppelen en 
ballen gooien. Een muziekin-
strument of een dansopvoering 
wellicht. Kun je veel geld mee 
verdienen, vraag maar eens om 
je heen. 
Ondertussen langs de kades 
draait een dj muziek bij NAP, 
schijnt de zon (hopelijk) en 

zitten in het oranje gehulde 
mensen overal op het terras. 
We hoorden dat er misschien 
een springkussen komt. En 
ook wordt er, een voetbaltoer-
nooitje georganiseerd. Als Ajax 

dan ook nog kampioen wordt 
– en waarom zouden we daar 
niet vanuit gaan – zit je er echt 
wel goed.

Ook in de rest van Oost in 
van alles te doen. Zo is er het 
muziekfestijn Loveland in het 
Oosterpark, een feest op de 
Kop van Java en het Bredeweg-
festival in de Watergraafsmeer.

Alles kleurt oranje op 30 april foto martijn van den dobbelsteen
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Lente op de Pampuslaan

”“

Dobbelsteen Fotografie
www.dobbelsteenfotografie.nl

• Schoenmakerij
• Sleutelservice
• Naamborden
• Tassen & Koffers
• Modeaccessoires
• Eastpak 

Pampuslaan 35 | Amsterdam IJburg

Multi Gratis boodschappen? 
VraaG naar de klantenkaart. 

7 daGen per week open 
Van 08.00-20.00 uur

indo jaya
indonesische specialiteiten

traiteur & catering
H a L a L

pampuslaan 37 • 1087 hp amsterdam 
06 23712134 • www.indojaya.nl

Onbetwist uw
broodspecialist  

KADDOUR
SLAGERIJ

Pampuslaan 22
1087 LA Amsterdam
Eindhalte tram 26

020 4161832

Pampuslaan 41-43
(vlakbij Strand Blijburg)

1087 HP Amsterdam
020 - 4160 759

www.ijsbonbonnetje.nl

Pampuslaan 11-19 | 1087HP amsterdam
(Eindhalte tramlijn 26, naast het IJburgcollege)

DÉ AVONDWINKEL
OP IJBURG! 

DAGELIJKS GEOPEND!
ZON T/M DON 14.00 - 01.00 UUR
VRIJ EN ZAT 14.00 - 02.00 UUR

Heel de avond Surinaamse afhaalkeuken met 
roti, bami, nasi en belegde broodjes

Lotto, Toto, Lucky Day, krasloten - ov-oplaadpunt
Groot assortiment aan wijn - Moneygram

Pampuslaan 39 - Amsterdam
020 - 416 11 24

www.midnightijburg.nl

Kom 5 mei as. 
en vier met  
ons mee,  
we hebben 
een echte 
photobooth 
waar je jouw 
eigen gekke 
foto’s kunt 
laten maken, 
DON FLORITO 
trakteert

Platform eeN, reis naar 
spirituele duurzaamheid
Bewoner van Oost Roel Fooy organiseert van 6 tot en met 11 
juni een reis naar Can Portell in Spanje. De reis is vooral be-
doeld als een spirituele zoektocht naar jezelf. Fooy: “Tijdens de 
workshops ben je een ontdekkingsreiziger naar lichaam, ziel en 
gevoel. De reis voert je langs verhalen, in een rol die je zelf gaat 
vormgeven als kloeke Columbus of misschien wel als een ver-
leidelijke afrodite. Uiteindelijk bereiken we het punt waar alles 
weer bij elkaar komt, de grote ontdekking dat alles EEN is.” Elke 
dag begint met een meditatie. 

Fooy heeft uiteindelijk een platform van duurzaamheid voor 
ogen, voor je eigen leven en dat van je gezin. Denk daarbij aan 
zonnepanelen, groentetuinen en kennis delen op het gebied van 
voeding, meditatie en lichaamswerk. Ook kinderen doen straks 
mee, bijvoorbeeld via (massage)workshops. Zie voor meer infor-
matie:  www.eenspirituelereis.nl.

IJbuurtveer XIII brengt je op sommige zondagen van CS naar IJburg 

en vice versa. foto martijn van den dobbelsteen

ik ren door het diemerpark en word lichtjes 
geëlektrocuteerd als ik onder de draden door 
loop. Zoals altijd. om de paar meter zit een buis 
in de grond om het gifpeil te meten. overal in het 
landschap staan hoogspanningsmasten. 
als we hier fietsen, zegt jeetje: ‘niet daar onder-
door, mama. niet daar onderdoor. Het voelt zo 
gek.’ en dan schudt ze kort met haar hele lichaam.
de buren fluisteren: ‘in de lijsterbesstraat schij-
nen zeven mensen ziek te hebben.’ 
de school van jeetje heeft, uit voorzorg, het 
noodgebouw verplaatst. iemand schijnt zijn kind 
zelfs van school te hebben gehaald. Vanwege de 
elektromagnetische straling. in mijn oor steeds 
hetzelfde liedje om het aanhoudende gezoem 
van de masten niet te horen. je zou ook kunnen 
denken dat het park vol krekels zit. dat het hier 
altijd hoogzomer is.
op zondagochtend maken we een wandeling 
langs het riet en het water. de dames – jeetje, 
deetje – en ik. Halverwege stoppen we om appel 
en peer te eten. de zon schijnt, de lucht is blauw. 
‘ik vind het zo jammer dat we dood gaan,’ zegt 
jeetje. Ze neemt een hap van haar peer.

‘ik ook.’
‘ik lig daar soms wakker van.’
‘dat moet je niet doen.’
‘ik ben bang dat jij een keer dood gaat en dat ik 
dan nog leef.’
‘dat gebeurt nu nog niet.’
‘maar wel een keer.’
‘dan ben ik heel oud en wil je best een keer van 
me af.’
‘Zo ga ik nooit denken,’ zegt ze.
‘dat weet ik.’
‘Het kàn wel binnenkort gebeuren,’ zegt ze. ‘je 
kunt een ongeluk krijgen. of een ziekte.’
‘Het heeft geen zin om daaraan te denken,’ zeg ik. 
‘We leven nu toch?’
Ze kijkt me aan. Het perensap druipt van haar kin. 
‘ik voel mijn hart kloppen,’ zegt ze.
‘ik mijn hart ook.’
We hebben onze handen op ons hart. deetje zit 
aan de andere kant in het riet. Haar ogen samen-
geknepen in het zonlicht. naast haar zit bumba 
de knuffel. deetje eet haar melige appel met 
klokhuis en al op. Het is een heel idyllisch plekje. 
als je die mast weg zou denken.

Park Idylle

eLKe geUrTS

Het dagelijks bestuur zegt te 
staan voor een goed dieren-
welzijnsbeleid, waarin het past 
om honden zoveel mogelijk de 
ruimte te geven. Op aanraden 
van de Hondenlobby Water-
graafsmeer en de Dierenbe-
scherming Amsterdam heeft 
het DB van Oost nu een plan 
gemaakt om 15 extra uitrenge-
bieden in te richten. 

In het stadsdeel wordt veel 
overlast van honden ervaren. 
In april stuurde een lezeres 
een verontruste mail naar deze 
krant over het toenemende 
aantal mensen dat hun hond, 
bijvoorbeeld in het Diemer-
park, zonder gêne los laat 
lopen, ook waar dat niet mag. 
“Toen ik er iets van zei, werd 
ik uitgescholden. Een week 
later werd mijn zoon van 1 
door zo’n loslopend gevaarte 
besprongen. Doet ie anders nooit, 
was het geijkte antwoord. Er 
wordt nooit gecontroleerd, dus 
de hondenbezitters kunnen 
gewoon hun gang gaan. En dan 

heb ik het nog niet eens over 
de bergen poep op het gras-
strookje voor mijn huis.”

Het stuk over de uitrengebieden 
vind je op site van stadsdeel 
Oost onder het kopje ‘actueel’.

Van de Wijkredactie

De dierenbescherming adviseert extra uitrenplaatsen. Maar horen honden in 

een stad? foto martijn van den dobbelsteen

Het aantal plekken waar honden los mogen lopen wordt flink uitgebreid in Oost. Ten-
minste, als het aan het dagelijks bestuur (DB) ligt. Het plan (met locatiekaart) ligt tot 
woensdag 30 mei ter inzage. De hoeveelheid honden lijkt echter toe te nemen, en bij 
lange na niet alle baasjes gedragen zich naar behoren. Dat blijkt uit brieven aan deze 
krant van verontruste lezers. Honden lopen overal los en poep opruimen – ook ver-
plicht op uitrenplaatsen – gebeurt niet. “Er wordt totaal niet gehandhaafd.”

Stadsdeel Oost wil meer plek 
voor honden. Bewoners ook?

Oost krijgt z’n pontje
buurtveer sluit aan op veerdienst IJburg
Het historische IJ-buurtveer XIII, dat sinds een aantal jaar vaart 
tussen Amsterdam CS, het Oostelijk Havengebied en Nieuwen-
dam, krijgt binnenkort aansluiting op de veerdienst IJburg-
Pampus/Muiderslot/Vuurtoreneiland. Voorlopig alleen op een 
aantal zondagen, maar IJburg heeft dan toch een veerverbin-
ding met de stad.

De veerdienst XIII, ook wel het Nieuwendammerbootje 
genoemd, vaart via Centraal Station (pier 14) langs de oostha-
vens, de oude havengebouwen van het Oostelijk Havengebied 
en maakt via Sporenburg de oversteek naar Nieuwendam. Op 
zondag 29 april (en daarna elke laatste zondag van de maand 
tot en met september) koerst het schip richting IJburg, waar 
het rond 10.30 uur aankomt. Op IJburg kun je overstappen op 
het veer van rederij ’t IJ richting Pampus, Vuurtoreneiland en 
Muiderslot. Om 11.00 uur vaart de XIII terug naar CS.

De XIII wordt bemand door vrijwilligers die zich via het 
Museum voor het Openbaar Vervoer En straatbeeld, Amster-
dam (Move) inzetten voor het behoud van schepen en andere 
historische vervoersmiddelen zoals trams en bussen. In de 
eerste helft van de vorige eeuw beschikte Amsterdam over een 
uitgebreid veerlijnennet over het IJ om woon-werkverkeer tus-
sen de stad en de noordelijke IJ-oevers te vergemakkelijken. De 
bijnaam ‘het Nieuwendammerbootje’ dankt de XIII aan de lijn 
Centraal Station – Nieuwendam. Door de aanleg van de tunnels 
werd een groot deel van de voetveren overbodig en verkocht; 
de veerdienst Diemerdam werd vijftig jaar geleden opgeheven. 
Dankzij vrijwilligers is de XIII een aantal jaar geleden in oude 
glorie hersteld en terug in de vaart genomen. 

Zie voor de dienstregelingen  www.move-amsterdam.nl en 
www.rederijhetij.nl.

Korting voor lezers van de Brug
een vaartocht van twee uur met de xiii kost €7,50 voor 
volwassenen en €5 voor kinderen. desgewenst kun je in 
nieuwendam, een historisch dijkdorp met een leuk café, 
pauzeren en een wandeling maken. je fiets mag mee en tus-
sendoor afstappen kan ook. lezers van de Brug krijgen bij 
inlevering van deze bon €2,50 korting op het volwasse-
nen-tarief en €1 op het kinderkaartje.

Poll 
Heeft stadsdeel Oost inderdaad extra uitrenplaatsen nodig? 
Of horen honden niet in een dichtbevolkte stad?
Stemmen kan op www.debrugkrant.nl. de uitslag wordt gepubliceerd 
in de editie van mei. 
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Open Haven festival 2012

Deze pagina is mede  
mogelijk gemaakt door 
WVIJ www.wvijburg.nl en 
AM Noordwest www.am.nl

Precies om 12.00 scheen de 
zon. Wat een mooie traditie.

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.

“De motorkap als podium”

Naam Paul Andrew Ivkovikh Beroep muzikant Geboren in 1958 in Amsterdam Bekend van o.a. zijn optredens vanuit de Chevrolet Impala 
met Johnny & the Gangsters of Love, te zien in de reclame Brand New Day

Als je in de zomer wel eens een terrasje pakt in Amster-
dam of omstreken is de kans groot dat je kennis hebt 
gemaakt met Johnny & the Gangsters of Love. De band 
maakt de stad onveilig met zijn rock-’n-rolloptredens van-
uit de blauwe Chevrolet Impala. De band is steevast ‘op de 
vlucht voor de politie’,  These boots are made for walkin is 
regelmatig onderdeel van het repertoire en een optreden 
is altijd een bliksembezoek. Een interview met Paul And-
rew Ivkovikh, leadzanger, gitarist en oprichter van de band 
vond plaats – hoe kan het ook anders – in de auto.

Door Dieuwertje Mertens

 jasin de

Johnny

Johnny in de ‘moordjas’ schrijft het liefst zijn eigen nummers foto martijn van den dobbelsteen

Je gaat nu al 15 jaar door het 
leven als Johnny. Waarom 
Johnny?
Hij steekt een sigaret op en 
inhaleert diep: “Ik heb de naam 
gejat van een bandje dat Joh-
nny Herpes & the Gangsters 
of Love heette. Het bestond 
maar zes weken, maar ik vond 
het zo’n coole naam, dus ik 
noemde mijn band ook zo. Op 
een gegeven moment heb ik 
het ‘herpes’ maar laten vallen, 
ik vond het grappig, maar bij 

sommige mensen had het toch 
rare associaties. Ik ben in ’97 
begonnen. In die tijd waren 
lange namen ‘in’. Ik speelde 
bijvoorbeeld ook in een bandje 
dat Tough Guys Don’t Dance 
heette.”

Wat voor leven leidde je voor-
dat je Johnny werd?
“Ik heb van alles gedaan. Ik 
ben een tijdje machinist bij de 
spoorwegen geweest. Maar ei-
genlijk vind ik dat niet leuk om 
te vertellen. Dat haalt toch de 
magie een beetje weg. Hou het 
er maar op dat ik veel verschil-
lende baantjes heb gehad. Ik 
speelde in heel veel bandjes, ik 
heb altijd muziek gemaakt. Ik 
ben opgegroeid in de muziek. 
Mijn vader was Canadees en 
mijn ouders gingen scheiden 
toen ik heel jong was. De eerste 
jaren van mijn leven woonde 
ik aan het Van der Helstplein 
(Nieuwe Pijp) bij mijn oma en 
opa. Mijn opa was dirigent bij 
het Leger des Heils. Er werd al-
tijd gezongen in huis. Psalmen.” 
Hij zingt ter illustratie een paar 
regels Halleluja.

Dat is nogal een overgang ge-
weest. Van religieuze liederen 
naar rock-’n-roll. 
“Zo’n groot verschil is er niet. 
Je verspreidt het woord.” Lacht 
hard: “Een iets ander woord 
misschien. Maar muziek is mu-
ziek. Vergis je niet: mijn opa was 
dan wel dirigent bij het Leger 
des Heils, maar er werd bij ons 
thuis niet gebeden voor het eten 
of zo. Op mijn 14de kreeg ik 
een gitaar van mijn opa. Ik had 
vrienden die gitaar speelden, 
een van hen speelde You’ve got 
a Friend op z’n gitaar. Linda, de 

mooiste meid van de klas, was 
daarvan onder de indruk. Toen 
dacht ik: dat wil ik ook. Eind 
jaren tachtig speelde ik in een 
bandje dat rock-’n-roll speelde. 
Toen ben ik naar rock-’n-roll 
gaan luisteren, om nummers in 
te studeren.” Hij zingt een paar 
loopjes voor en drumt daarbij 
op het stuur. 

Hoe kwam je erbij op te gaan 
optreden vanaf de motorkap 
van je Chevrolet?
Met een paar muzikanten ging 
ik naar de Sneekweek. We zou-
den gaan optreden in een café. 
De boxen zaten in de achterbak. 
Ik had een megafoon meegeno-
men om te roepen dat Johnny & 
the Gangsters of Love zouden 
gaan optreden. En ineens dacht 
ik: waarom dat gesleep met ap-
paratuur? Waarom laten we al-
les niet gewoon in de auto staan? 
Eerst trad ik op voor de auto en 
sprong ik af en toe op de motor-
kap. Nu gebruik ik de motorkap 
als podium en spelen de bassist 
en de drummer vanuit de auto. 
De politie knijpt bij festivitei-
ten een oogje toe. Die middag 

haalden we 300 gulden op. Het 
bleek een succes.”

Waarom wil jij altijd in een 
bandje spelen? 
“Misschien toch een beetje 
voor dat jongensgevoel. Ik kom 
overal. Ik word geboekt voor 
bruiloften, officiële openingen 
bij de gemeente, treed op bij Ro-
tary Clubs, bedrijfsfeestjes voor 
glazenwassers, jongens die een 
paar jaar moeten zitten, noem 
maar op. Laatst moest ik optre-
den in ’t Gooi. Ik kwam bij een 
huis met een oprijlaan met een 
rotonde. Dan beginnen we vaak 
met het nummer In the Getto. Op 
weg naar zo’n optreden stoppen 

we onderweg een paar keer bij 
een terras.”

Leid je ook echt een rock-’n-
rollbestaan?
“Als je bedoelt: een leven met 
veel drugs, drank, seks en 
rock-’n-roll, dan is het ant-
woord: ja. Ik ben een paar keer 
getrouwd geweest en heb daar 
twee bloedmooie dochters aan 
overgehouden, maar vrouwen 
willen op den duur altijd bij me 
weg. Ik rook bijvoorbeeld als 
een ketter. Precies datgene wat 
vrouwen aantrekkelijk aan me 
vinden, stoot ze op een gegeven 
moment af. Ik leid een nachte-
lijk bestaan.”

Je treedt altijd op met covers. 
Schrijf je ook wel eens je eigen 
nummers?
“Ik zou niets anders willen dan 
optreden met mijn eigen num-
mers. Ik heb bijvoorbeeld een 
uptempo nummer, in de stijl 
van Johnny geschreven. Het 
heet: Dat mag niet en gaat over 
de regeltjes in Nederland, het 
anti-rookbeleid in de kroeg was 
daar bijvoorbeeld een aanlei-
ding voor.”

Wat vind je van de jas?
“Een moordjas. Mag ik ’m aan-
houden?”

Kijk op: www.johnnygo.nl
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Visseizoen

Zou ze wel of niet opstaan. Wel of niet haar moe-
der bellen. ja of nee. Voor of tegen zijn. Woonde 
ze maar niet tussen al die drukke mensen met 
hun overvolle agenda’s en geen tijd. Het werd 
opstaan. Ze zou er geen spijt van krijgen. frank 
was al weg, een zweem van zijn aftershave hing nog 
in de badkamer. de vloer was nat van het slecht 
weglopende douchewater. Haar voeten waren nu 
ook nat. en koud. frank stond altijd op, ook wan-
neer hij geen afspraken voor die dag had. Ze stelde 
zich hem geknipt en geschoren in zijn kantoortje 
voor. naast de telefoon. al leek het onnodig naast 
een telefoon te gaan zitten, wanneer je deze ook 
gewoon in je broekzak mee kon nemen. Wel eens 
van administratie gehoord? daar had hij nu mooi 
‘even’ tijd voor. Hij was creatief, haar frank, als je 
geen huizen kon verkopen, bleef er nog genoeg 
ander werk over...

Voor hen was het niet zo erg, een paar magere 
maanden, misschien jaren. als je een gezin had, 
ja, dan was het andere koek. maar dat hadden ze 
niet. Hij streek over zijn strakke buik, trok zijn 
overhemd rechter. Hij zit al goed schatje. Had 
ze er toen over moeten beginnen? dat het haar 

juist leuk leek om wel zo’n gezinnetje te worden. 
Waarom ging er bij haar nou nooit eens iets van-
zelf. Ze moest het vuilnis nog buiten zetten. een 
paar vette kraaien gluurden naar haar container. 
Ze besloot hem te bellen. na het hai schatje en 
hai liefje, vroeg ze of hij het druk had.
‘ik ben bezig, ja, hoezo?’
‘ben je op kantoor?’
‘Waar anders?’
‘Wat doe je, schiet het al op, nog nieuws?’
‘Wat is er nou, waarom bel je, je belt nooit.’
‘ik probeer het me gewoon voor te stellen, meer 
niet. ik denk aan je, dat zou je fijn moeten vinden.’
‘dat vind ik ook.’
‘maar... ik hoor een maar...’
‘ja..., maar, vertrouw je me niet.’
‘jawel, juist wel. ik vertrouw je volledig.’ Hoe goed 
kende ze hem eigenlijk? ‘maar mis jij niet iets? iets 
extra’s in je leven. iets van ons samen...’
‘Wat zit je te vissen?’
Het was een kokmeeuw die als eerste haar 
uitpuilende vuilniszak kapot pikte. Verderop werd 
gevliegerd. Het waaide hard, misschien wel te hard. 
Het gestreepte ding met de meterslange staart 
zwenkte. links, rechts, weer naar links. 

JOSINe MarBUS

Van 24 augustus tot en met 16 
september slaat Magneetfesti-
val opnieuw de tenten op in de 
Oostpunt van Zeeburgereiland. 
Het gaat er initiator Jesse Lim-
men om dat bezoekers invloed 
uitoefenen op de program-
mering. Niks staat nog vast en 
daarom is hij voor de line-up 
2012 op zoek naar muzikanten, 

Magneetfestival terug  
op Zeeburgereiland

kunstenaars, theatermakers, 
poëten en andere expressio-
nisten. Lanceer jouw idee op 
de website magneetfestival.nl 
en bij genoeg stemmers sta je 
met je act of kunstwerk op het 
Magneetfestival. 
Het Magneetfestival ontstond 
op Ruigoord. Daar bouwde 
Limmen ooit van sloophout 

en een oude caravan de eerste 
Magneetbar: in ruil voor een 
positieve bijdrage aan de sfeer 
ontvingen bezoekers een gratis 
biertje. Het werd een hit en via 
uitingen op het Solar Festival 
en Lowlands is er nu in de 
zomer voor de tweede keer een 
Magneetfestival op Zeeburger-
eiland.

Kijk voor informatie op www.
magneetfestival.nl. Alle tot nu 
toe aangemelde ideeën en de 
vorderingen vind je daar ook.

Ze zijn bedoeld om goede voor-
waarden te scheppen voor de 
voortplanting van de rugstreep-
pad die in het Diemerpark leeft. 
Rugstreeppadden, die 10 tot 17 
jaar oud kunnen worden, zijn in 
Nederland beschermd door de 
Europese habitatrichtlijn.

Padden houden van open zand-
grond met veel zonlicht. Nadat 
het Diemerpark na de sanering 
begroeid is geraakt, zijn de pad-
den naar stukken braakliggend 
terrein op IJburg getrokken. 

Nadat de gemeente een veror-
dening kreeg om de dieren te 
verplaatsen heeft stadsecoloog 

Martin Melchers vorig jaar ei-
genhandig emmers vol padden 
(in totaal 10.000) teruggebracht 
naar het Diemerpark.

De nieuwe poelen zijn gevuld 
met water uit het Amsterdam-
Rijnkanaal. De rugstreeppad is 
buiten de paartijd niet aan water 
gebonden, maar om eitjes af te 
zetten betreedt het vrouwtje kor-
te tijd het water. De rugstreep-
padden weten naar verwachting 
de poelen vanzelf te vinden. 

Door Kirsten Dorrestijn

Paddenpoel, om voortplanting van de 

rugstreeppad te bevorderen

foto martijn van den dobbelsteen

In het Diemerpark zijn drie betonnen paddenpoelen 
geplaatst. De boemerangvormige bekkens zijn tussen de 
Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte 
van het ooievaarsnest, ingegraven in het zand.

Paddenpoelen  
in het Diemerpark

Verhalenman brengt verhaal 
over de lente van ’43
Verteller Karel Baracs brengt binnenkort Waarom lijn 8 niet meer rijdt 
(11+). Het verhaal gaat over de lente van 1943, toen in Amsterdam 
de Jodenvervolging in volle gang was. De vriendinnen Hester en 
Pauline zijn getuige van het onrecht dat hun medeburgers wordt 
aangedaan. Ze besluiten in actie te komen. Met gevaar voor eigen 
leven ontvoeren ze Joodse kinderen vanuit de streng bewaakte 
crèche aan de Plantage Middenlaan. De voorstellingen (70 minu-
ten) zijn op 1 mei, 2 mei en 3 mei om 20.00 uur (entree €10) en op 
6 mei om 14.30 uur, in zijn atelier in de Lumièrestraat 77. Voor deze 
laatste voorstelling geldt een speciale korting voor IJburgers, met 
dank aan Ymere.  Verhalen vertellen verbindt mensen, aldus Ba-
racs. Om IJburgers met elkaar te verbinden, geeft hij daarom een 
cursus Vertellen, op vier dinsdagavonden vanaf 22 mei. Deelne-
mers leren de fijne kneepjes van het vertellen. De cursus kost €40. 
Meer informatie over de cursus en reserveren voor de voorstelling: 
020-6755535 of  mieke@verhalenman.nl. 

Circus Treurdier verbindt 
in Het eeuwige Nachtcafé
Van 16 t/m 19 en van 23 t/m 26 mei opent muziektheatergezel-
schap Circus Treurdier de deuren van haar Eeuwige Nachtcafé 
in Het Depot op de KNSM-Laan 11 in Amsterdam. Het is een 
modern café chantant, een surrealistisch theatercafé. Je kunt er 
terecht voor een borrel, een goed gesprek, maar vooral om het 
Reviaanse, literair-filosofische, ironisch-komische, kortom het 
typisch Treurdieriaanse. Circus Treurdier is een muziektheater-
gezelschap dat in 2008 is ontstaan op de Amsterdamse toneel-
school en de kleinkunstacademie. In 2011 wonnen zij met hun 
concept van Het Eeuwige Nachtcafé de tweede prijs op het Fringe 
festival. Kijk voor meer informatie op www.circustreurdier.nl

Het zijn de Europese kijkdagen en daarom is het historische ter-
rein van Fort Diemerdam op vrijdag 11 mei tussen 09.30–15.00 uur 
open voor publiek. Dan is er de kindertheatervoorstelling Mous-
tachio (8+), zijn er natuur- en historische wandelingen en infor-
matiekramen. Ook kunnen bezoekers abseilen en een stormbaan 
bedwingen. Kijk voor het complete programma op  www.stadsher-
stel.nl. Fort Diemerdam ligt aan het einde van de al net zo histori-
sche Diemerzeedijk tussen IJburg en Diemen. Fort Diemerdam 
maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam, een 135 kilometer 
lange verdedigingslinie die tussen 1880 en 1914 werd gemaakt. Het 
is een monument beschermd door het rijk en staat sinds 1996 op 
de werelderfgoedlijst van Unesco, zoals ook bijvoorbeeld de Chi-
nese Muur. Op het fort is een horecapaviljoen voltooid, dat binnen-
kort open zal gaan. Europese Kijkdag Fort Diemerdam, Overdie-
merweg 37 (Diemen), 11 mei van 09.30–15.00 uur, entree gratis. Lees 
op  www.debrugkrant.nl, zoekwoord ‘fort diemerdam’ het complete 
verhaal over het fort, de plannen en de natuur.

abseilen van Fort Diemerdam 

geloof ’t of niet, maar de moestuin is 
omgespit! ja! manlief heeft afgelopen zater-
dag de schop ter hand genomen en twee 
uur later lag er een zwart stukje grond, 
onderverdeeld in drie bedjes, gescheiden 
door looppaadjes bedekt met stro. Heel 
decoratief. Hij heeft de composthoop er 
ook meteen doorheen gespit. Waar een 
kwaadaardige moedervlek al niet toe kan 
leiden, maar dat is een ander verhaal, uitein-
delijk met goede afloop overigens. 
goed, meteen met kind naar een tuincen-
trum en nu staat een van de bedjes vol met 
hete pepertjes in wording. Hij zei: “mama, 
dit zijn de paprika’s-die-ik-zó-lekker-vind-
plantjes!” ik ben er wijselijk niet op in 

Lees de bereiding van Kip met saus van zoetzure pepertje op www.debrugkrant.nl/ 
columns/cityfarming

Heet
Door Sinette Hesselink

Kip met saus van zoetzure pepertjes  
500 gr rode pepertjes, zonder steeltjes | 6 tenen 
knoflook | 750 ml goede azijn | 650 gr bas-
terdsuiker

CITyFarMINg

gegaan, want ruzie met een vijfjarige in 
een tuincentrum wil je niet èn hij komt er 
vanzelf achter. als er iets in dat hoofdje zit… 
ook dat heb ik aan manlief te danken.
We wachten nu op zon en hebben voor-
zichtigheidshalve omgekeerde glazen potten 
over de plantjes geplaatst. 
ik denk dat het een heet zomertje gaat wor-
den. kip op de bbQ, gegrilde paprika, wat 
gepofte aardappel erbij. ergens in augustus 
kunnen we de eerste oogst verwachten.

Proef met wisselcontainers 
voor de inzameling van afval
De stadsdelen Oost en Zuidoost voeren met het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amster-
dam een proef uit met wisselcontainers voor het inzamelen van afval. Volle containers 
met afval kunnen voortaan op een wissellocatie dichtbij het inzamelgebied worden 
neergezet. Vanaf daar kunnen ze met drie tegelijk getransporteerd worden naar het 
AEB. Dit levert naar verwachting een besparing op in kosten en in de uitstoot van CO2 
en fijnstof. In plaats van met een volle afvalwagen naar het AEB aan de andere kant van 
de stad te rijden immers, wisselt de chauffeur de volle wisselcontainer om voor een lege 
op de wissellocatie op Zeeburgereiland. De proef is gestart omdat de productiviteit van 
de inzamelvoertuigen van Oost en Zuidoost minder wordt door drukte op de weg. De 
proef loopt tot eind februari 2013. 

WWW.ORKEST.NL

KAARTEN €22,50/KINDEREN TOT 12 JR €11,00 VIA 
DE KASSA VAN HET MUZIEKGEBOUW 020 – 788 20 00 
(12-18 UUR, MA T/M ZA) OF WWW.ORKEST.NL

Kleinsinger 
Tubby the Tuba
Vaughan Williams  
The Wasps
Prokofjev 
Peter en de wolf

Familie
 concert concert concert
Kleinsinger 
 concert
Kleinsinger 

Familie
 concertFamilie

Bas Wiegers, dirigent
Pepijn Cladder, regie
23 mei, 15 uur  6+
Muziekgebouw aan het IJ
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Sport tijdens en na de zwangerschap
Zwanger en toch blijven spor-
ten? Of net bevallen en weer 
zin om te gaan sporten? Iedere 
maandagavond traint een groep 

Tha Firebirdz, coole basketbalclub 
voor kinderen
Sinds een aantal jaar is Basketball’s Cool actief, ondersteund 
door de Nederlandse Basketbal Bond en Sportservice Am-
sterdam. Een initiatief in het leven geroepen om kinderen en 
jongeren kennis te laten maken met deze sport. Enthousiast? 
Dan kan je zoon, of dochter zich aanmelden bij Tha Fire-
birdz. Bij IJburgs eigen basketbalclub kunnen kinderen tot 
12 jaar trainen en competitie spelen. De club groeit en is op 
zoek naar nieuwe leden, maar heeft ook ouders nodig die 
een handje kunnen helpen. 

Bij Tha Firebirdz zijn ze vooral op zoek naar mensen die 
helpen met tafelen (het bijhouden van de score tijdens 
wedstrijden), die kunnen rijden naar uitwedstrijden of die 
bestuurstaken op zich willen nemen. De trainingen zijn 
op maandag- en op donderdagavond in de gymzaal van het 
IJburg College. Voor meer informatie www.thafirebirdz.nl.

SPOrT

Wij spelen dit seizoen voor het 
eerst op een half hockeyveld 
en met z’n achten. Het veld is 
groter dan toen we nog in de E 
speelden. Dat betekent harder 
slaan, meer samenspelen en 

meer lopen. Het leukste vin-
den we dat onze groep meiden 
hetzelfde niveau heeft. Vorig 
jaar zijn we na de selectiewed-
strijden uitgenodigd om in het 
eerste elftal te spelen. Nu we 

selectiespeelsters zijn wordt er 
meer van ons gevraagd: twee 
keer per week trainen en iedere 
zaterdag een wedstrijd, zelfs in 
de wintermaanden. Ons team 
heeft het goed gedaan en we 
spelen nu twee klassen hoger in 
het district Noord-Holland dan 
toen we begonnen in septem-
ber. We zitten op verschillende 
scholen op en rond IJburg, 
maar omdat we elkaar drie keer 
per week zien zijn we vriendin-
nen van elkaar geworden. Dat 
kun je goed zien op deze foto. 
Die is gemaakt na een verloren 
partij, maar dat verlies waren we 
snel vergeten. We zaten lek-
ker te chillen na de wedstrijd. 
We hebben al superveel zin in 
volgend seizoen. Dan spelen we 
elftal-hockey en hopen we dat 
onze club er een nieuw veld bij 
heeft en een eigen clubgebouw. 
Kunnen we chillen in ons eigen 
clubhuis en naar echte hockey-
feesten toe. 

Hockeyteam M8D-1 van 
aHC IJburg stelt zich voor

Zaterdag 15 april had de M8D1 van AHC IJburg het ondanks een tomeloze 

inzet lastig tegen Mijdrecht. Coach Allard sprak z’n team toe en Isis maakte nog 

een top goal. Eindstand 1-7. foto martijn van den dobbelsteen

Training Tha Firebirdz in de sporthal van het IJburg College 

foto martijn van den dobbelsteen

Zeilschool Kapitein Uil geeft 
sinds 2008 zeillessen rond 
IJburg. Alle kinderen vanaf ze-
ven jaar en in het bezit van een 
A-diploma kunnen hieraan 
deelnemen. Dat gebeurt in een 

eenpersoons Optimist of in 
een tweepersoons Laerling. In 
een aantal lessen leren kinde-
ren de basisbeginselen van het 
zeilen, en binnen de kortste 
keren varen ze al parcourtjes. 

Bij Kapitein Uil zijn verschil-
lende cursussen te volgen. In 
de vakanties intensief (een 
aantal dagen achter elkaar), of 
gewoon één keer in de week 
zeilles gedurende het seizoen. 
Aan het einde van het seizoen 
kunnen alle cursisten mee-
doen aan het befaamde mini-
rondje IJburg, georganiseerd 
door de watersportvereniging. 
De zeillessen worden gegeven 
vanaf moederschip de Oehoe 
(een afgemeerde dekschuit) in 
de Vrijhaven van Stichting Vrij-
burcht, op het Steigereiland.
Komend seizoen zijn er in-
tensieve zeilcursussen tijdens 
Hemelvaart (17 t/m 20 mei) 
en Pinksteren (26 t/m 28 mei). 
De reguliere zeillessen star-
ten begin juni op woensdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag. 
Kijk voor meer info op  www.
kapiten-uil.nl.

Zeillessen voor kinderen

Blauw bezeilde optimistjes voor Steigereiland foto martijn van den dobbelsteen

Training voor zwangeren in Diemer-

park foto martijn van den dobbelsteen

Stand Up Paddlingles weer van start
Waarschijnlijk heeft iedereen de suppers van M&M SUP vorig 
jaar wel door de grachten van IJburg zien gaan. Het bleek 
binnen no time een enorm populaire sport op IJburg. Logisch 
ook, met al dat water in deze wijk. Dit jaar is M&M er weer. De 
zeecontainer staat op de oude locatie (het grasveld naast NAP, 
Krijn Taconiskade 124), de lestijden zijn iets gewijzigd en er is 
een nieuwe instructrice bij gekomen. Zin om IJburg eens vanaf 
een supboard te bekijken én aan je body te werken? Naast regu-
liere lessen verzorgt M&M dit seizoen ook een aantal yogalessen 
op paddleboards en wordt er op windstille dagen met gevorder-
den naar Pampus of Muiden gesupt. Groepsafspraakjes maken 
of zelf een board aanschaffen kan ook. Het lesrooster en meer 
informatie vind je op  www.mm-sup.com.

Beachvolleybaltoernooi  
op tweede pinksterdag
Volleyburg, de volleybalclub van Oost, organiseert op maandag 
28 mei (tweede pinksterdag) een beachvolleybaltoernooi op 
strand Blijburg. Er wordt gespeeld op alle niveaus, in teams van 
vier tegen vier. En iedereen (mits aangemeld in een team) mag 
meedoen, dus je hoeft geen lid te zijn van een vereniging. “Het 
eerste beachvolleybaltoernooi is daarmee een feit,” zegt de orga-
nisatie trots. Er is een poule voor heren, een voor dames en ook 
een mixpoule. Het toernooi start om 12.00 uur en aansluitend 
is er een barbecue. De kosten (dus inclusief eten) zijn €20 per 
persoon. Volleybalvereniging Volleyburg is ontstaan uit een ini-
tiatief van het IJburg College, maar is bedoeld voor alle mensen 
uit de buurt. Sinds dit jaar wordt er door jongeren en volwas-
senen getraind en competitie gespeeld in de splinternieuwe 
sporthal boven op die middelbare school. Kijk voor meer info 
en inschrijven op  www.volleyburg.nl/blijbeach. 

zwangere vrouwen samen met 
pas bevallen vrouwen om 19.30 
uur onder professionele bege-
leiding in het Diemerpark. Tij-
dens de training wordt gewerkt 
aan het op peil houden van de 
conditie en het versterken van 
het lichaam. Naast het sporten 
speelt het sociale element ook 
een grote rol: andere (aanstaan-
de) moeders ontmoeten en het 
uitwisselen van tips en allerlei 
activiteiten. Om 20.30 uur zijn 
jonge moeders welkom om te 

komen trainen tijdens de Mom 
in Shape workout, speciaal 
geschikt voor de jonge moeder 
die graag weer in vorm wil ko-
men. En blijven. Alle workouts 
zijn voor ieder niveau geschikt. 
Zwangere vrouwen kunnen 
starten vanaf de twaalfde week 
van hun zwangerschap en pas 
bevallen moeders kunnen zes 
weken na de bevalling weer 
gaan sporten (acht weken na 
een keizersnede). www.momin-
balance.nl. Redactie: Morene Dekker

Wil je meer over sport in de buurt lezen, check dan de website:  
www.debrugkrant.nl

! Meer Sport?

Op naar binnen, de schuifdeu-
ren zoeven open. Warme lucht, 
muziek, de geur van croissantjes 
en tl-licht dat zowaar gezellig 
aan doet. Achter de counter, 
keurig voor hun kassa, twee 
studenten. “Respect man, dat je 
er zo vroeg bent!” werpt Jacob 
(21) mij gul en op dit on-studen-
tikoze tijdstip verrassend fris toe. 
“Koffie?”
Al blijkt hij niet veel geslapen te 
hebben. Jacob, student geschie-
denis en filosofie met wie ik van-
ochtend meeloop, heeft er zin in.

Kater
We beginnen met een rondlei-
ding, langs een echte koeling, 
een klein kantoor en natuurlijk 
de pompen buiten. Daar testen 
we Salima (23) studente com-
municatie op haar alertheid. 
Elke keer dat iemand de slang 
vastpakt moet de pomp namelijk 
vanuit binnen worden vrijgege-
ven. Tot tevredenheid van Jacob 
kijkt Salima onmiddellijk op. 
“Nou is het ook wel een heel 
irritant piepje dat je dan hoort, 

een tankstation als huiskamer
Van de andere kant bekeken: Kriterion

zeker als je een kater hebt,” grin-
nikt Jacob. 
Terug in de personeelsruimte 
valt mijn oog op de stembus. Wat 
blijkt: alle besluiten worden de-
mocratisch genomen. Kriterion 
wordt bestuurd door een voor-
zitter en zes commissies. Een 
voor inkoop, een voor personeel 
etcetera. De hoofden van de 
commissies komen samen in een 
soort ‘ministerraad zeg maar’ 
legt Jacob uit, en nu moeten alle 
‘pompers’, zoals ze zich zelf noe-
men, stemmen. Ook de betaling 
is niet alledaags: iedereen werkt 
twaalf uur per week. Overuren 
zijn ‘plus-uren’ wat inhoudt dat 
je de week daar op minder werkt. 

Drumstickjes en koffie
Als we plaatsnemen achter de 
kassa, doet Salima haar studie 
eer aan. Ze praat honderd uit. 
Dat er nog zo weinig klanten zijn 
geweest, dat ze echt van roken 
houdt en dat de piepjes van de 
kassa inderdaad heel irritant 
zijn. 

Af en toe komt er een klantje 
binnen. Meestal voor sigaretten. 

Diede ZM (l), Salima (m) en Jacob achter de counter van Kriterion 

Zeeburgereiland: Voor dag en dauw koffie, drumsticks en service-tanken 

foto martijn van den dobbelsteen

Door Diede Zillinger Molenaar Dan stopt het gesprek even en 
wordt de klant heel vriendelijk 
geholpen. Vanachter de counter 
voelt dat voor mij nog het meest 
alsof er plotseling iemand je 
huiskamer binnenloopt. Als ik 
dat probeer uit te leggen is Jacob 
zeer tevreden. Terwijl hij vanaf 
de i-Pad de muziek regelt: “dat 
is goed, het moet hier voelen als 
een huiskamer.” De volgende 
klant wordt door hem getrak-
teerd op nog een bredere glim-
lach en een gratis kopje koffie. 
Vanaf acht uur gaat alles in een 
stroomversnelling. Er komen 
meer klanten, dus inderdaad 
steeds meer irritante piepjes en 
tussendoor steeds meer verha-
len. Over Tarik van inkoop die 
een goeie deal met Tic Tac sloot 
en de doosjes overal probeerde 
neer te zetten, zelfs in de koeling. 
Dus dat iedereen hem nu Tic-
Tac-Tarik noemt. Over bouwvak-
kers die dertig drumstickjes naar 
binnen werken en dat er vanaf 
vandaag service-tanken is. Wat 
inhoudt dat iemand anders het 
voor je doet.

Terwijl een klant z’n pinpas niet 

kan vinden en al zijn pasjes op 
de balie heeft uitgestrooid komt 
Dion (24), student sociologie, 
binnenlopen. Hij heeft z’n jas 
nog niet uit of hij helpt de eerste 
klant. Bijvullen vindt-ie ook 
geen probleem en de quickscan 
(checken of alles in orde is) doet 
hij ook wel even. 

Jacob biedt weer eens een kopje 
koffie aan en legt uit waarom hij 
het liefst ochtenddiensten draait: 
“Ik reken diensten in de hoeveel-
heid collega’s die weggaan. Hoe 
meer er vertrekken hoe langer de 
dienst duurt. En bij de ochtend-

dienst komen er alleen maar col-
lega’s áán en mag jij vervolgens 
weg...” Grote glimlach.

Salima is buiten een vrouw aan 
het helpen die werkelijk niets 
van de wasstraat begrijpt. Een 
motorrijder met handschoenen 
aan tikt met een pennetje zijn 
pincode in en hele lieve klant 
pint uit angst voor te weinig 
saldo vooraf. Als mij dat even 
treurig stemt, is het al weer tijd 
om te gaan.

Oprecht jammer vind ik het, Kri-
terion voelde vanochtend even 
als mijn huiskamer. Terwijl ik 
wegrijd is Jacob druk in de weer 
een vlag voor service-tanken te 
bevestigen. Ik wil enthousiast 
zwaaien maar zie dat dat geen 
zin heeft. Ik kan niet wachten tot 
ik weer moet tanken.

Tankstation Kriterion wordt gerund door studenten. Zaterdagochtend om halfzeven, de 
schemer is net voorbij, het regent en de 26 rijdt nog niet. Ik parkeer achter het tankstati-
on en kijk om me heen. Het is leeg. Stoplichten springen voor niks op rood en groen. Voor 
mij veertien pompen die stil staan te wachten op hun eerste klant.

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

Motor 2daagse 
SNELCURSUS!

14 rijlessen 

Bromfi ets
1 dagcursus 

4 rijlessen + rijexamen

€ 290,-

VERKEERSSCHOOL 
ED-ISHAK

VW POLO 
ACTIEPAKKET!

30 rijlessen + Rijexamen = 

€ 1150,-
THEORIECURSUS + 
THEORIE EXAMEN = € 130,-

€ 750,-

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

Bezorger van de Brug
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morgen is het kärcher-dag. de dag dat 
duizenden mannen tegelijk tekeergaan 
met hun hogedrukspuiten, de mou-
wen opgerold, shorts om bleke benen. 
Wat rokjesdag is voor de vrouwen, is 
kärcher-dag voor de mannen. die hou-
den niet van schoonmaken, behalve als 
ze dat mogen doen met een hardgeel, 
grommend, elektrisch apparaat. Het 
ultieme waterpistool.

Zo luiden ze het voorjaar in: met een 
hoop lawaai en met water dat sissend 
opspat van de natuurstenen tegels in de 
achtertuin. goede vaders laten ook hun 
zoons de kracht voelen van de hoge-
druk; die mogen dan even de pistool-
greep vasthouden en genieten van het 
moment. dat is een mooie initiatierite.

in zekere zin is het morgen één groot 
ritueel. als het terras aan het eind van 

de zinderende zaterdag gereinigd is van 
wintervuil, spuit de kärcher-man nog 
even over de schutting de buurvrouw 
nat – een klassiek geintje, altijd goed.

Voor mensen die nooit buiten komen: 
een kärcher is een hogedrukreiniger 
van duitse makelij, in een kleur geel die 
ook wel kärcher-geel wordt genoemd. 
je kunt er het terras in de tuin mee 
schoonmaken, of andere dingen. dat die 
dingen er schoon van worden, is niet 
belangrijk. belangrijk is het geluid van 
de hogedrukspuit en de grote zwarte 
wielen waar het apparaat op rust. die 
geven het iets serieus industrieels.

er zijn andere merken hogedrukreini-
gers te koop, maar daar wil je als man 
niet mee gezien worden. Want die zijn 
blauw, of vaal oranje. image is belang-
rijk, in de wereld van de hogedrukrei-

nigers – je gaat ook niet in een oranje 
lada rijden.

alfred kärcher (1901–1959) was een 
man van stavast, is te lezen op de 
website van het bedrijf. daar wordt hij 
een uitvinder-ondernemer genoemd in 
de beste traditie van de industrialisatie. 
‘Wanneer alfred kärcher in zijn ele-
ment was, wanneer het om experimen-
ten ging, dan was de atmosfeer opwin-
dend. de man was niet te stoppen, hij 
had voortdurend nieuwe ideeën.’

in diezelfde opwindende atmosfeer 
gaan tienduizenden mannen morgen 
hun terras of balkon te lijf, hun auto of 
hun boot. Halverwege trekken ze hun 
t-shirts uit, het is er warm genoeg voor, 
terwijl hun kinderen in de ban zijn van 
de kleine regenbogen die ontstaan in 
de mist van waterdruppels. de hoge-
drukreiniger is cultuurgoed geworden, 
gedemocratiseerd en wel; het instap-
model k2.100 is leverbaar voor 53 euro 
– al kiezen stoere huisvaders liever voor 
een tien keer duurder model met wielen 
en een hoge druk van 230 bar, zoals de 
k 7.125 mx xpert.

de kärcher-fabriek staat in het duitse 

plaatsje Winnenden, tussen Heilbronn 
en Stuttgart, en biedt zevenduizend 
mensen werk. Het is een complex van 
fabrieken, een kärcher-campus bijna. in 
een van de oudste, bakstenen gebou-
wen is een museum gewijd aan alfred 
kärcher, die voortijdig overleed aan een 
hartaanval.

Zelf heeft hij de opmars van zijn achter-
naam niet meer meegemaakt, want in 
zijn tijd deed het bedrijf nog vooral in 
elektrische industrieovens en warme-
luchtblazers. pas in 1950 werd de eerste 
hogedrukreiniger voor particulieren 
geboren, de kW 350. die was blauw, 
vierkant en zo groot als een aanhang-
wagen.

na alfreds dood nam zijn vrouw irene 
de leiding over. drie decennia bleef ze 
aan het roer. irene concentreerde zich 
vanaf 1974 volledig op de hogedrukrei-
niger voor de particuliere, mannelijke 
markt. tegelijk veranderde ze de huis-
kleur in hardgeel. de rest is geschiede-
nis. omzet vorig jaar: 1,5 miljard.

Het is moeilijk te accepteren, maar aan 
de basis van de kärcher-dag staat dus 
een vrouw.

Kärcher

TOINe HeIJMaNS

Ik maak een print van de lijst. 
Mijn oog valt op het genomi-
neerde project ‘De Keyzer’ 
aan de Czaar Peterstraat. Deze 
ken ik alvast, mijn kantoor ligt 
er op honderd meter vanaf. 
Elke keer dat ik er langs loop 
met een nieuwe medewerker 
leg ik uit: “Look, this is a bad 
example of inner city renova-
tion.” Voor u lezer, zal ik dit 
uitleggen. De Czaar Peterstraat 
was een prachtige straat. De 
huizenblokken in deze buurt 
zijn van dezelfde tijd en bouw 
als die in de Staatsliedenbuurt 
en De Pijp. Prachtig, Amster-
damser kan niet. André Hazes 
groeide op in zo’n huis. Dat wil 
zeggen op een van de etages 
van 45 m2, met zijn ouders, 
broers en zussen. De gevels 
van alle (ALLE) Amsterdamse 

huizen tot 1910 zijn op de-
zelfde manier opgebouwd: per 
verdieping drie ramen. Aan 
de gracht een maatje groter en 
rijker gedecoreerd dan in de 
volksbuurten, maar het prin-
cipe is hetzelfde. Tussen de 
ramen een metselwerkpenant 

van minstens een paar bak-
stenen breed. Op die manier 
onstaat een mooie verhouding 
tussen raamopening en gevel-
metselwerk. De metselwerkpe-
nant heeft zo nog enige sterkte 
en de bewoner heeft nog een 
stukje muur om zich achter te 
verschuilen. 

Voor woongebouw ‘De Keyzer’ 
tekende de architect metsel-
werkpenanten van één steen 
breed, neoklassieke zuiltjes in 
feite, zodat er met moeite vier 
smalle ramen naast elkaar pas-
sen. Gevolg: de bewoner kan 
zijn gordijnen niet kwijt, kan 
geen schilderijtje ophangen 
tussen de ramen, maar erger, er 
onstaat een neogothische gevel 
die meer op zijn plaats is in een 
Duitse provinciestad. Twee-
honderd meter achter elkaar 
deze gevel, honderden zuiltjes 

op een rij! Stadsvernieuwing 
op de verkeerde manier wat mij 
betreft. Stadsvernieuwing in 
de jaren tachtig was pas mooi. 
Architecten als Van Herk & 
Nagelkerke en De Kat & Peek 
stonden in hun stofjas achter de 
tekentafel en tekenden moder-

ne, kleurrijke pandjes die zich 
qua schaal en ritme perfect in de 
oude stad voegden. Wat verlang 
ik terug naar de jaren tachtig! 
Veel feesten gehad trouwens in 
De Pijp. Zitten in de venterbank 
met een flesje bier, schuifraam 
omhoog, sleutels gooien, net 
niet uit het raam vallen. 

Terug naar de lijst met geno-
mineerden. Archh… hoe is het 
mogelijk. Die... op de lijst? En 
die…? Hoe zal de jury oorde-
len? Moeilijk te zeggen. Op de 
opening van de tentoonstelling 
van de 27 ontwerpen in Arcam 

Binnenkort zal de Amsterdamse Architectuurprijs 2012 
worden uitgereikt. Een mooi onderwerp voor mijn co-
lumn, want van de 27 genomineerde gebouwen staan er 
veel in Amsterdam-Oost.

De amsterdamse architectuurprijs 2012

heb ik de mening van enkele 
experts gepeild. De eerste die 
ik het vroeg vond ‘De Keyser’ 
het mooiste project!

Als architectuurcriticus van 
de Brug ben ik niet objectief, 
ik ben voor een winnaar van 
eigen bodem. In willekeurige 
volgorde:

1. Het reeds in deze column 
geprezen huis van Hans van 
Heeswijk op Rieteiland Oost. 

2. Het bedrijfsgebouw van 
GroupA op Steigereiland. 

In het midden, met kritische blik, architectuurcriticus JVED. Kanshebber Hans van Heeswijk (voorgrond) ziet het juryrap-

port vol vertrouwen tegemoet. foto martijn van den dobbelsteen

Jan van Erven Dorens

Dit gebouw is niet te missen: 
rondom bekleed met roestende 
staalplaten. Via een van de 
dwarsstraten van de Vaillant-
laan is een spannend zicht op 
een blinde kopgevel. De staal-
platen worden hier diagonaal 
doorsneden door de zigzag-
vorm van een achterliggende 
trap. De gevelopeningen in de 
rechthoekige stalen doos zijn 
compromisloos strak gedetail-
leerd. Het roest kleurt prachtig 
bij het riet en het water van 
IJmeer. Kortom, Architectuur 
met een hoofdletter A.

Judo
Capoeira

Ballet

Paardrijden

Theater

Zwemmen

.
.

b u i t e n s c h o o l s e  o p v a n g

Zwemlessen: Op zaterdag 14 april hebben een aantal 
kinderen hun zwemdiploma behaald bij BSO UniKidz. Wij 
zijn heel trots op onze zwemtalenten. Gefeliciteerd!

BUITENSCHOOLSE OPVANG

‘Wat verlang ik terug 
naar de jaren tachtig’



      Familie

28 april
jeugdland (flevopark) feestelijk 
open; 10.00-18.00 uur met muziek, 
verhalen, hutten bouwen, raket 
schieten, de pannenkoekenfabriek, 
een valkenier en een biologische 
markt. www.jeugdland.amsterdam.nl

30 april
koninginnedag o.m in de haven van 
ijburg: vrijmarkt, muziek en spelen; 
hele dag

6 mei
muziektheater Hollandse kade: Zo 
Zit Het! (4+); de omval, 14.00 uur

11 mei
europese kijkdagen op fort die-
merdam, met onder meer abseilen, 
theater, natuur- en historische 
wandelingen. 9.30-15.00 uur, over-
diemerweg 37

13 mei
Knoester en Berkelientje (al); thea-
ter Vrijburcht 13.30 uur
Kerity, Het geheim van Eleonore (6+); 
theater Vrijburcht 15.30 uur

20 mei
familievoorstelling Er was eens in 
Oost... ’Ratjetoe’, over een zeer bijzon-
dere kok die heel goed mengelmoes-
jes maakt; pleintheater, 16.00 uur

      Film

27 april 
documentaire Hou me vast, over 
de band de dijk. theater Vrij-
burcht, 20.30 uur

4 mei
The Boy in the striped Pyjamas; thea-
ter Vrijburcht 20.30 uur

9 mei
movies that matter: Justice for Sale; 
de problematiek van seksueel 
geweld in Congo. op het plein van 
Studio/k; 21.30 uur

11 mei
Drive; theater Vrijburcht 20.30 uur

18 mei
One Day; theater Vrijburcht 20.30 uur

25 mei
The Artist; theater Vrijburcht 20.30 
uur

      Club

29 april
nap’s Queensday Special. dj 
fassbook draait op vinyl en door 
de nacht in. ben je om 7.00 uur als 
eerste ter plekke op de vrijmarkt

5 mei
Verblijdingsfeest blijburg met bands, 
dj’s, buiten, binnen, vreugdevuur, 
modeshows, springkussens, theater. 
Vanaf 12.00 uur. ’s avonds entree.

foutmijn 1e editie: meezingen met 
nederlandse klassiekers; Studio/k 
22.00 uur

10 mei
Singer song writer avond;  
Studio/k, 22.00 uur

17 mei
Combi Club trouw en Het Stede-
lijk, oftewel club ontmoet kunst. 
thema: ‘augmented reality’

19 mei
echo echo glitterzooi, diSCo; 
Studio/k, 23.00 uur

20 mei
indiestad: tweede editie van 

amsterdams stadsfestival georgani-
seerd door paradiso op meerdere 
locaties. bij Studio/k live indie-rock 
van light light, Hospital bombers, 
en awkward i; vanaf 19.00 uur

      Theater

27 april
muzikaal cabaret inci lulu pamuk: 
Sex, turks & Rock ‘n’ Roll; de omval, 
20.30 uur

1 mei
Stadsverteller: Waarom lijn 8 niet 
meer rijdt (11+); Verhalen atelier 
lumierestraat 77 (ook nog op 2 
en 3 mei om 20.00 uur en op 6 
mei (met speciale korting voor 
ijburgers) om 14.30 uur)

2 mei
Cabaret jan van maanen: One Jan 
Show; de omval, 20.30 uur

9 mei
Cabaret dorine Wiersma: Goed zo 
Dorine; de omval, 20.30 uur

11 mei en 12 mei
rauw Spul: dad named Sue.  
‘Hilarisch, snel en muzikaal’;  
pleintheater, 20.30 uur

16 mei
Cabaret Vincent geers: Het is tijd; 
de omval, 20.30 uur

      Divers

27 april
open Coffee voor ondernemende 
ijburgers, 8.30 uur, espressofabriek 
(ijburglaan) 

29 april
buurtborrel Café Vrijburcht, 16:00 
uur

30 april
koninginnedag speciaal: gespon-
sorde maaltijd Sociale kookclub 
ijburg. 5 gerechten voor €5. Wijn 
van gall&gall. Van 16.00-19.00 
uur eerste groep; van 19.00-23.00 
uur de tweede. opgeven bij john 
palman: 06-14239129 / jwpal-
man1127@yahoo.com. Zie www.
sociaalkokenopijburg.nl

4 mei
dodenherdenking, o.m. op het 
joris ivensplein vanaf 19:30 uur

5 mei
don florito bestaat 2 jaar; gekke 
foto’s laten maken via de Photo-
booth van Damon. oftewel, het 
ouderwetse fotohokje. Vanaf 9.00 
uur en don florito trakteert

8 mei
informatiemarkt olVg: dag van 
de beroerte; 11.00-15.00 uur, 
locatie oosterpark, polikliniekplein 
3 (p3). meer info: voorlichtingscen-
trum@olvg.nl

12 mei
drakenbootrace in de ijhaven 
Veemkade, door rotary Club 
amsterdam blauw. 14.30 uur voor-
rondes; 17.00 uur finale

      elke week

nap’s vrijdagavond, dj vanaf 22.00 
uur; aan de haven

pubquiz in dok 48, strijden om 
de eer in vier rondes over nobele 
wetenswaardigheden, elke woens-
dag 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. 
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Wil jij deze onwaarschijnlijk mooie tas winnen?   
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en 
telefoonnummer) voor 16 mei 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: Lentegroen. 
de winnaar, mevrouw a. Hamite uit amsterdam-oost heeft haar prijs 
inmiddels in ontvangst genomen.

Deze puzzel wordt u aangeboden door Schoenmakerij IJburg 
(Pampuslaan 35, 020-4160011, www.schoenmakerij-ijburg.nl).

Winnen! 
Een lederen werktas van het vermaarde merk  
Castelijn & Beerens, ter waarde van 250 euro! Beschikbaar  
gesteld door Gilde Schoenmakerij IJburg
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trekkers sjeesden over IJburg, als onderdeel van een 120 kilometerlange toertocht 
van Wijde Wormer naar naarden en terug. Zie de foto op debrugkrant.nl/oostinbeeld.

De uitslag van de kinderboerderijpoll: 82% stemt voor, met meestal als locatie Diemerpark. 
18% van de mensen vindt het niks.
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