
Historisch:
In het IJmeer is 
de vogelrijkdom  
indrukwekkend.  
Maar blijft dat zo?

Opvallend  
horecapaviljoen
bij Fort Diemerdam
‘Ravotten rond  
de bunkers’

8

3

2 3  a u g u s t u s  2 0 1 2  |  o p l a g e  2 8 . 0 0 0  e x e m p l a r e n  |  j a a r g a n g  5  |  i n f o @ d e b r u g k r a n t. n l  |  n u m m e r  3 6

Gecontroleerd zwemwater in Oost WaarschuWingssysteem
provincie noord holland

Zo’n tien procent van het officiële zwemwater in Nederland is op 
dit moment vervuild met blauwalg. Wat is blauwalg ook alweer, en 
hoe zit het nu met het officiële zwemwater in Amsterdam Oost? We 
schreven er al eerder over: In Amsterdam Oost is voorlopig alleen 
strand Blijburg een door de Provincie Noord Holland erkende of-
ficiële zwemplek. Daar is het water op dit moment schoon.

In open water kunnen bacte-
riën zoals blauwalg voorkomen 
die zich vooral ontwikkelen bij 
warme temperaturen. Je kunt 
er onder meer huiduitslag van 
oplopen, of diarree van krijgen. 
De Provincie Noord-Holland 
controleert de kwaliteit van het 
zwemwater eens per twee we-
ken. Dat wil zeggen: alleen op 
die locaties in Noord Holland 
die officieel als zwemwater zijn 
aangemerkt. In Amsterdam 

Oost is dat voorlopig alleen 
strand Blijburg. Als er daar iets 
met het water aan de hand is, 
maakt de Provincie dat onmid-
dellijk bekend. Via hun web-
site, maar ook via waarschu-
wingsborden ter plaatse. 

Er wordt in Oost op heel veel 
plekken in open water ge-
zwommen, maar er wordt dus 
lang niet overal gecontroleerd. 
Wie zeker veilig wil zwemmen, 
bekijkt eerst de waterkaart van 
de Provincie. Op alle andere 

plekken waar je in de plomp 
springt, doe je dat op eigen 
risico. 

Het Diemerparkstrand verdient 
de status van officiële zwemlo-
catie waarschijnlijk vanaf 2013. 
In samenwerking met de Pro-
vincie heeft stadsdeel Oost daar 
alvast gezorgd voor een veilige 
afbakening en voor voorzie-
ningen. Als er iets met het 
zwemwater is, worden er daar 
– net als op de andere officiële 
locaties – borden geplaatst. 

Op de waterkaart van de 
Provincie zie je precies waar 
zich de officiële zwemplekken 
bevinden, én wat de actuele 
kwaliteit van het water is. geo.
noord-holland.nl/zwemwater-
kaart/

Van de wijkredactie

Bij een waarschuwing is er een gering gezond-
heidsrisico. Vooral kwetsbare groepen ( jonge 
kinderen, oudere mensen) wordt afgeraden te 
gaan zwemmen. Behoort u niet tot die groepen, 
dan kan zwemmen geen kwaad, zolang u geen 
water binnenkrijgt.
Bij een negatief zwemadvies kunt u beter niet 
gaan zwemmen. De kans dat u ziek wordt is dan 
redelijk groot. Bij een zwemverbod is het risico 
dat u ziek wordt zo groot dat zwemmen voor 
niemand is toegestaan.

de
d e  k r a n t  d i e  ( j e )  b i j  b l i j f t

Het zomerse augustusnummer
Festivals, waterplezier en al het goede van de zon
Een bijzondere editie van de Brug. We doen het een keertje 
helemaal anders. Omdat het zomer is. Kijk naar Flip en Car-
la. Zo op hun favoriete ‘illegale’ strandje zitten ze vaak sa-
men. Beetje tegendraads, maar daar heeft niemand last van.

Zo’n krant dus. Met zomerverhalen van columnisten. Met 
een vakantietrip naar forteiland Pampus. En met veel aan-

dacht voor festivals. Want Amsterdam Oost staat in septem-
ber bol van de festivals. Er is het Magneet Festival, het Spek-
takel op IJburg, Costa del Soul, veel moois op het Muiderslot 
en nog veel en veel meer. Zie ook de uitgebreide agenda op 
de achterpagina.

Veel leesplezier. Op een mooi slotstuk van de zomer!



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

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

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

F a m i l i e  m e d i a t i o n

P e m m e l a a r

Gaat u scheiden? Heeft u onenigheid 

over de alimentatie of omgangsregeling? 

met Pemmelaar mediation vindt u samen 

toch de juiste oplossing, met de zeker-

heid dat alles juridisch perfect geregeld 

is. meer weten? Kijk op pemmelaar.nl of 

bel 020 260 55 50. Wij werken op iJburg 

en in het Centrum. ‘s avonds en overdag.
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Het was even slikken voor de 
mensen van Stadsherstel toen 
de architect zijn maquette 
presenteerde voor het nieuwe 
paviljoen bij Fort Diemerdam, 
onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam. In plaats van een 
mooi historiserend gebouw 
in de stijl van de boerderijen 
uit de omgeving, toverde hij 
een ontwerp tevoorschijn met 
alleen maar rondingen, een 
soort reusachtig slakkenhuis. 
En dat nog eens zonder bak-
steen, maar met een gevel die 
geheel uit hout is opgetrokken. 

De verbazing was slechts 
van korte duur, want meteen 
daarna was het enthousi-
asme groot. Terecht, want 
het nieuwe paviljoen bij Fort 
Diemerdam, dat in septem-
ber haar deuren opent, is 
beeldschoon geworden. Dat 
vindt ook Willem van Iterson, 
projectmedewerker bij ver-
huurder Stadsherstel. Op een 
zonovergoten donderdagmid-
dag in augustus wijst hij me 
tijdens een rondwandeling 
langs het fort op de bijzonder-
heden van het nieuwe gebouw. 
Bijvoorbeeld dat het staat 
op de fundamenten van een 
oude conducteurswoning. En 
dat de houten gevel is afge-
werkt met twintigduizend red 
cedar shingles, kleine houten 
panelen die zijn vastgezet met 
veertigduizend stalen nagels. 
“Twee man zijn daar het hele 
voorjaar mee bezig geweest. 
Op het laatst konden ze geen 
shingle meer zien, maar het 
resultaat mag er wezen.”

De indeling van het paviljoen 
is eveneens bijzonder. Deze 
bestaat uit een beneden- en 
bovenverdieping en een trap 
buitenom die leidt naar een 
fraai terras met uitzicht op 
het Fort en de Diemerzeedijk 
richting Muiden. Maar de 
kracht van het nieuwe pavil-
joen wordt in belangrijke mate 
bepaald door de directe om-
geving. Het ronde houten ge-
bouw vormt de blikvanger van 
de 3,5 hectare grond die deel 

uitmaakt van Fort Diemerdam. 
Zeker sinds dit voorjaar ook 
het oude bolwerk rondom 
het fort in ere is hersteld. Het 

paviljoen staat daardoor als 
het ware in een kom, omsloten 
door de groene, aarden wallen 
van Fort Diemerdam.

Zondag 23 september opent Paviljoen Puur haar deuren, een bijzonder gebouw met een ronde, houten gevel dat de blikvanger vormt van het vrijwel geheel 
gerestaureerde Fort Diemerdam. Eten, drinken, muziek en bijzondere voorstellingen trekken straks ongetwijfeld veel bezoekers naar het nieuwe paviljoen. 

Door Michel van Dijk

Puur op Zondag
Fort Diemerdam telt vier bun-
kers, die binnenkort worden 
opgeknapt. En dat is hard 

Willem van Iterson en Anna Casemier bij het nieuwe paviljoen foto martijn van den dobbelsteen

slakkenhuisvormig paviljoen puur

Op de fundamenten van fort Diemerdam

nodig, want er is veel lekkage. 
De regen sijpelt dwars door 
de dikke betonnen muren 
heen, zodat de vloeren van de 
bunkers vol water staan. Van 
Iterson: “De bunkers krijgen 
een nieuwe betonnen coating 
waarmee we de scheuren in 
het beton kunnen dichten. Bij 
één bunker doen we dat niet. 
Die behouden we in de oude, 
verwaarloosde staat zodat 
bezoekers kunnen zien hoe 
de bunkers er oorspronkelijk 
uitzagen.”

Cateraar Puur Produkties is 
sinds dit voorjaar huurder van 
zowel het paviljoen als het 
fort. Het bedrijf houdt sinds 
kort kantoor in het opgeknapte 
fortwachtershuisje naast het 
paviljoen. Anna Casemier 
van Puur Produkties is dolblij 
met de mogelijkheden die het 
terrein biedt. Allereerst die 
van het paviljoen zelf, dat is 
omgedoopt tot Paviljoen Puur. 
“Vanaf 23 september is het 
onder de naam Puur op Zon-
dag iedere zondag open voor 
publiek. Dat betekent vanaf 
14.00 uur ’s middags lekker 
eten en drinken, in combinatie 
met wisselende muziekop-
tredens en talrijke activiteiten 
voor jong en oud. De rest van 
de week kan het paviljoen 
worden afgehuurd voor trou-
werijen, personeelsfeesten en 
bedrijfsevenementen.”

De groene, natuurlijke omge-
ving rondom het paviljoen biedt 
eveneens veel mogelijkheden. 
Zo komen er theatervoorstel-
lingen, staat er voor kinderen 
de adventure game Spion in de 
Stelling op het programma en 
komt er voor hen waarschijnlijk 
ook een moestuin. Daarnaast 
kunnen kleine kinderen straks 
iedere woensdagmiddag pan-
nenkoeken komen bakken. “Het 
wordt een sterke combinatie,” 
legt Casemier uit. “Ouders kun-
nen lekker ontspannen in Pavil-
joen Puur terwijl de kinderen 
veilig en ongestoord ravotten op 
of rondom de bunkers of elders 
op het terrein. Iedereen is bij 
dezen alvast van harte uitgeno-
digd.” 

Liefde en snorren op Fort Diemerdam 
Op zondag 9 september zijn zowel Fort Diemerdam als Paviljoen Puur opengesteld voor de Open Monumentendag tijdens de maand van de Stelling van Amsterdam. Op 16 septem-
ber vindt ’s middags de familievoorstelling Moustachio plaats van theatergroep Wie Walvis. Moustachio is een muzikaal liefdesverhaal over een boer, een boerin en drie mannen met 
snorren. De voorstelling duurt 45 minuten en is voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. 
Zie ook www.paviljoenpuur.nl en www.stellingvanamsterdam.nl



Kerkstraat 354, A’dam Centrum
Papaverweg 21, A’dam Noord
Zeeburgerpad 90, A’dam Oost
Postjeskade 23-25, A’dam West

Lange Begijnestraat 8, Haarlem C
Spaarneweg 16A, Cruquius

GRATIS.
INNAME OVERTOLLIGE HUISRAAD

GRATIS! INNAME OVERTOLLIGE HUISRAAD
0852737070

www.juttersdok.nl

Kringloopwinkels

Wist u dat de mooiste 
bamboes die overal op de 
balkons en de dakterrassen 
op IJburg worden 
aangeplant, iets over de 
brug worden gekweekt?

Bamboepark Schellinkhout 
Dorpsweg 125 | 1697 KJ Schellinkhout

www.bamboe-ic.nl | www.fargesia.nl

T 0229-501309

OpenIngSTIJDen WOenSDag T/m zaTerDag 10.00 TOT 17.00 uur 

Wittenburgergracht 103-113 T 020-6224065 | info@huboWittenburg.nl

www.hubowittenburg.nl
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elke geurts

Er zijn twee soorten mensen. De mensen die op 
vakantie gaan omdat het daarna zo heerlijk is om 
thuis te komen en degenen voor wie thuiskomen 
de hel is. Tot die laatste groep behoor ik. Eigenlijk 
kan ik beter nooit meer weggaan om de verschrik-
kelijke terugkeer te vermijden. 
Het eerst wat ik deed was neerzijgen op een stoel. 
Als een slappe pop. Terwijl mijn familie juichend 
door het huis rende, bewoog ik niet. We hadden 
drie weken gekampeerd in Toscane met minimale 
middelen. Op krappe campings. We vlogen er 
naartoe en konden bijna niets meenemen. Het 
was niet altijd comfortabel zonder tafel en stoe-
len. De boeken die mee waren, kwamen ongele-
zen terug. We zouden hebben kunnen lezen als de 
kinderen sliepen maar hadden geen licht. Je zou 
dus denken dat het ook lekker moet zijn om weer 
terug te zijn. Het comfort.
Het is de wetenschap dat ‘het’ allemaal weer be-
gint die mij zo droevig stemt. 
Zo’n ellendig leven heb ik niet. In zo’n ellendig huis 
woon ik niet. Toch heb ik het erger dan ooit. 
Op zondag, de dag na de thuiskomst, fietsen we 
met het gezin naar Landmarkt. Via de sluizen. 
Boodschappen doen in een vakantiesfeertje. Het 
nuttige met het aangename verenigen. De zon 
schijnt. Zo erg is het allemaal niet. Waarom dan 
toch zo terneergeslagen?
Op het Landmarktterras drinken man en ik een 
muntthee. De kinderen spelen in het speeltuintje 
verderop. Alles is goed, zeg ik tegen mezelf. Er is 
niets aan de hand. Morgen begint het pas echt. 

Dromerig kijken we rond. Hoe kan het dat we 
geen prosecco namen? We pakken de kaart erbij. 
Ik opper dat we hier trouwens wel kunnen eten. 
Dan gebeurt het. 
‘Moeten we niet eens wat regelmaat?’ zegt man 
met luide stem. Ik sluit mijn ogen. Zijn woorden 
komen aan als een mokerslag. En ik weet dat dit 
het is. Ik haat terug naar huis gaan vanwege de re-
gelmaat. Het is niet die keuken die nog gebouwd 
moet worden, het zijn niet de muren die duidelijk 
een lik verf nodig hebben, het is de tragedie van 
de regelmaat. De herhaling van het leven. De 
onmogelijkheid daaraan te ontsnappen. Dat voel 
je pas echt als je er uit geweest bent. 
‘Waarom zit je nou zo met je ogen dicht?’
‘Ik wil geen regelmaat,’ fluister ik.
‘Onzin. Iedereen is juist gebaat bij regelmaat,’ zegt 
man, ‘orde moet er zijn. Regelmaat. Discipline. Dat 
is hartstikke fijn.’
Ik knik. Op het terras zit ik met mijn ogen geslo-
ten. Wetend dat ik ze eens weer open zal moeten 
doen. En zo erg is dat niet, als je er eenmaal weer 
middenin zit, merk je er – haast – niets meer van. 
Zover is het nog niet. We blijven niet eten, we 
fietsen de snelle route naar huis en daar koken we 
broccoli.
Maar terwijl ik dit schrijf – het is woensdag – mailt 
man mij een boerencamping op Ameland. Als we 
donderdagavond vertrekken, hebben we nog best 
een lang weekend. Laten we dat niet doen, schrijf 
ik terug, moeten we de hele zooi weer uit de kast 
halen. Het is hier toch ook best leuk?

Maak nu een afspraak of loop even binnen en 
ontdek wat Tandartspraktijk IJburg u te bieden heeft 
Orthodontische behandelingen • Mondhygiene; ook op zaterdag 
Ruime ervaring met Lumineers / Facings / en andere estetische behandelingen 
Ruime ervaring in behandeling van angstige patienten • Kindvriendelijke 
behandelingen • Bleken van tanden • Implantologie

Voor kinderen tot 18 jaar 

is behandeling bij de tandarts gratis

 نانسألا بيبط دنع يناجم مهجالع ةنس 18 يوذ بابشلاو لافطألل
18 yaşından küçük çoçuklara diş tedavisi ücretsizdir

Sabia usted que los niños menores de 

18 años son atendidos sin costo alguno.

Did you know that children u
p until 

18 years old get
 free dental trea

tment?

Nosotros contamos tambien con el servicio de un dentista que habla 
español los dia Lunes y Jueves. Si usted desea hacer una cita llamar 
al numero 0615376879.
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info@tandartspraktijkijburg.nl | www.tandartspraktijkijburg.nl

Tandartspraktijk IJburg
IJburglaan 1287

1087 GJ Amsterdam
tel. 020 416 66 54

OV: halte Diemerparklaan
naast Restaurant Bloem

Bep (68) houdt van buiten. 
Daarom bevalt haar huis met 
tuin op Steigereiland ook zo. 
Lang woont ze er nog niet; 
ruim een jaar geleden kwam ze 
uit de kop van Noord Holland 
naar Amsterdam. “Ik hou van 
fi etsen, eindeloos fi etsen. En 
zwemmen. Dat kan hier alle-
maal.”

Om een netwerk op te bouwen, 
in een nieuwe stad nieuwe 
kennissen te krijgen, besloot 
Bep zich aan te melden als vrij-
williger bij ViiA. “Ik heb altijd 
in het onderwijs gezeten en 
bovendien maak ik me graag 
nuttig.” Er zou wel een klus 
voor me zijn, dacht ze.

Dat klopte. Ze werd gevraagd 
om vrijwilligerscoach te wor-
den, dus om vrijwilligers in het 
veld waar nodig te begeleiden. 
“Het leek me ontzettend leuk. 
Elke maand een spreekuur 
voor vrijwilligers organise-
ren, en om de zoveel tijd een 
bijeenkomst waar vrijwilligers 
elkaar kunnen ontmoeten en 
ervaringen uitwisselen.”

Om het goed te kunnen doen, 
kreeg Bep eerst een korte op-
leiding, die ze ‘heel interessant, 
heel leerzaam vond’. “Je leert 
om feedback te geven, bijvoor-
beeld. En ik leerde er andere 
coaches kennen, een van mijn 
doelen.” 

“Natuurlijk zijn coaches nodig, 
er zijn echt wel dingen waar 
vrijwilligers tegenaan lopen. 
Soms bijvoorbeeld, vooral bij 
allochtone vrijwilligers, merk 
je dat ze onzeker zijn over 
hun taal. Dan probeer je ze te 
motiveren, en hun talenten te 
benoemen. Want die hebben 
ze hoor! Het zijn hele warme 
mensen, en vaak veel gedul-
diger dan andere vrijwilligers. 
Als je dat zegt, zie je ze groot 
de deur uit gaan.”

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

In september is het 
eerstvolgende spreekuur 
voor vrijwilligers.

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

VRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORD
BEP (68)

‘Een rijkdom, dat is het’

www.viia.nl

VRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORD

Eerste editie Flevopark 
Film Festival

drie feel-good 
wereldfilms

Van vrijdag 31 augustus tot en met zondag 2 september zal 
de eerste editie van het Flevopark Film Festival plaatsvinden. 
Het festival is gratis toegankelijk.

Dit nieuwe festival brengt 
verschillende culturen uit de 
Indische Buurt samen in het 
park, dat voor de gelegenheid 
wordt omgeturnd tot open-
luchtbioscoop. Op drie avonden 
wordt een recente feel-good film 
uit Turkije, Marokko en India 
vertoond en worden er wereld-
gerechten geserveerd. Twee 
kookclubs uit de buurt verko-
pen kleine hapjes en warme 
maaltijden en de lokale speciaal-
zaak voor koffie en thee verzorgt 
het aanbod van warme dranken. 

De bar gaat om 17.00 uur open. 
Om 21.00 uur start de film. 

Wie verzekerd wil zijn van een 
zitplaats kan het beste zelf een 
stoel of krukje meenemen. 

Programma
•  Vrijdag 31 augustus: 

Yangir Var, een romantisch 
 en komisch drama

•  Zaterdag 1 september: 
Majid, een dramafilm

•  Zondag 2 september: Band 
Baaja Baraat (Nederlandse 
première), een komisch drama

Kijk voor het volledige programma 
in de agenda op de achterpagina van 
deze krant. Zie ook: 
www.flevoparkfilmfestival.nl

tragedie van het thuiskomen 
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corine
De kade was glad en bijna ging 
Eva haar vriend achterna, het 
donkere water in.
Ze wankelde, vond haar balans 
terug en nam een hap van de 
poffertjes op het witte plastic 
bord. Ze hield het stevig vast, er 
was even niets anders om zich 
aan vast te houden. Daar bene-
den, in het zwart, daar lag Her-
man met zijn dronken kop.
Toen hij viel was het alsof haar 
ogen op slow motion kwamen 
te staan. Zijn linkerbeen ging 
met een klassieke zwaai naar 
voren terwijl zijn rechtervoet 
langzaam maar zeker begon te 
schuiven. In de ene hand hield 
hij een volle fles wodka, in de 
andere een volgela-
den bord poffertjes. 
Sierlijk ging hij ten 
onder. Alsof hij het 
had geoefend. Licht-
jes van het festival 
weerspiegelden zich 
in het water van de 
oude haven. 
Ze knipperde met 
haar ogen. Het enige 
beeld dat ze had was 
dat van de dampende 
poffertjes. Eva tuurde 
naar beneden om 
een spoor van hem 
te ontdekken. Van 
zijn blonde piekhaar, 
het spijkerjasje of 
desnoods een losse 
schoen. Was hij over 
zijn veters gestrui-
keld? Ze wist het niet. 
Achter haar riep ie-
mand haar naam. 
Twee vrienden van 
Herman kwamen uit 
de grote muziektent. 
Ze zwalkten en zagen 
zwart van de modder. 
Het duurde uren voor 
ze aan de waterkant 
waren.
‘Waar is Herman?’ boerde de 
een, die met het ringbaardje en 
de iets te dikke buik. Ze dacht 
even na. Het was een goede 
vraag. Ze wilde zeggen dat hun 
vriend in het water was geval-
len, maar dat hij alweer op de 
kant was gekropen. Dat ze er om 
hadden gelachen, samen, dat ze 
naar de tent waren gegaan om 
droge kleren te halen en dat ze 
meteen weer terug waren geko-
men, omdat Herman geen mi-
nuut van het festival wilde mis-
sen. Maar het was niet zo. Hij 
was niet meer boven gekomen. 
Hij was in het water gevallen, 

een minuut, vijf minuten, een 
halve dag geleden en hij was 
onder water gebleven.

‘Waar is Herman?’ vroeg nu ook 
de andere vriend, die met de 
gelegenheidshanenkam. Hij had 
nooit eigen tekst, was Eva opge-
vallen. Ze had er wel eens grap-
pen over gemaakt, thuis. In zijn 
gezicht zou ze het, dacht ze nu, 
toch niet durven. Het joch was 
bijna twee meter lang en zat dui-
delijk op fitness. Bovendien was 
het een goeie kerel, zei Herman.
Oja, Herman.
‘Hij is gevallen,’ zei ze. Haar stem 
klonk als uit een spelcomputer. 
Ze wees. Haha, zei de ene vriend. 

Hahaha, natuurlijk, met z’n zatte 
kop, toeterde de andere. Ze wag-
gelden samen naar de rand. 
‘En die fles wodka dan? Is hij er 
met fles en al ingeflikkerd?’ 
‘Ja,’ antwoordde Eva. Opnieuw 
gelach, het harde lachen van 
dronken mannen, niet bevrijdend 
vanuit de buik, maar krampach-
tig, van boven uit de keel. Wie het 
hardst lacht heeft gewonnen. 
‘En met zijn poffertjes. Hij heeft 
er meer dan een kwartier voor in 
de rij gestaan.’ Eva’s stem klonk 
scheller dan de bedoeling was. 
De jongens stopten precies tege-
lijk met lachen en keken om.
Het werd stil, afgezien dan van 

het aanhoudende gebonk uit 
de muziektenten enkele meters 
achter hen. De Prodigy trad zo 
op, Hermans lievelingsband. Wat 
jammer dat hij dat moest missen. 
‘Maar waar is hij dan nu?’

Waar hij nu was? De slowmotion-
knop stond nog aan, Eva kon niet 
sneller denken dan ze nu deed. 
De house dreunde in haar hoofd.
Nog voor ze wat kon bedenken 
sprong de jongen met hanenkam 
en al het water in. 
‘Jezus, Eva! Wat sta je hier dan!’ 
riep hij, net voordat hij het water 
raakte. Ze moest nu ook lachen. 
Een rollende, lage lach die lucht 
gaf en deed ontspannen. Wat een 

gedoe. Alsof één natte kerel niet 
genoeg was voor vandaag. Nu 
wilde ook de jongen met de dikke 
buik erachteraan. Die bedacht 
zich op het allerlaatste moment. 
Zeker bang voor natte voeten. Of 
om te zinken. 
‘Ik ga iemand halen, ik ga hulp ha-
len, wacht hier.’ 
Ze draaide zich weer naar het wa-
ter. Er zaten kringen in, grote krin-
gen en kleine golven. De jongen 
dook steeds opnieuw naar be-
neden, als hij bovenkwam hapte 
hij naar adem en riep wat. Ze kon 
hem niet goed verstaan. Zijn ha-
nenkam lag links en rechts plat 
over zijn schedel. Zijn hoofd lag 

helemaal achterover in het water 
in zijn poging boven te blijven. 
‘Waar is hij dan, godverdomme?’ 
brulde hij. Ze haalde haar schou-
ders op. 

Ze zag Herman bovenkomen, la-
chen, proesten, hij had haar voor 
de gek gehouden door onder wa-
ter te blijven. 
Ze zag Herman aan komen lopen, 
drijfnat, hij was ergens anders op 
de kade geklommen. Ze hoorde 
zichzelf het verhaal vertellen aan 
vriendinnen, over hoe bang ze 
was geweest en dat het uiteinde-
lijk allemaal wel goed was geko-
men, natuurlijk, want alles kwam 
altijd goed. 

Ze glimlachte en hield haar hand 
op haar buik. Hij vond haar een 
stresskip. Wat zou er mis moeten 
gaan, stresskip? Als hij later thuis-
kwam dan afgesproken lag ze 
wakker. Krantenartikelen rolden 
langs de binnenzijde van haar ge-
sloten ogen, met het nieuwsbe-
richt over de tragische dood van 
de 38-jarige Herman S. uit Hilva-
renbeek. Ze hielp zichzelf in slaap 
met een mantra dat het goed zou 
komen. Omdat het haar niet zou 
overkomen. Dat soort dingen 
overkomt een mens alleen on-
verwacht. En zij was beducht. Dus 
veilig. Dus veilig.
‘Eva!’

Iemand schudde haar door el-
kaar. De poffertjes gleden in 
groepjes van twee van het bord 
en belandden op het natte gras. 
Sommige glibberden de kade af, 
voegden zich bij een tiental an-
dere die daar nog dreven. 
De man die aan haar schudde 
droeg een brandweerpak. Ze 
keek om en zag dat er minstens 
vijftig mensen in een wijde halve 
cirkel om haar heen stonden. Ze 
keken afwisselend naar haar, en 
naar het water. De mannen had-
den hun armen over hun borst 
gekruist, en helden licht achter-
over in hun verwassen rock-T-
shirts. De vrouwen hielden zich 
aan de mannen vast. Alsof ze 

bang waren dat alle 
mannen in het water 
zouden springen, in 
een oer-reflex. 
‘Eva? Waar is Herman 
precies gevallen?’ De 
brandweerman keek 
haar van heel dichtbij 
in de ogen. Ze lachte 
zo vriendelijk moge-
lijk. De man herhaalde 
zijn vraag.
‘Gewoon hier, vlak 
voor de kant.’ Ze zei 
het luchtig, echt. Maar 
ze begon er genoeg 
van te krijgen. Ze 
voelde zich opeens 
ook een beetje dron-
ken, hoewel ze geen 
druppel alcohol op 
had. Al drie maanden 
niet. De brandweer-
man schreeuwde wat. 
Eva zag nu een paar 
hoofden in het wa-
ter liggen. Ze zag niet 
meteen welke die van 
Herman was. 
Ze zocht naar een 
vuilnisbak. Toen ze er 
een vond moest ze 

flink proppen om het bordje er 
nog bij in te krijgen. De bak liep 
over van frietzakken, colabekers, 
gescheurde poncho’s. Ze draaide 
een kwartslag en zag dat ze zich 
nu buiten de halve cirkel bevond. 
Sommige toeschouwers keken 
nog even naar haar om, maar al 
snel maakten ze de kring kleiner 
en drongen dichter naar de wa-
terkant toe. 
Eva probeerde zich voor te stel-
len hoe Herman hier stoere ver-
halen over zou gaan vertellen, 
later. Ze aarzelde. Ze liep verder 
het terrein op. Er werd hard om 
haar geroepen, hoorde ze. Stel-
letje stresskippen.

DON 
FLORITO 
OPEN! 

PAMPUSLAAN 31 | IJBURG | 020-8454188

23-24-25-30-31 aug. 
1 sept. en vanaf 4 sept. volgens 

reguliere openingstijden

donfl orito.nl
tacoyo

Move your body, relax your mind

®

Een body en mind conditietraining op muziek
Wekelijks in Amsterdam-IJburg

Kosten per les

€ 8,50

Gymzaal 
Laterna Magica, 

Eva Besnyöstraat 491, Amsterdam
Bij het Theo van Goghpark.

Iedere dindagavond van 19.30-20.45 uur en 20.45-22.00 uur .

Informatie of proefl es:  
Tacoyo Trainer Nanette Elfring

Tel. 06-37324261. e-mail n.elfring@tacoyo.nl. www.tacoyo.nl

Nieuw schooljaar, nieuwe activiteiten bij BSO UniKidz
Schrijf je nu in voor dé activiteiten BSO van IJburgb u i t e n s c h o o l s e  o p v a n g

.
.

Heeft u interesse in buitenschoolse 
opvang?
Maak een afspraak met de afdeling planning 
van de BSO of kijk op www.unikidz.nl. Kom 
langs of bel (020) 416 56 91 voor een 
vrijblijvende kennismaking.

Locatie Ruimtevaart & 8+ Clubhuis
Eva Besnyöstraat 11
1087 KR Amsterdam

Locatie Universum
Eva Besnyöstraat 541
1087 LG Amsterdam

Theater & Drama

Dagelijkse sport-, 
spel-, dans- en

 drama-activiteiten Zwem-ABC

BalletPaardrijden

Hiphop dansles Koken

Graffitiworkshop Capoeira

Breakdance

NIEUW

NIEUW

NIEUW

stresskip



Het Oer-IJ (op oude kaarten: Ye) 
was een getijdengeul en is waar-
schijnlijk al zo’n zevenduizend 
jaar geleden ontstaan tussen 
de huidige plaatsen Zandvoort 
en Amsterdam. (het woord IJ 
is taalkundig verwant met het 
West-Friese Ae of Ee, dat ‘water’ 
betekent). De duinenrij langs de 
Noordzee was nog niet geslo-
ten en de Noordzee stroomde 
onbelemmerd Holland in en 
uit. Aan het begin van onze 
jaartelling was dat voorbij en 
toen werd het IJ een stroompje 
dat vanuit de Hollandse veenge-
bieden afwaterde in het Fle-
vomeer (zeg maar: het huidige 
IJsselmeer). Onder meer door 
het stijgen van het grondwater-

De zomer is voor veel mensen een periode waarin zon en water een hoofdrol spelen of beter: zouden moeten spelen. Op zonnige dagen gaan Amsterdammers 
massaal naar Blijburg aan het IJmeer, de waterkant van het Flevopark is dan boordevol, de waterwegen van het Oostelijk Havengebied gevuld met bootjes. Het 
aantal zonuren lijkt soms wat tegen te vallen, maar over de hoeveelheid water (lees niet: regen) hebben de inwoners van Amsterdam-Oost minder te klagen: in 
dit deel van de stad is het oppervlaktewater bijna altijd dichtbij. IJburg ligt in het IJmeer, het Oostelijk Havengebied ligt aan het IJ en stadsdelen als de Indische 
Buurt zijn via diverse waterwegen met het IJ en het IJmeer verbonden. Dat IJ(-meer) dateert niet van vandaag of gisteren.

Door Jaap Willems

Historische plekken in het Oosten deel 8
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peil en de open verbinding met 
de zee werd dat Flevomeer, later 
Almere genoemd, steeds groter 
en zouter en vanaf de 13de eeuw 
noemde men het de Zuiderzee. 
Het IJ was een zij-arm van die 
Zuiderzee. 

In die tijd was dat IJ overigens 
nog zo smal dat Durgerdam-
mers te voet – over loopplanken 

en een pontje – naar Diemen 
konden wandelen. Daar woon-
de hun pastoor. Diverse storm-
vloeden maakten daaraan een 
einde: het IJ werd gaandeweg 

breder en in de fameuze Gou-
den Eeuw was het de belang-
rijkste toegang geworden tot het 
wereldhandelscentrum Amster-
dam. Tot in de 19de eeuw bleef 
het voor de scheepvaart de toe-
gangspoort naar de stad. Door 
het dichtslibben van de IJmond 
werd dat echter steeds minder 
aantrekkelijk: steeds meer grote 
schepen bleven voor Pampus 

liggen. Dat was uiteindelijk de 
aanleiding om een andere weg 
naar de zee te zoeken en het 
Noordzeekanaal (met de Oran-
jesluizen) te graven. Het IJ werd 

havengebied. Het zuidwestelijk 
deel van de ingedamde Zuider-
zee kreeg daarna de eigen naam: 
IJmeer. Over de grens tussen 
IJmeer en Markermeer wordt 
nog altijd gesteggeld.

Vogels
Door het dichtslibben van het 
IJ voor Amsterdam ontstond 
daar in de vorige eeuw een 

interessant, nat natuurgebied. 
Een soort waddenlandschap. 
De bekende biologiepionier 
Jac. P. Thijsse kwam er graag en 
schreef in zijn Verkade-album 

Langs de Zuiderzee: “Jongens, 
jongens wat heb ik aan de Am-
sterdamse kust al een plezier 
beleefd en wat heb ik er veel 
geleerd.” Hij was vooral vaak 
op de Batterij in het huidige 
Diemerpark. Dat bleek een 
uitstekend uitkijkpunt om naar 
de talrijke vogels op het meer te 
kijken. Thijsse roemde onder 
meer de grote aantallen sterns, 
grutto’s, tureluurs, wulpen, een-
den van allerlei soort, piepers 
en roofvogels.

De vogelrijkdom van het IJmeer 
is nog altijd indrukwekkend, 
hoewel je soms wel iets meer 
moeite moet doen om de vogels 
te ontdekken. Het is ’s zomers 
druk op het water en dan trek-
ken de meeste vogels zich terug. 

Zomers, als het druk is op het IJmeer zoals hier bij strand Blijburg, trekken de vele bijzondere vogels zich terug  foto martijn van den dobbelsteen

Voor de kust vind je vooral veel 
eenden: kuifeenden, toppers, 
nonnetjes en tafeleenden. Die 
zijn hier graag vanwege de 
driehoeksmosselen, hun be-
langrijkste voedingsbron. Voor 
menigeen zijn de verschillende 
soorten eenden lastig te herken-
nen en dus is een vogelgidsje 
vaak wenselijk. Verder weg op 
het water zijn duikende futen, 
laagvliegende aalscholvers, 
dwergmeeuwen, zaagbekken en 
zwarte sterns te zien. En visdief-
jes. Dat zijn viseters, vooral op 
jacht naar spiering. Veel vogels 
halen imponerende capriolen 
uit, vooral de duikvluchten van 
de sterns zijn indrukwekkend. 
Een groeiend aantal krooneen-
den en knobbelzwanen komt 
graag naar het IJmeer vanwege 
de toename van de hoeveelheid 
waterplanten, waaraan veel 
watersporters juist zo’n hekel 
hebben. Kortom, vogelaars kun-
nen op en rond het IJmeer hun 
hart ophalen, maar dat zou wel 
eens kunnen veranderen.

De vogelstand van het IJmeer 
loopt terug. Het aantal fu-
ten, sterns en andere viseters 
neemt al enige tijd af doordat 
de hoeveelheid vis in het water 
vermindert; bovendien is het 
water zo troebel geworden dat 
het jagen op spiering moeilijker 
wordt. De vertroebeling van 
het IJ-water hangt onder meer 
samen met de afname van het 
aantal mosselen. Driehoeks-
mosselen voeden zich namelijk 
met groene algen. Wanneer er 
minder algen worden gecon-
sumeerd, blijven er meer in 

het water zweven. Daardoor 
ontstaat vooral op warme dagen 
de groene soep, die het IJ-water 
dan ook voor badgasten soms zo 
onaantrekkelijk maakt. Doordat 
driehoeksmosselen bodembe-
dekkers zijn, houden ze slib 
vast. Minder mosselen betekent 
dan ook dat er meer slib opwer-
velt als het water beweegt. Dat 
versterkt uiteraard die vertroe-
beling. Door de achteruitgang 
van de mosselstand liep ook het 
aantal eenden terug. Er is voor 
hen minder eten beschikbaar, 
of moeten we zeggen: was? Aan 

de mosselstand wordt de laatste 
tijd namelijk het een en ander 
gedaan. 

Voor de kust van IJburg is afge-
lopen jaren een mosselbank van 
maar liefst 28 hectare aangelegd. 
Na een geslaagde proef met drie 
hectare voor het Haveneiland 
heeft het Projectbureau in 2007 
en 2008 een grote kunstmatige 
driehoeksmosselbank laten 
aanleggen, en ook die bleek 
een groot succes. De aantallen 
mosselen op die kunstmatige 
banken blijkt zelfs vele malen 

groter dan in de natuur! Voor de 
kuifeenden, nonnetjes, tafel- en 
toppereenden betekent dat een 
aantrekkelijke en duurzame 
voedselbron. Voor de viseters 
zoals futen en sterns, dwerg-
meeuwen en zaagbekken ont-
staan mogelijk nieuwe kansen 
omdat het water van het IJmeer, 
door de toename van het aantal 
driehoeksmosselen, mogelijk 
minder algenrijk en dus helder-
der zal worden.

Research: Gerard Goudriaan
Vogelfoto’s: Erik Hölscher

door het dichtslibben van het ij voor amsterdam ontstond 
daar in de vorige eeuw een interessant, nat natuurgebied.

Waterplanten
En hoe staat het met de waterplanten waar recreanten steeds meer last van krijgen? Met name in de Gouwzee en in 
het IJmeer is de plantengroei de afgelopen jaren sterk toegenomen. In het Hoornse Hop vormde dit al langer een ware 
plaag. Vooral de kranswieren tieren welig. Die vormen een aantrekkelijke voedselbron voor onder meer de prachtige 
knobbelzwanen en de krooneenden, maar veel watersporters zijn er minder blij mee, en op waterkaarten wordt er 
steeds vaker voor gewaarschuwd. Om welke soorten planten gaat het? Onder watersporters circuleren allerlei namen. 
Volgens deskundigen van het KIWA betreft het vaak kransblad, hoornblad en sterkranswier. Eerder troffen onderzoe-
kers ook veel fonteinkruid aan, maar dat lijkt vooral in het IJmeer te worden verdrongen door de kranswieren.



Alles voor uw 
bbq bij Maxis 
Megastores!

 

Voor meer informatie: www.maxismegastores.nl

Open van 
12.00 - 

17.00 uur

"In the Spotlight"

Links: Wissame El Ayachi 
Rechts: Ilse Touw (Storemanager)

GRATISPARKERENMAKKELIJK

BEREIKBAAR

DONDERDAG 
EN VRIJDAG 

KOOPAVOND 
TOT 

21.00 UUR!

ALTIJD
GOEDKOOP

TANKEN!

Wissame El Ayachi

Zondag as: KOOPZONDAG

Lees het interview op onze website

LEUKE AANBIEDINGEN VERKRIJGBAAR.

CHECK WWW.LIFEANDKICKING.NL

ONBEPERKT SPORTEN IS AL MOGELIJK 

VANAF €34,75 PER MAAND.

KORTINGDEALS: SENIOREN, STUDENTEN, 

SCHOLIEREN, DAL-VOORDEEL

VANAF SEPTEMBER

WWW.LIFEANDKICKING.NL

START JE 
GEZONDE 
VOORNEMENS BIJ 
LIFE&KICKING

Eva Besnyöstraat 29 T 020 416 1922

zozoet.eu

zozoet.eu

Bag to
nature

Bag to
nature

Bag to
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Geniet van de zomer 
met een van onze 
verse sappen op het terras.
Heerlijk ontspannen en
bijkletsen bij  
Bagels & Beans IJburg

Framboos,
appel en
klinkende  
munt!

www.hizihair.nl

Geniet ook van perfect gezond haar!
Ook jij kunt nu ervaren hoe veel mooier je coupe wordt als je haar perfect gezond is. Tijdens de 
zomer hebben zon, zee en chloor invloed gehad op de conditie van je haar. Bij Hizi Hair stellen we 
van 27 augustus t/m 30 september 2012 de gezondheid van jouw haar voorop tijdens de Perfect 
Gezond Haarweken. Dit is dus het ideale moment om je haar weer in topconditie te brengen, 
zodat je haar beter valt en je kleur nog langer mooi blijft.

Geniet daarom vandaag van dit aanbod en ervaar het resultaat.
Voor maar 5 24,95 krijg je:
  haar- en hoofdhuidfoto met de iDiagnose    een haaranalyse door middel 

van de rektest    verzorging aan de wasbak met het geadviseerde Kérastase 
product    warme handdoekbehandeling in één van onze massagestoelen  
  voor thuis de geadviseerde Kérastase shampoo (waarde 3 19,90 / 250 ml)

Hizi Hair Amsterdam IJburg, Joris Ivensplein 52
Altijd welkom zonder afspraak.

het perfect gezond haar 
van eva en marc

NU slecHts
5 24,95!

Perfect Gezond Haarweken zijn van 27 augustus t/m 30 september 2012. Voor knippen, kleuren en alle 
andere behandelingen gelden de gebruikelijke prijzen.

de verzorging
van hizi hair

winkelcentrum 

iJBurG

Theatraal IJburg is al vanaf 
2004 actief. Oprichtster Thea 
Pruim zag als één van de eerste 
IJburgbewoners de weidse 
zandvlakte van IJburg en liet 
zich inspireren. Vanuit het 
niets en met hulp van buren en 
bekenden organiseerde zij een 
kindertheaterfestival in de grote 
zandbak van het Steigereiland.

Het festival werd een groot 
succes. Omdat er voor kinderen 
op het eiland destijds nog weinig 

Zondag 9 september van 12.00 tot 18.00 uur in het Diemerpark, dan 
vindt de 8e editie van  het ‘Spektakel op IJburg’ plaats. 
Dit jaarlijkse evenement staat er natuurlijk niet vanzelf. Elk jaar wordt 
in de maand ná het Spektakel alweer begonnen met de organisatie 
voor het jaar erop! 

‘We zijn het hele jaar met Spektakel bezig’ aldus Inge van Theatraal IJburg. 
‘Denk aan het aanvragen van subsidies, scouten, selecteren en begeleiden 
van de jonge theatermakers en het selecteren van grotere acts zoals Lejo. 
Maar ook hele praktische zaken zoals het reserveren van de tenten, 
het benaderen van sponsoren, vergunningen, beveiliging, vrijwilligers, 
catering, enzovoort..’ 

Op zaterdag 8 september wordt 
er de hele dag gebouwd op het 
Diemerstrand, zodat alles op 9 
september klaar staat om er een 
geweldige dag van te maken. ‘Het is 

hard werken, maar als je al die blije gezichten ziet is het dat zeker waard!’ 
In totaal werken er aan Spektakel op IJburg zo’n 90 mensen mee. 

Wil je Theatraal IJburg helpen om ook dit jaar weer een 
succes te maken van het festival? Meld je dan aan als vrijwilliger via 
info@theatraalijburg.nl

€5,- korting op de Peuterparade*
De Peuterparade wordt gegeven op zaterdag, theaterles voor de allerkleinsten.
Met deze bon betaal je slechts €90,- voor 10 lessen ipv €95,-
*1 bon per persoon, voor de Peuterparade die start in september 2012. Korting is alleen geldig op inschrijvingen 
vanaf het verschijnen van deze krant.

3e kind gratis naar Spektakel* 
Spektakel op IJburg is een theaterfestival voor het hele gezin.
Met deze bon kan het derde kind gratis naar binnen.
* 1 bon per entree, bonnen worden ingenomen aan de poort.

€5,- korting op theater voor volwassenen*
In september start een korte theatercursus vol met speloefeningen vanuit de theatersport voor volwassenen. 
Met deze bon betaal je slechts €90,- voor 5 lessen ipv €95,-
*1 bon per persoon, voor de cursus die start in september 2012. Korting is alleen geldig op inschrijvingen vanaf het 
verschijnen van deze krant.
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te doen was en omdat er steeds 
méér kinderen kwamen, besloot 
Thea kindertheaterlessen te gaan 
geven, gewoon in haar eigen 
huiskamer. De eerste schreden 
naar Jeugdtheaterschool Theatraal 
IJburg waren een feit.

Nu -acht jaar later- is Theatraal 
IJburg (TIJ)  een begrip op het 
eiland. Het jaarlijkse Spektakel 
trekt gemiddeld 3000 bezoekers, 
de Jeugdtheaterschool heeft 
inmiddels meer dan 200 leerlingen 

per week en met kunst- en 
cultuureducatie op de basisscholen  
bereikt Theatraal IJburg meer 
dan 4000 kinderen per jaar. Op de 
basisscholen geeft het team van 
kunstvakdocenten, theatermakers 
en fi lmers lessen in theater, dans, 
zang, beeldende kunst, media 
en cultureel erfgoed. Binnen de 
naschoolse opvang van onder 
andere Partou en Skon organiseert 
TIJ wekelijks diverse workshops. 
Dit alles wordt geregeld door de 
kleine organisatorische kern van 
Theatraal IJburg (Thea, Inge, 
Hélène en Patrick), vanuit het 
gezellige kantoor in het Centrum 
voor Vrije Tijd. 

Theatraal IJburg gaat uit van de 
kracht en mogelijkheden van ieder 
kind. Je talent ontwikkelen betekent 
ook vals durven te zingen op het 
toneel, eindelijk iets met je dans- 
aspiraties doen, je lekker voelen op 
de planken,  samen spelen, durven 
initiëren en ongebaande wegen 
ingaan. En dan applaus…..

De organisatie van Spektakel op IJburg

Theatraal IJburg is een stichting zonder winstoogmerk.
 
Activiteiten van Theatraal IJburg (TIJ):
Jeugdtheaterschool TIJ
Cultuur- en kunsteducatie op basisscholen en VO
Naschoolse/Buitenschoolse activiteiten voor oa Partou en SKON
Spektakel op IJburg (festival 8e editie)
IJburgTV 

Theatraal IJburg in het kort

-
-
-
-
-✁

✁

✁

Keihard werken voor 
één geweldige dag

Cultureel baken in 
Amsterdam Oost en IJburg

Bezoekers genieten van Spektakel op IJburg. FOTO: MARTI JN VAN DEN DOBBELSTEEN

Theatraal IJburg

Jonge theatermakers maken speciaal voor Spektakel 
kindertheatervoorstellingen. FOTO: RAYMOND VAN MIL

 

Presentatie van de musicalklas voor 7 tot 9 jarigen. FOTO: RAYMOND VAN MIL 

Nieuwe lessen starten in september
Schrijf je tijdig in
Theatraal IJburg geeft al 7 jaar theaterlessen op IJburg!  
De nieuwe lessen voor peuters, kleuters, kinderen, jongeren en 
volwassenen gaan in september van start. Schrijf je in voor 
het nieuwe seizoen via www.theatraalijburg.nl

Nieuw! Jongerentheater TIJ,
jongeren 12+ die willen leren acteren!

www.theatraalijburg.nl
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29 septemBer 
iJBurGsail
Met Uitdam als eindbestemming 
wordt de toertocht IJburgsail 
steeds meer een evenement 
voor alle watersporters. De 
afstand over het ruime water 
van het IJmeer naar Uitdam is 
niet zo groot, zodat ook voor 
sloepen en motorjachten dit 
goed te bereiken is. De jachtha-
ven Uitdam ligt bij een camping 
waar voor de overnachting 
trekkershutten kunnen worden 
gehuurd (€35,-) of een tent kant 
worden opgezet. Zeilers op ka-
juitjachten kunnen meedoen aan 
een prestatietocht waarvoor ze 
een langer traject over het Mar-
kermeer moeten afleggen, met 
wedstrijdelement. Gezelligheid 
en samen dineren is een belang-
rijk onderdeel van IJburgsail, 
ook wie niet mee vaart kan mak-
kelijk naar Uitdam komen om 
daar mee te eten en te borrelen. 
De leden van de Watersportver-
eniging nodigen opstappers uit 
om zich aan te melden en via de 
vaartocht naar Uitdam kennis 
te maken met de watersport. 
Aanmelden via actie@wvijburg.nl 
ovv IJburgsail najaar 2012

maak kennis met de zeilsport op 3 septemBer
Hoe voelt het om voortgeblazen door de wind op een boot door het water te suizen, wat kun je doen om ‘m prettig en vlot te laten va-
ren? Wie dat wil ervaren kan op maandagavond 3 september meedoen aan het ‘snuffelzeilen’ van de WV IJburg. Zeilboot en instructeur 
staan klaar van 19:00 tot 20:30 uur. Nog geen zeilles, wel een eerste kennismaking. Aanmelden via actie@wvijburg.nl

16 septemBer 
rondJe iJBurG
Ongemotoriseerd rond de vinex 
archipel. Dat is het sportieve 
uitgangspunt van het Rondje 
IJburg, dat dit jaar op zondag 
16 september voor de zevende 
keer wordt georganiseerd. 
Surfplanken, kano’s, roeiboten 
en pieremagochels: alles wat 
vaart en niet door een motor 
wordt aangedreven kan mee-
doen. Start en finish zijn op een 
nieuwe lokatie: het strandje aan 
het Diemerpark. Het parcours 
is ongewijzigd: een rondje om 
Haveneiland en Rieteiland, 
door de ondiepe kreken tussen 
de eilanden en over het grote 
water van het IJmeer. Nu de 
contouren van het volgende 
IJburg-eiland in het IJmeer zijn 
aangelegd, is het traject over 
ruim water langer geworden 
dan bij de vroegste edities 
van het spektakel. Gebleven 
is de ‘Le Mans start’, waar-
bij de deelnemers eerst naar 
hun klaarliggende bootjes en 
vaartuigen moeten rennen om 
die vervolgens vanaf het strand 
vlot te krijgen en af te varen. Er 
is een speciale competitie voor 
junioren in de ‘optimist’ jeugd-
zeilbootjes in het mini Rondje 
IJburg, dat niet helemaal rond 
gaat. Ook voor de Stand Up 
Paddlers is een aparte compe-
titie in het leven geroepen. Wie 
het snelste rond is mag zich 
winnaar noemen, terwijl iedere 
categorie zijn eigen winnaars 
kent: zeilers, roeiers, kanovaar-
ders of en surfers. Daarnaast is 
er een prijs voor de deelnemer 
die het rondje voltooit met het 
meest creatieve vaartuig – ver-
sierd of zelf gebouwd.

waterplanten 
worden Gemaaid
Half augustus is Rijkswaterstaat 
begonnen met het maaien van water-
planten, te beginnen in de randme-
ren rond de Flevopolder. Fontein-
kruid, kranswieren en aarvederkruid 
groeien dit vaarseizoen in flinke 
velden op het IJmeer voor de kust 
van IJburg. Lastig, want vooral het 
fonteinkruid groeit in lange slierten 
tot aan de oppervlakte en die slierten 
blijven hangen aan kielen, roeren en 
schroeven van langsvarende boten. 
In de eerste contacten met water-
sporters meldde Rijkswaterstaat blij 
te zijn met de planten, want de groei 
duidt op een goede en gezonde 
waterkwaliteit. Het water is inder-
daad helderder dan vorige jaren. De 
waterbeheerder meldde alleen in 
betonde vaargeulen de planten te 
willen wegmaaien. In de zomer is de 
plantengroei in de randmeren zo uit 
de hand gelopen, dat varen op som-
mige stukken helemaal onmogelijk 
werd. Ook op het IJmeer was het 
behoedzaam laveren tussen de vel-
den fonteinkruid. Na aanzwellende 
kritiek en het vooruitzicht van grote 
hoeveelheden rottende plantenres-
ten in het najaar, is inmiddels een 
maaivaartuig ingezet, dat de water-
planten afsnijdt en aan boord vist. Als 
het maaien in de randmeren klaar is, 
komt de boot ook naar het IJmeer.

De jachthaven van de WV IJburg blijkt een populaire bestemming: dit jaar zijn al 240 jach-

ten vanuit heel Nederland naar de haven gekomen voor minimaal 2 overnachtingen. Vaak 

ook doen groepen watersporters tijdens een gezamenlijke toertocht de haven aan, zoals 

in het voorjaar de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club, met 16 chique motorjachten. 

Regelmatig moet de havenmeester of Michiel van Dok 48, die de passanten opvangt en de 

registreert, vertellen dat de haven vol is. Reserveren kan alleen voor groepen die met meer 

dan tien boten komen, de komst melden wordt niettemin op prijs gesteld. Liggeld is €1,60 

per strekkende meter bootlengte. havenmeester@wvijburg.nl

w a t e r s p o r t v e r e n i g i n g  i j b u r g  |  w v i j b u r g . n l



• Wonen aan het water
•  Met uitzicht op water en natuur (diemerpark)
• Eigen parkeerplaats voor de deur
•  Eigen aanlegplaats voor de deur
•  Mogelijkheid om eigen  

plattegronden te bepalen
•  Mogelijkheid tot zelf afbouwen
•  Mogelijkheid tot zelf mee ontwikkelen
•  Wonen op de zuidwestpunt van Steigereiland
• Edmond Halleylaan

Er mogen maximaal 14 woningen op een kavel van gemiddeld 144 m2 
met een footprint van gemiddeld 67,5 m2 over 3 bouwlagen gerealiseerd 
worden. Om een idee te geven van de kosten hebben wij de standaard-
woning afgeprijst. 180 m2 bruto vloeroppervlakte over drie bouwlagen 
kost circa €500.000 VON.

s t e i g e r e i l a n d - z u i d  i J b u r g

Kavel, woning, l igplaats en parkeerplek voor €500.000 
VON (inclusief 50-jarige erfpacht afkoop)
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Waar komen de 
konijnen vandaan? 
“Ze zaten al vóór de sanering 
in het park. Tijdens de werk-
zaamheden hebben ze zich 
teruggetrokken op de Diemer-
zeedijk, die niet werd gesa-
neerd.”

Hoeveel zijn het er? 
“Dat is moeilijk te zeggen, want 
ze planten zich enorm snel 
voort. In een jaar tijd kunnen er 
honderden bij komen. Maar bij 
een uitbraak van de konijnen-
ziekte myxomatose vallen ze bij 
bosjes om.”

Wat is dat voor ziekte? 
“Het gaat om een virus dat wordt 
overgedragen door muggen en 
vlooien, maar ook van konijn 
op konijn. Als die ziekte oprukt, 
legt 90 procent het loodje. Al-
leen de sterkste overleven. De 
konijnen krijgen gezwellen rond 
hun ogen en kunnen niet meer 
goed zien, waardoor ze al snel 
een prooi vormen voor roofdie-
ren. Als ze blind zijn geworden 
komt het voor dat ze gewoon 
ergens dood neervallen, maar 
over het algemeen zoeken ze een 
bosje op om rustig te sterven. 
Gelukkig herstellen de popula-
ties zich snel, konijnen reprodu-
ceren zich als een razende.”

Wanneer was de 
laatste uitbraak? 
“Dat was vorig jaar, in de herfst. 
Vaak gebeurt het in het najaar of 
in het voorjaar. Sinds ik hier als 
stadsecoloog werk, heb ik al een 
paar uitbraken meegemaakt. 
Niet alleen in het Diemerpark, 
maar zo’n virus spreidt zich als 
een olievlek uit over de hele 
stad.”

Zie je ze dan ook echt minder? 
“Eventjes ja, maar vanaf het 
voorjaar groeit de populatie 
weer snel aan: konijnen kunnen 
achter elkaar nieuwe jongen 
werpen. En die jongen werpen 

vervolgens zelf binnen een paar 
weken weer jongen. Er is dan 
bijna geen limiet aan. Natuur-
lijke vijanden heeft het konijn 
wel in het Diemerpark: roofvo-
gels, de wezel, de hermelijn en 

Het stikt in het Diemerpark van de konijnen, dat hadden we allemaal al gemerkt. Maar waar-
om zitten ze daar eigenlijk en hoeveel zijn het er? Is er sprake van een plaag? We vragen het 
aan stadsecoloog Els Corporaal van stadsdeel Oost.

Door Kirsten Dorrestijn

de vos. Maar het gaat om zoveel 
konijnen, daar valt niet tegenop 
te jagen.”

Wat voor soorten zien we 
eigenlijk? Is het één soort of 
zijn het er meerdere? Soms 
zit er bijvoorbeeld een zwarte 
tussen. 
“Bij die zwarte kun je er ei-
genlijk vanuit gaan dat het een 
gefokt exemplaar is dat door 
mensen het huis uitgezet is. 
Omdat de kinderen er niet meer 
naar omkeken, of omdat het 
verzorgen toch te veel moeite 
bleek. Dat gebeurt best veel bij 
konijnen. Net als bijvoorbeeld 
bij slangen en schildpadden 
trouwens. Het mag niet, maar 
het gebeurt wel. Oorspronkelijk 
zijn wilde konijnen lichtbruin 
of grijs, maar tegenwoordig is 
het een mengelmoes van allerlei 
soorten geworden.
De gefokte soorten doen het 
redelijk in het park, al zou het 
wel kunnen dat ze minder lang 
leven doordat ze bevattelijker 
zijn voor ziektes, of minder snel 
schuilen bij gevaar. Dan wor-
den ze er eerder uitgepikt door 
roofdieren.” 

Hoe komt het dat de konijnen 
in het Diemerpark zo weinig 
schuw zijn? 
“Er komen zoveel mensen in 
het park dat de konijntjes eraan 
gewend zijn geraakt. In rustiger 
gebieden zoals de duinen ren-
nen konijnen veel eerder weg. 
Van nature zijn konijnen bang 

voor mensen, maar in het Die-
merpark weten ze inmiddels dat 
er niet zoveel te vrezen valt. Be-
halve af en toe van honden: die 
gaan wel eens achter een konijn 
aan. Het grappige is dat juist 
op het hondenuitrengebied 
ontzettend veel konijnen zitten. 
Daar omheen liggen stapels 
takken waarin ze zich kunnen 
verschuilen. Vaak blijven ze er 
dichtbij zitten: twee sprongen 
en ze zijn weer veilig.” 

Is er sprake van een konijnen-
plaag? 
“Ikzelf zie ze niet als een plaag. 
Het is nog niet zo dat je over 
de konijnen struikelt. Wij zien 
iets pas als een plaag als je er 
echt problemen mee krijgt. Als 
je niet meer in het Diemerpark 
kunt rondlopen zonder door 
een konijn in je benen gebeten 
te worden, bij wijze van spre-
ken, maar dat doen konijnen 
niet. Of als het een gevaar is 
voor de volksgezondheid. Ko-
nijnen die holen graven onder 
een spoorlijn, daar heb je last 
van. Of op een begraafplaats is 
het ook pijnlijk als ze holletjes 
maken in de graven. Dan zou je 
maatregelen moeten nemen.”

Graven ze in het Diemerpark 
niet tot de ingepakte vuilstort 
die onder de leeflaag ligt?
“Nee, de holen gaan niet heel 
erg diep. Je hebt eerst de leef-
laag en dan een afdeklaag van 
trisoplast. Die is zo stevig, daar 
kom je niet doorheen.”

Als je niet oplet, fiets je in het Diemerpark over de konijnen heen  foto martijn van den dobbelsteen

Wat zijn het er veel!
Konijnen in het Diemerpark

sonja p.

josine marbus
Even voorstellen: Sonja P. Vrouw, dertig 
jaar met een onverkoopbaar huis. Wegens 
geldgebrek op dit moment verhuurd aan een 
Zweeds expatgezin. In de steek gelaten door 
haar eerste grote liefde Wim. Hij is nu een 
kersverse vader met een andere vrouw. Haar 
iets minder groter liefde, Frank de makelaar, 
maar toch nog steeds echte liefde, is niet hele-
maal eerlijk geweest over een eerdere affaire 
en nu weet ze niet meer of ze hem ooit nog 
kan vertrouwen. Ze is zijn huis, waar zij zo’n 
beetje ingetrokken was, uit gelopen en logeert 
nu bij haar zieke moeder... maar dit vertelt ze 
allemaal niet. Sonja P. is ook niet haar echte 
naam. 
Wat ze wel vertelt: ‘Niet onknappe jonge vrouw 
in de bloei van haar leven’. Nee, de bloei van 
haar leven haalde ze weer weg. ‘Niet onknappe 
jonge vrouw’ (dat was toch zo?). ‘Sportief’ (dat 
fitnessabonnement), ‘lief en avontuurlijk’. Dat 
vond ze goed staan, lief tegenover avontuurlijk. 
Wie durfde er nou op zo’n site te staan, daar 
moest je lef voor hebben. Ik ben de ware nog 
niet tegengekomen... Jij?! 

Na een dag had ‘Sonja’ al vijf afspraakjes. Ze 
wilde de volgorde eerst laten bepalen door 
wie het eerst reageerde, maar later leek het 
haar toch makkelijker om de afspraakjes op 
alfabet te plannen. Dan zou ze minder snel 
in de war raken, dacht ze zelf. Dus mocht 
Herman, of degene die zichzelf als Herman 
had opgegeven, het spits afbijten. Jan-Willem, 
Marcel, Simon en een Otto kwamen hierdoor 

later aan de beurt. Peter meldde zich later, 
maar dat verstoorde het lijstje niet, hij kon er 
daarom nog wel bij.

Herman was net klaar met zijn studie filosofie. 
In afwachting van een echte baan werkte hij 
in een boekwinkel. Hij had zo hard gestu-
deerd dat hij geen tijd had gehad om aan 
vrouwen te denken. En nu? Nu dacht hij aan 
niets anders, zei hij. Zijn bovenlip was een 
beetje dun. Hij droeg sandalen. 
‘Hoeveel vrouwen heb je op deze manier 
ontmoet?’ 
‘Ongeveer dertig.’
‘En ze zat er nog niet bij?’ 
‘Hoe bedoel je?’
‘Nou die ene. De ware zeg maar.’
Hij lachte op een manier, hoe zeg je dat, alsof 
hij haar recht in haar gezicht uitlachte. ‘Die 
ene zoek ik niet hoor.’

Jan-Willem was degene met wie ze al snel in 
bed belandde. Hij had een aanstekelijke lach. 
Hij wilde alles van haar weten. De volgende 
morgen zei hij dat hij te weinig overeenkom-
sten had gezien om nog een afspraak te ma-
ken. Ze zei recht in zijn gezicht dat ze hem een 
klootzak vond en dat luchtte behoorlijk op.

Marcel bleek ze, hoe toevallig, van de mid-
delbare school te kennen. Hij was het jongere 
broertje van een klasgenoot. Hij had haar 
foto op de datingsite herkend en zijn hele 
familie ingelicht. Het was niet onwaarschijnlijk 

dat iedereen van haar middelbare school nu 
wist dat ze nog single was en waarschijnlijk 
eenzaam... Ze verzekerde hem dat ze het 
hem niet kwalijk nam. Ze glimlachte alsof ze 
buikpijn had toen hij haar bekende dat hij op 
school altijd had geprobeerd haar in de gan-
gen tegen te komen. ‘Ja. Dat was ik. Ik plakte 
die papiertjes op je kluis. Hè Sónja...’ Ze herin-
nerde zich de korte briefjes met teksten als: 
vuile hoer en ik krijg je nog wel. Zonder het te 
willen keek ze een paar keek angstig over haar 
schouder nadat ze had gezegd dat ze buikpijn 
had en liever naar huis ging.

Simon was lief. Hij praatte graag. Hij had 
haar tot op zijn schouders en zijn borst was 
duidelijk niet gewaxt. Hij was klaar voor een 
relatie. Dat waren zijn eigen woorden. Al heel 
snel zei hij dat. Eigenlijk al bij de begroeting. 
Hij wiebelde de hele tijd op zijn stoel en vroeg 
haar wat hij van de kaart moest kiezen.

Otto was de sporter van het stel en hij raakte 
niet uitgepraat over suppen. En steeds wan-
neer hij ‘supte’ of ‘gesupt’ zei, schoot ze in 
een zenuwachtige lach. ‘Wat vind je toch zo 
grappig?’
‘Nee, niks.’

Over Peter, de laatste, viel eigenlijk het minst 
te vertellen. Hij was niet knap, niet rijk, had 
geen interesses, was niet bepaald onderhou-
dend. Toch was het Peter over wie ze een 
bijna geloofwaardige, heerlijke droom had.meer info? 

www.depeyler.nl/zeeburgerbaai
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verzameling oproepjes, buurtinitiatieven en  
bescheiden bedrijvigheid

uit de wijk

Bijeenkomst voor nabestaanden
De Nieuwe Ooster, de gemeentelijke begraafplaats en crema-
torium van Amsterdam, organiseert iedere laatste zondag van 
de maand bijeenkomsten voor nabestaanden. Deze maand is 
de gastspreker Lydia Zijdel. Zij vertelt en zingt over (haar) verlies 
en begeleidt zichzelf met de gitaar. Ze is als educatief trainer al 
jaren actief bij trainingen en processen rondom (functie)verlies. 
Nabestaanden zijn welkom op zondag 26 augustus van 11.00 
tot 13.00 uur in café Roosenburgh aan de Kruislaan 126. Je mag 
gewoon binnenlopen, de bijeenkomst is gratis.

Yoga op Java-eiland
Sinds augustus is er een nieuwe yogaschool op Java-eiland, 
Thrive. Zeven dagen per week kun je hier terecht voor een 
dynamische vorm van (vinyasa/flow) yoga, Pilates en massages. 
Thrive betekent letterlijk ‘groeien, tot bloei komen’, en dat is 
precies wat oprichter Marco Rodie wil bereiken voor de mensen 
in Amsterdam-Oost. In de yogaschool worden straks ook medi-
taties, workshops en filmavonden georganiseerd.

De feestelijke opening van Thrive vindt plaats op zaterdag 15 
september, tussen 15.00 en 18.00 uur. Dan kun je komen ken-
nismaken en genieten van livemuziek, verzorgd door zangeres 
Rhodes. Meer info op www.thriveyoga.nl.

Zangtalent gezocht
Een klassiek koor van vijftig zangers en zangeressen is op zoek 
naar hoge sopranen, tenoren en bassen. Elke donderdag van 
20.00 tot 22.30 uur wordt er geoefend in College De Meer, Ra-
dioweg 56, Watergraafsmeer. Het repertoire is divers. Kijk voor 
meer informatie op www.de-abv.nl of bel Theo: 020-6942987. 

Jazz-zingen leren
Vanaf maandag 17 september geeft jazzzangeres Heleen van 
den Hombergh een cursus ‘Vokaal Lokaal’ voor beginnende 
jazzzangers. Je werkt dan in een klein groepje aan het samen 
luisteren en uitproberen van snelle en langzame stukken en 
improvisaties. Enige feeling voor jazz is een vereiste, daarom 
houdt Van den Hombergh een intakegesprek. De cursus duurt 
zes maandagen en een weekend, en eindigt met twee voorstel-
lingen in november. Mail voor meer info naar info@heleenvan-
denhombergh.nl of bel 06-23082239.

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen geopend
Natuurgeneeskundig therapeut Ingrid Kleinlein heeft sinds 1 juli 
een praktijk aan huis op IJburg, aan de Pedro Nunesstraat 16. 
Zij is gespecialiseerd op het gebied van paranormale therapie 
en oefent het (energetisch) magnetiseursvak uit op mensen en 
dieren met medische en psychische klachten. De praktijk is aan-
gesloten bij ‘Het Verbond’, waardoor cliënten hun ziektekosten 
(afhankelijk van hun verzekering) vergoed krijgen. Desgewenst 
bezoekt Kleinlein cliënten aan huis. Kijk voor meer info op 
www.kleinlein.nl en www.hetverbond.eu.

Outfits voor moeder én dochter
Margreet Putter, moeder van een dochter van bijna 2, merkte 
op dat haar dochter graag ‘matching’ met haar op pad gaat. “Als 
ik een spijkerbroek draag wil zij er ook een aan, als ik nagellak 
op heb wil zij dit ook.” Zo kwam ze op het idee voor matching-
mymom, een webshop voor moeders en dochters (2 tot 10 jaar) 
die er samen trendy en fashionable uit willen zien, met onge-
veer dezelfde outfits. Het concept, zo zegt Putter, is in Neder-
land nog vrij onbekend, maar in Amerika doen veel merken en 
winkelketens dit allang. Zie ook www.matchingmymom.com en 
www.facebook.com/moederdochter.

Een man die steeds onrustig 
om zich heen kijkt, zegt: “Geen 
idee, ik weet niet waar de boot 
heen gaat. U misschien?” Een 
kopie van Hirsi Ali, in wap-
perende kleurrijke doeken ge-
combineerd met stoere details, 
antwoordt in het Engels: “We 
gaan naar Pampus omdat het 
de laatste zonnige dag van deze 
maand is”.

We beginnen met niet op de 
boot te gaan maar langs de ha-
ven te lopen naar de sluis. Daar 
wacht een ander schip. Aan 
boord ziet het er relaxt uit. Kijk 
je links over het water, dan zie 
je Vuurtoreneiland met als ach-
tergrond de poppenhuizen van 
Durgerdam. Recht vooruit zie je 
een strookje groen: Pampus. 

Op de heenweg surfers en 
zeilboten over het groenblauwe 
water. Blauwe lucht, witte wol-
ken. Eenmaal aangekomen stap 

je in een wondere wereld. Een 
meisje van negen plukt bra-
men. Ze toont ze in haar hand. 
Vrijwilligers geven een rondlei-
ding door het totaal verbouwde 
fort. Je kunt het fort ook op 
eigen houtje verkennen met 
een speurtocht voor kinderen. 
Leuke elementen: liggend op 
Fatboys naar een film kijken 
over de boeiende geschiede-
nis van Pampus. Ook zijn er 
‘creepy’ koppen die je meer 
vertellen. Ga zelf maar kijken 
als je durft.

Het restaurant ziet er met zijn 
vele ramen en Kreta-blauwe 
kozijnen uitnodigend uit. 
Binnen heerst een hippe sfeer, 

lekkere hapjes en gerechten en 
er zijn leuke cadeautjes te koop. 
Mooi dat Pampus onderdeel 
is van de Stelling van Amster-
dam, die door de Unesco in 
zijn geheel als werelderfgoed 
is bestempeld. Dat leverde geld 
op, waarvan alles op Pampus zo 
fraai opgeknapt kon worden.

Onder het genot van een hapje 
en drankje geniet ik van alles 
wat ik zie. Het ‘zeezicht’, een 
grasveld tot aan het water, een 
groot zwart kanon om op te 
klimmen, vrolijke bootjes in de 
haven. Daarachter weet ik de 
vaste wal met IJburg, Muiden 
en Amsterdam, maar ik zie het 
niet. Dat is relaxen.

Pampus is niet alleen een vakan-
tiedag op het water! Het is een 
boeiende bestemming voor fees-
ten, voor schoolklassen en voor 
uitwaaien... Een absolute aanra-
der dus, vijf sterren (maximaal). 

Op een zonnige dag in juli ga ik naar het forteiland Pampus dat voor de kust van IJburg in het 
IJmeer ligt. Er vertrekt een veerdienst vanuit de haven in deze wijk. Aan de kade zo’n dertig 
personen. Waarom gaan ze mee? 

Door Janneke Holtslag

Vanaf de haven IJburg vaart twee maal per dag de veerboot naar Pampus, ‘een boeiende bestemming’ 

foto martijn van den dobbelsteen

relaxen en spelen...
Vakantiedag Amsterdam: Forteiland Pampus

Praktische informatie
De veerdienst vertrekt in de zomermaanden vanaf IJburg dagelijks 
(behalve maandag) om 10, 12 en 14 uur, terugreis om 12.30, 14.30 
en 16.30 uur. De winterstop begint op 5 september. Een retourtic-
ket inclusief toegang Pampus kost 17 euro voor volwassenen en 
13 euro per kind. Tickets zijn te reserveren via de website www.
ijburgpampus.nl en op IJburg te koop bij NAP en Harbour Club The 
Lighthouse. 
Alle info op www.pampus.nl/bezoeken

‘creepy’ koppen die meer vertellen
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“Tim! We gaan meedoen aan een 
festival. Is leuk. Je moet alles zelf 
doen. De naam van het festival is 
Fringe, moeilijk, dus laten we de 
titel van ons stuk dan makkelijk 
houden.”
“Het Fringe Festival? Gaan we dat 
doen Diede?”
“Ja, we noemen ons stuk Warm. 
Omdat het in een sauna speelt.”
“Oké, dat is wel leuk, in een sauna. 
Beetje vreemd ook. Moet je dan 
naakt, als publiek?”
“Nee dat hoeft niet, Tim, al mag 
het wel natuurlijk.”

“Zetten we dat dan ook op de 
flyer, Tim?” vraag ik aan andere 
Tim die de flyer maakt. “Dat je 
wel naakt mág gaan? Vind ik wel 
grappig...”
“Nee, dat doen we niet. Misschien 
schrikt dat toch af.”

“Waarom eigenlijk in een sauna?” 
vraagt partner in crime Tim. 
“Omdat dat een plek is waar je 
moet ontspannen. Dat vind ik 
grappig.”
“Omdat dat dan niet lukt? Ja, dat 
vind ik ook grappig.”

“Doen we het over twee vrienden 
die op elkaar lijken. Want we lijken 
best een beetje op elkaar toch?”
“Ja, eigenlijk wel een beetje.” 
“De één is fotograaf en de ander 
schrijft disclaimers...”
“Ja! Te leuk. Doen we iets met... 
twijfel. Ja?” 
“Weet je het zeker?”
“Grappig Tim”
“Maar hoe moeilijk is het om 
mensen te bereiken? Amsterdam 
loopt over van de culturele uitjes. 
Waarom zouden ze dan naar onze 
voorstelling komen. En wie geeft 
ons aandacht?”
“Geen idee, Tim. Werkelijk geen 
idee.” 

En toch zijn we eraan begonnen, 
Tim en ik. Omdat we nu eenmaal 
graag naar theater gaan en het zelf 
maken van theater zo mogelijk 
nog leuker vinden. Én om te kun-
nen schrijven, net zoals ik dat al in 
deze krant doe maar dan op een 
andere manier. 

“Heb jij al een idee, voor de publi-
citeit?”
“Niet echt. O ja, andere Tim had 

een ideetje van wild posters plak-
ken. Sowieso goed, posters plak-
ken, dan doen we dat in kostuum 
en dan fotograferen en filmen we 
dat. Worden we opgepakt is dat 
mooi, en anders hebben we een 
leuk filmpje om op Facebook te 
knallen.” 
“Wat zijn onze kostuums dan?”
“Handdoekjes natuurlijk.”
“Echt? Hopen dat het Warm is 
dan.”
“Misschien is het ook leuk om daar 
een verhaal van te maken voor de 
Brug. Een soort kijk in de keuken. 
Met een foto erbij. En dan hopen 
dat de IJburgers van hun eiland af 
komen.”
“Maar de Brug is toch ook voor de 
rest van Amsterdam-Oost?”
“Ja, dat is zo Tim.”
“Ik vind het leuk, wanneer is het 
ook al weer?”
“4 t/m 8 september om 22.00 uur 
in Sauna Damrak.”
“Zit daar een sauna?
“Ja, boven een Indiaas restau-
rant. Kom, fietsen we er meteen 
naartoe.”
“Oké. Warm hè?”
“Ja, ’t is Warm.”

diede Zillinger molenaar

Een festival met 90 verschillende voorstellingen, waarbij je de publiciteit totaal zelf moet 
doen, in een tijd waarin theater toch niet al te populair is, waarom begin je eraan? Goeie 
vraag. Ik ben er samen met mijn partner in crime Tim aan begonnen. 

Diede (l) en Tim plakken wild, zwartnacht bij CS, om hun voorstelling ‘aan de man te brengen’ foto martijn van den dobbelsteen

Oosterpark 

foto martijn van den dobbelsteen

In het Oosterpark is de fototen-
toonstelling Nergens zoals hier te 
bewonderen. De levensgrote 
foto’s zijn door buurtbewoners 

gemaakt, in samenwerking 
met Foam Fotografiemuseum 
Amsterdam en Ymere. In april 
kregen bewoners uit de Dap-
perbuurt van de organisaties 
een aantal workshops fotografie 
aangeboden. En kregen ver-
volgens de opdracht om hun 
geliefde buurt te fotograferen. 
De mooiste foto’s zijn tot en met 

30 augustus te bezichtigen in 
het Oosterpark, ter hoogte van 
de muziekkoepel, en reizen 
daarna tot oktober door zeven 
andere buurten in Amsterdam 
en Kennemerland.

Met het project beogen Ymere 
en Foam de cohesie tussen 
buurtbewoners te verbeteren, 
en een breed publiek te laten 
kennismaken met fotografie. 
Meer informatie, ook over het 
project in andere buurten, vind 
je op www.nergenszoalshier.nl.

Levensgrote foto’s 
Dapperbuurt in Oosterpark 

Warm

Spieringfestival Muiden:  
markt, draaimolen en livemuziek
Zaterdag 25 augustus wordt de 14de editie van het Spieringfes-
tival Muiden gehouden. Het wordt een extra feestelijke editie 
ditmaal, omdat de vestingstad 200 jaar bestaat. 

Er is deze dag een markt met allerhande kramen, hapjes en 
drankjes. Op het Kazerneplein wordt een jeu-de-boules-
toernooi gehouden en je kunt er simultaandammen tegen de 
internationale grootmeester en Muidenaar Ton Sijbrands. Op 
het Vestingsplein zijn de activiteiten gericht op de jeugd, met 
vanaf 12.00 uur circus, een draaimolen en kunst voor kinderen. 
Speciaal voor jongeren is er, op datzelfde plein, vanaf 17.00 uur 
een eigen podium, waar de band Street Wise het festival zal 
afsluiten. Inderdaad, muziek is belangrijk op ‘het Spiering’. Op 
zes podia komen alle muziekstijlen aan bod: pop, jazz, blues, 
soul, wereldmuziek en niet te missen, de smartlap. Bij café Ome 
Ko bij de sluis klinkt tot na middernacht de allroundband Bliz-
zert. Het festival begint om 12.00 uur, de toegang is gratis.
Voor wie het zich afvraagt… Een spiering is een vis – ook wel 
komkommervis genoemd – die zowel in zoet als in zout water 
voorkomt. Je ziet hem in IJ(ssel)meer, maar ook in de Amster-
damse grachten. 

Cursus verhalen vertellen 
Stadsverteller Karel Baracs brengt mensen graag de fijne kneep-
jes van het vertellen bij. Tijdens de cursus komen onder meer 
verhaalkeuze, verhaalopbouw, stemgebruik, beeldend vertellen, 
contact met het publiek en het ontwikkelen van een eigen stijl 
aan bod. Er is plek voor maximaal acht deelnemers. De cursus 
start op 11 september in het Verhalen Atelier, Lumièrestraat 77, 
IJburg. Deelname kost €45 per persoon voor vier lessen. Voor 
meer informatie: mieke@verhalenman.nl of 020-6755535.

Meespelen met De Verhalenman 
Op zondag 2 september treedt De Verhalenman zelf op in 
zijn Atelier aan de Lumièrestraat. Hij vertelt het verhaal Mijn 
vader is een oppasser, over het jongetje Max dat zijn vader een 
dagje mag komen helpen bij het verzorgen van de beesten in 
Artis. Het is een meespeelvoorstelling, dus een aantal kinderen 
uit het publiek krijgt een rol! De voorstelling is speciaal voor 
kinderen van 5 t/m 9 jaar, in gezelschap van een vader, moeder, 
opa, oma, oom, tante of grote broer of zus. Aanvang: 14.30 uur 
(tot 16.00 uur); toegang €5 p.p. (incl. limonade). Reserveren via 
020-6755535 of mieke@verhalenman.nl.

Circus Treurdier viert de dictatuur
Terwijl duizenden droevig het stemhokje verlaten, viert Circus 
Treurdier in Het Eeuwige Nachtcafé een nieuwe dictatuur. 
Dadaïstisch despoot Koenijn trakteert er op drank, liederlijke 
muziek, mitrailleurpoëzie en kanonnenvoer. De voorstelling 
Het volk het land uit! wordt gespeeld van 5 t/m 8 september op 
het Fringe Festival, en van 11 t/m 14 september in de thuisbasis 
Het Depot (KNSM-laan 11), op alle data van 20.30–23.30 uur.
Muziektheatergezelschap Circus Treurdier treedt sinds 2008 
op met onder meer Het Eeuwige Nachtcafé, dat een mix brengt 
tussen voorstelling en café chantant. Absurdistische scènes 
worden afgewisseld met liederen en muziek, en de bar blijft tot 
diep in de nacht open. Zie ook www.circustreurdier.nl

VVD-visie op IJburg gepresenteerd
Dinsdag 4 september houdt de VVD op Blijburg een verkie-
zingsbijeenkomst met als hoofdgast IJburger Bas van ’t Wout. 
Hij is gemeenteraadslid en kandidaat-Tweede Kamerlid voor de 
VVD (nr. 27). 
Peter Kooij interviewt hem die avond over de VVD-visie op 
IJburg, die in samenwerking met bewoners en ondernemers 
uit de wijk tot stand gekomen is. De bijeenkomst vindt plaats 
op Blijburg, om 19.00 uur (Muiderlaan 1001). Na afloop wordt 
er gezamenlijk gekeken naar de tv-uitzending van het lijsttrek-
kersdebat in Carré. Het door de VVD opgestelde toekomstplan 
voor IJburg wordt snel na de verkiezingsavond ingediend bij 
de gemeenteraad.

Het interview met kandidaat-Tweede Kamerlid Bas van ’t Wout 
wordt nog voor de avond gepubliceerd op www.debrugkrant.
nl. Hou die site in de gaten. Natuurlijk lees je er ook over in de 
volgende editie van de Brug.
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brigadier bert door Maarten Gerritsen

In de digitale weekeditie van de Brug lees 
je alles over oostelijk Amsterdam: het 
laatste nieuws, de festiviteiten en rariteiten. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief op 
www.debrugkrant.nl/nieuwsbrief

Wil jij deze beste bos bloemen winnen?
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam,  
adres en telefoonnummer) voor 13 september 2012 naar: 
de Brug prijspuzzel | Zwanebloemlaan 22 | 1087 CD Amsterdam. 
De oplossing en de winnaar worden bekend gemaakt in de volgende krant.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 35-2012 was: Artisjokharten. 
De winnaar, de heer F. Peeters uit Amsterdam, heeft inmiddels bericht 
gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden door Don Florito 
(Pampuslaan 31 | 0208454188 | www.donflorito.nl)

puZZel prijsvraag

achter

knotsmooie bloemen van don florito t.w.v. €25 
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10 jaar ijburg

Het mag dan zomervakantie 
zijn, dat is nog geen reden om 
stil te zitten. Want er wonen 
dit jaar tien jaar mensen op 
IJburg. En dat is toch, ja, een 
bijzonder moment. Wij gaan 
een boek maken naar aanlei-
ding hiervan. Waarbij we niet 
alleen putten uit het enorme 
beeld- en verhalenarchief van 
de krant, maar juist ook veel 
nieuw materiaal gaan schrij-
ven, met hulp van opvallende, 
creatieve en verrassende 
IJburgers. 

Verhalenwedstrijd
We schrijven een verhalen-

wedstrijd uit voor alle IJburg-
se basisschoolkinderen die 
na de zomer in groep 7 of 8 
zitten. Het thema? IJburg dus. 
Het verhaal mag echt gebeurd 
of verzonnen zijn. Op www.
debrugkrant.nl/10-jaar-ijburg 
vind je meer informatie over 
de wedstrijd. Het beste ver-
haal (een jury beslist daar-
over) komt in het boek, enkele 
andere komen in de krant. 

Uiteraard houden we je op de 
hoogte van alle ontwikkelin-
gen: via de krant, de (nieuwe) 
wekelijkse digitale nieuwsbrief 
én via www.debrugkrant.nl.

Het boek en 
de verhalenwedstrijd 

colofon



Zomer agenda

24 augustus-16 september
Magneet Festival 2012
alle soorten optredens en kinderprogramma; elke 
dag een ander thema zoals Full Moon, Oude Liefdes 
en Smartlappen; Oostpunt Zeeburgereiland, IJdijk 10, 
vrijdag t/m zondag 15.00-00.00 uur (entree €10 per 
dag; passe-partout €60; kinderen tot 12 jaar gratis)
Zie ook pagina 20 en www.magneetfestival.nl

25 augustus
Spieringfestival Muiden
14e editie; markt, muziek, 6 podia, kinder- en jonge-
renfestival en drinkerij; vanaf 12.00 uur rond de sluis

31 augustus-2 september
Flevopark Film Festival
31 augustus: Yangin Var (Turkije, 2011); 
21.00 uur (bar open vanaf 17.00 uur)
1 september: Majid (Marokko, 2010); 
21.00 uur (bar open 17.00 uur)
2 september: Band Baaja Baraat (India, 2010); 
21.00 uur (bar open 17.00 uur)
Zie ook www.flevoparkfilmfestival.nl

1 en 2 september
Waterweekend Muiderslot
spetterend afscheid van de zomer. Onder meer: 
Aquarollen op de slotgracht, survivalbaan voor jong 
en oud, eendencaroussel voor de kleintjes. Met het 
Waterschildpad speurtochtje kom je veel te weet over 
de geschiedenis van het kasteel. Muiderslot is sinds 
dit jaar ook te bezoeken met de veerboot vanaf IJburg 
(afvaart om 11.00uur en 13.30uur)
Zie ook pagina 18 en www.muiderslot.nl

4-8 september
Fringe Festival
Theater en zo op heel veel locaties in de stad.  
Met onder meer de voorstelling Warm 
(22.00 uur, Sauna Damrak). 
Zie ook www.amsterdamfringefestival.nl

9 september
Spektakel op IJburg
Theaterfestival voor de hele familie,  
12.00-18.00 uur op Diemerparkstrand;
mooie, spannende, grappige en muzikale  
voorstellingen, activiteiten rondom 10 jaar IJburg, 
workshops en meer
Zie ook pagina 13 en www.theatraalijburg.nl

15 september
Costa del Soul festival
Alweer de 8e editie van het grootse festival; verschil-
lende stages door Backstage, Studio Soulrock, Night 
Voyage, The Rendez Vous & Blijburg; kaarten: €27,50 
(VVK), €32,50 aan de deur. Unicum: met de boot 
naar Costa is mogelijk, er ligt speciaal een steiger 
(ligplaat €25). Blijburg, 12.00-00.00 uur. 
Zie ook pagina 11 en www.costadelsoul.nu

16 september
Rondje IJburg
Roemrucht; ongemotoriseerd het eiland rondvaren 
met je vlot, roeiboot, supboard, kano, zeilschip of…. 
verzin het maar. Vanaf 11.00 uur; deze keer vanaf 
Diemerparkstrand en NAP verzorgt het eten  

(opgeven verplicht). Bouw dat vlot maar vast. 
Zie ook pagina 14 en www.wvijburg.nl / Facebook: rondje 

ijburg

21-23 september
Inside design Amsterdam 2012
Het festival op het gebied van internationale design, 
in en rond de haven van IJburg; door Elle Decora-
tion. Uitkijkposten, mobiele etalages, een stapelbare 
camping. Ze strijken allemaal neer.
Zie ook www. elle.nl/insidedesign

26 augustus
Vuurtoreneiland open
Met de veerboot vanaf haven IJburg naar het eiland bij 
Durgerdam. Je krijgt een rondleiding van de boswach-
ter; doe je laarzen aan en vergeet je zaklamp niet! 
Zie ook www.veerdienstamsterdam.nl

IJbiza Watersport Festijn
met onder meer een SUP around the Island wed-
strijd, SUP clinics, wakeboard air contest, Drink & 
Draw, verschillende surfmerken, muziek en meer. 
Blijburg, vanaf 13.00 uur, gratis entree
Zie ook www.facebook.com/IJbiza

Kofferbakmarkt
Tweedehands, zelfgemaakt, antiek, prullaria etc. 
Zelf verpatsen? Mail kofferbakmarkt@gmail.com. 
Parkeerplaats Blijburg, 10.00 uur

Bijeenkomsten voor nabestaanden
gastspreker Lydia Zijdel vertelt en zingt over (haar) ver-
lies; 11.00-13.00 uur, café Roosenburgh (Kruislaan 126)

29 augustus
Filmhelden
Volver; het verhaal van drie generaties vrouwen die 
de oostenwind, vuur, waanzin en zelfs de dood over-
leven. Studio/K, 21.45 uur

29 augustus en 5 september
Openluchtbioscoop op het strand
Outdoor Cinema & Africa in the Picture slaan de 
handen ineen en presenteren hun mooiste Afri-
kaanse cult film op het strand bij het kampvuur. De 
keuken verkoopt Afrikaanse hapjes; Blijburg, vanaf 
20.00 uur (draadloze koptelefoons te huur)

1 september
Tacoyo@TheBeach
kennismakingtraining door Nanette Elfring – body- 
en mindconditietraining op muziek, gecombineerd 
met ontspanningsoefeningen – waaraan iedereen 
kosteloos kan deelnemen; Strand Blijburg, 10.30-
12.00 uur. Opgeven via n.elfring@tacoyo
Zie ook www.tacoyo.nl

2 september
Meespelen met De Verhalenman
Mijn vader is een oppasser (5 t/m 9 jaar), over het jon-
getje Max. Verhalen Atelier Lumierestraat, 14.30 uur 

4 september
VVD Verkiezingsbijeenkomst
Waarin IJburger Bas van ‘t Wout (gemeenteraadslid 
en kandidaat Tweede kamerlid voor de VVD op nr. 

27) de VVD-visie op IJburg presenteert; Blijburg, 
19.00 uur. Aansluitend op TV verkiezingsdebat

7 september
VRIJMIBO
Onder het motto Kom en neem je vrienden mee – 
georganiseerd door een oud-Stichting Buurmanlid 
voor postpubers, yuppen, pappadagvaders, feminis-
tenmoeders, beurshandelaren, klaplopers en bui-
tenlui – no spang voor het weekend. Elke keer een 
andere locatie. Deze keer: Blijburg, van 17.00-20.00 
uur (geen close-up foto’s als de tap loopt…) 

8 september
Feestelijke opening Motion3 
(meer dan een sportwinkel); 12.00-17.00 uur met tal 
van gratis activiteiten; Gebouw Solid, kop Haveneiland
Zie ook www.motion3.nl

12-20 september
Magic Circus
Joris Ivensplein

16 september
Expositie Masai
Cor Koeleman vertoont en verkoopt dertig schilde-
rijen geïnspireerd op de foto’s van dr. Penny Ae-
berhard en Gijs Bruinsma. Alle opbrengst gaat naar 
medische hulp voor de Masai in Tanzania; Studio 
Arte Ancor, Pampuslaan 33, 12.00-20.00 uur 
Zie ook debrugkrant.nl/ijburger-cor-koeleman-loopt-

expedition-masai/

Stellingmaand Fort Diemerdam
Het fort is open en er zijn activiteiten, zoals de 
familievoorstelling Moustachio (13.00 en 15.00 uur 
(gratis)); Overdiemerweg 37, Diemen. Er is ook een 
historische wandeling en het nieuwe Paviljoen Puur 
is open (ook op 9 en 23 september)
Zie ook www.paviljoenpuur.nl 

19 september
Filmhelden
de grootste helden en antihelden voor één keer 
terug op het doek. Deze week: Dancer in the Dark. 
Studio/K, 21.45 uur

5 en 6 oktober
Vintage Sale Kids
Tweedehands verkoop op Diemerparklaan 71; in-
name kleding de hele maand september op afspraak 
M2Fase@live.nl
Zie ook facebook.com/M2Fase

NAP’s vrijdagavond, borrel en vette DJ. NAP Amster-
dam aan de haven, hele avond

Pubquiz in DOK 48, strijden om de eer in vier rondes 
over nobele wetenswaardigheden, elke woensdag 
vanaf 21.00 uur

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

Live Jam in paviljoen Blijburg, vanaf 17.00 uur. Kleine 
en grote sterren, elke week weer. Jij mag ook mee-
doen.

en verder, ook niet niks

elke week

de festivals

ook een vermelding in deze agenda? mail info@debrugkrant.nl. of meld het aan op www.debrugkrant.nl/agenda. het kost niets. de puzzel en het colofon vind je voor één keer op pagina 23.

e e n  Z o m e r l a n g  f e s t i v i t e i t e n  i n  a m s t e r d a m  o o s t


