
Vissen stropen?  
Afval lozen? Meer dan  
twee hengels te water? 
Veldwachter Alex van der 
Velden gooit je op de bon. 
En hij is gewapend.

De milde herfst biedt  
voordelen: twee broodnodige  

kunstgrasvelden worden  
gelijmd.  Alleen parkeren  

blijft een issue

Manon Spierenburg In de Jas
ziet na GTST en Rozengeur  

& Wodka Lime kinderboekenserie  
De Vier van Westwijk verfilmd  

‘De wereld is in mijn hoofd  
zoveel leuker’
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Patrick Richter bemant het sta-
tion straks met collega Jeroen 
van Leeuwen en andere vrijwil-
ligers. Ze zijn al druk bezig 
met de programmering, maar 
zoeken volop samenwerking 
met de diverse verenigingen 
in de wijk, zoals de sportclubs. 

Nadrukkelijk zeggen ze: “Het 
is een zender van ons allemaal. 
Voor en door IJburgers, ieder-
een kan meedoen. Jij krijgt 

zendtijd. Kom maar op dus 
mensen, met die filmpjes en 
ideeën.” Indien nodig bieden 
de mannen ondersteuning. Met 

Van het internet naar 
een echt tv-kanaal. 
Waar Patrick Richter 
een paar jaar geleden 
alleen nog maar van kon 
dromen, wordt werke-
lijkheid. ‘Zijn’ IJburg TV, 
waarmee hij sinds jaar 
en dag alle gebeurtenis-
sen op IJburg volgt, krijgt 
een eigen televisiezen-
der. Op 27 oktober gaat 
IJburg TV - alleen te 
ontvangen door kijkers 
die op het glasvezelnet 
zijn aangesloten - van 
start op kanaal 571.

Door Linda van den Dobbelsteen

een ‘opleidinkje’ in opname of 
montage bijvoorbeeld. 

IJburg TV gaat op vaste tijden 

uitzenden. Richter: “We wil-
len iets goeds neerzetten, echt 
laten zien wat er leeft en speelt 
op IJburg via onder meer re-
portages op straat. Maar je volgt 
bij ons natuurlijk ook het laat-
ste nieuws via teletekst en een 
weekagenda.” Het programma 
omvat straks ook goede films. 
Deze worden aangeboden door 
KPN, het telecombedrijf dat de 
zender faciliteert.

Om goede en leuke pro-
gramma’s te kunnen maken 
kan de zender de hulp van de 
IJburgers goed gebruiken. Er 
is behoefte aan presentatoren, 
verslaggevers, producers en 
redacteurs. Mail naar info@
ijburgtv.nl of post een bericht 
op de Facebookpagina.

Een deel van het IJburg TV-team, 

v.l.n.r.: Patrick Richter, Bob Eisen-

berger, Jade Eisenberger, Lianne 

Zandstra, Maarten Hageraats, Dimi-

tri Hehanussa, Jeanine van der Vlies, 

Anouk Bex en Jeroen van Leeuwen 

foto martijn van den dobbelsteen

Uit de tijd
Wat mijn ouders vroeger gezond 
vonden, is nu uit de mode. neem 
de volkoren boterham met kaas. 
Genadeloos onderuit gehaald 
door de tijd. De recentste be-
richten: granen zijn dikmakers en 
kaas is lastig te verteren.

Maar niet alleen in die sector 
wordt van alles overhoop ge-
haald. neem zoiets ‘ouderwets’ 
als papier.

‘Waarom heb je het eigenlijk 
zo druk?’ vroeg mijn puber-
zoon gisteren. De steeds groter 
wordende wallen onder mijn 
ogen begonnen hem blijkbaar op 
te vallen. ik vertelde hem gretig 

over mijn recente masterpro-
ject, Het boek. Wat er allemaal 
nog moest gebeuren voordat de 
geschiedenis van tien jaar ijburg 
persklaar was. En hoe weinig tijd 
ik daar nog voor had.

niettemin nam ik uitgebreid de 
tijd het hem uit te leggen. Elk de-
tail van de planning somde ik op. 
ik hoopte daarmee mijn schuld-
gevoel ietwat weg te poetsen. 
Het schuldgevoel, ontstaan door 
het feit dat ik mijn kinderen wel-
iswaar nog steeds drie maaltijden 
per dag voorschotel en – oké 
– voor zover nodig ook nog het 
haar in een staart doe. De rest 
moeten ze zelf doen.

Zoon luisterde toe. Af en toe 
knikkend. Heel begripvol, naar 
het me voorkwam. Maar toen ik 
klaar was met mijn relaas keek 
hij op van zijn huiswerk en zei: 
“best wel ouderwets eigenlijk 
mam, een boek.” 

ik viel even stil, dacht na en zei, 
enigszins uit het lood geslagen: 
“oh. Mmmm. nou ja, zo kun je 
’t ook bekijken. Als het klaar is, 
gaan we iets leuks doen.”

LMB

IJburg krijgt eigen tv-kanaal 571

Amsterdamsebrug ingepakt
De Amsterdamsebrug wordt 
opgeknapt. De verbinding 
tussen Zeeburgereiland en de 
Indische buurt is voor al het 
autoverkeer van beide zijden af-
gesloten tot en met 3 december 
2012. Voor onder meer bussen, 
trams, hulpdiensten, fietsers 
en voetgangers blijft de brug 

wel begaanbaar. De renovatie 
bestaat uit het versterken en 
schilderen van de stalen boog-
constructie en het verbeteren 
van het wegdek. De brug over 
het Amsterdam-Rijnkanaal 
wordt ook verhoogd. Naar 
verwachting in juni 2013 is de 
opknapklus gereed.

9
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Joris Ivensplein 108 | 1087 BP Amsterdam T (020) 472 12 22 
M amsterdam@hetdierenpunt.nl i www.hetdierenpunt.nl

(Vers)voeding 
Ook voor (vers)voeding 
bent u bij ons aan het 
goede adres

Sinds 
2004 uw

dierenkliniek
op IJburg!

Joris Ivensplein 108 | 1087 BP Amsterdam T (020) 472 12 22 

(Vers)voeding 
Ook voor (vers)voeding 
bent u bij ons aan het 

op IJburg!

RESTAURANT I-GREC
 
GRATIS HUISGEMAAKTE FRITES 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!

‘WAAN JE IN GRIEKENLAND OP IJBURG’ 

verkeersschool

+31 6 50445562
www.eD-IshAk.Nl

eD-IshAk

Auto- motor- 
bromfiets- theorieles

STAIJ start met nieuw bestuur

Het is geen toeval dat de meeste 
nieuwe bestuurders een finan-
ciële achtergrond hebben, want 
STAIJ kampt met grote financi-
ele problemen. In 2010 was er 
een tekort van 1,8 miljoen euro. 
De investering- en vacaturestop 
die STAIJ in 2011 instelde, le-
verde weinig op. In 2011 stond 
de stichting zelfs nog verder 
in de min. Sinds medio 2012 
worden tijdelijke contracten 
daarom niet meer verlengd.

Hoge personeelskosten
STAIJ is het overkoepelend 

orgaan van zestien basisscho-
len in Oost. Onduidelijk is op 
hoeveel en op welke basis-
scholen er tekorten zijn; een 
financieel overzicht op school-
niveau ontbreekt. Wat opvalt in 
de cijfers, is het grote aandeel 
van de personeelskosten op 
het totale budget: van bijna 35 
miljoen euro aan inkomsten 
(grotendeels afkomstig van het 
ministerie van Onderwijs) is in 
2011 bijna 30 miljoen besteed 
aan personeel. Het vertrek van 
directeuren en een groot aantal 
vervangende interimmers zou 
hierbij een rol hebben ge-
speeld.

De deelraad, die eindverant-
woordelijkheid draagt voor 
STAIJ, was lange tijd niet op 
de hoogte van de ernst van de 
zaak. Jaarcijfers en jaarversla-
gen werden te laat verstrekt 
en bleken ondeugdelijk. De 
raadsleden wisten ook niet dat 
de controller van STAIJ van-
wege het financiële wanbeheer 
inmiddels al door STAIJ op 
non-actief was gesteld. Onge-
ruste ouders die bij het stads-
deel aanklopten na de ontslag-
golf onder schoolpersoneel, 
brachten voor de zomer de 
omvang van de problemen aan 
het licht.

De deelraad heeft dinsdag 16 oktober vijf nieuwe bestuursleden benoemd van de Stichting Tussen Amstel 
en IJ (STAIJ), dat het primair openbaar onderwijs in Oost verzorgt. Belangrijkste taak: met een strategisch 
plan van aanpak de financiën snel op orde brengen.

Door Patricia Kersbergen

IJburglaan 1287 
1087 GJ Amsterdam
T 020 416 66 54 
www.tandartspraktijkijburg.nl

Ontdek de mogelijkheden bij  tandartspraktijk IJburg!

implantoloog aanwezigimplantoloog aanwezigimplantoloog aanwezig
Geniet van het leven met een mooi, compleet en sterk gebit!
Bezoek geheel vrijblijvend de open dag bij tandartspraktijk IJburg zaterdag 10 
november 2012. Of u nu uw tanden wilt laten bleken, een vervangende tand of zelfs 
een kunstgebit wilt, wij helpen u graag aan een passende oplossing. U bent van 
harte welkom van 10.00 – 15.00 uur in onze praktijk aan de IJburglaan. 

OPEN OPEN OPEN 
DAGDAGDAG

Zaterdag 10 november 2012

Uit de Zwanebloemlaan komt 
Raoul, zweet op z’n neus, om 
zijn zoontje naar voetbal te 
brengen. “Weet je wat het is,” 
zegt hij, “je houdt er geen re-
kening mee. We komen nu een 
kwartier te laat.”

De meneer van Stadstoezicht, 
afdeling Handhaving, “mag 
niet met de pers praten”. Hij 
lacht vriendelijk, maar van hem 
worden we niets wijzer. Is er 
ook nog iets positiefs te mel-
den? Keurslager Bart Verkerk: 
“Ik kan niet ontkennen dat 
het ietsje drukker lijkt in mijn 
winkel. Vaders en moeders met 
kinderen in voetbal- en hoc-
keytenues die op de terugweg 
even gauw boodschappen 
komen doen.” 

In het voorjaar van 2013 wordt 
waarschijnlijk een besluit 
genomen over de startnotitie 
Diemerpark fase 2. 

Locaties parkeervoorziening  
Diemerpark in onderzoek

De aanleg van twee extra kunst-
grasvelden voor de hockey- en 
voetbalclub is in volle gang. 
Hiermee loopt het stadsdeel 
vooruit op de definitieve her-
inrichting van het Diemerpark 
fase twee. Deze omvat onder 
meer de uitbreiding van het 
sportpark met nog twee extra 
velden, het verbeteren van de 

saneringsconstructie én de aan-
leg van parkeergelegenheid.

Voor parkeerplekken werden 
in eerste instantie vijf moge-
lijkheden in de notitie opge-
nomen: twee locaties langs het 
Dick Hilleniuspad, twee bij het 
Amsterdam-Rijnkanaal (in de 
buurt van de jachthavens) en 
een in de Oeverzeggestraat op 
IJburg. 

Op het laatste moment werd ook 
de parkeergarage onder winkel-
centrum IJburg als optie mee-
genomen. Om de haalbaarheid 
hiervan te toetsen, loopt sinds 15 
september een proef. Bezoekers 
worden acht weken lang met 
tekstborden en pijlen vanaf de 
IJburglaan naar de parkeergara-
ge van het winkelcentrum geleid. 

Wat vinden die bezoekers? Op 
6 oktober, een regenachtige 
zaterdagochtend, ging de Brug 
de straat op.
Rijmoeder Claudia komt net 
aangelopen met een clubje 
meiden uit de F2 van HVM uit 
Mijdrecht. Teams komen uit de 
hele regio, dus de auto is een 

must. “Ik snap het wel, en ook 
dat de bewoners het vervelend 
vinden. Maar het is wel heel 
erg ver lopen. Vooral omdat je 
zoveel spullen bij je hebt. 

Aan de andere kant loopt 
Michael, met vier kinderen. 
Hij komt uit Almere; zijn zoon 
voetbalt bij AS’80. “We waren 
hier al vroeg en liepen door de 
regen. Normaal zie ik daar niet 
zo tegenop, maar dit is echt ver. 
Ik sta er alleen voor, moet ook 
mijn kleine kinderen meene-
men.” Hij zucht. “En nu de auto 
ophalen, parkeergeld betalen. 
Ik hou er rekening mee dat het 
schandalig duur zal zijn.”

Er loopt een proef waarbij de garage onder winkel-
centrum IJburg als mogelijke parkeerlocatie voor 
bezoekers van Sportpark IJburg wordt getest. Vijf 
andere parkeerplekopties werden al eerder in het 
herinrichtingsplan Diemerpark van stadsdeel Oost 
opgenomen. Niets staat nog vast.

Door Linda van den Dobbelsteen

Raadscommissie
Het debacle reikt verder dan 
puur het financiële plaatje. Uit 
antwoorden op schriftelijke 
vragen van raadsleden aan het 
dagelijks bestuur blijkt bijvoor-
beeld dat drie van de zeven be-
stuursleden van STAIJ officieel al 
maanden niet in functie waren: 
schooldirecties hadden ver-
zuimd de leden na de afloop van 
hun termijn voor te dragen voor 
herbenoeming. Voor de geno-
men besluiten heeft dit overigens 
geen juridische consequenties.

Het voorstel van de fractie 
Méérbelangen om per direct 

een raadscommissie Openbare 
Scholen in het leven te roepen, 
is door de deelraad met alge-
mene stemmen aangenomen. 
Deze commissie, samengesteld 
uit afgevaardigden van alle 
fracties, zal het nieuwe bestuur 
twee jaar lang strak gaan aan-
sturen. Verschillende fracties, 
waaronder die van D66 en VVD, 
hebben erop aangedrongen het 
schoolbestuur uit te breiden 
met twee leden (het maximale 
aantal bestuursleden is zeven), 
zodat niet alleen de financiële, 
maar ook de onderwijskundige 
(en juridische) kennis gewaar-
borgd is. De vrees bestaat dat 
zonder die specifieke kennis in 
het bestuur de kwaliteit van het 
onderwijs op onverantwoorde 
wijze verder onder druk komt 
te staan.

Over vijf weken liggen de velden
De milde herfst biedt voordelen. Bijvoorbeeld dat het kunstgras voor 
het extra voetbal- en hockeyveld in het Diemerpark al vanaf donder-
dag 25 oktober gelijmd kan worden. Een meevaller, want deze klus 
loopt al het weer tegen werkt (het moet buiten 15 graden zijn) soms 
maanden vertraging op. Eerst wordt het voetbalveld gelijmd, kort 
daarna volgt het hockeyveld. Over vijf weken kan het klaar zijn. Dan 
moeten alleen nog hekken geplaatst en paden gelegd.

Sportpark IJburg in het Diemerpark foto martijn van den dobbelsteen

Diemerpark, 22 oktober 2012. De waterwagen, uitvoerder Paul Baas van 

Grontmij en zijn collega’s Gert-Jan en Simon. foto martijn van den dobbelsteen
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KPN feliciteert
IJBURGTV en
trakteert op

taart.
op

Van Vinny’s Bakery. 
Zaterdag a.s. tussen 

10 en 12 uur in 
winkelcentrum 

IJburg.

KPN Glasvezel
Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen

Goed nieuws voor de bewoners van IJburg. Met ingang van  oktober  is IJBURGTV opgenomen 

in het basis zenderpakket van Interactieve TV van KPN Glasvezel. Je vindt jouw eigen lokale zender op 

kanaal . Met IJBURGTV zap je snel naar de evenementen-agenda. Je ziet programma’s die gemaakt 

zijn op IJburg zélf, met en door mensen uit de buurt. Of je kijkt naar nostalgieTV Amsterdam en 

YogaTV. Via glasvezel gaat informatie met de snelheid van het licht. Daardoor zijn de mogelijkheden 

grenzeloos. Je kunt nu al HD tv-kijken én super snel internetten zelfs op meerdere computers tegelijk. 

In de toekomst zal de vraag naar meer bandbreedte alleen nog maar toenemen.

20126308 KPN advertentie IJburg 271x395_2.indd   1 22-10-12   18:27

K arma en image willen niet meer 
meewerken aan deze columns om-
dat ze vinden dat ik ze verkeerd 

neerzet. op elk huisfeestje dat ze bijwonen 
moeten ze zich verantwoorden voor de 
verhalen die mensen over ze in het mighty 
ijburg-krantje en in elke winkel die ze be-
zoeken om het een of ander aan te schaf-
fen of stelen worden ze gedwongen hun 
avonturen uit te leggen. Het is zonder meer 
waar dat ik hun belevenissen af en toe wat 
aandik maar dat is geheel in de dienst van de 
kunst. ik ben maar een dienaar van diezelfde 
kunst dus doe ik gewoon wat elke pion 
in mijn situatie zou doen. Wat ben ik toch 

bescheiden. Dit siert mij enorm. ik ben een 
prachtmens. Deze laatste drie fraaie zinnen 
zijn jammer genoeg niet van toepassing op 
karma en image. Zij hebben zich echt laten 
kennen, zoals dat in de volksmond heet. En 
om nog maar even met de volksmond te 
praten: karma en image zijn ondankbare 
honden. na alles wat ik voor ze heb bete-
kend, durven zij mij op deze manier te laten 
vallen. ik zal zorgen dat ze nergens meer als 
columnpersonage aan de bak kunnen. Zij 
zijn klaar. karma en image zijn op, mensen. 
Laat het rusten. Lees mijn vorige columns 
nog een laatste keer door en vergeet k&i 
daarna alsof je Alzheimer hebt. Het is niet 

dat ik haat probeer te zaaien; ik ben een 
vredelievend mens. Een sober, verstandig en 
goed mens. Maar nu verdienen ze beiden 
een nekschot. Een figuurlijke natuurlijk. Maar 
zo eentje waarvan ze onmiddellijk sterven. 
Letterlijk. karma en image zijn van mij. ik 
mag met ze doen wat ik wil, kijk me niet 
zo aan. Ze hebben de handen waarmee ik 
ze zo vele columns lang voedde opgegeten 
en uitgepoept. Ging het maar om een beet. 
Daar komt een mens nog overheen. Maar 
hoe ga ik nu leven zonder mijn tien vingers 
en twee handpalmen? Vandaar dus dit lelijke 
handschrift, ik schrijf dit met mijn voeten. ik 
moet gewoon doorzetten.

Nederige excuses

wILLIeS wArTAAL

eerste bewoners rI-Oost buurt gaan bouwen

Maar hoe zit het met de silo’s?

Terwijl de regen met bakken 
omlaag komt, is een filmploeg 
aan het werk onder de rook 
van de drie silo’s. Een bevei-
ligingsbeambte vraagt ons 

Basisschool IKC Zeeburgereiland
Rechts van de kavels aan het buiten-ij, niet ver van restaurant praq, staat vanaf september 2013 de nieuwe basisschool ikC Zeeburgereiland. ook in een 
nieuwe woonwijk moeten kinderen immers naar school. Het schoolbestuur Samen Tussen Amstel en ij richt er samen met Skon kinderopvang een inte-
graal kind Centrum (ikC) op. Ella Duijnker, directeur van Montessorischool Zeeburgereiland en onlangs uitgeroepen tot beste onderwijswerkgever van 
nederland, wordt directeur van de nieuwe school. Duijnker: “ik vind het leuk om te pionieren, te leren van vorige ervaringen.” De school is straks van half 
8 ’s ochtends tot 18.30 uur open. En het krijgt het profiel ICT. “Dat betekent dat we minder met schriften en boeken werken en meer met i-pads, sociale 
media en digitale lesmethoden. niet dat we al het papierwerk opgeven. Het onderwijs bevindt zich op het grensvlak van oude en nieuwe media. blended 
learning noemen we dat: traditioneel leren combineren met leren via nieuwe technologieën. Dat gaan we doen op het ikC Zeeburgereiland.”

De silo’s
Het heeft even stil gelegen, 
maar er lijkt weer beweging 
te zitten in het Annie M.G. 
Schmidt Huis, dat gepland 
is in twee van de drie oude 
waterzuiveringssilo’s op het 
Zeeburgereiland. “We had-
den problemen om partijen 
te vinden die met ons mee 
zouden willen doen,” vertelt 
Henk Maas, voorzitter van de 
stichting Annie M.G. Schmidt 
Huis. “intussen hebben enkele 
partijen die goed bij onze doel-
stellingen passen belangstelling 
getoond. Voor het eind van het 
jaar weten we of zij partners 
worden. is dat het geval, dan 
kunnen we verder.”

ondertussen werkt project-
ontwikkelaar Amvest aan 
plannen voor het ombouwen 
van de derde silo tot klim- en 
sporthal. “De bedoeling is 
dat we deze silo verbouwen 
tot een Huis van de klim- en 
bergsport,” legt ontwik-
kelingsmanager Annemarie 
noordermeer uit. “We werken 
daarvoor samen met exploitant 
Mountain network, die meer-
dere klimhallen in nederland 
beheert. Daarnaast willen we 
de silo inrichten voor andere 
sportactiviteiten. Zodat het 
overdag door scholen en 
naschoolse opvang gebruikt 
kan worden en ’s avonds de 
klimhobbyisten zich kunnen 
uitleven. ook klimwedstrijden 
kunnen worden georganiseerd. 
Het Wk klimmen bijvoorbeeld, 
dat is nooit eerder in neder-
land gehouden. Dat wordt tijd.”

vriendelijk maar indringend 
wat we hier te zoeken hebben. 
Een goede vraag. We zoeken 
de kavelstrook waar de eerste 
35 zelfbouwwoningen op het 
Zeeburgereiland komen die vo-
rig jaar oktober in de verkoop 

zijn gegaan. Esther Stufkens 
en haar partner behoorden tot 
de eerste kopers. Dat was een 
spektakelstuk, herinnert zij 
zich. “We hebben drie nachten 
in de auto geslapen omdat de 
verkoop verliep volgens het 

De crisis blijft doorzeuren, maar desondanks gaan de ontwikkelingen op het  
Zeeburgereiland door. De zandvlakte wordt door de eerste bouwactiviteiten 
langzaam maar zeker omgeploegd tot een bewoonbaar nieuw stuk Amsterdam. 

Het slaan van de symbolische eerste paal in juli 2012; rechts (in de rode jas) Esther Stufkens 

foto martijn van den dobbelsteen

Door Michel van Dijk

principe: die het eerst komt, 
het eerst maalt. Wij zaten bij de 
eerste drie.”

Stufkens sprak daarna met 
vijf verschillende architecten 
over mogelijke ontwerpen. 
Uiteindelijk besloten zij en 
haar partner in zee te gaan met 
Frank van Manen van NAT-
architecten. “Hij gaat er zeven 
kavels bebouwen. Dat heeft 
veel voordelen: je kunt als col-
lectief inkopen en daardoor 
flinke kortingen bedingen. En 
het versterkt de saamhorig-
heid onder de pioniers van het 
Zeeburgereiland.”
De Blaisestraat, bij de Amstel, 
daar wonen ze nu. “Dat huis 
wordt te klein. Hier hebben 
we straks alles: een groot huis 
met enorme raampartijen, een 
tuin aan het water en een oprit 
voor twee auto’s. De meeste 
bewoners – wij ook – kiezen 
voor een huiskamer op de 
eerste verdieping. Je kijkt dan 
over het maaiveld uit, met een 
prachtig uitzicht op het water 
en Durgerdam aan de overkant. 
Mooier kan niet.”
De bouwvergunning voor de 
kavel is juni jl. aangevraagd. 
“We hopen die voor het eind 
van het jaar te krijgen. Daarna 
willen we meteen starten met 
de bouw. Met een beetje geluk 
kijk ik komende zomer al vanaf 
mijn dakterras uit over het 
Buiten-IJ. Ik kan niet wachten.”

Creatieve flex-
werkplekken op 
Steigereiland
Beehive – (her)ontwik-
kelaar van gebouwen en 
gebieden om ruimte te 
bieden aan creatieve onder-
nemers – opent een crea-
tieve broeiplaats op Stei-
gereiland. Een ‘broeiplaats’ 
inderdaad. Want dat omvat 
niet alleen de betaalbare 
flexwerkplekken, maar ook 
een gefaciliteerd platform 
en samenwerkingsverban-
den binnen het netwerk. 
Beehive heeft ook broei-
plaatsen in gebouw Vlieg-
basis de Huygens en in het 
Cruquiusgebied. Zie www.
beehives.nl.
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Assepoester 
en Roodkapje

Hans Leenders, dirigent
Theater Gnaffel
25 november 2012, 25 november 2012, 
15.00 uur
ConcertgebouwConcertgebouw

WWW.ORKEST.NL

KAARTEN €20,70/KINDEREN TOT 12 JR €11,50 
VIA DE CONCERTGEBOUWLIJN 0900–671 83 45 
(10-17 U, €1 P/G) OF WWW.ORKEST.NL

  6+
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.

Maak nu een afspraak of loop even binnen en 

 نانسألا بيبط دنع يناجم مهجالع ةنس 18 يوذ بابشلاو لافطألل

 نانسألا بيبط دنع يناجم مهجالع ةنس 18 يوذ بابشلاو لافطألل

Sabia usted que los niños menores de 

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?

info@tandartspraktijkijburg.nl | www.tandartspraktijkijburg.nl

Tandartspraktijk IJburg
IJburglaan 1287

1087 GJ Amsterdam
tel. 020 416 66 54

OV: halte Diemerparklaan
naast Restaurant Bloem

Wist u dat? 
U met uw kinderen bij ons 

terecht kunt voor een op maat 
gemaakte gebitsbeschermer

Heeft u interesse?
Neem dan nu contact op met de makelaar.

Hallie & Van Klooster (020) 6 816 716
info@hallie-vanklooster.nl

Parkeerplaats

BLOK19
aan de Erich Salomonstraat

IJburg!
Sterk afgeprijsd!

€ 7500,- v.o.n.

in heel Amsterdam winterter-
rassen toegestaan en mogen die 
ook het hele jaar door worden 
verwarmd. Het stadsdeel zal 
doen wat het kan om onderne-
mers ertoe te bewegen om zo 
duurzaam mogelijk te werk te 
gaan. Het bestuur staat open 
voor tijdelijke horeca. Ver-
wacht wordt dat dit steeds vaker 
zal voorkomen. En last but 
not least: voortaan mag weer 
staand op terrassen gedronken 
worden.

Jan-Bert Vroege (D66):
“Afgelopen vrijdag is in de 
Wibaustraat een nieuw restau-
rant geopend, Baut. Het derde 
in één maand. Ook de pers 
reageerde laaiend enthousiast. 
Voor veel Amsterdammers is de 
Wibautstraat niet meer de lelijk-
ste straat van Amsterdam, maar 
een straat waar veel leuke din-
gen gebeuren. Dat is de kracht 
van horeca. Deze horecanota 
bevat veel handvatten om Oost 
nog aantrekkelijker te maken. 
Wij vinden dat er een goede 
balans is gevonden tussen on-
dernemen enerzijds en recreë-
ren en uitgaan anderzijds. Ook 
de belangen van bewoners zijn 
meegewogen. De hoteleigenaars 
die ik sprak over de plannen 
voor de sociale convenanten 
reageerden verder allemaal erg 
enthousiast.” 

Nieuwe horeca welkom in Oost 

en staan op terras mag weer

Lust, geen last
Horeca verhoogt de levendig-
heid van een buurt, daar is het 
merendeel van de bewoners van 
Oost het over eens. Tijdens de 
politieke avond die de deel-
raad begin 2012 organiseerde 
in TrouwAmsterdam werd de 
vraag gesteld of horeca een lust 
of een last is. Alle aanwezigen 
(op één na) beantwoordden de 
vraag met: “lust”. Tegelijkertijd 
tonen recente voorbeelden ook 
de mindere kanten ervan. De 
Harbour Club en eerder Club 
Panama, twee publiekstrekkers 
in het Oostelijk Havengebied, 
bezorg(d)en door de geluids-
overlast veel buurtbewoners 
letterlijk hoofdpijn. Club Pana-

ma moest haar deuren daardoor 
zelfs tijdelijk sluiten. 

Culturele horeca
Het stadsdeel zoekt de oplos-
sing onder andere in horeca-
concentratiegebieden. Nu al 
is de meeste horeca te vinden 
aan vier economische assen: 
de Wibautstraat, de Linnaeus-

straat/Middenweg, met dwars 
daarop een derde as: de Eerste 
Oosterparkstraat, de Eerste van 
Swindenstraat en de Javastraat. 
En tot slot de IJburglaan/Oos-
telijke Handelskade. Nieuwe 
horeca is daar welkom. Dit 
geldt niet voor woongebieden. 
In gemengde gebieden bekijkt 
het stadsdeel per keer of en zo 

ja welke categorie horeca het 
beste past. Een aanvraag voor 
een nieuwe disco of een 24-uur 
geopende horecagelegenheid, 
waarmee de gemeente Amster-
dam onder andere in Oost een 
proef start, maakt in gemengde 
buurten geen enkele kans. 

Voor culturele horeca gelden 
overigens andere regels. Om 
hun overlevingskansen te 
vergroten mogen culturele en 
maatschappelijke instellingen 
horeca exploiteren, zelfs als in 
het bestemmingsplan eigenlijk 
geen horeca was opgenomen. 
Voorwaarde is wel dat de horeca 
ondergeschikt blijft aan de 
culturele activiteiten. Dankzij 
een amendement van D66 mag 
dit type etablissement nu ook 
enkele keren per jaar langer dan 
gebruikelijk open blijven – een 
vurige wens van Studio/K aan 
het Timorplein.

Voor de meeste fracties zijn dit 
voldoende garanties voor een 
goede balans tussen levendig-
heid en leefbaarheid. Alleen 
Méérbelangen en de SP zijn er 
niet gerust op dat de bewoners 
in gemengde buurten rustig 
kunnen wonen. 

Terrassen
Door een recente uitspraak van 
de Raad van State zijn voortaan 

Dinsdag 16 oktober 
heeft de deelraad de 
nieuwe horecanota met 
een meerderheid van 
stemmen aangenomen. 
Het stadsdeel juicht 
meer horeca in Oost toe, 
maar bekijkt per buurt 
wel goed welk type het 
beste past. Daarmee zijn 
echter niet bij alle  
raadsleden de zorgen 
verdwenen.

Het Badhuis-terras, Javaplein foto martijn van den dobbelsteen

Door Patricia Kersbergen

Montessorischool Steigereiland 
wint onderwijsprijs

Ella Duijnker, directeur van de 
school: “Ik geloofde het eerst 
niet. Mijn team had me opgege-
ven. Maar ik ben hartstikke trots 
op deze prestatie. Het geeft veel 
vertrouwen voor de opbouw 
van de nieuwe school op Zee-
burgereiland.”

De OBS Steigereiland won in 
de categorie Primair Onderwijs. 
Leerkrachten van deze school 
gaven hun schoolleiding gemid-
deld een 9,4. Onder meer zicht-
baarheid en goede feedback, zo 
bleek uit de enquête, worden op 
prijs gesteld. Vervolgens was ook 
de jury vol lof over de transpa-
rante stijl van de organisatie, de 
ruimte voor eigen initiatief, de 
focus op excellent onderwijs 
en het levendige onderwijspro-
gramma.

De verkiezing van beste on-

derwijswerkgever van Neder-
land is een initiatief van de 
Docentenbank en de orga-
nisaties NSO, GITP en DUO 
Onderwijsonderzoek, en wordt 
ondersteund door de Algemene 

Onderwijsbond. Doel van de 
onderscheiding is om ook aan 
de werkgeverskant een impuls 
te geven aan de kwaliteit van het 
Nederlandse onderwijs.

Beste Onderwijswerkgever van Nederland 2012. Deze onderscheiding ging eind 
september naar Montessorischool Steigereiland. Een professionele jury roemde 
de IJburgse school onder meer om de heldere organisatie, de aandacht voor ex-
cellent onderwijs en de mogelijk voor leerkrachten om zich te kunnen ontwikke-
len. De school is trots, en een spandoek siert de gevel. 

Van de onderwijsredactie

Overlasttelefoon
bij overlast treedt een stappenplan in werking. Houdt een 
horecaondernemer zich niet aan de openingstijden of zorgt 
hij voor grote overlast, dan kan hij in het uiterste geval zijn 
exploitatievergunning verliezen. De horeca-overlasttelefoon 
(020-4214567) is zeven dagen per week, 24 uur per dag be-
reikbaar.

De blauwe Montessorischool, niet te missen foto martijn van den dobbelsteen
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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

Grote willem gaat weer draaien

Draaien aan de pers foto robert meester

Hij glimt. De etspers is de oud-
ste machine van de hele loods – 
maar de metalen legger glimt je 
tussen al het grijs tegemoet. En 
zijn voeten, sloffen heten ze, 
zijn gemaakt van het mooiste 
hout. En ook de man ernaast 
glimt, maar dan van trots. 
“Deze pers heeft een lange reis 
gemaakt,” vertelt Wiek Molin, 
een van de oprichters van het 
GWA, “van een zagerij aan 
de Vecht langs verschillende 
musea en ateliers, maar nu is 
hij thuis.” De pers is bijzonder. 
Door zijn omvang, door zijn 
opbouw, maar ook vanwege 
zijn oorspronkelijke eigenaar. 
Willem van Leusden (1886–
1974) was schilder en graficus. 
Hij bouwde de industriële 
papierpers aan het begin van 
de twintigste eeuw eigenhandig 
om tot etspers en maakte er 
een groot deel van zijn uitge-
breide oeuvre op. Van Leus-
den beperkte zich niet tot een 

enkel genre. Hij vervaardigde 
schoolplaten en landschap-
pen, maakte onderdeel uit van 
De Stijl, werd beïnvloed door 
het constructivisme van El 
Lissitzky en het surrealisme 
van Dalí. Ook hield hij zich 
jarenlang bezig met onderzoek 
naar Hercules Seghers, een 
tijdgenoot van Rembrandt met 
een nog altijd geheimzinnige 
etstechniek.

De pers kwam in handen van 
het GWA toen Molin hoorde 
dat deze bij de Hogeschool 
voor de Kunsten in Utrecht was 
veroordeeld tot de schroot-
hoop – het lot van veel oude, 
logge grafische machines. De 
pers werd overgebracht naar de 
Molukkenstraat, waar in 2011 
besloten werd tot een totale 
restauratie. Opdat hij weer echt 
gebruikt zou kunnen worden, 
door kunstenaars met oog voor 
het oude, en ook door kinde-
ren die bij het GWA onderwijs 
krijgen in grafiek.

Een jaar later is het dan zo-
ver: de restauratie nadert zijn 
voltooiing. Om dat te vieren 
heeft het GWA striptekenaar en 
graficus Peter Pontiac gevraagd 
een ets te maken, die dan de eer-
ste afdruk van de herboren pers 
wordt. Dichteres Hagar Peeters 
schreef voor de gelegenheid een 
gedicht. De twee werken wor-

Het Grafisch Werkcentrum Amsterdam (GWA), een 
stichting in Amsterdam Oost, zet zich in voor het be-
houd van grafisch erfgoed. Drukpersen, snijmachines, 
houten en loden letters: het is allemaal nog in gebruik 
in de loods aan de Molukkenstraat. Groepen kunnen 
hier terecht voor cursussen, workshops, scholenpro-
jecten. De nieuwste aanwinst is een reusachtige ets-
pers, uit 1860... Grote Willem. Aangenaam. 

Door Corine Elemans 

den samen, in oplage gedrukt 
en vanaf vrijdag 30 november te 
koop aangeboden. Want op die 
dag wordt de pers feestelijk ge-
presenteerd. Het hele weekend 
erna is er gelegenheid kennis 
te maken met “Grote Willem”. 
www.grafischwerkcentrumam-
sterdam.nl

wielrenners  
gezocht voor  
‘LA MArMOTTe 
2013’
Op 6 juli 2013 wil de Stich-
ting Move-4-Kids met 42 
mensen de Franse bergen 
befietsen. La Marmotte is de 
ultieme eendaagse Cyclo-
Sportive in de Franse Alpen: 
174 kilometer, met meer dan 
5000 meter klimmen. Het is, 
zo zegt de organisatie, een 
geweldig mooie route met 
maar liefst 5 uitdagende col-
letjes: de Col du Glandon, 
de Col du Telegraphe, de 
Col du Galibier, de Col du 
Lautaret en de bekende 
Alpe d’Huez.
 
Stichting Move-4-Kids pro-
beert mensen op sportief 
gebeid uit te dagen voor 
een goed doel en zet zich 
in voor kinderen die hard 
steun nodig hebben. Een 
indruk? Kijk eens op www.
nyc42.nl.
 
Informatieavond
Meer weten? Woensdag 14 
november is er om 19.45 uur 
een informatiebijeenkomst 
bij DOK48 aan de haven 
van IJburg. Aansluitend, 
uiteraard, de Breek de Week 
Pubquiz. Meer informatie: 
joycekeizer@gmail.com

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 wereld in mijn hoofd is zoveel 
leuker; alles is er mogelijk”

Naam Manon Spierenburg Beroep (scenario)schrijver Geboren 5 september 1965 in Raamsdonk Bekend van scenarist van onder meer 
series als Oppassen, GTST en Rozengeur & Wodka Lime. Schrijver van boeken als Idogs, Commandeer je hondje en blaf zelf, Bakerpraatjes, 

Rimpelmania, De Zeepfabriek en de serie De Vier van Westwijk. De Vier van Westwijk is op zaterdag om 18.55 uur te zien op Z@PP.

Hoewel scenariste en (kinder)boekenschrijfster 
Manon Spierenburg (1968) ondertussen tig scripts 
heeft geschreven voor series als GTST en Rozengeur 
& Wodka Lime, kwam het niet eerder voor dat ze een 
eigen verhaal voor een televisieserie bewerkte. Bin-
nenkort zijn er bij Z@PP tien afleveringen te zien van 
De verdwijning van Bo Monti, deel 2 van haar popu-
laire kinderboekenserie De Vier van Westwijk. In de 
serie proberen Chris(tina) Appelboom, Jack en Tessa 
Loman en herdershond Koesja het mysterie rondom 
de verdwijning van volkszanger Bo Monti op te lossen.

Door Dieuwertje Mertens

Manon Spierenburg

 jasin de

Manon Spierenburg heeft zelf zo’n jas in het rood foto martijn van den dobbelsteen

Je schrijft heel beeldend,  
heb je De vier van Westwijk 
geschreven met het idee in je 
achterhoofd dat een verfilming 
wel leuk zou zijn?
“Nee, dat had ik niet durven 
dromen. Het komt niet vaak 
voor dat Nederlandse kin-
derboeken verfilmd worden. 
Ik had net mijn eerste roman 
uitgebracht. Mariska Budding, 
de uitgever van twee van mijn 
non-fictieboeken, stapte over 
naar kinderboekenuitgeverij 
Pimento. Zij vroeg of ik een kin-
derboek wilde schrijven. Ik zei: 
dat is goed. Het gaat over drie 
kinderen en een hond die sa-
men op avontuur gaan. Het idee 
voor De Vier van Westwijk had 
ik al jarenlang – ik had al acht 
boeken in mijn hoofd – maar ik 
was altijd druk met het schrij-
ven van scripts. Om de uitgever 
niet te erg te laten schrikken, 
stuurde ik de synopsis van de 
eerste drie delen op. De verha-
len werden heel enthousiast 
ontvangen, dus toen kon ik 
eindelijk aan de slag.”

Je hebt de serie geïnspireerd  
op De Vijf, de populaire  
avonturenboeken van Enid  
Blyton uit de jaren veertig?
“De Vijf is een fantastische reeks. 
Ik heb al die boeken gelezen in 
mijn jeugd. De vier van Westwijk 
is hier inderdaad losjes op 
geïnspireerd, maar dan zonder 
het racisme, het seksisme en 
mét gevoel voor humor. Enid 
Blyton heeft later veel kritiek 
gekregen op De Vijf. De zigeu-
ners zijn altijd de dieven… Maar 
je moet het wel in de tijdgeest 
plaatsen, de samenleving zag 
er totaal anders uit. Je ziet ook 
dat de personages geen ontwik-

keling doormaken. Bovendien 
zijn de verhalen vrij humorloos. 
Ik probeer altijd humor in mijn 
verhalen te stoppen.”

Je bent zelf erg aanwezig  
in je verhalen. Was jij ook  
zo’n tomboy, net als de  
hoofdpersoon Chris?
“Het is allemaal wat aange-
dikt, maar ik leek als 12-jarige 
wel een beetje op de nukkige 
Chris(tina) Appelboom. Ik had 
wel vriendjes en vriendinnetjes, 
maar ik voelde me ook altijd 
alleen, meer een observator van 
de wereld dan iemand die eraan 
deelneemt – en nog steeds. Ik 
schreef veel in mijn dagboek en 
was ook voortdurend aan het 
herschrijven. Ik maakte de we-
reld spannender dan hij daad-
werkelijk is. Er gebeurt geen 
bal in een kinderleven, maar 
ik ‘leukte’ dat een beetje op. Ik 
zag bijvoorbeeld iemand op 
straat die er verdacht uitzag en 
die ging ik dan volgen met mijn 
hond Koesja. Zo herschreef ik 
ook de verhalen in mijn dag-
boek. Van een hele saaie dag 
maakte ik dan een spannend 
avontuur met mezelf als heldin 
in de hoofdrol. De werkelijk-
heid en ik zitten een heel eind 

uit elkaar. De wereld in mijn 
hoofd is zoveel leuker; alles is er 
mogelijk.”

“Als schrijvers zeggen dat ze 
zichzelf in het verhaal verstopt 
hebben, dan zeg ik: je moet 
jezelf niet verstoppen, laat het 
zien.” Ze loopt naar de boeken-
kast en pakt deel 1 van De Vier 

van Westwijk. Ze slaat het boek 
open en wijst naar de illustratie 
van De Vier. “Kijk, zo grappig, 
dat zijn wij gewoon. Ze wijst 

naar Jack “mijn man Paul”, Tessa 
“mijn dochter Evi”, Koesja “de 
hond Willem en ik.” 

Hoe is het om de personages  
in je hoofd te zien veranderen  
in personages in de serie?
“De regisseur heeft me wel 
geconsulteerd bij de casting van 
De Vier, maar het is niet mijn 

werk. Het is erg lastig: waar kies 
je uiteindelijk voor? Het perso-
nage wiens uiterlijk het meest 
lijkt op dat in het boek, of het 
personage dat de rol het beste 
speelt? Ik ben aangenaam ver-
rast door de acteurs. De beelden 
die ik heb gezien tijdens de pre-
view, zien er heel fris uit. Ik ben 
erg tevreden. Op dit moment 
werk ik aan deel zes van de 
serie en ik merk dat ik dit boek 
nu schrijf met de acteurs uit de 
televisieserie in mijn hoofd.”

In tegenstelling tot veel  
jeugdboeken gaan de verhalen 
van De Vier van Westwijk niet 
over problemen. 
“In Nederlandse jeugdliteratuur 

staat tegenwoordig op iedere 
straathoek een loverboy. An-
nie M.G. Schmidt schreef aan 
Carmiggelt: Ik mag alleen nog 
maar meedoen als ik opschrijf. 
‘Kom, ik ga mijn moeders tieten 
afsnijden,’ zei Jip. ‘Leuk, mag 
ik meedoen?’ zei Janneke. Zelf 
wilde ik gewoon een lekker 
avonturenboek schrijven voor 
kinderen in de prepuberale fase 
van 8 tot 12 jaar.”

Wat vind je van de jas?
“Toen ik de jas aan had vond ik 
het grappig om me te realiseren 
dat een groeiend aantal mensen 
me zijn voorgegaan en deze jas 
ook gedragen hebben. Ik heb 
zelf zo’n jas in het rood.”
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De koper
Ze had nu al een week griep. Haar neus 
en oren zaten vol. Ze werd volgende 
week achtendertig. Van die gedachte 
werd ze niet vrolijk. Haar moeder had 
haar al gevraagd hoe ze haar verjaar-
dag wilde vieren. Daar had ze geen 
antwoord op geweten. Misschien kon 
ze dan nog ziek zijn. Hoofd onder de 
dekens, hoera...
Toen ze uit de douche stapte, zag ze dat 
ze vier gemiste oproepen had. Allemaal 
van frank! nee, nee ... nee! Ze zou hem 
niet terugbellen...
Tot hij één minuut later een sms 
stuurde: ik HEb EEn kopER VooR jE 
HuiS!!!
Ze had blij moeten zijn, maar ze voelde 
teleurstelling. Hij belde niet om sorry 
te zeggen, niet om te zeggen dat hij van 
haar hield. Een koper dus. Zijn zeldzame 
vangst, een koper, wond hem blijkbaar 
dermate op dat hij geen schroom 
voelde om contact met haar te zoeken. 

bijna twaalf weken geleden had ze let-
terlijk en figuurlijk zijn deur achter zich 
dichtgetrokken. niets had ze gehoord. 
Een oorverdovend niets. 
Maar ja, een koper, waar vond je die nog 
tegenwoordig? Wie durfde het aan... en 
hoe lang was deze koper een potenti-
ele koper, had ze dagen of slechts uren 
de tijd voordat de twijfel ook bij hem/
haar toesloeg? Ze wist dat ze het zich 
gewoonweg niet kon permitteren te 
mokken en daarom belde ze. Alleen 
daarom. 
Ze hoestte. ‘je had een koper.’ Ze 
wilde haar stem gewoon laten klinken. 
Gewoon, zakelijk, geen emoties, geen 
verdriet en ook geen blijdschap. 
‘fijn dat je me terugbelt. Hoe is het met 
je?’
Ze vond het heerlijk zijn stem te horen. 
‘ik bel je terug omdat je een koper 
had...’
‘nou, luister, het zit zo, er is iemand die 

in jouw straat wil wonen.’
‘ja, en? in mijn straat staan wel veertien 
huizen te koop!’
‘nou, ik dacht meteen aan jou!’
Ze slikte. ‘nou, dat waardeer ik.’
‘ja?’
‘ja, heeft die koper het huis al gezien?’
‘nee, zo ver zijn we nog niet.’
‘Misschien is het beter dat je me belt 
wanneer die koper het huis gezien heeft 
en dan nog eens wil kijken, dan nog een 
keer en dan een bod doet... Wat dacht 
je daarvan?’
‘Mmm.’
‘ik woon ondertussen nog steeds bij 
m’n moeder hè.’ Waarom ze dat nou 
zei? Ze voelde een hoestbui opkomen. 
‘Weet je, bel me maar als de financiering 
rond is, dat lijkt me nog beter.’ Ze hing 
snel op. Een blaffende hoest benam haar 
de adem.
Ze zag dat hij opnieuw belde. En nog 
een keer. Een uur later weer... Ze nam 
nog een paracetamol. Toen begon ze te 
twijfelen. Was het toch geen smoes van 
hem. Er was waarschijnlijk geen koper, 
nooit geweest... Misschien had hij ont-
houden dat ze bijna jarig was? Wanneer 
hij straks nog eens belde zou ze wel 
opnemen.

JOSINe MArBUS

De intocht van Sint in de haven IJburg, 2011 foto martijn van den dobbelsteen

Maaike en Kristin, voorzitters van de 
stichting: “De intocht van Sinterklaas 
op IJburg is succesvol. Niet alleen de 
bewoners van IJburg, maar ook ouders 
uit omringende buurten waarderen de 
gemoedelijkheid van de IJburgse Haven, 
die met het openbaar vervoer of de fiets 
gemakkelijk te bereiken is. De kinderen 
kunnen langs de kade staan en hebben 
vanaf daar prima zicht op de Sint die op 

Al twee jaar een mooie traditie: Sinterklaas vaart de haven van 
IJburg binnen, opgewacht door duizenden kinderen op de kade.  
Op 24 november aanstaande zou dit weer kunnen gebeuren.  
Maar dan is er – directer kunnen we het niet verwoorden – geld  
nodig. Met onder meer een online veiling wordt geprobeerd het 
benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. 

zijn schip de haven binnen vaart. De vele 
activiteiten om de haven maken het een 
echt kinderfeest.”

De veiling
Tussen 14 en 20 oktober is er door vrij-
willigers van de stichting gecollecteerd. 
De online veiling is op 20 oktober van 
start gegaan. Op www.sinterklaasopij-
burg.nl vind je de prijzen die onderne-
mers uit de wijk belangeloos beschikbaar 
hebben gesteld. Een diner voor twee 

bijvoorbeeld, een boek over de geschie-
denis van IJburg of een massage. [nog 
aanvullen als beschikbaar]. Tot en met 17 
november kan er geboden worden. Het 
principe ligt voor de hand: ieder product 
wordt toegekend aan de hoogste bieder.

Kijk vooral op de site, het loont en je be-
wijst de kinderen van Oost er een dienst 
mee. Vrijwilligers van de stichting doen 
veel, maar zij kunnen het niet alleen. 
“Gulle ondernemers en sponsoren zijn 
onontbeerlijk voor de Sinterklaasintocht 
op IJburg.”

De intocht van Sinterklaas in de haven van 
IJburg is vermoedelijk op zaterdagmiddag 24 
november 2012. Zodra het programma bekend 
is, wordt dit gepubliceerd op debrugkrant.nl en 
op sinterklaasopijburg.nl

eenmaal, andermaal… 
Veiling voor intocht Sinterklaas op IJburg

Van de jeugdredactie
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BSO UniKidz kinderen treden op voor prinses Maxima
Na weken oefenen tijdens de les 'Werelddansen' mochten de kinderen van BSO
UniKidz optreden voor prinses Maxima in het Tropenmuseum in Amsterdam. 
Het optreden was een enorm succes, waarbij ook een aantal kinderen van BSO
UniKidz geïnterviewd zijn door NOS en RTL. 

Prinses Maxima kijkt hoe de UniKidz kinderen de frevo dansen

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

.

In de speelotheek op IJburg 
werkt Carmen (66). Ze helpt 
daar elke woensdagochtend 
van half 10 tot 12 uur, maakt 
praatjes met de moeders en 
geniet van de spelende kin-
deren. Het is haar op het lijf 
geschreven. Vroeger immers, 
werkte ze als ‘juffi e’ in Peru 
en later in Nederland in de kin-
deropvang.

Al in Peru hielp ze vrijwillig 
arme vrouwen leren lezen en 
schrijven. Dat werk paste haar. 
Toen ze verliefd werd op een 
Nederlandse man en verhuis-
de naar Nederland ging ze, 
eenmaal de taalbarrière over-
wonnen, in de kinderopvang 
werken. In 2006 verhuisde 

Carmen samen met haar man 
naar IJburg.

“Ik houd van nieuwe architec-
tuur, daarom voel ik me hier 
zo thuis.” Na haar pensione-
ring een poosje geleden dacht 
ze: Ik kan thuis blijven en niks 
doen, of onder de mensen 
zijn. “Dat laatste leek me het 
beste! Door ViiA ben ik met de 
kinderbibliotheek in contact 
gekomen. Toen bleken er ook 
vrijwilligers nodig te zijn in de 
Speelotheek. Zo is het geko-
men.’

De kleine zaal in de Erich 
Salomonstraat zit altijd vol 
moeders en kinderen. “Het 
voelt echt als mijn plekje. De 
kinderen komen er leren en 

spelen. Ze zijn spontaan en 
leergierig. Dat maakt het dank-
baar werk.”
Maar ook het contact met 
de ouders is goed. Vooral 
misschien wel, omdat ze uit 
verschillende landen komen. 
Carmen glimlacht: “Giste-
ren was er een mevrouw uit 
Chili. Toen konden we even 
Spaans praten. Maar er zijn 
ook ouders uit Turkije, Rus-
land, Nederland en Portugal. 
De mensen ontmoeten elkaar, 
drinken koffi e, hun kinderen 
spelen samen. Ze leren elkaar 
kennen. Wat is er mooier dan 
dat?”

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.

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 WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORD
CARMEN (66)

Thuis blijven, of onder de mensen zijn

www.viia.nl

De winter-
collectie 
is binnen! 
Mooie winter- 
jassen, warme 
thermo kleding 
en de leukste 
sjaals, mutsen en 
handschoenen!

openingstijDen
Di. t/m vrij. 10.00 – 19.00 uur
Zat. 9.00 – 17.00 uur
Do. Koopavond
tot 21.00 uur
Koopzondag 28 oktober 

Adres: IJburglaan 473-475, 
1087 DN Amsterdam. 
Tel: 020-3030529
Email:info@motion3.nl 
www.motion3.nl

Opm_adv_debrug.indd   1 22-10-12   18:47

IJdijk 8 | 1095KM Amsterdam 
T 020 4961570 | info@praq.nl

Restaurant Praq
waaidorp

www.praq.nl

Zakelijke lunch?
bel 020 4961570 of  

mail naar info@praq.nl

,,Viiiiiiiiiiiiijf tweeeeeeeeeej! 
Nee, TWEEEEEEJ, niet één.’’ 
Sissend: ,,Sjezus, je weet je 
eigen nummerbord toch wel 
uit je hoofd. Ja, heb je dat? 
GEEEEEEEJ, DEEEEEE, 
VEEE…’’

Aan de andere kant van de 
straat staat een wat dikke dame, 
inmiddels rood aangelopen, 
te mieren met de gehate draai-
knop. Haar vriendin staat al 
minutenlang voor een zwarte 
Suzuki te wachten tot er ein-
delijk een kaartje uitgespuugd 
wordt.

Kennelijk lukt het de vrouw 
niet op tijd om van de letter D 
naar de letter V te draaien op 
het schermpje. “Zeg het nog 
eens, ik moet weer opnieuw 
beginnen!’’ Weer blèrt haar 
vriendin het nummerbord door 
de stille straat.

Mensen die boven zo’n auto-
maat wonen, zoals ondergete-
kende, zien het hele scala aan 
menselijke frustratie-uitingen 
voorbij komen. Een oude man 
die op zijn onderlip bijt na een 
kwartiertje draaien, een kindje 
dat tegen een boom schopt 
omdat moeder zo lang bezig is 
om een kaartje te pakken te krij-
gen. Keurige heren in pak die 
fysiek worden tegen het ijzeren 
gevaarte. Volwassen vrouwen 
die op gedempte toon een rits 
scheldwoorden opdreunen 
terwijl de cursor op het scherm 
heen en weer springt tussen de 
C en de E. En laat dat nummer-
bord nou twee D’s bevatten. 

Mensen zonder muntgeld, 
mensen zonder geld op hun 
chipknip, want wie gebruikt die 
nou nog? Mensen die voor 20 
euro aan muntjes van tien cent 
willen inwerpen, maar bedro-
gen uitkomen omdat de auto-
maat ze halverwege het bedrag 
weer uitspuugt. Mensen met 
weinig tijd en daarna een boete. 
Of gewoon mensen die het 
principe van die draaidop met 
de groene bevestigingsknop in 
het midden niet snappen.

John de Mol had een camera 
moeten ophangen voor een rea-
litysoap: parkeerautomaat – the 
saga of frustration. Het was vast 

een briljant concept geweest. 
Jammer, want daar is het te laat 
voor. Het doek voor de Strada 
Ultimate, zoals het ding offici-
eel heet, is definitief gevallen. 
Ze worden vanaf nu één voor 

één uit de grond geschroefd om 
te worden vervangen voor auto-
maten met een touchscreen. 

Strada is eerder om zeep 
geholpen dan gepland, na een 
waterval aan klachten. Wethou-
der Jeroen van Spijk bestuurde 
hoogstpersoonlijk de kraan die 
de eerst verwijderde automaat 
moest afvoeren, want ook het 
stadsdeel waren de Strada’s een 
doorn in het oog. Als de plan-
ning standhoudt hoeft vanaf 
begin volgend jaar niemand 
meer draaien en kan iedereen 
gewoon betalen met pin of cre-
ditcard. Die onbeminde draai-
knop zal door niemand gemist 
worden, op één persoon na dan.
Want wat moet ik nu, als ik uit 
het raam kijk? Ik en mijn sen-
satiedrang zullen het zonder 
straatsoap moeten stellen. Dat 
parkeerleedvermaak kan ik wel 
op mijn buik schrijven. Hoewel, 
er zijn altijd nog de stoïcijnse, 
nietsontziende parkeerkeer-
wachters van Cition. Dat levert 
af en toe toch nog een mooie 
driftbui onder het balkon op.Het stadsdeel draagt de draaiknopautomaten ten 

grave. Begin 2013 zijn alle parkeerautomaten van dit 
type uit het straatbeeld verdwenen. Ze zullen niet 
worden gemist. Verwijderingskosten

Het vervangen van de draaiknopautomaten is het stadsdeel een 
lief ding waard: 5.450.000 euro verdeeld over de komende tien 
jaar om precies te zijn. Dat is wat de vervroegde afschrijving het 
stadsdeel gaat kosten. Dit jaar komt daar 590.000 euro bovenop 
aan eenmalige verwijderingskosten.  Maar dan heb je ook wat: 
de vierhonderd automaten zijn dan allemaal vervangen voor 
automaten met een touchscreen. op ijburg en javaeiland zijn de 
automaten al weg, in oud oost en de Watergraafsmeer staat de 
vervanging gepland voor begint 2013. 

In memoriam

Herinneringen aan de 
draaiknopautomaat

illustratie joost verhaak 

Door Rosanne Kropman

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.

Ze worden vanaf nu één voor één uit de grond  
geschroefd om te worden vervangen voor automaten 

met een touchscreen. 
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We hebben de scheidingsgolf die ons eiland over-
spoelt en tal van slachtoffers eist. onder wie veel 
kinderen. 
in de volksmond praten ze van Scheiburg.
in allerijl zijn er samenwoonprojecten voor al-
leenstaande ouders opgestart, de weeshuizen voor 
volwassenen. Elke maand is er het scheidingscafé, 
ontmoetingsplek voor getroffenen. in mijn straat 
is onlangs een extra praktijk voor relatietherapie 
geopend en als het daar te laat voor is, hebben 
ze mediators. op scholen en crèches verschijnen 
posters met de tekst: Echte mannen scheiden niet. 
(Echte vrouwen wel?)
Er wordt gefluisterd over het testosteronstraatje 
waar de uit huis geplaatste vaders wonen en waar 
je als vrouw alleen ’s nachts beter niet kunt komen. 
Zelfs Menno Wigman, de stadsdichter van Amster-
dam, schreef een gedicht over de penibele situatie.

Liefde op IJburg  
Waarom houden we steeds korter van elkaar? 
Wild, snel, elektrisch, ja, zo neukten we
of lang en langzaam, doornat van geluk. 

nu wonen we op ijburg, al drie jaar, 
en het heet beddendood en we zijn klaar.  
Dat er een dag komt dat je vuil ontwaart.
Hoe ‘s nachts een wildvreemd wezen naast je 
slaapt.
De liefde brak voor onze ogen stuk 

en het heet beddendood en het is klaar. 
Waarom houden we steeds korter van elkaar?

We hebben ook nog de seksfeesten waarvan nie-
mand mij precies vertellen kan waar die begonnen. 
op dit moment is er een café op Haveneiland dat 
steeds genoemd wordt. Dat is verder nog onbe-
vestigd. ik wilde er op deze plaats ook niet weer 
over beginnen, maar dat één en ander verband met 
elkaar houdt, valt niet meer te ontkennen.
Dus bezoek ik afgelopen vrijdag, met lood in mijn 
schoenen en er is altijd de angst om zelf meege-
sleurd te worden door de golf, het schoolfeest 
voor ouders op de lagere school van mijn dochter. 
Als man en ik aankomen is de school donker en 
het plein ervoor leeg. Van dichtbij zie ik dat de 
ramen geblindeerd zijn, hoor ik het doffe bonken 
van de muziek en eenmaal binnen flikkeren de dis-
coballen me tegemoet. De aula staat vol ritmisch 
bewegende ouders. Even later staan we ertussenin, 
op het gele linoleum, met in onze hand een mojito. 
Als de schoolband Sexmachine van james brown 
speelt, komen er op de dansvloer veel ouders los 
en daar ergens moet ik ook man uit het oog verlo-
ren zijn. na lang zoeken vind ik hem weer, diep in 
gesprek met een blonde moeder. Het is lief dat hij 
veldwerk voor mij verricht.
Voor twaalven al verlaat ik in mijn eentje de 
dampende school, loop ik dwars door het testos-
teronstraatje naar huis. Maar er gebeurt niets.

De golf
eLke GeUrTS

Vanuit de haven IJburg  
griezelen op het IJmeer
Rederij ’t IJ - de Sailboa, de Independent III – vaart het 
seizoen uit. Maar in de herfstvakantie kun je eerst nog mee 
naar Muiderslot (roofvogelshows en een griezeltocht), het 
forteiland Pampus (piraten leiden je rond!), en –voor het laatst 
dit seizoen naar het verlaten Vuurtoreneiland. Lees meer op 
www.veerdienstamsterdam.nl.

Blog ‘Goed Leven’: ZeN
Kijk, opvoeden is best makkelijk als je kind altijd goedge-
mutst is, als je precies begrijpt waarom je kind sommige din-
gen doet (of steeds maar niet), en verder een lekker intelligent, 
sociaal en dankbaar wezen is.
Maar ja, de werkelijkheid ligt vaak anders. Dan ligt je zoon 
megachagrijnig horizontaal te klagen over van alles en nog 
wat. Of je dochter is bang voor iets waarvan je zelf niet eens 
had kunnen bedenken dat je daar bang voor zou kunnen zijn. 
Of je zit ’s avonds net rustig met een kop thee voor de tv, komt 
er eentje uit bed. Een keertje of acht. Dat zijn van die momen-
ten dat je achteraf niet zo trots bent op je opvoedkwaliteiten. 
Dat je blij bent dat er geen camera in je huis hangt omdat je 
meedoet met een reality programma. (…) Lees Ruth Willems 
verder online op debrugkrant.nl/blogs

Plannen voor clubhuis AHC IJburg
De Algemene Ledenvergadering van AHC IJburg heeft op 18 
oktober gesproken over de mogelijkheid om zo snel moge-
lijk een tijdelijk clubhuis neer te zetten ten zuiden van het 
tweede hockeyveld (nu in aanleg). Een informele stemming 
liet een meerderheid zien voor dit plan. Tegelijkertijd wor-
den er plannen ontwikkeld voor een definitief clubhuis ten 
oosten van het toekomstige derde veld. 

Architect Jan van Erven Dorens heeft een schetsontwerp ge-
presenteerd voor een clubgebouw op ecologische grondslag. 
Het ontwerp, met werktitel ‘De Plag’, is tot stand gekomen in 
samenwerking met diverse specialisten op het gebied van eco-
logische technieken en installaties. Het dak van het gebouw is 
beplant met sedum, en rijst als een grasplag op uit het omlig-
gende terrein. Hiermee voegt het gebouw zich op natuurlijke 
wijze in het park. De ontwikkeling van een definitief gebouw 
zal naar verwachting twee jaar in beslag nemen.

Met de IJveer naar het  
Amserdamse bos
In de herfstvakantie vaart het Nieuwendammerbootje naar 
het Amsterdamse Bos, en onderweg gaan er tien bruggen 
open. De tocht voert Langs de Kostverlorenvaart en Schinkel 
naar de Nieuwemeer, en het veer meert aan vlakbij Pan-
nenkoekenboerderij Meerzicht. Het vertrek, op zaterdag 
20, woensdag 24 en zaterdag 27 oktober is om 11.00 vanaf de 
steiger bij Muziekgebouw aan het IJ. Terug vanuit het Amster-
damse bos kun je om 15.30 uur.
Meer info en reserveren via www.move-amsterdam.nl.

Stemmen voor een tijdelijk clubhuis tijdens de ALV AHC IJburg 

foto martijn van den dobbelsteen

• Wonen aan het water
•  Met uitzicht op water en natuur (diemerpark)
• Eigen parkeerplaats 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 en parkeerplek voor €500.000 
VON (inclusief 50-jarige erfpacht afkoop)

Meld je aan op
www.oomsontwikkeling.nl/zeeburgerbaai

31 Oktober informatieavond

Nieuw plan  
voor oostelijk  
deel Oostpoort
Het oostelijke, nog braaklig-
gende puntje van Oostpoort, 
een nieuwbouwwijk in ont-
wikkeling, wordt stapsgewijs 
ontwikkeld. Er komen minder 
appartementen en meer laag-
bouwwoningen dan aanvanke-
lijk gepland. Daarover hebben 
stadsdeel Oost en ontwikkelaar 
OCP overeenstemming bereikt. 
Het nieuwe plan sluit beter aan 
bij de vraag op de woningmarkt, 
zeggen zij. Het aantal koopap-
partementen daalt van 192 naar 
35. Er komen, net als in het oude 
plan, 84 sociale huurapparte-
menten. Over ruim vier jaar 
kan het plan voor de oostpunt 
gerealiseerd zijn. In 2014 start 
OCP met de renovatie van het 
voormalige dierenasiel. De 
ruimte wordt dan volgens het 
bestemmingsplan omgebouwd 
tot horecazaak. De krakers 
die er op dit moment huizen, 
moeten het gebouw uiterlijk 
februari 2014 hebben verlaten.

Oostpoort
Het grootste deel van Oost-
poort – tussen Linnaeusstraat, 
Ringvaart en Polderweg – is 
klaar of is in aanbouw. Rondom 
de voormalige Oostergasfabriek 
verrijst nieuwbouw en een 
winkelcentrum. Ook Sport-
fondsenbad Oost, het Stads-
deelhuis en MuzyQ maken 
deel uit van het wijkje. 

Noordzeekanaal snelweg 
voor trekvissen

Opening van de speciale visdoorgang bij de Oranjesluizen 

foto martijn van den dobbelsteen

Tot 2015 wordt in en rondom het 
Noordzeekanaal – uniek omdat 
daar het zoete binnenwater en 
het zoute Noordzeewater heel 
geleidelijk in elkaar overlopen, 
ideaal voor trekvissen – hard 
gewerkt om gemalen en sluizen 

zoals gemaal Halfweg en recrea-
tiesluis IJmuiden aan te passen. 
De kans bestaat dat verdwenen 
trekvissen zoals de zalm dan 
ook weer terugkomen. De zone 
wordt door samenwerkende 
partijen de ‘Ecologische verbin-
dingszone Noordzeekanaal en 
ommelanden’ genoemd.

Trekvissen zoals de paling – die leven in zoet water 
maar zich voortplanten in zout water – dreigen uit te 
sterven. Door gemalen, dijken en sluizen kunnen zij 
niet meer vrijelijk naar de zee zwemmen en anders-
om. Bij de Oranjesluizen is nu een doorgang gecre-
eerd, zodat de vissen weer toegang hebben tot ‘vis-
snelweg’ het Noorzeekanaal. De eerste in een reeks. 

Van de wijkredactie
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Onbetwist uw  
broodspecialist

”
“

Voor al uw gevogelte, 
lamsvlees, rundvlees  

en kalfsvlees

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Kom vrijblijvend langs met al uw reparaties

Pampuslaan 35 | Amsterdam IJburg

Schaatsen slijpen €10,- 

donflorito.nl
pampuslaan 31 | ijburg | 020-8454188

indo jaya

binnenkort

kUnSttaLent

info@arteancor.nl 
www.arteancor.nl

cUrSUS tekenen en 
SchiLderen voor kinderen 
van 8 t/m 12 jaar

Start zaterdag  
2 febrUari van  
13.30 tot 15.00

indonesische specialiteiten
traiteur & catering

h a L a L

niP&SiP
sliJteriJ

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

pampuslaan 41
020 4161124

pand TE HUUR 
bel 06 83 777 115

DOn 
FlOriTO 

De lekkerste shop versmarktshop
Zoetste prijzen en verse producten

Vandaag besteld 
morgen in huis

Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

Pampuslaan 
de gezelligste winkelstraat  

van IJburg

WWW.VERSMARKTSHOP.NL

Dobbelsteen Fotografie
www.dobbelsteenfotografie.nl

Historische plekken in het Oosten

Opstand? Het heeft heel wat jaren gekost om de diverse delen  
van het huidige Nederland samen te voegen tot één natie.

In een recente uitgave van Ons 
Amsterdam (september 2012) 
beschrijven Marius van Melle 
en Niels Wisman de turbulente 
geschiedenis van dit fort op 
aanstekelijke wijze. Wat is er zo 
bijzonder aan? Diemerdam lijkt 
een (bescheiden) rol te heb-
ben gespeeld in de ontstaans-
geschiedenis van Nederland, 
met name in de opstand tegen 
Oranje. Opstand? Het heeft 
heel wat jaren gekost om de 
diverse delen van het huidige 
Nederland samen te voegen tot 
één natie. Nu eens lag Utrecht 
dwars, dan weer Gelre of Hol-
land. Diverse stadhouders 
hebben daaraan hun handen 
vol gehad. Zo ook stadhouder 
Willem V. Hij werd in 1787 
onder meer gedwarsboomd 
door een opstandig Amsterdam. 
Omdat het hem niet lukte daar 
zijn gezag te herstellen, riep hij 
de hulp in van zijn familie, in 
dit geval de koning van Pruisen. 
Deze trok daarop met een leger 
van 25.000 man Holland binnen 

om ‘de Batavieren’ eens een lesje 
te leren. 

In oktober 1787 stond hij voor 
Amsterdam en om de stad te 
verdedigen werd onder meer 

een geschutstelling gebouwd op 
de Diemerzeedijk, de oostelijke 
toegangsweg tot de stad. Die be-
stond uit twee batterijen achter 

zandwallen met vijf kanonnen. 
Dat was het begin van Fort Die-
merdam. De aanval liep overi-
gens met een sisser af. Doordat 
het flink was gaan regenen – en 
de weilanden rond de stad blank 

kwamen te staan – was de stad 
moeilijk bereikbaar geworden. 
De koning van Pruisen bood 
daarom onderhandelingen aan. 

Die mislukten. Het fort werd in-
tussen in hoog tempo versterkt 
en dat bleek geen overbodige 
luxe want de patriotten waren 
er fysiek niet best aan toe. De 
dertig ruiters die de kustbat-

terij moesten bewaken hadden 
in twee weken voor 250 gulden 
aan drank naar binnen gewerkt, 
waaronder 215 flessen wijn. Op 
kosten van de stad. Dat waren 
nog eens tijden! Ze verdedigden 
hun stelling desondanks met 
succes. Toch wist het Pruisische 
leger vanuit Amstelveen de stad 
binnen te vallen en de Oranje-
orde te herstellen. Om dit 
heuglijke feit te vieren bouwden 
de Pruisen in Berlijn de Bran-
denburger Tor. De bewakers van 
Fort Diemerdam mochten naar 
huis.

Napoleon
Omdat Diemerdam strategisch 
van belang was, werd het in 
de jaren daarna diverse keren 
verbeterd en uitgebreid. In 1811 
kwam Napoleon de kustbat-
terij zelfs inspecteren en hij 
was ‘content’. Gedurende de 
gehele negentiende eeuw bleef 

Door Jaap Willems

het een militair complex. Op 
een gegeven moment werd Fort 
Diemerdam omgebouwd tot 
een kustbatterij die onderdeel 
werd van de Stelling van Am-
sterdam. Er waren doorgaans 
zestig man gelegerd. Samen 
met Fort Pampus en de kustbat-
terij op het Vuurtoreneiland 
bij Durgerdam, vormde het een 
onderdeel van het zogeheten 
Zuiderzeefront, dat de hoofd-
stad moest beschermen tegen 
eventuele aanvallen vanaf het 
water. In de Eerste Wereldoor-
log hielden dienstplichtigen er 
de wacht, maar de Stelling van 
Amsterdam heeft nooit echt 
dienst gedaan. Hoewel… mo-
gelijk hebben de Stelling en de 
Hollandse Waterlinie indirect 
wel een rol gespeeld, want vol-
gens sommige historici had de 
Duitse keizer mede door deze 
verdedigingslinies besloten om 
Nederland in de Eerste Wereld-
oorlog niet aan te vallen. 

De forten Diemerdam en Dur-
gerdam (Vuurtoreneiland) zijn 
eigenlijk geen echte forten zoals 
de andere verdedigingswerken 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het zijn open kustbatterijen. De 
kanonnen stonden in de open-
lucht en bij de kustbatterij Die-
merdam is het smalspoorlijntje 
nog aanwezig waarover de gra-
naten van de opslagplaats naar 
het geschut konden worden 
gereden. Er is ongetwijfeld vaak 
geoefend, maar de kanonnen 
van Diemerdam zijn nooit in 
actie gekomen omdat het via de 
Zuiderzee nooit tot een aanval 
gekomen is. Om landingen op 
de Diemerzeedijk te voorkomen 
lag er voor de kust (onder water) 
een stenen dam. Van hetzelfde 
type dat ook Pampus moest be-
schermen tegen een ongewenste 
landing. Op waterkaarten van 
het IJmeer wordt daarvoor nog 
altijd gewaarschuwd.

De kustbatterij bij Diemerdam 
is vrij toegankelijk, onder meer 
vanaf de dijk. Bij de recente 
restauratie zijn er enkele paden 
over het terrein aangelegd. De 
oude aarden wallen zijn vrij 
steil. In de diepe kom achter 
de kustbatterij worden in het 
zomerseizoen voorstellingen 
gegeven. Bezoekers kunnen 
t.z.t. bij het informatiecentrum 
inlichtingen krijgen.
research: Gerard Goudriaan

Rectificatie
Bij het vorige deel van deze serie – 
deel 9, Het Flevopark – stond bij 
de foto een onjuist onderschrift: de 
getoonde poort is wel de hekkepoort, 
maar dat is niet de voormalige Mui-
derpoort. Die was veel groter en staat 
nog steeds op zijn plaats.

In 2012 werd bovenop Fort Diemerdam een modern horecapaviljoen geopend 
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Fort Diemerdam is de 
laatste tijd in het nieuws 
vanwege de (bescheiden) 
restauratie van deze 
kustbatterij en de  
bouw van een modern 
horeca/informatiecen-
trum erbovenop. 
Fort Diemerdam wordt 
regelmatig beschreven 
als onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam. 
Dat is een kring van 
45 forten, die de stad 
vroeger moest bescher-
men tegen vijandelijke 
aanvallen. Die voorstel-
ling van zaken is op zijn 
minst onvolledig, want 
Fort Diemerdam is veel 
ouder dan de Stelling.

Fort Diemerdam10

Begin oktober is Project-
bureau IJburg gestart met 
het opspuiten van de eerste 
zandlaag van het toekomstige 
Centrumeiland. Het zand dat 
hierbij gebruikt wordt, komt 
rechtstreeks van de afgra-
ving Oostelijke Ontsluiting 
IJburg, een stukje verderop. 
In de buurt geldt tijdelijk een 
vaarverbod.
Het zand wordt deze weken 
door vrachtwagens in een 
depot gebracht en zal vanaf 
begin oktober laag voor laag 
worden opgespoten door 
een sproeiponton. Hiermee 

wordt een stabiele, 1 meter 
dikke laag gecreëerd waarop 
later meer zand kan worden 
verwerkt. Voorlopig blijft het 
uitzicht vanaf de oostkust 
van de landtong (bij strand 
Blijburg) onveranderd, want 
de nieuw opgespoten zand-
laag bevindt zich nog onder 
de waterspiegel. 
Om de veiligheid te waarbor-
gen geldt tijdens de uitvoe-
ring in het gebied (de exacte 
locatie is op de foto te zien) 
een vaarverbod. Dit zal ter 
plaatse met boeien worden 
gemarkeerd. Na afloop van 

de werkzaamheden blijft het 
vaarverbod nog enige tijd van 
kracht – tot de waterbodem 
stabiel genoeg is. Strand Blij-
burg blijft begaanbaar.
De eerste fase van het land-
maken duurt tot het einde 
van dit jaar. Halverwege 2013 
wordt dan volgens planning 
verdergegaan met het overige 
deel van Centrumeiland. In 
de Brug lees je te zijner tijd 
wanneer precies. Akkoord 
van de gemeenteraad van 
Amsterdam voor de aanleg 
van Centrumeiland kwam er 
in juli 2012.

Landmaken Centrumeiland van start
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Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven en  
bescheiden bedrijvigheid

 Ledenvergadering Parel van Amsterdam
op maandag 29 oktober is de eerste algemene ledenvergade-
ring van ondernemersvereniging De parel van Amsterdam. op 
deze avond wordt er onder meer gesproken over gezamenlijke 
activiteiten in 2013 en de promotie van ijburg. De bijeenkomst 
is bedoeld voor alle ondernemers van ijburg (zowel leden als 
aspirant-leden, graag vooraf aanmelden op parelvanamsterdam@
gmail.com). om 19.30 uur gaat de vergadering van start in café-
restaurant Dok48 aan de krijn Taconiskade.

 Diner met livemuziek, cabaret en dance in Studio/K
op vrijdag 2 november organiseert De Gevestigde orde iets 
nieuws in Studio/k. De avond gaat om 19.30 uur van start met 
een diner, onder begeleiding van de band pelvic fins, die je zou 
kunnen kennen van radio 3fM. Rond halfelf wordt het program-
ma vervolgd met een cabaretshow van ongeveer drie kwartier. 
Aansluitend is het tijd voor een zinderende finale: een drie uur 
durende deep-house-technoset van Samuel Deep. 
De Gevestigde orde hoopt met dit afwisselende, avondvullende 
concept wat vernieuwing te brengen in de uitgaanswereld, die 
wat hen betreft “diverser kan en van het slot mag!” Zie www.
degevestigdeorde.nl.

 IJburgkoor zoekt zangers en zangeressen
Het ijburgkoor oefent iedere woensdagavond (behalve in de 
schoolvakanties) in een ruimte aan het Ed pelsterpark 8. Het 
koor telt ongeveer 25 leden, onder wie 4 mannen, die bijna al-
lemaal op ijburg wonen. Het repertoire is breed: van 16de-eeuws 
klassiek tot 21ste-eeuws gezellig en van oost-Europees tot Rus-
sisch en Afrikaans. En dat allemaal ook nog eens meerstemmig. 
ben je benieuwd naar het ijburgkoor en heb je enige zangerva-
ring? kom dan eens langs op een woensdagavond of stuur een 
mailtje naar ijburgkoor@gmail.com. Het koor zoekt met name 
sopranen (vrouwen) en tenoren en bassen (mannen). op You-
tube kun je enkele optredens van het koor bekijken. 

 Training ‘Veilig in de winkel’
Speciaal voor winkeliers is er weer een cursus over overvalpre-
ventie en het voorkomen van winkeldiefstal. De eerste avond 
staat gepland voor dinsdag 6 november, de datum van de tweede 
avond is nog niet bekend. De bijeenkomsten zijn gratis en worden 
aangeboden door het Hoofdschap Detailhandel, de kamer van 
koophandel, het oM en de politie. Aanmelden kan via winkel-
straatmanager natasja Zak: n.zak@oost.amsterdam.nl. 

 Boulderen in Universum
in de klimhal van het universum kun je leren boulderen. op 
zaterdag 28 oktober vindt er van 14.00 tot 15.00 uur een clinic 
plaats. Door hieraan deel te nemen steun je meteen de spon-
soractie voor de aanleg van een vier meter hoog boulderblok – 
een soort kunstmatige klimrots – naast het sportcentrum in het 
Science park, een grote wens van veel klimmers. Geef je op via 
sportklimmen@usc.uva.nl o.v.v. klimclinic.  
De klimhal in sportcentrum universum is 14 m hoog en biedt 
400 m2 klimoppervlakte. Zie ook www.usc.uva.nl.

ik zit deze maand met strakke deadlines en kijk 
dus voornamelijk, vanachter mijn scherm, naar 
de moestuin. De aardappels zijn er bijna uit en ik 
heb alle gerechten ermee nu wel zo’n beetje ge-
had. Heb me zelfs aan de gnocci gewaagd, maar 
dat wordt een projectje voor de donkere dagen 
die gaan komen. op de kalender van zoonlief is 
Sint-Maarten ineens helemaal niet meer zo ver 
weg.
De artisjokken zijn blijven steken in het ik-doe-
alsof-ik-een-distel-ben-stadium, dus die hebben 
alle credits verspeeld, maar in het franse tuin-
hekje zie ik een flard oranje; ‘Pumpkin’, Pantone 
kleurnummer 14-1139, ik leg het kleurkaartje 
meteen bij één van de kleurkaarten voor Winter 

Lees het recept Risotto met pompoen op debrugkrant.nl/columns/cityfarming

P14-1139/PUMPkIN
Door Sinette Hesselink

CITyFArMING

2014. ja, je denkt er niet over na als je niet ‘in de 
mode’ zit, maar ik weet al hoe de mannen erbij 
lopen volgend jaar winter. juist… in pompoen 
orange! Maar dan alleen voor sweatjes en 
sportswear natuurlijk, want de man in neder-
land is niet zo wild. Een broek of trui zou te ver 
gaan, *zucht*.
nog eventjes doorgroeien, pompoentje, en dan 
gaat het mes erin en verdwijn je in de risotto. 
Want wat kun je nu beter eten op een drui-
lerige dag die al weer veel te vroeg het licht 
uitdoet?!

Haven IJburg foto martijn van den dobbelsteen

The Lighthouse
Perfecte locatie aan de 
haven van IJburg, voor:
• Verjaardag
• Bruiloft
• Presentatie
• Diner
• Vergadering
• En veel meer!
 
Mercuur’s Traiteur & Catering 
is onze huiscateraar;
In overleg is eigen catering 
natuurlijk ook mogelijk.
 
We organiseren ook regelmatig 
zelf evenementen, voor de 
buurt.
 
The Lighthouse biedt ruimte 
aan maximaal 300 personen.
 
Meer informatie?
www.thelighthouse.nl

Zaterdag 27 en zondag 28 oktober
van 12.00 – 17.00 uur

Voor meer activiteiten in de herfstvakantie kijk op:

Sport-voor-NOP-week
Bij sportcentrum Universum

12 t/m 18 november 2012

Kom een week lang gratis kennismaken met 
heel veel sport 

www.universumsport.nl

Door Roos Mertens

Ik houd van alle mandarijnen. 
Op één soort na. Namelijk die, 
waarbij, wanneer je net de hele 
schil verwijderd hebt en er een 
rondje mandarijnenpartjes 

overblijft, de partjes plotse-
ling veranderen in heel veel 
kleine spinnetjes. Ik weet nooit 
hoeveel het er zijn, ik schat 
het op honderden, maar mijn 
inschattingen zijn eigenlijk 
nooit betrouwbaar gebleken. 
Hoe het ook zij, het zijn er 
precies genoeg om de vorm van 
het oorspronkelijke manda-
rijntje weer terug te krijgen 
wanneer je het voor elkaar zou 
krijgen ze te omhullen met de 
oorspronkelijke schil. Maar, 
en dat is nu precies de pest 
eraan, de spinnetjes zijn na de 
transformatie onmiddellijk 

Roos Mertens won de tweede Schrijf je straat, een 
wedstrijd voor schrijftalent in Amsterdam Oost. Dit 
is haar verhaal.

‘Schrijf je straat’ #2

De Mandarijn

in beweging. Van de eenheid 
waaruit ze voortkomen is dan 
geen sprake meer. En dan is 
het zaak snel te handelen. (…) 
Lees verder op debrugkrant.nl/
schrijfjestraat

Weer een schrijfwedstrijd
Voor de volgende aflevering van 
Schrijf je Straat kan weer worden 
ingezonden, de deadline valt op 
15 november. Alle voorwaarden 
en inzendadres zijn te vinden 
op www.schrijversuitoost.nl/
schrijfwedstrijd. Net als bij 
de vorige edities kan iedereen 
inzenden, zolang Oost een rol 
speelt in het verhaal. Op zondag 
25 november kan het winnende 
talent optreden aan het slot van 
de speciale toneeleditie in het 
Lloyd Hotel, met de schrijvers 
Rob de Graaf, Wanda Reisel en 
nieuwkomer Iona Daniel.

Pantone
P14-1139
pumpkin

ed Pelsterpark deze 
maand al vernieuwd

In december 2011 ontstond 
commotie nadat portefeuil-
lehouder Lieke Thesingh het 
Cruyff Court in het Ed Pelster-
park op aandringen van omwo-
nenden wilde sluiten, vanwege 
overlast door hangjeugd. Veel 
andere bewoners en ook raads-
leden vonden het Court juist 
een belangrijke voorziening 
voor de jeugd op IJburg. In een 
unaniem aangenomen motie 

werden voor- en tegenstanders 
met elkaar en een bemiddelaar 
om tafel gezet.

Dit traject leidde in april 2012 
tot een besluit: een nieuwe in-
richting voor het park, waarvan 
de aanleg dus komende week 
begint. Het Ed Pelsterpark moet 
straks een goede plek voor de 
buurt zijn, voor jong én oud, 
waar niet langer één functie 
dominant zal zijn, zoals nu het 
voetbal.

Het aantal pubers op IJburg 
groeit de komende jaren naar 
verwachting explosief. Goede 
voorzieningen voor hen – 
een jeugdhonk en een nieuw 
Cruyff Court op een andere 
plek zijn toegezegd – zijn on-
ontbeerlijk. Op verschillende 
plekken op IJburg zijn onder-
tussen extra kunstgrasveldjes 
aangelegd.

De opknapbeurt van het Ed Pelsterpark is in oktober ter hand genomen. Dat is 
eerder dan gepland. Het Cruyff Court maakt plaats voor een kleiner voetbalveld. 
Ook krijgt het parkje op Haveneiland meer bomen, bloemen, heggen, speeltoe-
stellen en een jeu-de-boulesbaan. De vernieuwing stond eigenlijk gepland voor 
januari 2013.

Van de wijkredactie

Heeft u interesse?
Neem dan nu contact op met de makelaar.

Hallie & Van Klooster (020) 6 816 716
info@hallie-vanklooster.nl

Parkeerplaats
BLOK23B2
aan de Maria Austriastraat

IJburg!
Sterk afgeprijsd!

€ 9000,- v.o.n.
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‘Milieuboeven’ vangen in Oost

In zijn volledig groene outfit 
stapt Alex van der Velden bij de 
Valentijnkade in zijn auto. Aan 
zijn riem bungelen handboeien, 
een zakmes, zaklantaarn, wa-
penstok en pepperspray. Op het 
dashboard ligt een jagershoed 
met een zilveren konijnen-
speldje erop. 

Als jachtopziener en buiten-
gewoon opsporingsambtenaar 
is Van der Velden in dienst bij 
de Amsterdamse Hengelsport 
Vereniging en zorgt hij voor 
naleving van de visserij-, flora- 
en faunawet. “Elke dag spoor ik 
wel strafbare feiten op en schrijf 
ik boetes uit,” vertelt hij. “Be-
roepsvissers die vissen stropen, 
aannemers die paddenpoelen 
dichtgooien ten gunste van de 
bouw, hengelaars die met meer 
dan twee hengels staan of met 
levend aas vissen.” Stroperij 
van wild komt de jachtopziener 
rondom Amsterdam nauwelijks 
tegen, alleen soms een fazant in 
een klem.

In de bosjes
De jachtopziener patrouilleert 
in Amsterdam-Amstelland, 
Muiden, Abcoude en de 

Vissen zonder vergun-
ning, illegaal afval lozen 
of de natuur vernielen: 
je kunt het beter niet 
doen waar Alex van der 
Velden bij is, want hij 
geeft je geheid een bon. 
de Brug ging een dagje 
mee ‘milieuboeven 
vangen’ in Amsterdam-
Oost.

Wieringermeer. “Met 25 jaar 
ervaring weet ik inmiddels waar 
ik in een bepaald seizoen en 
bij een bepaald weertype moet 
zijn om iets op te sporen.” Vaste 
werktijden heeft hij niet. Soms 
moet Van der Velden ’s avonds 
plotseling op pad als hij een 
tip krijgt. “Dan ga ik meestal in 
burger in de struiken liggen om 
te posten en de dader op heter-
daad te betrappen.”

Van der Velden rijdt met zijn 
auto over het fietspad het Fle-
vopark in. “Ik heb een minis-
teriële ontheffing waardoor ik 
bijna overal mag rijden,” vertelt 
hij. We passeren wandelaars, 
hondenuitlaters en joggers. In 
elke hoek gluurt Van der Velden 
vanuit de auto. Alle voorbijgan-

Alex van der Velden in zijn groene outfit ligt in de bosjes om boeven te vangen, als het moet 

foto martijn van den dobbelsteen

gers zijn potentiële daders. Wat 
doet die man daar in de bosjes? 
O, urineren.

Gele tractor
Verderop, bij Science Park, op 
een braakliggend terrein naast 
een vijver, stopt Van der Velden 
de auto. Hij pakt zijn verrekijker 
van het dashboard en tuurt in 
de verte. “Laten we daar maar 
even gaan kijken,” zegt hij. Aan 
de overkant van de vijver staat 
een gele tractor met watertan-
ker. “Soms pompen boeren wa-
ter voor eigen gebruik uit zo’n 
vijver, maar het gebeurt ook wel 
dat ze er juist rotzooi in lozen,” 
legt hij uit. 

We moeten een stuk omrijden. 
Weer naderen we een verlaten 

Door Kirsten Dorrestijn

 

Voor meer informatie: www.maxismegastores.nl

Gratis Parkeren!

Zondag as: 
Koopzondag

DONDERDAG 
EN VRIJDAG 

KOOPAVOND 
TOT 

21.00 UUR!

GOEDKOOP
TANKEN

Zondag as: 

Zondag 
open van 

12.00 - 
17.00 uur

MAKKELIJK
BEREIKBAAR

terrein. Plotseling ligt het gras 
voor ons bezaaid met troep: 
een spoor van halve poppen, 
stoelen, tapijten en een win-
kelwagen vol afval loopt naar 
het water toe. Van der Velden 
stapt uit, kijkt of hij contact-
gegevens kan vinden en maakt 
foto’s. “Dit is een gebied waar 
weinig opsporingsambtenaren 
komen. Mensen denken hier 
hun zooi te kunnen lozen. Wie 
dit gedaan heeft kan ik helaas 
niet meer achterhalen.” Even 
verderop zien we de gele tractor 
net om de hoek verdwijnen 
naar de plek waar wij eerder 
stonden. 

Boete
We draaien de Westelijke 
Merwerdekanaaldijk op. Een 

man met grijze lokken en in 
zijn handen een werphengel en 
visnet komt ons glimlachend 
vanaf de dijk tegemoet. Van 
der Velden stapt uit en vraagt 
zijn visvergunning. Fout, de 
man heeft een vergunning voor 
Hoorn. Hij verweert zich met 
verheven stem. Als hij binnen 
een week geen vergunning 
voor Amsterdam aanvraagt, 
krijgt hij alsnog een boete van 
120 euro. 

We rijden verder en komen op 
de Nesciobrug. Halverwege 
houdt een fietser ons aan: “Je 
mag hier niet rijden, toch?” 
vraagt hij verbaasd door het 
raam. “Ik wel,” antwoordt de 
chauffeur. Midden op de brug 
maakt hij een stop om met zijn 
verrekijker de oever af te speu-
ren naar vissers. Geen hengel te 
zien. In het Diemerpark is ook 
alles rustig. Op IJburg treft Van 
der Velden geregeld beroeps-
vissers die met een vergunning 
voor het IJsselmeer illegaal op 
IJburg vissen.

Te laat
Naast de snelweg A10 bij Die-
men blijkt een stuk sloot dicht-
gegooid waarvan de aannemer 
had beloofd dat het open zou 
blijven om afgevist te worden. 
Te laat. De vissen zijn bedolven 
onder tonnen zand. Van der Vel-
den maakt een proces-verbaal 
op. “In dit soort water zitten ook 
beschermde soorten, zoals de 
kleine modderkruiper.”

Vandaag zijn er flink veel 
bonnen uitgeschreven. Het is 
tijd om te gaan. “Op weg naar 
huis kom ik natuurlijk altijd 
de spannendste dingen tegen,” 
grapt Van der Velden. “Maar ik 
stop altijd.”

Het meldnummer: 
06-55854913.

Nieuwe eigenaar voor The Lighthouse 
muziekzondag op 28 oktober 

Toine Creemers is de 
nieuwe eigenaar van 
The Lighthouse. Grote 
plannen heeft hij met 
de ruimte aan de Krijn 
Taconiskade 432, aan 
de noordoosthoek van 
de haven. “Het is een 
prachtige locatie,” zegt 
hij, “met een feno-

menaal uitzicht op de mooiste haven van Amsterdam en het 
IJmeer.” De voorbereidingen voor zijn nieuwe concept zijn in 
volle gang. “The Lighthouse is voorlopig niet open als café-res-
taurant, zoals eerst. Ik ga het verhuren voor alle soorten eve-
nementen. Denk hierbij aan feesten, partijen, congressen, en 
natuurlijk liggen ook watersportevenementen voor de hand.”
Om ook de buurt te laten genieten van deze prachtige plek 
organiseert Creemers iedere maand de muziekmiddag Lazy 
Sunday. De eerste editie hiervan is op zondag 28 oktober, van 
16.00–20.00 uur. Sonny’s Inc., volgens [achternaam] dé enter-
tainmentband van Nederland, verzorgt de muziek. “Ik hoop 
alle buurtgenoten die middag te mogen verwelkomen.” Van de 
kaart eten is op deze muziekzondagmiddagen niet mogelijk; er 
is fingerfood van huiscateraar Mercuur’s Traiteur en Catering. 
De volgende Lazy Sundays zijn op 25 november, 6 januari en 
17 februari.

Sporten van 02.00 tot 02.00 uur
wintertijdchallenge voor een goed doel

Op 28 oktober gaat om twee 
uur ’s nachts de klok een uur 
terug. We ‘winnen’ dus een uur. 
Stichting Spieren voor Spieren 
wil mensen aansporen om in 
dat extra uurtje, midden in de 
nacht, een sportieve prestatie 
te leveren. Gezonde spieren 
die zich van 2.00 tot 2.00 uur 
inzetten voor kinderen met een 
spierziekte.

Deelnemen
Tijdens deze bijzondere nacht 
kun je meedoen aan een 
hardloop-, spinning-, hockey-, 
voetbal- of yoga-activiteit en 
zo geld inzamelen voor het 
goede doel. Inschrijven doe je 
via www.wintertijdchallenge.
nl. Je kunt in je eentje meedoen 

Een uitdaging. In de nacht van 27 op 28 oktober, precies op het moment waarop de 
wintertijd ingaat, kun je een uur sporten voor het goede doel. Oftewel: tijd winnen 
voor kinderen met een spierziekte. Het is een initiatief van de stichting Spieren 
voor Spieren. Motion3, AHC en AFC IJburg en Life & Kicking doen mee.

of een team samenstellen van 
maximaal 5 personen. Deel-
name kost €15 en deelnemers 
halen via een persoonlijke 

sponsorpagina minimaal €50 
aan sponsorgeld op bij familie, 
vrienden en kennissen. Zie ook 
www.motion3.nl
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Er kwam een brief van de bank dat ik 
een code op moest halen (een echte 
brief, geen email van een nigeriaanse 
bende, al wordt het verschil tussen 
echte post van de inG en nigeriaanse-
bendepost van de inG snel kleiner, iets 
waar beide partijen deel aan hebben). 
Dat er nog bankkantoren zijn in mijn 
wijk heeft me altijd verbaasd, want de 
huren zijn hier krankzinnig en alles gaat 
via internet, maar achteraf begreep ik 
het. De code die ik op moest halen was 
een lokkertje, en dat bankkantoor een 
drakennest.
Van de vriendelijke schoonheid achter 
de balie kreeg ik mijn code. ik draaide 
me weg om naar buiten te lopen toen 
ze me terugriep, het beeldscherm van 
haar computer al naar me toe gedraaid, 
zodat ook de andere mensen die codes 
kwamen halen het prima konden zien. 
Het beeldscherm toonde mijn financiële 
huishouding.
‘Meneer Heijmans, ik zie hier dat u 

xxxx euro op een comfortspaarreke-
ning heeft staan. Die kunt u beter op 
een toprekening zetten.’ 
ik mompelde wat van dat ik dat toch al 
van plan was, hopend dat ze het schok-
kende overzicht van mijn recente betaal-
gedrag zou wegklikken, en verliet het 
bankkantoor.
Thuis raakte ik overmand door achter-
docht. 
Wat moet een schoonheid van de 
ING met mijn financiële huishouding? 
En waarom had ze opdracht van haar 
manager gekregen om mij een andere 
spaarrekening te adviseren?
op de website van de inG, die Mijn 
inG heet (was dat maar waar) zocht ik 
naar de gebruiksvoorwaarden. Mis-
schien stond er iets in over privacy. 
Aan de top 5 van veelgestelde vragen te 
zien, deelde niemand mijn zorgen. op 
nummer 1 stond de vraag ‘Waar vind ik 
informatie over scheiden of uit elkaar 
gaan?’ – als dat werkelijk is wat de 

meeste klanten van de inG bezighoudt, 
begrijp ik dat privacy een ondergeschikt 
probleem is. 
privacy – misschien hebben we er geen 
goed nederlands woord voor, omdat 
het nog steeds niemand interesseert. 
Laatst werd ik ook al uitgelachen, omdat 
ik met een anonieme oV-chipkaart reis. 
Dat een vaag bedrijf met de vage naam 
Trans Link Systems precies weet waar 
iedereen naartoe gaat, hoe vaak, en 
wanneer, nah. Het zou wat.
Als je niets te verbergen hebt, hoef je 
ook niets geheim te houden, dat is zo 
ongeveer wat de nederlandse over-
heid ons inpepert, en in zijn kielzog het 
groot-, midden- en kleinbedrijf. 
Het burger Service nummer, waaraan 
zo ongeveer je hele leven is gekoppeld, 
heet niet voor niets zo: we doen het in 
uw eigen belang. pure service. Voor u! 
burger!
privacy is voor losers.
in de algemene voorwaarden heeft de 
inG een paragraaf over persoonsgege-
vens, die ze naar eigen inzicht mogen 
gebruiken voor commerciële acties en 
voor ‘marketingactiviteiten om een re-
latie met de klant tot stand te brengen’. 
onder persoonsgegevens verstaat de 
bank geen financiële gegevens, wel mijn 
naam, adres en geboortedatum. ner-

gens staat dat zomaar een schoonheid 
achter een balie mijn financiële huis-
houding op een scherm mag opvragen, 
zonder mijn toestemming.
Als ik advies wil over mijn spaargedrag, 
vraag ik wel advies.
Moet je eens proberen de cijfers van 
een bedrijf als inG in te zien. Dan is 
het ineens wél allemaal vertrouwelijke 
informatie.
ik stuurde een mailtje naar Mijn inG 
over de schoonheid, haar beeldscherm 
en mijn spaargedrag, en kreeg prompt 
een inG-mevrouw aan de telefoon die 
vast van plan was het me allemaal uit te 
leggen. Het was allemaal in mijn belang, 
legde ze uit, vasthoudend als een gere-
formeerde marktkoopman. iedereen bij 
inG mag ongevraagd mijn spaargedrag 
bekijken, want daar word ik beter van, 
zei ze. Ze begreep niets van mijn tegen-
werpingen, ik meende zelfs dat ze in haar 
eigen verhaal geloofde – het idee alleen 
al dat ik de inG, háár inG, míjn inG 
wantrouwde was een teleurstelling. Dat 
wilde ze me even uitleggen. Dat het in 
mijn belang was. begreep ik dat? Ze zou 
het prettig vinden, als ik dat begreep, 
want er was geen mogelijkheid om mijn 
gegevens voor inG-medewerkers te 
blokkeren, er was geen enkele mogelijk-
heid om het anders te doen, bij de inG.

Mijn ING
TOINe HeIJMANS

kerstnachtviering ‘voor IJburg en door IJburg’

Meezingen in het (kinder)koor
“Voor IJburg begint Kerstmis 
op 13 november,” zegt domi-
nee Rob Visser. Want voor de 
gelegenheid wordt er een koor 
én een kinderkoor geformeerd. 
Iedereen kan meedoen. Het 
repertoire omvat moderne 

kerstliedjes en klassiekers. De 
eerste repetities, voor zowel de 
kinderen als voor volwassenen, 
zijn op 13 november.

Gelegenheidskoor
Repetitiedagen: 13, 20 en 27 
november en 11 en 18 decem-

tendevries@hetnet.nl of 06-
28419684.

Kinderkoor
Iedereen die tussen de 8 en 
12 jaar is kan zich aanmelden. 
De eerste keer oefenen is op 
dinsdagmiddag 13 november 

ber van 20.00 uur tot 21.30 uur 
in de Binnenwaai. Het koor, 
onder leiding van Jan Marten 
de Vries, wordt begeleid door 
een orkest van muzikanten 
uit IJburg. Aan de piano zit 
Elena Manevska. Aanmelden 
(niet verplicht) via janmar-

tussen 16.00 en 18.00 uur in de 
Binnenwaai. Meer info en aan-
melden (niet verplicht): info@
kerkopijburg.nl. In samenwer-
king met jeugdtheaterschool 
Theatraal IJburg worden on-
derdelen van het programma 
ingevuld met liedjes en acts 
van kinderen.

Hulp bij op- en afbouwen
Natuurlijk kan de organisa-
tie de hulp van vrijwilligers 
goed gebruiken. Wil je helpen 
versieren of afbouwen: je bent 
van harte welkom in het team. 
Meer info en aanmelden: info@
kerkopijburg.nl.

Parentshouse: betrokken bestuursleden gezocht
Sinds de publiciteit eind oktober in deze krant is het Parentshouse 
– betaalbare huurruimte voor pas gescheiden vaders en moeders – 
enorm in het nieuws geweest. “En meer gegadigden hebben zich ge-
meld,” zegt initiator dominee Rob Visser. “Het is toch schrijnend dat er 
voor sommige mensen na een scheiding geen betaalbare woonruimte 
beschikbaar is? Voor hen doen we dit. Mensen met hetzelfde verdriet 
wonen in hetzelfde huis, en kunnen elkaar wellicht door een moei-
lijke tijd helpen. Vanuit de Kerk op IJburg – de Binnenwaai – hebben 
we gekeken hoe we de IJburgse samenleving van dienst kunnen zijn. 
Daar gaat het ons om.” In het Parentshouse kun je maximaal een jaar 
een kamer huren. De huurbeschermingswet vormt hiervoor mogelijk 
een obstakel. “Maar we gaan gewoon door, hoor.”

Stichtingsbestuur
Het is tijd voor de volgende stap. Er moet een bestuur worden gevormd 
voor de Stichting Parentshouse. Mensen die affiniteit hebben met dit 
onderwerp, betrokken zijn, willen helpen oprichten en adviseren, 
kunnen hun hulp aanbieden bij de dominee: robvisser51@gmail.com.

Zaterdagavond 24 december vindt op IJburg een kerstviering plaats, voor iedereen die samen wil zijn. Je kunt 
dan onder meer mooie verhalen horen en een kindervoorstelling zien, En kerstliedjes zingen natuurlijk. Voor 
de liefhebbers is er na afloop koffie, thee en chocolademelk in De Binnenwaai. De kerstviering is van 19.00 tot 
20.15 uur in het Centrum voor Vrije Tijd aan het Ed Pelsterpark. Het thema: Zo vrolijk was ik nooit.

kom meedoen en zingen!

Allerzielen 4 november: 
Gedenk je geliefde

Op 4 november is het 
Allerzielen. Ook in De Bin-
nenwaai wordt daarbij stil-
gestaan, van 14.00–16.00 
uur, voor alle IJburgers die 
willen delen in verdriet 
of verdriet te verwerken 
hebben. Je kunt een praatje 
maken, er is muziek en er 
worden gedichten voorge-
dragen.

Elke zondag is er om 11.00 
uur een viering in De Bin-
nenwaai, Ed Pelsterpark.

Cursus ‘Aan de wind zeilen’
In een reeks avonden wil Rob Visser een inleiding geven op wat er op Bijbels, Theologisch en Kerkhisto-
risch terrein zoals aan de orde is (geweest). In het tweede deel van de avond is er dan gelegenheid vragen te 
stellen en het behandelde onderwerp te bespreken. Alle avonden staan op zichzelf, zodat je best een avond 
kunt missen. De eerste avond in deze nieuwe reeks is op dinsdag 13 november, tussen 8 en 10 uur aan de 
Bert Haanstrakade 142 E. Iedereen is hartelijk welkom. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.  
Opgave liefst tevoren via robvisser51@gmail.com of 06-44822298.

t 020 77 51 667

renovatie 
advies & 
producten 

e info@natuursteenwijzer.nl 
 i www.natuursteenwijzer.nl

V.l.n.r., een deel van de organisatie: Karin, Jan Martin,  

Martin en dominee Rob Visser foto martijn van den dobbelsteen



       Club

26 oktober
Vrijmibo ‘een magneet’; bij n.A.p. 
aan de haven; gratis entree, hapjes 
van het huis en met Dj Majoor en 
Dj Sweetfunky; 18.00 tot 22.00 uur. 
Zie ook de Vrijmibo-fanpage op 
facebook

28 oktober  
(25/11, 06/01, 17/02)
Muziekmiddag Lazy Sunday;  
entertainmentband Sonny’s inc.;  
The Lighthouse, 16.00 uur

2 november
ijSkouD 4, voor jongeren 12-15 
jaar, 20.00-00.00 uur, kapel blij-
burg. kaartverkoop bij MovieMax 
ijburglaan

3 november
Eindfeest blijburg; Dj Leroy Rey en 
Hero De janeiro; vanaf 19.00 uur elk 
uur 15 minuten happy hour. in maart 
gaat blijburg weer open.

4 november
jamsessie, de laatste in 2012; Djem 
van Dijk; blijburg, 17.00 uur

       Sport

27 op 28 oktober
Wintertijdchallenge voor goed doel; 
een uur sporten om 02.00 uur; 
Motion3, Life&kicking, AfC ijburg en 
AHC ijburg; zie www.wintertijdchal-
lenge.nl

28 oktober
Clinic boulderen; sporthal univer-
sum, 14.00 uur

       Divers

28 oktober
knusse rommelmarkt met kinder-
boeken, kleding, speelgoed, spullen 
bloemen en zaden en eten en drin-
ken; opbrengst voor een goed doel; 
Het open ijnde, Murdoch Macken-
ziestraat 1 t/m 26 (Steigereiland)

29 oktober
Algemene ledenvergadering parel 
van Amsterdam; Dok48, 19.30 uur

30 oktober
informatieavond over het ikC 
Zeeburgereiland; Montessorischool 
Steigereiland (john Hadleystraat 4) 
om 20.00 uur; www.ikczeeburger-
eiland.nl

4 november
Allerzielen; geliefden herdenken in 
De binnenwaai, 14.00 uur

13 november
Repetities kinderkoor en volwasse-
nenkoor voor de speciale kerst-
nachtviering in het CvT; 16.00 uur, 
Ed pelsterpark 2

       Film

26 oktober 
Le Havre (drama); Theater Vrijburcht, 
20.30 uur

2 november
Intouchables (komedie/drama); 
Theater Vrijburcht, 20.30 uur; www.
theatervrijburcht.nl

9 november
The Best Exotic Marigold hotel  
(komedie/drama); Theater Vrijburcht, 
20.30 uur

11 november 14.30 uur
Fietsmug en dansmug (animatie/fami-
lie, 4+); Theater Vrijburcht, 14.30 uur

11 november 15.30
Brammetje baas (familie, AL); Theater 
Vrijburcht, 14.30 uur

16 november
La Piel que habito (drama/thriller); 
Theater Vrijburcht, 20.30 uur

23 november
Jacky (roadmovie/komedie); Theater 
Vrijburcht, 20.30 uur

30 november
This must be the place (roadmovie/
drama); Theater Vrijburcht, 20.30 uur

       Theater

26 oktober
We vieren het maar (cabaret) -  
Schudden; Theater De omval,  
20.30 uur

27 oktober
ConsulTAANTE (cabaret) - jetty Ma-
thurin; Theater De omval, 20.30 uur

28 oktober
Carpenstars (muziek)- Carpenstars; 
Theater De omval, 20.30 uur

31 oktober
In de lift (cabaret) – Silvester; Theater 
De omval, 20.30 uur

3 november
Zijlstra; jazz, pop en poëzie, met een 
hoog zoutgehalte; Theater Vrijburcht, 
20.30 uur; www.theatervrijburcht.nl

3 november
Happy End (cabaret) – Carolien  
bogers; Theater De omval,  
20.30 uur

9 november
Zazi speelt (muziek) – Zazí; Theater 
De omval, 20.30 uur

10 november
Geknipt & geschoren (cabaret) –  
Rob & Emiel; Theater De omval, 
20.30 uur

16 november
Pauvre Lola & Amazing Grace  
(cabaret) – Stephanie Louwrier; 
Theater De omval, 20.30 uur

       Jeugd

27 oktober
Sesamstraat (familievoorstelling  
met liedjes); bert, Ernie en Tommie 
bereiden de verjaardag van Elmo 
voor; Theater fabriek (Czaar  
peterstraat 213), 14.00 uur

28 oktober
Scratch Marionets (2-7 jaar); the-
atervoorstelling; daarna knutselen; 
blijburg, 12.00 uur Zie www.scratch-
marionetten.nl

3 november
junior Drukklup; aanklooien  
met letters, posters en kaarten;  
Grafiscg Werkcentrum, 13.30 uur; 
www.grafischwerkcentrumamster-
dam.nl

4 november
Knofje op visite (3+) – pop; Theater 
De omval, 11.00 uur

       elke week

nAp’s vrijdagavond, borrel en vette 
Dj. nAp Amsterdam aan de haven, 
hele avond

pubquiz in Dok 48, strijden om 
de eer in vier rondes over nobele 
wetenswaardigheden, elke woensdag 
om 21.00 uur

ijmarkt, zaterdagmarkt op het joris 
ivensplein, 10.00-17.00 uur

Zondagviering voor jong en oud:  
De binnenwaai, 11.00–12.00 uur 
(kerk open om 10.00 uur,  
met koffie)

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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Sleep jij die kaarten (t.w.v. 64,40) voor  
het prachtige concert in de wacht?   
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en  
telefoonnummer) voor 15 november 2012 naar:  
de brug prijspuzzel | Zwanebloemlaan 22 | 1087 CD Amsterdam  
(mailen mag ook: info@debrugkrant.nl) oplossing en winnaar worden  
in de volgende krant bekend gemaakt.
De oplossing van de puzzel in de brug nr. 37-2012 was: Hyperlink. De winnares, 
mevrouw G. kuijper-Wijnja uit Durgerdam, heeft inmiddels bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden door Het Nederlands  
Philharmonisch Orkest i.s.m. Theater Gnaffel (www.orkest.nl)

Vier kaarten (twee kinderen, twee volwassen)! Voor het fa-
milieconcert Assepoester en Roodkapje (6+) in de Grote Zaal 
van het Concertgebouw op 25 november 2012 om15.00 uur 
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