
Mr. Ajax Sjaak Swart  
houdt er nog altijd zijn 
‘voetbalrondo’.
Zeeburgia, bakermat van 
talenten, knapt na jaren  
van onzekerheid op.

Het rommelt in 
W.C. Brazilië.

Er is leegstand, 
ontevredenheid.

Komt die Hema nu 
wel of niet?
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o o st   Het is niet het meest 
gezellige stukje Oost. De weg 
naar het oude dierenasiel loopt 
dood, ligt pal langs het spoor en 
is onverlicht. Eenmaal bij het 
pand aangekomen kun je zien 
dat het ooit mooi en statig is ge-
weest, maar het heeft in al zijn 
vervallenheid ook wel iets van 
een spookhuis: eenzaam aan de 

Zondagmiddag kwam de 
sneeuwval. En zondagavond 
inspecteerde voorzitter en 
ijsmeester Blok van schaatsclub 
IJburg het ijs bij het Diemer-
parkstrand, de enige plek tot 
dan toe waar geschaatst kon 
worden. We moeten hier snel 

rand van een bouwterrein, oud 
en met een groot hek eromheen. 
Buiten het hek staat een hand-
vol caravans van aangespoelde 

wildparkeerders en andere 
drenkelingen van de stad. Toch 
brandt binnen bijna altijd licht. 
Sinds juli 2011 is het dierenasiel 

Het Annie M.G. Schmidt 
Huis is ter ziele. De 
silo’s staan weer zon-
der ambitie in het zand. 
Het zijn niet de enige in 
hun soort in stadsdeel 
Oost. Op de grens van de 
Watergraafsmeer en de 
Indische Buurt staat nog 
zo’n verweesd gebouw in 
braakliggend landschap: 
het oude dierenasiel. 
De groep krakers die 
erin getrokken is, heeft 
grootse plannen. 

Door Rosanne Kropman

gekraakt, De Valreep heet het 
nu. “Je had het moeten zien 
toen we erin kwamen,” zegt 
Robert, die liever niet met zijn 

achternaam in de krant wil. 
Met zijn lange jas nog aan zit 
hij aan de zelfgetimmerde bar, 
en vertelt. Stromend water en 
elektriciteit zijn er niet. Het ag-
gregaat en de houtkachels gaan 
pas over een uur aan, als de 
workshop begint. “Ik schat dat 
we er tien- tot twintigduizend 
kilo afval uit hebben gehaald. 
Er hadden junks gezeten, het 
lag vol zooi en het was na vijf 
jaar leegstand half ingestort. 
Tussen het puin lagen karkas-
sen van dooie duiven en ratten. 
We hebben met mondkapjes op 
moeten werken.”

Het oude pand dient nu vooral 
als buurtcentrum. Er worden 
workshops, feestjes en film-
avonden georganiseerd. Boven 
‘logeren’ per toerbeurt mensen, 
een vast verblijf is vanwege de 
veiligheid niet mogelijk. “We 
hebben inmiddels een jaar een 
vol programma gedraaid, daar 
zijn we best trots op. 

Het voormalige dierenasiel in Oost, bij Oostpoort en het spoor, is door krakers omgeturnd tot buurtcentrum. 

foto marti jn van den dobbelsteen
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Koorts

rond Kerst al gaat bij ons het 
kriebelen. Wordt de langetermijn-
verwachting van de weerstations 
gespeld en zappen we twee keer 
per dag naar pagina 704 van 
teletekst. ik heb het over schaats-
koorts. Een ernstige, maar niet 
gevaarlijke aandoening.

Het woord vorst hoeft maar een 
keer te vallen of we halen de 
schaatsen naar beneden, slijpen 
de ijzers en drentelen om de 
haverklap naar de buitenthermo-
meter teneinde het kwik onder 
de nulgraden-grens te comman-
deren. Van de zenuwen vallen we 

pas tegen de morgen in slaap. 
onbegrijpelijk. net wat je zegt. 
Zelfs als het water nog veel te 
warm is en de vorst die naam 
nauwelijks mag hebben, staan wij 
al over de vaarten gebogen om 
het ijs dik te kijken.

Maar dan komt de sneeuw. Ver-
velende stoorzender voor alles 
en iedereen. Het land staat stil en 
op ijburg staakt tram 26. op naar 
de bus? Valt te proberen, maar 
helpt niet. ook die is in een wak 
gereden. 

de reacties zijn voorspelbaar. 
Zodra de publieke diensten 
bezwijken onder de eerste 

sneeuwvlokken, begint het grote 
Klagen. gelukkig is daar de plaat-
selijke Albert Heijn. niet altijd een 
toonbeeld van intens nabuurschap, 
maar dit keer de barmhartige Sa-
maritaan door de op de bushalte 
kleumende reizigers een bakkie 
troost aan te bieden.

ondertussen blijft de koorts. ook 
als ijsmeesters door het ijs zakken 
en de weerstations dooi voorspel-
len. dus gaan we vanmiddag we 
schaatsen. op een klein plasje bij 
het park. tweehonderd meter heen 
en tweehonderd meter terug. 

de schaatskoorts blijft. tot de 
laatste ijsschots is gesmolten.

LMB

Lees verder op pagina 3

Op de valreep Ondernemende  
krakers blijven nog minstens een jaar

een baantje maken, dacht hij, 
dan hebben we in ieder geval 
iets. Maandagochtend om 9.00 
uur stond hij zelf te vegen.
 
IJsburg loopt richting de 700 
leden en is daarmee, in amper 
een paar maanden tijd, met-
een een van de grootste bij de 
KNSB aangesloten ijsvereni-
gingen. 

Af en toe kraakt het ijs. Maar 
voor een klein kraakje zijn ze 
niet bang. Hoewel? Blok: De 
traditie is deze week dat ijs-
meesters door het ijs zakken… 
Lachend gaan ze voort, met 
veger en schuiver. Net zolang 
tot de baan sneeuwvrij is.

IJsvloer bij Diemerparkstrand 

geprepareerd. 

foto martijn van den dobbelsteen

Voor een klein kraakje 
zijn we niet bang

dichter Daan Doesborgh
heeft géén zware nacht 
gehad. Zijn heesheid is 

onderdeel van zijn identiteit.
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T/m 9 februari 
kortingen van 
30-50% op o.a. 
winterjassen, 
skibroeken, 
sportkleding 
en sneakers

OpeningsTijden
Di. t/m vrij. 10.00 – 18.00
Do. Koopavond tot 21.00
Koopzondag laatste 
zondag van de maand 

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

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.

info@tandartspraktijkijburg.nl | www.tandartspraktijkijburg.nl

Tandartspraktijk IJburg
IJburglaan 1287

1087 GJ Amsterdam
tel. 020 416 66 54

OV: halte Diemerparklaan
naast Restaurant Bloem

Maak nu een afspraak of loop even binnen en 

18 años son atendidos sin costo alguno.
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25 | 1  DJ Nice Guy Eddy
01 | 2  DJ Mark The Machine 
 (vanaf 20.00) vrijmibo....
08 | 2  DJ Duncafunk
15 | 2  DJ Sweet & Funky, back 
 to back with DJ Majoor
22 | 2  DJ Juval
01 | 3  DJ Larush
08 | 3  Olaf & Mies
15 | 3  Teo Brothers
22 | 3  DJ Cassie6
29 | 3  Valsplat
05 | 4  DJ Doc

NAP laat 
zich horen
Agenda  Januari - April

NAP laat 
zich horen
Agenda  Januari - April

25 | 1  DJ Nice Guy Eddy
01 | 2  DJ Mark The Machine 
 (vanaf 20.00) vrijmibo....

NAP laat 
zich horen
Agenda  Januari - April

25 | 1  DJ Nice Guy Eddy
01 | 2  DJ Mark The Machine 
 (vanaf 20.00) vrijmibo....
08 | 2  DJ Duncafunk
15 | 2  DJ Sweet & Funky, back 
 to back with DJ Majoor
22 | 2  DJ Juval

NAP laat 
zich horen
Agenda  Januari - April

01 | 2  DJ Mark The Machine 
 (vanaf 20.00) vrijmibo....

15 | 2  DJ Sweet & Funky, back 
 to back with DJ Majoor

01 | 3  DJ Larush
08 | 3  Olaf & Mies
15 | 3  Teo Brothers
22 | 3  DJ Cassie6

Krijn Taconiskade 124 | 1087 HV Amsterdam T 020- 416 4000  

info@napamsterdam.nl  | www.napamsterdam.nl

Jeugd & Volwassenen
Jeugd & Volwassenen

Gratis proefl es!Jeugd & Volwassenen
Jeugd & Volwassenen    Amsterdam 

Dance Centre

Amsterdam Dance Centre/lokatie IJburg
Krijn Taconiskade 444
020-6161885/4163646

info@amsterdamdancecentre.nl
www.amsterdamdancecentre.nl

gratis voor de deur parkeren na 19.00 uur!

a carehouse company

DE BESTE HULP VOOR 
DE ONTWIKKELING 
VAN JE KIND!

#PGB  #ZorgInNatura  
#Autisme  #ADHD  #LVB  
#Individueel  #Groepen  
#TijdelijkVerblijf  

Kiekstraat 50, 1087 JD, Amsterdam. 
Meer informatie op www.carehouse.nl/kidsathome

DE BESTE HULP VOOR 

www.carehouse.nl/kidsathome

van 5 tot
13 jaar

lifeandkicking.nl
Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922

De activiteiten zijn gratis, zon-
der subsidie en voor iedereen 
toegankelijk.”

Het scala aan activiteiten past 
niet alleen bij het streven een 
buurtcentrum te willen zijn, het 
moet De Valreep onmisbaar ma-
ken voor Oost. “Je moet wel een 
verhaal hebben als kraakpand,” 
aldus Robert. Die aanpak blijkt 
succesvol. In oktober 2012 gaf 
het stadsdeel de groep krakers 

toestemming om in ieder geval 
tot februari 2014 te blijven.

Projectontwikkelaar
Op hetzelfde stuk grond moet 
Oostpoort verrijzen, een nieuw 
centrum in Oost met onder 
meer winkels en woningen. 
De aanleg van de nieuwe wijk 
verloopt al jaren verre van vlek-
keloos. De bouw is ernstig ver-
traagd. Mede daardoor verloor 
het stadsdeel miljoenen, onder 
andere op muziekcentrum 
MuzyQ.

In oktober 2012 werd het con-
tract dat projectontwikkelaar 
OCP heeft met het stadsdeel 
echter aangepast – een langge-
koesterde wens van De Valreep. 
Nu is OCP (een combinatie 
van Stadgenoot, Bouwfonds en 
Ymere) verplicht dit jaar te gaan 
bouwen op het stuk dat tegen 
het spoor aan ligt. Doen ze dat 
niet, dan komt de grond weer 
in handen van het stadsdeel, 
dat er dan een nieuwe bestem-
ming voor kan zoeken. Dit om 
te voorkomen dat de grond wel 
geclaimd blijft, maar niet wordt 
bebouwd. 

Koopambitie
“Zo lang hier niets gebeurt, wil-
len wij hier zitten,” zegt Robert. 
“Lukt het OCP niet om dit jaar 
te bouwen, dan willen wij het 
gebouw kopen. Wij zijn geen 
typische krakers. Onder de 
vrijwilligers zitten horecaonder-
nemers, maar ook mensen die 
kunnen investeren. Er is genoeg 
slagkracht om het te kunnen 
kopen van de gemeente als de 

bouw door OCP niet doorgaat. 
Dan kunnen we er echt iets van 
maken.”

Zelf werkt Robert voor een 
groot telecombedrijf als mar-
keting- en finance-analist. Hij 
woont keurig in een huurhuis. 
Hij lacht: “Er lopen hier aardig 
wat kapitalisten rond, kan ik je 
vertellen.”

Robert denkt dat de druk die 
vanuit De Valreep is uitgeoe-
fend op het stadsdeel een grote 
rol gespeeld heeft bij de beslis-
sing om het contract met OCP 
aan te passen. “Bij de deelraad-
vergadering waren wij en de 
buurtbewoners met driehon-
derd man aanwezig. Raadsle-
den maakten zelfs foto’s met 
hun mobieltjes, zo verbaasd 
waren ze over de opkomst.”

“Ik ben ervan overtuigd dat het 
voorstel om het contract aan 
te passen er niet doorgekomen 
was als er niet zoveel mensen 
aanwezig waren geweest. Er 

zijn mensen die zeggen dat we 
de gemeente miljoenen heb-
ben bespaard door dat contract 
aan te kaarten. Thijs Reuten 
(de verantwoordelijke wethou-
der, red.) beweert bij hoog en 
bij laag dat wij er niks mee te 
maken hebben gehad, maar 
feit is dat de partijen opnieuw 
met elkaar rond de tafel zijn 
gegaan.”

dat de Valreep ook daadwerkelijk een buurtfunctie heeft, bewijst 
de tuin die achter het pand ligt. Vijfendertig buurtbewoners waren 
vastbesloten om te gaan tuinieren op het heroverde stukje land.
dat kon, er was alleen één probleem: omdat het gebouw vroeger 
dienstdeed als ammoniakfabriek als onderdeel van de oostergasfa-
briek, is een tomaatje uit de volle grond bij het dierenasiel niet zo 
gezond. dus staat de ‘tuin’ nu vol grote zakken aarde met planten 
erin. “We hebben er geen omkijken naar gehad. de bewoners heb-
ben er binnen no time iets heel moois van gemaakt,” zegt robert. 
“Ze hebben aardig kunnen oogsten. Voor ons was het heel leuk 
om steeds buurtbewoners langs te hebben die kwamen kijken hoe 
het met hun plantjes ging.”

Vervolg van pagina 1

i j b u rg   De voetbal- en hoc-
keyclub delen nu een clubhuis 
langs het Dick Hilleniuspad in 

het Diemerpark. Het huurcon-
tract hiervoor loopt deze zomer 
af. Omdat beide clubs veel te 
groot zijn geworden voor de 
beschikbare locatie, krijgen ze 

elk een eigen kantine. Die voor 
voetbal komt vlak bij de huidige 
locatie, waar alle voorzieningen 
al liggen. Voor AHC IJburg ligt 
de zaak niet zo eenvoudig. Hun 

Hockeyclub IJburg heeft potentie en ambitie. In amper drie jaar verwierf de vereniging meer dan zeshonderd 
leden. Voor nog eens 250 kinderen op de wachtlijst is er eindelijk hoop, nu het tweede veld klaar is en  
waarschijnlijk per 1 maart bespeeld kan worden. Toch maakt het bestuur zich zorgen. Als de benodigde  
nutsvoorzieningen (leidingen voor riool, elektriciteit en dergelijke) voor het toekomstige clubhuis niet door 
het stadsdeel worden aangelegd, moeten alle plannen weer in de wacht.

Door Linda van den Dobbelsteen

‘ zonder voorzieningen geen  
aanname nieuwe leden’

‘Kapitalistische’ krakers met een verhaal

AHC IJburg: zorgen om clubhuis

clubhuis zal verrijzen langs 
het Han Rensenbrinkpad, ten 
zuiden van het tweede veld. En 
alle benodigde leidingen moeten 
daar nog worden aangelegd – ge-
zien de bodem van het park een 
kostbare en ingewikkelde klus.

Saneringslocatie
Het akkoord van het stadsdeel 
voor de plannen kwam op tijd 
vorig jaar, zegt AHC-voorzitter 
Mundi van Embden. “Maar 
toen hoorden we eind novem-
ber ineens van de betrokken 
ambtenaar van het stadsdeel dat 
de aanleg van nutsvoorzienin-
gen niet gebudgetteerd was. En 
dat wij daarvoor dus moeten 
opdraaien.” Deze kosten kan de 
club echter niet dragen. Boven-
dien is het park (als gesaneerde 
vuilstortplaats) nogal een lastig 
terrein. “Het bestuur van de 
club is persoonlijk aansprake-
lijk voor mogelijke schade. Die 
verantwoordelijkheid kunnen 
en willen wij niet op ons nemen. 
En dat hebben wij per brief ook 
direct aangegeven.”

Domino-effect
Op die brief kwam nooit een 
reactie. “We maken ons nu 

Het Han Rensenbrinkpad, van Nesciobrug naar Diemerparkstrand, waarlangs het nieuwe (tijdelijke) clubhuis 

moet verrijzen. foto marti jn van den dobbelsteen

foto marti jn van den dobbelsteen

zorgen of er voor 1 maart nog 
wel een toezegging komt van 
het stadsdeel. Als de aansluitin-
gen niet zijn geregeld, kunnen 
wij geen clubhuis realiseren, en 
dus geen extra leden aannemen. 
Dan missen we de inkomsten 
van nieuwe leden waardoor we 
ook het tweede hockeyveld niet 
kunnen gaan huren.”

Eind 2012 zag de toekomst er 
nog zo rooskleurig uit. Een 
eigen houten clubhuis, pal aan 
het veld. Warm, gezellig en qua 
grootte nog onder de normering 
van de hockeybond. Die stelt 
namelijk dat je per vijfhonderd 
leden 300 vierkante meter club-
huis moet bieden. AHC IJburg 
heeft nu zeshonderd leden.

Plek voor pubers
“Een clubhuis is geen buitenis-
sige wens. Het is een reële wens, 
na drie jaar.” Van Embden zegt 
het stellig. “Het hoort bij een 
volwaardig clublidmaatschap. 
Dat kunnen we nu niet bieden. 
Het hoort ook bij goed gastheer-
schap. Een clubhuis is ook een 
plek voor de jeugd. Een hang-out 
voor pubers, en dus een alterna-
tief voor de stad. Het mag toch 
niet zo zijn dat onze talenten en 
onze pubers straks overlopen 
naar andere clubs omdat het daar 
beter voor elkaar is?”

Hij kijkt voor zich uit. “We sleu-
ren al drie jaar, met hart en ziel. 
Eerst voor een goede accommo-
datie, toen voor het tweede veld. 
En nu voor het clubhuis. We heb-
ben er vertrouwen in dat het goed 
komt. Maar het is wel wrang. Het 
tweede veld ligt te knipogen. We 
willen het graag per 1 maart in ge-
bruik nemen en nieuwe jeugdle-
den aannemen. Maar dan hebben 
we echt op korte termijn zeker-
heid van het stadsdeel nodig.”

Groene vingers op vieze grond
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Voor meer informatie: www.maxis.nl

zaterdag en 
zondag gratis 

popcorn

Volg ons nu ook op Facebook!
www.facebook.com/MaxisMuiden

Zondag as: 
Koopzondag

GOEDKOOP

TANKEN

open van 12.00 - 17.00 uurzaterdag en 
zondag 

springkussen 
voor de 

kinderen

Danielle Rossenaar en haar assistente Michelle Deliën in de  

winkel in W.C. Brazilië. Ze willen er niet weg, maar hebben wel zorgen. 

foto martijn van den dobbelsteen

Stampij in 
winkelcentrum 
Brazilië
Het rommelt in winkelcentrum Brazilië aan de Ooste-
lijke Handelskade: leegstand, torenhoge huurprijzen, 
een verhuurder die niet communiceert. Ondertussen 
weet niemand of er nu wel of geen HEMA komt.

oostelijke havengebied  “Echt, 
gaan jullie weg?” “Wat jammer 
dat jullie vertrekken.” “Waar 
moet ik dan mijn bloemen 
kopen?” Danielle Rossenaar 
van bloemenzaak The Flo-
wery wordt er moedeloos van. 
Hoeveel klanten haar al niet 
hebben bestookt met dit soort 
vragen. En het is niet eens waar, 
Rossenaar en haar man wil-
len helemaal niet weg. Sterker 
nog, hun huurcontract loopt 
tot 2018. Tot die tijd houden ze 
graag hun bloemenwinkel aan 
in de zogeheten ‘verspassage’ 
van winkelcentrum Brazilië.

Ze huren hun winkel van de 
WPM Groep, die het winkel-
centrum beheert in opdracht 
van eigenaar Spoorwegpensi-

oenfonds. Ook het pand waarin 
de Albert Heijn en sportschool 
Jerry’s huizen, maakt daarvan 
deel uit. 
De vraag is: waar komt het ge-
rucht vandaan dat The Flowery 
zou vertrekken? Rossenaar kan 
er slechts naar gissen. Het is 
waar, in 2007 wilde ze wegens 
persoonlijke omstandigheden 
stoppen. “We hebben toen een 
brief naar WPM gestuurd. Daar-
in lieten we weten dat we geen 
nieuw contract wensten voor 
de contractperiode 2008–2013. 
Winkeliers sluiten telkens voor 
vijf jaar een huurcontract met 
WPM. Omdat die brief twee da-
gen na de gestelde deadline bij 
hen binnenkwam, heeft WPM 
er niets mee gedaan. Ze lieten 
ons weten dat ze ons verzoek 
echter wel konden accepte-
ren voor de contractperiode 
2013–2018. We zijn daarop niet 
ingegaan. Dat aanbod accepte-
ren we niet. Het heeft daarom 
geen rechtsgeldigheid.”

In de jaren na 2008 ging het 
goed met de bloemenwinkel. 
Er werd verdiend, zelfs winst 
gemaakt, en Rossenaar en haar 
man besloten te blijven. On-
danks de toenemende economi-
sche tegenwind én de alsmaar 
dalende aanloop in de verspas-
sage. Dat laatste werd veroor-
zaakt door de leegstand. Sinds 
reisbureau Goodbookers drie 
jaar geleden vertrok, heeft er 
in die ruimte nooit een nieuwe 
huurder gezeten. Natuurvoe-
dingswinkel Estafette verhuisde 
naar elders in het winkelcen-
trum en Bakker Bart, de directe 
buurman van de bloemenwin-
kel, trok afgelopen najaar plot-
seling de stekker uit het bedrijf. 
Reden: onvoldoende aanloop 
en bedrijfsrendement.

Radiostilte
Momenteel staat de helft van de 
panden in de verspassage leeg. 
Rossenaar voelt dat rechtstreeks 
in haar portemonnee. “We 
draaien vijfhonderd tot duizend 
euro minder omzet per week 
dan voorheen. En dat merk je 
met een huurprijs van een dikke 
drieduizend euro per maand, 
exclusief de servicekosten die 
alle winkeliers verplicht zijn te 
betalen voor het onderhoud van 
de parkeergarage. Geld voor een 
nieuwe inrichting van de winkel 
hebben we niet. Mijn man, die 
zijn eigen bloemenwinkel heeft 
in Amsterdam-West, heeft pas-
geleden zelf alles geschilderd. 
We hadden het liever door pro-

fessionals laten doen, maar daar 
hebben we geen geld voor.”

De torenhoge huurprijzen, het is 
een heet hangijzer in het win-
kelcentrum. Rossenaar heeft al 
meerdere malen geprobeerd met 
WPM te onderhandelen over een 
huurverlaging. Net als Michel 
Buhrs, eigenaar van keurslagerij 
Zeeburg twee panden verderop, 
en Jerry Lopiez, eigenaar van 
de gelijknamige sportschool en 
restaurant Jerry’s. Lopiez: “Het is 
niet meer te betalen. De huur-
prijzen in het winkelcentrum lig-
gen ver boven wat marktconform 

is. Sinds juli vorig jaar probeer ik 
een huurverlaging te bedingen 
bij WPM. Ik heb hen daarvoor 
ook een redelijk en marktcon-
form voorstel gedaan, maar 
zonder resultaat. WPM laat nooit 
iets van zich horen, ze leven van 
de radiostilte.”

Ondertussen heeft Lopiez een 
huurschuld van enkele tien-
duizenden euro’s. WPM heeft 
inmiddels een rechtszaak tegen 
hem aangespannen. Inzet: afbe-
taling van de schuld. Lopiez: “En 
dat terwijl mijn zaak in principe 
rendabel is. Er zijn ook partijen 

Door Michel van Dijk

die me financieel willen helpen, 
maar op voorwaarde dat er een 
huurverlaging komt. Of dat gaat 
lukken, is volstrekt onzeker. Lukt 
dat niet, dan moet ik stoppen. 
Ik bereid mijn vaste klanten er 
ook op voor dat dat zou kunnen 
gebeuren.”

Toekomstplannen
Toch bestaan er nog steeds toe-
komstplannen voor het winkel-
centrum. Zo zou er een HEMA 
komen. Volgens de website van 
WPM per 1 september 2013. 
Enig speuren op de site levert 
ook artist’s impressions op van 
deze nieuwe vestiging. Geplande 
locatie: de panden van bloe-
menwinkel The Flowery, Bakker 
Bart en keurslagerij Zeeburg. 
Noch WPM, noch HEMA zelf 
willen deze plannen overigens 
bevestigen. Voorjaar 2012 heeft 
de winkeliersvereniging van win-
kelcentrum Brazilië een vergade-
ring belegd met WPM over haar 
toekomstplannen. Rossenaar: 
“We wilden weten waar we aan 
toe zijn. Komt er bijvoorbeeld 
een HEMA of niet? Uiterlijk 1 
september 2012 moesten we 
besluiten of we een contractver-
lenging wensten voor de periode 
2013–2018. Maar dan wil je wel 
weten wat je kunt verwachten.”

Tijdens de vergadering zegde 
WPM toe om de winkeliers ui-
terlijk 31 juli 2012 te informeren 
over de toekomstplannen. Dat is 
nooit gebeurd, stellen de winke-
liers. Rossenaar: “Toen ik augus-
tus vorig jaar de winkelmanager 
van WPM daarop aansprak, was 
zijn enige reactie: ‘Jullie gaan 
toch weg?’ Ik had geen idee waar 
hij dat vandaan haalde, ik was 
verbijsterd. Maar voor de duide-
lijkheid: we gaan dus niet weg.”

WPM wilde niet reageren op dit 
artikel.

Aftrap  
landelijke actie 
tegen pesten op 
IJburg College
Op 15 januari ging een lan-
delijke actie tegen pesten 
van start. Als symbool van 
de actie zijn groene pols-
bandjes verkrijgbaar met 
daarop de tekst You are good! 
Op het IJburg College nam 
Marinus van den Berg het 
eerste bandje in ontvangst. 
Hij is pastoor en woord-
voerder van de ouders van 
Tim Ribberink, die in 2012 
onder meer vanwege pes-
ten een eind aan zijn leven 
maakte.

You are good! is een initia-
tief van twee ervaringsdes-
kundigen, Marije (25) en 
Lindy (29). De dood van 
Tim zette hen aan tot actie 
om pesten bespreekbaar 
te maken. Zij willen dit 
probleem op een posi-
tieve manier aanpakken. 
“Samen kunnen we het 
verschil maken”, zeggen 
ze op hun website. 

De bandjes zijn voor twee 
euro verkrijgbaar bij Kijk-
shop, Zeeman, Lucardi en 
Van Haren. En online via 
www.youaregood.nl. Daar 
lees je ook meer info over 
de campagne. Een deel van 
de opbrengst gaat naar de 
Kindertelefoon.

B ij mij in de kelder, tussen de oude kranten, 
hebben wat beestjes een kleine discotheek 
gebouwd. Het schijnt er zeer gezellig te zijn 

maar ik mag er nooit naar binnen vanwege mijn 
formaat. Soms zet ik geruisloos mijn oor tegen de 
kelderdeur zodat ik toch nog iets van het feest 
mee mag maken, maar meestal hebben de uitsmij-
ters mij direct door. 
Een paar weekenden geleden waren ook de 
uitsmijters wat lammig dus ik kon de hele nacht 
meeluisteren. ik moet aan jullie bekennen dat het 
klonk als het beste feestje dat ooit plaatsvond. Er 
werd zeer goede muziek gedraaid uit alle genres 
maar het werd nooit plat. ik stond redelijk paf. Het 
was best wel episch. ik besefte dat ik iets van een 
vermomming moest vinden om mee te kunnen 
doen. dit feest mag niet bestaan zonder mij. Wat 
denkt dat ongedierte wel. 
Mijn eerste poging was niet zo goed, dat zeg ik 
gewoon direct, ik heb geen geheimen voor mijn 
lezers. ik dacht namelijk twee dingen. Klein maken 
en onherkenbaar zijn. dus ik ging kruipend onder 
een vieze deken, maar onder de deken had ik 
natuurlijk mijn meest blitse kledij aangetrokken. 

Allemaal sjiek merk-spul natuurlijk, u kent mij. Ze 
hadden me direct door en deden toen alsof er 
helemaal geen feest was. ik hoorde die rotzak-
ken gewoon nog giechelen en kwebbelen op een 
aangeschoten manier. Minstens twintig minuten 
zat ik daar, tot ik weer naar boven ging met mijn 
merk-staart tussen de benen. toen ik boven kwam 
begon de bas weer te kloppen en de voetjes 
begonnen weer te stampen. ik heb nog drie slappe 
pogingen gedaan maar die zijn het vertellen niet 
waard, ik ben gewoon te groot voor dat festijn.
dan moest het maar gedaan zijn met dat feest. ik 
niet, dan jullie ook niet is een van mijn wereld-
beroemde zelfbedachte theorieën. Mijn eerste 
sabotagepoging was met de tuinslang maar dat 
vond niemand erg want het werd gewoon disco-
zwemmen. Maar mijn tweede poging was geniaal. 
Het was zelfs meer dan een poging. Het was het 
einde van die leuke feestjes zonder mij. ik belde de 
ongedierte bestrijding. niet zo kijken mensen. ik 
ben niet harteloos. Zij begonnen, ik wilde gewoon 
meedoen en toen dat niet mocht heb ik gewoon 
alles voor ze verpest door ze voor 75 euro te 
laten doden. Was alles maar zo makkelijk.

wILLIeS wArtAAL
Dresscode
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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.

‘Stel dat ik een normale stem  
zou krijgen, dan zou ik direct in een 

identiteitscrisis belanden’

Naam Daan Doesborgh Beroep dichter en student Boekwetenschap Geboren in 1988 in Steyl Bekend van in 2005 was Daan  
Doesborgh stadsdichter van Venlo, in 2008 publiceerde hij de bundel De Reeds Beweende Liefdes van Daan Doesborgh. In 2010  

verscheen De Venus Suikerspin en won hij met Martijn Teerlinck het NK Poetry Slam. Binnenkort te zien op woensdag 30 januari treedt  
Doesborgh met o.a. Sam Harras, Willem Broens en Simon Mulder op in Café Daan & Daan, Kattenburgerplein 39, aanvang 21.00 uur.

Ter gelegenheid van de Nationale Gedichtenweek or-
ganiseert (slam)dichter en student Boekwetenschap 
Daan Doesborgh woensdag 30 januari een poëzie-
avond in zijn favoriete buurtcafé Daan & Daan. Hij 
komt daar graag, want in zijn studentenhuis vindt hij 
het niet echt gezellig.

Door Dieuwertje Mertens

 

jas
in de

Daan Doesborgh

Dichter Daan Doesborgh lijkt ‘door haar en baard’ gelukkig niet op Gestapo in De Jas. 

foto martijn van den dobbelsteen

Je bent al jong begonnen met 
slammen en je staat met je 
grote gebaren en luide stem niet 
bepaald bang op het podium. 
Waar haal je het zelfvertrouwen 
vandaan?
“Ik heb het nooit eng gevonden 
om op het podium te staan. 
Toen ik 17 was ging ik mee met 
dichter en vriend Quirien van 
Haelen naar Düsseldorf. Hij 
zou daar een soort gastoptreden 
verzorgen voor dichters van 
buitenaf. Het probleem was: 
al zijn gedichten waren in het 
Nederlands geschreven. Ik heb 
toen aangeboden de gedichten 
op het podium in het Engels 
te vertalen. Ik trad naast hem 
op als een soort vertaalrobot. 
Alleen vertaalde ik de gedich-
ten expres helemaal anders. 
Het publiek vond het geweldig. 
Op dat festival heb ik de smaak 
te pakken gekregen. Toen we 
vervolgens in de jaarfinale 
mochten optreden, werden we 
genadeloos afgemaakt. Dat was 
mijn kennismaking met poetry 
slam. Eerst een overwinning en 
vervolgens een nederlaag. Ik 
dacht: zo werkt dat dus. Daarna 
ben ik mijn eigen gedichten op 
het podium gaan voordragen.”

Op je 18de was je al stadsdichter 
van Venlo. Hoe kijk je terug op 
die periode?
“Ik ben blij dat ik de gedichten 
die ik toen schreef niet vaak 
onder ogen krijg, die waren niet 
al te best, veel effectbejag en 
zo. Toch heb ik ontzettend veel 
geleerd van die periode. Mijn 
gedichten werden gepubliceerd 
in de krant, ik moest optreden 
voor Radio Venlo. Oké, Radio 
Venlo had misschien maar hon-
derd luisteraars, maar ik heb 
goed kunnen oefenen. Als mij 
nu wordt gevraagd om bij Radio 
1 een gedicht voor te dragen, 
dan weet ik hoe ik in een micro-

foon moet praten. Ik kom dan 
wel professioneel over.”

In 2010 won je met Martijn 
Teerlinck het NK Poetry Slam. 
Wat heeft die overwinning je 
opgeleverd?
“Als ik kijk naar de twee win-
naars die mij flankeren, Ellen 
Deckwitz (2009) en Kira Wuck 
(2011), denk ik: niet zoveel. Zij 
hebben volop media-aandacht 
gekregen, ik niet. Omdat er 
door een juryfout ineens twee 
winnaars waren, denk ik dat 
de media het maar een beetje 
hebben laten zitten. Maar over 
gebrek aan optredens hoef ik 
niet te klagen. Ik heb nooit zelf 
organisaties hoeven aanschrij-
ven. Ik word wakker, open mijn 
inbox en zie de vraag of ik op 
wil komen treden.”

Op een literaire blog zag ik een 
discussie rondom een op-
merking van iemand die naar 
aanleiding van een optreden van 
jou postte: “tenenkrommend ef-
fectbejag van iemand die (nog?) 
niets te zeggen heeft”. Daar heb 
je dat woord weer, ‘effectbejag’. 
Is dat een gevoelig punt?
“Ik ken de persoon in kwestie 
niet, dus waarom zou ik me daar 
iets van aantrekken? Ik snap wel 
waar zo’n aantijging vandaan 
komt. Ik kan nou eenmaal heel 

hard praten. En als het rumoerig 
is, doe ik dat ook.” 

Maar kun je tegen kritiek?
“Ik heb zojuist uit allerlei 
hoeken feedback gehad op mijn 
nieuwe gedichten, van onder 
meer Hagar Peeters en Ellen 
Deckwitz. Opvallend is dat ze 
allemaal hetzelfde kritiekpunt 

hebben: mijn beeldgebruik is te 
particulier. Als ik forse kritiek 
heb gekregen, schrijf ik een 

tijdje niet zoveel. Steeds als ik 
dan aan een nieuw gedicht wil 
beginnen, hoor ik die kritiek in 
mijn hoofd.”

Maak je onderscheid tussen 
gedichten die bedoeld zijn voor 
op papier en die je schrijft voor 
een slam of voordracht?
“Op het podium kun je met 

dingen wegkomen die op 
papier vervelend overkomen. 
Op papier ben je de vierde keer 
diezelfde stokregel wel zat, maar 
op het podium werkt herha-
ling heel goed. Ook zwakke of 
ronduit versleten beeldspraak 
valt minder op. Ik vind het jam-
mer dat mijn Tom Waits-gedicht 
is opgenomen in mijn bundel, 
want dat is bij uitstek een po-
diumgedicht. Het begin Samen 
waren wij de mannen / met kelen van 
schuurpapier is ronduit cliché. 
En de hele performance leunt 
op het feit dat ik Tom Waits wel 
aardig na kan doen.”

Hoe kom je aan zo’n stem?
“Iedereen denkt altijd dat ik 

een zware nacht heb gehad 
gisteravond, maar dat is niet 
zo, althans: dat is vaak niet zo. 
Ik ben altijd zo hees geweest. 
Mijn moeder heeft me wel eens 
mee naar de dokter genomen. 
Hij zei: ‘Er is niets aan de hand, 
zo is zijn stem gewoon.’ Stel 
dat er een dokter is die ervoor 
zou kunnen zorgen dat ik een 
normale stem krijg, dan zou ik 
direct in een identiteitscrisis 
belanden. En mijn vriendin zou 
het ook niet leuk vinden.”

Wat vind je van de jas?
“Ik zie er niet uit als iemand 
van de Gestapo zo? Nee, daar 
heb ik het haar en de baard niet 
voor.”

Adres Krijn Taconiskade 404-406 
1087hw Ijburg (Amsterdam)
Openingstijden maandag gesloten, 
dinsdag tot donderdag 17.00 tot 23.00, 
vrijdag tot zondag 12.00 tot 23.00
Tel 020 2239497
Email info@trattorialinizio.nl
Volg ons op facebook.com/
trattorialinizio en twitter; 
@linizioopijburg

Wij werken met dagverse producten 
trattoria L’INIZIO is 100% homemade.
Trattoria L’INIZIO is een echt italiaans 
familie restaurant, waar u zowel 
voor een pizza terecht kunt of een 
uitgebreid diner.
Ook voor een zakelijke lunch of diner 
is er veel mogelijk (wifi aanwezig).
U kunt bij ons ook alle gerechten 
komen afhalen.
Wij zijn er ook voor bruiloften , 
feesten en partijen.
Graag reserveren vanaf acht 
personen.

Waanzinnig cursusmenu
Bij sportcentrum Universum 

in het Science Park 
Start week 4-8 februari

Een greep: dans, groepsfitness, tennis, capoeira, 
introductie vechtsporten, sportklimmen, enz.  

www.universumsport.nl

HELP 
HEKSEN
HEXEN!
o.l.v. Jonathan Waleson, piano 

Pepijn Cladder, regie

Max Knigge, componist

3 maart 2013, 13.30 uur  6+
Muziekgebouw aan ’t IJ

WWW.ORKEST.NL

KAARTEN €20,70 / KINDEREN TOT 12 JR €11,50 VIA 
DE KASSA VAN HET MUZIEKGEBOUW 020 - 788 20 00 
(12-18 UUR, MA T/M ZA) OF WWW.ORKEST.NL

scooterkoerier
Leeftijd 16 - 18 jaar 

werktijden 17.30 - 21.30 uur

personeel gezocht

IJburglaan 159 | 020-4167949 | info@tamasushi.nl
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Oer-IJ was bepalend 
voor ligging IJburg

i j b u rg   ‘Aha’ zei men in het 
oud-Germaans. ‘Aqua’ schreven 
de Romeinen. Bij de Fransen 
werd het ‘eau’, bij de Denen Å: 
het woord ‘water’ kende vroeger 
vele verschijningsvormen. In 
Nederland sprak men eeuwen 
geleden over Aa of IJ – en dat 
is hoe ons eigen IJ zijn naam 
gekregen heeft. Vandaag de 
dag is het IJ een meer, maar dat 
is niet altijd zo geweest. Rond 
3000 v.Chr. bestond het Oer-IJ, 
een noordelijke vertakking van 
de Rijn die ter hoogte van het 
huidige Castricum uitmondde 
in zee. 

Slappe klei
De loop van de oude stroom-
geul van het Oer-IJ kan in het 
huidige IJ nog worden herkend. 
De bodem bestaat namelijk 
geheel uit slappe klei. Aan 
weerszijden van de geul liggen 
eveneens lagen slib en kleiig 
zand, maar die zijn relatief dun 
en rusten op een 6 meter diepe 
laag grof zand (afgezet in de 

laatste ijstijd, zo’n 18.000 jaar 
geleden). De ondergrond heeft 
er een hoge draagkracht. 
In de oergeul is deze zandlaag 
echter compleet weggespoeld. 
De 15 meter diepe laag 
slappe klei in de geul maakt 
bouwen gecompliceerd 
en kostbaar. Vergelijk het 
maar met bouwen in 
een moeras.
De aanwezigheid 
van de oergeul 
heeft de lig-
ging van IJburg 

bepaald. In 1996 werd in het 
milieueffectrapport over het 
gebied besloten dat er boven 
de oergeul vanwege de onsta-

biele ondergrond niet 
gebouwd mocht 

worden. IJburg 1 
(Haveneiland, 

Steigereiland 
en Rietei-

landen) ligt 

er dan ook in zijn geheel ten 
zuiden van.

Tweede fase
Bij IJburg 2 (Centrumeiland, 
Middeneiland, Strandeiland 
en Buiteneiland) is echter iets 
opvallends aan de hand: de 
oergeul loopt dwars onder 
Middeneiland door! Bij nadere 
inspectie bleek dat de oergeul 
op deze plek vrij ondiep is; de 
slappe klei reikt slechts tot -11 
meter NAP. Daardoor vervalt 
het besluit uit 1996 en kan 
Middeneiland (met behulp van 
extra zandaanvulling en verste-
vigingsmaatregelen) toch op de 
klei komen te liggen.

Ook de Enneüs Heermabrug 
tussen het Zeeburgereiland en 
het Steigereiland ligt pal boven 
de oergeul; dit maakte de aanleg 
van de brug tot een technisch 
hoogstandje. 

Wat bouwprojecten betreft laten we ons in Nederland niet tegenhouden door 
water. We leggen dijken aan, malen polders droog en ontwerpen zelfs compleet 
nieuwe eilanden – daarvan vormt IJburg het bewijs. Toch kan de mens de natuur 
niet volledig naar zijn hand zetten. De locatie van IJburg is niet door ons bepaald, 
maar door de geologie.
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Door Gemma Venhuizen

Van Oer-IJ tot IJ
de ontstaansgeschiedenis 
van het huidige ij verliep in 
verschillende stappen. de 
rijnvertakking slibde door de 
eeuwen heen dicht. rond het 
jaar 0 stond het oer-ij niet 
langer in verbinding met de 
noordzee. 
omstreeks 1200 veranderde 
het oer-ij in een ‘zeearm’ van 
de net ontstane Zuiderzee 
en liep als een lange, smalle 
baai landinwaarts. Het water 
strekte zich zo ver weste-
lijk uit dat het bijna weer in 
verbinding met de noordzee 
stond. bijna was noord-
Holland een eiland geweest 
– het zat alleen via een smalle 
kuststrook nog aan Zuid-
Holland vast.
lange tijd was de Zuiderzee 
de enige zeeroute naar de 
Amsterdamse haven. Schepen 
voeren af en aan door het 
ij (inmiddels zonder ‘oer’), 
maar in de zeventiende eeuw 
slibde de vaargeul dicht. 
de ondiepste plek kreeg 
de bijnaam pampus, verwij-
zend naar het papperige 
slib. Schepen lagen letterlijk 
enkele weken ‘voor pampus’ 
tot ze over het ondiepe stuk 
werden getakeld en de haven 
konden binnenvaren. 
Halverwege de negentiende 
eeuw werd het ij afgedamd 
en veranderde de zeearm in 
een meer. tegelijkertijd werd 
het eerste ij-eiland geplempt: 
het Stationseiland, waarop 
het Centraal Station werd 
gebouwd.

Haal je zwemdiploma bij 
UniKidz! Leuk voor kinderen en 
gemakkelijk voor ouders.

Bij BSO UniKidz kan uw kind wekelijks Bij BSO UniKidz kan uw kind wekelijks 
zwemles volgen, zonder dat u er 
verder omkijken naar heeft. U hoeft 
alleen maar zwemkleding en een 
handdoek aan uw kind mee te geven. 
Een uitkomst voor iedere ouder en 
bijzonder leuk voor ieder kind!

>>> DAGELIJKSE ACTIVITEITEN <<<

Inschrijven kan via onze website 
unikidz.nl. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met 
de afdeling Planning op 
(020) 416 56 91 of via 
informatie@unikidz.nl.

Judo

Sport & Spel

Ballet

Paardrijden

Werelddansen

Theater & Drama

Kinderkookles

Volleybal

Mode & Kleding

Sieradenworkshop

Capoeira

Actief in de vakanties

De BSO kinderen maken regelmatig een 
uitstapje. Bijvoorbeeld naar een kinder-
boerderij of een speeltuin. Of ze gaan 
lekker een dagje picknicken, een span-
nende speurtocht doen of naar een 
museum. Verder zijn er leuke themaweken.museum. Verder zijn er leuke themaweken.

Activiteiten BSO

De activiteitenorganisatie die 
alle zorgen op het gebied van 
activiteiten bij u als ouder 
wegneemt. Wij verzorgen 
workshops,dagprogramma’s 
en lessenreeksen voor uw kind.en lessenreeksen voor uw kind.

Met wie organiseert 
UniKidz de activiteiten?

UniKidz werkt zoveel mogelijk
samen met professionele 
instanties op het gebied van 
activiteiten.

BSO UniKidz
Eva Besnyöstraat 541

(020) 416 56 91
informatie@unikidz.nl

www.unikidz.nl

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

.

omdat ik niet veel verder ben gekomen met het hoe 
en wat van de seksfeesten, behalve dat ik inmiddels 
weet dat er een paar straten verderop een jacuzzi 
in de tuin staat, heb ik het er niet over. dat van de 
jacuzzi werd me toevertrouwd door een onbekende 
vrouw die ik tegenkwam tijdens het hardlopen. 
‘die seksfeesten dat ben jij toch?’ hijgde ze toen we 
elkaar passeerden en daarna zei ze het: ‘Er is een 
jacuzzi.’ 
‘Een jacuzzi?’ 
‘ja, daarachter, een jacuzzi,’ ze wees naar een huizen-
blok in de verte maar voor ik de volgende vraag kon 
stellen, lag ze al te ver voor. Een jacuzzi op zichzelf 
is een mager aanknopingspunt. Misschien zijn de 
ijburgse seksfeesten kleinschaliger dan ik tot nu toe 
aangenomen heb, zoveel mensen kunnen er toch 
niet in zo’n ding? Misschien moet ik eerder aan tien 
mensen denken dan aan honderd. Maar vanaf de bo-
venste verdieping van mijn huis heb ik geen jacuzzi 
kunnen ontdekken, dus is het echt beter dat ik er 
nu over zwijg. ook om onschuldige jacuzzibezitters 
niet te ontrieven, de mensen die zo’n ding op advies 
van de relatietherapeut hebben aangeschaft, om op 
een leuke manier weer dicht bij elkaar te komen, 
de intimiteit opnieuw te voelen, of gewoon voor 
de broodnodige ontspanning, omdat ze zich in deze 
crisistijd over de kop werken en zich ’s avonds even 

terug in de baarmoeder willen wanen. toen alles nog 
relaxed was.
Wat ik hier wèl kan melden, is dat ik in het nieuwe 
jaar opmerkelijk veel closer geworden ben met 
enkele buren. We waren bij één stel thuis, hadden 
allemaal babyfoons bij ons, de overgebleven flessen 
champagne werden geopend en toen ging het dus 
allemaal razendsnel. 
‘Wie zijn jullie echt? Wat weet ik nou van jullie?’ 
zei een buurman. ‘Wat weten we van elkaar? niks, 
toch?’ We moesten dat beamen, we wisten niks van 
elkaar, maar naarmate de nacht vorderde, kwamen 
we meer te weten, nog niet alles, maar voor ons in 
het vervolg geen koetjes en kalfjes meer beloofden 
we, we zouden tot elkaars kern komen, spraken 
we af, al vraag ik me af of ik wel een kern heb, het 
was duidelijk dat we méér wilden en beter en daar 
verheugde ik me over, want er is niets dat ik liever 
wil dan het beleefde geklets overslaan.
We hadden het op deze eerste avond vooral over 
de dood in ons leven en familieruzies, behoorlijk 
kernachtig, maar het is één facet en nu ik dit schrijf, 
dringt het tot me door dat het allemaal begonnen 
moet zijn met de simpele wens elkaar echt te leren 
kennen. Een verlangen naar méér. Echter. Misschien 
ben ik verder met mijn onderzoek dan ik denk. te 
ver. of waarom ook niet.

De seksfeesten, dat ben ik
eLKe GeurtS

Is uw dak al een 
zonnefabriek?

Wie zijn wij
De Zonnefabriek helpt al sinds 
2009 parti culieren, woning-
corporati es met huurders, 
scholen en bedrijven om zelf met 
zonnepanelen duurzame energie 
te produceren. 
Wij regelen alles: van deskundig 
advies tot aansluiti ng op het 
elektriciteitsnet. Vakkundig en 
betrouwbaar.

Bereken op zonnefabriek.nl 
wat zonnepanelen u opleveren 
of vraag meteen een off erte aan. 
Bellen met een van onze 
adviseurs mag natuurlijk ook, 
020-676 66 14.

Zeeburgerpad 5 | 1018 AH Amsterdam | 020 676 66 14 | www.zonnefabriek.nl elk dak een

10-centzones Oost afgeschaft 
Er zijn in Oost geen winkelstraten meer met 10-centzones. In de Lin-
naeusstraat, Eerste Van Swindenstraat, Eerste Oosterparkstraat en op 
het Beukenplein geldt sinds 1 januari van dit jaar het normale tarief. 
In de drie eerstgenoemde straten geldt nu een winkelstraatregime, 
wat inhoudt dat de parkeervergunningen van bewoners van maan-
dag tot en met zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur niet geldig zijn. 
De parkeerplekken zijn op die uren bedoeld voor het winkelend 
publiek. Op IJburg was zo’n regime ook gedacht (langs de IJburg- en 
Pampuslaan), maar het is daar nog niet van kracht. In de buurt van 
Pampuslaan zijn extra parkeerplekken gerealiseerd, ten noorden 
van de Marius Meijboomstraat, vlak bij de Witte Kaap. 

toch geen horeca in Van Goghpark
 Het zou de vijfentwintigste horecazaak op IJburg worden, en dat 
blijkt toch niet haalbaar. Vanwege de grote financiële risico’s heb-
ben Chuw Dan en Kasper besloten hun paviljoen Thuiz niet te 
bouwen. Het tweetal werd in 2011 door stadsdeel Oost uitgekozen 
om een concept te ontwikkelen voor horeca in het Van Goghpark op 
Haveneiland, maar dit project is dus nu ten einde. Ook de gemeente 
heeft besloten op IJburg vanwege het slechte economische klimaat 
voorlopig geen nieuwe horecaplannen in behandeling te nemen.

Beukenplein. foto martijn van den dobbelsteen



Het is een goede combinatie, 
vindt hij. Zijn betaalde werk 
als architect en zijn vrijwilli-
gerswerk voor ViiA. “Wij heb-
ben het zó goed,” zegt Pablo 
indringend. “Dan is het echt 
een kleine moeite om iets van 
je positieve energie te geven 
aan mensen die dat hard 
nodig hebben.”

IJburg kende Pablo al van zijn 
rolschaatstochten. Vanuit het 
Oostelijk Havengebied, waar 
hij eerste woonde, trok hij zo 
even de natuur in. Geborene 
en getogen in Montevideo 
(Uruguay), stad aan zee, was 
wonen aan het water sowieso 
een logische keuze. 

Maar toch, ondanks mooi 
werk en wonen, hij miste iets. 
Mede ingegeven door feit dat 
zijn moeder en vader in 
Uruguay ziek werden en hij 
vanwege de afstand niet
 continue voor haar (beide) 
kon zorgen. “Ik wilde iets te-
rug doen. Maar dan wel voor 
mensen die echt hulp nodig 
hebben.”

Bij ViiA legde Pablo zijn wens 
op tafel. “Ze zeiden: ‘We heb-
ben iemand speciaal voor jou’. 
Dat was maarten (41). Hij heeft 
sinds zijn 25e een hersenziekte 
en ziet steeds meer functies 
uitvallen. Hij zit een rolstoel 
maar kan nog wel helder den-
ken. Met hem ga ik wandelen, 
een uur per week. Dan vertel 
ik hem hoe mijn week was en 

wat er gaande is in de buurt. 
Hij moet naar buiten, vitamine 
D opdoen!”

Sinds kort helpt Pablo ook bij 
het zwemmen met de vaak 
meervoudig beperkte kinderen 
van Stichting Omega. “Een-
maal in het water, ontspannen 
ze. Dat is zo’n mooi gezicht.” 
Hij kijkt voor zich uit. “Ik doe 
dit niet om iets terug te krij-
gen. Ik wil graag een deel van 
mijn aandacht aan anderen 
geven. Als ik mezelf vergelijk 
met hen: ik heb alle mogelijk-
heden. Zij niet. Dit werk zet mij 
met twee benen op de grond.”

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 
Mantelzorgondersteuning. 
Meer informatie op www.viia.
nl, via twitter (@stichtingviia) 
of telefoonnummer 020-
4952250.

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

VRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORD
PABLO (38)

‘Niet zeuren, gewoon doen’

www.viia.nl

o o st p o o rt   Het was 1923. Er 
stond een belangrijke interna-
tionale waterpolowedstrijd op 

het programma. Nederland–
Zweden. In het Zuiderbad. 
Alleen, de wedstrijd heeft nooit 
kunnen plaatsvinden, omdat 
het zwembad leeg was. De 

badmeester had de stop eruit 
getrokken. Deze teleurstelling 
vormde voor student J.A.C. 
Bierenbroodspot de druppel 
die de emmer deed overlopen. 
Dit mocht nóóit meer gebeuren, 
vond hij. Zijn club moest de 
beschikking krijgen over een 
betrouwbaar wedstrijdbad. Bie-
renbroodspot begon met fond-
senwerving en na zes jaar werd, 
op 22 juni 1929, Sportfondsen-
bad Amsterdam-Oost officieel 

Het Sportfondsenbad Amsterdam-Oost is een van 
de oudste zwembaden van Nederland. Het is geves-
tigd in de voormalige Oostergasfabriek, een gebouw 
van 140 jaar oud. Toch gaat het zwembad met zijn 
tijd mee en blijft het vernieuwen, dit jaar met onder 
meer een nieuwe entree. 

Door Linda Slagter

‘ Mag ik laten zien waar  
ik heb leren zwemmen?’

geopend. Je kon er zwemmen 
voor vijftig cent, badkleding 
inbegrepen. Het water liet men 
iedere avond weglopen naar de 
bufferbak, zodat er kon worden 
schoongemaakt. Iedere ochtend 
werd het water weer naar boven 
gepompt. Daarnaast was er, tot 
kort voor de oorlog, ook een 
openluchtbad dat in de winter 
dienstdeed als schaatsbaan.

Naturistenuurtje
Inmiddels is het zwembad dus 
ruim tachtig jaar in gebruik. Wat 
in al die tijd niet is veranderd, 
is het publiek. Alles wat de 
smeltkroes Amsterdam te bie-
den heeft komt hier samen. Van 
baby’s tot bejaarden, van Turkse 
vrouwen tot zakenmannen, van 
vriendinnen die al keuvelend 
aan hun conditie willen werken 
tot wedstrijdsporters. En iedere 
zondagochtend vormt het bad 
vijf kwartier lang het domein 
van naturisten, veelal gezinnen. 
Manager Leo de Haas probeert 
het Sportfondsenbad zo toe-
gankelijk mogelijk te maken. “Ik 
vind het belangrijk dat iedereen 
zich hier thuis voelt.” 

Moderniseren
Hoewel het zwembad momen-
teel tussen de stut- en heipalen 
van nieuwbouwwijk Oostpoort 
staat, heeft het Sportfondsenbad 
zelf de grootste verbouwingen 
al achter de rug. De kleedkamers 
en de verlichting zijn aangepakt 
en het bad is opnieuw betegeld. 
Voor dit jaar staat alleen nog 
een nieuwe entree op de plan-
ning. Deze gaat een kwartslag 
draaien en wordt meteen beter 

toegankelijk gemaakt voor ge-
handicapten en mindervaliden. 
Verder zal het zwemleskompas 
worden geïntroduceerd. Dit 
is een onlinesysteem, waarop 
ouders thuis kunnen inloggen 
om hun kind voor zwemles op 
te geven en hun vorderingen bij 
te houden. “Een andere recente 
ontwikkeling is de Aquawatch,” 
vertelt De Haas enthousiast. Bij 
de kassa is een chip te koop die 
precies bijhoudt hoeveel banen 
je zwemt en in welke tijd. Wil je 
een kilometer zwemmen? Dan 
hoef je geen baantjes meer te 
tellen. Een fijn trainingshulp-
middel.”

Nostalgie
Hoe leuk deze nieuwe ontwikke-
lingen ook zijn, de rijke historie 
van het bad blijft een minstens 
zo aantrekkelijk aspect. Deze 
is bijvoorbeeld terug te zien in 
het doelgroepenbad, met een 
authentiek betegeld oranje 
trappetje, dat dateert van 1929. 
En je merkt het op nog een an-
dere manier: het komt geregeld 
voor dat opa’s of oma’s met een 
kleinkind binnenkomen en met 
twinkelende ogen vragen: “Mag 
ik misschien even binnen kijken, 
en laten zien waar ik heb leren 
zwemmen?” Leo de Haas geniet 
hier enorm van. “In de loop 
der jaren trokken veel mensen 
weg uit Amsterdam, maar op 
het moment dat ze terug in hun 
geboortestad komen, oefenen 
dit soort plekjes schijnbaar een 
grote aantrekkingskracht uit op 
ouderen. Het is pure nostalgie, 
die ze willen delen met de vol-
gende generatie.”Leo de Haas, manager Sportfondsenbad Amsterdam-Oost. foto marti jn van den dobbelsteen

“Altijd op zoek naar een verrassend programma..
   Maar gewoon spelen is natuurlijk ook belangrijk“

De Kindersuite staat voor een creatieve, gezellige en leerzame 
buitenschoolse opvang. We kijken continue naar nieuwe - of 
bestaande - activiteiten die aansluiten bij de behoeftes van de 
kinderen. Ontdekken in het bos, groente kweken in onze eigen 
moestuin, meedoen aan workshops zoals dansen of circus. 
Maar natuurlijk ook gewoon lekker (buiten) spelen met elkaar. 

Uitgelicht: Leuk Meubilair!
De Kindersuite tikt graag leuk meubilair op de kop zoals de 
werkbank voor Groen en het schoolbankje bij de keuken. 
We zijn nog op zoek naar een oude piano. Heeft u er een 
en wilt u deze kwijt? Of kent u iemand, tips, ook voor ander 
leuk meubilair kunt u mailen naar info@dekindersuite.nl 

Wordt uw kind binnenkort 4 of bent u geïnteresseerd in de op-
vang die wij bieden? Maak een afspraak en kom eens langs. 
We vertellen u graag meer over ons pedagogisch beleid binnen 
De Kindersuite.

Schrijf uw kind(eren) in via www.dekindersuite.nl 
of bel voor een afspraak 020 416 56 51.

De Kindersuite Eva Besnyöstraat 571 - 573 1087 LG Amsterdam 020 416 56 51 info@dekindersuite.nl

kindersuite.nl www.dekindersuite.nl  www.dekinderstuite.nl www.dekindersuite.nl www.dekindersuite.nl www.dekindersui

Buitenschoolse opvang De Kindersuite

Onze moestuin en tent bouwen in het park

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

Wij verkopen
schaatsen!

IJburglaan 473-475
www.motion3.nl

571
kanaal

op kpn glasvezel

‘kijk in je wijk’
www.ijburgtv.nl

In verband met het 10-jarig bestaan Maxis Muiden; leuke  
frisse promotiemedewerkers gezocht voor de zaterdag en zondag 

Mail naar gerard@ghwhoogland.nl 

www.maxismuiden.nl

GEZOCHT 

leeftijd 15-20 jaar

PROMOTIEMEDEWERKERS

winke lcent rum d iemerp le in  diemen
www.put tmann.n l  |  020  6903727  

Oud goud Oud zilver
gouden/zilveren munten

inkOOp

Ankerp laa ts  42
T  020-6319411  

De  spo r t spec ia l i s t  van 
Amste rdam-Noord

Vele VOETBAL en  
HOCKEYSCHOENEN

nu 2e  
paar €1,-

Winkelcentrum ‘ in  de  Banne’       

de Brug  
feliciteert  
NAP met  
haar 5-jarig  
jubileum.  
Grote klasse!
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Historische plekken in Oost

De lange rij (meest) houten 
huisjes langs de voormalige 
Zuiderzeedijk is sinds 1976 
beschermd dorpsgezicht. Dat 
geldt niet voor een groot deel 
van het omringende landschap 
en dat is vreemd, want het 
uitzicht vanaf Durgerdam over 
bijvoorbeeld het Buiten-IJ naar 
het Vuurtoreneiland is minstens 
zo indrukwekkend. Het opval-
lendste gebouwtje van het dorp 
is de kapel met klokkentoren, 
gelegen in de scherpe bocht van 
de dijk.

De kapel is eigenlijk geen kerk-
gebouw, maar een voormalig 
gemeentehuis. Het ‘dorpshuys 
te Uutdorinkerdam’ – een oude 
naam van Durgerdam – wordt 
al genoemd in een document 
uit 1499. Het was de zetel van de 
middeleeuwse dorpsmagistraat 
en die gaf indertijd toestem-
ming om er de mis te lezen 
omdat de dichtstbijzijnde kerk 
helemaal in Ransdorp stond. 
Toen is waarschijnlijk de bij-
naam ‘kapel’ ontstaan.

Bij een grote brand in de nacht 
van 5 op 6 mei 1687 ging de 
kapel in vlammen op. Het 
dorpsbestuur vond kennelijk 
dat deze snel hersteld diende 

te worden, want de timmerman 
kreeg opdracht om binnen acht 
weken een exacte kopie te bou-
wen. Om hem tot spoed aan te 
zetten kreeg hij een dwangsom 
van een dukaat voor elke dag dat 
de kapel later werd opgeleverd. 
Daar stond tegenover dat hij een 
halve dukaat extra kon verdie-
nen voor elke dag dat het werk 
eerder klaar was. De kosten wer-
den betaald uit een loterij. Of de 
timmerman op tijd klaar was, is 
niet meer na te gaan. Twee jaar 
later kreeg het gebouwtje een 
nieuwe luidklok, die nog steeds 
in gebruik is. De vroedschap 
met de burgemeester van het 
‘Kwartier Durgerdam van de 
Banne Ransdorp’ vergaderde er 
nog vele jaren. De kapel deed 
tevens dienst als dorpsschool. 
Volgens de een was het daarom 
ook het woonhuis van de on-
derwijzer, volgens een ander 
woonde de gemeentesecretaris 
er en weer anderen menen dat 
de deze laatste tevens onderwij-
zer was.

In 1811 werd de zelfstandige 
gemeente Durgerdam ingelijfd 
door Ransdorp. De kapel werd 
het woonhuis van de lokale 
diender en kreeg een ‘petoet’ 
voor een arrestant. In de 19de 

en 20ste eeuw was er de ge-
meentelijke visafslag gevestigd 
en nu is het markante gebouw-
tje eigendom van Stadsherstel, 
dat dit cultuurhistorische mo-
nument als woning verhuurt.

IJdoorn
De kapel is oud, maar het dorp 
is nog veel ouder. Durgerdam 

Door Jaap Willems

is in 1422 gesticht in de bocht 
van de toen aangelegde Water-
landse Zeedijk. Deze nieuwe 
waterkering moest Noord-
Holland na de rampzalige 
Sint-Elisabethsvloed van 1421 
beschermen tegen de Zuider-
zee. Het plaatsje heette vroeger 
Ydoornickerdam, naar het 
gehucht dat tijdens die vloed 
werd verzwolgen. Dat lag op 
het huidige Vuurtoreneiland. 
In de loop der eeuwen ver-
basterde Ydoornickerdam tot 
Durgerdam.

De IJdoornpolder stamt waar-
schijnlijk al uit de 10de eeuw, 
toen onze verre voorouders 
het veen van Waterland gingen 
ontginnen. Ze groeven afvoer-
sloten om de drassige bodem 
geschikt te maken voor bewo-
ning en landbouw. Langs die 
sloten ontstonden gehuchten 
en dorpen als IJdoorn. Begin 
13de eeuw was Waterland al 
grotendeels in cultuur gebracht. 
Door het ontwateren van de 
veengronden daalde de bodem 
echter en, gecombineerd met de 
stormvloeden die vanaf de 12de 
eeuw in hevigheid toenamen, 
werd de aanleg van dammen en 
dijken noodzakelijk. 

Durgerdam was lange tijd een 
welvarend dorp. Tot in de 18de 
eeuw verdiende men er in de 
handel en scheepvaart een zeer 
goed belegde boterham. Door 
het verzanden van de Zuider-
zee stapten veel Durgerdam-
mers over op de visserij, tot die 
bedrijfstak na de aanleg van de 
Afsluitdijk in 1932 eveneens ter 
ziele ging. Durgerdam is nu een 
schilderachtig forensendorp 
met een leuke jachthaven. De 
plaats maakt deel uit van de 
gemeente Amsterdam. 

Durgerdam, gezien vanaf Vuurtoreneiland. foto martijn van den dobbelsteen

Wat een schitterende 
plek, Durgerdam. Vooral 
op een heldere, zonnige 
dag ligt het er prachtig 
bij. Vanaf IJburg en het 
Buiten-IJ biedt het lint-
dorp een fraaie aanblik, 
maar het is ook zeker de 
moeite waard als je over 
de dijk wandelt of fietst.

Ydoornickerdam werd Durgerdam13

Familiedrama op ijsschots
Een bekend durgerdams verhaal is dat van visser Klaas bording, 
die met zijn zonen Klaas jr. en jacob veertien dagen op een ijs-
schots ronddreef in de Zuiderzee. dat gebeurde in de strenge 
winter van 1849–1850. Als de Zuiderzee dichtvroor, zaten de 
vissers van durgerdam zonder werk. om toch aan vis te komen 
gingen ze ‘botkloppen’: ze hakten een gat in het ijs, hingen een net 
in het water en joegen de platvissen daarin door met stokken op 
het ijs te slaan (‘kloppen’). 
Vader bording en zijn zonen wilden – na een dag succesvol 
botkloppen – naar de wal terugkeren, toen bleek dat het ijs 
waarop zij stonden was losgeraakt. Ze dreven de Zuiderzee op, 
met als enige leeftocht de vangst van die dag. Het werd mistig, de 
nacht viel en de oever verdween snel uit het zicht. dorpsgenoten 
hebben nog gezocht naar de verdwenen vissers, maar tevergeefs. 
twee weken lang zaten de drie mannen vast op hun slinkende ijs-
schots. Ze hielden zich in leven met de vis die ze eerder hadden 
gevangen. Het drietal dreef vlak langs Enkhuizen, maar werd niet 
opgemerkt. dat gebeurde pas na veertien dagen bij Vollenhove 
(overijssel), maar de redding kwam voor twee van de drie man-
nen te laat. Alleen de jongste zoon overleefde het drama.

Kluscursussen voor  
vrouwen (en mannen)

Bij Femtech starten weer nieuwe klus- en techniekwork-
shops. Voor vrouwen is er bijvoorbeeld ‘Elektriciteit en 
verlichting’ waarin je niet alleen leert hoe je een plafon-
nière aansluit, maar ook hoe je veilig werkt met elektriciteit 
in huis. Liever de boormachine leren gebruiken en alles 
weten over nippeltjes en pluggen? Dan doe je de workshop 
‘Ophangen en bevestigen’. In maart is er een intensiefcursus 
sanitair en er is onder veel meer ook een basiscursus klus-
sen. De cursussen worden gegeven op KNSM-eiland. Kijk 
voor meer informatie, prijzen en data op www.femtech.nl. 

Crea-winkel Kastanjeplein  
genomineerd voor prijs
De winkel Handmade Heaven aan het Kastanjeplein in Oost is 
één van de zes genomineerden voor de titel Creatieve Winkel 
van het jaar 2013. “Iets om trots op te zijn, nu al,” zegt opricht-
ster Twirre van Kraaijenoord. Haar winkel aan het sfeervolle 
Kastanjeplein voert al jaren een breed assortiment. Je kunt 
er terecht voor cadeautjes, verf, klei, tekenmaterialen, kralen, 
wol, knutselpakketjes, stoffen en boeken. De stichting Creatief 
Netwerk reikt de prijs dit jaar voor het eerst uit. Zie ook www.
creatiefnetwerk.nl en www.handmade-heaven.nl. De winnaar 
wordt op 3 februari bekendgemaakt.

• 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 €508.500,-

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 €508.500,- 
VON (inclusief 50-jarige erfpacht afkoop)

www.oomsontwikkeling.nl/zeeburgerbaai

Stap nu in en meld je aan voor  
de komende kopersbijeenkomst.
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uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven en  
bescheiden bedrijvigheid

 Binnenwaai: ook katholieke vieringen 
de protestante kerk heeft een eigen kerkgebouw op ijburg. in 
de binnenwaai verzorgt dominee rob Visser iedere zondag een 
dienst. binnenkort zal ook de katholieke gemeente uit oost ie-
dere zaterdagmiddag op deze locatie vieringen gaan verzorgen, 
de ene keer een eucharistie, de andere keer een woord- en 
communieviering. Direct na afloop is er een eenvoudige maal-
tijd en de mogelijkheid om de voorgangers van de wekelijkse 
vieringen te leren kennen. dat zijn pastor Klemens Hayon uit 
duivendrecht, pastor leo nederstigt van de Abg-parochie, 
diaken Marcel de Haas en uschi janssen. de kleine zusters van 
Charles de foucauld – sinds kort in de wijk woonachtig – zijn 
ook aanwezig. Er is gelegenheid om zaken als eerste commu-
nie, ziekenbezoek en stervensbegeleiding te bespreken. 
Katholieke viering in de binnenwaai, vanaf 26 januari elke 
zaterdag om 17.00 uur, Ed pelsterpark 2.

 Atelier CreArt, opstapje voor buurtbewoners
in de Kiekstraat is sinds enige tijd atelier CreArt gevestigd. 
Het leer- en werkatelier is gestart door dounia en Yasmin, die 
twintig jaar ervaring hebben in het welzijnswerk in Amsterdam. 
Yasmin begeleidde de afgelopen jaren ook vrouwen vanuit 
het dWi naar de arbeidsmarkt en merkte dat er een tekort 
aan werkervaringsplekken was. ook viel het haar op dat er 
behoefte was aan een plek waar men anderen kan ontmoe-
ten en ideeën en ervaringen kan uitwisselen. Zo ontstond 
CreArt, een eigen onderneming. de ruimte is geschikt voor 
het houden van leuke kinderfeestjes (cupcakes of pizza bakken, 
verkleedfeestje, houten kistjes timmeren en versieren, mozaïe-
ken), maar je kunt er ook terecht voor een cursus mozaïek of 
naailes. daarnaast biedt KidsArt een creatieve buitenschoolse 
opvang. Yasmin: “Een mooie combinatie in de zo kinderrijke en 
kunstenaarsrijke wijk ijburg. Wees welkom in ons atelier.” Zie 
www.ateliercreart.nl.

 ViiA: activiteiten voor 55+ 
op donderdag 21 februari organiseert Stichting ViiA een mid-
dag voor 55-plussers op ijburg. Schrijfster Marjan berk (80 
jaar) praat over haar werk en vertelt hoe je als oudere actief 
kunt blijven. de bijeenkomst is van 14.00 tot 16.30 uur in Café 
Vrijburcht. Aanmelden kan telefonisch via 020-4952250 of bij 
de balie van ViiA in gezondheidscentrum Haveneiland.

 Bijeenkomst IJburgDroomt-IJburgDoet
op 7 februari is de elfde bijeenkomst van het bewonersnet-
werk ijburgdroomt-ijburgdoet. Het wordt een gevarieerde 
avond, waarop tal van onderwerpen de revue passeren. Het 
gaat onder meer over de ecologie in het diemerpark, de Co-
alitie ijburg, de flexbieb, 10 jaar ijburg lentevent, in de buurt 
van geluk, crowdfundingsite Voorjebuurt.nl, het parentshouse 
en promotie langzaam verkeer. Heb je zin om mee te praten 
of heb je een idee voor ijburg dat je wilt delen met andere 
enthousiaste betrokken bewoners en professionals, kom dan 
langs. Kijk voor meer informatie op facebook.com/ijburg-
droomt of op halloijburg.nl/ijburgdroomt. Aanvang om 19.30 
uur, in het ijburg College.

Eindelijk is aan alle festiviteiten een einde 
gekomen! onze vijftrapsraket begint z’n tocht 
op Sint-Maarten, dan langs Sinterklaas, Kerst en 
oud & nieuw om op de verjaardag van onze 
zoon, achtendertig cadeaus verder, in ’t nieuwe 
jaar te landen. 
nu is alles weer in het gareel, behalve (‘natuur-
lijk’, zou ik bijna zeggen) de tuin. ik wilde deze 
week gaan spitten, maar daar heeft koning Vorst 
een stokje voor gestoken. de grond is keihard. 
Het laatste pompoenetje hangt wat verloren aan 
het tuinhek. de artisjok, weer niet tot vrucht 
gekomen, staat als een soort vogelverschrik-
ker nog fier rechtop. Sinds dinsdag heeft ’ie een 
witte jas aan. Wel fijn hoor zo’n laagje wit, dat 
bedekt de troep ook een beetje. We hebben 
namelijk na zes jaar nog steeds geen schuurtje, 

Lees het recept op  
debrugkrant.nl/columns 
(scan de QR-code)

Schuld
Door Sinette Hesselink

CItYfArMInG
de bestaande vinden we tè lelijk en het diY plan 
ligt wegens tijdgebrek nog steeds in de kast. Als 
ik vanuit mijn studio over m’n scherm de tuin in 
kijk, zie de schoffel, grasmaaier, hark, tuinslangen 
en andere tuinbenodigdheden altijd staan… 
Schuldgevoel!
De slakken zullen het wel afleggen tegen deze 
temperaturen, denk ik snel en vals. of zouden 
ze hun hartslag aanpassen aan deze barre om-
standigheden om zich komend voorjaar geheel 
verkwikt op mijn jonge aanplant te storten?

Zo’n schuldgevoel laat zich makkelijk verdrijven 
met een goede carbonara con panna. je hebt er 
niets uit de tuin voor nodig en het is heerlijk 
mager :)

Atelier CreArt. foto martijn van den dobbelsteen

Linda Schot. foto martijn van den dobbelsteen

nieuwe winkelstraatmanager  
IJburg/Zeeburgereiland
Linda Schot is namens stadsdeel Oost de nieuwe winkelstraatmanager 
voor IJburg en Zeeburgereiland. Zij is het aanspreekpunt voor onder-
nemers en heeft onder meer de taak om nieuwkomers te begeleiden 
en winkeliers en ondernemers met elkaar in contact te brengen. Ze 
onderhoudt ook contacten met de buurtregisseurs en de verschillen-
de ondernemersverenigingen. Linda Schot is te bereiken via l.schot@
oost.amsterdam.nl. Haar voorgangster, Natasja Zak, krijgt bij het stads-
deel een andere portefeuille.

Schaatsverbond
Door de schaatskoorts is op IJburg een waar schaatsverbond ont-
staan. Wie lid wordt van schaatsclub IJsburg, krijgt korting op het 
slijpen van zijn schaatsen bij schoenmakerij IJburg aan de Pampus-
laan. Schaatsen zijn te koop bij Motion3 (gebouw Solid aan de IJbur-
glaan), dat in allerijl een berg schaatsen insloeg (zowel ijshockey-
schaatsen als noren) voor volwassenen en kinderen. Een deel van de 
opbrengst komt ten goede aan de kersverse schaatsclub IJsburg. Zie 
www.ijsburg.nl / www.motion3.nl / www.schoenmakerij-ijburg.nl

nationale Voorleesdagen in  
buurtbibliotheken
In de bibliotheken in Diemen, Watergraafsmeer en Indische Buurt 
vinden tot en met 2 februari activiteiten plaats in het kader van de 
Nationale Voorleesdagen. Er wordt extra voorgelezen, en er is van 
alles te doen rondom Nog 100 nachtjes slapen van Milja Praagman, 
het Prentenboek van het Jaar. Ook voor andere prentenboeken is 
speciale aandacht. Op verschillende dagen en tijdstippen wordt de 
voorstelling Knip-knip gespeeld. Zie ook www.oba.nl en www.natio-
nalevoorleesdagen.nl, reserveren gewenst.

DiemerCross door  
de prut van het Diemerbos
Hardlopen door modder en natuur. Zondag 
10 februari vindt voor de tweede keer de 
DiemerCross plaats. De jeugdcross gaat over 
1800 meter, deelnemers van 14 jaar en ouder 
kunnen kiezen voor een afstand van 4500 
of 9000 meter. 
Nieuw zijn de gratis clinics voorafgaand aan 
de cross, op zondag 27 januari en 3 februari. 
Deze starten op de hoofdparkeerplaats van het 
Diemerbos. Kijk voor meer informatie, starttij-
den en inschrijven op www.diemercross.av23.nl.
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wil hem aanmelden bij de club, 
misschien wel in de hoop dat hij 
ooit ook een beroemde profvoet-
baller wordt. Maar de voorzitter 
moet haar teleurstellen. “Alweer 
iemand die zich wil aanmelden 
terwijl we een ledenstop heb-
ben. De hele zaterdag zijn onze 
velden vol. Er kan geen jeugdelf-
tal meer bij. Zeeburgia heeft echt 
weer toekomst.”

fersom wordt betaald, ontvangt 
Zeeburgia een vergoeding voor 
de gemaakte opleidingskosten. 
“Ryan heeft een flinke som geld 
opgeleverd voor de club. Hij is 
onze redding geweest in moei-
lijke tijden.”

Terwijl Theunisse zijn verhaal 
vertelt, loopt een moeder met 
haar zoon de kantine binnen. Ze 

Rob Theunisse, voorzitter van Zeeburgia.

foto martijn van den dobbelsteen

De ‘rondokliek’ van Zeeburgia. V.l.n.r. (staand) Henk Wisman, 

Stanley Brouwer, Maarten Verschoor, Hans de Leeuw, Leo van 

Veen, Jacques (Sjaak) Swart, Asraf Rida, (gehurkt) Olaf Linden-

bergh, Hans Koggink, Danny Muller, Rob Been jr. (Afwezig waren 

Freek de Jonge, Glenn Helder, Marcel Looijer en Guus Hiddink) 

foto martijn van den dobbelsteen

Door Iwan Tol

Prominenten werken zich in het zweet 

nostalgische talentenclub zeeburgia 
krijgt nieuwe jas
Voetbalclub Zeeburgia heeft een roemrijk verleden. 
Nu is het tijd om vooral naar de toekomst te kijken, 
vindt voorzitter Rob Theunisse.

SPOrt

Het is maandagmorgen, half-
twaalf. In de monumentale 
bestuurskamer van Zeeburgia 
schenkt voorzitter Rob Theu-
nisse koffie in. “Komt deze 
ruimte je niet bekend voor?” 
vraagt hij. “Ooit de column van 
Youp van ’t Hek gezien bij het 
tv-programma Bureau Sport? 
Die wordt hier dus opgenomen.”

Adidascommercial
Vervolgens wijst hij naar buiten. 
“Daar, op onze oude staantri-
bune, is voor hetzelfde pro-
gramma het item met Toine van 
Peperstraten gedraaid. Zit hij 
naast een vuurkorf een mooi 
sportverhaal te vertellen. En op 
het veld heeft Adidas ooit een 
commercial opgenomen.” Trots: 
“Ja, vergis je niet: Zeeburgia is in 
heel Nederland bekend.”

Zes jaar is Theunisse nu voorzit-
ter bij de club uit Middenmeer-
Noord. Zijn ‘regeerperiode’ 
kenmerkt zich vooral door de 
wel-niet verhuizing naar Zee-
burgereiland. Dat had alles te 
maken met het nabijgelegen sta-
tion Science Park. Om dit nieuwe 
station van voldoende reizigers 
te voorzien waren op de plek 
van de sportvelden aanvankelijk 
ongeveer 650 woningen gepland.

Maar omdat de studenten uit de 
omgeving voor genoeg aanvoer 
zorgen om het station rendabel 
te maken, kan Zeeburgia nu 
toch blijven zitten waar het zit. 
Dat besluit is definitief. “Door 
alle onduidelijkheid is er jaren-
lang niks gedaan op het sport-
park,” vertelt Theunisse.

Verzakte tribune
Het complex van Zeeburgia is 

volgens hem daardoor ‘vergane 
glorie’ geworden. De staantri-
bune uit 1949 is misschien leuk 
voor televisiemakers met een 
nostalgische inslag, maar door 
alle verzakkingen is hij levens-
gevaarlijk geworden. Ook de 
tribune aan de overkant, met de 
kenmerkende letters Z-E-E-B-
U-R-G-I-A, gaat tegen de vlakte.

Daarvoor in de plaats komt 
een nieuwe tribune op een 
andere plek op het terrein, als 
geïntegreerd onderdeel van 
een kantine. Verder worden er 
twee kunstgrasvelden aange-
legd. Theunisse: “We zijn een 
ambitieuze voetbalvereniging 
met zo’n zevenhonderd leden. 
Die moeten we netjes kunnen 
ontvangen. Daarom is nieuw-
bouw hard nodig.”

Transfersom
Dat Zeeburgia ondanks de 
stilstand van de afgelopen jaren 
heeft kunnen overleven, komt 
volgens de 64-jarige Amster-
dammer door de vermaarde 
opleiding van de club. Tal 
van bekende voetballers zijn 
afkomstig uit de jeugd van 
Zeeburgia. De bekendste zijn: 
Luciano Narsingh (PSV), Adam 
Maher (AZ), Fred Benson (PEC 
Zwolle), Rydell Poepon (ADO 
Den Haag) en Ryan Donk (Club 
Brugge). Telkens wanneer voor 
één van die spelers een trans-

Sjaak Swart begon er ooit mee; een spelletje ‘voetbalrondo’ doen 
met vrienden op het veld van Zeeburgia. dat was in 1973, meteen 
nadat hij was gestopt bij Ajax. door te blijven trainen wilde hij slank 
en fit blijven. Vandaag de dag verzamelen zich wekelijks nog steeds 
tal van prominenten uit de voetbalwereld om zich in het zweet 
te werken, van freek de jonge tot olaf lindenbergh en van Henk 
Wisman tot guus Hiddink.

“guus Hiddink werkt nu in rusland als coach van Anzhi. Het is wel-
eens voorgekomen dat hij ’s morgens om zes uur het vliegtuig nam 
uit Moskou en hier om één uur op het veld stond. Zo belangrijk is 
het voor hem om erbij te zijn,” vertelt Swart trots.
Zelf is hij ook steevast van de partij, tweemaal in de week, twee uur 
lang. de keren dat hij zich heeft moeten afmelden zijn volgens hem 
op de vingers van één hand te tellen. “Zelfs als er sneeuw ligt, dan 
gaat het door,” aldus Mister Ajax. “nemen we gewoon met z’n allen 
de schep ter hand en maken we het veld sneeuwvrij. We blijven 
liefhebbers.”

Op voorstel van GroenLinks 
Amsterdam gaat wethouder 
Van den Burg (Sport) bekij-
ken of bestuur en gebruikers 
van de Jaap Edenbaan door 
mediation weer met elkaar in 
gesprek kunnen komen. 
Door plannen van de directie 
van de ijsbaan om de schaats-
verhuur, schaatslessen en 
horeca aan te besteden zijn 
de verhoudingen tussen de 
gebruikers en het bestuur zo 
kil geworden dat bemiddeling 
de enige oplossing lijkt. Drie 
prominente bezoekers van de 
baan (Kees Verkerk, Willem 
van der Schoot en Wouter 
Bos) hebben aangeboden om 
als tussenpersoon te funge-
ren. 
De directie van de schaats-
baan wil de schaatslessen, 
schaatsverhuur en de horeca 
aanbesteden om zo minder 
afhankelijk te zijn van ge-
meentelijke subsidies. Groen-
Links wil de Jaap Eden Baan 
hierin steunen. 

Evelien van Roemburg, 
woordvoerder Sport van de 
GroenLinksfractie: “Het is 
één van de best bezochte 
ijsbanen van Nederland. 
Deze status heeft het niet 
alleen te danken aan het 
mooie ijs en de goede ligging. 
Schaatsschool Duosport 
en schaatsverhuurbedrijf 
Waterman dragen voor een 
belangrijk deel bij aan het 

succes van deze schitterende 
sportaccommodatie. Het is 
natuurlijk niet voor niets 
dat Duosport de afgelopen 
22 jaar is uitgegroeid tot de 
grootste schaatsschool van 
Nederland. Door bemidde-
ling moet het lukken om de 
ijsbaan weer financieel ge-
zond te krijgen en de onrust 
rond de populaire schaats-
baan te stoppen.”

Bemiddeling op Jaap edenbaan

De Jaap Edenbaan in de Watergraafsmeer. 

foto martijn van den dobbelsteen

Leer leren  
bij HIA
Sinds april 2012 geeft het 
Huiswerkinstituut Amster-
dam (HIA) in Oost studie-
begeleiding aan leerlingen 
van het voortgezet onder-
wijs. Die studievaardig-
heidslessen vinden plaats 
na schooltijd. De leerlingen 
uit klas 1 tot en met 6 leren 
plannen, mindmappen en 
worden geholpen hun toet-
sen goed voor te bereiden. 
Doel van de lessen is om 
hen makkelijker en zelf-
standig te leren leren, onder 
meer door het aanleren van 
de juiste strategieën, het 
bevorderen van de zelfred-
zaamheid, het motiveren 
van de leerling en het zo 
nodig verbeteren van het 
zelfvertrouwen. HIA geeft 
ook les aan leerlingen van 
groep 7 en 8 van de basis-
school. Soms vormt een 
tegenvallend resultaat bij 
de entreetoets aanleiding 
voor extra begeleiding. 
De bijlessen zijn bedoeld 
voor kinderen die wat extra 
ondersteuning kunnen 
gebruiken in rekenen of 
taal. HIA geeft les op OBS 
Olympus, De Archipel en 
de Willibrordschool, maar 
ook aan kinderen van an-
dere scholen.
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Peptalk

Ze had dikke sokken aangetrokken en een lelijke 
sweater van frank. Hij beweerde dat hij de swea-
ter nooit in het openbaar gedragen had, maar dat 
betwijfelde ze. om hen heen werd de wereld gek, 
maar hier in huis ging het beter dan ooit. Ze lach-
ten om dezelfde grapjes en hadden op dezelfde 
momenten behoefte aan hetzelfde. Het zou bijna 
saai kunnen zijn, maar dat was het niet. nog niet 
in ieder geval. 
Misschien kon ze het beter niet hardop zeggen, maar 
ze deed het toch: ‘Wat hebben we het goed hè?!’
‘Zeker.’
frank knipoogde naar haar. Ze lag op de grond 
en deed haar yoga-oefeningen. Ze concentreerde 
zich op haar ademhaling. Even snel in als uit en het 
liefst door de neus. Het ging al veel beter. 
Ze was met yoga begonnen omdat haar moeder 
had gezegd dat ze zichzelf, toen ze frank kwijt 
was, moest terugvinden. niet gaan zitten wachten. 
nooit gaan zitten wachten. 
Ze deed ‘de boom’ en probeerde tegelijkertijd 
het telefoongesprek dat frank begonnen was te 
volgen. Hij sprak hard genoeg. ‘de gevolgen van 
de crisis vallen alleen maar mee wanneer je een 
mooie prijs bij de loterij wint. dus duimen maar. 
En verder duimen we dat we niet ziek worden, 
onze baan behouden en dat ons huwelijksbootje 
blijft drijven. En als we niet duimen, dan drinken 
we om even te vergeten dat we allemaal bang zijn.’ 

daarna luisterde frank en humde wat terug in zijn 
mobiel. Hij keek naar haar terwijl ze ‘de warrior’ 
deed. toen zei hij: ‘ja hoor, maar soms moet je 
met minder al blij zijn.’ Hij lachte en zei: ‘dat valt 
moeilijk te zeggen. ik ga hangen.’ 
Ze kon niet laten te vragen wie het was.
‘oh, die ken je niet,’ ontweek hij haar vraag. 
‘iemand van kantoor, die nogal ongelukkig is zullen 
we maar zeggen.’
‘Vervelend.’
‘Wat is vervelend?’
‘Vervelend voor die persoon die ik niet ken dat hij 
of zij ongelukkig is.’
‘Zeker.’
‘Heb je die persoon een beetje kunnen helpen?’
‘Ach, mensen laten zich niet zo gemakkelijk hel-
pen.’
‘Heb je het over jezelf?’
‘Waarom denk je dat?’
‘Als je zegt dat je met minder ook al blij moet zijn. 
ben ik dan minder?’
‘je begrijpt er echt helemaal niets van. dit gaat 
niet over ons.’
Ze ging op haar rug liggen en deed haar ogen 
dicht.
‘ben je nou boos? Wij hebben het toch goed?’
‘ik ben niet boos.’
‘Kan ik naast je komen dan?’
‘Als je door je neus ademt.’

JOSIne MArBuS

Magneetfestival 2012. foto martijn van den dobbelsteen

Amsterdam University College in Science Park 

foto martijn van den dobbelsteen

university College en rieteiland Oost  
in de race voor architectuurprijs
In Amsterdam zijn 24 gebouwen genomineerd voor de Gouden 
A.A.P 2013, waaronder het Amsterdam University College op 
Science Park, een woonhuis op Rieteiland Oost, blok 46C en 
rouwcentrum De Nieuwe Ooster. De Amsterdamse Architec-
tuur Prijs wordt jaarlijks uitgereikt door architectuurcentrum 
Arcam.
Opvallend noemt Arcam de grote verscheidenheid aan opgele-
verde projecten in 2012: cultuur-iconen, onderwijsgebouwen, 
appartementencomplexen en zelfs een uitvaartpaviljoen. Bij de 
selectie werd onder meer gekeken naar hoge architectonische 
kwaliteit en de context in het tijdsbeeld.

Vanaf februari bezoekt de jury de geselecteerde projecten en in 
april wordt, tijdens het Architectenbal, de winnaar van de Gou-
den A.A.P. 2013 bekendgemaakt. Met de prijs beoogt Arcam het 
stimuleren van het publieke debat over Amsterdamse architec-
tuur.

Andere genomineerden zijn onder meer het Rijksmuseum 
en het Stedelijk Museum, Eye en het Ziggo Dome. Zie voor de 
complete lijst www.debrugkrant.nl. 

Kick-off Magneet festival in Paradiso
Magneet Festival keert terug op de Oostpunt. Ook dit jaar zal 
het festival – ‘geen toeschouwers, alleen deelnemers’ – weer op 
Zeeburgereiland staan. Bij wijze van startschot voor het online 
ideeënplatform trapt Magneet op 31 maart af in Paradiso, met 
acts als The Benelux en Isis. Vanaf dat moment mogen kunste-
naars, muzikanten en andere creatieven hun vondsten voor 
Magneet 2013 indienen. 

Het mag inmiddels bekend zijn: de leukste, creatiefste (en haal-
bare) acts krijgen een plek in de programmering van het zomer-
festival, dat gehouden wordt van 23 augustus tot 15 september. 
Magneet is een idee van Jesse Limmen en vindt zijn oorsprong 
op Lowlands. Sinds 2011 is het een opzichzelfstaand festival. 
Duurzaamheid is een kernwaarde: het publiek bedenkt, bouwt 
en breekt weer af. Vorig jaar stond onder vele, vele anderen 
Nina Hagen op de bühne.

Paaszondag 31 maart is dus de kick-off van het Magneetsei-
zoen, vanaf 21.00 uur in Paradiso. De line-up volgt nog, zegt de 
organisatie, “maar reken op oude en nieuwe namen, theater en 
muziek, glitters en dans. Geen Paradisopodium blijft onbenut.” 
De kaartverkoop van Magneet 2013 start deze avond en ook de 
nieuwe website gaat dan live. Zie www.magneetfestival.nl en 
Facebook.

WARMOESSTRAAT 15 • 1012 HT AMSTERDAM 
INFO@MEATBALLS.NL • TEL 020-7371250

OPEN  SUN - THU  11.00 – 01.00 HRS
 FRI - SAT  11.00 – 03.00 HRS

 MEATBALLSNL • WWW.MEATBALLS.NL

• VOOR EEN LEKKERE LUNCH OF DINER •

A HOME COOKED MEAL
AWAY FROM HOME

*Voorwaarden en informatie:

Ridders en jonkvrouwen gratis 

Museumkaart/
Vriendenpas gratis

 Voorjaarsvakantie  16 feb. t/m 3 maart
*28 feb gesloten

Trek je mooiste 
jonkvrouwenjurk aan 
of knutsel een mooi 
wapenschild en je mag 
gratis naar binnen
Voorwaarde is dat je met 
een volbetalende volwassen 
begeleider* komt

Kies
voor 
jezelf

Druk, druk, druk?

We support you to 
balance your life

www.fitearth.nl
Fit Earth sport- en lifecoachcentrum
Cas Oorthuyskade 332, IJburg
telefoon: 020 - 33 11 951

Hele maand februari* 

10% KORTING
*actie geldig van 1 t/m 28 februari 2013 en niet geldig op vrijdag

Geopend van
dinsdag tot en 

met zondag 
vanaf 16.30 uur

www.tamasushi.nl
Tamasushi | IJburglaan 159 Amsterdam | 020-4167949

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.

verkeersschool

+31 6 50445562
www.eD-IshAk.Nl

eD-IshAk

Auto- motor- 
bromfiets- theorieles

t 020 77 51 667

renovatie 
advies & 
producten 

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

Schellingwouderdijk 339
020 6277726 | info@cycleyou.nl

alles voor de sportieve fietser

Santos - Cannondale - BikeFriday 
Mees - Pegoretti - Serotta - Duell

Megan van Berkel-Uiling (Kapi-
tein Uil) en Christophe Meijer 
(Zeilschool Pean) zitten tegen-
over elkaar aan de koffie. Cli-
chés als ‘in elkaars vaarwater zit-
ten’ en ‘elkaar de loef afsteken’, 
zijn niet van toepassing. De  
collegiale ontmoeting tussen 
de zeilers heeft niet als intentie 
om een samenwerkingsverband 
op te zetten maar om elkaar te 
leren kennen. Kapitein Uil is 
een externe zeilschool, waar 
de kinderen na hun les weer 
naar huis gaan. Pean is een in-
terne zeilschool en organiseert 
zeilkampen, van 3 dagen in de 

meivakantie tot een volle week 
gedurende de zomervakantie. 

Welke vorm het meest geschikt 
is, verschilt per kind. Sommi-
gen willen ’s avonds gewoon in 
hun eigen bed slapen. Daarom 
gaan ze extern op zeilkamp. 
Meijer: “Sommige kinderen van 
8 vinden het zeilkamp-gevoel 
heerlijk. Anderen zijn er nog 
niet aan toe, een paar dagen 
zonder papa en mama.”

‘De jeugd het water op’ is een 
actueel thema in Nederland. 
Het lijkt of er steeds minder 

kinderen gaan zeilen. Kapitein 
Uil en Pean merken hier weinig 
van. Zij zien juist een gestage 
toename van het aantal cursis-
ten. Volgens Meijer heeft dat 
te maken met het leveren van 
kwaliteit: de juiste combinatie 
van lol en inhoud.

In het begin kunnen de kinde-
ren niet zoveel in de boot. Uil: 
“Soms zitten ze er zelfs achter-
ste voren in! Maar je zult ver-
steld zijn hoe snel ze het zeilen 
oppikken.” Meijer: “Meteen als 
de eerste meters worden geva-
ren begint de succesbeleving – 
‘Ik kan het al een beetje!’. Vanuit 
dat positieve gevoel bouwen we 
verder. Na een week zeilles kun-
nen ze echt al een tocht zeilen.” 

Bij Pean zeilen de cursisten aan 
het einde van de week door de 
natuur naar een eiland waar de 
kinderen met z’n allen lunchen. 
Bij Kapitein Uil wordt een rond-
je Steigereiland gevaren. Daarin 
komen alle facetten van de week 
aan bod. Optuigen, aftuigen, 
opkruisen, overstag etc. etc.

Hoewel de zomer nog ver weg 
is hebben beide zeilscholen 
hun cursussen alweer in de 
steigers staan. Beide hopen dat 
weer veel IJburgse kinderen de 
weg naar de zeilschool weten te 
vinden. Zeilen en IJburg passen 
namelijk goed bij elkaar. De 
beide zeilscholen functioneren 
volledig los van elkaar en zijn 
het over een ding roerend eens: 
Leren zeilen is een machtige 
ervaring.

Als je wilt leren zeilen, moet je in Friesland zijn. Of 
toch niet? IJburg heeft ook een bloeiende water-
sportcultuur. Kunnen de watersportactiviteiten op 
IJburg en in Friesland elkaar aanvullen? Twee zeil-
scholen ontmoeten elkaar op IJburg om heden en 
toekomst te bespreken.

Zeilen en IJburg
advertorial
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       Club

26 januari
Amsterdamse Avond in doK48, 
bekend tot ver buiten de stads-
grenzen. Zanger glenn palm en 
dj rick zijn weer present. Mokum 
spettert er vanaf 22.00 uur

1 februari
Vrijmibo ‘een magneet’ bij n.A.p. 
aan de haven. gratis entree en 
dikke dj, van 18.00 tot 22.00 uur. 
Zie ook de Vrijmibo-fanpage op 
facebook

       Jeugd / familie

2 februari
drukklup junior. leren druk-
ken, stempelen, ontwerpen en ... 
schrijven, want je maakt een echte 
krant! Voor kinderen van 8 tot 
12 jaar. Grafisch Werkcentrum 
(Molukkenstraat), 14.00-16.00 uur 
(zie www.grafischwerkcentrumam-
sterdam.nl)

3 februari
dries: Ontgoocheld (theater, jeugd 
6+). de omval, 14.00 uur

17 februari
Hakim/Stichting Moby dick: Circus 
Hakim (theater, jeugd 4+). de 
omval, 14.00 uur

       Divers

25 januari
Katholieke viering in de binnen-
waai. Ed pelsterpark 2, 17.00 uur 

27 januari
nabestaandencafé de nieuwe 
ooster, praten of luisteren. thema 
‘steekwoorden’. Café roosen-
burgh, Kruislaan 126, 11.00 tot 
13.00 uur

7 februari
bewonersnetwerk ijburgdroomt-
ijburgdoet. gevarieerde avond 
met o.a. ecologie in het diemer-
park, de flexbieb, het parents-
house, promotie langzaam verkeer. 
ijburg College, 19.30 uur. Meer 
info op facebook.com/ijburg-
droomt of halloijburg.nl/ijburg-
droomt.

10 februari
Stamppottenavond in doK48, 
voor de hele familie met special 
act. Vanaf 17.00 uur, reserveren 
gewenst

18-24 februari
Voorjaarsvakantie regio noord

21 februari
ViiA bijeenkomst Activiteiten voor 
55+ bewoners. Schrijfster Marjan 
berk (80 jaar) vertelt over haar 
werk en hoe je als oudere actief 
kunt blijven. Café Vrijburcht, 14.00 
uur (aanmelden via 020-4952250 
of bij de balie van ViiA)

       film

24 januari
The angels’ share (komedie/drama). 
theater Vrijburcht, 20.30 uur

24 januari
Skyfall (actie, 12 +). daniel Craig is 
ian flemings james bond 007, het 
23ste avontuur. de omval, 20.00 
uur 

29 januari
Skyfall (actie, 12 +). daniel Craig is 
ian flemings james bond 007, het 
23ste avontuur. de omval, 20.00 
uur

31 januari
Het meisje en de dood  
(drama/romantiek, 12 +).  
de omval, 20.00 uur

11 februari
Biosfeer, films kijken of je thuis 
bent. thema deze maand: punk, 
de film is een verrassing. Studio/K, 
19.00 uur

18 februari
Klassiekers in /K: Last tango in 
Paris (romance), over de affaire 
tussen een Amerikaanse zakenman 
(Marlon brando) en een jonge 
parisienne. Studio/K, 15.00 uur

27 februari
de Keuze van K: Fish tank, over 
Mia, een meisje van 15, wier leven 
drastisch verandert als haar al-
leenstaande moeder een nieuwe 
vriend mee naar huis neemt. 
Studio/K, 21.45 uur

       theater

26 januari
Comedy Kitchen (cabaret): Op 
heet vuur. de omval, 20.30 uur

2 februari
Mike boddé en Hadewych Minis: 
Vrij met Hadewych en Mike (cabaret, 
muziek). de omval, 20.30 uur

9 februari
de règâhs: Carmuh (toneel). de 
omval, 20.30 uur

10 februari
jacqueline de Savornin lohman: 
Dwaallicht (cabaret). de omval, 
14.00 uur

16 februari
Kees van Amstel: Jong. Hip. Fris en 
Andere Gruwelijkheden (cabaret). 
de omval, 20.30 uur

       elke week

n.A.p.’s vrijdagavond, borrel en 
vette dj. n.A.p. Amsterdam aan de 
haven, hele avond

pubquiz in doK 48, strijden om 
de eer in vier rondes over nobele 
wetenswaardigheden, elke woens-
dag 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)

21 februari
de Brug nr. 42 verschijnt

AGenDA

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

ACHter de Brug
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650 Schaatsvereniging IJSburg kreeg in een klap 
bijna 650 leden en hoort daarmee meteen bij de 
15 grootsten van de KnSb.
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PuZZeL PrIJSVrAAG

Haal jij dat hoofdgerecht in huis (voor twee personen,  
t.w.v. €50)? 
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en 
telefoonnummer) voor 14 februari 2013 naar: de brug prijspuzzel | Zwane-
bloemlaan 22 | 1087 Cd Amsterdam (mailen mag ook: info@debrugkrant.nl). 
oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt.

Deze puzzel wordt u aangeboden door café-restaurant DOK48 
(Krijn Taconiskade 328-330, 020-3306817, www.dok48.nl)

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 40-2012 was: gevulde kerstkalkoen. De 
winnaar, R. Stam uit het centrum, heeft inmiddels bericht gekregen.

Yihaa! Een diner voor twee bij DOK48.

Een hoofdgerecht (naar keuze), voor twee personen 
bij café-restaurant DOK48 aan de haven 
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om te weten waar ik ben gedoopt, 
wanneer en door wie, moest ik mijn 
ouders bellen. Ze hadden geen idee.
‘Het was een kerk aan de Molenweg,’ 
zei mijn vader.
‘nee, daar is-ie geboren,’ zei mijn moe-
der.
‘ik kan me wel de kapelaan herinneren. 
die kwam na je geboorte meteen langs 
om over de doop te praten.’
‘de hond sprong steeds tegen hem op. 
Heel vreemd.’
‘Misschien staat het in ons trouwboek-
je?’
‘We bellen straks wel terug.’
ik wil weten waar ik gedoopt ben, om 
me uit te schrijven als katholiek. dat 
ben ik al dertig jaar van plan, en nu 
moet het maar eens gebeuren. de kerk 
heeft het eenvoudiger gemaakt, las 
ik van de week in de krant. Eén brief 
naar de parochie volstaat. Maar welke 
parochie?
Mijn ouders stammen allebei uit een 

traditioneel brabants gezin, waar de 
kinderen een trits doopnamen kregen 
en ‘meneer pastoor’ een baas was. Ze 
hebben zich ontworsteld, en lieten me 
de vrije keuze. ik ben dus ongelovige ge-
worden, ook al bezocht ik een katholie-
ke school met aardige paters (waarvan 
er een ‘Spekkie’ heette), en een katho-
lieke universiteit waar ik moest stude-
ren op het lot van dappere katholieken 
in de gereformeerde nederlanden.
Het heeft niet geholpen.
Er is niet veel nodig, om mensen en-
thousiast te krijgen voor iets bovenna-
tuurlijks. Een tijdje terug was ik op een 
festival in biddinghuizen, waar 55.000 
feestgangers een paar dagen kampeer-
den om hun geloof te vieren tijdens een 
bijeenkomst die opwekking heette. 
55.000! En stuk voor stuk konden ze me 
vertellen waarom jezus liefde is.
Er is geen katholiek die ze dat nadoet.
dat is raar. Het is de katholieke kerk 
geweest die in het zeventiende eeuw het 

woord propaganda heeft uitgevonden, 
en daarmee aan de basis stond van wat 
wij nu Marketing & pr noemen. Het 
Vaticaan had een pauselijk reclamebu-
reau, Congregatio de propaganda fide, 
waar de snelle jongens en meisjes van 
nu nog wat van kunnen leren. iemand 
heilig verklaren, bijvoorbeeld, was een 
katholieke truc die nog steeds wordt 
toegepast door john de Mol.
Maar de katholieken zijn het vak 
verleerd. Soms nodigt de televisie een 
twitterende kapelaan uit, of een blog-
gende priester met een vage boodschap. 
ook verschijnt er af en toe een blonde 
katholieke mevrouw op televisie die 
met passie de waarden van de kerk 
uitdraagt, en bijvoorbeeld zegt dat twee 
homo’s geen kind mogen opvoeden. Het 
helpt allemaal niet. Hoe slechter het 
gaat met de katholieken, hoe sterker ze 
zich vastklampen aan hun neergang.
Volkskrant-verslaggeefster Marjon 
bolwijn citeerde woensdag uit een brief 
van een pastoor aan een ex-gelovige, 
die zich uit wilde schrijven. dat was niet 
mals. ‘u wijst Christus en zijn kerk af,’ 
schreef de pastoor. ‘ik ben bang dat u 
zelf het eeuwig leven niet waardig keurt 
en de toegang tot het eeuwig leven en 
de verrijzenis hebt geblokkeerd. daar-
mee raakt u in de eeuwige vergetelheid, 

waar niemand u ooit nog zal missen.’
de pastoor heet frank Michaël As, en 
op de website van zijn Heilige Michaël 
parochie in Sint-Michielsgestel stelt hij 
zich voor als een omgeschoolde arts: 
‘god had een ander plan met mijn leven 
en Hij riep mij tot het priesterschap’. ik 
hoop voor hem dat het niet de katho-
lieke kerk is, die door zijn toedoen in de 
eeuwige vergetelheid zal raken.
in elk geval: mijn ouders belden terug. 
Ze vonden het niet vreemd dat ik mezelf 
wilde excommuniceren.
‘Het staat niet in het trouwboekje,’ zei 
mijn moeder.
‘Het was de bethlehemparochie aan de 
tweede oude Heselaan,’ zei mijn vader.
ik vroeg ze of het een mooi feest was 
geweest: ik als baby, in doeken gewik-
keld, en alle vrienden en familie er 
omheen, en dan het moment dat de 
pastoor het doopwater…
Ze hadden geen idee. Ze waren het al-
lemaal vergeten, zoals de kerk hen was 
vergeten.
‘We hebben nog wel een doopkaars 
ergens,’ zei mijn moeder. ‘Maar waar die 
ligt? ik zal eens zoeken.’
de katholieke kerk heeft veel geboden, 
en ik blijf me liefdevol aan het vierde 
houden.

Vergetelheid
tOIne HeIJMAnS

z e e b u rg e re i l a n d  De maquet-
te op tafel is door de toekomstige 
bewoners in elkaar geknutseld. 
Een paar keer per maand komen 
ze in werkgroepjes bijeen om te 
praten over duurzame energie, 
het theater en zelfs over de kleur 
van de bakstenen.

Iedereen beslist mee over sa-
menstelling en inrichting, maar 
de bouwtekeningen komen 
van mede-initiatiefnemer en 
architect Hein de Haan. Eerder 
ontwierp hij wooncomplex 
Vrijburcht op Steigereiland, 
nu wilde hij betaalbare koop-
woningen voor ‘vrolijke Am-
sterdammers’ maken. De Haan: 

“Met Nautilus richten we ons 
op kunstenaars, muzikanten en 
zzp’ers, juist die Amsterdammers 
die binnen het bestaande aanbod 
nauwelijks iets kunnen vinden.”

De woningen worden aanbe-
steed volgens het Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO), wat betekent dat een aan-
tal mensen gezamenlijk een ka-
vel pacht of koopt om door een 
zelfgekozen architect en aan-
nemer te laten bebouwen. Met 
een aanbetaling van 16.000 euro 
per bewoner is de ontwikkeling 
tot de eerste paal zeker gesteld. 
Projectontwikkelaars zijn zo niet 

Nu is het nog een grote zandbak, maar over twee jaar 
organiseert een creatieve gemeenschap er exposities 
en theatervoorstellingen. Ten zuidwesten van de drie 
silo’s op Zeeburgereiland komt woonwerkgebouw Nau-
tilus te staan, een zelfbouwcomplex van 42 betaalbare 
koopwoningen met gemeenschappelijke voorzieningen.

Door Inge van der Hoeven

woongemeenschap nautilus bouwt op Zeeburgereiland

Voor kunstenaars, muzikanten en 
zzp’ers, zonder projectontwikkelaars

nodig. “Door de bobo’s eruit te 
gooien bespaar je tienduizenden 
euro’s,” benadrukt De Haan.

Omdat de gemeente de kavel 
daarbij voor een lage grond-
prijs beschikbaar heeft gesteld 
en er met een aannemer als 
achterwacht een regeling met 
Koopgarant kan worden getrof-
fen, kunnen de bewoners voor 
anderhalve ton een nieuw-
bouwwoning van 100 vierkante 
meter krijgen. Een heel wat 
lagere prijs dan je ergens anders 
in Amsterdam voor zo’n ruimte 
zou betalen. Omdat de wonin-
gen bovendien twee toegangs-
deuren hebben, is Nautilus een 
ideale plek voor zelfstandigen.

Dat er vraag naar betaalbare 
koopwoningen was, blijkt wel 
uit de enorme belangstelling 
voor het project. Nog voor de 
gemeente de grond had aanbe-
steed was de inschrijflijst vol en 
inmiddels staan er zestig mensen 
op de wachtlijst. Geen adverten-
tie kwam er aan te pas, alles liep 
via de Amsterdamse tamtam.

“Ik hoorde van Nautilus via een 
collega van m’n vriendin,” ver-
telt Roelof Schuitema. Hij werkt 
in de duurzame sector en zij is 
schrijfster. Samen huren ze een 
klein appartement in de Baars-
jes, maar vanwege de geboorte 
van hun tweeling gingen ze op 
zoek naar iets anders.

Het grote woonoppervlak voor 
een lage prijs klonk aantrek-
kelijk, maar het koppel was 
niet meteen overtuigd. “Op 
een bepaalde manier was het 
even slikken,” zegt Schuitema. 
“Zeeburgereiland is een lege 
kale zandvlakte en je moet altijd 
die brug over om de bewoonde 
wereld te bereiken.”

Dat ze toch voor Nautilus heb-
ben gekozen heeft te maken met 
het ‘oude woongroepgevoel’. 
Het idee dat je bewust bij elkaar 
gaat wonen, zoals Schuitema 
het omschrijft. 
Voor veel zaken zorgen de 
bewoners namelijk samen. Het 
ontwerp bevat gemeenschappe-
lijke logeerkamers, een daktuin, 
een kinderspeelkamer en een 
bar. En met de combinatie van 
veel creatieven, een theaterzaal 
en een expositieruimte zijn ook 
de culturele voorzieningen voor 
Zeeburgereiland zeker gesteld. 
Of er veel mensen van zullen ge-
nieten, is afwachten. Voorlopig is 
de kavel van Nautilus een van de 
weinige die wordt bebouwd.

RI-Oostbuurt Zeeburgereiland, waar Nautilus verrijst. foto marti jn van den dobbelsteen

3D-tekening Nautilus 

illustratie hein de haan 



the next generation
range rover

Min./max. gecombineerd verbruik: 7,5-13,8 l/100 km, resp. 13,3-7,2 km/l, CO2-uitstoot resp. 196-322 g/km. 3 jaar fabrieksgarantie tot 100.000 km. Consumentenprijs vanaf B 114.400 incl. BTW en BPM. 
Leaseprijs vanaf B 2.177 p.m. excl. BTW (bron: Land Rover Financial Services, full operational lease, 48 mnd., 20.000 km/jr.). Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. 

Land Rover Experience Centre Kimman B.V.
Kollenbergweg 74, Amsterdam  Schipholweg 5, Haarlem 
020-696 49 49  023-533 90 69  www.kimman.nl

KIMMAN AMSTERDAM B.V.
Kollenbergweg 74 – 1101 AV Amsterdam
T. +31 (0) 20 696 4949 - www.kimman.nl

KIMMAN HAARLEM B.V.
Schipholweg 5 – 2034 LS Haarlem
T. +31 (0)23 533 9069 - www.kimman.nl

Wat uw passie ook is, de nieuwe Jaguar XF Sportbrake heeft de perfecte balans tussen schoonheid en gebruiksgemak.
Met zijn combinatie van sportieve luxe en veelzijdig laadvermogen levert hij zowel verfijning als prestatie. Dus of u nu
naar de bergen, het strand, het park of naar kantoor gaat - de nieuwe XF Sportbrake is net zo levenslustig als u.

Leverbaar als 2.2 liter diesel of 3.0 liter V6 diesel. Standaard 8-traps automaat en intelligent Stop/Start systeem.

Energielabel 

5,1-6,2 L/100 KM. CO2: 135-163 G/KM.
* Leasen vanaf € 990,- o.b.v. Full Operational Lease, 48 maanden, 20.000 km p.j, excl. 21% btw en brandstof. Jaguar Financial Services. Wijzigingen voorbehouden.

DE NIEUWE JAGUAR XF SPORTBRAKE
Jaguar XF Sportbrake
vanaf € 54.780,- 
Lease vanaf € 990,-*

HOW ALIVE ARE YOU?

LIFE.    BALANCED.


