
115 Ligplaatsen komen er en de haven is 
altijd open. De sluis wordt bediend tussen 
8.00 uur ’s ochtends tot 0.00 uur ’s avonds. 
Naast de sluis staat het brugwachterhuis, 
waar vanuit deze en alle andere sluizen en 
bruggen van IJburg worden bediend. Na het 
aanleggen, is ook het beheer - uitgezonderd 

het oostelijke deel - van de haven in handen 
van Watersportvereniging IJburg. Vijf leden 
gaan er in wisseldienst voor zorgen dat er 
optimaal gebruik kan worden gemaakt van 
de haven, maar ter aanvulling wordt er ook 
nog een externe havenmeester aangenomen 
voor een paar uur per week.
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De haven krijgt ook zogenoemde passan-
tenplekken. Buitenstaanders mogen hun 
boot aanleggen op een door een uitgevaren 
eigenaar vrijgelaten plek. De vereniging 
hoopt op veel passanten uit zowel Am-
sterdam als de rest van Nederland. Op een 
clubhuis moet nog even worden gewacht. 
Tot die tijd kunnen passanten zich bij bar 
en restaurant N.A.P. melden, de voorlopige 
uitvalsbasis.

Ter opluistering van de ingebruikname van 
de haven is een ludieke actie bedacht. Voor-
zitter en initiatiefnemer van de watersport-
vereniging, Toine Heijmans: “We willen één 
ligplaats openbaar gaan aanbieden. Ieder-
een - particulieren of bedrijven - kan met 
een idee komen over wat je met die plek 
zou willen doen. Degene met het beste idee, 
krijgt hem. De ligplaatsen zijn trouwens 
heel gewild. We hebben op dit moment 450 
leden, 80 staan er op de wachtlijst. Maar 
die hoeven straks niet aan de kant te blijven 
staan. We kopen als vereniging een schip, 
dat wordt uitgeleend aan clubleden zonder 
ligplaats.”

Aan initiatieven geen gebrek. De water-
sportvereniging organiseert straks onder 
meer zeilles voor kinderen en volwassenen, 
tochten zoals de jaarlijkse IJburg Sail (dit 
jaar op 6 en 7 juni naar Lelystad en terug) 
en ‘woensdagavondwedstrijdjes’ in samen-
werking met de vereniging van Durgerdam. 

De haven gaat open

Dikkertje dap 
in de silo’s 
Zeeburgereiland 

LMB
Ik weet het nog precies. September 2007. 
Een broeierige zomernamiddag. Een 
aantal vrienden – door mij voor hartstikke 
gek verklaard om hun hardloopaspiraties 
– borrelde na in onze tuin. Ze hadden 
zojuist een beroemde hardloopwedstrijd 
van 16,1 kilometer in Noord Holland 
voltooid. En schepten daar enorm over 
op. U kent dat wel. ‘Je had eens moeten 
zien, als ik echt had getraind.’ En ‘Eitje! 
Volgend jaar loop ik ‘m binnen een uur’. 
Enfin, het bekende werk.
Het verschil met andere keren was, 
dat één of andere videoartiest al die 
quotes opnam en zijn camera ook op 
mij richtte. “Iedereen”, zo tetterde 
die getrainingspakte mafkees in mijn 
gezicht, “loopt ‘m volgend jaar weer! Jij 
ook?! Je bent anders de enige, die niet 
mee doet!” Het was een regelrechte 
overval. Maar, dacht ik nippend van mijn 
glas witte wijn, waarom eigenlijk niet?’ 
Het zou best goed zijn weer eens iets 
aan sport te gaan doen. En hardlopen 
is dan nog het makkelijkst. Ik bedoel: 
je kleed je om, je rent weg en je bent 
er meteen even uit. ‘Oké’, hoorde ik 
mezelf tot mijn niet geringe verbazing 
zeggen, ‘maar ik beloof niks!’
Het zal de wijn geweest zijn.
Akkoord, een kordate weigering was 
het bepaald niet. Maar ook geen 
keiharde toezegging. Ik kòn nog terug. 
Maar dan moet je die vrienden hebben. 
‘Al een beetje aan de gang?’, jenden ze 
voortdurend. Ik kwam er niet onderuit, 
ik moest aan de slag. Op internet vond 
ik een schemaatje dat me wel aanstond: 
van 0 naar 30 minuten hardlopen in 
3 maanden. Easy as that. Steeds een 
paar minuten hollen en dan weer een 
stukje wandelen. Viel dàt even mee. 
Toegegeven, ik kreeg een kleine dip toen 
de minuten ‘aan een stuk’ hardlopen, 
wat al te rap opliepen. Maar toen die 
drempel eenmaal was overwonnen, liep 
ik fluitend naar het half uur.
En toen? Wat moest ik toen? Het was 
nog lang geen september, maar als ik 
die 16,1 kilometer wilde lopen moest ik 
nu doorzetten. Dus hatsiekadee, telkens 
tien minuten erbij. Ik stond er zelf van 
te kijken: voordat ik het wist liep ik een 
uur achter elkaar. Grootste triomf: ook 
mijn familie en vrienden stonden paf. 
Met in hun achterhoofd waarschijnlijk 
de gedachte: dit houdt ze nooit vol. 
Nou, mooi wel dus. Samen met nog 
eens 34.999 anderen stond ik afgelopen 
september zo maar aan de start van 
genoemde 16,1 km-loop. Een tikje 
nerveus weliswaar, maar vastberaden. 
Makkelijk was het niet, die 10 Engelse 
mijlen, maar tsjoh wat was het leuk. En 
nu? Ik train nog steeds. Iets minder vaak 
en iets minder lang dan voorheen, maar 
toch heel regelmatig.
En als ik dan op zondagochtend door het 
park ren – het lijkt daar de Kalverstraat 
wel, zo druk is het soms -  dan denk ik nog 
vaak terug aan die ‘hardloopgekken’ die 
me op die broeierige zondagnamiddag 
voor het blok zetten. Maar ik doe het 
met een glimlach. Want ik ben nu ook 
zo’n gek.

Als niks tegenzit – en waarom zullen we daar niet vanuit gaan - gaat op 
1 juni de eerste haven van IJburg open. De beheerder, Watersportvereni-
ging IJburg, is al druk doende met de indeling van de ligplaatsen en het 
beheerplan. Ook is de haven op diepte, de sluis operationeel en wordt in 
april de eerste paal voor de steigers geslagen. Kortom, niets staat de of-
ficiële opening - op 27 juni, tijdens het Havenfestival - meer in de weg. 
Officieus is het trouwens al zover. Omdat de haven eigenlijk in april open 
zou gaan en sommige leden hun ligplaats elders hadden opgezegd, zijn 
de eerste boten inmiddels aangemeerd. 

Hardloopgekte
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Olaveyou
Leip van jouw  
shit ouwe

Voetballer Demy de Zeeuw
AZ - Landskampioen - is  

leuker dan Ajax

Op 1 april voer de eerste boot de haven van IJburg binnen
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College B&W kiest vooR zeven steRke staDsDelen

De verwachte bevolkingsontwikkeling in het model van de 7 stadsdelen:

stadsdelen 2008  2020  2030
Centrum  81.318  80.581  78.719
Westpoort  355  367  356
West  124.926  117.120  114.895
nieuw-West  135.284  136.122  137.429
oost  107.717  143.061  165.919
zuid  131.838  135.987  138.872
zuidoost  78.922  86.294  85.581
noord  86.930  90.146  104.911

totaal  747.290  789.678  826.682



Vanaf dat moment steelt de IJburgse Meral 
de show in alle gedaantes: die van wulpse 
verleider, moeder, dronkenlap, besnorde man 

en ander gespuis. De show is cabaretesk, 
de taal is Nederlands, Turks, Grieks of 
Sefardisch en het publiek reist mee naar 

Istanbul in de jaren ’30. Begeleid door een 
zestal muzikanten (viool, klarinet, percussie, 
contrabas, accordeon, piano) confronteert 
Meral het publiek met het straatleven in 
Istanbul, waar het er zeker niet zachtzinnig 
aan toeging.

Tombaz is, zoals Meral benadrukt,  het 
enige muziekgezelschap ter wereld dat deze 
muziek ten gehore brengt. Op de universiteit 
in Istanbul wordt onderzoek gedaan naar 
deze archiefmuziek. ,,Mijn man en ik zijn 
van Turkse afkomst. Wij hebben elkaar 
ontmoet tijdens een van onze bezoeken aan 
tangosalons. Onze liefde voor de Argentijnse 
tango leidde tot  een zoektocht naar de 
Turkse tango. We kwamen uit in de jaren ’30 
in Istanbul, in die tijd een stad die barstte 
van de kunstenaars uit alle windstreken. Het 
leven daar was heel bohemien. We vonden 
allerlei cabaretnummers met invloeden uit 
verschillende culturen.”

De fascinatie voor deze muziek, de 
theaterachtergrond van Meral en de 
muziekkennis van haar man Emirhan 
Tuga heeft geleid tot Tombaz. ‘’Dat is de 
meisjesnaam van mijn oma, die in de jaren 
’30 in Istanbul leefde.” Meral doet niets 
liever dan met Tombaz op het podium staan. 
Op IJburg zou ze graag eens optreden. 
,,Als de mensen dat leuk vinden”, voegt ze 
bescheiden toe met een lachje.
Door: Dieuwertje Mertens

Deze keer in De Club iJburgse Meral

iJBURgse MeRal BRengt De JaRen ’30  
in istanBUl naaR aMsteRDaM

Advertentie

de 
ClUB 
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Voor het Annie M. G. Schmidt Huis 
(waarin van alles valt te beleven 
op het gebied van theater, film, 
literatuur, beeldende kunst, media, 
muziek en horeca) zullen de 
voormalige bezinkputten nog eens 
16 meter hoger worden gemaakt. 
In de middelste silo komt een foyer 
met winkel en café, een doorlopende 
interactieve tentoonstelling, en een 
kinderkooktheater, dat is verbonden 
met familierestaurant Praq op 
het Daq. Vanaf het terras kan de 
oversteek worden gemaakt naar 
de speeltuin bovenop de andere 
silo. Hierin wordt onder meer een 
bioscoop/filmhuis, workshopcentrum, 
bibliotheek, en een theaterschool 
gehuisvest. Veel ruimtes worden - in 
samenwerking met lokale partijen 
als Theatraal IJburg, IJburg TV 
en het ROC Amsterdam -  dubbel 
gebruikt. De silo’s worden met elkaar 
verbonden door een transparant 
tussengebouw.

Tineke Netelbos, voorzitter van de 
Stichting Annie M.G. Schmidt Huis, 
nam de prijs (een ingelijste foto van 

de silo’s) in ontvangst. “We zijn heel 
blij. Samen met Praq, AM Wonen en 
De Alliantie hebben we de plannen 
ontwikkeld. Annie M. G. is van alle 
generaties. Onze Stichting wilde 
dolgraag een Huis realiseren. Dit 
cultuurhuis moet een icoon van 
Zeeburg worden, zoals Annie ook 
een icoon is: tegendraads, en voor 
kinderen spannend.”

Wethouder Maarten van Poelgeest 
en portefeuillehouder Dennis 
Straat schreven de prijsvraag in 
juni 2008 uit. Van Poelgeest: ‘Het 
Zeeburgereiland wordt een mooie 
stadswijk, met de silo’s als landmark. 
In de prijsvraag hebben we gevraagd 
om ideeën die zich richten op de 

buurt. We kregen dertig leuke, 
bijzondere inschrijvingen, maar dit 
plan overtrof onze stoutste dromen. 
Het Annie M. G. Huis is speciaal voor 
kinderen en herbergt alle kunsten. 
Naast een nationale attractie, is het 
natuurlijk ook heel erg leuk voor de 
buurt en de stad. Maar de speeltuin 
op het dak heeft ons hart gestolen: 
wie wil er nu niet van de nek van een 
giraffe glijden?”

Voor Frits Ferres, projectleider Annie 
M.G. Schmidt Huis is het een droom 
die uitkomt. “Ik ben hier al 13 jaar 
mee bezig. Annie M. G. Schmidt was 
een heel bijzonder mens. Dit is een 
eerbetoon aan de legendarische 
schrijfster.”

annie Mg sChMiDt hUis 
Met speeltUin op het Dak

WinnaaR silopRiJsvRaag zeeBURgeReilanD

De kogel is door de kerk. In de voormalige silo’s op het Zeeburgereiland komt een kinderparadijs. 
Stichting Annie M. G. Schmidt Huis - winnaar van de prijsvraag - maakt van twee van de drie silo’s een 
cultuurhuis voor jong en oud, inclusief onder meer een restaurant èn een speeltuin op dak. Zoals eerder 
gemeld komen in de derde (meest oostelijke) silo voorzieningen die nog door Faro Architecten worden 
ontwikkeld. De verwachting is dat het complex in 2012 in gebruik zal kunnen worden genomen. 

vijf minuten voordat zangeres Meral ari-tuga van de internationale theatermuziekgroep 
tombaz het podium opgaat is ze ’doodzenuwachtig’.  ze kijkt alvast de zaal in, hoort 
de muzikanten achter haar hun instrumenten stemmen en vraagt zich af: Waarom doe 
ik dit in godsnaam? ze haalt diep adem. ,,als ik de eerste stap op het podium zet, zijn 
de zenuwen weg.”

zie ook: www.tombaz.nl

anna Maria geertruida schmidt (1911 – 1995) was dichter en schrijver van 
gedichten, versjes, liedjes, boeken, toneelstukken, musicals en radio- en te-
levisiedrama. ze werd in nederland vooral beroemd door haar kinderboe-
ken zoals het schaap veronica, Jip en Janneke, pluk van de petteflet en abel-
tje. Dikkertje Dap en het Beertje pippeloentje waren de hoofdpersonen in 
gedichten die door half nederland uit het hoofd konden worden opgezegd. 
het werk van de voormalige bibliothecaresse en archivaris bij dagblad het 
parool behoort tot het collectieve geheugen van naoorlogs nederland.

Igor Roovers, directeur van projectbureau 
IJburg, proost met Tineke Netelenbos 
op het toekomstige Annie MG Schmidt 
Huis op het Zeeburgereiland.

Voetbalclub Zeeburgia uit de Watergraafsmeer verhuist toch naar het Zeeburgereiland.  
Op de huidige locatie van de voetbalclub komen woningen. De verhuizing van de club 
vindt plaats in 2011. 

Vorig jaar werd de verkassing van Zeeburgia nog afgeblazen omdat de hele operatie te duur 
zou worden – zo’n 14 miljoen euro. In de nieuwe plannen vallen de kosten iets lager uit. Zee-
burgia krijgt op het nieuwe complex drie kunstgrasvelden. De huidige locatie aan de Kruis-
laan is oud en heeft een groot tekort aan trainingsfaciliteiten. 

Het College van B&W en het dagelijks bestuur van Oost-Watergraafsmeer presenteerden het 
nieuwe voorstel voor de bebouwing van Middenmeer Noord in stadsdeel Oost-Watergraafs- 
meer op 19 maart. Op de huidige Zeeburgiavelden komen maximaal 350 woningen. Door 
onder meer 500 studentenwoningen te bouwen op het Science Park kunnen de velden van 
voetbalvereniging TOG onbebouwd blijven.

De bebouwing van de sportvelden van Middenmeer Noord maakt deel uit van het grootste-
delijke project Middenmeer Noord dat ligt tussen het Middenmeerpad, het spooremplace-
ment, de Kruislaan en de sportvelden van sportpark Voorland. In 2006 heeft de gemeente een 
‘stationsovereenkomst bediening station Amsterdam Sciencepark’ afgesloten met de NS/Pro-
rail. Volgens deze overeenkomst moet de gemeente een minimaal aantal opstappers garande-
ren tot 2016. Het woningbouwproject Middenmeer Noord draagt hier aan bij.

Het wordt weer lekker weer en dat breng iets met zich mee. Stoere 
gangsters on the block. Je kunt ze zien op de verschillende hoeken van 
onze getto. Ik snap het wel. Er is immers niets te doen voor deze zware 
jongens. Ook hebben ze zwaar te kampen met dat meerdere culturen 
ding. Ik voel de pijn. Je kunt niet veel anders dan staan op de hoek, als 
zwarte jongeman in deze blanke maatschappij. De hoek is de enige plek 
die ze je niet af kunnen nemen, snapje? De enige plek waar je veilig 
bent, een plek met haar eigen regels, normen en waarden. Alleen heeft 
er deze keer iemand een trucje verzonnen. Mannen in grijze vestjes op 
de fiets. Het lijken me allemaal voormalige hoek-bewoners. Vuur met 
Vuur bestrijden. Dat zijn toch wel altijd de leukste oorlogen. Ik hoop 
en verwacht een hele hoop entertainment van deze nieuwe soap die 
zich hier op IJtje afspeelt. Ik vraag me af wat er besproken wordt in 
deze groepjes. Zouden ze bij elkaar komen om appeltaart recepten uit 
te wisselen? Of manieren om inktvlekken uit je Air Max 90 te krijgen? 
Misschien zijn ze wel heel ontevreden met de regering en wordt daar 
hevig over gediscussieerd met in de achterhoofden een heuse coup... 
Neuh... niet echt.. Het gaat meer van.. ‘Faka Rodje, heb je jonko gehaald?’ 
‘Wie heeft een vloeitje?’ ‘Laten we naar stad gaan dan..’ ‘No man. Die 
meid van blok 22 komt zo’ ‘Zij heeft wel een baka’tje gaande’. Dat soort 
shit. Jammer man. Ik zou het mooi vinden als de nieuwe Nederlandse 
Che Guevara op de streets van IJtje actief was, want ik word redelijk 
gek van bijvoorbeeld de parkeerdrama in mijn straat..Of had ik dat al 
gezegd? Maar goed. Onze jongens. Ik weet zeker dat ze niemand pijn 
willen doen. Het enige wat ze willen is heel veel geld en bitches, de 
laatste Blackberry, Iphone of Nokia en wat respect van de mensen die 
langslopen. Dus de volgende keer dat je langs de outcasts van onze 
IJburg maatschappij loopt, kus je zonder onverwachte bewegingen te 
maken alle nieuwe gympen van de jongens, lever al je geld in en vraag 
nederig of je iets voor ze kunt doen (misschien willen ze wat wiet of een 
breezertje) en loop dan snel door. Ik garandeer je dat er dan niets meer 
aan de hand is. Maak er een leuke dag van.

Willies
WaRtaal

a.v.v. zeeBURgia toCh naaR zeeBURgeReilanD

• • • De streets van IJtJe • • •

Denise woont in Diemen, haar hele leven al, samen met haar 
ouders en haar broertje. Haar huis ligt in Diemen-Centrum, maar 
haast tegen Zuid aan. Het gaat best, het wonen daar. Al is het wel 
een beetje saai. Er zijn wel gezellige plekken, een paar kroegen 
bijvoorbeeld, maar daar komen alleen oudere mensen. Denise is er 
stellig in: “Ik ga er in elk geval niet heen.”

Sinds ze in Weesp op de Middelbare school heeft gezeten, gaat ze daar naartoe. 
“Ik heb wel vrienden in Diemen, maar die gaan ook mee naar Weesp. Of naar 
Nederhorst trouwens, daar is het ook leuk. We gaan de kroeg in of bij iemand 
thuis een beetje kletsen. Met Amsterdam Centrum heb ik eigenlijk niks.”

Gelukkig brengt Diemen haar ook leuke dingen. Ze heeft er bijvoorbeeld 
jarenlang op turnen gezeten. En ook op schaatsen op de Jaap Edenbaan, al is 
dat eigenlijk Amsterdam. “Ik zit nu nog steeds op Scouting. Wat we daar doen? 
Nou, gewoon. Gezellig praten en samen zijn. We gaan elk jaar in de zomer 
op kamp naar Frankrijk. We slapen in tenten en doen eigenlijk de normale 
vakantiedingen. We gaan dit jaar met z’n veertienen: zeven meisjes en zeven 
jongens, in de leeftijd van 14-17 jaar. Dit is mijn laatste jaar als Sherpa. Daarna 
ga ik naar de Pivo’s en kan ik begeleidster worden. Voor ik een Sherpa was, was 
ik Gids.”

Op dit moment zit Denise in het eerste jaar van de fotografieopleiding op 
het ROC A12 in Ede. Dat is wel een eindje weg, maar voor haar toch de 
dichtstbijzijnde school waar ze zo’n opleiding hebben. “Fotografie was altijd 
al een hobby van me. Nu wil ik er graag mijn beroep van maken. Ik loop stage 
op IJburg, bij een fotograaf op de Pampuslaan. Ik ga elke dag op de fiets over 
de Nesciobrug. Dat is goed te doen, hoor. IJburg is mooi, vind ik. Ik kijk op van 
de nieuwbouw. En van water en varen hield ik toch al. In IJburg kun je alle 
kanten op. In de zomer ga ik met mijn vrienden vaak varen in Nederhorst, waar 
een vriend van ons een klein kajuitbootje heeft. Dan varen we over de grote 
plas, naar een eilandje. Daar aanmeren en gezellig met vrienden op dat eiland 
zitten; dat geeft zo’n gevoel van vrijheid!”

‘van fotogRafie Wil ik MiJn BeRoep Maken’

Denise (17 JaaR)kiJk op De WiJk

Denise fietst vanuit Diemen over de  
Nesciobrug naar haar stageadres op IJburg.
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Annemiek: “Die eerste leerling was Julia 
Krauwel. Zij gaat volgend jaar naar groep 
8. De cirkel is rond. Het was zo’n vrolijke, 
collegiale tijd, dat begin in die noodloka-
len. De deur stond altijd open. Als ouders 
het bij ons niet vonden, dan verwees ik ze 
door naar ‘mijn collega om de hoek’. Wij, 
de Willibrordschool, gingen als eerste weg, 
naar onze definitieve behuizing aan de 
Diemerparklaan. Eigenlijk best een succes. 
We hadden, dwars door alle zuilen heen, 
meteen een heel duidelijk concept (OGO) 
en profiel (theater). Dat trok de nieuwe 
IJburgbewoners kennelijk. We konden de 
groei – van 1 leerling toen, naar 450 leerlin-
gen nu – nauwelijks aan.”

“Het was helemaal niet mijn bedoeling 
om directeur te worden. Ik was bezig zelf 
een school te stichten. Een ouder van de 
school waar ik toen werkte, tipte me over 
een advertentie: pioniers gezocht. Op de 
een of andere manier trok dat me wel. Ik 
belde, maar het was al te laat. Er was al 
een kandidaat gevonden. Maar het klikte 
zo goed, dat er uiteindelijk toch nog een 
gesprek volgde. En nog een. Waarna ik het 
ben geworden. Per februari 2003 werd ik 
benoemd.”

“Ja, dat begin. Ik zei het al, heel vrolijk en 
collegiaal. Maar al vlug bevonden we ons 
toch op platgetreden paden. Terwijl we dat 
helemaal niet wilden. Ik doel natuurlijk 

vooral op de zogenoemde ‘witte en zwarte 
scholen kwestie’. We - de directeuren van 
de eerste vier basisscholen in het noodge-
bouw - hadden met elkaar afgesproken, dat 
we er voor zouden zorgen dat onze scholen 
gemengd zouden worden. Tsja, als ik terug 
kijk, hadden we er een heel romantisch 
beeld over.”

“Het lukte niet. En dat vind ik heel jammer. 
Mensen zoeken elkaar op, dat doorbreek je 
blijkbaar niet zomaar. Ik vind het van het 
grootste belang dat scholen, alle scholen, 
een afspiegeling zijn van de maatschappij. 
Dat is mijn stokpaardje, hè. Als het zo is, 
dat elke school goed onderwijs biedt, dan 
maakt het toch niet uit naar welke school 
je kind gaat? De school is de toegangspoort 
voor de maatschappij en de maatschappij 
van nu is een mix van mensen en culturen. 
De scholen zijn dat nog niet. Daar moet iets 
aan gedaan worden.”

“Mijn ideaal is dat alle scholen gelijkge-
mengde scholen zijn. En dat ouders  
helpen om dat voor elkaar te krijgen door 
soms te kiezen voor een school die nog 
niet zo gemengd is. Omwille van de toe-
komst. Want zoals ik al zei: de samenleving 
is ook gemengd. Naar zo’n situatie moeten 
we toe groeien. Dus zeg ik: regel het tijde-
lijk centraal. Laat ouders drie scholen van 
hun voorkeur opgeven.  
En kijk dan waar plek is. Je hanteert voor 

de scholen percentages die gelijk zijn aan 
de bevolkingssamenstelling.”

“Nu ben ik toe aan een stap in mijn eigen 
ontwikkeling. Ik had graag gezien dat het 
schoolsysteem in mijn tijd anders was ge-
worden. Dat het meer zou gaan om het cre-
atieve proces dan om het prestatiegerichte. 
Het denken over onderwijs, daar loop ik 
een beetje tegenaan. Het is allemaal zo star. 
Een kind moet ruimte krijgen om zichzelf 
te worden, heel te worden. Die gedachte, 
daar ga ik verder mee, op andere manieren. 
Het is mijn persoonlijke missie.”

Wat me bij zal blijven en me dierbaar is, 
dat is de opbouw van het huidige team. We 
werken met professionals die zich met hart 

‘   We haDDen een te RoMantisCh 
BeelD oveR geMengDe sCholen’
Het was de eerste school op IJburg. De eerste althans in een echt 
gebouw. Daarvoor was ‘de Willibrordschool’ ondergebracht in een 
noodlokaal aan de Johan van der Keukenstraat op de kop van Haven-
eiland. Één leerkracht had de school, één leerling en één directeur. En 
die directeur –  Annemiek Heggers – neemt afscheid. Na zes jaar. Met 
pijn in het hart. 

en ziel inzetten voor de school, en kiezen 
voor OGO. We zijn een team geworden 
met een missie en visie. Dat vind ik het 
allermooiste van zes jaar, omdat je ziet dat 
het de kinderen goed gaat. Er is een hechte 
band tussen kinderen en leerkracht. Cen-
traal staat: wat heb jij als kind nodig en wat 
kan ik jou bieden? Je ziet dat het werkt. Wij 
zijn eigenaar van dat primaire proces. Het is 
heel moeilijk om dat achter te laten en over 
te dragen. Daar word ik nu zelfs emotioneel 
van bijna. Maar dat team, dat redt zich wel.”

“Van het bestuur heb ik alle ruimte gekregen 
om het op deze manier te doen. Daar ben ik 
dankbaar voor. Ik heb de wijk en onze school 
in zes jaar volwassen zien worden. Er is zoveel 
gegroeid. Dat was heerlijk om mee te maken.”

INDO JAYA
INDONESISCHE SPECIALITEITEN

TRAITEUR & CATERING
H A L A L

PAMPUSLAAN 37 • 1087 HP AMSTERDAM • 06 23712134 • WWW.INDOJAYA.NL

anneMiek heggeRs: eeRste DiReCteUR WilliBRoRDsChool, neeMt afsCheiD
En de club gaat natuurlijk door met het in-
tussen in de wijde omtrek ‘wereldberoemde’ 
Rondje IJburg in september. Heijmans trots: 
“De vereniging leeft. We willen dat het een 
knusse haven wordt, met veel reuring waar 
iedereen een beetje kan aanrommelen. Laag-
drempelig ook, en niet elitair zoals zoveel van 
dit soort verenigingen. Wij zijn er niet alleen 
voor de haven, maar voor de hele wijk.”

‘Noeste Vinexarbeid’
Vijf jaar geleden ontstond het idee om een 
vereniging op te richten en een haven te 
bouwen. Dat klonk eenvoudig. Toine Heij-
mans: “Nu gaan we hem dan beheren, die 
haven, maar we hebben hem ook helemaal 
zelf aangelegd en betaald. We hadden geen 
idee wat er allemaal bij kwam kijken. Fi-
nanciering rond krijgen, contracten sluiten 
met aannemers, steigers uitzoeken, een 
ledenadministratie opzetten.  

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Soms 
zakte de moed ons in de schoenen. Maar 
met een vaste club van vijfendertig en-
thousiaste leden die er al die jaren belan-
geloos veel tijd in staken, zijn we doorge-
gaan. En nu is het zo goed als af! Met dank 
ook aan grote sponsors als Waterstadgroep 
en AM, zonder wie we het nooit hadden 
gered.”

Heijmans verkneukelt zich al op de zomer. 
“Het wordt zo’n mooie haven. In de bol-
ders van de steigers - van verduurzaamd 
Europees hout - zitten lampjes die over de 
steigers schijnen. Dat geeft ’s avonds een 
heel mooi gezicht. Maar het allermooiste 
vind ik nog, dat ons eerste idee, het opzet-
ten van een buurtvereniging, zo goed is 
geslaagd. We hebben lol met elkaar, er zijn 
vriendschappen ontstaan. Het is een echt 
IJburgs ding geworden.’’  

Vervolg van pagina 1

‘We ziJn eR niet  
   alleen vooR De 
haven, We ziJn eR 
vooR De hele WiJk’

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst gaf Claassen 
opdracht om een kunstwerk voor de drie sluizen 
te maken.  De beeldhouwer staat bekend om 
zijn ‘dierstukken’ in de openbare ruimte, zoals 
de olifanten naast de snelweg bij Almere en het 
hondje bij het ABN-kantoor op de Zuidas. Voor het 
Nijlpaard liet hij zich inspireren door ,,het nijlpaard 
bij Artis, het Chinese leger van klei en een rare angst 
bij sluizen.”
Claassen licht toe: ,,Sluizen geven mij altijd het 
idee dat ze helemaal leeg kunnen, zodat je weer 
op de vloer kunt kijken. Net zoals het werk in de 
sluis, kan het Chinese leger van klei van bovenaf 
gadegeslagen worden. Het Nijlpaard is opgesloten 
tussen de kadewanden, maar drijft wel mee op het 
Nationaal Peil. Als het water stijgt, verdwijnt hij 
niet onder water, omdat hij op een ponton staat. In 
vijvers worden vaak nijlpaarden gesuggereerd die 
alleen aan de bovenkant zichtbaar zijn. Om kosten 
te besparen, bestaan deze nijlpaarden ook maar 

voor de helft. Ik ben een beeldhouwer, dus mijn 
nijlpaard is echt. Bovendien kan hij net zoals Jezus 
over water lopen.”

Ondanks het gegeven dat Het Nijlpaard van rubber 
is gemaakt, is de kans dat hij lek raakt klein. ,,Het 
Nijlpaard is gemaakt van hetzelfde materiaal waar 

stootkussens aan de zijkant van een schip van 
gemaakt worden. Hij kan dus wel wat hebben”, 
zegt Claassen. Toch kan Het Nijlpaard niet helemaal 
zonder onderhoud. Zo moet het ponton een keer in 
de vijf jaar uit het water gehaald worden ter inspectie. 
,,En hij zou zo nu en dan eens schoongespoten 
mogen worden”, vindt de kunstenaar.

het niJlpaaRD WoRDt vieR

tekst: DieUWeRtJe MeRtens

Hij is er langer dan de meeste IJburgers, 
hoewel hij de enige is die (nog steeds) 
natte voeten haalt. Door zijn afmetingen 
kun je eigenlijk niet om hem heen, maar 
anderzijds moet je wel naar beneden kijken 
om hem te zien. In juni 2005 bracht beeld-
houwer Tom Claassen Het Nijlpaard naar 
Sluis 2008. Het rubberen kunstwerk van 6 
x 3 meter ligt in het water en drijft mee op 
de waterstand. Het eerste kunstwerk van 
IJburg viert dit jaar haar vierde verjaardag.
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Als het aan het college van B&W ligt, komen er definitief 
zeven sterke stadsdelen. De taakverdeling tussen de centrale 
stad en de stadsdelen zal duidelijker worden aangegeven. 
Ook samenwerken met de buurt en werken gericht op de 
buurt wordt heel belangrijk. Deze aspecten komen volgens 
het College de kwaliteit van de stadsdelen ten goede. Als de 
gemeenteraad met het voorstel instemt, dan zullen de nieu-
we stadsdelen per 1 mei 2010 van start gaan.

In het model van de zeven stadsdelen, waar het College voor kiest, 
bestaat Amsterdam straks uit de volgende stadsdelen: Noord, Nieuw 
West, Westpoort, West, Zuid, Oost en Zuidoost

In de nota staat over het betrekken van het snel groeiende IJburg bij de 
fusie van Zeeburg met Oost-Watergraafsmeer: ‘Door de groei van IJburg 
stijgt het (geprognosticeerde) inwonersaantal van het fusiestadsdeel 
Oost geleidelijk naar 165.000 inwoners in 2030. Pas tussen 2020 en 2030 
groeit Oost naar verwachting uit tot het grootste stadsdeel. Vooralsnog 
ziet het College in deze prognose geen reden Zeeburg als zelfstandig 
stadsdeel te handhaven; stadsdeel Zeeburg pleit hier zelf ook niet voor. 
In het perspectief van de metropoolontwikkeling van Amsterdam kan 
tegen 2030 een nieuwe afweging gemaakt worden.’

Vervolg van pagina 1

eén aMsteRDaM: College van B&W  
kiest vooR zeven gRote staDsDelen

iJburg bij stadsdeel  
oost: zeeburg en  
oost/watergraafsmeer 
gefuseerd

Feestelijke onthulling van Het Nijlpaard in 2005



7

ali el ataRi

de Brug • www.debrugkrant.nl • info@debrugkrant.nl

iJBURgeR
voetBalleR DeMy De zeeUW

‘hier ga ik nooit meer weg’
Demy de Zeeuw mag zich met 
zijn club AZ bijna landskampioen 
noemen. En wie weet is het al zover 
op het moment dat u dit leest. Dat 
zou een fantastische prestatie zijn. 
De club uit Alkmaar werd het één 
keer eerder, De Zeeuw zelf werd het 
nog nooit. “Als we geen fouten meer 
maken weten we het op 26 april, 
na de topper tegen Ajax, zeker. We 
staan zoveel punten voor op de rest, 
dat mogen we niet meer weggeven. 
Maar ik wil dit eigenlijk niet hardop 
zeggen. Twee jaar geleden waren we 
er ook heel dichtbij, maar gaven we 
het op de allerlaatste speeldag uit 
handen.”

De in Apeldoorn geboren en 
getogen voetballer maakte zijn 
debuut in het betaalde voetbal 
in 2001 bij Go Ahead Eagles. Na 
het vierde seizoen maakte hij de 
overstap naar eredivisieclub AZ uit 
Alkmaar. Onder coach Van Gaal 
heeft hij het prima naar zijn zin. 
“Toen ik bij AZ ging spelen, moest ik 
snel een huis hebben. Ik dacht eerst 
aan Alkmaar. Tot iemand zei: je moet 
eens in IJburg gaan kijken, dat is leuk 
en er staat veel te koop. Ik vind: als 
je de kans krijgt om in Amsterdam 
te gaan wonen, moet je het doen. 
Daarbij houd ik van nieuwbouw. 
Mijn eerste woning - dat was dus vier 
jaar geleden - zat in blok 33. Toen ik 
ging samenwonen, vorig jaar, heb ik 
iets in blok 4 gekocht.”

Demy de Zeeuw vindt het op IJburg 
‘geweldig’. “Rustig, relaxed, een 

mooi huis en een mooi uitzicht. Ik 
zit zo in de stad, waar ik graag kom. 
Toen ik in Apeldoorn woonde, kwam 
ik ook al veel in Amsterdam. Ik ben 
blij dat ik hier nu woon. Moussa 
Dembélé, een ploeggenoot, woont 
sinds kort, op mijn aanraden, op 
een steenworp afstand en dat is 
heel gezellig. IJburg is een prima 
uitvalsbasis, ik ben zo in Alkmaar. Om 
negen uur ga ik weg, om kwart voor 
tien sta ik op het veld. Rond een uur 
of drie ben ik weer thuis. Een dag per 
week zijn we vrij, dat is meestal de 
derde dag na een wedstrijd. Nu doe 
ik in mijn vrije tijd nog cursus een 
Spaans erbij. Gewoon, omdat ik dat 
leuk vind. Het is een mooie taal.”

Maar doet hij dat ook niet een 
beetje met het oog op de toekomst? 
Demy: “Nee, echt niet. Ik heb het 
ontzettend naar mijn zin bij AZ. 
Alleen, als er een leuke club komt 
dan wil ik daar wel over na denken. 
Waarbij het me weinig kan schelen 
of het een Spaanse, een Duitse of 
Engelse club is. De Arena is ook wel 
lekker dichtbij? Ja, haha, maar dat 
wordt het niet. Wat ik ervan hoor 
is het bij AZ een stuk gezelliger. 
Dat maak ik op uit de verhalen van 
Ajacied Jan Vertonghen, die hier 
trouwens ook gewoond heeft.”

De Zeeuw is een sportfanaat in hart 
en nieren. Als klein kind was hij 
altijd al op straat aan het voetballen, 
maar ook nu nog sport hij zoveel 
mogelijk – zelfs in zijn vrije tijd. En 
de wereld blijkt klein te zijn. “Als 

ik in de zomer – na een maandje 
vrij – weer fit moet zijn, ga ik 
hardlopen. Meestal het rondje Bert 
Haanstrakade, Benno Premselabrug 
en dan via het Diemerpark terug. Ik 
sport ook graag bij Life & Kicking. 
De eigenaar en een paar jongens die 
daar werken ken ik nog van vroeger 
uit Apeldoorn. Die gasten zaten bij 
mijn broertje in het voetbalteam.”

Zoals gezegd, als hij naar het 
buitenland gaat, verkoopt hij zijn 

huis in IJburg niet. “Misschien ga ik 
ooit nog aan het water wonen, als 
ik kinderen heb. Maar ik wil hier 
in principe niet weg. IJburg ligt 
perfect: dichtbij Schiphol, vlakbij de 
A1 richting Apeldoorn. En het eiland 
heeft eigenlijk alles: winkels, lekker 
eten bij N.A.P. En kappers genoeg, 
haha. Laatst dacht ik: er is hier geen 
schoenmaker of sleutelmaker. Maar 
verder… Vanuit mijn slaapkamer 
kan ik tot ver in het park kijken. Dat 
voelt als vakantie.”

Middenvelder van AZ en van het Nederlands Elftal Demy de 
Zeeuw (25) woont al vier jaar met plezier op IJburg. Heerlijk 
toch? Glimlachend denkt hij terug aan de blokhutsnackerij en 
de provisorische supermarkt. Jawel, ooit hoopt hij nog eens een 
tijdje in het buitenland te voetballen. Maar zijn appartement op 
Haveneiland houdt hij gewoon aan. “Hier ga ik niet meer weg.

Demy de Zeeuw in Blok 4: ‘Kappers genoeg,  
maar voor een goede schoenmaker moet je naar Oost’ 

‘ BiJ az is het  
gezelligeR Dan  
BiJ aJax’

Goed 
bereikbare

winkel- en 
kantoor-
ruimtes

Bent u op zoek naar goed bereikbare winkel- of  kantoor  ruimte 
op IJburg in Amsterdam? Dan kunt u terecht in Multifunk.

verhuurt

Multifunctionele 
bedrijfsruimtes 
op IJburg

Multifunk ligt aan de IJburglaan, op 

een goed bereikbare en zichtbare 

locatie. Vanaf de ring A10 parkeert u 

binnen een minuut direct voor de 

deur. De ruimtes op de begane grond 

zijn zeer geschikt als winkelruimte. 

De ruimtes op de eerste verdieping 

lenen zich prima voor kantoor ruimte. 

De afgewerkte units zijn al te huur 

vanaf 50 m2, voor een huurprijs van 

s 550,- per maand. U kunt ook een 

parkeerplaats huren. Wilt u meer 

informatie of wilt u een ruimte 

bezichtigen?  Kijk op www.ymere.nl 

of bel met Ymere op 0800 – 0006.

www.ymere.nl

Van Fluorbehandeling tot beugel van verstandskies  
tot cosmetische behandelingen

Flexibele openingstijden (’s avonds en zaterdag open)

Ervaren tandartsen met ondermeer orthodontie specialisatie

Kindvriendelijke behandeltechnieken

Grote ervaring met angstige patienten 

Kaakchirurgische behandelingen mogelijk 

Bel of mail nu voor een afspraak, 
of loop gewoon even langs

Tandartspraktijk IJburg 
IJburglaan 1287 

1087 GJ, Amsterdam
tel. 020 416 66 54 

info@tandartspraktijkijburg.nl
www.tandartspraktijkijburg.nl

Tandartspraktijk IJburg: 
de complete praktijk voor al uw  
tandartsbehandelingen!

MoleMann Mental Health Clinics (MMHC)  is een door de overheid 
erkende organisatie waar kinderen, volwassenen en ouderen worden 
behandeld met diverse psychische klachten. 

 

De vestiging Amsterdam-IJburg organiseert in mei en juni drie 
informatieavonden voor cliënten:

 

● Donderdag 28 mei 2009 
van 19.00-21.00 uur: ‘AD(H)D bij volwassenen’

● Donderdag 4 juni 2009 
van 19.00-21.00 uur: ‘Autisme bij volwassenen’

● Donderdag 18 juni 2009 
van 19.00-21.00 uur: ‘Gepest worden op school en/of werk’

 

 

De informatieavonden zijn bedoeld voor iedereen (jongeren en 
volwassenen) die denkt zelf last te hebben van AD(H)D of autisme of 
zij die gepest worden. Familie, partners en andere betrokkenen zijn 
eveneens van harte welkom.

 

Informatie en aanmelding

U kunt zich aanmelden tot één week voor de betreffende avond:

● via telefoonnummer:  020-4167706 

of

● via email: amsterdamijburg@molemann.nl

 De bijeenkomst vindt plaats op lokatie Amsterdam-IJburg, 
adres zie hierboven.

MoleMann Mental Health Clinics

Lokatie Amsterdam-IJburg 

Frans Zieglerstraat 26-32

1087 HN Amsterdam-IJburg

020-416 7706

     MoleMann Mental

     Health Clinics is een

     organisatie waar

     cliënten met psychische

     problemen worden

     behandeld

   word lid  
          van de 
grootste familie  
       op ijburg

www.lifeandkicking.nl
Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922

informatie • nieuws • roddels • discussies

DE website voor en door bewoners van IJburg

www.ijbrug.nl



1 Paul
Paul’s handen zijn knalgeel. Hij heeft zojuist 
de bakstenen bovenkant van zijn boot 
Mirageel geverfd. “Ik vind het mooi, ja. De 
verf heb ik speciaal laten maken; 220 euro 
per pot, alsjeblieft, dankjewel. Er komt nog 
een groene rand onder. Deze boot is een 
zogenoemde Tweede Wereldoorlogtanker, 
ook wel Engelandvaarder genoemd. 250 
ton, gedeeltelijk van beton. Wij drijven niet, 
wij staan op de bodem.”

“Dit is een fantastische plek. Ik kom van 
de Borneokade, maar daar werd het me 
teveel baksteen. Hier heb je de vrijheid nog. 
Unieke rough country, waar ik nog rustig 
een vuurpotje kan aansteken. Ik ben een 
vogelaar, net als veel van mijn buren trou-
wens. Het leukste wat we hier laatste tijd 
hebben gezien zijn een ijsvogel, een bonte 
specht en een langstaartmees.”

“Dit gebied is van Rijkswaterstaat. De 
discussie speelt heel erg of de ligplaatsen nu 
van Amsterdam zijn. De gemeente is bezig 
met dat project Zeeburgereiland. Zij vinden 
dat het hier Amsterdam is, dus zijn ze lig-
geld gaan vragen. Ik woon hier nog niet zo 
lang, maar sommige buren hebben al een 
fikse rekening gekregen.”

De Zuider IJdijk is lang en heeft 
veel gezichten. Zo ligt hier – om 
maar een voorbeeld te geven - niet 
alleen de roemruchte camping 
Zeeburg, maar vind je er ook de 
restanten van De Beeldentuin van 
kunstenaar Theo Niermeijer. We 
beginnen onze wandeling vanaf 
de pas gerenoveerde Amsterdamse 
Brug. Met aan de ene kant het glin-
sterende water van het Marken-
meer en aan de andere dat van het 
Amsterdam-Rijnkanaal struinen we 
langs de eerste boten. Wie wonen 
hier? We komen er niet achter. De 
aanloopsteigers namelijk zijn lang, 
stil en voorzien van hekwerken 
met daarop portretjes van angst-
aanjagende honden: ‘Hier waak 
ik.’ Even verderop hebben we meer 
geluk.

“Als de plannen te ambitieus worden, ben ik 
gewoon weer weg. Het zou wel jammer zijn, 
want rafelranden aan de stad worden steeds 
zeldzamer. Het aangeharkte Nederland ben 
ik meer dan zat. Ach, als de crisis nog even 
voortduurt, komen er vanzelf weer meer 
rafelrandjes. Over de juppenbuurt Borneo 
zou ik graag nog dit willeen zeggen: Ik ben 
er vooral weggegaan toen mijn buurman 
ging klagen over ‘geurtjes in zijn carport’, 
die van mijn houtkachel zouden komen. 
Nota bene een open carport hè. Dat gezeur 
was voor mij de druppel.”

2 Leo
“Deze boot hebben we gekocht, helemaal 
gestript en eigenhandig weer opgebouwd. 
We zijn er drie maanden mee bezig geweest, 
en toen zijn we er ingetrokken. Hij was nog 
niet helemaal af, maar we mochten bij de 
buren douchen. Dat was in dubbel opzicht 
een warm bad waarin we terecht kwamen. 
De mensen waren zo behulpzaam. De een 
had gereedschap te leen, de ander kwam 
zelfs een handje helpen.”

“Eerst woonden we in de Indische Buurt. 
Onafhankelijk van elkaar fietsten we over 
de Amsterdamse brug en dachten we: wat 
een leuk plekje is dat. Het zag er zo idyllisch 

de straat
zuider iJdijk

de Brug • www.debrugkrant.nl • info@debrugkrant.nl 9

uit. In Amsterdam en toch buiten. Op een 
dag zijn we er gaan wandelen. Een vrouw 
- nu de buurvrouw - nodigde ons een uit 
voor kopje koffie. We vroegen haar natuur-
lijk hoe het is om hier te wonen. En zo is 
het gekomen.”

“Het is wel anders dan gewone buurtjes, je 
moet het kunnen. Ze zeggen toch: koop een 
boot, werk je dood. Nou, dat valt best mee, 
maar er is wel altijd iets te doen. Dan is het 
water weer hoog, dan is het water weer laag, 
dan weer zijn de touwen los. Onze allereer-
ste nacht hier woedde er een helse storm. 
Toen dacht ik: o jee, wat ben ik begonnen 
om op een boot te gaan wonen! Maar dat 
was echt extreem. Daarna heb ik nooit 
meer spijt gehad.”

“Dit gebied heet de Zeeburgerkom. Wij zijn 
de bootmensen, de bewoners van het terrein 
verderop noemen we terreintjesmensen. Met 
de aanstaande bebouwing van het Zeebur-
gereiland zullen zij weg moeten. Gelukkig 
duurt dat nog wel tijdje. Voor ons boten-
mensen verandert er waarschijnlijk weinig. 
Al vrees ik het heien. Het project heeft 
ook een voordeel: voorzieningen komen 
dichterbij. Dat heb ik al ondervonden met 
tramlijn 26. Heel fijn dat-ie er is. Ineens 

1

Paul Cuper (42),  
zoon Joris (12) en  
Bora de hond
180 m2 • Woonboot
Sinds juli 2008

2

Leo (31), samenwonend 
met vriend Elfried en  
zoon Zev (3)
90 m2 • Woonboot
Sinds mei 2005

3

Ernst (33) en Lars (41)
Soort van woonwagens
m2 schommelt • Sinds 2006

kunnen we binnen 10 minuten op Centraal 
Station zijn.”
“Als de tweeling er is – het worden twee 
jongens, dat weten we al -  zullen we op-
nieuw moeten gaan klussen: de boot moet 
groter worden. Maar een ding is zeker: hier 
wil ik nooit meer weg.”

3 Ernst en Lars
L Dit terrein is de voormalige Beeldentuin 
van kunstenaar Theo Niermeijer. Dat kan je 
nog wel zien, toch? Die stalen objecten, zijn 
door hem gemaakt. Dit is een fantastische 
plek, lekker groen. En geen parkeerbeheer! 
Aan dat soort dingen heb ik zo’n hekel. Ik 
zit hier nu een jaar of drie en het bevalt 
uitstekend. Op dit moment klus ik aan 
een nieuwe werkplaats. Van oudsher is dit 
een atelierterrein. We wonen hier eigenlijk 
niet, hè. Wat je ziet is een verzameling van 
ateliers. De mensen werken hier alleen 
maar. Oké, we blijven af en toe wel eens een 
nachtje slapen …”

E “En we stoken graag een vuurtje. Hier 
gebeurt tenminste wat. Het is eigenlijk net 
een klein dorp. Ik ben niet zo’n prater. Toen 
ik jullie aan zag komen lopen, dacht ik stie-
kem: liever niet. Hoe minder ze weten, hoe 
beter ik het vind.”

ACTIE
HALVE KIP + PATAT

€ 4,95

ACTIE
KIP GRILL MENU

€ 6,-

GRILL’S FASTFOOD 

WINKELCENTRUM IJBURG VLAKBIJ DE HEMA 
7 DAGEN IN DE WEEK OPEN VAN 1200 TOT 2200 UUR • 020 4161242

NAP Amsterdam
Krijn Taconiskade 124
1087 HV Amsterdam
T: 020- 416 4000
F: 020- 416 4001
info@napamsterdam.nl

scHiTTereNd 
TerrAs AAN de 
jAcHTHAVeN 
VAN ijburg 

Zeven dagen per week 
vanaf 10 uur ‘s ochtends 
geopend
 
N.A.P. heeft regelmatig 
live optredens, check onze 
agenda:

www.napamsterdam.nl

alle  
dagen  
open
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waardoor van de vegetatie in 
broedgebieden doorgaans weinig 
over blijft. Evenals van bomen 
trouwens, waarin de aalscholver zijn 
nest maakt. In een aalscholverkolonie 
hangt – alsof het allemaal nog niet 
genoeg is - ook een sterke vislucht. 

De grootste kolonie aalscholvers is 
te vinden in de Oostvaardersplassen. 
Soms trekken ze weg, als de winter 

De aalscholver, een flinke en 
opvallende vogel, wordt ook wel 
scholver, scholverd of schollevaar 
genoemd. Hij heeft een lange, 
rekbare hals en een snavel met 
haakvormige punt. Zijn verenkleed 
is glanzend zwart met soms 
een groenige gloed, en met 
een opvallende witte vlek. Een 
aalscholver heeft zwemvliezen en 
kan behoorlijk goed zwemmen.

In de Brug iedere keer iets over een dier uit Het Diemerpark. Deze keer de Aalscholver!

Tussen IJburg en Diemen-Noord ligt het Diemerpark. In de jaren ’60, toen dit gebied, de Diemerzeedijk, 
nog mijlenver van de stad Amsterdam lag, werd het gebruikt als stortplaats voor allerlei soorten afval. 
Maar voor de komst van de eerste bewoners naar IJburg, werd de voormalige stortplaats helemaal in-
gepakt in een soort omgekeerde doos. En werd er een leeflaag op aangebracht. Er ontstond een uniek 
park, waarin veel bijzonderde dieren wonen. Wie goed oplet zou er bijvoorbeeld vossen, hermelijnen, 
blauwborstjes, vleermuizen en zelfs de zeer zeldzame ringslang kunnen tegenkomen.

Beesten
Boel

’karrk’
Aalscholvers horen tot de 
pelikaanachtigen. Zij broeden 
in kolonies. De maaltijd van de 
aalscholver bestaat vrijwel alleen 
uit vis. Hij grijpt ze terwijl hij onder 
water duikt. En het maakt hem 
niets uit of dat water nou zoet, 
zout, of brak is. Als aalscholvers 
aan het oppervlak zwemmen, 
liggen ze opvallend diep. Onder 
water zwemmen ze met krachtige 
pootslagen en ingeklapte vleugels. 
Ze blijven soms langer dan een 
minuut onder water. De aalscholver 
heeft - in tegenstelling tot andere 
zwemmende en duikende vogels 
– niet zo’n goede beschermende 
en waterafstotende vetlaag op 
zijn veren. Daarom zit hij na elke 
zwemtocht in die karakteristieke 
houding, rechtop met gespreide 
vleugels, in de zon om op te drogen.

Vis op het menu dus. En dat had hem 
bijna de kop gekost. Tegenwoordig 
weet men dat hij voornamelijk 
brasem eet, die hij net zo makkelijk 
uit het IJsselmeer vist. Maar vroeger 
dachten vooral de beroepsvissers 
dat hij het liefste heel veel paling 
at, en dus zagen ze hem als grote 
concurrent. De vissers bejaagden de 
aalscholver, totdat er bijna geen een 
meer over was. Daardoor werden ze 
vrij zeldzaam. Hij kreeg in de jaren 
’60 zelfs een beschermde status. 
Gelukkig is het aantal aalscholvers nu 
weer helemaal op peil. 
 
Zure poep
De poep van de aalscholver is 
behoorlijk zuur. Dat zuur bijt nogal, 

&Doe Mee 

Win
Wil jij deze Koninklijke vis 
winnen?! Teken, kleur, knip, 
knutsel of fotografeer je mooiste 
vis ooit. Lever je kunstwerk voor 
14 mei in bij De Beestenwinkel 
(IJburglaan 567-569). 
Op vrijdag 15 mei om 16.00 
uur wordt in de winkel de 
prijswinnaar bekend gemaakt. 
Alle inzendingen worden 
tentoongesteld in de etalage. 

De aalscholver zit na elke zwemtocht het liefste 
op een paaltje in de zon om op te drogen.

heel koud is. Dan vliegen ze in 
V-formatie naar Frankrijk, Spanje en 
de westelijke Middellandse Zee, soms 
helemaal tot in Tunesië. In normale 
winters wordt de Nederlandse 
populatie juist aangevuld met 
aalscholvers uit het koudere 
Scandinavië, vooral uit Denemarken.

Wetenschappelijke naam 
Phalacrocorax carbo  
Engelse naam great cormorant 
Orde Pelikaanachtigen 
Verspreiding Europa, Afrika, 
Zuid-Azië, oostelijk Noord-Amerika 
Voedsel vis en amfibieen 
Spanwijdte 120 tot 150 cm
Lengte 80 - 100 cm 
Gewicht tot 3,5 kg
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etos • gouDen kom chInees restaurant • gall&gall • van nIeuwpoort makelaars • het DIerenpunt IJburg  
hunkemöller • rabobank • bruna • Dekker & wInkler brooD & banket • bart verkerk keurslager • hema • vIsgIlDe 
IJburg • pamba stomerIJ • grIll’s fastfooD • Jane flowers • vomar voorDeelmarkt • De beestenwInkel kaDootJes op 
pootJes • hIzI haIr • zeeman • blokker • albert heIJn • pret op IJburg kInDerkleDIng • globe reIsburo • bIkes & boarDs 



Movie Max 

presenteert

iJburglaan 842 • 1087 ge aMsterdaM • 020 7770362/4165678

Koninginnedagactie
Bij aankoop van 10 euro aan boodschappen 50% korting op een week film 

Bezoek onze veelzijdige compacte supermarkt en nachtwinkel 

Snelle computer repair service door tom Repair Shop. Bij elke computer
reperatie, een persoonlijk recessieadvies van een professioneel begeleider

Lekker ijs van Ben & Jerry’s, Häagen-dazs, austrelian  
en het complete ola assortiment 

en natuurlijk keuze uit heel veel (nieuwe) films voor jong en oud

Kom SneL eenS LangS!

vRiJdag t/m zateRdag 1400 tot 2300 uuR zondag t/m dondeRdag 1400 tot 2200 uuR

aDhD
woninginrichting

IJburglaan 1403 • 1087 KH Amsterdam • 020 4167 183

www.adhdwoninginrichting.nl

Ik ben een groot voorstander 
van een duidelijke scheiding 
tussen dieren- en mensenrijk. Een 
documentaire over de veranderende 
habitat van de wilde kat, boeiend. 
Een fotoreportage over dappere 
Dingo’s in National Geographic, 
fascinerend. Een Chihuahua in een 
tas, daar kan ik niets mee. Toch is 
het leeuwendeel van de mensen 
dol op gecultiveerde viervoeters. 
Er bestaat zelfs een Hyves voor 
honden genaamd Dogtree: a 
service that connects you with other 
dog owners. Het is niet anders, ik 
zal met de hond en zijn bezitter 
moeten leven. Waar ik echter niet 
mee hoef te leven is de shit. En daar 
heb ik het recht aan mijn zijde. 
In artikel 11 van de Algemeen 
Plaatselijke Verordening (APV) staat 
onder andere dat:

• de rechthebbende op een hond 
verplicht is, ervoor te zorgen dat 
die hond, indien deze zich op of 
aan de weg bevindt, zich niet van 
uitwerpselen ontdoet. 

• de rechthebbende op een hond 
ervoor zorgt, dat de uitwerpselen 
onmiddellijk worden verwijderd 
en worden gedeponeerd op een 
plaats als hiervoor bedoeld. 

• de rechthebbende verplicht is, 
indien hij zich met een hond op 
de weg bevindt, een doeltreffend 
hulpmiddel bij zich te hebben dat 
geschikt is voor de verwijdering 
van de uitwerpselen. 

Even een klein kostenplaatje 
bij overtreding: Niet in bezit 
hebben van opruimmiddel € 75 
/ Uitwerpselen niet opruimen € 
75 / Los laten lopen op openbare 

weg € 50 / Los laten lopen 
op kinderspeelplaats € 75. 
Burgemeester, die hond is een 
uitkomst tijdens de crisis. Leve de 
drol! Stop die fietsfuiken op de 
Prins Hendrikkade waarbij tien 
agenten worden ingezet. Er zijn 
meer drollen op straat dan fietsers 
zonder licht. Simpel rekensommetje, 
toch? Helaas moet ik de eerste 
agent die een bekeuring uitschrijft 
bij een dampende drol nog 
ontmoeten.

Weet je wat ook zo vreemd is? 
Je hoort hondenbezitters vaak 
zeggen: “Fluffy, das geen hond, 
das ons kindje!!’’ Bullshit zeg ik 
dan. Je eigen kind verschoon je, 
je ruimt met liefde de troep en 
dus de poep op. Maar als Fluffy 
kakt, wordt beschaamd de andere 
kant opgekeken. De meeste 
eigenaren lopen tot mijn spijt nog 
steeds zonder opruimen weg van 
de plaats delict. Ook op IJburg 
resulteert een blokje om steevast 
in ergernis. Zelfs als je binnen blijft 
word je er mee geconfronteerd. 
Spelende kinderen nemen de 

drollen gewoon mee onder hun 
schoen.

Maar ik ben er uit, ik heb de 
oplossing gevonden. Poepcriminelen 
moet je openbaar te kakken zetten. 
En dat kan op het internet. Het 
begint met een goed webadres; 
tekakkenzetten.nl is nog vrij. 
Vervolgens een oproep aan 
iedereen om baasjes die de shit 
van hun viervoeter niet opruimen 
te fotograferen (Iedereen heeft 
tegenwoordig een mobiel met 
camera). Hoe gênanter de foto 
hoe beter: Hond, drol en baas 
op heterdaad betrapt. Thuis snel 
uploaden en klaar is Kees! Misschien 
kunnen we een begin maken op 
www.debrugkrant.nl. Daarom roep 
ik iedereen bij deze op om foto’s van 
baasjes in overtreding op te sturen 
naar de redactie onder vermelding 
van De Poephoek. 

Baasjes zonder poepzakje, jullie zijn 
gewaarschuwd, trek je beste pak 
aan als je de hond uitlaat, wie weet 
haal je binnenkort de krant.

leip van 
JoUW shit 

oUWe
olaveyoU

De eerste zonnige dag dit jaar, ik stap naar buiten en zie hoe 
het pas ingezaaide perk voor ons appartement volledig wordt 
omgewroet door een langharig keffertje. Een paar meter ver-
der, vlak naast de narcissen doet het zijn behoefte. Het baasje 
kijkt de andere kant op. Ochtend naar de klote. 

“We woonden eerst met z’n tweetjes in 
Oud Zuid, op 45 m2. Daarna hebben we 
vanwege ons werk drie jaar op Curaçao 
gewoond. Een jaar geleden ongeveer zijn 
we terug gekomen. De vraag rees waar 
we zouden willen wonen? We hadden 
inmiddels een kind en de tweede was 
onderweg. De stad konden we nog niet 
helemaal loslaten. Ons werk zit er en 
onze vrienden wonen er tenslotte. Toen 
hoorden we over IJburg en zijn we er 
eens gaan kijken.”

“Eigenlijk waren we er meteen gek op. 
Dit is buitenleven mét een lifeline met 
de stad. Wij vinden alles mooi hier: het 
park, het strand, de architectuur. Blok 
55A sprak ons al aan vanaf de tekening. 

Mischa (34), Luc ( 33), Valentijn (2,5), Lexi (5 maanden) en Ober 
(de hond) zijn toekomstige bewoners van blok 55A op het Gro-
te Rieteiland Oost. Ze verheugen zich enorm op hun nieuwe 
huis. “We hopen natuurlijk, dat dit het leukste blok van IJburg 
wordt. Aan ons zal het in ieder geval niet liggen. Moet je kijken 
wat een uitzicht!”

Het ligt zo lekker aan het water. De loting 
was natuurlijk wel even spannend, maar 
gelukkig werden we ingeloot. En wat 
blijkt? Onze huidige buren worden ook 
in blok55a weer onze buren!”

“Elk weekend staan we voor het hek te 
kijken hoe het vordert met de bouw. Ze 
liggen voor op schema - er wordt hard 
gewerkt hier. Moet je toch eens kijken wat 
een uitzicht we hebben over het water 
en het Diemerpark. We hopen natuurlijk 
dat dit een hele gezellig straat gaat 
worden. We zitten sowieso niet aan een 
doorgaande weg. Ik zie ons al zitten voor 
het huis als de zon schijnt. De kinderen 
spelen lekker op straat. Dit is echt een 
grote-mensen-huis. Fantastisch toch?”

Blok 55A 
Blok 56A
De vrijheiD vAn het wAter

&

architect Ellerman Lucas van Vugt, Rijswijk • opdrachtgever Wa-
terstad 3 • 16 vrijstaande en geschakelde villa’s • 170-200m2 • parkeren 
op eigen terrein • aan het water • uitzicht op Diemerpark • verWachte 
oplevering december 2009

architect KOW, Den Haag • opdrachtgever Waterstad 3 • afnemer Ymere 
Ontwikkeling • 60 huurwoningen • midden duur segment • 7 verdiepingen • 85-
127 m2 • aan het water van de Groene Tunnel • parkeerplaatsen en berging in de 
kelder • verWachte oplevering september 2009

Advertentie

Blok 55A Blok 56A

www.wAterstAD3.nl

ProjectleiDer vAn Blok 55A is GABriëlle vAn wAes, wAterstAD 3
“Ik merk dat kopers enthousiast zijn. De aannemer zegt dat ze heel vaak komen kijken, en soms zelfs bitterballen meenemen voor de bouwvakkers. Dit hebben we natuur-
lijk liever niet omdat - hoe spannend het bouwen van je eigen droomhuis ook is - een bouwterrein voor kopers een onveilig terrein is. Om de mensen toch gelegenheid te 
geven hun nieuwe huis van dichtbij te bekijken, hebben we op 24 april een uitgebreide koperskijkdag georganiseerd. We vieren dan ook dat het hoogste punt van de bouw 
is bereikt. Ondanks de slechte weersomstandigheden van de afgelopen maanden zijn de aannemer en Waterstad 3 zeer tevreden over de voortgang van de bouw.”

“Het is bijzonder dat ondanks de stagnerende verkoopmarkt er nog steeds mensen contact opnemen met de makelaars of er nog woningen vrij zijn. Maar bijna alle koop-
contracten zijn rond. Waterstad 3 had al eerder ervaring met villa’s in het luxere segment (blok 28b), maar had de grote belangstelling voor blok 55A (84 inschrijvingen 
voor 16 villa’s in augustus 2008) niet verwacht.”

ProjectleiDer vAn Blok 56A is MArlo vuyk,  
wAterstAD 3
“Dit nieuwe plan ligt schitterend aan het water van de Groene Tunnel, de hoofd-
waterweg van IJburg. Daar zie je boten in alle soorten en maten langs varen. 
Vanuit de voorkant van het huis kijk je uit over het Theo van Goghpark, waar van 
alles gebeurt. De zonzijde van het huis heeft een mooi groot balkon. De architec-
tuur is heel mooi strak”



Er wordt wat afgemopperd over 
hangjongeren. Heel veel. Het 
heeft soms wat armoedigs, vind 
ik. Want het gemopper lijkt wel 
erg vaak te komen van mensen 
die zijn vergeten dat ze zelf ook 
jong zijn geweest. Zelf nooit 
gehangen? Nooit kattenkwaad 
uitgehaald in het winkelcentrum? 
Tuurlijk wel. De eerste regel voor 
het omgaan met hangjongeren is 

• flitspalen bij piet heintunnel Bij 
de Piet Heintunnel op het kruispunt 
IJburglaan-Zuiderzeeweg zijn eind 
maart 2009 flitspalen geplaatst. De flit-
spalen staan aan weerszijden van de 
IJburglaan bij de verkeerslichten. De 
flitskasten registreren het rijden door 
rood licht en het overschrijden van de 
maximum snelheid van 50 km/u. De flit-
spalen moeten de verkeersveiligheid 
op het kruispunt bevorderen.
• Bijenkast in het Diemerpark van 
de weblog van Els Corporaal: stadsdeel-
ecologe en beheerder Diemerpark
“Afgelopen weekend heeft een volks-
verhuizing plaatsgevonden in het Die-
merpark. Er is een bijenkast geplaatst 
waar momenteel zo’n tienduizend in-
dividuen wonen. Bijen zijn erg nuttige 
diertjes die zorgen voor de instand-
houding van vele verschillende soorten 
planten en bomen. Honingbijen zijn in 
ons land de belangrijkste bestuivers. 
Meer zaden en vruchten trekken meer 
vogels aan. De meeste bijenplanten 
lokken ook heel wat andere nuttige 
insecten: vlinders, hommels... Kortom, 
honingbijen en bijen algemeen helpen 
flora en fauna vooruit. Voorlopig staat 
er 1 kast, als het succesvol is kunnen we 
uitbreiden.” 
• eerste paal iJburg College en in-
door sporthal Op donderdag 2 april 
sloeg Carolien Gehrels, wethouder sport 
van de gemeente Amsterdam, in aan-
wezigheid van leerlingen, docenten en 
overige medewerkers de eerste paal 
voor de nieuwbouw van het IJburg Col-
lege. Het nieuwe gebouw komt op de 
hoek van de IJburglaan en de Pampus-
laan, en herbergt ook een multifuncti-
onele sporthal. De oplevering staat ge-
pland voor april 2011.
• half mei vernieuwde camping 
zeeburg in gebruik genomen Het 
terrein van de camping bij de Amster-
damse Brug is de afgelopen maanden 
gesaneerd. Puin en ander afval dat er 
vroeger is gestort, is afgedekt met een 
dikke laag klei en zand, overeenkom-
stig de milieuregels. De weggetjes zijn 
herstraat en er is groen geplant. Stads-
deel Zeeburg heeft bijna 4 ton in de 
sanering en renovatie gestoken. Cam-
pingbeheerder Weijenborg heeft de 
renovatie aangegrepen om extra te in-
vesteren: hij kocht 45 wagonnettes, die 
hij zelf aanduidt als Pipowagens. 

KORT
  NIEUWS
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dan ook een beetje te relativeren 
en niet in iedere jongere een 
misdadiger te zien.

De tweede regel is dat je er 
vaak best wat van kunt zeggen, 
van het irritante gedrag van 
hangjongeren. Let wel: irritant 
gedrag, niet crimineel gedrag. Een 
bankoverval door doorgewinterde 
criminelen beëindig je niet 
met een vriendelijk woord, het 
slopen van de toegangsdeur 
van je flatgebouw door een 
stel opgeschoten jochies dus 
waarschijnlijk ook niet. Dan moet 

je de politie bellen en goed 
kijken hoe de daders er uit zien. 
Maar breng jezelf niet in gevaar.

Van irritant gedrag kun je 
wat zeggen. Maar denk 
dan wel aan regel drie: 

hoe zou je zelf aangesproken 
willen worden? He, idioot, stop 
met dat achterlijke gedrag! 
Het zou niet werken. Je vangt 

meer vliegen met stroop dan met 
azijn, leer ik mijn dochters. En met 
hangjongeren werkt het natuurlijk 
net zo. Die hangjongeren gaan 
heus niet tegen je zeggen dat 
je gelijk hebt en dat ze zich 
inderdaad achterlijk gedragen. 
Het gaat er om dat je gelijk krijgt. 
En daarvoor kun je waarschijnlijk 
beter een onschuldig grapje 
maken, zeggen waar je last 
van hebt en ze gezichtsverlies 
besparen.

Hoe ik dat allemaal weet? Ik 
heb een avondje training in de 
Omgang met Hangjongeren 
gehad. Belangrijkste les? Voor het 
irritante gedrag van hangjongeren 
hoef je geen begrip te hebben. 
Maar als je er wat aan wilt doen 
zonder jezelf in gevaar te brengen 
of je zelfrespect te verliezen, 
probeer die hangjongeren dan 
in ieder geval een beetje te 
begrijpen.
Wethouder Jan Hoek

Als vervolg op de meeting in 
december vertelden wethouders 
Elatik en Straat welke voorzieningen 
al zijn gerealiseerd en welke in de 
nabije toekomst volgen. Dennis 
Straat zei zijn uiterste best te 
doen om alle bewoners tegemoet 
te komen, maar ook dat niet alle 
problemen getackeld kunnen 
worden.

Sinds maart zijn straatcoaches actief 
op IJburg, onder meer om overlast 

tegen te gaan. In het Ed Pelsterpark 
wordt een Johan Cruijff Court en 
een skatebaan aangelegd. Voor 
jongeren is productiehuis Youthside 
geopend. Ook kijkt het stadsdeel of 
het mogelijk is – in verband met de 
toenemende drukte in de tram en 
op de weg – om buslijn 66 op korte 
termijn over IJburg te laten rijden.

Om IJburgers zo goed mogelijk 
te informeren is op de site van 
stadsdeel Zeeburg een aparte IJburg 

pagina gelanceerd: www.zeeburg.
amsterdam.nl//ijburg

In oktober organiseert het 
stadsdeel voor de tweede keer 
een ideeënmarkt om de op 
IJburg aanwezige creativiteit en 
inventiviteit goed te benutten. 
Bedenk iets wat bijdraagt aan een 
leefbaar IJburg en het stadsdeel 
betaalt mee om dat idee tot 
uitvoer te kunnen brengen. Nadere 
informatie over de ideeënmarkt 
volgt in de zomer.

Het complete verslag van de avond 
is te vinden op www.zeeburg.
amsterdam.nl//ijburg

Brug 2000

de hoek van Jan hangjongeren

Waar Oostelijk Havengebied • Verbindt Oostelijke Handelskade met het Java-eiland • Lengte 280 meter • Breedte 20 
meter • Doorvaarthoogte 7 meter • Dwars door pakhuis De Zwijger • Over IJhaven • Ontwerp Ton Venhoeven • Genoemd 
naar PvdA politicus en wethouder van Amsterdam Jan Schaefer (1940-1994) • Opening 2001 • Bijzonder het middelste 
brugdeel kan gedemonteerd worden om grote (zeil)schepen door te laten, bijvoorbeeld tijdens Sail Amsterdam. 

Jan schaeferbrug

Mijn eerste afspraak is met  Linda, een van de 
begeleiders die binnen vijf minuten m’n agenda 
vol plant: ik moet mee lopen met de ouderen èn 
de jonkies in de geluidsstudio. Maar eerst word 
ik verwacht op de wekelijkse voetbalavond in de 
sporthal van het IJburg College. Dat ik daar dan 
zelf Studio Sport voor moet missen durf ik niet te 
zeggen. En aangezien het hier ook voetbal betreft, 
ga ik akkoord. 

Op de bewuste dag regent het welgeteld één keer, 
precies op weg van mijn huis naar de sporthal. 
Kletsnat schuif ik aan naast een groepje ouders. 

Aangezien ik wit ben en jong is het meteen 
duidelijk dat ik niet een vader van een van de 
rennende jochies kan zijn. Het lijkt mij gepast om 
me voor te stellen, maar ik word overvallen door 
een enorme dosis schijterigheid.
Als er vroeger een ding was wat ik wilde dan was 
het goed voetballen in de zaal, maar ik had daar 
èn de techniek èn de snelheid niet voor. Hier om  
mij heen zie ik een stuk of veertig kleine jochies 
die al twee keer zo atletisch bewegen als ik ooit zal 
kunnen.
Met name voor Malik, een jochie van nog geen 
vijf jaar en twee keer zo klein als de rest, krijg ik 

een enorm ontzag: terwijl hij z’n eigen veters nog 
niet eens kan strikken (zodra ze los zitten rent ie 
naar z’n vader of z’n moeder aan de kant) kapt en 
draait-ie als een volleerde prof. Om vervolgens met 
een bovengemiddeld hard schot het ene na het 
ander goal te scoren. Geholpen door een jongen 
met dreads van wie ik de naam helaas niet durf te 
vragen, maar die werkelijk op elke plaats op het 
veld tegelijk lijkt te zijn.  
Eigenlijk wil ik de ouders van Malik 
complimenteren met hun kleine gigant. Maar 
pappa is vrij breed, coacht iedereen en belt met 
iemand die onverwacht van Sparta heeft verloren. 
En ik heb mij nog steeds niet voorgesteld. De moed 
zakt mij in de schoenen. Ik besluit dat ik deze 
eerste ontmoeting met de Youthside als een bange 
natte muis op de bank blijf zitten. 
De kleintjes worden afgelost door een groep 
‘oudere jongens’. Compleet met baggy kleren, 
gouwe ringen, panty’s om hun ‘edde’ - om het 
haar te beschermen - en shirtjes van verschillende 
eredivisieclubs. Iedereen geeft elkaar een ‘boks’. 
Ik krijg een hand van een laatkomer. Terwijl de 
jongens tegen elkaar opbieden met termen als ‘ik 
stuur je’, ‘wacht maar, ik pak je hard’ wordt het 
atletisch niveau in vergelijking met de kleintjes 
nog eens met factor tien opgeschroefd. Langs 
de kant zit nu een klein Marokkaans jongetje, 
Hakim, dat alle mobieltjes van de spelers in het 
veld beantwoordt. Terwijl alle jongens gewoon 
doorvoetballen schreeuwen ze tegen Hakim wat 
hij tegen de verschillende bellers moet zeggen.  

Ik kom tot de conclusie dat sinds ik gestopt ben 
met zaalvoetbal het niveau drastisch gestegen is, 
en verlaat stilletjes de sportzaal. Buiten miezert 
het. Ik steek een sigaret op en probeer mijn 
brommer te starten.
Het lukt niet.
Achter mij in de sporthal hoor ik gejuich van de 
‘hangroepjongeren’. Ik laat mij niet kennen en 
besluit al rokend, met mijn scooter in de hand, een 
gezond stukje naar huis te joggen.

staDsDeel spant ziCh in vooR 
plezieRige leefoMgeving

tWeeDe BeWoneRsBiJeenkoMst 

yoUthsiDe paRt one
zillingeR
DieDe

Sinds 9 januari 2009 is op de Diemerparklaan het jongerenproductiehuis Youthside  
geopend. Vanuit dit ‘centrum’ worden er voor en door de jongeren zelf verschillende  
activiteiten georganiseerd op IJburg. Voetballen, het maken van filmpjes of het opnemen 
van muziek in de gloednieuwe geluidsstudio. Met ingehuurde producer en al. Aan mij de 
eer een keertje mee te lopen om de sfeer te proeven. 

stRaatvoetBaltoeRnooi
VOORRONDE SVBN TOERNOOI

dinsdag 5 mei 
Kramatweg - Indische buurt (ter hoogte van de 
Zuiderzeeweg/sporthal Zeeburg)

Er zijn zeven leeftijdscategorieën:
6 t/m 9 jaar mix
10 t/m 12 jaar jongens
10 t/m 12 jaar meisjes
13 t/m 15 jaar jongens
13 t/m 15 jaar  meiden
16 jaar & ouder  heren
16 jaar & ouder  dames

Vorig jaar was dit toernooi van de Straatvoetbalbond 
Nederland een groot succes. Inschrijving gaat per 
team en is voor alle kinderen uit stadsdeel Zeeburg. 

Voor inschrijven en meer informatie over het 
evenement: www.svbn.nl  
mailto:adviesbureau.ying@gmail.com
06-50265711. 

Elke zondag- en dinsdagvond inloopvoetbalavond 
voor tieners en jongeren in sporthal IJburg aan de 
Bert Haanstrakade.

heeft U ook een BiJDRage?
Mail naaR info@DeBRUg.nl

Op zondag 31 mei wordt de Dag van het Park 
gevierd vanaf 13 uur in het Flevopark in Zee-
burg.

De Dag van het Park wordt landelijk gevierd en 
het is al vierde keer op rij dat stadsdeel Zeeburg 
meedoet om de parken in het zonnetje te zetten 
en hierbij leuke activiteiten te organiseren.

Er zijn tal van activiteiten voor jong en oud en 
iedereen is welkom. Zo kan je meelopen met ver-
schillende rondleidingen over het park. Daarbij 
kan je dan zien wat er allemaal voor leuks in te 
beleven valt en welke dieren en planten je kunt 
tegenkomen. Kinderen kunnen vogelhuisjes 
maken en geschminkt worden of onderzoeken 
hoe het waterleven eruit ziet. Voor de sportieve-
lingen staat er een grote rots waarop je kan klim-
men. Ook kun je ervaren hoe het is om met een 
handboog te schieten. Er is een informatiemarkt 
aanwezig van verschillende natuurorganisaties, 
een plantenmarkt en je kan een geveltuintje 

aanvragen bij team groen van stadsdeel Zeeburg. 
Ook zal er een verhalenverteller aanwezig zijn, 
leuke akoestische bandjes en lekkere hapjes en 
nog veel meer!

Vrijwilligers gezocht!
Ook zou ik het erg op prijs stellen als er men-
sen zijn die zich willen inzetten als vrijwilliger, 
bijvoorbeeld voor schminken, muziek, eten/
drinken verzorgen, de opbouw, afbouw, mensen 
ophalen uit het verzorgingshuis zodat ze ook 
kunnen meegenieten,etc.

Voor ideeën en het opgeven als vrijwilliger kan je 
met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens! 
Zie ook: www.zeeburg.amsterdam.nl

Els Corporaal
Stadsdeelecologe en beheer Diemerpark
e.corporaal@zeeburg.amsterdam.nl

BIJDRAGE JOlANDA!

Van harte gefeliciteerd 

met het behalen van je 

rijbewijs. Knap hoor!

 
Veel liefs, Bert & Ineke

volgende keer, in youthside part two,  
dompel ik mij onder in de wereld van lauwe 
beats, pokkoes, spitten en punch-lines

Maandag 16 maart vond de tweede bewonersbijeenkomst plaats. 
In het IJburgcollege waren alle vier de stadsdeelwethouders Jan 
Hoek, Fatima Elatik, Nico Zalm en Dennis Straat aanwezig. 170 
IJburgers woonden de bijeenkomst bij.



Colofon
jaargang 2, nummer 2 april 2009

de Brug is een uitgave van
V.O.F. Uitgeverij IJburg • Zwanebloemlaan 22
1087 CD Amsterdam • 020-6126824

oplage
22.000

verspreidingsgebied 
Diemen-Noord, Durgerdam, IJburg, Funen, Oostelijk 
Havengebied

Redactie
Linda Brink
redactie@debrugkrant.nl • 06-21538880

fotografie
Martijn van den Dobbelsteen
info@debrugkrant.nl • www.dobbelsteenfotografie.nl

vormgeving
Tim Cannon
dtp@debrugkrant.nl

sales
Daniella Rijkes, Ramona ten Cate
sales@debrugkrant.nl • 06-23769714

aan dit nummer werkten mee
Thomas van Gelder, Maarten Gerritsen, wethouder Jan 
Hoek, Dieuwertje Mertens, Olaf Igesz, Willie Wartaal, 
Diede Zillinger Molenaar

www.debrugkrant.nl

Opgericht in januari 2008

de Brug • www.debrugkrant.nl • info@debrugkrant.nl16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 70 71 72 73

74 75 76 77

78 79

76 25  4 30 15 78 74 79 43 20 53 22 39

achter

de Brug
puzzel • strip • colofon • agenda

horizontaal 1 ellendig 6 gereedschap 12 gast 14 korrelig sneeuwijs 15 landenteken van IJsland 
17 opgenomen geld (afk.) 18 flauw 20 vogelproduct 21 tin (symbool) 22 deel van een winkel 25 land 
in Europa 28 zwaar Brussels mengbier 29 zoogdier 31 iets geweldigs 32 junior (afk.) 33 voorzetsel 
35 jongensnaam 36 selenium (symbool) 37 voegwoord 38 zintuigen 40 huidaandoening 42 op die 
manier 43 het innen van baar geld 44 laatstgenoemde (afk.) 46 niet stereo 48 schop 51 en passant 
(afk.) 53 muzieknoot 54 zenuwtrekking 56 verkort lidwoord (afk.) 57 pers vnw. 58 ritueel gebruik  
60 iemand die voortdurend in de weer is 62 overtrek 64 soort vloerkleed 66 model zitten 68 landenteken 
69 zoogdier 70 in orde 72 wiskundig symbool 73 rivier in Italië 74 vlug 76 gebied langs de zee  
78 denkbeeld 79 grafschrift. 

verticaal 1 bankbiljet 2 muzieknoot 3 oorarts 4 echtgenoot 5 automerk 7 voegwoord 8 deel van 
een koe 9 beven 10 internationale organisatie (afk.) 11 het arriveren van een vliegtuig 13 uitroep 
van afschuw 16 stijf 18 laatst 19 fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (afk.) 21 verwonding 23 slee  
24 pers vnw. 26 boom 27 administratieve organisatie (afk.) 30 ergernisgevende maatregel 34 plaats in 
Noord Duitsland 36 aantal behaalde punten 38 familielid 39 windrichting (afk.) 40 moutdrooginrichting  
41 ivoor 45 keukengerei 47 kruid 49 iemand zonder religieus gevoel 50 gezwets 52 paljas 54 totalisator 
(afk.) 55 kledingstuk 57 schoonmaakmiddel 59 autokenteken 60 predikante (afk.) 61 onderwijsvak 
(afk.) 63 ondernemingsraad (afk.) 65 insect 67 sluis 71 kauw 74 selenium (symbool) 75 lithium (symbool) 
76 kanaalpeil (afk.) 77 aspectenonderzoek (afk.). 

agenDa
24 april
‘Stuk’ door 
Jeugdtheaterschool Zuid 
Oost, Theater Vrijburcht

25 april 
Flevoparkbad weer 
open, dagelijks van10.00-
17.30 uur

DJ Bastique, N.A.P., vanaf 
21.00 uur

30 april - 
koninginnedag
Bredeweg Festival 
Watergraafsmeer, 7.00-
17.00 uur

3 mei
La Vie an Rose: 
wereld-muziek met een 
knipoog, Blijburg, 
17.00 uur

The Hague String Trio, 
Muziek Vrijburcht, 11.00 
uur

6-9 mei
Kermis Diemen-Zuid

9 mei
Vollemaansfeest 
‘Heksensoep & 
Billenkoek’, Blijburg, 
21.00 uur

15 mei
Prijsuitreiking ‘Doe 
mee & Win’ Vis, De 
Beestenwinkel, 16.00 uur

16 mei
Prinsen- en 
prinsessendag, 
Winkelcentrum IJburg

DJ Cassie6, N.A.P., vanaf 
21.00 uur

31 mei
Dag van het Park, Flevo-
park, vanaf 13.00 uur

6 en 7 juni
IJburg Sail 2009, WSVIJ 
- tweedaagse toertocht 
voor leden naar Lelystad

19 juni
de Brug nr. 3-2009 
verschijnt

20 juni
Kunstmarkt, 
Winkelcentrum IJburg

27 juni
Havenfestival IJburg
Officiële opening haven

vermelding  
in de agenda?
info@debrugkrant.nl

Bungee Billy Maarten gerritsen

pUzzel pRiJsvRaag

Deze puzzel wordt u aangeboden door Chinees restaurant De gouden kom, Daguerrestraat 51, amsterdam

Win een cadeaubon ter 
waarde van € 40,- te 
besteden bij Chinees 
restaurant De Gouden Kom!

Wilt u deze cadeaubon van 
De Gouden Kom winnen? 
Stuur dan de oplossing 
van de puzzel (samen 
met uw naam, adres en 
telefoonnummer) voor  
31 mei naar: 
de Brug prijspuzzel
Zwanebloemlaan 22
1087 CD  Amsterdam
De winnaar krijgt thuis 
bericht. De oplossing wordt 
bekend gemaakt in de 
volgende krant.

De oplossing van de puzzel 
in de Brug nr. 1 was: De 
kou is uit de lucht. De 
winnaar, mevr. A. Duiven 
uit Amsterdam, heeft de 
prijs inmiddels in ontvangst 
genomen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 70 71 72 73

74 75 76 77

78 79

76 25  4 30 15 78 74 79 43 20 53 22 39


