
In het geel gestoken 
blokportiers checken 
buurt

LMB
Water. Het is er in mijn leven altijd 
geweest. Al toen ik klein was. Achter 
ons huis liep een slootje met daarin 
ons roeibootje. Een bron van vermaak. 
Meestal lag het vast aan een touw 
en hield ik me bezig met water van 
de bodem scheppen. Maar vaak ook 
ging ik met mijn buurvriendjes roeien. 
We zwommen, we visten, we plukten 
rietsigaren, dronken onze flessen 
Riedel leeg en hadden de grootste lol.

Toen ik ouder werd liet ik het bootje 
steeds meer links liggen. Maar het water 
bleef trekken. In dit geval het zoute water 
van de Noordzee. In zomervakanties 
fietste ik met vriendinnen dag in dag 
uit naar Bergen aan Zee. Waar we een 
beetje in het zand lagen, waar we wat in 
de golven speelden en waar we – ik kan 
het niet ontkennen - een beetje naar de 
surfers loerden. 

Spectaculaire sport, dat surfen, 
beoefend vaak ook door heel 
spectaculaire jongens. Nou wil het 
geval, dat ik mijn toekomstige man 
toen nog niet kende. Want laat dat 
nou ook een surfer in hart en nieren 
te zijn geweest. Ook hij woonde aan 
het water en ook hij zal wat hebben 
afgesurft. Samen met z’n vrienden en 
tot groot vermaak van zijn vriendinnen 
– the show must go on – soms ook met 
zijn kortharige teckel die als passagier, 
vóór op de plank meevoer. Dat moet 
een aantrekkelijk schouwspel zijn 
geweest. Gebruind borsie, wapperende 
haren, those were the days. 

Hij is nu 37, die man van me en een 
surfplank – schat ik – heeft hij al in 
17 jaar niet meer van dichtbij gezien. 
Maar hij is een man, weet u wel. En 
vindt zichzelf na al die surfloze jaren 
dus nog steeds een kei van een surfer. 
Als het waait klinkt er steevast uit zijn 
mond: ‘goed surfweer’. En zodra heeft 
hij ergens surfers – wat nog best vaak 
gebeurt op IJburg – in wolken van 
schuim over het water zien ketsen, 
heeft hij het later op de dag met zijn 
buurman steevast over het toch maar 
eens aanschaffen van een surfplank.

Buurman – het woord zegt het al – is 
ook een man, dus ik hoor al dat gesnoef 
een beetje meewarig aan en ik denk: 
‘Klets maar raak jullie, praatjes vullen 
geen gaatjes’. Maar toch… toch heb ik 
wel eens angstvisioenen waarin ik zo’n 
gevaarte uit de vorige eeuw zomaar 
in de achtertuin zie liggen. Naast de 
virtuele kano, die er zeker ook moet 
komen.

Ik heb het ‘m wel eens gezegd: ‘Huur 
om te proberen of je’t nog steeds kunt, 
nou eerst eens gewoon zo’n moderne 
plank bij de watersportvereniging. 
Want die dingen zijn tegenwoordig 
een stuk lichter en onstabieler dan 
vroeger.’ Maar doet hij het dan ook, 
een plank huren? No way. Want surfen, 
dàt verleer je niet.

Hang loose
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Blijburg
wéér verhuizen 
wél blijven

Jan van Erven Dorens
knijpt zijn ogen dicht voor  

felle kleuren

VERVoERskEUzE VAN RittEN VAN EN NAAR iJbURG pRoGNosE 2020

Vervoer ov  fiets  auto

iJburg totaal  37%  19%  44%
iJburg extern  39%  10%  51%
iJburg intern  29%  46%  25%
      
steigereiland  41%  17%  41%
Haveneiland  38%  17%  46%
Centrumeiland  34%  28%  38%
buiteneiland  32%  17%  52%
strand/Midden 36% 17% 47%

Bron: DIVV Amsterdam

De sluis is open. Donderdag 28 mei opende wethouder Straat de verbinding tussen IJburg en het IJ officieel. Nu ook de steigers af 
zijn, kan het gaan leven in de haven. En dat mag gevierd worden. Zaterdag 27 juni vindt bij de haven de eerste editie van festival 
Net uit het IJ plaats, een festival ‘voor ijburgers door ijburgers’. Om 9.00 uur is de aftrap, verzorgd door Peter Faber en Dennis 
Straat. Er is onder meer de hele dag muziek, er zijn workshops, en er is eten en drinken op de Horekade. Om 13.30 uur opent 
minister Cramer van Ruimte en Milieu de eerste verenigingshaven van IJburg officieel. Het festival duurt tot 23.30 uur.

Dennis Straat: “Ik zou het graag nog een 
periode willen doen. Ruim vier jaar ben ik 
nu bij IJburg betrokken. De wijk tot zover 
opgebouwd zien worden, dat is fantastisch 
om mee te maken. Maar de klus is nog 

niet af. En ik heb nu zoveel ervaring opge-
daan en zoveel mensen leren kennen, dat 
laat ik niet graag los. Dus ga ik voor nog 
vier jaar. In maart 2010 wil ik lijsttrekker 
zijn voor de VVD. En opnieuw wethouder 

worden, in ieder geval met IJburg in mijn 
portefeuille.”

Dennis Straat zit sinds januari 2005 als 
wethouder in het Dagelijks Bestuur van 
Stadsdeel Zeeburg. In zijn portefeuille 
zitten financiën, kunst en cultuur, verkeer 
en vervoer (inclusief parkeren), beheer en 
inrichting, openbare ruimte, groen, water 
en milieu en coördinatie programma 
IJburg/Zeeburgereiland. De andere wet-
houders in het DB van de huidige periode 
(2006-2010) zijn Fatima Elatik (PvdA), 
Nico Papineau Salm (PvdA), en Jan Hoek 
(GroenLinks).

Al lang voor hij wethouder werd, was Den-
nis Straat actief in de politiek. “Mijn eerste 
politieke functie was het voorzitterschap 
van de liberale jongeren in Europa. Sinds-
dien ben ik in het openbaar bestuur actief 
gebleven, meestal voor lokale overheden. 

Het is vaak een kwestie van op de juiste 
tijd op de juiste plaats zijn, zoals bij het 
wethouderschap in Zeeburg. Toen die post 
open kwam, wilde ik dat graag doen. Oké, 
je moet er een bepaalde mate van ijdelheid 
voor hebben en het leuk vinden om in het 
openbaar op te treden. Maar daar is toch 
niets mis mee?”

Als het aan Dennis Straat ligt, wordt hij in 2010 opnieuw wethouder 
van het nieuwe stadsdeel Oost (na de fusie van Zeeburg en Oost-
Watergraafsmeer). Mèt IJburg in zijn portefeuille. Hij heeft zichzelf 
kandidaat gesteld om bij de verkiezingen van volgend jaar de kar te 
trekken als lijsttrekker van zijn politieke partij, de VVD. “Er is genoeg 
te doen. Bovendien: IJburg is nog lang niet af.”

WEtHoUdER stRAAt Wil bliJVEN!



Zijn taekwon-do school heet dan 
ook Uhuru. Vier jaar geleden is 
hij van start gegaan op IJburg en 
inmiddels heeft hij zo’n 100 leden. 
“Ik doceer de traditionele vorm 
van taekwon-do. Het gaat daarbij 
evenveel over zelfverdediging als 
over zelfontplooiing. Tae betekent 
voet, kwon betekent vuist, en 
do is dan de weg, de mentale 
ontwikkeling. Verwar deze vorm 
vooral niet met taekwondo zònder 
streepje, de olympische stijl, 
want daar gaat het juist om het 
fysieke aspect. Bij sport is er altijd 
sprake van een winnaar en een 
verliezer. Ik spreek nadrukkelijk 
over krijgskunst, met jezelf als 
belangrijkste tegenstander.”

De les begint, 14 kinderen komen 
binnen. Iedereen geeft elkaar een 
hand. ‘Opstellen’, roept meester 
Steve. In keurige rijen doen ze dat. 
Een voor een roept hij hun namen. 
‘Present boosabum’, klinkt het dan, 
wat zoveel betekent als ‘present 

instructeur’. Iedereen weet wat 
hem te doen staat. Als het vaste 
ritueel is afgehandeld, begint de 
training.

In taekwon-do wordt gewerkt met 
een gradensysteem. In tien stappen 
- via een witte, gele, groene, blauwe 
en een rode band - kan je de zwarte 
band halen. Maar let op. Eenmaal 
de zwarte band behaald, zijn er nog 
negen niveaus te overwinnen. Steve 
heeft er daarvan inmiddels drie 
gehaald. Tussen deze laatste niveaus 
zitten vele jaren van training en – 
heel belangrijk – zelfontwikkeling, 
onder andere in hoffelijkheid, 
integriteit, zelfbeheersing, 
doorzettingsvermogen en een 
ondoorgrondelijke geest: de 
grondleerstellingen van taekwon-do.

Taekwon-do is een Koreaanse 
vechtsport uit 1955. De 
grondlegger was de Koreaanse 
generaal Choi Hong Hi. Steve 
Andrea kwam ermee in aanraking 

door – hoe kan het ook anders –
de films met Bruce Lee. “Het 
intrigeerde me, dus ben ik het 
zelf gaan doen. Het heeft me 
nooit meer los gelaten. Door de 
onderlinge sfeer, de band die je 
opbouwt met je medesporters heb 
ik er vrienden voor het leven mee 
gekregen. Jezelf ontwikkelen is 
soms moeilijk, maar het zorgt voor 
een groot onderling respect en 
vertrouwen in elkaar.”
Dan: “Elk kind is anders. Toch 
zie ik vrij snel op welke manier 
een kind kan groeien. De een 
heeft meer zelfbeheersing nodig, 
de ander meer concentratie of 

zelfvertrouwen. In de training 
kunnen we daar op focussen. Op 
het moment dat je weet dat je iets 
kan, dan hoef je daar niet meer 
mee te pochen. De betrekkelijkheid 
van agressie wordt duidelijker. 
Door die houding kom je minder 
snel in conflictsituaties terecht. En 
elk gevecht niet gevochten is er 
één gewonnen.” 

deze keer in de Club taikwon-do

UHURU MARtiAl ARt ANd 
spoRts: tAEkWoN-do

de 
ClUb 
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Over het IJ kwamen ze aanvaren: 
wethouder Dennis Straat en directeur 
Projectbureau IJburg Igor Roovers. 
Middenin de sluis hield de boot stil 
en stopte wethouder Straat, zoals 
dat al eeuwen gaat, een muntje 
in de sluiswachterklomp. Daarna 
voeren ze onder luid applaus van de 
toeschouwers de haven van IJburg 
binnen. Daarmee was de verbinding 
tussen de haven en het IJmeer 
officieel geopend.

Op dit moment worden de steigers in 
de haven nog afgebouwd. De officiële 
opening van de haven volgt daarom 
op 27 juni tijdens het festival ‘Net uit 
het IJ’. Toch was het een bijzonder 
moment voor voorzitter Toine 
Heijmans van Watersportvereniging 
IJburg. In zijn toespraak lichtte hij 
toe: “We hebben een haven. Onze 

droom is bewaarheid geworden. Ik 
kan niet uitleggen hoe trots je daarop 
kunt zijn. Het was niet bepaald 
makkelijk hier een haven te bouwen, 
als bewoners. Sterker: het was een 
hels karwei. Maar hoe lastiger een 
klus is, hoe mooier het is als het lukt. 
Deze haven is gebouwd op burgerzin. 
We hebben bereikt wat we wilden 
bereiken: een bruisend IJburg, waar 
mensen bezig zijn met hun bootjes, 
en met elkaar.” 

De nieuwe jachthaven is de eerste 
ter wereld die is gebouwd van 
Accoyahout, een duurzaam en 
milieuvriendelijk alternatief voor 
tropisch hardhout. Dit hout is een 
Nederlands patent dat in 2008 de 
nationale duurzaamheidprijs won, 
toegekend door onder meer de 
ministeries VROM, EZ en LNV.

slUis oFFiCiEEl GEopENd
Het is zover. Afgelopen donderdag 28 mei om 15.00 uur heeft stads-
deelwethouder Dennis Straat de sluis in het Havenkwartier van IJburg 
geopend. En daarmee de nieuwe haven toegankelijk gemaakt. Een 
belangrijke gebeurtenis voor alle watersportliefhebbers, en voor de le-
den van watersportvereniging IJburg, die zich jarenlang belangeloos en 
met hart en ziel hebben ingezet voor een verenigingshaven. 

Beklim de Kilimanjaro – de hoogste berg van het continent  
Afrika – en beleef ‘Uhuru’, Swahili voor vrijheid. Precies dat wil 
taekwon-do instructeur Steve Andrea (43) graag bereiken en 
doorgeven aan een ieder die er voor open staat. “De symboliek 
ervan is: na een zware klimtocht op de top van de berg aanko-
men en dan Vrijheid ervaren.” 

•	 Tijdens	het	vaarseizoen,	van	1	april	tot	1	oktober,	wordt	de	sluis	bediend 
	 tussen	8.00	uur	en	0.00	uur.	(Na	het	eerste	seizoen	‘proefdraaien’	worden	 
	 de	definitieve	openings-bedieningstijden	bepaald.)
•	 Het	zogenaamde	schutten	neemt	ongeveer	10	minuten	in	beslag.	
•	 De	sluis	is	6	meter	breed	en	35	meter	lang.	
•	 Binnen	en	buiten	de	sluis	is	een	wachtsteiger	aangelegd.	
•	 Het	ontwerp	van	de	sluis	is	van	bureau	Quist/Wintermans,
•	 In	de	haven	is	ruimte	voor	100	zeil-	en	motorboten	liggen

Donderdag 14 mei ontvingen 20 kinderen uit de blokken 3A, 3B en 3C op het grote 
Rieteiland-West hun diploma Blokportier. Zij zijn de afgelopen acht weken opgeleid om de 
buurt in de gaten te houden en te zorgen dat het schoner, leuker en veiliger wordt. Je kunt 
Blokportiers herkennen aan hun gele tasjes, petjes en t-shirts.

Woningcorporatie Ymere is in samenwerking met De Bakkerij het project Blokportiers gestart. 
Het is een project voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar die graag iets voor hun buurt willen 
doen. Twee keer per week kwamen ze bij elkaar om de buurt schoon te prikken en om opdrach-
ten te doen. Zo hebben de kinderen een bezoek gebracht aan hun collega’s van de politie, en 
trokken ze erop uit om foto’s maken van mooie en lelijke plekken in de buurt. En bedachten 
daarna steeds hoe het beter zou kunnen. In een logboekje hielden de kinderen hun bevinden 
bij. Ze vonden vooral dat er veel troep lag, maar ook dat er weinig voor ze te doen was in de 
buurt, en dat ze overal werden weggestuurd. Ze konden bijvoorbeeld bijna nergens voetballen. 

Nu de kinderen hun diploma hebben gehaald, is de Bakkerij op zoek naar vrijwilligers die het 
project kunnen voortzetten. Het is de bedoeling dat de kinderen een keer per week bij elkaar 
blijven komen en samen op de buurt blijven letten.

De Bakkerij is een jonge organisatie die creatieve projecten in Nederlandse stadswijken rea-
liseert. Ze doen dit op eigen initiatief en in opdracht van corporaties en gemeenten, met als 
doel om samen met bewoners en professionals een wijk mooier en beter te maken. Met name 
de jongere jeugd (8 – 13 jaar) krijgt altijd een belangrijke rol in hun projecten.

Sinds ik een Blackberry telefoon heb is communicatie een beetje mijn 
ding geworden. Ik kan niet wachten op het volgende sms’je, mailtje of 
msn-berichtje. Ik zit niet per se te wachten op telefoontjes, want dàt is 
niet echt het ding van het Blackberry apparaat. Als het me allemaal te 
lang duurt, zoek ik gewoon maar contact met mensen. Het liefst met 
mensen die ook een Blackberry hebben, want we kunnen samen gratis 
chatten. Altijd. Sinds communicatie mijn ding is durf ik het toestel ook 
niet meer los te laten. Stel je namelijk voor dat iemand me op de een of 
andere manier probeert te bereiken. Laatst heb ik via mijn ubertelefoon 
(zij heeft ‘m ook) een chick versierd. Dat ging allemaal heel goed totdat 
ze bij mij thuiskwam, toen bleek dat zij de Blackberry ook niet neer kon 
leggen. Dus zaten we samen te communiceren met de wereld terwijl 
er echte mensen in de buurt waren. Beetje minder. Ik heb thuis drie 
computers met internet en alle shit, maar toch heb ik er voor gekozen om 
dit stukje op mijn Besje te schrijven. En het voelt goed. Intiem. Persoonlijk 
ook wel. Ik wou dat ik ook muziek kon maken op het Besje. Dan leefden 
we in een perfecte wereld en was alles beter. Maar dat is niet zo. Om 
muziek te maken moet ik gewoon achter de echte computer zitten. Fok 
it. Ik kan nu in elk geval wel terwijl ik muziek zit te maken snippets van 
de onaffe kunst over het blackberry netwerk versturen naar mensen die 
never het kleinste stukje kaas hebben gegeten van muziek maken. Heel 
vet allemaal. Het enige wat toch eigenlijk een beetje jammer blijft van 
dat Blackberry ding is dat het toch gewoon een kuttelefoon is.

WilliEs
WARtAAl

blokpoRtiERs WAkEN oVER HUN bUURt

CoMMUNiCAtiE WEtENsCHAppEN

Wilt u ook de oude columns van Willie Wartaal lezen of de columns van 
een van onze andere columnisten check dan onze website:

MEER WilliE?

www.debrugkrant.nl

Een zwembad, een disco, een bioscoop, een normaal voetbalveld. Ja, dat 
zou IJburg een stuk leuker maken. Althans, dat vindt Juul (14), bewoon-
ster van Steigereiland sinds 2008. Het is lastig om vriendinnen te maken, 
want ‘we komen elkaar gewoon niet tegen’. Zwemmen kan ze gelukkig 
op fraaie lentedagen vanaf de gloednieuw aangelegde steigers. En dan 
komen haar vriendinnen uit de stad naar IJburg.

“We wonen hier nu ruim een jaar. In mijn oude buurt in Oost speelde ik veel met buurmeis-
jes. Lekker buiten, hutten bouwen in de tuin. Hier is het stil, en heb ik niet veel contact met 
andere meiden. In Vrijburcht wonen wel jongeren, maar die spelen meestal daar, binnen de 
muren zeg maar, en kan je niet zomaar binnenlopen.”

“In begin vond ik het hier echt heel saai! Nu is het wel wat leuker. Maar het blijft jammer 
dat ik geen vriendinnen heb op IJburg. We ontmoeten elkaar gewoon niet, of zo. Ik zit hier 
meer binnen. Gelukkig komen er wel vaak vriendinnen uit de stad hier naartoe. Dan gaan we 
zwemmen met zijn allen. Youthside? Nooit van gehoord. Daar kom ik nooit. Ik zou willen dat 
er iets was waar je kan zitten met z’n allen. Of een disco, een bioscoop, en een zwembad. En 
sportvelden, waar je lekker op kan voetballen.”

De middelbare school – het Montessori Lyceum Amsterdam – waar ik op zit staat in Zuid. 
Het is een leuke school, maar wel een hele vrije school. Ik hou meer van duidelijkheid. We 
gaan altijd op de fiets, mijn tweelingzus en ik. In de Transvaalbuurt pikken we ook nog een 
vriendinnetje op. Alleen als heel slecht weer is, gaan we met de tram.”
 
Dan komt vriendin Neena (14) het dakterras waar we zitten oplopen. Kind aan huis, zo lijkt 
het. Ze hebben een zwemafspraak. Meteen maar even checken wat Neena van IJburg vindt dan. 
“Nou, dit stuk is wel leuk. Maar ik ben ook een keer verderop geweest. Daar vond ik het koud, 
en donker, en saai. Met van die flats en zo.”

Juul woont in een prachtig huis op Steigereiland. Vanuit de achtertuin kijk je over het water 
uit op de Diemerzeedijk. “Het huis is fijn, en heel erg veel groter dan ons vorige huis in de 
Tweede Oosterparkstraat. Het is alleen nog niet klaar. Mijn vader bouwt het bijna helemaal 
zelf. Dat is erg knap, en ik ben er ook wel trots op, maar waarschijnlijk is het pas echt af als ik 
op kamers ga…”

‘Al	mIjN	vrIeNDINNeN	WoNeN	IN	De	sTAD’

juul	(14	jAAr)kiJk op dE WiJk Juul en haar vriendinnetje Neena (op het trappetje) 
gaan graag samen zwemmen bij de nieuwe  
steigers op Steigereiland.

Uhuru Martial Art and Sports 
voor volwassenen en kinderen 
vanaf 5 jaar, di/do vanaf 16.00 
uur, info@uhuru.nl
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Dennis Straat (38) is wethouder van stadsdeel Zeeburg. En daardoor onder meer ook verant-
woordelijk voor de gang van zaken op IJburg. Hij is geboren in Amsterdam, maar verhuisde 
voor z’n universitaire studie Bestuurskunde naar Twente. Als student al was hij politiek actief 
en als vanzelf belandde hij daardoor in het openbaar bestuur. In 2000 - het was mooi geweest 
in Twente – kwam hij terug naar Amsterdam. Na een vergeefse poging zich politiek rustig te 
houden, nam hij zitting in de raad van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en in 2005 werd hij 
wethouder van Zeeburg. Een positie die hem uitstekend bevalt. Zo uitstekend zelfs, dat hij zich 
in 2010, als lijsttrekker van de VVD voor het nieuwe stadsdeel Oost (na de fusie van Zeeburg 
en Oost-Watergraafsmeer), opnieuw verkiesbaar stelt. Mèt IJburg in zijn portefeuille.

Wethouderschap
Het bevalt goed. Je moet het leuk vinden, want het is meer 
dan werk. Soms kost ‘even een brood halen’ me wel een uur. 
Mensen op straat spreken me aan over van alles. Niet altijd 
natuurlijk, maar het komt wel regelmatig voor. Dat maakt het 
werk ook charmant. En je staat nu eenmaal voor de troepen.

Passie
Het is mijn passie om te werken aan de stad, iets bij te 
dragen aan de ontwikkeling van Amsterdam. Dat geldt in 
het bijzonder voor het project IJburg. Interessanter kun je 
het niet krijgen: dit is het grootste nieuwbouwproject van 
de regio. IJburg is een coalitieproject met de centrale stad. Ik 
heb daarvoor een linking pin met wethouder Maarten van 
Poelgeest. Goed coördineren kan alleen maar als je betrok-
ken bent. Ik bedoel, als er iets gebeurt in de wijk moet je dat 
niet alleen signaleren, maar ook denken: hé, daar moet ik 
iets mee doen.

IJburg
Dan denk ik aan water, wind en ruimte, dan denk ik aan 
een spannend avontuur. Dat is ook de kracht van IJburg. 
Als ik hier ooit ga wonen dan is dat op het nog aan te leggen 
Buiteneiland, met uitzicht op Durgerdam.

Gelukt?
Natuurlijk is er discussie over wat niet goed gaat op IJburg. 
Maar de meeste mensen zijn hier redelijk gelukkig. De 
combinatie van water, eilanden, afwisselende bouw, plus 
een stedelijk karakter. Dat was het doel en daar zijn we in 
geslaagd. Helaas zie je pas in de loop van het proces dat iets 
de volgende keer anders moet. Er zijn te weinig voorziening-
en voor jongeren en er is een tekort aan kinderopvang-
plaatsen. Die problemen moeten we tackelen. Er zijn zorgen 
over veiligheid, er wordt geklaagd over overlast. Het is bij de 
opbouw van de blokken niet altijd goed gegaan. Daardoor 
ontstonden er op sommige plekken beheerproblemen. Maar 

we willen leefstijlen combineren. Dat móet ook mogelijk 
zijn, alleen niet onbegrensd. Begrijp me niet verkeerd: 
iedereen mag zijn plekkie hebben. Alleen moeten we het zo 
organiseren, dat de problemen wegblijven.

Recessie
Er is een aantal projecten vertraagd. Zo’n negentig procent 
op de eerste fase is afgebouwd, dus een aantal kavels blijft 
langer braak liggen. De ontwikkelaars zijn met Projectbu-
reau IJburg aan het kijken of ze daar iets mee kunnen. Ik 
zeg: gras erin, twee doeltjes erop en je hebt een fantastisch 
veldje. Daar zullen de IJburgers heel blij mee zijn. 
Het is trouwens helemaal niet erg om even een ‘pauze’ 
te nemen. Vergeet niet dat de wijk vorig jaar enorm is 
gegroeid: we gaan van 7.000 naar 11.000 inwoners. Even 
acclimatiseren is dan best goed. Bovendien, op de lange 
termijn lopen we misschien een paar jaar extra vertraging 
op. In plaats van 2030 wordt het dan 2034, so what? De 
zogenoemde noordvleugel van de randstad heeft een tekort 
van 90.000 woningen. Die 18.000 woningen op IJburg zijn 
dan echt geen overbodige luxe. Nu hebben we misschien 
een dip, maar straks trekt de vraag echt wel weer aan. Dat 
kan niet anders.

Fileleed
Ik moet eerlijk zijn: de file op de IJburglaan lossen we pas op 
als de oostelijke ontsluitingsweg is aangelegd. Dan komen er 
2x2 rijstroken bij. Als die er ligt - zo wijzen alle verkeersmo-
dellen uit - komt het goed. We zijn wel bezig met maatre-
gelen op de korte termijn, zoals het verlengen van de oprit 
naar de A10. Maar de file blijft. Tenzij, en dit is een oproep 
aan alle IJburgers, iedereen een dag per week thuis zou gaan 
werken. En dan niet allemaal op dezelfde dag, natuurlijk... 

Witte en zwarte scholen kwestie
De commotie begrijp ik. Maar het zit wel anders dan hoe 
het naar buiten komt. Alle scholen in Amsterdam hebben in 
2007 een convenant getekend om het probleem van de witte 
en zwarte scholen aan te pakken. Op dit moment zijn de 
schoolbesturen aan zet: zij zijn bezig een voorstel te schrij-
ven over hoe we het probleem kunnen aanpakken. Daar 
wachten we op. Veel meer kan ik er niet over zeggen. Op dit 
moment is er nog niks geregeld of veranderd. En het is dus 
geen typisch IJburgs ding.

Imago
Door de snelle groei van IJburg is de ontevredenheid van 
sommige bewoners wel een beetje te verklaren. De sfeer 
wordt anders, het wordt anoniemer. Daarnaast is weten-
schappelijk vastgesteld dat elke nieuwbouwwijk na zo’n vijf 
jaar een dip in de ontwikkeling krijgt. Zo gezien is het niet 
gek. De problemen die hier zijn ontstaan, zie je in de hele 
stad. Ik keur het niet goed, maar het is wel zo. De vraag is 
natuurlijk wat wij kunnen doen om het beter te maken. Als 
wij zeggen: dit is IJburg en we maken er iets moois van, dan 
gebeurt dat ook, daar ben ik van overtuigd. Er zijn zoveel 
mooie, positieve initiatieven op IJburg. Kijk eens naar de 
voetbalvereniging en de watersportvereniging. Allemaal 
dankzij bewoners. We moeten laten zien wat de kracht is van 
IJburg. Wij laten ons toch niet op onze kop zitten?

Stadsdeel Oost
Die komt er wel en dat vind ik een goede zaak. Met veertien 
stadsdelen is er teveel overleg, teveel administratieve spag-
hetti. IJburg komt bij het nieuwe stadsdeel Oost. We hebben 
dan ten oosten van de Amstel een groot en sterk bestuurlijk 
stelsel dat gaat over de ontwikkeling van Oost. Kijk, we zijn 
ook kwetsbaar door zo’n enorm project als IJburg. Straks 
hebben we meer body. IJburg is zo bijzonder. Dat zal veel 
aandacht krijgen, in welk stadsdeel dan ook.

Blijburg
Blijburg mag blijven. Nee, móet blijven. Deze zomer op de 
huidige locatie, en volgend jaar schuiven ze weer een stukje 
op naar het oosten. Dan, met uitzicht op de 2e fase, moe-
ten we maar eens een definitieve locatie gaan aanwijzen. 
Blijburg is heel lang een visitekaartje van IJburg geweest. Er 
is hard voor gestreden, natuurlijk vooral door Stanja van 
Mierlo. Het is zo’n mooi contrast: die nette structuur van de 
nieuwbouwwijk, met het rommelige, creatieve pioniersplek-
je Blijburg.

Haven
Mooi hè. Een juweeltje van IJburg. De watersportvereniging 
heeft dat goed voor elkaar gekregen. De passie die daarin 
zit! Ik ben ervan overtuigd dat het een plek is waar mensen 
naartoe gaan komen. Een verenigingshaven, cafés en terras-
sen. Klussen, varen, zitten en kijken. Heerlijk.

passie  voor 
iJburg

iNtERViEW stAdsdEElWEtHoUdER dENNis stRAAt

kimekai gym iJburg 
vechtsportclub	met	
een missie!

onder	de	naam	‘Kimekai	gym’	 is	
coach	Pedja	Djurdjevic	in	2006	in	
de	nieuwe	wijk	Ijburg	een	vecht-
sport	 gym	 begonnen.	 Pedja,	 in	
het	 dagelijks	 leven	 werkzaam	
als	 sport-	 combinatie	 functiona-
ris	(Dmo)	en	pedagogisch	(sport)	
hulpverlener,	ziet	zijn	gym	als	een	
verlengstuk	van	zijn	werk.	omdat	
in	 Ijburg	 in	 die	 tijd	 nog	 weinig	
faciliteiten	waren	voor	jongeren,		
ontstonden	er	groepen	‘hangjon-
geren’.	Tijd	om	actie	te	onderne-
men,	vond	Pedja.	Al	snel	zat	zijn	
gym	vol	met	jongeren	die	weinig	
te	doen	hadden	op	 Ijburg.	Pedja	
had	de	ultieme	combinatie	gevon-
den	tussen	vrijetijdsbesteding	en	
sociaalvaardigheid	 ontwikkeling	
voor	jongeren.	via	stadsdeel	Zee-
burg	 is	 hij	 in	 contact	 gekomen	
met	 ‘Tijd	 voor	 vechtsport’,	 voor	
de	 juiste	 verenigingsondersteu-
ning	en	organisatiestructuur.	Tijd	
voor	 vechtsport	 is	 een	 vijfjarig	
programma	(2006	–	2010)	van	de	
Koninklijke	 Nederlandse	 Kracht-
sport	 en	 Fitnessfederatie	 (KNKF)	
in	 opdracht	 van	 het	 ministerie	
van	 volksgezondheid,	 Welzijn	
en	sport.	samen	met	partner	Pa-
trick	 verdoorn	 van	 life	 and	 Kic-
king	 probeert	 Pedja	 zijn	 doelen	
te	behalen:	plezier,	discipline,	en	
jongeren	 van	 de	 straat	 houden.	
sportschool	life	and	Kicking	stelt	
trainingsruimte	beschikbaar.

Pedja	Djurdjevic
kimekai gym

liFE ANd kiCkiNG: 
oNtspANNEN iNspANNiNG

Al	sinds	de	opening	sport	ik	bij	l&K,	vooral	omdat	ik	vanuit	mijn	werk	
makkelijk	even	langs	kan	gaan	om	lekker	te	trainen.	ontspannen	om-
dat	de	sfeer	er	super	 is,	 relaxed,	veel	verschillende	mensen,	prettige	
ruimte,	goede	en	schone	voorzieningen	en	goede	instructeurs.	Dat	is	
ontspannen	inspannen.	 Inspanning	 is	cardio,	kracht	en	spinnen.	voor	
cardio	en	krachttraining	zijn	er	veel	verschillende	toestellen,	maar	ook	
bijvoorbeeld	gewichten.	en	allemaal	van	uitstekende	kwaliteit.	spin-
nen	gebeurt	onder	 leiding	van	goede	en	ervaren	 instructeurs,	 die	 je	
meeslepen	om	het	maximale	uit	jezelf	te	halen.	Dat	geeft	na	afloop	ook	
een	ontspannen	gevoel.	en	last	but	not	least:	de	club	staat	door	zijn	(en	
vooral	 Patrick’s)	manier	van	werken	midden	 in	de	 Ijburgse	 samenle-
ving	en	dat	geeft	een	goed	gevoel.	Ik	voel	me	daar	dus	thuis.
 
michiel	schaap
programmamanager

Al	 vanaf	 het	 eerste	 begin	 ben	 ik	
werkzaam	bij	life	&	Kicking	en	heb	
ik	het	erg	naar	mijn	zin.	samen	met	
een	leuk	team	van	collega’s	probe-
ren	we	het	de	klanten	zo	goed	mo-
gelijk	naar	hun	zin	te	maken.	Bij	l	&	
K	verzorg	ik	 in	de	ochtend	groeps-
lessen	step,	bodyshape	en	x-co.	Te-
vens	begeleid	ik	mensen	tijdens	het	
fitnessen	en	geef	Personal	Training.	
Vooral dat laatste vind ik erg leuk 
om te doen. samen met een klant 
een doel stellen en dit realiseren. 
motiveren	 en	 (voedings)	 adviezen	
geven	zijn	hierbij	vooral	van	groot	
belang. En dat doe ik dan ook zo 
goed	mogelijk.	sport	makes	my	life	
kicking!

jermaine	Holwijn
trainer

www.lifeandkicking.nl

WoRd lid VAN dE GRootstE 
FAMiliE op iJbURG

Fysiotherapie	
op	Ijburg
Wanneer	 uw	 lichamelijke	 ge-
zondheid	 u	 in	 de	 steek	 laat,	
biedt	 Fysio	 Ijburg	 u	 een	 opti-
male	mogelijkheid	om	actief	te	
revalideren.	Gevestigd	in	sport-
school	 life	 &	 Kicking,	 beschikt	
de	praktijk	over	 ruim	1.200	m2	
oefenruimte.	Naast	de	reguliere	
therapieafspraken	 kunt	 u	 op	
eigen	 initiatief	 in	 de	 praktijk	
revalideren.	 De	 praktijk	 heeft	
ruime	 openingstijden	 en	 er	 is	
kinderopvang	aanwezig.

Martin van tol
Fysiotherapeut

‘DrIe	uurTjes	HArD	TrAI-
NEN EN JE VoElt JE dE HElE 
WeeK	FIT	eN	eNerGIeK.’

Acht	 jaar	 al	 ben	 ik	 werkzaam	
als	 fitness	 instructeur/personal	
trainer,	 en	 het	 geeft	 mij	 nog	
steeds	een	kick	om	samen	met	
de	klanten	het	gestelde	doel	te		
behalen.	 Iedereen	kan	met	ple-
zier	sporten;	of	je	nou	jong,	oud,	
met	of	zonder	beperking	bent.
Voor mensen die nog meer ren-
dement	uit	hun	 training	willen	
halen	 biedt	 life	 &	 Kicking	 de	
perfecte	combinatie	tussen	trai-
nen	 in	 groepsverband	 en	 trai-
nen	met	een	persoonlijk	schema	
of	een	personal	trainer.

jeffrey	steenman
Fitness	coordinator	/	
personal trainer

sport	makes	my	life	kicking!

Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922

Advertentie
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‘Hier	ga	ik	nooit	meer	weg’

Moe wordt Van Mierlo wel van 
al die verhuizingen. “Het is lastig 
ondernemen op die manier, want 
het kost veel tijd en energie, maar 
het hoort erbij en het is beter dan 
niets.” Het idee voor een stadsstrand 
aan de rand van het water bij het IJ 
is precies uitgepakt, zoals Van Mierlo 

haar ideaal ooit, zeven jaar geleden, 
voor ogen had. “Blijburg heeft de 
juiste sfeer, een mooi publiek en 
goede muziek.”
De voormalige directrice van Jazz 
Radio, is gedurende haar hele 
carrière ondernemingsgezind 
geweest. Ze heeft hard gewerkt om 

van Blijburg een succes te maken. 
“Ik denk dat het te maken heeft met 
een zeker talent voor het bouwen 
van leefwerelden. Je neemt alles 
wat in het mandje zit mee. Het 
begint met de mensen die je kent 
en die je willen helpen. Vanuit mijn 
eerdere baan had ik veel contacten 
met goede muzikanten. Zij hebben 
bijvoorbeeld bijgedragen aan de 
jamavonden op zondag.
Iedere muzikant krijgt de ruimte 
om zichzelf te ontwikkelen op 
het podium. Ook nemen de vaste 
artiesten vaak mensen uit hun 
eigen netwerk mee. Dat levert 
fantastische jamsessies op. Er zijn 

veel muziekliefhebbers die iedere 
week hun weekend afsluiten op 
IJburg. Helaas zijn we niet zo’n 
stamcafé. Dat vind ik wel eens 
jammer, maar dat is vast onderhevig 
aan het idee van een strandtent. Je 
moet ook niet alles willen. Voorlopig 
liggen er nog genoeg plannen in het 
verschiet, zoals bijvoorbeeld de vijfde 
editie van Costa del Soul aanstaande 
zaterdag 4 juli.”
Tekst: Dieuwertje Mertens

Hieronder een greep uit ons assortiment,
Kijk op www.epeek.nl voor het totale aanbod!!

ZOMERS 
GENIETEN

BIJ E.PEEK

 DAARNAAST BIED HET 
 BEDRIJF DE VOLGENDE 
 FACILITEITEN:
• Zomerligplaatsen (Centraal 
 gelegen in Amsterdam en 
 bewaakt)
• Winterstalling, overdekt 
 of buiten
• Winteronderhoud- en 
 verkoop motoren
• Reparatie motoren en 
 onderhoud (Mercruiser, Volvo 
 Penta, Vetus, Yanmar, etc.)
• Scheepsbenodigdheden
• Hijsen tot 15 ton

Openingstijden
maandag-zaterdag
9:00 - 17:30 uur
Zondag 12:00 - 17:30 uur

Jacht & Verkoophaven E. Peek
Diemerzeedijk 35 • 1095 KK Amsterdam
T 020 6655701 F 020 6652721
info@epeek.nl • www.maxum.nl

MAXUM 2400 SC3 MAXUM 1800 MX

MAXUM 2700 SE MAXUM 2200 SC3 

MAXUM 2400 SR MAXUM 3100 SEBent u op zoek naar een comfortabel 
appartement of een ruime eengezins-
woning met tuin op IJburg?

Ymere verhuurt diverse woningen in de 
vrije sector, op verschillende locaties op 
IJburg. Vanaf s 850,- per maand. De 

woningen zijn luxe uitgevoerd en 
beschikken over een keuken met inbou-
wapparatuur, een complete badkamer en 
een buitenruimte. De woningen zijn al 
op korte termijn beschikbaar.
Kijk voor meer informatie en het actuele 
aanbod op www.ymere.nl

Vrije sector huurwoningen 
op IJburg

verhuurt

Er is wat strijd voor geleverd, maar het IJburger strand Blijburg kan 
naar alle waarschijnlijkheid nog vier jaar blijven. Tot september zal het 
stadsstrand op haar huidige locatie blijven. In oktober verhuist Blij-
burg naar een plek 500 meter verderop. Daarna hoopt eigenaresse 
Stanja van Mierlo op de nieuwe eilandengroep terecht te kunnen. 
“We moeten even afwachten of onze nieuwe plek dan al klaar is.”

blijft	
Blijburg	

Kijk	voor	het	programma	 
op	www.blijburg.nl.

Start verkoop donderdag 25 juni
ijburg Wonen op een eiland, water rondom. ijburg is een 

echte moderne stadswijk, met haar grote strakke 

baksteengebouwen, lofts en restaurants. een blik naar links 

of rechts brengt je in een andere wereld; de wereld van 

water en zeilen of van eilandjes met villa’s en riet. in de  

verte zie je de oude huisjes van durgerdam en het fort  

op pampus. amsterdam is op vakantie in eigen land.

Wonen op  

Haveneiland-ooSt

A1

E231

A10

A10

A10

A10

A10

Diemen

Amsterdam

Muiden

6 1 C
IJBURG    AMSTERDAM

eéngezinswoning type prisma

•  ruime ééngezinswoning,  

111 m²  woonoppervlak

•  diepe tuin met berging

•  tuin met poort en  

begroeide schutting

• eigen parkeerplaats

•  grote, lichte woonkamer  

met open keuken

•  openslaande deuren

•  Masterbedroom en complete  

badkamer op eerste 

verdieping

•  twee slaapkamers en laundry  

op tweede verdieping

•  Hoog afwerkingsniveau

12 eengezinSWoningen, 13 apparteMenten en 1 MaiSonnette

vanaf donderdag 25 juni a.S. kunt u voor Meer inforMatie en  
de verkoopdocuMentatie terecHt bij de MakelaarS

opdrachtgever 

groep Waterstad 3 c.v.

inlichtingen en verkoop

kuijs reinder kakes

ijburglaan 1389

1087 jj  amsterdam 

tel: 020-4161861 

e-mail: ijburg@krk.nl 

van nieuwpoort Makelaars o.g. 

ijburglaan 723

1087 bS  amsterdam 

tel: 020-4232425 

e-mail: ijburg@nieuwpoort.nl

12 eengezinSWoningen, 

13 apparteMenten en  

1 MaiSonnette

koopsomindicatie eengezinswoningen vanaf E 349.000,- v.o.n.
koopsomindicatie appartementen vanaf E 189.000,- v.o.n.
koopsomindicatie maisonnette E 269.000,- v.o.n.



1 Roos
“We waren al heel lang op zoek naar een 
geschikte woning, maar die konden we niet 
vinden. Tot een vriend zei: wij gaan bouwen 
op IJburg. Dat was net op tijd, we konden 
ons precies nog inschrijven. We kregen 
meteen zelfbouwkriebels, al kwamen we 
er al vlug achter dat we geen idee hadden 
waar we aan begonnen. Je denkt: een lappie 
grond, wat stenen op elkaar, en klaar. Toen 
zijn we met verschillende architecten gaan 
praten. Ja, het was een mooi proces. En we 
zijn zeer tevreden met het huis. 

Toch is dit een tussenstation. Deze zomer 
is onze oudste zoon klaar met de middel-
bare school; hij gaat volgend jaar studeren 
en in de stad wonen. Dit huis is verkocht, 
eind juni verhuizen we naar Overveen. Dat 
wilde ik altijd al, maar tegelijkertijd wilde ik 
mijn kind niet opzadelen met zo’n enorme 
reistijd. Overveen ligt vlakbij Haarlem - wat 
ook een grote-mensen-stad is – middenin 
de bossen, de duinen en vlakbij de kust. 
Heerlijk tussen het groen. 

Ik ga de mensen, onze buren, heel erg 

Jan Olphert Vaillant, Kapiteit ter 
zee. In dit gedeelte van Steigerei-
land hebben de straatnamen het 
thema scheepvaartgeschiedenis 
en navigatie. Jan Ophert Vaillant 
(Enkhuizen 1751 – Riga 1800) 
was van jongs af aan op zee aan 
het werk. In 1781 werd hij al 
bevelhebber van een fregat. Hij 
testte tijdmeters en leerde door 
middel van maansafstanden alles 
op het gebied van lengtebepa-
ling op zee. Hij schreef ook over 
het vinden van lengte op zee en 
in 1784 publiceert hij zijn boek 
Werktuigkundige beschouwing 
der uitwerking van den wind en 
zee op een schip. Alsjeblieft! Hij 
voer in de Middellandse Zee, naar 
Oost-Indië, stak met de Prins van 
Oranje over naar Engeland, en 
eindigde zijn leven als vice Admi-
raal in Russische dienst. 

missen. We hebben het zo leuk met elkaar. 
Onze huizen bouwden we allemaal in 
dezelfde tijd. Tijdens het bouwproces 
kwamen we elke twee maanden samen om 
te overleggen over van alles, en we maakten 
allemaal ongeveer hetzelfde mee. Sindsdien 
komen we bij elkaar op verjaardagen. En 
dat zijn geen moetjes. We zijn echt vrienden 
geworden.

De kinderen vinden het wel jammer om 
weg te gaan. Maar het komt wel goed. Over-
veen is een echt dorp met in het midden een 
heel groot veld, waar alle kinderen bij elkaar 
komen. Laatst zijn ze er een keer geweest, op 
dat veld. Toen ze terug kwamen zeiden ze: 
Mam, we hebben al àcht vrienden!”

2 Ingrid en Stephan (38)
S “Van een collega kreeg ik een folder over 
zelfbouwkavels in handen. Het leek me 
altijd al leuk om eens een huis te bouwen. 
Dus zijn we naar de informatieavond in 
De Rode Hoed gegaan. We werden met-
een enthousiast, die avond. We woonden 
in de Hoofddorppleinbuurt, en dat beviel 
uitstekend, maar het huis werd te klein. Na 

de straat
jan	olphert	vaillantlaan
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de informatieavond zijn we natuurlijk wel 
meteen gaan kijken.”

I “Zodra we over de brug kwamen, kre-
gen we het vakantie gevoel. Het water, die 
boten, de sfeer. En dat gevoel hebben we 
nog steeds. Zodra het mogelijk was, hebben 
we ons ingeschreven voor drie kavels. En zie 
ons hier nu zitten!”

S “We zijn als een van de eersten begonnen 
met bouwen, in het voorjaar van 2005. In 
december was het huis af. De meeste buren 
namen veel langer de tijd. Bij de oplevering 
stond er slechts hier en daar een huis, mid-
denin het zand. Een bijzondere tijd was dat”

I “Tja, wat verwachtten we? Misschien toch 
een beetje een tweede Almere. Maar dat is 
totaal niet uitgekomen. De buurt is heel di-
vers en levendig, de mensen zijn heel open. 
Het straatbeeld is mooi en afwisselend. We 
hebben goed contact met de buren. Ja, het 
bevalt ons hier uitstekend.”

3 Qiuxi
“IJburg is Feng Shui. Dat wil zeggen dat de 

1

Roos (47), 
getrouwd met 
Rob (49), drie 
zoons (16, 9, 7)
Koopwoning, 
zelfbouw
250 m2 Sinds 
december 2006

2

Ingrid (36), Stephan (38), 
twee dochters (3, 0)
Koopwoning, zelfbouw
200 m2 • Sinds 
december 2005

3

Qiuxi (35), samenwonend  
met Georg (45), een dochter (3)
Koopwoning • 150 m2 • Sinds 
januari 2008

invloed van de natuur een goede invloed 
heeft op de mensen die er wonen. De 
wind, het water, de grote omgeving - 
daarom wilden wij hier graag naartoe. 
Feng Shui is een 3.000 jaar oude Chinese 
filosofie, en betekent letterlijk ‘wind en 
water’. Wij hebben het reuze naar ons zin 
op IJburg. Het lijkt wel of hier de zon 
vaker schijnt.

Eerst woonden we in de Linneusstraat in 
Oost. Daar vlakbij zit de Dappermarkt, 
nou die mis ik wel hoor. Ik hoop heel erg 
dat hier ook een echte markt komt, waar 
je lekkere verse spullen kunt kopen, zoals 
groente, fruit en vis. Maar ik ben bang 
dat zo’n markt er niet gaat komen.

Naar ons werk gaan we allebei met de 
auto. Parkeren is in deze buurt nog gratis, 
waardoor het als je ’s avonds thuis komt 
vol staat met auto’s van mensen die 
hier helemaal niet wonen. Oké, da’s niet 
ideaal. Maar over een paar maanden - in 
september - zal betaald parkeren worden 
ingevoerd. Dan zal het wel weer beter 
worden.”

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

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



pRoGRAMMA FEstiVAl 27 JUNi

Minister Cramer 

opent	haven

De organisatie van het festival is hard op zoek naar enthousiaste en flexibele 
vrijwilligers om het festivalteam te versterken! Denk bijvoorbeeld aan hulp 
bij mega IJ-ontbijt, het op- en afbouwen, en het verspreiden van flyers.  
Uiteraard houdt de organisatie rekening met je wensen en is er voldoende tijd 
om zelf van het festival te genieten. Vrijwilligers ontvangen een lunchpakket 
en een aantal consumptiebonnen. 
Help mee om de eerste editie van het festival Net uit het IJ een grandioos 
succes te maken en meld je aan via een e-mail aan: organisatie@netuithetij.nl

Festival zoekt vriJwilligers

Het festival begint ’s ochtends om 
9.00 uur met een boerenontbijt, 
verzorgd door Boerenjongens. Aan 
lange tafels kunnen 500 mensen 
heerlijk ontbijten voor € 2,50 per 
persoon. Opgeven van te voren is 
niet nodig, maar: wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt. Tegelijkertijd 
gaat ook de speelgoedinzamelactie 
van start, voor Child’s Life.

iJ
ontbijt

om	9.30	uur	gaat	een	grote	speelgoedinzamelactie	
van	 start	 voor	 Child’s	 life.	 Child’s	 life	 is	 een	
Nederlandse		hulporganisatie	die	zich	inzet	voor	
de allerarmsten in de wereld. ze geven een 
korte	 presentatie,	 waarna	 de	 vrachtwagen	 van	
Child’s	life	hopelijk	helemaal	wordt	gevuld	met	
speelgoed.	Child’s	life	zorgt	er	vervolgens	voor	
dat	 het	 speelgoed	 direct	 naar	 de	 allerarmste	
kinderen	gaat.	Wees	op	tijd,	want	om	10.00	uur	
vertrekt	de	vrachtwagen.	Kik	Kid	stelt	haar	bus	
ter	beschikking.
Bijna	 alles	 is	welkom,	 behalve:	 boeken,	 puzzels	
spelletjes	 in	Nederlandse	 taal	 /	knuffelbeesten	 /	
speelgoed	op	batterijen	/	oorlogs-speelgoed.

lEVER JE spEElGoEd iN 
VooR HEt GoEdE doEl!

VooR MEER iNFoRMAtiE EN HEt pRoGRAMMA kiJk op WWW.NEtUitHEtiJ.Nl

Bloem op IJburg • Boerenjongens 
Dok48 • Espressofabriek • I-grec 
Indo Jaya • NAP Amsterdam • Roppongi 
Wijnstand • Stichting Net Uit ‘t IJ

          deelnemers 

Horekade
tHEAtRAAl iJbURG EN HElMA toN oRGANisEREN  
diVERsE WoRksHops VooR JoNG EN oUd:
09.45-10.45 mindfulness-workshop, Helma Ton, iSensi
10.50-11.50 theaterworkshop: ‘land in zicht’ meespeeltheater Nathalie Spaans
12.00-13.00 buikdansen: ‘buikdansen als zeemeermin’ door Josephine Jansen
13.10-14.10 mindfulness-workshop, Helma Ton, iSensi
14.20-15.20	 muziektheater: ‘over dromen en talen op een onbewoond eiland’ 
 door Hester Boverhuis
15.30-16.30 mindfulness-workshop, Helma Ton, iSensi
16.40-17.40 Akrobatiek: ‘akrobatische kunsten voor scheepsjongens/meisjes’, door Lucy Brouwer

oCHtENd 
9.00 uur Opening festival door Peter Faber en Dennis Straat, Aanvang IJ-Ontbijt, opening marktkramen en bar, start gezichtsschilderaars en programma 
watersportvereniging 9.30 uur Presentatie Child’s Life en start speelgoedinzameling 9.45	uur Start workshops Theatraal IJburg: theater, buikdansen en acrobatiek
en workshops door Helma Ton over aandachtsontwikkeling Helma Ton 09.45	uur Ochtendgymnastiek 10.30	uur Start Open Podium

AVoNd 
20.00 uur Roel Fooij aka Roelicious 22.00 uur Dj’s The Motions 23.30 uur Einde

MiddAG
12.00	uur Capoeira show van Pernada Baiana 13.00	uur Capoeira show van Pernada Baiana 13.30	uur Opening van de haven door watersportvereniging
14.00	uur Kinderen, maak kennis met een optimist en maak een proefvaart door de haven! 14.00	uur Da rebels 14.30	uur Nora Dalal & band 15.30	uur 
ZUMBA door FIT Amsterdam 16.30	uur B-Best 17.10	uur SPIT 18.15	uur The Dublicators

Om 13.30 uur zal de nieuwe haven spectaculair 
geopend worden door minister Cramer van Ruimte 
en Milieu. Dat zal gebeuren vanaf het schip de 
Titaan, een boot die vlakbij NAP in de haven komt 
te liggen. Daarna zullen er in de haven allerlei 
activiteiten plaatsvinden, georganiseerd door 
Watersportvereniging IJburg, zoals kanovaren en 
proefvaren in een Optimist voor kinderen. De nieuwe 
jachthaven is de eerste ter wereld die is gebouwd 
van Accoyahout, een duurzaam en milieuvriendelijk 
alternatief voor tropisch hardhout. 

                

DE BRUG FOtOWEDStRIJD

dE bRUG	–	meDIAPArTNer	vAN	FesTIvAl	NeT	uIT	HeT	Ij

Mail je foto naar info@debrugkrant.nl (max.2 MB)

Beoordeling	foto’s	door	een	professionele	jury:
• Nels van Malsen - IJburgkoningin, voorzitster
• Peter Faber - optimist
• Tim Cannon - vormgever
• Martijn van den Dobbelsteen - fotograaf

De winnaars en de winnende foto’s worden  
gepubliceerd in het septembernummer van de Brug.

Zaterdag 27 juni vindt de eerste editie van het festival Net uit het IJ plaats. Een 
memorabele dag, dus: 

maak er je allermooiste foto van!

1e	prijs: Dinerbon van Dok 48  t.w.v. € 40,-
2e	prijs: Huur van een windsurfplank  t.w.v. € 30,-
3e	prijs: Fles biologische cava van Boerenjongens

Het is voor jong en oud en er 
zijn mooie prijzen te winnen. 
De race is tussen 14.00 en 16.00 
in de haven op IJburg. Je kan 
je tijdens het festival opgeven 
bij organisatie optierace, 
Watersportvereniging IJburg

doE MEE AAN dE  
optiERACE tiJdENs HEt  
iJ-FEstiVAl op 27 JUNi

Hanneke Bouma is secretaris van 
stichting Net uit het IJ. Ze woont sinds 
2007 op IJburg en is eigenaar van het 
op IJburg gevestigde reclamebureau 
MOSES. Makelaar Thorwald Brouwer 
is mede verantwoordelijk voor PR en 
sponsoring. En is zelf ook IJburger 
‘met veel plezier’. Voorzitter van de 
stichting is Marijke Nas. Ze woont 
op IJburg, en werkt er straks ook, 
als het kantoor van AM verhuisd is 
naar het havenkwartier. “Vanaf ons 
toekomstige kantoor kijken we uit op 
het gebied rond de haven. Dat is een 
fenomenaal uitzicht. Mijn collega’s 
en ik zeiden tegen elkaar: wat zou 
het leuk zijn als het hier gaat bruisen. 
De haven is het hart van IJburg. Zo is 

‘Wees	erBIj	eN	mAAK	GesCHIeDeNIs’

NEt Uit HEt iJ

Onafhankelijk van elkaar liepen ze al een tijdje rond met wilde plannen om eens iets te organiseren op 
IJburg. Want dat moest toch weer een keer gebeuren. Iets leuks, een festival. Begin dit jaar liepen ze 
elkaar tegen het lijf, staken ze de koppen bij elkaar, en was de stichting Net uit het IJ geboren. Samen 
werken ze sinds januari 2009 keihard aan de organisatie van Festival Net uit het IJ. Alle bijdragen tijdens 
deze dag zijn van IJburgse bodem: voor en door IJburgers. 

GRoot FEstiVAl biJ dE HAVEN VooR EN dooR iJbURGERs
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eigenlijk het idee voor een festival 
ontstaan.”

Via via kwamen ze als gezegd begin 
dit jaar met elkaar in contact. En het 
toeval wilde dat hun visies grotendeels 
hetzelfde waren. Namelijk iets leuks 
organiseren, gebruik maken van 
de creativiteit van IJburgers, en het 
zo neerzetten dat alle bijdragen 
aan het festival van IJburgers zelf 
komen. Brouwer: “We willen IJburg 
nog meer op de kaart zetten, en een 
ontmoetingsplek creëren.”

Was het oprichten van de stichting 
nog makkelijk, toen begon het echte 
werk pas. Avonden vergaderen in NAP 

kwamen eraan te pas. “Eerst hebben 
we een pitch gehouden onder drie 
bureaus. Shake the Tree kwam met 
het beste idee voor de organisatie. 
Daarna zijn we fondsen gaan werven. 
Het was erg leuk te merken dat bijna 
iedereen bereid was mee te werken. 
Bouwers, ontwikkelaars, de consortia, 
Ymere, de Alliantie, De Principaal, 
Projectbureau IJburg en stadsdeel 
Zeeburg: iedereen vindt het een goed 
idee!”

Het festival wordt om 9.00 uur 
formeel geopend door wethouder 
Dennis Straat en Peter Faber, die 
ook ‘s ochtend de presentatie zal 
verzorgen. Aansluitend is er het IJ 
ontbijt, een vroege maaltijd aan lange 
tafels voor 500 mensen. Tegelijkertijd 
vindt de speelgoedinzamelactie voor 
Child’s Life plaats. Daarna gaat het 
programma van start: de hele dag 
door zijn er optredens, workshops, 
architectuurrondleidingen op de 
fiets, sloepentochten, en eten en 
drinken op de Horekade. Om 13.30 
uur wordt de verenigingshaven 
officieel geopend door minister 
Cramer van Ruimte en Milieu. ‘s 
Middags wordt de presentatie 

overgenomen door IJburger en DJ 
Roel Fooij, die later ook zelf achter 
de draaitafel zal verschijnen.

Bouma: “We zijn er meteen groot 
ingestoken, maar we hebben nog 
zoveel meer plannen. De bedoeling 
is dan ook dat dit een jaarlijks 
terugkerend evenement wordt. 
Zoiets groots doe je niet voor een 
keer.”

Voorzitter Marijke Nas knikt 
instemmend. “We merken dat hoe 
dichter we bij de datum komen, hoe 
enthousiaster de mensen worden. 
Iedereen komt nog met leuke ideeën. 
Het leeft echt. Wij verwachten in 
elk geval een goede opkomst, veel 
gezellige mensen en een ontspannen 
sfeer. Thorwald Brouwer rekent zelfs 
op mooi weer. “IJburg heeft nog 
geen geschiedenis. Maar die gaan 
wij deze dag maken. Dus: wees erbij, 
en maak geschiedenis.”

BesTuur	vAN	sTICHTING	NeT	uIT	‘T	Ij
voorzitter:	marijke	Nas	(Am)	•	secretaris:	Hanneke	Bouma	(moses.)	
penningmeester:	rienk	Postuma	(de	Principaal)	•	contact	met	locale	
ondernemers:	roel	Geysen	(NAP)	•	Pr,	communicatie	en	sponsoring: 
Thorwald	Brouwer	(Thorwald	Brouwer	makelaardij),	Daan	janssen	
(de	Principaal),	Peter	Bulters	(Bulters	&	Bulters),	monique	van	Dijk	
(Am)	•	Programmering	en	productie	Ingeborg	van	Beek	(shake	the	
Tree),	Debby	ego,	Flore	de	vries

Hanneke bouma

marijke	Nas

Thorwald	 
brouwer



In Amsterdam zitten normaal gesproken 
goede architecten in de welstand. Ik ga 
er met plezier heen om mijn projecten te 
verdedigen. Tot nu toe altijd met succes, 
hoewel er wel eens afkeurende opmer-
kingen gemaakt zijn door een humorloze 
vrouw die, vermoedelijk vanwege haar baan 
bij een wereldberoemd architectenbureau, 
gevraagd was zitting te nemen in de wel-
stand. Achteraf geef ik toe dat ze een beetje 
gelijk had. Maar dat neemt niet weg dat ze 
het ontwerp dat ik voorlegde nooit zelf had 
kunnen bedenken! 
Enfin, terug naar IJburg. Waarom was er 
geen welstand voor de zelfbouwkavels van 
Steigereiland? Was het een aardig bedoelde 
handreiking aan de zelfbouwers, zodat 
die desgewenst hun huis zonder architect 
konden ontwerpen? Lijkt mij niet. Deze 
aardige gedachte zal wel opgekomen zijn bij 
iemand, maar in het algemeen wint regel-
zucht het van aardigheid.
Was de gemeente bang dat de kavels anders 
niet verkocht zouden worden, omdat 
zelfbouwers alleen in zelfontworpen gekke 
bouwsels willen wonen? Lijkt mij niet, 
iedereen met een greintje verstand van de 
woningmarkt, iedereen met enig inlevings-
vermogen in de motieven van mensen die 
graag een eigen huis willen bouwen (zoals 
de Belgen van zichzelf zeggen: de Belg is 
met een steen in de maag geboren”) had 
kunnen voorspellen dat de kavels sowieso 

verkocht zouden worden. 
Een kleine zijstap: het is van een ongehoor-
de stupiditeit dat de gemeente hele rijen 
zelfbouwkavels aan projectontwikkelaars 
heeft verkocht omdat er geen interesse van 
zelfbouwers zou zijn geweest. Ikzelf was in 
die tijd op zoek naar een kavel op IJburg 
maar heb nooit een advertentie gezien of 
ook maar een gerucht gehoord dat er kavels 
over waren na de loting voor strook 1 op 
Steigereiland. Ik zat in zak en as omdat de 
kavels op waren maar werd een jaar later 
gelukkig ingeloot voor strook 3 terwijl 250 
potentiële zelfbouwers werden uitgeloot. 
Ik zou graag van een betrokken ambtenaar 
willen horen hoe dit destijds gegaan is. 
Terzake, waarom was er geen welstands- 
toezicht voor de zelfbouwkavels op  
Steigereiland?
De enige verklaring die ik kan bedenken: in 
een vergadering met de betrokken amb-
tenaren en adviseurs is het idee ontstaan 
dat er geen beginnen aan zou zijn (geen 
“toetsingskader”) voor een commissie van 
welstand om al die gekke plannen van zelf-
bouwers te beoordelen. 
Als dit het argument was: ik ben het er niet 
mee eens. Ook voor wilde ontwerpen van 
zelfbouwers is een toetsingskader te beden-
ken. Voor een volgende ronde houd ik mij 
dus aanbevolen als welstands architect. 
Nu Steigereiland bijna af is, is het resultaat 
van welstandsvrij bouwen te zien. Het had 

Als ik het woord “welstand” of “welstandscommissie” laat vallen in het bijzijn van iemand die geen 
architect of ambtenaar is krijg ik altijd dezelfde reactie. Men schudt meewarig het hoofd, (soms krijg ik 
zelfs een bemoedigend schouderklopje) om medelijden te tonen met mij als architect, dat ik mijn bril-
jante ontwerpen moet voorleggen aan een clubje uitgerangeerde architecten. Middelmatige dakkapel-
lenbouwers die, om nog wat bij te verdienen, zitting hebben genomen in een commissie van welstand. 
Toegegeven, dit soort welstands architecten kom je tegen in de provincie. Daar vervullen ze een dank-
bare functie door de juiste dakhelling en de juiste dakpan voor te schrijven. Wat mij betreft kunnen ze 
niet streng genoeg zijn in het corrigeren van hun mede Trespa-artiesten. 
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mooier kunnen zijn. Een paar toonbeelden 
van wansmaak halen het geheel naar bene-
den. Het is duidelijk te zien welke huizen 
er zonder architect tot stand gekomen zijn: 
lukraak geplaatste ramen, goedkope wo-
ningbouwdetails die niet zouden misstaan 
op een galerijflat, etc. Ook sommige “onder 
architectuur” gebouwde panden doen pijn 

aan mijn ogen. Met name de felle kleuren 
zouden verboden moeten worden. 
Overigens is er een voorbeeld voorhanden 
waar zelfbouwers het in mijn ogen erg 
goed gedaan hebben: de Scheepstimmer-
manstraat op Borneo eiland. Ook daar werd 
welstandsvrij gebouwd. Wel was er een 
supervisor aan wie de plannen voorgelegd 
moesten worden en was er een workshop 
waar de architecten / zelfbouwers hun ont-
werpen aan elkaar lieten zien voordat het 
te laat was. De supervisor hoefde weinig in 
te grijpen. Blijkbaar boezemde zijn bestaan 
alleen al voor de architecten / zelfbouwers 
genoeg ontzag in om niet aan te komen met 
misbaksels.

Voor wie zich aangesproken voelt, ik ben in 
voor discussie! jved@dorensenkoster.nl

Van Erven Dorens in de Scheepstimmermanstraat op Borneo-eiland, 
waar de zelbouwers het volgens hem wel goed gedaan hebben.

toCH JAMMER dAt ER GEEN 
WElstANd WAs

•	extra	spreekuren	olvG	op	Ijburg 
Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) 
is gestart met extra spreekuren in het 
Gezondheidscentrum Haveneiland op 
IJburg. Het OLVG heeft drie spreek- en 
behandelkamers in het gezondheids-
centrum. Met deze extra zorg richt het 
OLVG zich met name op de inwoners 
van IJburg, Zeeburg en Diemen. Naast 
specialisten van Oogheelkunde en Kin-
dergeneeskunde kunnen de patiënten 
nu ook terecht bij Mond-,Kaak- en 
Aangezichtschirurgie, Maag-, Darm- en 
Leverziekten, Keel-, Neus- en Oorheel-
kunde en Chirurgie. In september gaat 
ook Gynaecologie/Verloskunde spreek-
uren houden op IJburg. Daarnaast blijft 
het mogelijk om bloed te laten prikken 

KORT
  NIEUWS

en gebruik te maken van de diensten 
van Zorgmobiel.
•	Afvalcontainers	in	heel	Zeeburg	
ondergronds Grote vuilcontainers in 
de hoogbouw, vuilniszakken op de 
stoep, minicontainers voor de laag-
bouw en de laatste jaren steeds vaker 
ondergrondse afvalbakken. Een veel-
heid aan inzamelsystemen, waar het 
Dagelijks Bestuur van Zeeburg van af 
wil. Het moet en kan anders én be-
ter. Aan de stadsdeelraad stelt het be-
stuur voor om in heel Zeeburg over te 
gaan op één systeem: ondergrondse 
afvalcontainers. Eerst wordt het voor-
stel voor inspraak De keuze voor on-
dergrondse containers betekent voor 
IJburg dat minicontainers en inpan-
dige containers vervangen gaan wor-
den. In de inspraakperiode van 23 mei 
tot en met 4 juli kunnen belangheb-
benden hun mening geven.

AdHd
woninginrichting

IJburglaan 1403 • 1087 KH Amsterdam • 020 4167 183

www.adhdwoninginrichting.nl

Bel voor meer informatie met 
Van Nieuwpoort Makelaars 

020-4232425

P
  
Veilig en snel uw 
auto parkeren? Altijd 
verzekerd van een  
parkeerplek?
Er zijn nog enkele 
parkeerplaatsen beschik-
baar in de afgesloten 
parkeergarage van het 
appartementencomplex 
Blok 30, gelegen aan de 
Lumiérestraat op IJburg. 

TE KOOP 
PARKEERPLAATS  

Pampuslaan 27 • 1087 HP Amsterdam
tel: 020-416 50 98 • www.studiomj.nl

info@studiomj.nl
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20 JUNi
kUNstMARkt

HUNkEMöllER

GRillls

GoUdEN koM

BIKes	&	BoArDs

VisGildE 
iJbURG

pREt op iJbURG

sAlE!

20% koRtiNG op dE bAdModE 
BIJ INlEVERINg VAN DEZE SPETTER

1/2	KIP	+	PATAT	

€ 4,95
GrATIs	mINI	loemPIA’s
BIJ EEN MINIMALE BESTEDING VAN 
20 EURO BIJ ONS AFHAALPUNT

BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE FIETS 
(MODEL 2009) GRAtis ACCESSOIRES 
TWV 10% VAN HET AANKOOPBEDRAG

HollANdsE NiEUWE
HIJ IS ER WEER!

kiNdERklEdiNG

zoMERsE 
AANbiEdiNGEN 
biJ WiNkElCENtRUM iJbURG

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 



Advertentie

www.waterstad3.nl

De bosmuis is meestal ‘s nachts 
actief, ‘s zomers ook in de 
schemering. De bosmuis kan lange 
tunnels graven. Hij woont dan ook 
in een zelf gegraven hol onder de 
grond, meestal met één ingang, een 

De bosmuis is geel- tot grijsbuin 
met een witte buik, een gele keel 
en een oranjebruine borstvlek. Over 
zijn lange staart lopen 130 tot 180 
ringen. Hoewel zijn naam anders 
doet vermoeden, leeft hij net zo lief 

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

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

in velden, veengebieden, bergen, 
akkers, bermen, duinen en tuinen. 
In de winter leven ze ook graag in 
huizen, maar dat maakt ze nog geen 
huismuizen. Bosmuizen hebben een 
wittere onderkant en grotere oren. 

Een bosmuis woont in een zelf 
gegraven hol onder de grond. 
De bosmuis is misschien klein, 
maar bepaald niet aardig tegen 
soortgenoten

nestkamer en een voorraadkamer. 
Het nest bestaat uit bladeren, mos 
en reepjes gras. In een nacht kan een 
bosmuis grote afstanden afleggen. 
De bosmuis is heel beweeglijk en 
hij kan hele grote sprongen maken. 
Als de maan helder is, houdt de 
bosmuis zich rustig. Ze markeren hun 
territorium met urine en verjagen 
opdringerige soortgenoten als dat 
nodig is op een niet al te vriendelijke 
manier.

Alleseter
De bosmuis is niet kieskeurig; hij 
eet graan, noten, vruchten, bessen, 
eikels, beukennootjes, hazelnoten, 
zaden, knoppen, paddenstoelen, 
mossen, maar ook insecten en 
slakken. 

Het voortplantingsseizoen duurt 
van maart tot oktober. Een vrouwtje 
krijgt twee tot drie, soms zelfs vier 
worpen per jaar. Per worp krijgt 
een vrouwtje 2 tot 9 jongen. De 
bosmuis wordt maximaal achttien 
tot twintig maanden oud. Hij heeft 
veel natuurlijke vijanden. Dat zijn 
onder andere de wezel, hermelijn, 
das, marter, vos, kat, verschillende 
soorten uilen en de torenvalk.

Latijnse naam Apodemus sylvaticus
Engelse naam wood mouse
Verspreiding Europa, Noord-Afrika, 
Zuidwesten en Midden-Azië
Voedsel zaden, noten, vruchten, 
paddestoelen, insecten, slakken
Lengte 8 - 11 cm, 
staart 7 - 11 cm
Gewicht 15 - 30 gram
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Slagerij
bart verkerk

Standaard
barbecue pakket

5 hamburgers 
5 BBQ worst • 10 kipsaté

Fles Rosé
Domaine de L’Amaurique

normale prijs 6,99,-

1 Stokbrood
normale prijs 1,25

1 Breekbrood
normale prijs 1,25

brood&banket
dekker&winkler

Slijterij
gall&gall

nu nu

actie geldig t/m 29-8-2009 actie geldig t/m 29-8-2009

€ 12,50
5,49 bij afname van 6 stuks

Deze bon is éénmalig geldig 
en is niet overdraagbaar

nu

€ 5,99
€ 0,95

Barbecue. Het woord lijkt voor het eerst in beeld te komen aan 
het begin van de zestiende eeuw, als de Spanjaarden op het eiland 
Haïti kennismaken met de barbacoa, een rooster waarop vlees 
kan worden gerookt en gedroogd. Via de Verenigde Staten kwam 
het woord later in het Nederlands terecht. Pas begin jaren zestig 
van de 20e eeuw raakte barbecueën in Nederland in de mode. 
Het was een nieuwe manier van eten bereiden, en meestal een 
manier om samen te zijn: een eetfeest.
 
Er zijn verschillende barbecuetechnieken, namelijk direct (gril-
len) en indirect. Bij directe barbecue ligt het voedsel direct bov-
en de warmte bron. Bij indirecte barbecue is een kamer gere-
serveerd in de barbecue waar geen directe warmtebron aanwezig 
is. Belangrijk is het om je voedsel vooraf in te smeren met olie. De 
olie (of een marinade) beschermt eten tegen aanbranden.

Knip deze bonnen uit en maak gebruik van onderstaande 
aanbiedingen. 

heerlijk barbecueën

!!!

per stuk

Weer zo’n saaie advertentie plaatsen in een 
Amsterdamse krant? Niet erg origineel, 
vond projectmanager van Waterstad 
3 Gabrielle van Waes. Bovendien geeft 
alweer zo’n advertentie met kijk wat wij 
hebben de energie van de wijk helemaal 
niet weer. Dat moet anders kunnen 
ze, dacht Van Waes. Want hoe laat je 
gezinnen met kinderen nu zien wat voor 
een prachtige plek IJburg is? Precies! Op 
de bakfiets. Bovendien is zo’n bakfiets een 
typisch Amsterdams ding. Dus waarom die 
niet rond laten rijden?”

Met die insteek zocht Van Waes 
contact met Stefan de Kock, van DOOR 
communicatie & vorm. Die ging er meteen 
mee aan de gang. “Dit soort acties spreekt 
ons enorm aan. Mede door inzetbaarheid 
van de fietsen in andere stadsdelen, waar 
natuurlijk een groot deel van de doelgroep 
zit. We hebben ook juist voor deze periode 
gekozen, want iedereen gaat weer lekker 
naar buiten. We hebben de bakfietsen 
speciaal bestickerd met afbeeldingen van 
Waterstad 3 woningen en IJburg iconen.

De fietsen zijn aangeleverd door Ton 
Kroonenberg van Bikes & Boards, 
IJburgondernemer van het eerste uur. 

Hij is ook enthousiast over de actie. “Het 
aardige van de bakfietsen vind ik dat je 
inderdaad al fietsend de leukste dingen 
tegenkomt. In een auto cross je erlangs en 
dan mis je veel. Daarbij is een bakfiets een 
ideaal vervoermiddel voor gezinnen met 
kinderen. Alles kan erin.”

De makelaar kan straks met geïn- 
teresseerden in plaats van met een auto, 
met de fiets een woning laten zien. IJburg 
is grootstedelijk: er wonen Amsterdamse 
mensen en er hangt een Amsterdamse  
sfeer. Ook hier wordt nu geklaagd over 
parkeren. Het is een stadswijk, maar 
tegelijkertijd is het een dorpse buurt 
waarin mensen elkaar kennen en 
betrokken zijn. Er zitten veel enthousiaste, 
actieve ondernemers. Deze actie is met 
name om te laten zien wat de kwaliteit 
van IJburg is. En het geeft weer wat voor 
dienst wij leveren. We doen dat met 
IJburgse ondernemers. Er staat nu in 
plaats van een zogenaamd struikelbord 
een struikelbakfiets bij de makelaars en bij 
het kantoor van Waterstad 3 voor de deur.”

Denk je erover om een huis te kopen 
op IJburg? Loop dan eens bij een van de 
makelaars van Waterstad 3 binnen en leen 
een bakfiets.

Wil je een huis kopen op IJburg? Leen dan een bakfiets van 
Waterstad 3 en beleef de eilanden op zo’n typisch Amster-
damse tweewieler. Ontwikkelaar Waterstad 3 heeft onlangs 
zes bakfietsen aangeschaft, en laten pimpen in de stijl van 
IJburg. “Want”, zo zegt ontwikkelaar Waterstad 3, “deze wijk 
ontdek je op de bakfiets. Het is allang niet meer de bouw-
put die het was. Stap op de fiets, kijk om je heen en ontdek 
alle mooie plekken die IJburg te bieden heeft.”

OntdeK 
IJBUrG OP de BaKFIets



Door de invoering van de euro 
is alles duurder geworden. Het 
is een veelgehoorde klacht in 
Nederland. Ondertussen kun je 
nergens meer betalen met munten 
van één en twee eurocent. We 
vinden het heel normaal dat 
bedragen worden afgerond op 
wat vroeger een stuiver heette.

•	 Busverbinding	 Ijburg	 -	 Amster-
dam zuidoost De stadsregio Amster-
dam koopt vanaf 24 augustus 2009 een 
nieuwe buslijn in bij het GVB. Deze 
buslijn, IJburg 66, loopt van IJburg via 
Diemen naar Station Bijlmer ArenA 
en voorziet in een tot nu toe ontbre-
kende schakel in het openbaarvervoer-
netwerk in Amsterdam. IJburg 66 gaat 
vanaf eind augustus 66 rijden vanaf de  
IJburglaan (beginhalte Vennepluim-
straat) naar Station Bijmer AreneA, 
onder meer via de provinciale weg in 
Diemen en metrostation Ganzenhoef 
in Amsterdam Zuidoost. Op IJburg is er 
een eenvoudige overstapmogelijkheid 
naar IJtram 26. De bus doet de zones IJ-
burg (5710), Muiden (5820), Oost (5715) 
en Zuidoost (5725) aan. Doordeweeks 
rijdt de bus tussen 06.00 uur en 0.00 
uur, op zaterdag tussen 06.30 en 0.00 
uur en op zondag tussen 07.30 en 0.00 
uur. Het eerste jaar rijdt IJbus 66 ieder 
half uur. Daarna wordt de frequentie 
verhoogd. Mocht tussentijds blijken dat 
al in het eerste jaar frequentere rijtij-
den gewenst zijn, kan GVB dit op aan-
vraag van de Stadsregio eerder realise-
ren. Het GVB werkt nauw samen met 
de DIVV en Projectbureau IJburg om de 
infrastructuur op tijd klaar te hebben 
en informeert de reiziger komende zo-
mer over deze nieuwe buslijn. 
•	uitbreiding	betaald	parkeren	met	
zuidbuurt steigereiland Per 1 okto-
ber 2009 komt er betaald parkeren in 
de Zuidbuurt van het Steigereiland.
De parkeervergunning voor bewoners 
kost in 2009 € 14,60 per maand, voor 
bedrijven € 23,36 per maand. Bezoe-
kers betalen bij de automaat € 2,40 per 
uur. Het betaald parkeren gaat gelden 
van maandag tot en met zaterdag, van 
9.00 uur tot 19.00 uur.
•	Betaald	parkeren	bij	Blijburg Per 1 
mei 2009 is bij Blijburg betaald parke-
ren ingevoerd. Bezoekers betalen bij de 
automaat € 2,40 per uur; een dagkaart 
kost je € 14,40. Betaald parkeren geldt 
van maandag tot en met zaterdag, van 
9.00 uur tot 19.00 uur.
Het gebied betaald parkeren is per 1 
mei 2009 ook uitgebreid met het mid-
delste gedeelte van het Haveneiland 
Oost. Het gaat om het gedeelte ten 
noorden van de Groene tunnel tus-
sen de Pampuslaan en de Fritz Dietrich 
Kahlenbergstraat.

KORT
  NIEUWS
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Zo gaat het wel vaker met 
Europese zaken in Nederland. De 
voordelen van Europa incasseren 
we achteloos. Meer en makkelijker 
export van Nederlandse 
producten, een beter milieu en al 
60 jaar vrede: we vinden het de 
normaalste zaak van de wereld. 
Dat het ook maar iets met de 
Europese Unie te maken heeft, 
realiseren we ons nauwelijks meer. 

We weten wel heel goed wat er 
niet deugt aan Europa. Europa 
is niet zo democratisch als we 

graag zouden willen – maar de 
afgelopen jaren is het Europees 

parlement steeds machtiger 
geworden. Europa is vooral 
aardig voor grote bedrijven 
– waarbij we de hoge 

boetes van Neelie Kroes 
voor het gemak maar over 

het hoofd zien. Het doet niets 
aan stierenvechten in Spanje 

– maar we worden erg boos als 
Brussel zich bemoeit met dingen 
die we typisch Nederlands vinden. 
Maar komt er dan een ‘grondwet’ 
die daar verbetering in aan wil 
brengen, dan stemmen we in 
Nederland tegen. Omdat het nog 
niet ver genoeg gaat of omdat er 
ook iets in staat over een Europese 
vlag. En vervolgens hebben we 
het er nooit meer over. Tot de 
volgende gelegenheid.

Nu zijn de verkiezingen voor 
het Europese parlement weer 
geweest. En de opkomst was niet 
om over naar huis te schrijven. 
Zoals wel vaker. Deze keer zouden 
we het er niet bij moeten laten 
zitten. Europa is overal. Vaak 
hebben we er plezier van, soms 
last. Laten we het er in ieder geval 
over hebben op verjaardagen en 
feestjes. 
Wethouder Jan Hoek

Marga Nieuwenhuijse, directeur 
van Stichting Omega, is blij met 
het nieuwe onderkomen in IJburg. 
Nieuwenhuijse licht toe: “Het is 
voor ons fantastisch dat we nu de 
beschikking hebben over een pand 
met alle voorzieningen die nodig zijn 
voor onze kinderen en volwassenen. 
In ons nieuwe pand hebben we 13 
grote groepsruimten, voorzien van 
tilsystemen. Er is een muziekruimte, 
een snoezelruimte en een groot 
zwembad. In september volgt de 
officiële, feestelijke opening. Wij zijn 
er echt trots op dat wij dit samen met 
de Alliantie bereikt hebben.”

Een van de uitgangspunten bij de 

ontwikkeling van IJburg in Amsterdam 
is het maken van een ‘wijk zonder 
scheidslijnen’; een stadswijk waarin 
iedereen op zijn manier kan wonen 
en werken. Blok 61A past heel goed in 
deze filosofie. Door de aanwezigheid 
van een regulier kinderdagverblijf in 
het gebouw en diverse scholen in de 
buurt, kan gewerkt worden aan het 
bevorderen van de contacten tussen 
alle kinderen.

Stichting Omega is hét centrum 
voor kinderen met een meervoudig 
complexe handicap in Amsterdam. 
Deze kinderen zijn zowel 
lichamelijk als verstandelijk 
gehandicapt en hebben daarnaast 

nog andere beperkingen, zoals 
epilepsie, slechtziendheid en 
een kwetsbare gezondheid. Hun 
ontwikkelingsleeftijd is niet meer 
dan twaalf maanden. In de dagelijkse 
zorg van de kinderen staan 
ontwikkeling en gebruik maken van 
hun mogelijkheden centraal.

De Alliantie Ontwikkeling is een 
zelfstandig onderdeel van de Alliantie 
en is een slagvaardig opererende, 
ondernemende en agendastellende 
projectontwikkelaar. Zij onderscheidt 
zich door haar kennis van en ervaring 
met het functioneren van concepten 
voor wijken en voor wonen. 
Met vijftig medewerkers in haar 
vestigingen in Amersfoort en Huizen 
realiseert de Alliantie Ontwikkeling 
een jaarlijkse productie van circa 
1.500 nieuwbouwwoningen in de 
regio’s Amsterdam, Flevoland, Gooi 
en Vechtstreek en Eemvallei.

Brug	2012

de Hoek van Jan	In	europa

Waar Rieteiland West • Verbindt Oeverzeggestraat met Dick Hilleniuspad en 
het Diemerpark • Over IJmeer • Bouwjaar 2001 • Doorvaarthoogte 2 meter 
• Doorvaartbreedte 10 meter • Ontwerp Benthem Crouwel Architecten Fiets- en voetgangersbrug zonder naamHet is de eerste echt mooie dag van het jaar. Ik schaam mij 

enorm voor het gebrul van mijn scooter en besluit 50 meter 
voordat ik aankom bij de Youthside, mijn motor uit te zetten. 
Tergend langzaam rol ik richting het productiehuis. Terwijl 
ik parkeer, belt de fotograaf: “Ik kom er zo aan. Het licht is 
supermooi. Kom op hè?! Jij bent de jakhals van de Brug!” Ik 
humm wat instemmende geluiden en hang op.
Het is rustig. Buiten hangt een rijtje jongeren tegen het raam. 
Ik probeer een groet. Binnen is het benauwd. Ik loop de trap 
op. Twee jongens zitten achter een computer te hyven. Ik kijk 
naar de enorme muurschildering met de titel never give up 
you dreams. In graffity stijl zijn allemaal gezichten van pro-
minente figuren uit de geschiedenis afgebeeld. Met name het 
gezicht van Kennedy valt op omdat dit zowel lijkt op het ge-
zicht van Kennedy als op dat van Bush. 
Linda, jeugdcoach, komt naar me toe en heet me welkom. De 
fotograaf is gearriveerd, want er ontstaat commotie buiten. 
De jongens blijken niet op de foto te willen. Omdat ze slecht 
in de buurt bekend staan, laat Gavin mij later weten. “Men-
sen zien ons vaak hier in de buurt en die hebben geen goed 
voorbeeld over ons.” Terwijl hij dit vertelt, zie ik iedereen wél 
op de foto gaan voor een fotograaf van Youthside zelf. Maar 

dat is anders, legt Gavin uit want dat is voor die album-ding. 
Ze zijn bezig om een cd op te nemen met alle jongeren die in 
de Youthside komen. Het gesprek valt enigszins dood. Ik pro-
beer me voor te stellen hoe een jakhals het nu weer op gang 
zou brengen, maar Gavin loopt weg. 
Dan maar naast de computerende jongeren zitten. Ella, groot 
met dreads, biedt mij wat friet aan die hij door een van de 
kleintjes heeft laten halen. Hij is schoenen aan het googelen. 
Af en toe gebiedt hij een jongetje bij hem te komen om hem 
zijn schoenen te laten zien. De verwachtingsvolle blik van de 
slachtoffertjes wordt meestal beantwoord met: ‘Die zijn vet 
lelijk man!’ Alleen Hakim sputtert nog wat tegen door te zeg-
gen dat zijn Nikes tenminste niet snel vies worden. Na veel 
welles nietes geeft Ella hem gelijk.
Ik besluit naar de geluidsstudio te gaan. Binnen zit Morien, 
producer, door de jongens zelf vooral die blanke genoemd, 
instemmend mee te bouncen op de beat. ‘Eindelijk inhoud!’ 
zo laat hij de spittende Quincy achter de microfoon weten. 
Dwight, die de knoppen bedient als er geen ‘echte’ producer 
in de buurt is en volgens jeugdcoach Graciano echt begaan is 
met de muziek, vindt het ook een vette pokkoe.
De zin: eerst was ik Germain maar nu ben ik in de Lens, waar 

ik niets van begrijp, moet een paar keer over. Als ik Quincy 
later vraag wat dit nou betekende, legt hij me met ondeugende 
ogen uit dat Germain Lens een voetballer van AZ is. Wat ik, 
stom natuurlijk, ergens wel wist, en dat dit nou een ponch line 
is. Aan de beat wordt nog wat gesleuteld want die blijkt lauw 
te zijn. Een woord waar ik in mijn cursus straattaal altijd van 
had begrepen dat dat zoiets als vet of cool betekende. Ik besluit 
wijselijk de jongens niet te corrigeren. 
Het is goed toeven in de studio. Het is f*cking heet, maar er 
wordt hard gewerkt en in een mum van tijd leer ik ongeveer 
iedereen kennen die hier komt. Voortdurend gaat de deur van 
de booth open en word er ff gecheckt wie er aan spitten is. De 
tijd vliegt voorbij. Op het eind van de avond komt Doctor 
Skills langs. Hij neemt deze artiestennaam behoorlijk serieus 
want werkelijk overal op zijn kleren staat het in tag/graffity stijl 
te lezen. Skills zingt het refrein voor het nummer van Quincy 
in. Tussendoor legt hij uit: “Ik schrijf niet op een thema. Ik 
schrijf en daaruit haal ik een thema. Anders denk je niet breed.” 
Terwijl alle hoofden mee bewegen op de beat stemt iedereen 
knikkend in.
De Youthside gaat bijna sluiten en ik heb zowaar een weemoe-
dig gevoel over het naderende afscheid. Een klein beetje begon 
ik me wel thuis te voelen. Op dat moment komt Ella naar mij 
toe. Hij vraagt: “Ben jij een rocker?” 
“O, vanwege m’n haar?” zeg ik, terwijl ik denk: als ik één ding 
níet wil zijn…
Ik leg uit: “Eigenlijk hield ik ook altijd van hiphop, maar ik ben 
me nooit zo gaan kleden.” 
“Ben je een skater?” vraagt Ella nu, terwijl hij naar m’n schoe-
nen kijkt. “Nee.” zeg ik, “zoals ik al zei….” “Nee, want je ziet er 
uit als een rocker”, besluit Ella en hij loopt weg. 
Een rocker. Vier dagen heb ik aardig gedaan, me opgesteld 
als één van hen, een berg onoverzichtelijke aantekeningen 
gemaakt en dit is wat er overblijft. Een rocker. Geen ‘blanke’ 
die best wat van beats weet, geen jakhals, en zeker geen Diede, 
want niemand kent mijn naam. Een rocker. 
De deur gaat dicht en ik zeg iedereen netjes gedag. Om mijn 
scooter staat een groep jongetjes die duidelijk niet van plan is 
weg te gaan. Wachten is geen optie. 
Onder zeer veel commentaar en met moeite start de scooter. 
Ik besluit ondanks de herrie zo hard mogelijk weg te scheu-
ren. Als een echte rocker, denk ik terwijl ik ternauwernood een 
steen ontwijk. 

BloK	61A	IN	IjBurG	oPGeleverD: 
NiEUWE HUisVEstiNG VooR stiCHtiNG oMEGA EN skoN

YoUtHsidE pARt tWo
zilliNGER
diEdE
Sinds 9 januari 2009 is op de Diemerparklaan het jon-
gerenproductiehuis Youthside geopend. Vanuit dit cen-
trum worden er op IJburg voor en door de jongeren 
zelf activiteiten georganiseerd. Voetbal, het maken van 
filmpjes of het opnemen van muziek in de geluidsstu-
dio. Met ingehuurde producer en al. Aan mij de eer een 
paar dagen mee te lopen om de sfeer te proeven. 

HEEFt U ook EEN biJdRAGE?
MAil NAAR iNFo@dEbRUG.Nl

‘Een leuk blad om te 
lezen, zo weten wij 
ook wat er leuk is op 
IJburg. Wij wonen ook 
nieuwbouw, maar dan 
in het Funenpark’ 
Naam	en	adres	bij	
de	redactie	bekend

Beginnend ontwerpster (22j.) 
zoekt woonruimte op IJburg.
Maximaal € 400,-
Kyra@kyriaki-fashion.nl

BIJDRAGE

HOERA GESLAAGD

Juul gaat naar de Uni!

Proficiat, en geniet 

ervan.

Pap en mam

•  Appartementen van ca. 98 m² tot 215 m²
•  Huurprijs vanaf € 1.150,- per maand
    (inclusief parkeerplaats en servicekosten)
•  Opleverdatum medio juni 2009

Bijzonder wonen aan het water

Wilt u het uitzicht en het appartement zelf ervaren? Wij leiden u graag rond. 

Bel ons voor een persoonlijke afspraak op telefoonnummer (020) 524 69 99.

www.hureninijzicht.nl

IJzicht (Blok 8)

Op maandag 8 juni 2009 wordt Blok 61A in IJburg opgeleverd aan Stichting 
Omega en SKON. In Blok 61A bevinden zich een dagopvang voor meervoudig 
complex gehandicapte kinderen van Stichting Omega, een kinderdagverblijf 
van SKON en zeventig huurwoningen van woningcorporatie de Alliantie. twaalf 
woningen zijn bestemd voor gezinnen met een gehandicapt gezinslid en vier 
woningen voor Spirit (jeugdhulpverlening). De huurwoningen zijn inmiddels 
opgeleverd aan de corporatie en een groot deel van de woningen is al verhuurd. 
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de brug
puzzel • strip • colofon • agenda

Horizontaal 1 Niet zonnige kant 6 kampeermiddel 12 tussen heet en koud 14 nachtjapon 15 nummer 
(afk.) 17 Nikkel (symbool) 18 ik 20 bijwoord 21 familielid 22 hevig verlangend 25 draagbaar zonnescherm 
28 eilandengroep 29 ruimte gevuld met mensen 31 lichaamsdeel 32 spil 33 zilver (symbool) 35 plezier 
36 uitroep van verrassing 37 lidwoord 38 zintuigen 40 spits uiteinde 42 familielid (afk.) 43 bouwterrein 
44 voorzetsel 46 klein vlekje 48 artikel 51 eminentie (afk.) 53 hoofdstuk (afk.) 54 windrichting (afk.) 
56 en meer (afk.) 57 Verenigde Staten (afk.) 58 deel van een bergmeubel 60 metalen vaatwerk  
62 jongensnaam 64 kleine (standaard) hoeveelheid warmte 66 zwijgend (muziekterm) 68 voorzetsel 
69 Japanse afstandsmaat 70 stapel 72 lage rivierstand (afk.) 73 internetadres VS eilanden 74 hooivork 
76 jongensnaam 78 overzicht van de inhoud van een site 79 beschonken. 

verticaal	1 Schoeisel 2 inhoudsmaat (afk.) 3 aanzetting 4 munt 5 bezittelijk voornaamwoord 7 slee 
8 stuur van een schip 9 stamvader 10 van een (afk.) 11 naaigereedschappen 13 boerengereedschap 
16 natuursteen 18 insecteneter 19 automerk 21 deel van het gezicht 23 ruimtelijke ordening (afk.)  
24 belasting (afk.) 26 arrestatieteam (afk.) 27 bridgeterm (afk.) 30 zonnige zijde 34 werkelijk zo-zijnde 
36 overmatige warmte 38 honderd gram 39 niet echt 40 lijn waarmee een schip wordt vastgelegd 
41 jongensnaam 45 temperatuur schaal 47 systeem van denkbeelden 49 zaniken 50 ijsverkoper  
52 hemellichaam 54 luizenei 55 mallejan 57 Indische taal 59 inhoudsmaat (afk.) 60 kadastraal 
inkomen 61 muzieknoot 63 meisjesnaam 65 kledingaccessoir 67 muze van de geschiedenis 71 klaar  
74 Bijbelboek Ruth (afk.) 75 vogel 76 public relations 77 te koop. 

AGENdA
20	juni
Kunstmarkt, 
Winkelcentrum IJburg

Zomernacht Open 
Podium, Vrijburcht,  
20.30 uur 

B(L)ijna Mid Zomer, 
Blijburg, 15.00 - 03.00 
uur (tot 22.00 uur  
gratis entree)

21	juni	
Sherry Sings, N.A.P., 
18.00 uur

25	juni
Film Mammamia, 
Vrijbrucht, 20.30 uur

27	juni
Festival Net uit het IJ, bij 
de haven, 9.00-23.30 uur

28	juni
Kinderfilm Het levende 
bos, Vrijburcht, 13.30 uur

Kinderfilm De Drie 
Musketiers, Vrijburcht, 
15.30 uur

Chris Daniels en  
B Master, Blijburg,  
18.00 uur

4	juli
Costa del Soul   
5e editie, Blijburg

15	+	16	augustus
Droomfestival, Blijburg

22	+	23	augustus
Spektakel op IJburg - 5e 
editie, openluchtfestival, 
Diemerpark

23 augustus
Boekenmarkt, 
Winkelcentrum IJburg

8	t/m	12	september
Diemer Festijn en kermis

11	september
de Brug nr. 4-2009 
verschijnt

bungee billy Maarten Gerritsen

pUzzEl pRiJsVRAAG

Deze	puzzel	wordt	u	aangeboden	door	Waterstad	3,	Ijburglaan	620,	1087	BT	Amsterdam

Win één maand lang gratis 
rondtoeren op een blitse 
bakfiets van Waterstad 3!

Wilt u een maand lang  
fietsen op een bakfiets van 
Waterstad 3?
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met uw naam, 
adres en telefoonnummer) 
voor 1 september 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. 2 
was: kievitseieren. De 
winnaar, mevr. S. de Letter 
uit Amsterdam, heeft de 
prijs inmiddels in ontvangst 
genomen.
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Vermelding  
in de agenda?
info@debrugkrant.nl


