
Hek op de  
Maxisweg is dicht 
en blijft dicht

LMB
Het is dus toch gebeurd. Echtgenoot 
M is weer gaan surfen. We waren nog 
maar nauwelijks terug van vakantie, 
of huisvriend O hing aan de telefoon. 
Geen social talk dit keer, geen vragen 
over de reis, maar slechts twee concrete 
vragen: 1) wil je weer eens surfen?,en 
2) kan mijn plank bij jou in de schuur? 
Dat was het. Meer had hij niet te 
melden. “Surfen te gek” hoorde ik M 
naast me in de telefoon zeggen, alleen 
die spullen…” Maar huisvriend O – in 
zijn jonge jaren vanzelfsprekend ook 
surfer – wist genoeg. Hij had de hoorn 
alweer neergelegd.

Huisvriend O wilde de draad duidelijk 
weer oppikken en had er tijdens 
onze vakantie duidelijk ook goed 
over nagedacht. Hij zocht een plek, 
niet ver van zijn huis in de stad, 
waar je goed kunt surfen. En laat 
hij nou op IJburg uitkomen. En laat 
daar nou net zijn goede vriend 
wonen. Vriendin N, toevallig ook bij 
genoemd telefoongesprek aanwezig, 
bood in haar onschuld spontaan 
haar garagebox aan. Stond toch 
leeg. Sleutelbos overhandigd, deal 
gesloten. 

Precies één avond later al hadden 
man en vriend een ritje gepland naar 
de pas bemachtigde surfopslag van 
vriendin N. Achterin de auto lag niet 
alleen de surfmeuk van vriend O, maar 
ook dat van de inmiddels ingelichte 
surfmatties van weleer. Longboards, 
zinkers, gescheurde zeilen (met voor 
de zekerheid een rol gaffa tape), 
roestige gieken, opdeelbare masten, 
en hoe is het mogelijk dat ze na zoveel 
jaar nog steeds nat zijn grijs verweerde 
surfpakken. Ik doe maar een greep.

Ook meegebracht (uiteraard): de 
sleutelbos van vriendin N.

Maar wat bleek ter plekke? N had de 
juiste sleutel niet meegegeven. En 
omdat ze – zal je altijd zien - in geen 
velden of wegen viel te bekennen, 
kwamen de coole dudes per kerende 
post onze eigen tuin in strompelen. 
Met bepakking en al, dat spreekt. En 
– het zal u niet verbazen- daar ligt het 
hele zaakje nog steeds. Soms netjes 
ingepakt, maar vaak ook uitgespreid 
over de tuinstoelen en het gazon. Om 
te drogen en zo. Want surfen, dàt 
doen ze. De drie zestig viel nog wel 
wat tegen, maar het rakken en gijpen 
hadden ze echt zo weer onder knie. 
Al waren ze even vergeten dat surfen 
vooral ook op- en aftuigen betekent.

Ik ben benieuwd hoe lang ze het 
volhouden, de dudes.
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT
Camping Zeeburg
geroemd om zijn sfeer

Life&kicking’s  
Patrick: ‘Sport werkt als 

een toverstokje’

Bus 66

Bus66 rijdt: van IJburg via Diemen naar Station Bijlmer ArenA in 26 
minuten. Het eerste jaar rijdt IJbus 66 ieder half uur. Deze frequentie 
wordt in het tweede jaar verhoogd.

Maandag-vrijdag Halte Vennepluimstraat eerste bus 5.58, laatste bus 23.56
Zaterdag Halte Vennepluimstraat eerste bus 6.33, laatste bus 23.56
Zondag Halte Vennepluimstraat eerste bus 7.33 laatste bus 23.56

Haltes Vennepluimstraat • Diemerparklaan • Ruisrietstraat • Eva Besnyostraat
Wim Noordhoekkade • Maxisweg • Vinkenbrug • Provinciaalseweg 
Geldershoofd • Station Ganzenhoef • Annie Romeinplein • Geinwijk • Florijn
Flierbosdreef • Bijlmerplein • Fopingadreef • Station Bijlmer Arena
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Hans Luiten SRA, Wethouder Hans Gerson en Stadsdeelvoorzitters Fatima Elatik van Zeeburg en Elvira Sweet van Zuidoost 
openden vrijdag 4 september 2009 de nieuwe buslijn 66, die sinds 24 augustus rijdt van IJburg naar Zuidoost en vice versa. 

Een veld is speciaal bestemd voor  
voetbal, een veld speciaal voor hockey 
en het derde veld is bestemd voor een 
gecombineerd gebruik. Naast de kunst-
grasvelden komt er een tijdelijke  
accommodatie van portocabins met daarin 
kleedruimtes, toiletten en wellicht een 

eenvoudige kantine. Ook komt er  
verlichting en – rondom de velden –  
een hek. 

Het kunstgras kan, tegen eerdere ver-
wachtingen in, reeds nu op de nog altijd 
ongelijke grond worden aangelegd, omdat 

het van een nieuw (lees: lichter) type is. 
Voor het eerst in Nederland wordt in het 
Diemerpark nu een oppervlakte neer-
gelegd, zo groot als een voetbalveld. Een 
unicum voor IJburg. 

Toe nu toe werd juist alleen op kleinere 
speelveldjes van dit type kunstgras  
gebruikt gemaakt. Er zal daarom met meer 
dan normale aandacht worden gekeken 
naar deze pilot van de te openen  
kunstgrasvelden. Als de velden zich goed 
houden, worden er in 2010 nog drie  
sportvelden extra bijgelegd. Omdat de 
grond niet gelijkmatig inklinkt, liep de 
aanleg van dit zogenoemde ‘Sportpark 
IJburg’ eerder flinke vertraging op. 

Naast voetbalclub AFC IJburg en  
hockeyclub HC IJburg, zullen scholen en 
het sportbuurtwerk van de velden gebruik 
maken. Ook de veteranen van FC BUF, 
de allereerste club die in het park ging 
voetballen, zullen vanaf december op het 
kunstgras gaan spelen. Het sportpark is 
verder voor iedereen toegankelijk.

Het geïmproviseerde natuurgrasveld, dat 
nu wordt gebruikt voor trainingen en 
recreatiesport, blijft voorlopig. De kwa-
liteit en het beheer van dit veld zullen zo 
mogelijk wel worden verbeterd.

Stadsdeel Zeeburg heeft opdracht gegeven om drie kunstgrasvel-
den aan te leggen in het Diemerpark. In oktober begint men met 
de aanleg ervan, in december moet de sportvoorziening klaar zijn. 
De velden komen er vooral dankzij de inspanningen van wethouder 
Gehrels van Sport en stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik. 

kUNStGRASvElDEN 
IN DIEMERpARk

Pilot met licht type, uniek in Nederland
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Dit schooljaar zullen kinderen van zes 
basisscholen in de wijk deelnemen aan tien gratis 
kennismakingslessen in buurtcentrum De Meevaart. 
“Schaken is de beste sport die je kinderen in een 
achterstandsbuurt kunt leren”, zegt El Jarmouni. 
De gratis schaaklessen in De Meevaart worden 
gesubsidieerd door de Amsterdamse Wijkaanpak. 

Na de introductie kunnen kinderen zich voor €40,- 
per jaar inschrijven voor een schaakcursus. 
Vijf gediplomeerde schaaktrainers verzorgen de 
lessen aan kinderen in de leeftijd van de zes tot 
twaalf jaar. Schaaktrainer Niels van Dam: “Je ziet de 
kinderen veranderen. In het begin is het één grote 
chaos. Later leren de kinderen zich concentreren 

en kun je soms een spelt horen vallen. Ook is de 
denksport erg goed voor het probleemoplossend 
vermogen.”
El Jarmouni kwam voor het eerst met schaken in 
aanraking in zijn jeugd door een project van Unicef. 
“Ik woonde in een klein Marokkaans dorpje. Unicef 
verzorgde een gratis lunch, maar dan moest je wel 
deelnemen aan hun cursussen. Schaken hoorde daar 
ook bij.” Zijn passie voor het schaken kwam echter 
jaren later, toen hij vrijwilligerswerk ging doen bij 
het Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap 
(VAS). Daar ontstond het plan om schaaklessen te 
gaan verzorgen voor de kinderen in Zeeburg.
El Jarmouni: “De meeste ouders in Zeeburg leven 
van de bijstand of van een uitkering. Zij kunnen 
geen schaaklessen betalen voor hun kinderen. Ze 
zien schaken ook niet als een sport, maar als een 
bordspelletje. Voetbal is populairder. Veel jongens 
willen voetballer worden, zodat ze geld, een auto 
en een meisje kunnen krijgen later, maar met 
schaken bereik je meer, want van schaken word je 
slim.”
De deelnemers aan de schaakcursussen zijn tot 
nu toe, op één na, allemaal allochtoon, wat vrij 
bijzonder is omdat de denksport vooral door 
autochtonen wordt beoefend in Nederland. El 
Jarmouni: “Bij Schaakschool Zeeburg leren de 
deelnemers omgaan met kinderen met een andere 
achtergrond. Omdat bij schaken alleen het niveau 
en niet de leeftijd van belang is, schaken de kinderen 
tijdens toernooien ook tegen volwassenen. Zo 
komen ze in hogere kringen terecht. Intelligente 
mensen schaken. Zij kunnen een voorbeeld zijn 
voor de kinderen.” 

25 september wordt de winnaar van ‘het 
beste bewonersinitiatief’ bekend gemaakt in 
Het Sieraad in Amsterdam.

www.wijkaanpak.amsterdam.nl
Tekst: Dieuwertje Mertens

Deze keer in De Club Schaakschool Zeeburg

‘SCHaken iS de beSte SPort die je kinderen in een aCHterStandSbuurt kunt Leren’

de 
ClUB 
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ZIlvERvISJES plAAG IN NIEUwBoUwHUIZEN
Heeft u er ook zo’n last van, van zilvervisjes? Die kleine zilverachtige, supersnelle, schichti-
ge schimmetjes? Dat kan heel goed kloppen. Want het blijkt dat de beestjes gedijen in goed 
geïsoleerde nieuwbouwhuizen, vanwege het warme en vochtige klimaat. Ze houden zich 
schuil achter plinten, achter jassen, in het washok, onder een pak rijst, of in de badkuip. 
Overal eigenlijk. En hoewel niet schadelijk voor de mens, vormen zilvervisjes voor veel 
mensen toch een onaangename verschijning in huis. 

Zilvervisjes, maar ook zijn broers de ovenvis en de papiervis, behoren tot de orde van de fran-
jestaarten. Alle drie hebben ze lange voelsprieten en elk drie staarten. Ze worden tussen de 7 
en 12 millimeter lang. Ze kunnen behoorlijk oud worden, namelijk zo tussen de drie de acht 
jaar. Het voedsel van zilvervisjes bestaat uit organisch materiaal, voornamelijk koolhydraten, 
zoals zetmeel, cellulose en suikers. Maar de visjes eten ook dode insecten en schimmels. En 
al ben je nog zo hygiënisch, hun eten valt altijd wel ergens te halen. Voor je het weet heb je 
te maken met een ware plaag, moeilijk uit te roeien bovendien. Overdag houden ze zich ver-
scholen, maar ’s nachts komen ze tevoorschijn. 

Bij een luchtvochtigheid van boven de 50% en een temperatuur boven de 22 graden gedijt de 
zilvervis het best. Het is dus belangrijk om je huis goed te ventileren en koel te houden. Stop 
levensmiddelen in hoge plastic bakken. Leg geen stapels kranten op de vloer of in een doos, 
dat is namelijk een gewilde broedplaats! Er zijn verschillende lokdoosjes en poeders te op de 
markt, maar je kunt ook een halve aardappel in een plastic zakje op verschillende strategische 
plekken neerleggen: daar zullen ze op af komen om te eten. Mocht je je ten einde raad aan 
professionele bestrijders wagen, dan is het eigenlijk een voorwaarde dat je hele blok meedoet. 
Anders komen ze gewoon weer overgelopen.

De Huisgenootgoden zijn me zeer gunstig gezind. Ik heb een nieuwe 
huisgenoot. De houdbaarheidsdatum van de vorige was namelijk 
verlopen en ouwe dingen gooien we weg. Ik heb er zin in. Tot nu toe 
heb ik nog niets vervelends kunnen ontdekken aan de Nieuwe. Maar 
volgens mij komt daar wel snel verandering in; hij is namelijk altijd 
vrolijk. Dat kan niet goed blijven gaan. Hij weet ook veel over sport 
en beweging. Dat is iets wat ik nu nog interessant vind, maar over een 
tijdje vind ik hem waarschijnlijk een nare betweter. Ook vraag ik me af 
wat voor vrienden en familie hij heeft, wie moet ik allemaal de toegang 
tot het huis ontzeggen? Hoe breng ik dat? Is mijn huisgenoot gevoelig, 
of is hij een lul zoals ik? Kom ik dan met een yo, het spijt me, maar hem 
heb ik hier liever niet? Of gewoon met die gast is een no no? We zien 
wel, vooralsnog ben ik tevreden. Ik kan niet wachten tot ik hem zat 
ben, maar daar zijn we nog niet. Geduld is een schone zaak. Het wordt 
vast heel leuk allemaal en ik zal superschappelijk zijn want zo ben ik. In 
mijn achterhoofd blijf ik natuurlijk altijd op zoek naar kleine irritaties en 
lelijke eigenschappen om over te kunnen zeuren. En natuurlijk dreigen 
met uitzetting. Maar Nieuwe Huisgenoot, wees welkom, voel je thuis en 
let the games begin! Vals spelen mag!

wIllIES
wARtAAl
NIEUwE RoNDEN, NIEUwE kANSEN

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

Merel groeide op in Landsmeer, maar ging op kamers voor haar studie 
Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In de tussentijd ver-
huisden ook haar ouders terug naar de stad. Toen Merel haar studenten-
kamertje uit moest vanwege een verbouwing trok ze  - tijdelijk! – weer bij 
haar ouders in in hun gloednieuwe appartement in het Funen in Amster-
dam-Oost, vlakbij de beroemde molen. Prettig natuurlijk. Al is ze dringend 
op zoek naar geschikte woonruimte voor zichzelf en twee vriendinnen.

“Landsmeer was fijn om in op te groeien. Maar ik was het wel ontgroeid. Het is er saai. Am-
sterdam is een mooie stad, waar ik erg aan gehecht ben. Het is eigenlijk nooit in me opgeko-
men om ergens anders te gaan wonen. Dat was dus met de loting voor mijn studie genees-
kunde nog wel even spannend. Maar het is gelukt. Gelukkig.”

“Mijn favoriete stadsdelen zijn de Jordaan en de Pijp. Nieuwmarktbuurt: ook leuk. Daar 
woont mijn oma.  Trouwens, ik kom ook regelmatig op IJburg. Ik pas op mijn twee nicht-
jes die er wonen. En anders ga ik wel naar Blijburg. Maar een van mijn beste plekjes is hier 
vlakbij, net buiten het Funen naast de molen: Brouwerij het IJ. Ernaast, bij Langendijk, kom 
ik ook graag.”

“Als gezegd, voor mijn studie verhuisde ik naar Amsterdam, en ging voor het eerst op mezelf 
wonen. Mijn kamer was vlakbij het Museumplein. Maar ja, daar moest ik uit. Dus woon ik 
sinds vijf maanden weer bij mijn ouders, in het Funen. Zij waren in de tussentijd ook terug 
gegaan naar hun oude woonplaats Amsterdam. Ze hadden Landsmeer destijds echt uitgeko-
zen voor de kinderen.”

“Het is heerlijk hier, de sfeer is gemoedelijk en het huis bevalt goed. Er is niet veel, alleen wo-
nen. Ik noem het wel eens het vergeten stukje van de stad. Toch ben je door de gunstige locatie 
overal dichtbij. Het is een park, letterlijk, je mag er niet met de auto in. Dat is een voordeel, 
want lekker rustig en veilig voor kinderen, maar als je op vakantie gaat of een kast wilt ver-
huizen is het juist weer knap onhandig. Dan moet je echt een heel eind met je spullen sjou-
wen. Maar verder is het top, hoor. Er wonen vooral veel jonge gezinnen, starters, en ouderen. 
Niet echt leeftijdgenoten van mij. Maar dat geeft niet. Ik heb vriendinnen en studiegenoten, 
en ik zoek ze gemakkelijk op.”

HEt FUNEN: ‘vERGEtEN StUkJE vAN DE StAD’

MEREl (20 JAAR)kIJk op DE wIJk

Zeeburger Mustapha el Jarmouni noemt zichzelf ‘schaakambassadeur van de wijk’. Het liefst 
zou hij alle kinderen in stadsdeel Zeeburg leren schaken. Met hulp van participatieambassadeur 
van de Indische buurt, Rob van veelen, opende hij vorig jaar Schaakschool Zeeburg. Zijn 
onderneming werd samen met vier andere buurtinitiatieven genomineerd als ‘beste 
buurtinitiatief van Amsterdam’. 

Merel drinkt haar favoriete biertje op het  
terras van Brouwerij ’t IJ, dichtbij het Funen.

Als kind wilde ze geen schrijfster, maar 
actrice en danseres worden. Ze volgde de 
theateropleiding in Kampen, danste daarna 
bij de Nederlandse Opera en speelde in 

diverse televisieseries. “Ha die pa, zegt je dat 
nog iets? Nou, daarin heb ik gespeeld. Om 
maar iets te noemen. Maar ik zat ook in 
Duitse krimi’s en commercials. Heel divers 

‘s Nachts een goed idee krijgen, ezelsbruggetjes bedenken om het 
vooral maar te onthouden en het dan toch ’s ochtends vergeten zijn: 
dat kan haar wel eens chagrijnig maken. Maar voor al het overige 
gaat ze vrolijk door het leven. Schrijfster Josine Marbus (43) verhuis-
de drie jaar geleden met man en vier kinderen vanuit het Oostelijk 
Havengebied naar IJburg. Daar werkte ze anderhalf jaar aan haar 
boek De opvolger. Haar vierde boek. En nu is het af.

dus. Ik deed het zo gezegd verdienstelijk. 
Sommige acteurs – dat zie ik wel – hebben 
echt iets bijzonders. Ik behoorde meer tot 
de sector leuk.”

Toen ze tijdens het dansen geblesseerd 
raakte, kwam de carrièreswitch. “Ik schreef 
altijd al verhalen, voor mezelf. In die tijd 
viel mijn oog op een advertentie in de 
krant voor een schrijversopleiding van twee 
dagen per week. Dat ben ik gaan doen. Ik 
vond het echt geweldig. Mijn examenwerk 
was meteen mijn eerste boek (Winterkind, 
red). Ik merkte dat schrijven me beter ligt. 
Het maken van een boek, komt helemaal 
uit jezelf. Je bent autonoom. Als acteur ben 
je juist afhankelijk, van de plannen van an-
deren. Is jouw blonde hoofd - bijvoorbeeld 
- wel wat ze zoeken?”

In tegenstelling tot het theatervak, is 
schrijven iets wat je alleen doet. Maar een-
zaam vindt ze zichzelf allerminst. “Ik ben 
ambitieus, dus ik kan het goed opbrengen. 
Schrijven doe ik voornamelijk overdag, als 
de kinderen naar school zijn. Eerlijk gezegd 
vind ik het zelfs heerlijk, in mijn eentje 
achter het toetsenbord. Schrijven geeft me 
een alibi. Ik kan met reden andere zaken 
buitensluiten. Als ik de kinderen moet 
ophalen, stop ik. Al is dat soms moeilijk, als 
ik goed in een scene zit.”
Het idee voor het schrijven van een boek 
ontstaat langzaam, en eerst alleen maar in 
het hoofd van de schrijfster. Dat kan een 
dialoog zijn of een personage, maar eerder 
een vaag beeld. “Dat beeld krijgt langza-
merhand meer vorm en dan begin ik met 
dingen opschrijven. Vaak krijg ik net voor 
ik in slaap val een goed idee. En dan heb 
ik natuurlijk geen zin om op te staan en 
het op schrijven. Daar lig ik dan ezelsbrug-
getjes te bedenken waardoor ik het vooral 

onthouden zal. Meestal lukt dat, maar soms 
ben ik het de volgende ochtend toch kwijt. 
Daar ben ik dan wel even chagrijnig van. 
Het zijn namelijk de beste ideeën.”

De boeken van Josine Marbus hebben iets 
mysterieus. Ze vindt de psychologische 
kant van een karakter fascinerend. Haar 
nieuwe roman is spannend en intens. “Het 
was fijn om te schrijven. Nu het af is, hoop 
ik natuurlijk op veel aandacht. En daarna 
begint alles weer opnieuw. Ik heb alweer 
een klein ideetje…”

Schrijfster Josine Marbus tijdens de feestelijke presentatie van haar 
nieuwe boek De opvolger op kantoor bij uitgever Nieuw Amsterdam

JoSINE MARBUS, RoMANSCHRIJFStER op IJBURG

DE opvolGER 
NIEUw BoEk vERSCHEEN 3 SEptEMBER

ovER 
HEt 
BoEk
Als Ben, zijn 
vrouw Ingrid 
en hun dochter 
Tamara ’s nachts 
terugkeren van 

een feest, veroorzaakt Ben 
een dodelijk ongeval. Vanaf dat 
noodlottige moment verandert 
het leven van Ingrid drastisch. 
Haar schuldgevoel ontregelt haar 
bestaan volledig en niet alleen 
het hare, ook dat van haar man 
en dochter. Ze zoekt contact met 
de ouders van het slachtoffer. Er 
volgt een ontmoeting, waarvan de 
gevolgen dramatisch zijn.

De opvolger ligt in de winkels, 
en is op IJburg te koop bij Bruna 
(hardcover, € 18,50, ISBN: 978 
90 468 0628 9, uitgever Nieuw 
Amsterdam)



5de Brug • www.debrugkrant.nl • info@debrugkrant.nl

Het begon met een droom. Een droom om ooit een eigen sportschool op te zetten. Eenmaal wonend op 
IJburg greep Patrick Verdoorn, eigenaar van sportschool Life & Kicking zijn kans. Tijdens het interview 
steekt hij wel honderd keer zijn hand naar iemand op. Inherent aan het vak. Hij kent veel mensen; veel 
mensen kennen hem. Niet alleen vanwege de sportschool, maar meer misschien nog door zijn maat-
schappelijke betrokkenheid. IJburg geeft hem een drive. “Ik woon hier, ik werk hier, en ik wil graag iets 
doen om dit eiland een mooi eiland te laten zijn.” Reden voor hem ook om deze zomer een tweede be-
drijf op te richten: Care 4 Society, dat jongerenprojecten in de buurt stimuleert. Het motto van Verdoorn: 
klagen kan, aanpakken is beter.

Patrick Verdoorn (33) is geboren in Rotter-
dam, en getogen in Zeeuws Vlaanderen. Op 
zijn zeventiende ging hij bij het korps Ma-
riniers en diende daar 14 jaar. “Ik was een 
broekie, vulde op een dag de bon in de Ve-
ronica gids in en ging voor de keuring naar 
Amsterdam. Ik voelde me er meteen thuis.”

“Ik was een van de jongste onderofficieren 
en ben gespecialiseerd tot medic en kik-
vorsman. Vanaf mijn 22e heb ik leiding ge-
geven. Bij het korps moet je je bewijzen. Je 
moet mensen stimuleren en kansen bieden. 
Precies wat ik nu ook wil doen. Wat heel be-
langrijk was: er werd in mij geloofd. Mede 

daardoor ben ik zover gekomen. De tijd bij 
het korps heeft me gevormd, op een posi-
tieve manier. Je maakt veel mee. Ik ben op 
missie geweest in onder meer Ethiopië, Eri-
trea en Afghanistan. Je verliest mensen, ziet 
veel van andere culturen, beleeft armoede. 
Die ervaringen neem ik mee in mijn huidige 
werk.”

“In 2007 ben ik eruit gegaan, ik woonde toen 
al op IJburg. Het was tijd voor verandering. 
Ik had een droom, ik wilde iets doen met 
sport, mensen laten bewegen. Ik merkte dat 
er hier behoefte was aan iets gemeenschap-
pelijks. Je moet je kansen pakken, dus dacht 

ik: ik kan wachten, maar ik kan ook kijken 
of ik mijn droom kan verwezenlijken. Life & 
Kicking Fitness and Healthcare ging in okto-
ber 2007 open. Het moest in een keer goed: 
grote capaciteit, professionele inrichting en 
ook concurreren met de grotere ketens uit 
de stad. Dat betekende investeren.”

“Ik geef eerlijk toe, het eerste jaar was best 
zwaar. De mensen waren enthousiast, maar 
ook veeleisend. Ik heb geleerd om mijn ei-
gen koers te varen. En het is geworden wat 
ik wenste, een plek voor iedereen. In een 
sportschool is sfeer belangrijk, want sporten 
is een sociaal gebeuren. Mensen groeten el-

kaar, soms lijkt het wel de buurtsuper hier. 
De sfeer is persoonlijk, zoals ik hoopte. Al is 
dat wel iets waaraan we moeten blijven wer-
ken.”

“Ik zag IJburg voor het eerst toen ik eens 
buiten aan het hardlopen was. Ik kwam op 
deze toen nog kale zandplaat terecht. Het 
trok me wel. Al dat water deed me denken 
aan thuis, aan Zeeland. Via woonwinkels 
ben ik op zoek gegaan. Ik ben eerst tien keer 
uitgeloot. Ik had de hoop al opgegeven. Tot-
dat het ineens toch raak was. Het bevalt me 
uitstekend. Ik woon in een gemengd blok 
op Haveneiland, inclusief zogenoemde ‘pro-
bleemgezinnen’. Daarover werd – viel me op 
– geklaagd. Maar wat moet je? Die gezinnen 
weer verplaatsen? Dat lost niks op. Je kan 
ook kijken: wat kan ìk doen. Amsterdam 
heeft een ziel; IJburg moet die nog krijgen. 
Hetzelfde geldt voor de sportschool.”

“De geluiden over overlast door jongeren, 
maar ook de negatieve berichten in de me-
dia, hebben me aan het denken gezet. Ik heb 
ooit de kans gekregen mezelf te bewijzen, nu 
wil ik graag die kansen bieden. Ik wil jon-
geren stimuleren scholing te volgen. Sport is 
een weg daar naartoe. Ik bied ze de gelegen-
heid. Ze hoeven niet per se doctorandus te 
worden, maar als ze echt ergens voor willen 
gaan, dan stimuleer ik dat. Daarom heb ik 
deze zomer Care 4 Society opgericht. Mijn 
doel is jongerenprojecten op te zetten in de 
vorm van ondersteuning en opvang. Caring 
en coaching wordt dat heel duur genoemd.”

“Het eerste project is toezicht houden op het 
Johan Cruijffcourt. Wij zorgen dat er een bal 
is, dat het veld schoon is, dat er toezicht en 
begeleiding is. Dat elk kind een speelmo-
ment heeft. Er staan assistenten op de baan. 
Dat zijn dus jongeren die hun best doen op 
school: zij krijgen bij mij een baantje. En 
hebben dan meteen weer een voorbeeld-
functie. What goes around, comes around. 
Let op: we beheren het veld. Niet het park 
eromheen. Bewoners hebben geklaagd over 
overlast van jongeren die weer hangen bij 
het veld. Mijn advies: praat met ze. En niet 
op zo’n pitbull-achtige, maar op een rede-
lijke manier. Of nog beter: doe mee! Maak 
zelf ook gebruik van het veld. Maak teams, 
speel tegen elkaar. Sport werkt als een to-
verstok, het bindt mensen. Tenminste, dat is 
mijn ervaring. Het veld weghalen, is dat de 
oplossing? Lijkt me niet.”

“Life & Kicking telt inmiddels meer dan 
1600 leden. En we zijn bezig met een uit-
breiding van 600 m2. Straks hebben we in 
totaal zo’n 2000 m2. Voor kinderen komt 
er een aparte ingang en aparte kleedruim-
tes, er komen een naschoolse opvang, en er 
komen twee grote zalen bij: een danszaal en 
een vette budozaal met boksring en bokszak-
ken. Die budozaal is, als-ie af is, een unieke 
bokslocatie in Noord Holland, omdat het 
een van de beste trainingsfaciliteiten is. Half 
september is de verbouwing klaar.”

“Ik vind het best moeilijk om trots te zijn op 
wat ik heb opgebouwd. Natuurlijk geniet ik 
ervan, maar ik moet nog rust vinden. Ik ben 
er zeven dagen per week mee bezig en kan 
moeilijk afstand nemen. Ik wil heel graag 
een functie innemen op IJburg. Volgens mij 
is de kracht van ondernemen op dit eiland: 
durven samenwerken. Zie elkaar eens niet 
als concurrent. Ik wil graag de finish halen, 
dolgraag zelfs, maar hoop dat anderen die 
ook halen. Ik ben een doorzetter, en IJburg 
geeft me de drive: er is nog genoeg te doen.”

INtERvIEw pAtRICk vERDooRN, EIGENAAR SpoRtSCHool lIFE & kICkING

T 020-6224065 • INFO@DOEHETZELFWITTENBURG

WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

WITTENBURGERGRACHT 103 - 113

WITTENBURGERGRACHT 103 - 113

  GEEFt ME ‘IJburg
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www.hetsteigereilandnoord.nl

…unieke ligging aan het IJmeer

écht eiland wonen
beleven…

T 020 - 416 18 61
E ijburg@krk.nl 

  Dijkwoningen 
       pal aan het IJmeer, prijzen 
vanaf € 550.000,- v.o.n.

Inspirerende 

      Woonwerkwoningen 
   prijzen vanaf € 610.000,- v.o.n.

  bijzondere, ruime 

Appartementen
      prijzen vanaf € 312.500,- v.o.n.

Bent 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 inbouw-
apparatuur, een complete badkamer en 
een buitenruimte. De woningen zijn op 
korte termijn beschikbaar.
Kijk voor meer informatie en het actuele 
aanbod op www.ymere.nl

Vrije sector huurwoningen 
op IJburg

verhuurt

de test Als eerste viel ons het oranje ‘kattenoog’ op, ver-
volgens de gashendel aan de rechterkant van het stuur en 
tot slot de kleine beugel onder aan de bagagedrager.
Hier had eigenlijk het nummerbord bevestigd moeten 
zijn, want bij de SACHS Electra handelt het zich om een 
snorfi ets, waarbij men met de gashendel de motorkracht 
activeert. Meetrappen is daardoor niet nodig. De Electra 
is, zoals meerdere fi etsen in deze test, uitgerust met de 
Tranz-X naafmotor in het voorwiel. Door de montage 
in het voorwiel is er in het achterwiel plaats voor een 
7-versneliingsnaaf, die met een kleine Micro stuurverstelier 
bediend wordt. Het display is in tegensteliing tot eerdere 
modelien nu goed afl eesbaar. Het display in het midden van 
het stuur ziet er vertrouwd uit de Aanknop indrukken, en .....

rij impressie Met een draai aan de gashendel begint de 
Electra met een hoorbare zoom te rijden, zachtjes, niet te 
krachtig, precies goed. Vlot bereikt de Electra de 25 kmlu en 
zelfs bij 28 km/h lijkt het alsof men nog steeds de wind in de rug 
heeft. De zitpositie is goed. De fi ets voelt soepel aan, ondanks 
zijn gewicht, en rijdt comfortabel. De uitrusting is prima en 
het totaalpakket, inclusief middenstandaard, zorgt voor een 
harmonisch geheel. De voor- en achterrem vertragen 
perfect. Het licht mag wat ons betreft wat feller zijn.

conclusie Goed gedaan! De Electra is een echte 
plezierfi ets waarmee je kunt fi etsen zonder te trappen. 
Proberen dus!

fi etsen zonder 
te trappen  

€ 1699,-
de Luxe 
€ 2099,-

prijs € 2099,-
gewicht 28.2 kg incl. Li-Ion accu 10,5 AH 13.4 kg. 
framemaat 48 cm
motor TranzX Naafmotor van JD in het voorwiel, 
met een borstelloze elektromotor (36V)

PRETORIUSSTRAAT 88    1092 GL AMSTERDAM OOST    TELEFOON 020-6937611 

met het gashendel gas 
geven. meetrappen spaart 
de accu en zorgt voor nog 
meer reikweidte

stad/dagelijks

toer(vakantie)

sportief

uitrusting

prijs/kwaliteit

reikwijdte
condities mooi zomerweer en 
gewicht berijder 100 kg
stad 68 km (zonder meetrappen)
berg 17.6 km (gemiddelde 
snelheid 17,9 km). Dus 1 uur lang 
de berg op met 17.9 km per uur

plus/min
+ vlot rijden 
+  acceptabele reikwijdte 

(zonder meetrappen) 
+ totaal indruk
+ snelheid 
+ uitrusting

- Gewicht
- Lichtopbrengst koplamp 
- Kenteken verplicht

www.pretorius.eu

Toen mijn ouders begrepen dat mijn vriendin op 
IJburg ging wonen, en ik daar dan logischerwijs 
ook zou komen, besloten ze mij een boot te geven; 
Regina genaamd. Nou klinkt dit als een groot 
cadeau en dat was het eigenlijk ook. Letterlijk. Een 
lange stalen Westlandflat met slaapplaatsen, toilet, 
stuurtje en een binnenboordmotor. Mijn ouders 
hadden het als extra kamer gebruikt tijdens de 
verbouwing van hun woonboot.  
En die was nu klaar. 

Ik mocht hem ook in de stad gebruiken, maar na 
één tochtje door de grachten vond ik het echt een 
typische IJburgboot. Wat me vooral bij staat van 
dat tochtje is de brug onder de Munt door. Die is 
erg lang, met bocht, en voor mijn Regina vooral erg 
laag. Ik stuur haar, op mijn hurken zittend terwijl ik 
net boven het dek uit kan kijken, het enorme zwarte 
gat in. Ik weet de bocht ternauwernood te nemen 
als mijn vriendin voorop schreeuwt: ‘Hele grote 
boot!’. Vol in z’n achteruit, bijna tegen de muur 
op. Dan weer vol vooruit. De lachende kapitein van 
een rondvaart boot schreeuwt: ‘Wat mot je hier?!’ 
Terwijl hij behendig z’n boot achteruit stuurt omdat 
wij voorrang bleken te hebben… Vanaf dat moment 
leek het open water van IJburg ons gewoon beter. 
Beter voor Regina en beter voor ons. 

Drie pogingen ondernamen we om naar IJburg te 
komen. Bij de eerste stopte de motor ermee, omdat 
ik over het hoofd had gezien dat het varen met 
een lege tank vrij lastig is. Bij de tweede poging 
brak - na het vervangen van de te oude accu - de 
staalketting van de stuurinrichting. Maar de derde 

poging liep gesmeerd. Inclusief sluizen, bruggen en 
hoge golven. Vlak voor Blok 4 sloeg het noodlot 
dan toch toe. We kwamen vast te zitten. Na twintig 
minuten vol in z’n voor- en achteruit kwamen we 
los. Deze krachtsinspanning leidde er helaas toe 
dat er zich indrukwekkende witte rookwolken in 
de machinekamer ontwikkelden. Uit angst voor 
ontploffingsgevaar gooiden we de motor uit en 
bereikten we drijvend net de kant. 

Voor mijn vriendin was vanaf dat moment de liefde 
voor Regina over. Ook mijn enthousiasme was, laten 
we zeggen, wat gedaald. Om de zoveel dagen ging 
ik kijken naar Regina en kwam er helaas achter dat 
ook de romp vol begon te lopen met water. Gelukkig 
wist mijn vader een mannetje. Het mannetje  was 
totaal niet onder de indruk van de opgelopen averij 
en begon vrolijk te werken. Hij garandeerde mij 
dat het niet veel geld zou gaan kosten. Plotseling 
kreeg het mannetje echter een andere klus en kon 
het mannetje drie maanden lang niet meer komen. 
Toen ging het echt mis.

Ik begon Regina te negeren. Zelfs na stormen 
bezocht ik haar niet meer en als ik langs haar reed, 
keek ik een andere kant op.  Na enkele maanden 
besloot ik toch weer eens langs te gaan. Het water 

had inmiddels de kajuit bereikt. Ergens in een kastje 
vond ik een elektrisch pompje dat het  wonder 
boven wonder nog deed. Ik begon te pompen. 
Terwijl ik ondertussen van de zon genoot stond 
er plots een agent bij mijn boot die vroeg wat ik 
aan het doen was. ‘Ik pomp water uit mijn boot’ 
antwoordde ik. ‘Daar zou ik dan maar snel mee 
stoppen’ zei hij, wijzend op de gracht. Er bleek zich 
wat olie vermengd te hebben met het water in mijn 
boot en dit veroorzaakte enorme vlekken rondom 
de boot. (Het was echt niet veel olie lieve mensen, 
maar dit ziet er nou eenmaal snel spectaculair uit.) 
Er werden foto’s genomen en een maand later lag 
er een boete van €1.000,- op mijn mat. 

Er volgden nog wat weken waarin ik niet wist wat 
te doen. Ik had geen geld meer om de boot op te 
knappen en Regina weggeven en laten ophalen 
door een werf bleek mij zelfs enorm veel geld te 
kósten.  Tot ik op Marktplaats een advertentie zag 
van een Ronald. Die haalde  dit soort ‘bootjes’ wel 
gratis op. Twee weken later was Regina verdwenen.

Suarez is nog steeds niet verkocht en Honda nog 
steeds niet gecontracteerd. Eerst had ik geen boot 
en nu nog steeds niet. Zo zie je maar: boten en 
voetbal: Één pot nat.

BotEN EN voEtBAl
ZIllINGER
DIEDE
Eigenlijk ben ik op dit moment maar met 
één ding bezig en dat is het voordurend 
checken op verschillende voetbalsites of Su-
arez in godsnaam niet verkocht wordt en of 
Honda dan alsjeblieft toch wél gekocht kan 
worden. Tussen de bedrijven door leek het 
mij leuk het verhaal van mijn boot te vertel-
len. Het is nu een jaar geleden. Ik heb het 
verwerkt. 



1 rita en Carlo
Wat een mooi tafereel vormen deze twee 
mensen samen met hun rode campertje. 
Ons oog viel er meteen op. Waarschijnlijk 
ook, omdat ze een beetje uit de toon val-
len: zo keurig, zo netjes, zo fris. Ja hoor, we 
mogen ze best even wat vragen. Al spreken 
of verstaan ze bijna geen woord Engels. 
Maar met handen en voeten komen we er 
toch uit. Hij – de schone slaper - is gepen-
sioneerd drukker; zij ‘inspecteur eten’. Ook 
in ruste. Samen doen ze een toertje Bene-
lux. Amsterdam bekijken ze in drie dagen. 
Het Van Gogh, het Rijksmuseum, Dam 
Square, de Bloemenmarkt, een rondvaart 
door de grachten, dat soort dingen. Halen 
ze allemaal uit hun versleten Citybook 
Amsterdam. De volgende dag zullen ze 
naar Den Haag gaan. En dan via Haarlem, 
Den Helder en Harlingen weer richting de 
Belgische grens. Gent dachten we. Maar 
dat is uit de handen- en voetenconversatie 
lastig op te maken.  We begrijpen uit hun 
gebaren verder dat ze zeven dagen in Hol-
land zijn, en vijftien dagen rondtoeren in 
totaal. Italiaanse vrienden hadden ze deze 
camping aangeraden. En ze zijn er heel 
gelukkig mee. Wat vinden ze van Am-
sterdam? Daar gaan de duimen omhoog: 
“oke!”

Camping Zeeburg, bijzondere kam-
peerplaats aan de rand van de stad. 
Al sinds de jaren zeventig komen 
op het schiereiland in het IJ back-
packers, levensgenieters en pensio-
nado’s. Geroemd om z’n vrijheid en 
relaxte sfeer, berucht om z’n drugs-
toeristen. Op die snikhete donder-
dagmiddag dat de Brug z’n kampe-
mentje opslaat, is rust het eerste wat 
opvalt. En heel veel tentjes, natuur-
lijk. Scheerlijn aan scheerlijn staan 
ze. Meubilair heeft niemand bij zich. 
Een kleedje op het gras voldoet. 
Gekookt wordt er niet, gedommeld 
des te meer. Pas na zevenen komt 
er weer leven in de vakantiegangers. 
Om te feesten in de stad, of om te 
chillen in het café/restaurant op de 
camping. Waar altijd wel een goed 
muziekje of een outdoor movie valt 
te beluisteren en te bekijken.

2  Michael (20), Pete (21)
Het bejaarde barbecuet’je smeult nog na 
en tussen de vier tentjes is het een kermis 
van rotzooi. Kliekjes salade, blikken, flessen, 
peuken. Ook - wel stereotype, maar het 
is echt zo - een waterpijp. Pas als ik naast 
Michael neerzijg, zie ik dat hij bijna van de 
wereld is. Met kameraad Pete – hoewel ook 
niet bepaald clean – valt gelukkig goed te 
praten. “We zijn hier om te relaxen, een goe-
de tijd te hebben. We zaten eerst een tijdje 
in een hotel in Haarlem. Het was slecht weer 
weet je, dus dan wil je niet in een tentje 
zitten. Nu doen we nog één nachtje hier en 
dan gaan we door naar München. Daarna: 
weer naar huis.”

“Het is hier te gek, echt lachen. Vandaag zijn 
we naar een coffeeshop gegaan, en daarna 
naar nog een en nog een. Niks anders. Het 
was echt heel leuk. Al kregen we er wel hon-
ger van. Dus hebben we bij een supermarkt 
een berg hamburgers en dat soort dingen 
gehaald. Ze zijn eigenlijk net op. Nu zitten 
we uit te buiken. Je wordt er best moe van 
joh, zo’n dag. Vandaar dat we hier zo zitten. 
Vanavond zouden we eigenlijk de stad in 
gaan, maar somehow we lost motivation for 
that. Wat we nu nodig hebben is vakantie. 
Vakantie voor vakantie, hahaha.”

de Camping
Camping Zeeburg
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Amsterdam is een te gekke stad. Maar wat 
ons wel irriteert zijn die Engelse zuipschui-
ten. Zo luidruchtig, zo aanwezig. Echt ver-
velende lui. Trouwens, we zijn ook nog op 
zo’n tour geweest, in een soort van taxifiets. 
Zaten wij achterin en de gids maar trappen. 
Dat was heel erg grappig. Ja, hij was echt de 
perfecte gids.”

3  rieke (17), jula (17)
r “We zijn hier met twee andere vriendinnen, 
maar die staan onder de douche. Giste-
ren zijn we met de trein op station Amstel 
aangekomen. Dat was wel heftig, want onze 
aankomsttijd was rond zes uur in de ochtend! 
Toen hadden we natuurlijk geen idee hoe 
we verder moesten, goed voorbereid als we 
zijn… En het informatiehokje ging pas om 
zeven uur open. Eenmaal daar, was het snel 
geregeld, dat dan weer wel. Met het tram-
kaartje zijn we via het Centraal Station op de 
26 gestapt. De wandeling van de halte naar 
de camping viel nog even tegen zeg, over die 
lange brug. Eenmaal hier moesten we na-
tuurlijk ook de tent nog opzetten. Pffff. Maar 
bijslapen, dat deden we niet. Wij wilden per 
se de stad in. Er moest geshopt worden!

j Nou, we hebben niet alleen maar gewinkeld. 
We hebben ook de wandelroute Hofjes van 

1

rita (57) en Carlo (58)
Venetië, Italië • 1 camper,  
11 m2 • 3 nachten

2

Michael (20), Pete (21), 
ramses, Sarah & agnes
Wenen, oostenrijk
4 tentjes, samen 12 m2

2 nachten

3

rieke (17) en jula (17)
Hamburg, duitsland  
2 tenten, 6 m2 • 7 nachten

Amsterdam gelopen. Helaas bleek ons boekje 
verouderd, want de meeste hofjes waren 
dicht. Eentje hebben we er gelukkig nog van 
binnen kunnen zien. Vandaag zijn we naar 
Blijburg beach gegaan. Dat was leuk, maar 
erg druk. Je kon zelfs moeilijk zwemmen 
omdat er allemaal boten voor anker lagen.

r Amsterdam was gewoon de plek waar we 
graag naartoe wilden. Je moet er geweest 
zijn, weet je wel. Deze camping leek ons 
leuk en is goedkoop. Toen we aankwamen 
werden we wel een beetje gek aangekeken. 
Wat je hier voornamelijk ziet is backpak-
kers. Kwamen wij ineens binnenvallen, met 
onze keurige koffers op wieltjes. Echte city-
girls leken we. Iedereen keek: wat doen zij 
hier? Maar toen de tent eenmaal stond, vie-
len we niet meer op. Wij hebben tenslotte 
ook alleen een kleedje om op te zitten.

j We zijn hier ook gekomen om te feesten. 
Dat gaan vanavond dan ook zeker doen. 
We weten alleen nog niet zo goed waar we 
naartoe moeten, waar het leuk is. Hebben 
jullie een tip?  
Dat hebben we wel. Winston in de  
Warmoesstraat lijkt ons wel geschikt. Of 
dat het ook geworden is? En of het ook ge-
slaagd was? Je moet niet alles willen weten.

WATERWONING 

TE HUUR
Zwemdiploma A 
verplicht!
In een waterwoning van Eigen Haard heeft u de wind in de 
zeilen. De riante huurwoningen liggen op het water in IJburg 
en zijn bereikbaar via vaste steigers. De indeling is speels en 
compleet, inclusief dakterras en privé waterterras waar u uw 
eigen bootje kunt aanleggen. Meer weten? Kijk op…

eigenwaterwoning.nl

www.ymere.nl

-   Ymere start met de ver huur van 26 driekamer-
appartementen en 34 vier kamerappartementen

-  huurprijs vanaf s 800,- tot s 1.150,- per maand
-  oppervlakte vanaf ca. 85 m²
-  goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer
-  diverse voorzieningen in de buurt 
-  keuken met  inbouwapparatuur
- op loopafstand van strand Blijburg
- gelegen aan het Theo van Gogh park
- ruime balkons

60 appartementen 
in Ypark (Blok 56A)
Amsterdam

Kijk voor meer informatie op www.ymere.nl/ypark of 
neem contact op met Wonen & Stijl op 0800-0006.

Open Huis
zaterdag 

19 september

11.00 - 14.00 uur

Emmy Andriesse-

straat 236

verhuurt

Marti jn van den Dobbelsteen

Dobbelsteen Fotografie
www.dobbelsteenfotografie.nl

Pampuslaan 33

1087 HP  Amsterdam 

T 020 337 74 59  

M 06 54 97 45 52  

E info@dobbelsteenfotografie.nl  



  
Adverteren?

mail naar  
sales@debrugkrant.nl

of bel 06-23769714

EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

www.debrugkrant.nl

ADHD
woninginrichting

IJburglaan 1403 • 1087 KH Amsterdam • 020 4167 183

www.adhdwoninginrichting.nl

Wij bieden
Fijne 3-kamerwoning in Oud-zuid, Hoofddorppleinbuurt.  
Nabij vondelpark, winkels, OV. Gerenoveerd in 2006. zonnige tuin, 
nieuwe vloer, keuken, badkamer. 450/maand.  
Wij Zoeken
4-kamerwoning in ijburg met tuin. Interesse? mail: ijburg@vanooij.nl

GeZoCHt
Een lieve oppas die af en toe ’s avonds op onze kindjes, 2 jongetjes  
(7 en 6 jaar) en 1 meisje (3 jaar) wil passen.
Interesse? Mail naar biankabol@hotmail.com

GeZoCHt 
Schoonmaker/ster voor elke dinsdagochtend. Ongeveer 3 uur per keer. 
Met referenties. Interesse, of weet je iemand? Stuur een e-mail naar: 
loektevier@gmail.com. Bedankt.

aanGeboden
dol-fijn: IP23, gezellig zeilschip, fraai betimmerd en perfect 
onderhouden. Volvo Penta 25 pk inboordmotor. € 29.500,-. 
adevries@mca.nl

onder dede Brug

WiLt u ook adverteren in onder de bruG  
MaiL dan naar SaLeS@debruGkrant.nL
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DE BEEStENwINkEl

JANE FlowERS

pAMBA 
StoMERIJ

HERFSt! REGENlAARZEN,  
REGENJASSEN, REGENCApES 
EN pARAplU’S

op vERtooN vAN 
DEZE kIp 25% koRtING 
op HEt REINIGEN 
vAN DEkBEDDEN, 
DEkENS EN 
SpREIEN

NU NoG volop tUIN- 
EN BAlkoNplANtEN

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 • p AMBA 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 
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op vERtooN  vAN 
DIt vARkEN 2E RookwoRSt 
vooR DE HElFt vAN DE 
pRIJS

kEURSlAGER 
BARt vERkERk

wAR CHIlD AktIE wEEk 21-9 
t/M 26-9 vAN AllE l’oREAl 
pRoDUktEN DIE DEZE wEEk 
BIJ oNS GEkoCHt woRDEN 
GAAt DE opBRENGSt NAAR 
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www.lifeandkicking.nl
Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922

DE GRootStE FAMIlIE vAN ZEEBURG

EIND  
SEptEMBER 

RUIM 2.000 M2 
GRoot

lIFE&kICkING Zumba • steps • spinning • bodypump
bodycombat • combatFit • bodyjam  • Fitness • pilates • yoga 
bodybalance • Xco • bodyshape • bbbb • Freestyle steps
ACCoMoDAtIE Zonnebanken • inFraroodsauna (gratis) 
kinderopvang lounge • douches (gratis) lockers (gratis)

eXtra aanbod 
AllES oNDER ééN DAk

Care4Society
Care4Society werd in de zomer 
van 2009 opgericht met als doel 
jongerenprojecten opzetten in 
de vorm van ondersteuning en 
opvang. 

Wij bieden verantwoorde 
kinderprogramma’s onder 
begeleiding van ervaren trainers. 
Denk daarbij aan diverse 
sportlessen zoals judo, dans, karate 
en voetbal. Daarnaast geven wij op 
IJburg ook zorg en coaching op het 
maatschappelijke vlak. Ons eerste 
maatschappelijke project is toezicht 
houden op het Johan Cruijffcourt.

wIJ woRDEN 
NoG GRotER

JEUGDpRoGRAMMA’S
(vANAF 4 JAAR)

•  BSO (unikidz) / NSO-activiteiten 
(care4society) 

•  Judo; Kung Fu,  
Kickboksen-allround Karate,  
Mixid Martial Arts; Capoeira

•  Ballet; ritmisch gym

•  HipHop4kids, KickFun4kids,  
Zumba4kids, Sport&Spel4kids, 
Yoga4kids

Jeugdprogramma’s maandag  
t/m vrijdag vanaf 15.30 uur

wil je meer weten? 
vul dan de bon in.

(inleveren bij life&kicking)  

naam

adres

postcode

email

Advertentie

De Raad van State heeft aan de gemeente Amsterdam een vergunning 
onder voorwaarden verleend voor het realiseren van IJburg tweede 
fase. Daarmee zijn de bezwaren van de Stichting verantwoord Beheer 
IJsselmeer ongegrond verklaard. De raad van State vindt dat er voldoende 
maatregelen zijn getroffen om de natuur te beschermen. lees meer op 
www.debrugkrant.nl

twEEDE FASE
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Het nieuwste zogeheten natuur- 
compensatieproject van IJburg ligt in 
het IJ. Niet voor Pampus, maar tussen 
IJburg en Durgerdam, ten noorden 
van Haveneiland-West. Vanaf de 
nieuwe sluis is het uit het water 
bollende verse zand duidelijk te 
zien. Een naam heeft het ‘overzeese 
gebiedsdeel’ nog niet, maar zoiets 

als natuureiland ligt voor de hand. 
Projectbureau directeur Igor Roovers 
echter, noemt het liever vogeleiland. 

Met het doorsteken van de 
strekdam – om de havens van IJburg 
toegankelijker te maken – ontstond 
spontaan een klein nieuw eiland. Dat 
kunstmatig nog fors werd uitgebreid 

door er ontzilt zand uit de Noordzee 
tegenaan te spuiten. Nu moet het, net 
zoals de andere eilanden van IJburg, 
nog drie jaar inklinken. Verloopt 
alles volgens verwachting, dan zullen 
wadvogels - zoals de stern - het eiland 
niet alleen ontdekken maar tegelijk 
ook meteen overnemen. Zodat ze er 
kunnen eten, rusten en broeden.

“Het eiland is er voor de natuur 
en niet voor de mensen”, zo 
vertellen vertegenwoordigers van 
zowel het Projectbureau IJburg en 
Natuurmonumenten nadrukkelijk. 
Beide partijen werken al jarenlang 
intensief samen om natuurprojecten 
rondom IJburg te realiseren en hopen 
dan ook dat de mensen het eiland 
met rust laten. Natuurlijk zullen 
er nieuwsgierige voorbijvaarders 
aanmeren om er een kijkje te nemen. 
En als ze dat voorzichtig doen, is 
dat ook niet zo erg. Zo ging dat 
destijds ook bij de aanleg van de 
Hoeckelingsdam even verderop voor 
de kust van Durgerdam. 

Igor Roovers van Projectbureau 
IJburg begrijpt best dat de nieuwe 
‘zandbank’ er nu uitziet als een 
paradijselijk bounty eiland. “Maar”, 
zegt hij lachend, “de aanvragen 
voor houseparty’s en motorraces 
die we al hebben gekregen zullen 
echt worden afgewezen. Trouwens, 
als de vogels bezit van het eiland 

hebben genomen, zal het er door 
vogelpoep en bijbehorende geurtjes 
minder prettig toeven zijn. Dan doet 
de natuur zijn werk en blijven de 
mensen vanzelf weg.”

Bij de aanleg van IJburg in 1997 is 
afgesproken dat er veel aandacht 
besteed zou worden aan de natuur. 
Het IJmeer is Europees beschermd 
natuurgebied en een zeer belangrijke 
‘enclave’ voor watervogels. Naast 
de verplichte natuurcompensatie 
hebben Natuurmonumenten, 
de gemeente Amsterdam en de 
provincie Noord Holland extra geld 
geïnvesteerd in natuurprojecten op 
en rondom IJburg. De afgelopen 
jaren is goed samengewerkt om 
onder meer zowel de kwaliteit van 
de ecologische verbindingen te 
garanderen als broedplekken voor 
vogels creëren. 

Tegelijk met de afronding van IJburg’s 
jongste natuurcompensatieproject 
in juli, werd ook een boekje 
gepresenteerd: 50 x naar buiten - 
ontdek de natuur rondom IJburg. Via 
dit werkje kunnen IJburgers en alle 
andere Amsterdammers kennismaken 
met de nieuwe bijzondere plekken in 
en rondom IJburg, waar natuur en 
stad samenkomen. 
De paperback (prijs € 6,95, 
ISBN: 9789057674037, uitgever 
Mo’Media) ligt in de winkels.

NIEUw NAtUUREIlAND IN HEt IJ

‘ verzoeken voor houseparty’s en  
motorcross worden afgewezen’

Natuurcompensatie rond IJburg. Naast het nieuwe natuureiland, zijn ook de 
Diemervijfhoek, de Hoeckelingsdam en de mosselbanken voorbeelden van 
geslaagde natuurprojecten.

                

de uitSLaG

de jury werd gevormd door nels van Malsen, Peter Faber, Martijn van den dobbelsteen en tim Cannon

1e prijs
Dinerbon Dok48
M. vanderbosch

2e prijs 
Huur van een  
windsurfplank bij
Surfcenter IJburg 
G.J. den Besten

3e prijs 
Biologische Cava 
van Boerenjongens 
A. de Jong

FotowEDStRIJD FEStIvAl NEt UIt HEt IJ 27 JUNI 2009
Uit het overweldigende aanbod inzendingen heeft de jury na rijp beraad unaniem gekozen voor de volgende winnaars:

1 2

3
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‘ bij het bedrijvenverzamelgebouw aan 
de ijburglaan is de winst voor de koper’

I n het pand kunnen ongeveer tien  
bedrijven gehuisvest worden. Van 
Wieringhen Borski: “Het gebouw is 

klein genoeg voor samenhang tussen de 
kopers en groot genoeg voor onderlinge 
diversiteit.” De afzonderlijke ruimtes zijn 
minimaal 125 m2 en maximaal 300m2 per 
verdieping. Afhankelijk van de persoon-
lijke voorkeuren en de grootte van de 
ruimten bedragen de kosten minimaal 
ca. € 1.800,- per m2 en maximaal ca. 
€ 2.200,-  per m2. 
De vernieuwende werkwijze waarbij ko-
pers betrokken zijn bij het bouwtraject 
spreekt de architecten erg aan. Aan de 
basis ligt het schetsontwerp van Van 
Wieringhen Borski en Bleichrodt. Kopers 
leveren een eigen bijdrage aan het ont-
werptraject. Zij bepalen zelf hoe zij hun 
vierkante meters indelen en hoe het ge-
heel wordt afgewerkt. Van Wieringhen 
Borski: “De winst is voor de koper, niet 
voor de projectontwikkelaar. De koper 
betaalt exact wat het kost en beslist zelf 
mee over bijvoorbeeld de kwaliteit van 
materialen. Alles wordt in offertes van 
tevoren inzichtelijk gemaakt.”
Het bedrijvenverzamelgebouw aan de 
IJburglaan zal voor diversiteit zorgen 
tussen de bestaande architectuur. “Het 
gebouw krijgt een iconische uitstraling 
en door de abstracte geometrische uit-

sneden van glas is aan de buitenkant 
niet zichtbaar hoeveel verdiepingen het 
gebouw heeft,” aldus Van Wieringhen 
Borski. “We zoeken naar bijzondere ma-
terialen, vormen en kleuren. Alles be-
staat uit contrast”, zegt Bleichrodt.
“Bedrijven krijgen op deze manier de 
gelegenheid om zichzelf te profileren. 
Eigenlijk is het heel treurig dat het gros 
van de Nederlanders werkt in een grijs 
hok met als enige persoonlijke expressie 
een foto van haar kind op het bureau,” 
constateert Bleichrodt. Zijn collega moet 
er niet aan denken. Binnenkort verhuist 
Architectenbureau BNB naar een zelf 
ontworpen verzamelpand voor bedrij-
ven op het Steigereiland op IJburg.  Van 
Wieringhen Borski: “De inrichting wordt 
lekker industrieel. De systeemplafonds 
laten we achterwege. Je gaat toch niet 
moedwillig je ruimte verkleinen?”
Hij heeft samen met Bleichrodt (onder 
andere) ook zijn eigen huis ontworpen 
op het Kleine Rieteiland. “Het lijkt hier 
voortdurend vakantie. Een mooiere loca-
tie dan IJburg om te wonen en te werken 
kan ik me niet bedenken.”

kijk voor meer informatie over het 
bedrijvenverzamelgebouw op www.
waterstad3.nl en www.b-n-b.nl

In opdracht van Waterstad3 wordt op de hoek van de IJburglaan 
op blok 28a en aan de Groene Tunnel een pand voor bedrijven uit 
het midden- en kleinbedrijf gerealiseerd. Aan de ene kant van het 
gebouw is uitzicht op het Diemerpark aan de andere kant op het 
IJmeer. Architecten Martijn Bleichrodt en Dirk Jan van Wieringhen 
Borski van Architectenbureau BNB maakten een schetsontwerp 
van een expressief gebouw. “Het bijzondere aan dit project is dat 
kopers zelf invulling kunnen geven aan het ontwerp”, zegt Van 
Wieringhen Borski.

bleichrodt:
we zoeken naar bijzondere 
materialen, vormen en kleuren. 
alles bestaat uit contrast.

beeld links bnb architecten
beeld onder 3deek

D1M1
AFC IJBURG

E1
F1

E2 E4
F4F2

E3
F3

 
Jorrit Ypenga • Pim Dekker  
Dylan Prins • Bilal El Chamarti  
Danny Pelgrom • Ayman Kessou 
Jeroen van der Kooy • Yassin 
Mourabit • Janathon Langcua  
Yassinem Achlama • Issam Aakouk 
Wesley Pasman • Kenny Valk  
Mohammed Rouidi 
Issam Alahyane • Ahmiane 
Abdennour • Oussama Lamuadni 
Felix v. Flier

 
Zoey v.d. Linden 
Jip Frinking 
Elize van Essen 
Amba Jil Stapert 
Chaniqua Kapel 
Joska Volder 
Ahlam Amkari 
Puck Weijnen 
Jeamy Tjon-A-Kon 
SaraHekma 
Felix v. Flier

Lorenzo Caggiati 
Jesse van der Sluis 
Noah Dackus 
Tomas Resink 
Mirko Karamat Ali 
Rachid Abdelhadi 
Rick Imming 
Arthur Montanus (keeper) 
James Russell 
Younes Elkadiri

 
Yomi Owodunni 
Adam Elbouchaibi 
Yannick Amon 
Luke Voges 
Storm Bokeloh 
Max Huisman 
Daan Haselager (keeper) 
Sami Haouam 
Mats Nadorp

Merijn Fooij 
Christophe Mattheijsen 
Daan Brookman 
Jannes Roelink (keeper) 
Moreno Saro 
Emsal Altundal 
Hadren Sabah 
Sylvester v. Nieuwenhuijzen

 
Daily van Gonter 
Teun Pletting 
Frank Burger (keeper) 
Yanik Papa 
Boris Valk 
Fabian Swart 
Gean Kolstee 
Boris Fuchs 
Mats Siemons 
Sola Olokun

Rowan Bhagwandas 
Younes Kamil 
Kamiel Vermeulen 
Gabriël van de Sluis 
Bas Haselager 
Marwan Toutouh 
Robi Karamat Ali (keeper) 
Volkan Tuga 
Lars Postma

 
Finn Günther 
Seb Dackus 
Jules Vermeulen (keeper) 
Youssef Bennani 
Arran Ten Wolde 
Jesse Ettema-Rumpt 
Boele Schaafsma 
Emile Berndsen 
Carlos Sanchez Castillo

Ahmed Shalaby 
Mo v.d. Essenburg 
Ricky de Peuter 
Victor Christiaans 
Ivar Atilgan 
Daan Gözüm 
Jaasien Abdoel 
Jelle van Brakel 
Adil Islam 
Ahmiane Abdennour 
Oussama Lamuadni 
Felix v. Flier 

 
Levin Morselt 
Daan Frinking 
Adrian Felix Bontje 
Jimmilio Logali 
Joep Veerman 
Felis Rego Cabral 
Storm Parser 
Micky Kotterer 
Mats v.d. Steen 
Kobus Groenteman (keeper)

E1

M1

E3

F4F2

E4

D1

F1 F3

AFC IJburg, de trotse eerste officiële voetbalclub van de nieuwe 
eilanden, speelt dit jaar voor het eerst onder eigen vlag zijn wed-
strijden in de KNVB competitie. Hun thuiswedstrijden spelen ze 
nog even op het dampende gras van DRC Durgerdam. Maar vol-
gend jaar hopelijk in het Diemerpark, als de velden in aanmaak 
door de KNVB worden goedgekeurd. Dit zijn de teams, we blijven 
ze volgen.

E2

De F2 van AFC IJburg verslaat in de allereerste  
wedstrijd van het seizoen de F2 van DRC met 14-3.

Bleichrodt (links) en Borski (rechts)  op de lokatie



Laatst kwam iemand de stads- 
deelvoorzitter en de coordinerend 
wethouder IJburg een I♥AY-
shirt brengen. Ze zagen er mooi 
uit. Ik had er ook graag een 
willen hebben, maar in mijn 

• Werkzaamheden oprit a10 en 
IJburglaan Tussen maandag 31-8 en 
donderdag 22 oktober 2009 wordt het 
asfalt van de IJburglaan vernieuwd, 
worden de rijbanen versmald en wordt 
de maximum snelheid verlaagd van 70 
naar 50 km per uur. Tegelijkertijd wordt 
de afslag vanaf IJburg richting de A10 
verlengd. De werkzaamheden vinden 
plaats tussen 22.00 en 6.00 uur. Dan is 
er steeds één rijstrook per rijrichting 
beschikbaar. 
• nieuwe basisschool In oktober start 
in blok 49B een nieuwe basisschool De 
Poseidon. Het is een Oecumenische 
Dalton Basisschool en onderdeel van 
AMOS (Amsterdamse Oecumenische 
Scholengroep). Aanmelden kan via de 
website www.deposeidon.nl.
• anti anti-ijburg shirt Genoeg had 
Mark van alle negatieve berichten in 
Het Parool. Dus verzon hij een ludieke 
actie: het anti anti-IJburg shirt. Daar 
kwam Het Parool dan wel weer op af, 
met een positief bericht gelukkig. Actie 
geslaagd. Inmiddels zijn er zo’n 50 
shirts verkocht en zijn er nog zo’n 25 in 
bestelling. Wethouders Straat en Elatik 
hebben elk twee shirts aangeschaft en 
ermee geposeerd op de website van 
stadsdeel Zeeburg. Veel ondernemers 
steunden de actie: het shirt hing onder 
meer te pronken bij BuitenBinnen, Ien, 
Blok4, Bloem&Zee, Blijburg, Bij ’t IJ, 
Keurslager Verkerk en Life&Kicking en 
de politiepost.
• Zilverreigers Gespot in het 
Diemerpark: twee zilverreigers. Het 
paar huist in de kanaalzone van het 
park. Dit deel langs het Amsterdam-
Rijnkanaal is niet toegankelijk voor 
publiek, omdat meer zeldzame dieren 
hier hun leefgebied hebben. Daarom 
is het een beschermd gebied. Maar 
wellicht kun je vanaf de Diemerzeedijk 
toch een glimp van de zilverreigers 
opvangen. Van nature komt de grote 
zilverreiger alleen in warme gebieden 
voor. Maar inmiddels heeft de soort 
ook ons kikkerlandje ontdekt. En het is 
een verrijking voor onze fauna.

KORT
  NIEUWS
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buitenmaat waren ze helaas niet 
verkrijgbaar. Misschien bij de 
volgende editie?

Ik vind het een mooi initiatief. 
IJburg komt de laatste tijd wat te 
vaak negatief in het nieuws en dat 
is vaak onterecht. Natuurlijk, er is 
altijd wat en een nieuwe wijk heeft 
natuurlijk last van groeistuipen. 
Mij hoor je het allemaal niet 
ontkennen. Maar als je er als 
burger allemaal niet zoveel van 

merkt, wordt het andere koek.

Jij schept op feestjes in de stad 
op over Spektakel op IJburg 

of loungen op Blijburg, gaan 
ze aan je vragen hoe erg het nou 
precies is en of je er al over denkt 
weer te gaan verhuizen. Of dat 

ze zeggen dat je nieuwe buurt de 
saaiheid van de ergste Vinex-wijk 
heeft, terwijl je er inmiddels heel 
behoorlijk kunt winkelen en er 
de restaurants voor het uitkiezen 
hebt. Dan wil je wel laten zien dat 
je het naar je zin hebt op IJburg. 
En terecht!

Maar hoe komt die narigheid 
nou in de media? Ik denk dat op 
IJburg twee cynische journalistieke 
principes elkaar ontmoeten. De ene 
is dat slecht nieuws aanmerkelijk 
beter verkoopt dan goed nieuws. 
De andere is dat je een goed verhaal 
niet kapot moet checken. Dat is 
een nare cocktail. En wat helpt 
tegen een nare cocktail? Precies. 
Een lekker fris pepermuntje. I♥AY!
Wethouder Jan Hoek

Dat de mensen die gewend zijn 
geraakt aan het gebruiken van de 
weg, knap teleurgesteld zijn, begrijpt 
de woordvoerder goed. “Wij hebben 
het hek de afgelopen maanden 
inderdaad open gelaten. Dat kwam 
omdat het steeds werd gesloopt en 
repareren veel tijd en geld kostte. 
We wisten dat bus 66 nog voor het 
begin van de herfst over de nieuw 
aangelegde bussluis zou gaan rijden 
en we besloten daarom het hek pas 
definitief te herstellen als de buslijn 
in gebruik zou worden genomen. Dat 
was afgelopen maandag 24 augustus 
het geval. Nu blijft het hek definitief 
dicht tot de oostelijke ontsluiting 
klaar is.”

Het sluiten van de weg is ook van 
belang voor de veiligheid van de 
IJburgers. Projectbureau IJburg wil het 
zware bouwverkeer scheiden van het 
normale verkeer. Daarbij is al vanaf het 
begin van de bouw van de wijk gezegd, 
dat er pas een begin zou worden 
gemaakt met de zogeheten ‘tweede 
fase’ als er ongeveer 7.000 woningen 
in gebruik zouden zijn genomen en 
dat het pas op dat moment ook echt 
noodzakelijk zou zijn om een tweede 
ontsluiting te hebben. Niet van gevaar 
ontbloot is verder het feit dat het 
verkeer zijn weg zocht over het Nuon-
terrein. Niet alleen – zo meent de 
bedrijfsdirectie – zijn de wegen op 
het terrein veel te slecht om al het 

verkeer te dragen, maar vormen de 
onder die wegen doorlopende kabels 
en leidingen eveneens een niet te 
verwaarlozen risicofactor.
 
Dennis Straat, coördinerend 
stadsdeelwethouder IJburg vindt de 
situatie erg vervelend: “Ik ben hier 
ook niet blij mee. Het gebruik van 
de route werd tot nu toe gedoogd. 
Nu de weg is afgesloten, kunnen de 
bewoners en bezoekers van IJburg 
alleen via de snelweg de wijk in en 
uit. Dat leidt tot langere reistijden en 
ergernis. Over de files op de A10 maak 
ik me echt zorgen. Ik ben graag bereid 
om samen met de gemeente Diemen 
en Nuon te zoeken naar een oplossing. 
Maar wat je er verder ook over kunt 
zeggen: de afgesloten weg loopt over 
het bedrijfsterrein van Nuon; het is 
geen openbare weg. Met andere 
woorden: als stadsdeelwethouder kan 
ik niet zomaar even roepen, dat de 
boel opengegooid moet worden. Ik 
kan alleen maar geweldig mijn best 
doen.”

Brug 1997 + 1998

de Hoek van Jan I♥ay

Deze als zusters ontworpen roden bruggen overspannen het 93 meter brede water van het Spoorwegbassin: 
de ene fungeert als centrale lage brug voor fietsers en minder validen, en de andere is een 12 meter 
hoge brug die pleziervaart toegang geeft tot de haven • bijnaam Pythonbrug • Verbindt Borneo-eiland 
en Sporenburg Lengte 90 meter • Geplaatst 2000 • Materiaal staal, met een aluminium gepigmenteerde rode kleur die werkt in het avondlicht • ontwerp West 8 landscape 
architects, Rotterdam • Constructeur Ingenieursbureau Amsterdam • Prijzen internationale vakprijs Footbridge Award 2002 in de categorie Aesthetics • Pikant detail in 2009 
mocht de avondvierdaagse route niet meer gaan over deze bruggen, omdat er geklaagd was: sommige mensen vonden het wiebelen van de brug te eng

Bruggen Borneo Sporenbrug

hek op maXisWeg is dicht en blijFt dicht
Het hek dat IJburgers toegang verschafte tot de overdiemerweg naar 
de Maxis (en de A1) is weer dicht. Dat blijft in principe zo, totdat de 
oostelijke ontsluiting van de wijk gereed is (naar verwachting in 2011). 
Al jaren geleden is met de eigenaar van het terrein, Nuon, de afspraak 
gemaakt dat alleen bouwverkeer met bestemming IJburg van maandag 
tot en met vrijdag van de weg gebruik mag maken. Dat het hek de 
afgelopen tijd ook voor ander verkeer openstond was een tijdelijke 
situatie, aldus een woordvoerder van projectbureau IJburg.

Wat is de tactiek? Je vraagt een ‘local’ 
zijn drie lievelingsgerechten op te 
schrijven in zijn moerstaal. Gewapend 
met dit papiertje pak je de auto en 
rijd je 10 minuten landinwaarts de 
bergen op. Vervolgens pak je het 
eerste eettentje dat je tegenkomt, 
gegarandeerd goed. 
Dit jaar zat ik met mijn vriendin op 
het Griekse eiland Lefkas. Op dag 
drie hadden we onze bestelling op 
papier en reden we vol goede moed 
omhoog. Een prachtige slingerweg 
met aan beide zijden olijfbomen 
bracht ons naar een klein dorpje 
waar we werden verwelkomd door 
spelende kinderen en zwerfkatten. 
Stapvoets reden we rond op zoek 

naar een slager genaamd Nuno 
(Noenjo). Ons was verteld dat 
hij het terras voor zijn slagerij ’s 
avonds gebruikte om heerlijke 
vleesgerechten te serveren. 

Opeens stond hij daar, hand in 
de lucht gestoken, alsof hij ons 
verwachtte. Een brede lach in een 
ongeschoren gezicht, een dikke 
buik half bedekt door een vettig 
hemd. Slepend met een been 
dirigeerde hij onze auto aan de 
kant. We lieten het over ons heen 
komen. Toen hij ons een tafeltje 
had gewezen overhandigden we 
hem ons papiertje. Zwaar ademend 
en steunend op zijn goede been, 

probeerde hij de bestelling te lezen, 
maar tevergeefs. Zo te ruiken had hij 
al een Ouzo of wat op en lezen ging 
niet meer. Maar hij had vaker met 
dit bijltje gehakt. Vanuit zijn tenen 
kwam een dikke vette lach opwellen 
en hups daar ging ons briefje de 
lucht in. Hij gebaarde ons mee en 
we volgden manke Nuno naar een 
klein hokje aan de zijkant van het 
gebouw. De wit betegelde ruimte 
was niet groter dan 2X3 meter, met 
achterin een grote roestige koelcel. 
Er stonden twee houten hakblokken 
en er hing een weegschaal met een 
grote vleeshaak eraan. Een keur aan 
vleesmessen en hakbijlen hing aan 
de wand. En alles, maar dan ook 
alles zat onder de bloedspetters; 
de vloer, de tegels, de koelcel, de 
weegschaal, zelfs Nuno nu we hem 
in het licht zagen. Baantjer zou een 
moord doen voor zo’n plaats delict. 
Nuno zwaaide de zware deur van 
de koelcel open en stapte op zijn 
pantoffels naar binnen. Geiten, 
lammeren, kippen, darmen, levers, 
en stierenballen, de cel was tot aan 
de nok gevuld met vlees. En ik moet 
toegeven, we moesten even flink 
door de entourage heen bijten, maar 
verser en hormoonvrijer dan dit kan 
je het thuis niet krijgen. Trots hield 
hij het ene stuk vlees na het andere 
op. Na vijf minuten waren we klaar 
met kiezen.

We namen plaats op het terras. Nuno 
verdween met het vlees naar achter. 
Daar brandde een groot vuur dat we 
vanaf het terras niet konden zien, 
maar de gloeiende hitte weerkaatste 
onmiskenbaar tegen de muren. In 

het schijnsel waren schaduwen druk 
in de weer met het betere bak- en 
roosterwerk. Na tien minuten kwam 
een grove, enigszins gezette vrouw 
aanzetten met onze gerechten. Het 
bleek Nuno’s vrouw. Met een grote 
glimlach zette ze onze gerechten 
voor, ‘kali orexi!’ In een roes hebben 
we ruim een uur zitten schransen 
van de heerlijke schatten uit Nuno’s 
koelcel terwijl de wijn rijkelijk bleef 
vloeien. En niet alleen bij ons, Nuno 
schoof bij alle gasten aan, tevreden 
slokkend van de drankjes die hij 
als dank overal kreeg aangeboden. 
Tegen de tijd dat hij bij ons aan 
tafel kwam afrekenen, was hij zo 
dronken dat hij naast de stoel ging 
zitten. Daar lag hij onder onze 
tafel, bulderend van het lachen. 
Het boeide hem niet. Ik hielp ‘m 
overeind. Vervolgens rekende hij te 
weinig, gaven wij teveel fooi en zo 
was alles in balans. 

Toegegeven, het vergde enige moed 
om aan te schuiven bij Nuno en zijn 
vrouw, maar mijn vader had weer 
gelijk gekregen. Het eten was zó 
ongelofelijk smakelijk. Dromerig en 
met teveel wijn op lieten wij ons in 
ons autootje de berg afzakken. Mijn 
vriendin dommelde meteen in. Ik 
stelde me Nuno en zijn vrouw voor 
nadat ze de laatste gast hadden 
uitgezwaaid. Hoe ze buiten, ieder 
gezeten op een hakblok, een fles 
Ouzo buit maken. Hoe Nuno met 
zijn vettige vinger een bloedspatje 
van haar wang veegt en hoe zij hem 
verliefd aankijkt. Nog steeds, na al 
die jaren is hij haar lieve slagertje. 
Het was een mooie avond. 

Mijn vader zegt altijd: ‘’Op vakantie maak je lol aan de kust, maar 
je eet in de bergen.’’ Tien minuten van de kust het land in, is het 
eten lekkerder, authentieker en goedkoper. En de mensen…nee 
niet per definitie vriendelijker, wel anders.

SMAkElIJkE HoRRoR 
(een vakantieverhaal)

olaveyou
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Horizontaal 1 Een feestelijke warme maaltijd gebruiken 6 koud gerecht 12 ploeg 14 gigabit per 
seconde (afk.) 15 ampèrewindingen (afk.) 17 geheel de jouwe (Lat. afk.) 18 fooi 20 voorzetsel 21 soort 
vermicelli 22 gereedschap 25 gulzig eten 28 beroemd schilder 29 melkproduct 31 vis 32 persoonlijk 
voornaamwoord 33 naschrift (afk.) 35 ambacht 36 insect 37 universiteit Limburg (afk.) 38 vulkaan 40 
hap 42 persoonlijk voornaamwoord 43 absent 44 familielid 46 gevoel voor kiesheid 48 smalle strook 
weefsel 51 Cadmium (symbool) 53 Hongkong (afk.) 54 wild dier 56 voorzetsel 57 Georgië (afk.) 58 
muziekinstrument 60 broodmaaltijd 62 hemellichaam 64 over of op elkaar 66 stamgast 68 voorzetsel 
69 de onbekende (afk.) 70 printpuntje 72 omzetbelasting (afk.) 73 rekening courant (afk.) 74 schoon 
76 klein vierwielig motorrijtuig 78 vorm van ontspannen 79 knalpot. 

verticaal 1 Aperitiefje 2 Bijbelboek (afk.) 3 eetgelegenheid 4 aandeel 5 emeritus (afk.) 7 laatstgenoemde 
8 algemene bond van onderwijzend personeel (afk.) 9 trek 10 tijdschrift 11 soort velours 13 muzieknoot 
16 poosje 18 tegenover (afk.) 19 plaats 21 spijskaart 23 bijvoorbeeld (Lat. afk.) 24 provincie (afk.) 26 
daar 27 schoolvak (afk.) 30 rustig en gezellig eten 34 snelle hap 36 aanvang 38 het eten 39 spruw 40 
lichaamsdeel 41 eventueel (afk.) 45 gerecht zoals wordt opgediend 47 van ahornhout gemaakt 49 
soort snack 50 spijs 52 iemand die niets hoort 54 dier 55 oprecht 57 aangename reuk 59 dierengeluid 
60 Frans lidwoord 61 oppervlaktemaat (afk.) 63 met volledige titel (Lat. afk.) 65 uniek 67 vleesgerecht 
71 voorzetsel 74 Rusland (afk.) 75 Niger (afk.) 76 quetelet index (afk.) 77 vrouwelijke dominee (afk.). 

AGENDA
17 september
Film: Il Divo, Vrijburcht, 
20.30 uur

18 september
Opening kantoor 
Wijkpartners, Erich 
Salomonstraat 395

20 september
Kinderfilm: Bambi (AL), 
Vrijburcht, 13.30 uur

Jeugdfilm: Wall-E (5+), 
Vrijburcht, 15.30 uur

Autovrije zondag, 
landelijk

23 september
Opening Johan Cruijff 
Court, Ed Pelsterpark

24 september
Film: Perspolis, 
Vrijburcht, 20.30 uur

27 september
Watersportvereniging 
IJburg’s Rondje IJburg, 
editie 4, vanaf strand 
Blijburg

27 september 
Jeugdtheater: Maranza 
(4+), Vrijburcht, 14.00 uur

3 oktober
Theater: Weg naar 
Unterengadin, Vrijburcht

4 oktober
Dierendag, 
Winkelcentrum IJburg

Muziek: koffieconcert, 
Vrijburcht, 11.00 uur

7 oktober
Jeugdtheater: Cowgirl 
Billy Boem en Indiaan 
Uch Uch (4+), Vrijburcht, 
15.00 uur

30 oktober
de Brug nr. 5-2009 
verschijnt

Bungee Billy Maarten Gerritsen

pUZZEl pRIJSvRAAG

Deze puzzel wordt u aangeboden door Marco’s Hair & Beauty, IJburglaan 1293, Amsterdam

Win een haarbehandeling  
naar keuze ter waarde van  
€ 50,- te besteden bij 
Marco’s Hair & beauty!

Wilt u deze haarbehandeling 
t.w.v. € 50,00 winnen?
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met uw naam, 
adres en telefoonnummer) 
voor 10 oktober 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. 3 was: zonneschijn 
zonder regen maakt een 
woestijn. De winnaar, de heer 
D. Verduijn uit Amsterdam, 
heeft de prijs inmiddels in 
ontvangst genomen.
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