
Extra kinderopvang- 
plaatsen dankzij de 
Marktmeester Stef Spigt

Tweede Fase:
‘Volle kracht 

vooruit’

LMB
Na de boodschappenkar op wieltjes 
neem ik een nieuwe rage waar: scooters. 
Het lijkt wel of iedereen er een heeft. Of 
er anders wel een ambieert. Gek is het 
niet. Want we wonen in IJburg, weet u 
wel. En de stad is ver weg. Neem alleen 
al die eindeloze brug. Nee, niet de 
Nescio natuurlijk. Want dat is verboden. 
Ik bedoel, daar mag je volgens het 
wetboek van strafrecht, artikel zoveel, 
met een scooter niet overheen. Toch?

Het eerste scootertje dat ik bewust 
opmerkte, was het vehikel van mijn 
overbuurjongen. Elke avond rond de 
klok van half twaalf rinkelt en kinkelt hij 
er met zijn kettingsloten op los. Ik lig in 
mijn bed en luister. Ik vermoed dat het 
nodig is, al die kettingen. Zo’n scooter 
zal immers vanwege zijn hipheid een 
geliefd diefstalobject zijn. 

De meeste scooterrijders tref ik op de 
fiets van en naar mijn werk. Door het 
Diemerpark en over… ja, de Nesciobrug. 
Ik had het kunnen weten. Scooteraars 
zijn scooteraars. Die drie minuten om 
zijn net te veel. Behalve dan natuurlijk, 
als er een politieman onder aan de 
brug staat te ‘bonnen’. Dan zijn die drie 
minuten om ineens goed te doen. 

Ik ben van het fietsen. Goed voor je 
lijn. Van brommers (scooters waren 
toen nog brommers) kreeg je een dikke 
kont, zeiden wij op het platteland. Maar 
het kan ook zijn dat meisjes met een 
brommer van zichzelf al een dikke kont 
hadden. Daar wil ik vanaf zijn. Brommers 
hoorden meer toe aan jongens. Stoere 
binken in strakke spijkerbroeken met 
een shaggie ‘zware Van Nelle’ in de 
mondhoek. Zij bezaten het voertuig 
vooral uit praktisch oogpunt: zo vlug 
mogelijk die winderige polder door. En 
dat deden ze op een opgevoerde Puch 
of Kreidler. Zo simpel was het. 

Nu zijn de scooters bij voorkeur van 
het merk het Italiaanse merk Vespa. 
Een modeverschijnsel, waarop je hip 
en fully dressed de stad doorkruist. 
Maar, denk ik wel eens, straks zijn alle 
IJburgse kinderen (nu nog schattig en 
onder de twaalf) zestien. En stel je voor 
dat die allemaal gemotoriseerd door 
het leven willen gaan. Hoe groot zal de 
puberende, door de straten van IJburg 
patrouillerende scooterbrigade dan wel 
niet zijn?  

Ik ben nog lang geen veertig. Maar 
ben ik dan toch al hopeloos ouderwets 
als ik met een zekere melancholie de 
ondergang van de fiets voorzie? Wat is 
er mis met fietsen? Het kost bijna niets, 
het is gezond en het is nog een wapen 
tegen overgewicht ook. Dus zeg ik: 
fietsen met die hap! Goed voor je lijf, 
goed voor je leden. En wow, je hoeft 
nooit, nooit meer om te rijden. Zelfs 
niet als oom agent onder aan de ‘Nescio’ 
staat.

Scooters
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EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT
Basketbalcoryfee Kareem 
van de Harlem Lakers wil 

graag betere baskets op IJburg

Voor de zomervakantie is aan de acht  
scholen van IJburg een advies uitgereikt, 
opgesteld door projectgroep Samen naar 
school op IJburg. De projectgroep – met 
daarin vertegenwoordigers van stadsdeel 
Zeebrug, Civic, ouders, schooldirecties 
GGD en een onafhankelijk projectlei-
der Wilmar Pardieck – is in januari 2009 
begonnen. Doel is om een evenwichtige 
samenstelling te krijgen op alle basisscholen 
van op IJburg, in een verhouding van zo’n 
75-80% kansrijke, en 20-25% kansarme 
kinderen. Dit gebeurt onder meer door het 
opzetten van ‘voorscholen’ bij alle scholen 
en een centraal aanmeld- en plaatsingsloket. 

De schoolbesturen zijn zich op dit moment 
aan het beraden over bovengenoemd advies 
en dienen ook overleg te plegen met hun 
ouder- en medezeggenschapsraden. Alleen 
als de scholen het advies over centrale, 
gereguleerde plaatsing unaniem overnemen, 
kan worden overgegaan tot invoering ervan. 
Projectleider Pardieck: “We zijn bezig  

- met de scholen - met het opstellen van 
een tweede nieuwsbrief die dit najaar zal 
worden verspreid onder de bewoners. Er 
zullen geen overhaaste beslissingen worden 
genomen. Als je advies uitbrengt, doe je dat 
omdat je iets beter wilt maken, in een zo 
strak mogelijke planning. Maar zorgvuldig-
heid staat voorop. En let op: al gedane toe-
zeggingen door de scholen zullen natuurlijk 
niet worden teruggedraaid. Dus mensen, nu 
niet boos worden. Er is nog volop ruimte 
voor discussie.”

Wethouder Elatik is de segregatie in het 
onderwijs een doorn in het oog: “Wij heb-
ben alles geprobeerd, maar het is de politiek 
niet gelukt om iets wezenlijk te veranderen. 
Daarom roep ik IJburgers op om verant-
woordelijkheid te nemen en na te denken 
over wat voor scholen ze nu eigenlijk willen. 
En vraag dat ook aan je kinderen. Zij groei-
en op in een gemengde samenleving. Gun 
het kind dan ook een gemengde school. 
Maar het is nu aan de schoolbesturen. Zij 

moeten een beslissing nemen. Ik ben ook 
benieuwd waar ze mee komen en ik ga ze op 
dit moment niet voor de voeten lopen.” 

De VVD Zeeburg verzet zich fel tegen het 
voornemen. Zij vinden het recht op vrije 
schoolkeuze enorm belangrijk en hechten 
zeer aan de individuele keuzevrijheid. Ou-
ders moeten zelf een school voor hun kinde-
ren kunnen kiezen. De overheid moet zich 
hier niet mee bemoeien. De VVD heeft grote 
twijfels over nut en noodzaak van dit plan.

Tot nu toe staat alleen vast dat er per 1 
november een centraal loket komt, waar ou-
ders hulp kunnen vragen bij het vinden van 
een geschikte school. Ook zullen scholen 
samen met Civic Partou, de groepen van de 
voorschool evenwichtig gaan samenstellen, 
in de verhouding 75/80% kansrijke-, en 
20/25% kansarme kinderen.

Overigens is IJburg niet enige plek in Amster-
dam waar met deze pilot zal worden gewerkt. 
Er komen er in totaal vijf door hele stad, 
waarvan er op dit moment drie actief zijn. De 
pilots zijn een gevolg van het in 2007 door 
schoolbesturen, stadsdelen en de centrale stad 
ondertekende Convenant Kleurrijke Basis-
scholen. Dit Convenant staat voor stadsbrede 
aanpak om segregatie in het onderwijs tegen 
te gaan en scholen afspiegeling te laten zijn 
van de buurt waar ze in staan.

Als het aan de wethouders van onderwijs Lodewijk Asscher (centrale 
stad) en Elatik (stadsdeel Zeeburg) ligt, start er op IJburg een pilot 
waarbij ouders hun kinderen bij een centraal loket moeten aanmel-
den voor de basisschool. Daar wordt vervolgens bepaald op welke 
van de vier opgegeven voorkeursscholen het kind wordt geplaatst. 
Maar of deze proef een vervolg krijgt, staat nog helemaal niet vast.

PolitiEk wil ook oP iJbURG
SchoolbEStUREN bERAdEN zich

‘klEURRiJkE bASiSScholEN’ 

Blijburg: het afscheidsvuur! Oud meubilair in de hens. Zondag 11 oktober was de allerlaatste avond van Blijburg op deze plek. Het 
stadsstrand - idylle moet wijken voor nieuw land. Maar in april 2010 wordt de boel weer opgebouwd, 400 meter verder naar het 
oosten, vlak voor de brug naar Muiden. Het paviljoen kijkt uit over dezelfde horizon. En als alles meezit krijgt Blijburg uiteindelijk 
een definitieve plek op het Strandeiland.

3



3de Brug • www.debrugkrant.nl • info@debrugkrant.nl

Sinds de dag (24 augustus) waarop de weg naar de A1 met een hek plompverloren werd 
afgesloten, regent het protesten. Naast spontaan opgezette handtekeningenacties en naar 
allerlei instanties verstuurde brieven, vielen er zelfs sloopacties te noteren. Politiecontroles 
en fikse boetes maakten de verontwaardiging op IJburg vervolgens alleen nog maar groter. 
Verwijzend naar de enorme, dagelijkse file op de IJburglaan, vinden de bewoners die ene 
enkele weg om van de eilanden af te komen ‘echt van de zotte’.

De aanhoudende felle protesten lieten politiek en planning niet onberoerd. Wethouder Straat 
beloofde al snel zich in te zetten. Gesteund door Projectbureau IJburg, de gemeenteraad en 
College van B&W van Amsterdam voert hij overleg met de drie partijen Nuon, Gemeente 
Diemen en Gemeente Muiden om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Binnenkort 
start een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden voor het openstellen van de nu 
afgesloten weg voor particulier verkeer. Het onafhankelijk verkeersbureau dat het onderzoek 
uitvoert, kijkt onder andere naar de verkeersveiligheid, de door elkaar lopende verkeersstro-
men van bouw- en particulier verkeer en de verkeersafwikkeling richting de A1. 

De resultaten van dit onderzoek worden besproken met de partners NUON, Gemeente 
Muiden en Gemeente Diemen. Op basis daarvan wordt bekeken of eventuele oplossingen 
voor alle partijen acceptabel zijn, zodat de weg weer opengesteld zal kunnen worden .Naar 
verwachting wordt het onderzoek eind november afgerond. Stadsdeelwethouder Straat hoopt  
dan nog vóór de kerst duidelijk te hebben of het openstellen van de weg een haalbare zaak is.

Jaren geleden is met de eigenaar van het terrein waar de weg doorheen loopt, Nuon, de 
afspraak gemaakt dat van maandag tot en met vrijdag alleen bouwverkeer van de weg gebruik 
zou mogen maken. Particulier verkeer werd echter lange tijd gedoogd. 

hEk RichtiNG A1 woRdt wEllicht wEER GEoPENd 

Ik kijk een tekenfilm. Over piraten. Nu wil ik ook een piraat zijn. Fok 
muziek. Muziek is niet angstaanjagend genoeg. Niemand is bang voor 
me. Behalve dan die oude blanke mevrouwtjes in de tram, maar die 
tellen niet mee want vroeger bestonden we nog niet. Ik dacht nog dat 
ik misschien wel gewoon piratenmuziek moet gaan maken, dan is de 
carrièreswitch niet zo heel groot. Maar piraten rappen niet. Ze zingen. 
En zingen doe ik alleen waar alle losers het doen; in de badkamer. En ik 
moet eerlijk zijn, in de badkamer valt geen nieuw terrein te vinden om 
te plunderen. De plekken in de badkamer waar je niet zo vaak komt zijn 
ook gewoon te smerig om te verkennen, laat staan om te plunderen. 
Laat dat plunderen maar aan de schoonmaakster over. 
Ik kan wel een papegaai nemen. Die beesten leven alleen zo lang. Dan 
gaat die vogel scheldwoorden aan mijn kleinkinderen leren. Over lekker 
voor je gesproken. Ik kan met een ooglap komen. Het moet wel van een 
duur merk zijn, ik vraag me af of Hermes ooglapjes heeft. Ik kan wel van 
zo’n sjaal een ooglap laten maken door die Turken op de hoek bij de 
Chinees. Ik spreek alleen geen Turks. En geen Chinees want die Chinezen 
spreken wel Turks en die zouden het dan kunnen vertalen voor me maar 
dat gaat dus niet door. Ik zou trouwens ook nog een speciale kracht 
moeten hebben als piraat maar ik kan niet zo veel. Ik ben eigenlijk 
gewoon niet zo veel waard. Misschien moet ik mijn bek gewoon een 
keer houden.

williES
wARtAAl
• • • • kAPitEiN lAPzwANS • • • •

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

Kareem woont nu een jaar of zes op IJburg, op het Grote Rieteiland. Hij was 
een van de allereersten. Jong was-ie nog, vindt-ie zelf: 11 jaar. Ze kwamen 
uit Zuidoost; hijzelf, zijn vader, moeder, en twee broers. Én zijn oma, want 
die woont ook in huis. In die tijd was er nog niemand om mee te spelen. De 
kinderen die er waren, gewoon nog heel erg jong, weet je wel. En dus saai. 
Hij ging naar de basisschool op IJburg, groep 8, maar zat wel in zijn eentje 
in de klas. Oké, samen met z’n broertje, maar die was toen 6. 

“Dat was wel anders ja. In mijn herinnering duurde het best lang voordat er ook andere 
kinderen in groep 8 kwamen. Het was de ABBS, in het noodgebouw op Haveneiland. Na de 
zomervakantie ging ik naar het St. Nicolaaslyceum in Zuid. Ik was veel tijd kwijt aan reizen. 
Temeer, omdat ik ook nog drie keer per week trainde. Ik doe aan basketbal, op landelijk 
niveau. Ik speel bij de Harlem Lakers in Osdorp. Dus dat is ook niet om de hoek. Aan andere 
dingen kwam ik niet echt toe. Ik moest ook nog huiswerk maken, hè. Soms speelde ik met 
mijn broertje in het zand. Want dat vond-ie leuk.”

“Tegenwoordig train ik vier keer per week. En in het weekend spelen we natuurlijk een 
wedstrijd. Over mijn lengte ben ik best tevreden: 1,90 meter en ik ben nog niet uitgegroeid. 
Dat is prima voor basketbal. Op IJburg is nu ook een kleine vereniging, maar ik blijf bij mijn 
eigen kluppie. Soms basketbal ik wel op straat, maar in de stad dan. Het kon eerst ook bij ons 
aan het einde van de straat, maar de baskets zijn weggehaald omdat sommige bewoners het 
te lawaaiig vonden. Bij de Olympus zit er nu een net over en bij de Montessorischool staan 
scheve baskets. Dus dat werkt ook niet.” 

Inmiddels studeert Kareem aan de HES, International business management studies. En 
speelt zijn sociale leven zich meer op IJburg af. Hij zit vaak met vrienden bij café N.A.P., bij 
de haven. “Dat is loungeachtig, rustig. We zitten gewoon lekker, en drinken wat.”

“IJburg vond ik in het begin wel anders, maar na een tijdje begon ik het leuk te vinden. Het is 
nieuw, alles ziet er goed uit. En het is een muliticultibuurt, hier woont van alles wat. Dat geeft 
een prettig gevoel. Ja, ik voel me hier thuis.”

‘ik zAt iN MiJN EENtJE iN EEN klAS’

kAREEM  (17 JAAR)kiJk oP dE wiJk

Kareem (17), hier op het 
veldje bij de Olympus, speelt 
basketbal op hoog niveau.

StRooM vAN PRotEStEN tEGEN AfSlUitEN wEG
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We vinden de Marktmeester in een knus kantoortje op Haveneiland aan de wat verscholen Profiltigracht, 
een zijstraat van de Maria Austriastraat. Koffie is er en een schaal vol koek. Zijn ziel en zaligheid legt 
Spigt vooral in IJburg. En - niet te vergeten - in het idealistische concept Wijk zonder Scheidslijnen. 

Stef Spigt: “Het was 2007. De Wijk zonder 
Scheidslijnen draaide al even. Maar toch 
moest het anders. Er kwam een onderzoek 
van Pieter Tops. Die zei: Jullie hebben goud 
in handen, laat dit niet gaan. Vorm een 
coalitie, haal partijen bij elkaar en omarm 
dit concept. Maar hij zei ook: je hebt een 
vehikel nodig, iemand die de boel bewaakt 
en ontwikkelt. Nou, dat vehikel ben ik 
geworden.”

Op IJburg zijn heel veel verschillende 
partijen actief: corporaties, ontwikke-
laars, stadsdeel, Projectbureau IJburg en 
zorg- en welzijnsorganisaties. Deze kun je 
zien als marktpartijen en vandaar ook de 
term Marktmeester. Stef Spigt: “Ik ben het 

oliemannetje, de aanjager. Een neutrale 
adviseur met een vrije rol, ik dwing nie-
mand. Ik zeg niet: jij moet. Maar ik vraag 

om betrokkenheid en aandacht voor de 
samenwerking binnen het netwerk en ik 
heb direct toegang tot het bestuursniveau 

als zaken haaks staan op het concept dat 
we hier handen en voeten willen geven. 
Dat is de afspraak.”

“Ik ben dus geen vraagbaak voor bewoners. 
Ik verbind de partijen en houd me bezig 
met leefbaarheidvraagstukken op IJburg. 
Mijn kracht, is dat ik onafhankelijk ben. Die 
partijen denken - logisch - in eerste instan-
tie aan zichzelf. Het gaat erom dat voor-
zieningen en diensten gebaseerd worden 
op behoeften van bewoners. Ik signaleer, 
noteer en probeer oplossingen te vinden 
voor onderwerpen die partijen overstijgen.”

“Vanuit het idee van de Wijk zonder Scheids-
lijnen is de aandacht onder andere gericht op 
prettig wonen en leven voor de bijzondere 
doelgroepen die IJburg rijk is, zoals mensen 
met een lichamelijke, psychische of licha-
melijke beperking. Allemaal mensen die 
op een bepaalde manier kwetsbaar zijn. Als 
ik zie dat een woning niet geschikt is voor 
bijvoorbeeld een rolstoeler, dan is het mijn 
taak daar iets mee te doen. Overigens kwam 
uit recent onderzoek van de Dienst O+S 
naar voren dat mensen op IJburg over het al-
gemeen heel tevreden zijn over hun woning: 
ze gaven gemiddeld een 7 tot 7,5.”

“De laatste tijd onderzoek ik of de leeg-
staande ruimtes voor meerdere doeleinden 
gebruikt kunnen worden. Een ruimte is 
vaak van één bepaalde groep, maar die 
groep maakt er bijna nooit continu gebruik 
van. Neem de WIBO-ruimtes. En ook  
scholen zijn ’s avonds leeg. Dat is toch  
zonde! Want de vraag is groot hoor: de 
moskee zoekt, een jogaclub zoekt, een 
vereniging van eigenaren zoekt. En zo kan 
ik nog wel even doorgaan. Iedereen wil een 
dak boven zijn hoofd. Ik kijk wat er moge-
lijk is en bemiddel waar ik kan. Soms stuit 
ik op weerstand, maar het lukt steeds vaker. 
Partijen vinden mij, zeggen: jij weet hoe de 
boel in elkaar steekt.”

“De afgelopen jaren heb ik veel gezien en 
beleefd. IJburg is dynamisch, er is enthou-
siasme, elan en betrokkenheid bij bewo-
ners en professionals. Maar je ziet ook dat 
het een wijk is van de tekentafel, veel is 
planmatig dichtgespijkerd. Dan komt de 
leefbaarheid wel eens in het gedrang. Er is 
nu eenmaal een verschil tussen ideeën, het 
ontwerp dat naar die ideeën wordt getekend 
en de praktijk. Waar verschillende levens-
stijlen samenkomen, moet je je er bewust 
van zijn, dat iedereen ook zijn eigen stijl 
meebrengt. Ik vind dat er in het hele proces 
veel eerder met elkaar gecommuniceerd 
moet worden. Als je elkaar kent, stap je 
er anders in. Met name contact maken en 
plekken daarvoor creëren, dat is heel essen-
tieel. Want dan kunnen mensen ontdekken 
wat hen verbindt. En (onder)scheidt.”

“Het is en blijft een kwestie van kijken,  
luisteren, vragen stellen. Want hoe com-
bineer je die verschillende leefwerelden? 
Dat zit ’m niet alleen in een goede woning, 
een comfortabel leven, maar misschien wel 
meer nog in de manier waarop we samen-
leven.”

AANJAGER EN oliEMANNEtJE StEf SPiGt

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

Ben van Meerendonkstraat 53 
(eindpunt tramlijn 26)
1087 LB Amsterdam IJburg

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK OP IJBURG

VANAF 30 NOVEMBER GEOPEND!

Wij stellen ons graag even aan u voor: Wij, Heleen Hansma en Tieke van Riel, 
tandartsen, zijn sinds kort de trotse eigenaren van Tandartspraktijk Transparant. 
Na intensief speurwerk hebben we ons oog laten vallen op een prachtig pand aan de 
Ben van Meerendonkstraat, op de oostelijke kop van Haveneiland. Hier zullen wij medio 
november met onze praktijk van start gaan. Onze visie is een praktijk voor en door 
enthousiaste, positieve mensen, waar veel aandacht is voor een persoonlijke benadering 
en een goede bereikbaarheid. Dat in een open en vertrouwde omgeving, kortom: 

Tandartspraktijk Transparant!
Tieke van Riel en Heleen Hansma

INSCHRIJVEN KAN VIA 020 - 495 56 69 OF GA NAAR WWW.TPTRANSPARANT.NL

Marktmeester
van iJburg

dE RESUltAtEN
Mede door initiatief of inzet van de Marktmeester zijn in de afgelopen twee jaar tal van zaken veranderd en 
verbeterd op het gebied van leefbaarheid en woonomgeving. Er is meer onderlinge afstemming en uitwisseling 
van informatie tussen woningbouwverenigingen en stadsdeel. Met de komst van beheerders kwamen ruimtes 
in scholen beschikbaar voor buurtactiviteiten: taalles, muziek,theater, eten. de toegankelijkheid voor mensen 
in een rolstoel, maar ook voor ouders met jonge kinderen is verbeterd. de onbalans tussen vraag en aanbod 
bij woningen voor kwetsbare mensen wordt aangepakt en op het gebied van werkgelegenheid en zinvolle 
tijdsbesteding voor bewoners met een beperking wordt gezocht naar mogelijkheden op het eiland zelf, zoals 
kringloop en onderhoudsdienst Sport en Recreatie in het diemerpark. dankzij de Marktmeester weten we dat 
er meer dan achthonderd zzp’ers op iJburg actief zijn die onderling druk aan het netwerken zijn geslagen. En 
hebben de corporaties, consortia en het stadsdeel werk gemaakt van het tekort aan ruimte voor naschoolse 
opvang. Resultaat: 250 extra plaatsen in 2009 en in 2010.

De Marktmeester - hier voor zijn kantoor aan de 
Profiltigracht - weet mensen samen te brengen.
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• Nieuwe psychologiepraktijk 
voor kinderen: Spurt In september 
opende Spurt, een kleinschalige 
psychologiepraktijk voor kinderen 
van 4 tot 16 jaar. De praktijk is 
gespecialiseerd in onderzoek en 
behandeling van angst- en stemmings-
klachten, en leer- en opvoedings- 
problemen bij kinderen. Dus vind je 
dat je kind  emotionele of sociale 
problemen heeft, zorgelijk gedrag 
vertoont, of problemen heeft in 
het leren op school, dan kan Spurt 
bijspringen. Na een intake over de 
ontwikkeling van het kind kan een 
onderzoek plaatsvinden en/of een 
behandeling. Daarnaast bestaat het 
aanbod uit ouderbegeleiding en 
advies aan leerkrachten en scholen. 
Spurt wordt gerund door cognitief 
gedragstherapeut Manoushka Moes- 
ker en Jeanine Bosselaar, beiden 
afgestudeerd orthopedagoog, en 
geregistreerd GZ-psycholoog. Meer 
informatie: www.spurt.praktijkinfo.nl
• heartlight Energietherapie 
Sinds 1 september 2009 is Heartlight 
Energietherapie gevestigd aan de Cas 
Oorthuyskade 102 op IJburg, na sinds 
2002 gevestigd te zijn geweest in 
het centrum en Oud-Zuid. Heartlight 
Energietherapie is een erkende vorm 
van natuurgeneeskunde, vergoed 
door zorgverzekeraars. Ter introductie 
krijgt u als IJburger tijdelijk 40% 
korting op het eerste consult. Zilveren 
Kruis Achmea, waarmee Heartlight 
Energietherapie als Health Partner 
een samenwerkingsverband heeft, 
schreef in het Health magazine (lente 
2009) het volgende: “Onverwerkte 
gebeurtenissen uit het verleden, 
problemen in je huidige situatie... 
Iedereen heeft weleens te maken  
met blokkades. Hierdoor kun- 
nen klachten ontstaan, zoals 
vermoeidheid, stress, somberheid of 
onzekerheden. Heartlight Energie- 
therapie kan hierbij helpen. 
Tijdens de behandeling worden 
blokkades opgeheven, waardoor je 
energiesysteem weer in balans komt. 
Je krijgt meer inzicht in jezelf en je 
leert op je gevoel te vertrouwen, 
zodat je je hart kunt volgen. Dat zorgt 
voor rust, vertrouwen en energie.” 
Op www.energietherapie.nl is er 
meer over te lezen.

 nieuw
op ijBurg

Pampuslaan 34 • 1087 LA Amsterdam
Openingstijden Maandag t/m zaterdag van 17.00 tot 21.30 

Zondag open van 16:00 tot 21.30

7 dagen per week open • Gratis bezorging • Nu ook verse pasta’s

tEGENwiNd vooR dE f3

Als echte kampioenen stapten onze afgetrainde 
manschappen afgelopen zaterdag het veld op tegen  
RKDES F2. Het grote IJburg tegen het nietige Kudelstaart 
(NB: gemeente gelieerd aan Nergenshuizen) dat zou 
40 minuten gallery play worden voor het doel van de 
tegenstander met na afloop een vriendelijke handdruk 
voor de verpulverde F-jes en de opmerking dat ze toch 
leuk gespeeld hadden. 

Oei. Het werden 40 minuten die zich in de ziel griften van 
onze F3. Kudelstaart bleek niet van plan in Waterland 

haar Waterloo te vinden en wist niet alleen de 0 vast te 
houden, maar zelfs 2 maal te scoren, tot ontzetting en 
ongeloof van onze godenzonen. Het zat niet mee, kansen 
genoeg, wind tegen en een bal die geregeld heel Hollands 
in de plomp belandde (tja, en dan heb je toch echt náást 
het doel geschoten) maar toen scheidsrechter Jan - hij 
krijgt de smaak te pakken - affloot stonden er weer 18 
benen op de grond en was de uitslag 0-2.

De schade: een plek gezakt, net onder de Legmeervogels 
F8. En laten we daar nou net a.s. zaterdag tegen moeten 
spelen. Tegen deze F8 heeft de F3 haar eerste enerverende 
wedstrijd gespeeld; toen werd het 2-2…

UitSlAGEN zAtERdAG 10 oktobER:
thUiSwEdStRiJdEN 
AFC IJBURG F4    - CTO 70 F3 4 - 4 
AFC IJBURG F5    - TOS ACTIEF F3 3 - 7 
AFC IJBURG MF I - TOG F3 3 - 11 
AFC IJBURG ME I - SPORTING MARTINUS ME I 7 - 5 
AFC IJBURG DI - ZSGO/WMS D2 afgelast 
AFC IJBURG EI - CTO 70 E2 afgelast 
AFC IJBURG F3 - LEGMEERVOGELS F6 afgelast
UitwEdStRiJdEN
OVERAMSTELLIEVERTJES EI - AFC IJBURG E2 0 - 6 
GEUZENMEER F2 - AFC IJBURG FI 1 - 3 
TOG F2 - AFC IJBURG F6 8 - 0 
HBOK FI - AFC IJBURG F7 11 - 0 
ABCOUDE E7 - AFC IJBURG E3 4 - 3 

Jongens F3. Van links naar rechts: Jesse, Arran, Jules, 
Carlos, Finn, Boele, Emile en Seb (voor). Coach Mark 
Vermeulen en  trainer Jan Gunther (achter)

vERSlAG: MARk vERMEUlEN

Afc 
iJbURG

Inlichtingen en verkoop

Kuijs Reinder Kakes

IJburglaan 1389, 1087 JJ  Amsterdam 

Tel: 020-4161861 

E-mail: ijburg@krk.nl 

WonEn op  

HAvEnEIlAnd-oosT

•  Woonoppervlak 111 m2

•  diepe tuin met berging
•  parkeerplaats op  

eigen terrein
•  drie grote slaapkamers

WWW.TlIcHT.nl

prijs vanaf E 349.000,- v.o.n.

IJbuRg bloK 61c ’T lIcHT



1 Amina
Amina komt ons tegemoet. Ze woont 
inderdaad in de Erich Salomonstraat en is 
op weg om haar kleine broertje Fikhri van 
4 van de kinderopvang te halen. Dat moest: 
een taakje voor de 15-jarige. Om nog een 
beetje bescherming te hebben tegen de 
regen, loopt ze verscholen onder een petje. 
Ook heeft ze muziek ‘in’, want ze houdt van 
muziek. “Maakt me niet veel uit, ik vind 
heel veel muziek mooi. Maar ik heb het 
liefst wel een dansbare beat.” 

“Binnenkort ga ik dan ook op dansles, in de 
sportschool verderop. Streetdance is het. Ik 
hou van dansen, heb al bij veel verschillen-
de dansscholen les gehad. Andere hobby’s 
heb ik niet. Ik ben veel op straat. Ik ken de 
hele buurt, maar ik heb tot nu toe maar één 
echte vriendin op IJburg.”

“Het is gezellig hier, maar er zijn ook 
mensen die het heel erg ongezellig maken. 
Er wordt veel geroddeld. Zó, dat mensen 
elkaar gaan haten. Dat vind ik wel jammer. 
Want het gaat vaak nergens over. Mensen 
zouden elkaar meer met rust moeten laten, 
normaal met elkaar moeten omgaan.” 

“Kijk, ik woon in dit blok met binnentuin. 
De ene helft is koop, de andere helft sociale 
huur. Oftewel: de Nederlanders aan de 

Erich Salomon, in Nederland de eer-
ste journalistieke fotograaf met verbor-
gen camera, wordt gezien als de grond-
legger van de moderne parlementaire 
fotografie. Zijn eerste bekendheid ver-
wierf hij met foto’s van juridische pro-
cessen: omdat het verboden was in de 
rechtszaal te fotograferen, bedacht hij 
een ongebruikelijke methode die la-
ter zijn handelsmerk zou worden. Hij 
verstopte zijn camera, bijvoorbeeld in 
zijn hoed of koffer. Op deze manier 
lukte het hem om de kopstukken van 
de wereld op de meest onbewaakte 
ogenblikken te fotograferen. Hij ver-
vaardigde er zelfs zijn eigen speciale 
camera voor, een Ermanox, waarop hij 
een voor die tijd zeer lichtsterke lens 
monteren zodat de camera geschikt 
was voor nacht- en interieurfotografie 
zonder flitslicht. Voor Salomons werk-
wijze werd de nu nog gebruikte term 
candid camera bedacht. 

ene kant, de buitenlanders aan de andere 
kant. En die twee groepen hebben dus een 
conflict. Meestal over lawaai. De Nederlan-
ders vinden dat er teveel herrie is, zij zijn 
heel erg rustig. De buitenlandse kinderen 
spelen en rennen op het dek. Ik vind aan de 
ene kant: het dek is ervoor, laat die kleintjes 
spelen. Maar aan de andere kant begrijp ik 
de ergernis soms ook wel: maak het niet te 
hard en te laat. Ik zit er precies tussenin, 
ook letterlijk, want ik ben half Nederlands 
en half Marokkaans. Ik heb gewoon mijn 
mening. Ik kies geen kant.”

2  Nathalie
“De liefde heeft me hier gebracht. Ik woon-
de eerst een stukje verderop in de Erich 
Salomonstraat. Sinds die relatie voorbij 
is, nu een jaar geleden, woon ik met mijn 
dochters in dit huis. Het is een heerlijk huis, 
echt ons eigen plekje. Weet je wat ik echt 
prachtig vind? Elke ochtend, als ik wakker 
word en mijn ogen open doe, dan kijk ik uit 
over het IJsselmeer. Dat is toch uniek? Daar 
word ik echt gelukkig van.” 

“Ik ben geboren Amsterdamse, maar 
opgegroeid in een piepklein dorpje in West- 
Friesland, Noord Holland. Dat dorpse vind 
ik hier wel terug. IJburg is toch een soort 
dorp in de stad, haha. De mentaliteit bevalt 
me wel. Er wonen erg veel leuke mensen en 

de Straat
Erich Salomonstraat
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ik heb in korte tijd veel vrienden gemaakt. 
Vrienden voor het leven durf ik wel te stel-
len. Ik doe ook veel op het eiland, zelfs zoveel 
mogelijk. Ik ga naar de sportschool, en after 
drinken bij N.A.P. Ik had trouwens vanaf het 
allereerste begin een goed gevoel over IJburg. 
En nog steeds, als ik van mijn werk naar huis 
rij over de BH-brug, word ik helemaal blij.”
Ja, ik zie mezelf hier wel blijven. Inmid-
dels heb ik op dit eiland ook weer een hele 
mooie nieuwe liefde gevonden... binnen-
kort gaan we samenwonen. Ik heb hier mijn 
draai echt gevonden!”

3  Derck
Derck treffen we als hij zijn fiets in het 
slot zet, in het midden van de Erich 
Salomonstraat. Zijn bril is beslagen. Het 
is woensdagmiddag, het regent, en we 
mogen even binnenkomen. ‘Maar’, waar-
schuwt Derck, ‘de honden’ - Rhodesian 
Ridgebacks, vrij groot – ‘zullen jullie wel 
even willen begroeten.’ De verslaggeefster 
(géén liefhebster) houdt haar hart vast. 
Maar het ‘groeten’ gebeurt op vriendelijke 
wijze. Zonder morren gaan de viervoeters 
na het ritueel hun bench weer in. 

Derck en zijn vrouw zijn vrije geesten, 
woonden eigenlijk nooit ergens langer dan 
een jaar of drie. “Wij kunnen overal geluk-
kig zijn. Als we maar samen zijn. Vorig 

1

Amina (15), met haar  
moeder en drie broertjes
Huurwoning • 100 m2 
Sinds 2006

2
Nathalie (34), met dochters 
Fleur (8) en Femke (8)
Huurwoning • 100 m2

Sinds 2005

3

Derck (56), getrouwd met Angeline
Koopwoning • 165 m2 (excl. garage) 
Sinds 15 maart 2008

jaar zijn we getrouwd op Vlieland. Noem 
ons maar ‘echte Vlielandgangers’. En we 
houden van water. Het thema tijdens de 
bruiloft was water, en met het geld dat 
we voor ons huwelijk kregen, sponsoren 
we acht watertanks in Kenia. De meisjes 
daar kunnen nu naar school, omdat water 
dragen overbodig is geworden.”

“En nu wonen we aan het water; dat van 
de Polygoongracht. Het bevalt uitstekend. 
Onze ingang ligt net even achter de Erich 
Salomonstraat, aan een hofje. Het is hier 
heerlijk stil. En het contact met de buren 
is goed. Eén ding stoort me in de buurt. 
Dat zijn die schotels aan de gevels overal. 
Dat ontsiert de boel enorm. Ik heb er 
meerdere brieven over geschreven aan 
de Alliantie, maar die nemen niet (of na 
druk) de moeite te reageren. De handha-
ving van corporaties is slecht vind ik.”  

“Om iets goeds te doen voor de samenle-
ving ben ik al jaren lid van de Rotary in 
Hoofddorp. Hier in de buurt is zo’n club 
nog niet, daarom ben ik nu bezig die op 
te richten. De Rotaryclub Zee/IJburg. Ik 
heb al een aantal potentiële leden en met 
elkaar komen we eens per twee weken bij 
elkaar in het Lloydhotel. We hebben nog 
een aantal leden nodig van diverse plui-
mage. In 2010 gaan we officieel van start.”

Advertentie



presenteert

winkelcentrumIJburg

29
november

IJburg
winkelcentrum

met o.a. de pieten express 
(trein) • pieten-showkoor
en diverse leuke 
sinterklaasspelletjes

etos 

gouden kom 

chinees restaurant 

gall&gall 

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 

Nico Moen, projectleider van het IJburgcollege 
en voorzitter van Volleyburg, is samen met 
een paar collega-docenten verantwoordelijk 
voor het initiatief. Het IJburg College heeft bij 
de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling een 

subsidie aangevraagd. Er is een zogenaamde 
‘combinatiefunctionaris’ aangesteld. Marije 
Bouwknegt helpt met de organisatie van de 
vereniging en verzorgt de trainingen voor jeugd 
en volwassenen.

Moen: “Het idee voor een volleybalvereniging 
ontstond in de gymzaal. Samen met een paar 
collega’s speelde ik wel eens volleybal na school. 
Ik realiseerde me dat er op IJburg wél een 
voetbal- en basketbalvereniging zijn, maar geen 
volleybalvereniging. Dit terwijl volleybal zo’n 
mooie sport is. Ik speel nu ruim dertig jaar volleybal 
en op de een of andere manier lijkt het spel erg 
populair onder docenten. Er was dus direct veel 
animo voor het plan.”

Volgens Moen is de volleybalvereniging niet alleen 
gunstig als aanvulling op het sportrepertoire 
op IJburg: “Sporten is gezond, maar daarnaast 
is het sociale gebeuren van een vereniging ook 
erg belangrijk. Het verenigingsleven komt steeds 
minder voor. Dat is zonde, want je leert omgaan 
met verantwoordelijkheid voor elkaar. Er worden 
allerlei leuke activiteiten georganiseerd, zoals 
toernooitjes en competities. Bovendien is sportclub 
een ontmoetingsplek. Ik denk dat volleyburg ook 
een bijdrage kan leveren aan de gemeenschapszin 
op IJburg.”

Voorlopig zullen de (toekomstige) leden van 
Volleyburg trainen in de gymzaal van het 
IJburgcollege. “Maar we verhuizen zo snel 
mogelijk naar de nieuwe sporthal. Op die locatie is 
het helemaal prachtig om te spelen,” zegt Moen. 
Hij heeft er alle vertrouwen in dat Volleyburg een 
grote, volwaardige volleybalvereniging wordt. “We 
kapen gewoon wat jongens weg bij voetbal,” lacht 
hij. Zo is hijzelf per slot van rekening ook bij het 
volleybal uitgekomen: “Ik zat vroeger op voetbal, 
maar toen kreeg ik een vriendin die volleybalde..”

kijk voor meer informatie over volleyburg op: 
www.ijburgcollege.nl
Tekst: Dieuwertje Mertens

iJbURG kRiJGt EEN vollEybAlvERENiGiNG

de 
clUb 

binnenkort is vereniging volleyburg een feit, hoewel de vereniging officieel nog geen 
bestaansrecht heeft. desondanks trainen er al twee groepen in de gymzaal van het 
iJburgcollege. Maandagavond is de seniorengroep aan de bal en op woensdagmiddag traint 
de jongerengroep. vanaf november verwacht het bestuur dat de administratie bij de notaris 
is afgehandeld, zodat volleyburg officieel van start kan gaan. 

V.l.n.r. Nico Moen (voorzitter), Marije Bouwknegt, Linda Honingh en 
Elmar van den Elzen tijdens de wekelijkse training op maandagavond.

• cruyff court nu echt open IJburg 
is een nieuwe sport- en speelplek 
rijker: het Cruyff Court Ajax Veld, 
gelegen in het Ed Pelsterpark. 
Op woensdag 23 september 2009 
werd het nieuwe sportveld officieel 
geopend door stadsdeelvoorzitter 
Fatima Elatik, wethouder Sport 
Carolien Gehrels en de directeur van 
Stichting CCKV, Carole Thate. Daarna 
werd het veld nog even voetballend 
ingewijd: een IJburgs buurtteam 
nam het op tegen de jeugd van AFC 
AJAX. 
• Job cohen opent huisvesting 
meervoudig gehandicapte 
kinderen op iJburg In blok 61A 
is het nieuwe onderkomen van 
Stichting Omega gevestigd. Het 
centrum is een dagopvang voor 
kinderen met zowel een lichamelijke 
als een verstandelijke handicap. 
Bijzonder is de samenwerking 
met de Alliantie (er is woonruimte 
voor de ouders), en met Skon 
Kinderopvang (in het gebouw is 
ook kinderdagverblijf De Blauwe 
Kiwi gestart, voor kinderen van 0 
tot 4 jaar). Stichting Omega beschikt 
in het nieuwe gebouw over alle 
voorzieningen die nodig zijn voor de 
gehandicapte kinderen en jongeren, 
zoals 13 grote groepsruimten, een 
muziekruimte, een snoezelruimte 
en een zwembad. Door de partijen 
in één locatie onder te brengen, 
kunnen ze gebruik maken van elkaars 
voorzieningen en is het een stuk 
makkelijker om kinderen met elkaar 
in contact te laten komen. Door deze 
ontmoetingen ontstaat hopelijk een 
waardevolle wisselwerking.

 nieuw
op ijBurg

Beiden namen ze een berg aan evaring 
mee naar IJburg. Maar voor het eerst 
hebben ze samen een zaak. “Dat het 
goed gaat, hebben we natuurlijk 
niet alleen aan onszelf te danken”, 
zegt Dylan. “Er komen ook erg leuke 
mensen bij ons binnen. En zeg nou 
zelf, deze locatie is toch uniek? In 
Amsterdam is er geen tweede plek 
als deze. Aan de haven, met uitzicht 
op de boten en in de verte het IJmeer. 
Als je goed luistert hoor je het geluid 
van de stagen tegen de masten. 
Schitterend.”

Dat ze veel aanloop hebben, komt 
- is hun stellige overtuiging - ook 
door het goed uitgedachte concept. 
Roel: “Je kunt bij ons de hele dag 

door eten en drinken, we hebben 
geen keukenstop, zoals veel andere 
restaurants. En we vinden het leuk 
om van alles te organiseren, zoals 
livemuziek op zaterdagavond en 
een gezellige borrel aan de bar op 
vrijdagmiddag. We werken zoveel 
mogelijk samen en doen aan veel 

Nappen. Misschien wel het 
eerste origineel IJburgse werk-
woord. Je hoort het in ieder 
geval steeds vaker uit de mond 
van menig eilandbewoner. Dàt 
hebben de jongens van het 
café-restaurant aan de haven 
dan toch mooi voor elkaar ge-
kregen. Anderhalf jaar na de 
opening is N.A.P. uitgegroeid 
tot een van de hotspots van IJ-
burg en eigenaren Roel (36) en 
Dylan (34) zijn dik tevreden met 
de aanloop en de naamsbe-
kendheid die ze al hebben op-
gebouwd. “Het gaat prima en 
het bevalt ons hier erg goed.”

dingen mee, zoals laatst aan de 
Launch Party van Ien, en afgelopen 
zomer aan het festival Net uit het IJ. 
We willen graag bijdragen aan de 
opbouw en het succes van IJburg. 
Maar daarnaast vinden we het ook 
gewoon heel erg leuk om te doen.”

NAPPEN, NAPtE, GENAPt

chocA
Van 7 tot en met 22 november vindt CHOCA plaats, het grootste 
chocoladefestival van Amsterdam. 70 Restaurants en patissiers uit de hele 
stad doen mee aan dit festival en verrassen het publiek met culinaire 
hoogstandjes van chocolade. N.A.P. is het enige IJburgse café-restaurant 
dat meedoet aan het spektakel. Er staat gedurende deze periode een 
bijzonder chocolademenu op de kaart Bovendien is er op de openingsdag 
van het festival, zaterdag 7 november, livemuziek.

Roel en Dylan, eigenaren van N.A.P., bevalt het uitstekend op IJburg
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Als architectuurcriticus van De Brug 
schrijf ik: “In de architectuur wordt 
originaliteit geprezen. Daarom 
valt het extra op dat woonblokken 
tegenwoordig zo op elkaar lijken”. 
Temeer daar van plagiaat geen sprake 
is. Was dat maar zo! Het is erger, de 
woonblokken lijken op elkaar omdat 
De Nieuwe Saaiheid, zoals deze 
stroming wel genoemd mag worden, 
weinig tot geen variatie toestaat. 
De aanhangers van De Nieuwe 
Saaiheid zijn het erover eens dat een 
woongebouw opgetrokken moet 
worden uit baksteen. De aanhangers 
van De Nieuwe Saaiheid zijn het 
er ook over eens dat er in de gevel 
gewoon ramen zitten en verder geen 
gekkigheid. Wel is het toegestaan om 
de structuur van het gebouw te laten 
zien. Dit wordt gedaan door ter hoogte 
van de vloeren een betonband in te 
metselen. Zo ontstaat een zogenaamd 
‘plakkengebouw’. Een variant hier op 
is de ‘letterbak’, die ontstaat door 
op gezette afstand een kolom in de 

gevel te zetten. De architecten van De 
Nieuwe Saaiheid zijn het erover eens 
dat de ramen, zonder uitzondering 
verdiepingshoog, tussen de vloeren 
geschoven moeten worden. Als het 
resultaat er op de tekentafel te rigide 
uitziet, wordt er wat met de ramen 
geschoven als laatste oprisping van 
een onderdrukte creativiteit.
Mode in de architectuur is niets 
nieuws. Maar dit is een mode waar 
termen als sprankelend, vernieuwend 
en veelbelovend allemaal niet op 
van toepassing zijn. We hebben 
hier te maken met een hardnekkige 
puriteinse stroming. Er is onder deze 
architecten sprake van een collectieve 
vorm van zelfbeheersing, zelfcensuur, 
zelfkastijding. 
De Nieuwe Saaiheid moet ergens 
zijn oorsprong hebben. Een 
weerspiegeling van de tijdgeest? Een 
reactie op de rijke, humanistische 
woningbouw van Aldo van Eyck, 
Herman Hertzberger en hun 
volgelingen? De tempobeurs? De 

invloed van humorloze Zwitserse 
architecten- blokkendozenbouwers? 
Om het over andere landen (Don‘t 
Mention The War!) maar niet te 
hebben.
Een kleine relativering: het is 
begrijpelijk dat architecten zich 
houden aan de puriteinse mode. Het 
rationele bouwen, zo kan je het ook 
zien, is de norm. Opdrachtgevers zijn 
blij dat die eigenwijze architecten ook 
eens een keer meewerken! Het kan 
gevaarlijk zijn om af te wijken van 
het verwachtingspatroon. Voor je het 
weet wordt je blok ‘herontwikkeld’.
Er is gelukkig één zekerheid in de 
architectuur, iedere gevestigde orde 
wordt op den duur het slachtoffer 

van een revolutie. Deze puriteinse 
stroming zal een radicale reactie 
oproepen en leiden tot een expressieve 
en veelzijdige nieuwe architectuur. 
Er zijn overigens genoeg architecten 
die zich niets aantrekken van de 
mode. Zeinstra Van Gelderen, om 
een bureau te noemen. Zij zijn de 
ontwerpers van het onvolprezen Blok 
5, het gebouw met de zadeldaken 
boven winkelcentrum IJburg. Of Vera 
Yanovshtchinsky, de architect van het 
paars-rode blok aan de IJburglaan. Als 
iemand mij vraagt welk woonblok op 
IJburg ik het mooiste vind, noem ik dit. 

Jan van Erven Dorens
jved@dorensarchitects.nl

dE NiEUwE 
SAAihEid

JAN vAN
ERvEN
doRENS

‘In de architectuur wordt originaliteit geprezen. Daarom valt het ex-
tra op als gebouwen op elkaar lijken’. Met deze sarcastische zin be-
gint NRC Handelsblads architectuurcriticus Bernard Hulsman steeds 
zijn artikelen over plagiaat in de architectuur. Vervolgens wordt de 
plagiërende architect meedogenloos te kijk gezet. Foto’s van twee 
gebouwen die inderdaad veel gemeen hebben leveren het bewijs.

Achterzijde van blok 16A, volgens architect Van Erven Dorens  het mooiste 
blok van IJburg

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

f twiNS JARiG!
De leukste tweeling van het 
eiland is jarig op 4 november. 
Pfoeh, eindelijk 9 jaar! Heel erg 
hartstikke gefeliciteerd en nog 
vele jaren. Liefs van …..raad 
maar. En natuurlijk een hele fijne 
verjaardag gewenst!

NEEd clEANiNG ANd to 
REfoRM foR yoUR hoME? 
We do, cleaning, painting, plaster, 
repair and electrical on your home 
and office! Good quality and price. 
Call Ilmar / Elivane 06-43660177 or 
e-mail: ilmarcaetano@hotmail.com

woNiNGRUil
Wij zoeken: 4-kamerwoning 
op IJburg met tuin. Wij bieden: 
gerenoveerde 3-kamerwoning 
nabij Vondelpark, winkels, scholen 
en OV. Nieuwe keuken, vloer 
en badkamer, zonnige, ruime 
tuin. 65m2, 450/maand. Ook 
andere woningen mogelijk i.v.m. 
eventuele driehoeksruil, mail voor 
info: ijburg@vanooij.nl

GEzocht
Schaatsen: Viking noren met 
‘skischoen’, mt. 32 & 34. Mail naar 
loektevier@gmail.com

GEfElicitEERd
Wilma en Marleen feliciteren 
keurslager Bart Verkerk en zijn 
medewerkers met de Gouden 
Rookworst. Alweer de beste 
rookworst van alle keurslagers. 
Fantastisch gedaan!

ADverTereN iN oNDer De Brug?  MAil DAN NAAr SAleS@DeBrugKrANT.Nl
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de brug
gezocht • gevonden • aangeboden

Ik hoorde mijn been breken. Een natte 
tak die van een boom scheurde. Het deed 
geen pijn, nog niet. Het was een val van 
niks geweest en zo dreef ik verbaasd in het 
water, naast mijn surfplank, met een been 
dat achter me aan zwabberde alsof het niet 
meer bij me hoorde. 
Het schemerde. Op de strekdam ging de 
vuurtoren aan, wat me nutteloos voor-
kwam.
Ik omhelsde de surfplank en legde mijn 
lamme been erop. Het water waarin ik 
dreef was van olie: zwart en traag. De wind 
en de golven duwden me rustig het Mar-
kermeer op. Links zag ik IJburg donker 
afsteken tegen de stormlucht. De eerste 
lampen gingen er aan. IJburg was onbe-
reikbaar dichtbij: anderhalve kilometer 
misschien. Ik zag er van alles, maar niets 
zag mij.
De wind schuurde in wilde vlagen over 
me heen en kantelde de surfplank, zodat 
ik er bijna afgleed. Ik wachtte op de angst 
en de pijn, maar die kwamen niet. In 
plaats daarvan overviel me een geheimzin-
nige rust. Ik registreerde alles tegelijk: de 
nacht, de vuurtoren, de kou die door mijn  
surfpak trok, een optrekkende auto - ik  
registreerde zelfs hoe Elsa thuis koffie 
dronk en op de klok keek waar ik bleef.
Ik liep de mogelijkheden na. Zonder hulp 
zou ik het niet redden. Ik zou onderkoeld 
raken voordat ik bij IJburg was. De enige 
die kon helpen was Barend-Jan, met wie 
ik van het surfstrand was vertrokken. Ik 
zocht de horizon af en zag zijn zeil. Het 
zeilde terug naar IJburg. Verdomme, zei 
ik, hardop. Blijf hier. Ik besloot te schreeu-
wen, ik schreeuwde HELP maar vond dat 
overdreven klinken. Ik schreeuwde BA-
REND BAREND BAREND BAREND tot 
ik zag dat hij zijn zeil liet zakken, en keek. 

Vallend kwam hij dichterbij, tot we naast 
elkaar in het water dreven. 
In het gezicht van Barend-Jan zag ik mijn 
eigen zorgen. We overlegden. We besloten 
dat Barend-Jan me naar de strekdam zou 
slepen, tweehonderd meter verderop, en 
zou terugvaren naar IJburg om hulp te ha-
len. Mijn been verstijfde, bij elke beweging 
voelde ik er warm bloed in gutsen.
Het was donker geworden, de windvlagen 
joegen nu voor regenbuien uit. Ergens 
achter ons zweefde een geelwit licht. Een 
toplicht. Een schip. Op een plek waar nau-
welijks schepen varen. Het silhouet schoof 
zwart door de avond – een zeilschip was 
het, en de schipper zag ons niet.
Barend-Jan begon te schreeuwen en te 
peddelen. Hij peddelde en schreeuwde, 
ging op zijn surfplank staan en sprong op 
en neer tot de boeg van het schip draaide 
en de schipper een zoeklicht richtte. De 
schipper legde zijn schip pal voor me in 
de wind alsof hij het dagelijks deed, en 
schimmen in natte regenpakken lieten een 
ladder zakken en een touw en ze zeiden 
‘doe dat touw om je armen,’ maar dat lukte 
niet. De romp van het schip was te hoog. 
Een schim probeerde me te pakken maar 
het lukte niet, tot ik mijn trapeze voelde 
die nog om mijn middel zat. Ik haakte het 
touw om mijn trapezehaak en zo lierden 
ze me omhoog het water uit, en legden me 
aan dek onder dekens. Ik trilde als een vis, 
ik was bezorgd om Barend-Jan die in het 
water bleef, ik gaf over. ‘Die man moet kot-
sen!’ hoorde ik iemand zeggen. Een vrouw 
kwam naast me zitten en pakte mijn hand, 
dat maakte me warm.
‘Hoe heet dit schip?’ vroeg ik. ‘De Goede 
Verwachting,’ zei de vrouw. 
Op de kade stond een ambulance.

drenkeling

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

info@studiomj.nl



Mijn dochters zijn hele witte 
kinderen. Ze zitten op een hele 
zwarte school. Dat was in zekere zin 
een weloverwogen keuze. We wilden 
voor onze kinderen een openbare 
school zonder bijzonder onderwijs 
als Montessori of Jenaplan. De school 
moest om de hoek staan zodat 
vriendjes en vriendinnetjes ook om 
de hoek zouden wonen. De school 

• Nieuwe gemeentelijke monumen- 
ten zeeburg Zeeburg gaat nieuwe 
gemeentelijke monumenten aanwijzen. 
Daartoe heeft het een groslijst 
van zestien panden en complexen 
opgesteld. Het zijn panden die 
toonaangevend zijn voor de periode 
1850 - 1940 en die het waard zijn, 
te behouden voor toekomstige ge- 
neraties. Voor de zestien genoemde 
panden of complexen wordt nu 
de procedure gestart, waarin des- 
kundigen en de eigenaren om hun 
mening wordt gevraagd over het 
voornemen tot aanwijzing. Pas als 
alle belanghebbenden zijn gehoord, 
besluit het Dagelijks Bestuur definitief 
of een pand wel of niet tot gemeentelijk 
monument wordt aangewezen. Onder 
de zestien potentiële monumenten 
bevinden zich de Kompaszaal op het 
KNSM-eiland, de Van der Pekblokken 
II in de Indische buurt, en het 
Volkskoffiehuis aan de Cruquiusweg. 
Op www.zeeburg.amsterdam.nl is de 
complete lijst te vinden.
• Subsidie voor zonnepanelen en 
zonneboilers In Zeeburg en andere 
stadsdelen kunnen particuliere 
woningeigenaren een flinke subsidie 
krijgen als ze duurzame energie 
in huis halen. Zeeburg stelt 25.000 
euro extra beschikbaar naast de 
campagnesubsidie van ‘Zon op je 
Dak’. Met subsidie van de provincie 
stimuleren de Amsterdamse stadsdelen 
het gebruik van duurzame energie 
om broeikasgassen te verminderen. 
Zo krijgt de woningeigenaar 
1.500 euro voor de aanschaf van 
zonnepanelen, voor zonneboilers be- 
draagt de subsidie 575 euro. Over 
de subsidiemogelijkheden zijn zo’n 
zevenduizend particuliere woning- 
eigenaren in Zeeburg geïnformeerd 
met een brief van Dennis Straat, 
stadsdeelwethouder milieu. Subsidie 
kan aangevraagd worden tot en met 
30 november 2009. Daarbij is haast 
geboden, want op is op. Meer informatie 
over de subsidieregeling is te vinden op 
de website www.zonopjedak.nl

KorT
  nieuwS
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die aan die eisen voldeed, was een 
zwarte school.

Aan de ene kant vonden we dat 
eigenlijk wel een bonus. Amsterdam 
is over een jaar of vijftien een heel 
erg gemengde stad, dus is het goed 
als onze dochters zo snel mogelijk 
leren hoe je in die heel erg gemengde 
stad je weg kunt vinden. En waar leer 
je dat sneller dan op een school waar 
vooral kinderen zitten die op het 
eerste gezicht anders zijn dan jij?

Maar eng was het ook wel. Zo was 
ik zelf in de jaren ’70 het enige 
Hollandse kind in een Limburgse 
jongensklas geweest, en op die 
uitzonderingspositie keek ik met 
gemengde gevoelens terug. Gelukkig 
ging er nog een wit kind naar de klas 
van onze oudste dochter.

Hoe eng het precies was, bleek bij de 
middelste dochter. Toen we na een paar 
maanden school de eerste groepsfoto 
zagen, ontdekten we dat zij het enige 
witte kind in de klas was. Wij hadden 
het tot dan toe niet gemerkt en zij had 
er niet onder geleden.

Nooit getwijfeld? Natuurlijk wel, al 
was het maar omdat onze witte en/of 
hoog opgeleide omgeving wel eens 
de wenkbrauwen fronste. In zo’n 
moment van twijfel hebben we wel 
eens een rondje gemaakt langs de 
verschillende zwarte en witte scholen 
om ons heen. We zagen dat er op al 
die scholen wel wat aan te merken 
was. Wij konden maar één conclusie 
trekken: een school is net zo goed als 
de meester of juf die voor de klas van 
je kind staat.
Wethouder Jan Hoek

Amsterdam moet bezuinigen en 
denkt daarom na over alle grote 
bouwprojecten van de stad. Dat 
staat in de ‘Begroting 2010’ die 
wethouder van financiën Lodewijk 
Asscher deze maand presenteerde. 
Maar Projectbureau IJburg gaat 
ervan uit dat de realisatie van IJburg’s 
tweede fase gewoon doorgaat. Een 
woordvoerder: “De voorbereidingen 
van de tweede fase zijn in volle 
gang. Onlangs is het projectbesluit 
door de gemeenteraad genomen. 
Inmiddels is een overeenkomst 
gesloten met de aannemer. Deze start 
binnenkort met de aanleg van een 
voorbelastingsdijk.”

Zoals bekend bestaat de tweede fase 
uit vier eilanden: Centrum-, Midden-, 
Buiten-, en Strandeiland, waarop 
in totaal 9.200 woningen zullen 
worden gebouwd. Op Middeneiland, 
het eerste nieuwe eiland dat zal 
worden aangelegd, komen een 

aantal belangrijke voorzieningen, 
waarbij gedacht wordt aan een groot 
winkelcentrum, een bibliotheek en 
een zwembad. 

Nodig
18 miljoen kuub zand

Methode 
Pannenkoekmethode (laag voor laag 
aanbrengen van zand, gelijk aan het 
de eerste fase)
Bij wijze van proef worden er 
slibschermen gebruikt, om te 

voorkomen dat de driehoeksmosselen 
bedolven worden onder het slib. Er 
staan 16 palen met meetapparatuur 
in het water, die de slibwervelingen 
meten zodat we weten of de 
slibschermen werken.

Planning
Eind 2009 wordt een zogenoemde 
voorbelastingsdijk aangelegd. Dit 
duurt ongeveer tot de zomer 2010. 
Aansluitend volgt her realiseren van 
het eerste deel van de in totaal 45 
hectare die de Tweede Fase telt.  

brug 2002

de hoek van Jan zwart en wit

verbindt Steigereiland met Haveneiland over IJburglaan. De IJtram maakt gebruik van deze brug • lengte 
100 meter • Breedte 44 meter • Doorvaarthoogte ca. 5 meter • Behoort tot hoofdbruggen ligging in 
het open buitenwater; verbinden de eilanden met elkaar en met de stad, maken onderdeel uit van de 
hoofdinfrastructuur voor auto, fiets en tram. • geopend september 2001 • ontwerp Neven Sidor, Grimshaw&Partners. Zij ontwierpen ook de Enneus Heermabrug (brug 2001). 
Brug 2002 is een kleinere uitvoering van brug 2001, en zonder de karakteristieke bogen. • Bijzonderheden zweeft als het ware boven het water en bestaat eigenlijk uit vier 
verschillende bruggen, gescheiden door vides. Toevoerleidingen van de nutsbedrijven lopen door het staal van het brugdek mee, door ronde gaten in de liggers. Voor de 
dunnere kabels zijn onder de voetpaden buizen meegestort in het beton.

twEEdE fASE: ‘vollE kRAcht vooRUit’

nap amsterdam
krijn taconiskade 124
1087 hv amsterdam
t: 020- 416 4000
f: 020- 416 4001
info@napamsterdam.nl

cafe restaurant 
aan de haven
 
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 OERVOORDELIG!

IJIJVOORDEELPAS.NL

Wie houdt van griezelen en niet bang is aangelegd, moet beslist naar The Amsterdam Dungeon, 
oftewel de kerkers in Amsterdam. Hier beleeft u het duistere verleden van Amsterdam. In een tour van 
anderhalf uur ervaart u de gruwelen van de VOC, de Bloedraad van de Spaanse Inquisitie, de Pest in 1664, 
hekserij, het duistere geheim van Rembrandt en nog veel meer. The Amsterdam Dungeon is niet voor ban-
gerds en daarom ook pas toegankelijk voor kinderen vanaf 10 jaar.

Als lezer van de Brug ontvangt u het tweede entreekaartje gratis! Knip de bon uit en profi teer 
van veel voordeel! Geldig t/m 31-12-2009 en voor maximaal 4 personen.

Binnenkort is hij er: 
de IJvoordeelpas! 
Met de IJvoordeelpas 
ontvangt u korting en 

leuke extra’s bij meer dan 500 Voordeelpart-
ners in Amsterdam. 
Ook heeft u met de IJvoordeelpas toegang 
tot het grootste kortingsnetwerk van Ne-
derland: Countdown. Dat betekent korting 
bij meer dan 10.000 winkels, hotels, restau-
rants, attractieparken, musea, dierentuinen, 
autoverhuurders en garages, tijdschriften, 
sportieve uitjes en reisorganisaties. Met de 
IJvoordeelpas bespaart u altijd vele honder-
den euro’s per jaar!

Houd de Brug goed in de gaten, want in 
de volgende editie vindt u meer informatie 
over de introductie en verkrijgbaarheid van 
de IJvoordeelpas. De IJvoordeelpas is een 
initiatief van Countdown Nederland.

Goed nieuws voor u als 
lezer van de Brug! Omdat 
wij uw aandacht voor de 
Brug zeer op prijs stellen, 
doen wij graag iets voor u 
terug. Voortaan vindt u in 
iedere editie van de Brug 
een leuke lezersaanbieding. 
Of het nu gaat om een 
sportief uitje of een dagje 
naar een pretpark of mu-
seum, met de lezersaanbie-
dingen in de Brug kan dat 
altijd net even voordeliger. 
Wij wensen u veel kor-
tingsplezier!

LEZERS
AANBIEDING

✁
Knip deze bon uit

BELEEF ZELF ONS 
DUISTERE VERLEDEN! 

The Amsterdam Dungeon, Rokin 78, Amsterdam, www.theamsterdamdungeon.nl
Dagelijks geopend van 11:00 - 17:00 uur. Code: 10006

✁Knip deze bon uit

IJIJIJVOORDEELPAS
OERVOORDELIG

2e KAARTJE 
GRATIS!
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puzzel • strip • colofon • agenda

horizontaal 1 Leraar 6 autorenner 12 autovereniging (afk.) 14 niet recht 15 nummer (afk.) 17 water 
in Friesland 18 remsysteem (afk.) 20 bijbelboek (afk.) 21 voormiddag (afk.) 22 soort zwemkleding 25 
deel van een rijexamen 28 honderd jaar 29 scheepsexploitant 31 verbinding tussen twee platen 32 als 
(afk.) 33 bijwoord 35 Engelse wegenkaart 36 de dato (afk.) 37 ja (Spaans) 38 zintuigen 40 opnieuw 
42 muzieknoot 43 tak van een iep 44 boom 46 pepermunt 48 munteenheid in Bulgarije 51 oude 
lengtemaat 53 Selenium (symbool) 54 Europeaan 56 Neon (symbool) 57 de oudere (afk.) 58 plaats in 
de Algarve 60 verstand 62 meisjesnaam 64 autorijwiel 66 autorally 68 geloof (afk.) 69 onder andere 
(afk.) 70 tennisterm 72 vanaf (afk.) 73 Frans lidwoord 74 trots 76 broedplaats 78 deel van een LPG 
installatie 79 autodeur.

verticaal 1 Autoreparateur 2 en anderen (afk.) 3 autobaan 4 cijfer 5 getij 7 prima (afk.) 8 vaas 9 
verkeersplein 10 emeritus (afk.) 11 geneesmiddel 13 aan boord (afk.) 16 komt soms uit de uitlaat 
18 adem 19 autoped 21 clown 23 Plutonium (afk.) 24 senior (afk.) 26 heer (afk.) 27 dwarsmast 30 
dagtekenen 34 schone 36 warm rechthoekig kleed 38 familielid 39 vistuig 40 vasteland 41 raad voor 
economische aangelegenheden (afk.) 45 autolift 47 van dezelfde vorm 49 overrompeld 50 redenaar 
52 zeilbootje 54 van of uit Ierland 55 pauze 57 niet luidruchtig 59 ambtshalve (afk.) 60 schapengeluid 
61 militair (afk.) 63 ingenieur (afk.) 65 keer 67 zwijn 71 voegwoord 74 naschrift 75 voorzetsel 76 
windrichting 77 muzieknoot.

AGENdA
30 oktober
de Brug nr. 5 - 2009 
verschijnt

7 november
Landelijke 
Natuurwerkdag, 
vrijwilligers helpen de 
natuur, 10.00-14.00 uur
• Diemerbos: broeihopen 
maken en opgeschoten 
bomen zagen
• Diemerpark: wilgen 
knotten
Meer informatie  
en meedoen:  
www.natuurwerkdag.nl

CHOCA 
(chocoladefestival 
Amsterdam 7-22 
november)
Chocolademenu bij 
N.A.P.

Live@N.A.P.: ’s avonds 
live muziek

11 november
Sint Maarten: 
kinderen zingen (met 

zelfgemaakte lampion) 
voor snoep, vanaf 17.30 
uur

14 november
Aankomst Sinterklaas, 
Loswal Diemen,  
10.30 uur

21 november
Kyiaki-fashion Event, 
speciale verkoopdag 
nieuw kledingmerk, 
Pampuslaan 33,  
9.00-17.00 uur

29 november
Sinterklaas bezoekt 
winkelcentrum IJburg

5 december
Pakjesavond

18 december
de Brug nr. 6 - 2009 
verschijnt

vermelding in  
de agenda?
info@debrugkrant.nl

bungee billy Maarten Gerritsen

PUzzEl PRiJSvRAAG

deze puzzel wordt u aangeboden door waterstad3, iJburglaan 620, 1087 bt Amsterdam

Win één maand lang gratis 
rondtoeren op een blitse 
bakfiets van Waterstad3!

lijkt u dit leuk?
Stuur dan de oplossing van de 
puzzel (samen met uw naam, 
adres en telefoonnummer) 
voor 1 december 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. 4 was: 
schapenbout. De winnaar, 
mevr. O.C. van den Aardweg 
uit Amsterdam, heeft de 
prijs inmiddels in ontvangst 
genomen.
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