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Is er leven  
voor singles op 
IJburg?

De Brug met 
een unieke 
stickeractie

LMB
Mijn zoon van negen kwam vorige 
maand thuis met de voor mij tot dan 
toe onbekende uitdrukking: dik chillen. 
Ofwel: ik heb vandaag zo’n drukke dag 
gehad, nu ga ik even lekker uitrusten. Ik 
had het nog nooit gehoord en toch wist 
ik wat hij bedoelde. 

Ik schoot in de lach en dacht een tikje 
melancholiek: ‘Zo gaat dat! Leerde hij 
vroeger nieuwe woorden van mij, nu leer 
ik ze van hem.’ Maar ik dacht ook: ‘Beetje 
vreemd eigenlijk. Zo jong nog en dan al 
dik moeten chillen?’

De volgende ochtend werd hij huilend 
wakker. Zijn zusje van drie probeerde 
hem nog te troosten, maar tevergeefs. 
Hij bleek ziek te zijn. Hoofdpijn enzo. Ik 
grapte: ‘Als dat maar geen Mexicaantje 
is. Ga maar lekker op de bank liggen. 
Vandaag hoef je niet naar school.’

Maar de hoofdpijn bleef. Bovendien 
begon hij te hoesten en kon-ie amper 
van de bank af komen. Dan word je toch 
achterdochtig. Het zal toch niet echt 
eh… Mexicaanse griep zijn? Ik bedoel: de 
kranten stonden er dan misschien wel vol 
mee, maar kon iemand die zo dicht bij je 
staat het dan nog echt krijgen ook? 

Op internet maar even gecheckt, en 
het kon echt alleen maar De Griep zijn. 
Mmm, wat nu? Nou, niks dus, volgens 
het RIVM. ‘U hoeft pas naar de huisarts 
als de klachten toenemen.’ Met andere 
woorden: gewoon uitzieken en dat is dat. 

Zijn vader – zelfverklaard humorist – wilde 
zijn zoon nog wel even meegeven dat je 
er dus dood aan kon gaan, aan De Griep. 
Niet dat hij daar ook maar een moment 
aan dacht, maar hij wilde het toch even 
gezegd hebben… Onze zoon kent z’n pa. 
Nam de mededeling zonder ook maar met 
z’n ogen te knipperen voor kennisgeving 
aan en zwolg in zijn griep.

Ikzelf was er al meteen gerust op dat 
het weer goed zou komen, maar de 
omgeving reageerde nogal geschrokken. 
We werden vaker gebeld dan anders. Hoe 
het nou ging met de patiënt? En of hij al 
weer wat wilde eten? En hoe hoog de 
koorts nu was? En… Nou ja, ze leefden 
dus heel erg mee. Aardig. Maar op bezoek 
kwamen ze liever niet.

Terecht? Onterecht? Laat ik het ook zo 
zeggen: in de praktijk viel het allemaal 
heel erg mee. De door Ab Osterhaus – die 
niet van het televisiescherm af te krijgen 
viroloog – zo behendig aangejaagde 
berichtgeving suggereerde op z’n minst 
dat niets zo besmettelijk was als De 
Griep. Maar wij hebben daar weinig van 
gemerkt. De overige gezinsleden bleven 
zonder mankeren op de been. 

En de 9-jarige? Die heeft het allemaal 
gelaten over zich heen laten komen. 
‘Waarom hebben jullie het er toch steeds 
over?’ vroeg hij na een paar dagen, 
enigszins geïrriteerd. Na zeven dagen 
(ik heb het sterke vermoeden dat hij er 
minstens twee heeft bij gesmokkeld om 
nog wat extra oude Donald Duckie’s te 
kunnen lezen) was hij weer helemaal het 
mannetje. 

Mexicaanse griep? Een weekje dik chillen 
op de bank, da’s alles.

Chillen
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Met hulp van Stichting Herstelling is 
Stadsherstel al bezig om Fort Diemerdam 
terug te brengen in de oorspronkelijke 
staat. Alle gebouwen, waaronder de voor-
raadbunkers en de fortwachterswoning, 
maar ook ‘het groen’ worden in oude 
luister hersteld. Hetzelfde geldt voor het 
aarden bolwerk (waarop ooit een op Pam-
pus gericht kanon stond) en het smalspoor 
waarover de munitiewagon reed. Op de 
plek waar vroeger een tweede fortwach-
terswoning stond, komt een nieuw gebouw 
dat plaats zal bieden aan een horecagele-
genheid met terras.

De fortificatie wordt straks toegankelijk 
voor publiek. In de bunkers en op het ter-
rein zal informatie worden gegeven over 
het fort en de Stelling, maar ook over de 
natuur en de recreatiemogelijkheden in 
de omgeving. Verder zullen op het terrein 
allerlei culturele activiteiten worden geor-
ganiseerd, zoals exposities en theater- en 
muziekvoorstellingen.

Fort Diemerdam maakt deel uit van de Stel-
ling van Amsterdam. Het wordt als monu-
ment beschermd door de provincie en het 
Rijk en staat sinds 1996 op de prestigieuze 
werelderfgoedlijst van de Unesco. De verde-
digingslinie werd tussen 1880 en 1914 rond 
de stad aangelegd. Zij bestaat uit 42 forten en 
een aantal dammen en sluizen, die onderling 
verbonden zijn door dijken en liniewallen. 
De totale lengte bedraagt 135 kilometer.

Zowel tijdens de Eerste als de Tweede We-
reldoorlog werd de Stelling van Amsterdam 

in staat van verdediging gebracht, maar 
gevochten werd er niet. Na 1945 verloor de 
Stelling officieel haar functie en was Fort 
Diemerdam voor burgers jarenlang verbo-
den terrein. Hierdoor ontstond er rondom 
het fort een bijzonder natuurgebied en 
ontwikkelde het zich bijna automatisch tot 
de toegangspoort van de Natuurboulevard, 
één van de dertien sterprojecten van het 
Groene Uitweggebied (het natuurinrich-
tingsplan voor de verbinding Schiphol-
Amsterdam-Almere). De fiets-/wandelroute 
van Amsterdam over de dijk naar Diemer-
dam behoort daar ook toe en zal straks 
worden doorgetrokken naar Muiden. 

Als alles volgens plan verloopt, wordt in 
februari 2010 begonnen met de bouw van 
het horecapaviljoen. In het voorjaar van 
2011 volgt dan de opening.

Bij dit project werkt Stadsherstel samen  
met Provincie Noord-Holland, Projectbureau 
Stelling van Amsterdam, Provincie  
Noord-Holland Diemervijfhoek en de  
gemeente Diemen. 

(Lees ook: interview met Jos Bos aan het 
werk op Fort Diemerdam, pag. 15)

Even buiten het Diemerpark, in de gemeente Diemen, ligt Fort Die-
merdam, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Stadsherstel 
bouwt daar niet alleen een horecapaviljoen, maar gaat van het Fort 
ook een culturele trekpleister maken. 

FoRt DiEMERDAM iN 
oUDE GloRiE hERstElD

CUltURElE plEistERplAAts EN hoRECA 2011

Op het oude strand van Blijburg zijn de voorbereidingen voor de aanleg van  
de tweede fase IJburg, start eind januari 2010, in volle gang.

George van Houts 
houdt niet van in z’n nek 

hijgende bouwinspecteurs

iJBURG DECEMBER 2009

6500 woNiNGEN
14.000 MENsEN
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In het Diemerpark is begonnen met 
de aanleg van drie sportvelden. Er 
komen twee kunstgrasvelden (één 
voor voetbal, één voor hockey) en 
een oefengrasveld. In een tijdelijke 
accommodatie komen kleedruimtes, 
toiletten en een kantine. De velden 
worden voorzien van verlichting en 
rond het sportpark wordt een hek 
geplaatst.

Als alles volgens plan verloopt kunnen onder meer AFC IJburg en HC IJburg de 
velden eind januari 2010 in gebruik nemen. Dan is de eerste fase van Sportpark 
IJburg gereed. Houden de velden in het Diemerpark zich goed, dan zal het 
sportpark in een later stadium worden uitgebreid. 

spoRtvElDEN DiEMERpARk 

williEs
wARtAAl
hEt BRoERtJE vAN MiJN MoEDER

Ze komt er eerlijk voor uit. Samen met haar vriendin Danja pakt Jacqueline 
vaak even de tram om lekker te gaan shoppen in de stad. Want – vindt ze – 
dat kan op IJburg nog niet echt. Een H&M of zo’n soort winkel zou hier niet 
misstaan. Verder heeft Jacqueline weinig op haar buurtje aan te merken. 
“Hier wonen al mijn vriendinnen.”

“Ik woon zo’n anderhalf jaar op IJburg, op het Haveneiland Oost. Samen met mijn ouders en 
mijn broer van 18. We woonden eerst in Oost-Watergraafsmeer. Ja, nou ja, op zich wilde ik 
eerst nog wel terug naar mijn oude wijk. Omdat ik daar ben opgegroeid. Dáár kende ik ieder-
een. Maar nu wil ik hier absoluut niet meer weg. Al mijn vriendinnen wonen nu ineens hier.”

“Ik leerde ze bijna allemaal kennen op het IJburg College. Samen hebben we het heel erg naar 
onze zin. We spreken gewoon vaak af. In de zomer gaan we lekker zwemmen en in de winter 
schaatsen. Ja, of we komen bij elkaar thuis.”

“Het IJburg College bevalt wel. Het is een leuke school. Maar het is natuurlijk ook de enige 
school die ik ken. Ik hoor vaak dat het er bij ons op school anders aan toe gaat dan op andere 
scholen. Het is hier niet alleen een kwestie van domweg leren uit een boek. Neem nou Engels 
laatst. Daarvoor organiseerden we een soort congres waarop we allemaal een speech moesten 
houden. Dat was best spannend, maar ook heel leuk.”

“Deze week loop ik stage bij NOS Headlines, filmpjes maken en dat soort dingen. Op onze 
school gaan we al vanaf het eerste jaar ieder jaar een week op stage. Vorig jaar deed ik dat op 
een peuterspeelzaal. Wat ik nu doe bij de NOS vind ik heel leuk. Zoiets wil ik later denk ik ook 
gaan doen.”

“Na school gaan we soms nog even naar de Espressofabriek, of naar Albert Heijn. Daar komen 
veel mensen van school. We ontmoeten elkaar, staan een beetje te chillen. Ik mis op IJburg nog 
wel een H&M of zo’n soort fijne kledingwinkel. Een bioscoop zou ook leuk zijn natuurlijk, 
maar als je even een kwartiertje met de tram gaat, dan zit je ook in de bios.”

“Ik voel me hier vooral thuis door mijn vriendinnen. En toch ook wel door de omgeving.  
De mensen op IJburg zijn aardig. Al lijkt me dàt eerlijk gezegd niet anders dan in andere  
stadsdelen.”

JACqUEliNE (14 JAAR)kiJk op DE wiJk

Jacqueline en haar hartsvriendin 
Danja pakken regelmatig de 26 
naar de stad.

Advertentie

• praktijk Danskracht Sacha Entius 
heeft op IJburg de praktijk Danskracht 
geopend. Hier worden workshops en 
cursussen gegeven voor volwassenen 
en kinderen, waarbij dans en beweging 
centraal staan. Een van de cursussen is 
Kleuterdans. De kinderen worden ge-
stimuleerd om spelenderwijs hun bewe-
gingsmogelijkheden te ontwikkelen en 
zich bewust te worden van zichzelf, van 
elkaar en van de ruimte om hen heen. 
Aan de hand van een thema, maar ook 
wel door middel van verhalen, liedjes, 
voorwerpen en eenvoudige dansop-
drachten, wordt met elkaar en alleen 
gedanst. Er wordt ingespeeld op de be-
levingswereld van de kinderen, waarbij 
fantasie en expressie steeds een belang-
rijk onderdeel van de les vormen. Hier-
bij staat voorop dat de kinderen plezier 
beleven aan het dansen en bewegen op 
muziek. Sacha Entius is dansdocente en 
danstherapeute. Kleuterdans wordt ge-

 nieuw
op ijBurg

geven in de dansstudio van de Neptunus-
school aan het Piet Zwarthof, op woens-
dagmiddag vanaf 13.30 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.danskracht.nl
• on Broadway, een cursus musicalre-
pertoire voor volwassenen Er is hoop 
op IJburg voor wie best aardig zingt en/of 
enige theaterervaring heeft, en wil wer-
ken aan een overtuigende zangpresenta-
tie. Zangeres en coach/regisseur Heleen 
van den Hombergh leert je in tien les-
sen (dinsdagavond van 20.00-22.00 uur) 
om musical- en theaterrepertoire op een 
overtuigende manier te interpreteren en 
te presenteren. Enige zangervaring is wel-
kom, toon kunnen houden een must. Er 
wordt individueel en in kleine ensembles 
gewerkt, met voor wie wil een uitvoering 
aan het einde van de rit. De cursus is voor 
volwassen (16 jaar en ouder), en start op 
15 januari in het gloednieuwe huisthea-
ter de SteigerIJ, Cornelis Zillesenlaan 102. 
Heleen van den Hombergh geeft ook cur-
sussen op Buitenkunst en coacht zangers 
en kleinkunstenaars bij hun muzikale 
performances. Meer informatie: vdhom-
bergh@yahoo.com of 06-23082239.

Ik wou dat ik de BlackBerry telefoon van mijn BlackBerry telefoon was. 
Dan kon ik die lul eindelijk eens een keer terugpakken. Mijn batterij 
zou dan ook na twee uur alweer leeg zijn. Ik zou non-stop het klokje 
tevoorschijn halen zodat mijn baasje denkt dat ik het even niet aankan 
en wat shit moet verwerken. Hee, baasje! U wilde even bellen? Kan niet, 
klokje! Een sms’je dan? Nope, klokje. Iets anders? Ook klokje! Oef. 
Traag internet. Dat zou hij ook van mij krijgen. Zulk traag internet dat 
hij zich na elk mailtje weer moest scheren. Ik denk dat ik ook af en toe 
uit zou vallen, gewoon omdat het kan. Ik zie dat sommigen van jullie 
alweer dingen aan het denken zijn. Domme dingen welteverstaan. Doe 
dat alsjeblieft niet lieve mensen, doe maar lekker normaal dan bent u al 
dom genoeg. Ik ben echt geen tegenstander van deze crazy BlackBerry 
movement die gaande is. Ik heb gewoon een lul van een BB gekregen 
van de telefoonwinkel. En zomaar inruilen kan ook niet echt, want 
Telefoontje is niet per se kapot. 

Misschien moet ik hem zien als een soort familielid. Zo’n lastige neef of 
oom die zich altijd met shit wil bemoeien, maar nooit een flauw benul 
heeft van wat er gaande is. Hij is er gewoon. Altijd. Wanneer ik niet 
opneem probeert hij het eerst op de huistelefoon en daarna gaat hij 
iedereen om mij heen opbellen om te vragen waarom ik mijn telefoon 
niet oppak. Je haat hem nu al, toch? Als je hem niet haat ben je hem zelf, 
namelijk. Maar goed. Gisteren ging Telefoontje opeens niet meer aan. 
Toch wel jammer. Je gaat die lastige oom toch wel missen als hij opeens 
weg is. Net nu mijn vakantie begonnen is. Ik kom de vakantie niet door 
zonder mijn favoriete lastigste oom. ’k Heb nu even een tussen-oom 
maar die is lang niet zo lastig als Telefoontje. Deze oom heeft niet eens 
internet. Stomme nep-oom. Oompje was gelukkig verzekerd, dus ik kan 
’m wegbrengen en dan krijg ik waarschijnlijk een nieuwe. Maar dat voelt 
dan weer een beetje als verraad en iedereen gaat zich er dan weer mee 
bemoeien. Toch moeilijk altijd die familieomstandigheden.
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Zelf een huis bouwen. Als cabaretier George van Houts van te voren had geweten wat een gedoe dat 
zou geven, was hij er misschien wel nooit aan begonnen. Al die regeltjes, die in zijn nek hijgende bouw- 
inspecteurs… Maar eenmaal door die zure appel heen, zit de bootjesgek fantastisch op zijn plek.  
Al begint het langzamerhand wel weer te kriebelen. “Eh, laat ik het zo zeggen, mijn vrouw en ik houden 
nogal van plannen maken.”

Van Houts doet veel, maar is vooral bekend 
van zijn cabaretprogramma’s met collega 
Tom de Ket. Samen vormen ze het illustere 
duo Van Houts en De Ket. Veel mensen 
zullen het tweetal ook nog kennen van de 
Kanis en Gunnink reclame die ze in 2004 
opnamen. Maar dat deert de acteur/caba-
retier niks. “Onze programma’s zijn niet 
mainstream, dus niet gemaakt voor het 
grote publiek. We hebben een eigen plek in 
het enorme scala aan cabaretprogramma’s. 
Men noemt ons cynisch/intellectueel. Het is 
eigenlijk zo: óf je vindt ons fantastisch óf je 
kunt ons niet luchten of zien.” 

Schop onder je reet
Hun voorstellingen behoren dan misschien 
niet tot de mainstream, succesvol zijn ze 
wel. Al twaalf jaar lang. “In 1995 besloten 

Tom en ik – we speelden al samen bij het 
RO Theater in Rotterdam – de stap te ma-
ken, het zelf te gaan proberen. Dat was heel 
spannend. Maar het blijkt dat je jezelf soms 
gewoon een geweldige schop onder je reet 
moet geven. Want het was een van de beste 
beslissingen ooit.”

Van Houts ‘ontdekte’ IJburg in 2003. Hij 
reed over de A10, zag de Heermabrug en 
– vertelt hij nu – “in een opwelling reed 
ik er op. De eerste woningen waren nét 
opgeleverd. Ik stond hier, op deze plek op 
het Kleine Rieteiland en het was nog bijna 
helemaal leeg. Er waren slechts een paar ka-
vels bebouwd. Naargeestig? Nee! Juist niet! 
Ik was meteen helemaal weg van die plek: 
de wind, de lucht, het water, de weidsheid 
en… toch bij de stad.”

“We woonden al vrij mooi toen, in een 
idyllisch dorp bij Utrecht. Daar hadden we 
voor gekozen om onze twee dochters – juist 
als baby en kleuter – tussen de weilan-
den op te laten groeien. Met slootjes, en 
schepnetjes en een dorpsschool. Maar we 
wisten toen al: als ze groter worden, dan 
gaan we terug naar de stad. Zodat ze ook de 
sfeer van het stadsleven kunnen proeven. 
Dat idee werd nog versterkt toen Leonoor, 

mijn vrouw, in 2003 ernstig ziek werd. En 
nu gaan we geen dingen meer uitstellen, 
zeiden we tegen elkaar. Dus zijn we ervoor 
gegaan.”

Dwangsom
“Mijn broer, een aannemer, kwam met het 
idee zelf een huis te bouwen. Wisten wij 
veel. Wat een ellende allemaal. De regelge-
ving is enorm streng. Je zou denken dat ik 
overdrijf, maar echt, bijna elke dag had-
den we een bouwinspecteur over de vloer. 
We hebben van alles meegemaakt. Van 
een stilgelegde bouw tot aan dwangsom-
men aan toe. Kafkaësk was het! Als er een 
bepaalde schroef in het bestek stond, kwam 
de inspecteur controleren of we ook echt 
die bepaalde schroef gebruikten.”

“Toen de economie in 2003 – ja, toen al – 
in een dip raakte, lag uiteindelijk de hele 
bouw stil. Gelukkig kwam toen toenmalig 
wethouder Stadig op ons pad. Prima vent. 
Weg met die regels, zei hij, er moet gebouwd 
worden. Nou, vanaf toen hebben we geen 
inspecteur meer gezien.”

“We wonen hier fantastisch. Ik vind die 
hetze van het Parool dan ook belachelijk. Ik 
begrijp niet wat het belang is, waarom ze 
het doen. Vrienden en kennissen waren in 
het begin ook sceptisch, maar de meesten 
zijn inmiddels bijgedraaid. Enkelen moe-
ten, hahaha, zelfs met het schaamrood op 
kaken toegeven dat ze hier nu ook wonen.”

Harry Heesters
Op IJburg maakt Van Houts in zijn 
beeldcolumns voor IJburg TV furore als 
ir. Harry Heesters, buitengewoon adviseur 
van het Projectbureau. “Harry heeft allerlei 
plannen en ideeën voor de wijk. Niks steke-
ligs, eerder relativerend. Ik maak grappen 
over ambtenaren die moeilijk doen. Ik 
spreek tenslotte uit ervaring. Maar bewo-
ners die klagen, ontzie ik evenmin.”

“Ik voel me heel betrokken bij IJburg en 
wil ook via IJburg TV graag mijn steentje 
bijdragen om deze nieuwe hoop zand – 
want dat is het uiteindelijk – leefbaar te 
maken. Als bewoner vind ik dat het bewon-
derenswaardig goed gaat. De hele boel hier 
is pardoes in een pressure cooker gekieperd; 
er zijn in korte tijd enorme groepen men-
sen bij elkaar gezet. Wat van iedereen een 
beetje soepelheid vraagt.”

Inmiddels denkt het gezin Van Houts toch 
al weer aan de volgende stap. “Ik geloof 
in zeven magere en zeven vette jaren. De 
zeven vette hebben we nu wel gehad. Ik 
wil heel graag mijn artistieke vrijheid 
behouden. Bovendien genieten Leonoor 
– die gelukkig helemaal is hersteld – en ik 
er enorm van om plannen te maken. Tot 
nu toe hebben we elke zes, zeven jaar de 
volgende stap gezet. Ik denk dat we binnen 
een à twee jaar gaan verhuizen. Dan wordt 
het óf de binnenstad – dat wil vooral onze 
oudste dochter graag – óf Steigereiland-
Noord, met uitzicht op Pampus. Dat willen 
mijn vrouw en ik graag.”

“Ik ben een zeiler, een bootjesgek. IJburg  
is er een ideale plek voor. Mijn boot ligt 
hier in de haven. En ik ben bezig om  
m’n zeezeilpapieren te halen. Dat vind  
ik geweldig.”

iNtERviEw GEoRGE vAN hoUts

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

WIJ  ZIJN GEOPEND!

Na een intensieve verbouwing is het moment daar: onze gloednieuwe 
tandartspraktijk op de Oostelijke kop van Haveneiland is geopend! 
Wij zijn bijzonder trots op het prachtige resultaat en heten u dan ook 
graag welkom in onze praktijk. U kunt bij ons terecht voor uitstekende 
tandheelkundige zorg, waarbij wij veel waarde hechten aan persoonlijk 
en vertrouwd contact. Bent u benieuwd naar onze praktijk? 
Ga naar www.tptransparant.nl voor de foto’s van de praktijk of 
maak direct een afspraak.

Tieke van Riel en Heleen Hansma

inschrijven kan via 020 - 495 56 69 of ga naar www.tptransparant.nl

‘Zeven vette
en zeven magere jaren’

op 20 december is Achterlijker dan Dwars, de huidige voorstelling van 
van houts en De ket, voor het laatst te zien. Daarna repeteren ze voor 
Van Hunebed tot Hyves, hun nieuwe voorstelling, die een persiflage 
wordt op de vaderlandse geschiedenis. in maart 2010 gaat Van Hunebed 
tot Hyves in première en in juni staan ze ermee in De kleine komedie in 
Amsterdam. De filmpjes van het iJburgse typetje ir. harry heesters zijn 
te zien op www.ijburgtv.nl.

Van Houts thuis op de bank. Dochter Robijn (11), op de achtergrond, is een ochtendje thuis 
en voorziet vader George tijdens het interview nu en dan van de broodnodige aanvullingen.

MOVIE MAX IJBURG
WENST U EEN 
FIJNE KERST 
EN EEN GEZOND 

2010
ELKE DAG OPEN VAN 1400 TOT 2200 UUR 

ZONDAG 1400 TOT 2200 UUR

IJBURGLAAN 842 • 1087 GE AMSTERDAM • 020 7770362/4165678

 IJBURG

EN EEN GEZOND

2010
ZONDAG 

OPEN
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Piet betekent
piemel in het
vlaams Jaja en poepen

kinderen
lieve

betekent neuken

Ali El AtARi
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Adres

Pretoriusstraat 88
1092 GL Amsterdam
tel: 020 693 76 11
info@pretorius.eu
www.pretorius.eu 

Openingstijden

Di: 8.00 - 18.30 uur
Wo: 8.00 - 18.30 uur
Vr: 8.00 - 18.30 uur
Za: 8.00 - 17.00 uur

Wij zijn dealer van:

Weet u waar de VIVACITY het best tot zijn recht komt?
Inderdaad: In het drukke stadsverkeer. Elegant en 
comfortabel omzeilt u � les en parkeert u daar waar 
u moet zijn. Voor de deur en zonder parkeerkosten. 
Op een VIVACITY bent u snel op locatie en reist u 
voordelig. Nog niet overtuigd? Bezoek onze showroom 
voor een uitgebreide toelichting.

VIVACITY 
Nieuw: model 2010

» Een nieuwe generatie: model 2010   
» In 25 en 45 KM uitvoering
           
Er zijn al Peugeot scooters vanaf:

€ 1099,-*

*Exclusief € 150,- a� everkosten en exclusief verzekering

Wij zijn dealer van:

Pretorius_Adv_IJbrug.indd   1 11-12-09    08:42

Bent u pas in ZeeBurg komen 
wonen en Bent u nog op Zoek naar 
kinderopvang voor uw kind?

goB wonder kan u daarbij helpen. GOB Wonder biedt erkende gastouderopvang 
passend aan de behoefte van uw kind. Kleinschalige opvang bij een gastouder of door 
een professionele nanny bij u thuis. Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar is dit de meest 
flexibele vorm van kinderopvang. Bij GOB Wonder is de opvang van uw kind gewaar-
borgd. Het bureau is voorzien van deskundige opvangbegeleiders en gediplomeerde 
gastouders op IJburg en omgeving.

meer weten? Bent u op zoek naar een geschikte gastouder voor uw kind(eren) en 
eventuele opvangmogelijkheden voor naschoolse opvang.  Neem dan contact met 
ons op.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren, telefoon (020) 416 5827
email info@gobwonder.nl Of kijk eens op www.gobwonder.nl voor meer informatie 
over onze kinderopvangmogelijkheden.

iJburglaan 630-C • 1087 Ce  amsterdam

Tijd om langs te gaan. Wat aan dit 
‘architectenblok’ meteen opvalt 
zijn de witte huisjes op het dak en 
de ramen aan de straatkant. Deze 
ramen lijken over de strakke muur 
te zijn uitgestrooid en verschillen 
allemaal van formaat. Wat blijkt: de 
bewoners hebben zelf gekozen waar 
hun ramen kwamen en hoe groot 
die gingen worden. Maar daar bleef 
het niet bij. Ook met de keukens, 
kamerindelingen en schoorstenen 
is flink heen en weer geschoven. 
Op papier weliswaar. Want ook 
hierover mocht iedereen individueel 

beslissen. Wat dat betreft zou Frank 
van Manen van NAT het project niet 
snel overdoen: “Gek werd ik van al 
die wijzigende ontwerpen. Nee, dan 
bepaal ik het liever zelf.” Ik vraag 
hem naar de huisjes op het dak. “Het 
zijn de opgangen naar het dakterras. 
We kozen voor wit omdat die kleur 
goed weg zou vallen tegen de grijze 
lucht in Nederland. Maar nu zegt 
iedereen: ‘O, dat blok met die witte 
huisjes…’ Grappig toch.”

Alle woningen op de eerste etage 
grenzen aan een gigantisch terras. 

Door een van de bewoners, Ruud 
Stoelinga, steevast ‘het dek’ genoemd. 
We lopen erover naar buurman Joep 
Zeip. Hij zit op de bank. Achter hem 
op het raam een tekening gekalkt met 
Sint was here. We besluiten het dak 
op te gaan. Zachtjes, want vrouw en 
kinderen liggen al te slapen. Het is nat 
en donker buiten, maar het uitzicht 
is spectaculair. Daar ligt het IJ, zwart 
bijna, en in de verte de Arena. Joep 
wijst op een uitsparing in zijn dak: 
“Toen we hier net woonden was het 
heel heet. En ging mijn dochter hier 
slapen met een vriendinnetje. Het paste 
precies. En weet je wat het mooie was? 
’s Ochtends zorgde het witte huisje 
voor schaduw waardoor zij heerlijk uit 
kon slapen. Ik trof haar met een blad 
vol koud geworden kopjes thee.”

Stel je hebt een architectenbureau. 
Je doet mee aan een prijsvraag en je 
wint. Stel dat een vriend dan boven 
je komt wonen. En stel dan dat zijn 
dochter wakker wordt in de schaduw 
van een door jou ontworpen huisje 
op het dak. Zoiets verzin je niet. Dat 
gebeurt gewoon. 

wittE hUisJEs

ZilliNGER
DiEDE

Stel je hebt een architectenbureau. Zeg NAT. Je deelt je kantoor met 
een ander architectenbureau, noem het Mopet, en de gemeente 
schrijft een prijsvraag uit waarbij zij een kavel beschikbaar stelt voor 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Wat doe je dan? Je slaat 
de handen ineen, belt al je vrienden of ze zin hebben om met jou 
in een blok te gaan wonen en je begint te tekenen. Je wint en daar 
woon je dan. Het is een wat eenvoudige weergave van de werkelijk-
heid, maar in wezen komt het hier voor de bewoners van ‘het IJnde’ 
wel op neer. Twintig huizen, bewoond door twintig vrienden in blok 
118 op het Steigereiland.

• provincie keurt derde wijziging 
bestemmingsplan buitengebied 
Diemen goed. De Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland hebben op 11 
november 2009 de Derde Wijziging be-
stemmingsplan Buitengebied Diemen 
goedgekeurd. De Derde Wijziging be-
stemmingsplan Buitengebied Diemen 
behelst de realisatie van het tracé van 
de oostelijke ontsluitingsweg IJburg 
(OOIJ) tussen de Overdiemerweg en het 
knooppunt A1/A9. Het besluit van Gede-
puteerde Staten van Noord-Holland ligt 
met ingang van 4 december 2009 zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis 
van Diemen, en is online te bekijken.
• Extra geld van de gemeente voor 
iJburg Het Dagelijks Bestuur heeft aan 
de stadsdeelraad de allerlaatste Pro-
grammabegroting van Zeeburg gepre-
senteerd. In mei 2010 gaat Zeeburg op 
in het nieuwe stadsdeel Oost. Het Da-
gelijks Bestuur is blij dat het huishoud-
boekje van het stadsdeel op orde is. Het 
jaarlijks terugkerende financieringste-
kort vanwege IJburg is voor 2010 op-
gelost met een extra bijdrage van de 
centrale stad. Met deze begroting kan 
Zeeburg ‘schoon door de poort’ van 
het nieuwe stadsdeel Oost. De begro-
ting bestrijkt vooral de overgangspe-
riode in het fusieproces. “Met het oog 
op de fusie doen we geen grootschali-
ge beleidsvoorstellen aan de stadsdeel-
raad,” benadrukt stadsdeelvoorzitter 
Fatima Elatik van Zeeburg. “Er is bo-
vendien geen geld voor iets extra’s. We 
moeten achterstanden inlopen die zijn 
ontstaan door jarenlang fors te bezui-
nigen om de voorzieningen voor IJburg 
te kunnen financieren. Voor 2010 wil-
len we een goede begroting hebben, 
zodat we fatsoenlijk kunnen samen-
gaan met Oost/Watergraafsmeer.” De 
financiering van IJburg gaat de goede 
kant op. In tegenstelling tot de voor-
gaande jaren krijgt Zeeburg in 2010 
meer geld van de centrale stad, aldus 
stadsdeelwethouder financiën Dennis 
Straat. “Dankzij de inspanningen van 
het Dagelijks Bestuur heeft het College 
van Burgemeester & Wethouders ons 
voor een belangrijk deel uit de brand 
geholpen. De financiële steun van het 
College maakt het voor Zeeburg moge-
lijk om voor onze stadsdeelbewoners 
noodzakelijke voorzieningen te reali-
seren.”

KorT
  nieuwS

Jean Desmetstraat 121  tel. (020) 4 16 20 18

www.restaurantigrec.nl

maanDaanBIEDIngDeceMber

galOPOula geMisti
gevulde kalkoen met spinazie en feta

met huisgemaakte frites en een griekse
boerensalade, 15 euro

beiDe kerstDagen geOPenD!
(a la carte)

OPeningstijDen
dagelijks v.a. 11.00 uur

voor lunch, borrel,
diner en take away



1 Judith
“Voor ik op Haveneiland kwam, woonde ik 
in Oss. Mijn vriend is geboren en getogen 
in Amsterdam. We hebben voor IJburg 
gekozen, omdat… Tja, Sanders zus woonde 
hier al. Zodoende eigenlijk. En het ligt in de 
buurt van Amsterdam-Noord, waar mijn 
schoonouders wonen.”

“Ik zit nu wel op mijn plek, maar ik heb wel 
heel erg moeten wennen, hoor. Ik vond het 
zo kolossaal allemaal. En ik voelde me afhan-
kelijk van het openbaar vervoer. Je kunt niet 
zomaar alles even met de fiets doen. En dat 
was ik in het Brabantse wel gewend. Nu, een 
jaar later, vind ik het heerlijk. Lekker wonen, 
alles bij de hand, en toch niet de drukte van 
de stad. Ik vind vooral Blijburg heel erg leuk.”

“Zo’n twee tot drie keer per week ga ik naar 
sportschool Life & Kicking. Lekker sfeertje, 
fijne muziek, goede begeleiding. Ik volg 
geen lessen, maar doe cardio. Even lekker je 
hoofd leeg maken. Ik ging in Oss nooit naar 
de sportschool. Hoefde niet. Mijn vader 
had op zolder een paar fitnessapparaatjes 
waar ik wel eens wat op deed. Eenmaal hier 
begon ik dat te missen.” 

“De straat is lang een rotzooi geweest. 
En om straatverlichting hebben we echt 
moeten zeuren. Maar nu is het mooi, netjes 
en ruim opgezet. Alleen nog even afwach-
ten wanneer eindelijk die boompjes eens 

Jean Desmet, (Elsene, België 1875 
– Amsterdam 1956) begon zijn car-
rière op de kermis, waar hij een rei-
zende bioscoop had: The Imperial 
Bio. In 1909 opende hij de Cinéma 
Parisien in Rotterdam, een ‘vaste’ 
bioscoop. Er volgden ook theaters 
in Amsterdam en Brussel – Desmet 
bezat uiteindelijk vijf bioscopen. De 
‘vaste bioscoop’ was iets nieuws en 
Desmet was één van de pioniers van 
dit fenomeen. Het inkopen van films 
deed Desmet in het buitenland. Later 
besloot de zakenman de films niet 
alleen te vertonen, maar ze ook te 
gaan verkopen. Zo ontwikkelde hij 
zich tot een zelfstandig distributeur. 
Na zijn dood in 1956 liet Desmet een 
unieke verzameling van zo’n duizend 
films na. Deze collectie wordt be-
heerd door het Filmmuseum. 

geplant worden. De bakken staan er al en 
de steunpalen ook. Maar waar de bomen 
blijven? Weet jij het, weet ik het.” 

“Oh ja, moet ik vooral niet vergeten. Wat deze 
straat ook uniek maakt: de ruime parkeergele-
genheid. Hier kan je altijd je auto kwijt. Kom 
daar in het centrum maar eens om.”

2  Ruud
Op de foto staan Ruud, zijn dochter Eva (l) 
en haar vriendinnetje Eva Luna. De twee 
meisjes hebben net hun griepprik gehad. 
Zoon Daan staat er niet op; hij speelt bij 
een vriendje omdat papa dus even naar de 
RAI moest. “Een van de mooie dingen van 
IJburg,” vindt Ruud. “Dat je elkaar kent en 
elkaar helpt.”

“We woonden in de Rivierenbuurt. Het beviel 
uitstekend, maar het werd – hoe kan het ook 
anders – te klein. We wilden een groter huis, 
het liefst in de stad. Maar dat bleek onmoge-
lijk en dus zijn we hier rond gaan kijken. IJ-
burg leek me niks, veel te ver weg. Dacht ik.”

“Moet je nu zien. Ik vind dat stuk fietsen 
van en naar het eiland heerlijk. Even een 
half uurtje uitwaaien. Ik pak altijd de fiets, 
nooit de auto of de tram. Maar nu praat ik 
wel voor mezelf. Voor mijn vrouw is fietsen 
– vooral in de winter – niet te doen. Dus 
staat ze in de file. Het kost haar dagelijks 
twintig minuten om met de auto van het 

de straat
Jean Desmetstraat
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eiland af te komen. Dat is best een nadeel.”
“Maar ook zij zegt: wat we hier hebben, 
krijgen we in de stad nooit meer. Deze 
luxe, de ruimte. Je voelt de frisse lucht. En 
we hebben goed contact met de buren. Je 
kent elkaar, helpt elkaar als dat nodig is… 
Voor de kinderen is het heerlijk, dat in- en 
uitlopen bij elkaar.”

“Het bijzondere aan deze straat is dat alle 
soorten woningen door elkaar staan: pent-
houses, AMH-koopwoningen, vrije sector 
huurwoningen, sociale huurwoningen. Mis-
schien is dat wel de reden dat je hier zoveel 
verschillende mensen en culturen ziet. Onze 
buren zijn Pakistani, het gezin daarnaast 
komt uit Marokko, boven ons wonen Ne-
derlanders, verderop Indonesiërs en Egypte-
naren… Ik bedoel maar. En weet je wat het 
mooie is? Het werkt hier heel goed.”

3 Raif
Raif en Maira komen ook al net terug van de 
RAI, waar Maira is ingeënt tegen de Mexi-
caanse Griep. Ze is er nog beduusd van en 
heeft weinig zin om op de foto te gaan…

“Ach, IJburg bevalt wel, hoor. We wonen 
hier vooral omdat we eerst een huis wilden 
huren. We vonden het een te grote stap om 
meteen te kopen. We zijn allebei stadsmen-
sen. Ik ben opgegroeid in hartje Amster-
dam, Ineke in hartje Groningen. We zijn 
rechtsreeks uit het centrum van Amsterdam 

1

Judith (28), woont  
samen met Sander (29)
Koopwoning • 90 m2

Sinds augustus 2008

2

Ruud Pols (47), getrouwd met Mariska 
(40), twee kinderen: Eva (4) en Daan (6)
Koopwoning • 90 m2

Sinds het voorjaar van 2008

3

Raif (35) getrouwd met Ineke (31), 
twee dochters: Maira (2) en Sophia (0)
Huurwoning (vrije sector)
120 m2 • Sinds juli 2008

naar IJburg verhuisd. Ik zeg het eerlijk: dat 
ging ons niet in de kouwe kleren zitten.” 

“Maar ja, twee kinderen hè, we hadden 
meer ruimte nodig. En dan is IJburg ideaal. 
Het is hier rustig en ruim van opzet. Je zou 
dus kunnen denken dat we binnenkort iets 
gaan kopen. Maar wij zijn zo veranderlijk 
als het weer, haha. Toen Ineke zwanger 
werd, dachten we erover om terug te gaan 
naar het centrum. Ze voelde zich nogal 
vastzitten op dit eiland. Elke keer met die 
dikke toeter in de tram.”

“Ach, het zal ook wel met het jaargetijde te 
maken hebben. Want in de zomer, als je de 
brug op rijdt en je ziet het water… wauw, 
schitterend. ‘Zeezicht’, noemen wij het. Er 
is dan ook meer reuring en gezelligheid op 
straat. We komen bijvoorbeeld graag in het 
havenkwartier. Dus áls we in IJburg gaan 
kopen, dan is het daar.”

“Het winkelcentrum valt wel weer tegen, 
zeg. Alleen de bouw al. De architect zal er 
best een bedoeling mee hebben gehad, maar 
wat precies… ik zie het niet. Het steekt veel 
te veel af bij de andere gebouwen. En dan 
die Albert Heijn. Die is ronduit slecht.”

“Toen we hier kwamen had ik niks met IJburg. 
Ik bedoel: het is een kunstmatig stukje Amster-
dam. Maar nu we hier eenmaal wonen, zijn we 
het toch wel gaan waarderen hoor.”

www.lifeandkicking.nl
Eva Besnyöstraat 29 • 020 4161922

        slUit JE AAN BiJ DE 
GRootstE FAMiliE

vAN ZEEBURG

liFE AND kiCkiNG
CARE FoR soCiEty &
EEN GEZoND

2010
wENsEN U

Life&KicKing 
Zumba 
StepS 
Spinning 
bodypump 
bodycombat 
combatfit 
KicKfun 
piLateS 
yoga 
bodybaLance 
Xco 
bodyShape 
bbbb 
freeStyLe StepS

fitneSS 
technogym
begeLeiding
perSonaL training
bedrijfSfitneSS
powerpLate

accomodatie
ZonnebanKen
infraroodSauna (gratiS)
Kinderopvang 
Lounge 
doucheS (gratiS) 
LocKerS (gratiS)



Kerst
Winkelcentrum

IJburg

Fijne feestdagen

2 0
DECEMBER
winkEls 
gEopEnD
Graag nodigen wij iedereen uit om de 
nostalgische kerstsfeer op het Winkel-
centrum IJburg te komen proeven. Met 
onder andere tussen 12:00 en 16:00 uur 
schaatspret, kindercarrousel, oude am-
bachten, kerststal en een kerstorkest. 

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 

De Rotary is een serviceclub van ten minste twintig 
mensen in verschillende leeftijden en beroepen. 
Tijdens de bijeenkomsten wordt gediscussieerd 
over actuele onderwerpen. Naast gezelligheid en 
de handen uit de mouwen steken voor een ander, 
is het delen van kennis een wezenlijk onderdeel 
van de Rotary. Door samen te werken aan projecten 

waaraan ieder vanuit zijn eigen beroep invulling kan 
geven, ontstaan vriendschappen, soms zelfs voor 
het leven. Ethiek, integriteit en dienstbaarheid zijn 
kernwoorden. 

Op lokaal niveau zijn de leden sterk betrokken bij de 
directe leefomgeving, de demografische samenhang 

en de behoeften. Vanuit hun beroep zetten zij zich 
in om zowel materieel als immaterieel de directe 
leefomgeving te verbeteren. 

Rotary Amsterdam Zeeburg/IJburg
Amsterdam telt achttien Rotary Clubs. Op dit 
moment werkt een kernteam van zes aspirant-leden 
hard aan de oprichting van een negentiende club in 
Zeeburg/IJburg. Zij streven ernaar om de club in het 
eerste kwartaal van 2010 officieel vorm te geven. 
Inmiddels telt de club in wording vijftien vrouwen en 
mannen en een aantal ambassadeurs die Rotary een 
warm hart toedragen. 

Wat was voor de aspirant-leden de beweegreden 
om lid te worden? Nicole (34, architect): “Rotary 
betekent voor mij op een concrete manier invulling 
geven aan sociale dienstverlening, zowel materieel 
als immaterieel.” Derck van der Vegte (55, 
ondernemer), die het oprichtingsproces vanuit Rotary 
Nederland begeleidt, vult aan: “Samen één zijn met 
je leefomgeving en vanuit je beroep iets terug doen 
voor die naaste omgeving, sociale cohesie.”

De nieuwe Rotary Club in oprichting zal zich allereerst 
richten op de sociale cohesie in het huidige en nieuw 
te vormen stadsdeel Oost. Naast de club Amsterdam-
Oost is er ruimte voor een tweede club met als 
aandachtsgebied Zeeburg/IJburg. Eigenschappen 
voor de Rotary Club Zeeburg/IJburg in oprichting zijn: 
Verbindend, Ondernemend, Inspirerend, Creërend 
en Enthousiasmerend (VOICE).

Ondernemende mensen die graag een bijdrage 
willen leveren aan de samenleving, die inspirerend 
of opzienbarend zijn, passie voor hun vak hebben 
en geïnteresseerd zijn in deze nieuw te vormen club, 
kunnen zich aanmelden bij Derck van der Vegte: 
info@cicogne.eu 
Tekst: Derck van der Vegte

• • • • ENthoUsiAstE ZEE- EN iJBURGERs RiChtEN NiEUwE ClUB op • • • •

RotARy: oNDERNEMEND, iNspiREREND EN MAAtsChAppEliJk BEtRokkEN

de 
ClUB 

Rijke, oude mannen die dikke sigaren roken, cognac drinken en met elkaar van alles regelen. Dat 
was lang het beeld van de Rotary. tegenwoordig zijn het clubs van mannen en vrouwen, in een 
grote diversiteit aan beroepen en leeftijden, die actief een bijdrage leveren aan de samenleving.

Het kernteam, v.l.n.r.: Nicole Weve (architecte en ondernemer), Derck van der Vegte (maatschappelijk betrokken 
ondernemer), Heleen Jansen (communicatiedeskundige), Max Vermeer (ondernemer en procesbegeleider), 
Maarten Hilberdink, (advocaat en ondernemer) en Martijn van den Dobbelsteen (fotograaf en ondernemer).
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Laatst was ik aan het oppassen. Het 
is de fijnste manier om aan geld te 
komen. Je ligt op de bank, eet 
chips, kijkt tv en krijgt nog 
vier euro per uur ook. 
Maar soms loopt het 
anders.

Het was Halloween. 
Iedereen die ik ken, 
houdt van horrorfilms. 
En is nergens bang 
voor. Moet je mij 
hebben. Ik lig in bed 
al bijna te janken 
van angst als mijn 
gordijn door een 
windvlaag beweegt. 
(Wat was dat? Het 
gordijn! O God. Er 
zit iemand aan mijn 
gordijn. Het is een geest. 
Er is een geest in mijn 
kamer!) Kun je nagaan 
hoe bang ik ben als ik in 
een vreemd huis aan het 
oppassen ben!

Nou hadden ze daar nog 
eens twee heel energieke 
katten ook. De ene gaf mijn 
hand een flinke wasbeurt 
(kunnen dieren ook 
Mexicaanse griep hebben?) 
en de andere rende op de 
verdieping onder mij achter 

een plastic muisje aan. Iedere keer 
als dat beest miauwde of op de trap 
sprong, gilde ik het bijna uit. En de tv 

hielp ook niet echt.

Ik heb namelijk de vervelende 
neiging om, als er een 
horrorfilm op het scherm is, 

toch te gaan kijken. Oké, 
zodra de muziek aanzwelt, 

zap ik weg. Om na vijf 
seconden weer even snel 
terug te zappen. Niks 
aan de hand. Toch?

Maar je hebt ook films 
waarin die geesten 
verschijnen als je ze 
totaal niet verwacht! 
Dan moet ik snel aan 

iets anders denken. 
Aan de kinderen. Die 
zo lief zijn. En al in bed 
liggen. En nooit zeuren.

Maar wat had dat meisje 
ook al weer gezegd? O ja, 

dat ze soms in haar slaap 
gilde. Zomaar. Uit het niets!

O nee, o nee, o nee! Miauw- 
ende poezen, gillende 
meisjes en geesten op tv! 
Maar toch… ik heb het 
overleefd. En twintig euro 
verdiend. 

Merel (14)  vindt De Brug een leuke krant om te lezen. Maar ze vindt ook dat er 
wel iets meer voor jongeren in mag staan. En dus stuurde ze spontaan haar eigen 

column op. wij geven haar groot gelijk.

OPPASSEN

• • MereL • •

EERstE kAMpioENEN vAN DE ClUB
De voetbaljongens van F2 hebben na 
het eerste doelpunt en de grootste 
overwinning nu ook de primeur van het 
eerste kampioenschap van AFC IJburg 
weten binnen te slepen. Voor een 
groot publiek werd het op zaterdag 14 
november maar liefst 12-2. Weliswaar 
in de stromende regen, maar dat mocht 
de pret niet drukken.

In de speeches na afloop werd het ook al 
gezegd: wat is dit elftal in een halfjaar 
tijd gegroeid. Ze zijn goed geworden. 
Een echt team. Ze combineren dat het 
een lieve lust is, passjes binnenkant en 
buitenkant voet, messcherpe counters 

én pressievoetbal. Een keeper die op 
cruciale momenten niet passeerbaar 
blijkt, een verdediging die staat als 
een huis. Een middenveld dat de term 
‘pendelen’ lijkt te hebben uitgevonden 
en ook nog: een nu al legendarische 
voorhoede. Ten slotte moet Omar, de 
trainer-coach, genoemd worden. Veel, 
zo niet alles, valt toe te schrijven aan 
zijn bezielende leiding.

De jongens van F2 mogen na het 
behalen van het kampioenschap 
bekervoetbal spelen. Ook die eerste 
wedstrijd werd – in een bloedstollend 
duel – met 2-1 gewonnen van OSV.

tEkst FEDoU swARt
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AFC iJBURG F2 
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pampuslaan 27 - 1087 HP Amsterdam-IJburg - 020 416 50 98 - www.studiomj.nl - info@studiomj.nl

Voor december hebben we onze behandelingen extra bijzonder 
gemaakt. Onze 60 minuten behandelingen hebben wij uitgebreid  
met een heerlijke handpakking  en de anti-aging behandelingen 
hebben wij in prijs verlaagd!  Even geen kado-inspiratie voor de 
komende feestdagen? Onze kadobonnen zijn verkrijgbaar in ver-
schillende prijscatergorieën. Kom gerust even langs!

EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

MEDEWERKER 
SALES

min. 8 uur per week 
op provisiebasis

sales@debrugkrant.nl

FREELANCE 
JOURNALIST
redactie@debrugkrant.nl
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ZOEKT

MEDEWERKER
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ZOEKT

UNiEkE 
stiCkERACtiE DE BRUG
NEE/NEE-stiCkERhoUDERs opGElEt!

Wij bezorgen de Brug eenmalig op 
alle adressen, dus ook die met een 
NEE/NEE-sticker. Bij deze krant krijgt 
u een envelop met daarin een sticker 
waarop staat: JA de Brug.

Plakt u deze bij uw NEE/NEE-sticker 
op de brievenbus, dan zult u de Brug 
voortaan wél ontvangen.

Let op: dit is een eenmalige actie. 
Als u geen ‘Brug-sticker’ naast uw 
NEE/NEE-sticker plakt, zult u de Brug 
voortaan niet meer ontvangen.

Heeft u de sticker gemist en wilt u hem 
toch graag op uw brievenbus? Mail 
uw adres naar info@debrugkrant.nl
dan komen wij de sticker voor u 
opplakken.

JA
EEN KRANT DIE (JE) BIJ BLIJFT

Het was op een zaterdag, we 
bezochten één van de twee lingerie 
lounges in Amsterdam. Prachtige 
zaak, een mix van posh en barok, 
goed personeel, zitbank voor de 
man, drankje bij de hand. Alles klopt. 
Je moet het Marlies nageven, ze kan 
niet alleen ontwerpen, ze weet haar 
product ook te verkopen. Toch heb 
ik de laatste tijd minder plezier in 
het herkennen van dé BH. Steeds 
vaker zie ik de meest wanstaltige 

vleeshompen voorbij komen in 
lingerie van Marlies Dekkers. Zo kan 
ze het niet bedoeld hebben denk 
ik dan. De zwarte bandjes horen 
zacht tegen de borst aan te liggen, 
ze moeten accentueren wat al mooi 
en begeerlijk is van zichzelf. Lingerie 
van Marlies is voor mij als ‘icing on the 
cake’. Maar tot mijn grote verdriet 
denkt elke vrouw tegenwoordig 
haar borsten in een Marlies Dekkers 
te kunnen wurmen. Al te vaak zie 

ik borsten waar de rek al decennia 
uit is in vorm geknepen worden 
door een Marlies Dekkers. Het is 
niet om aan te zien, alsof je een zak 
snot door kippengaas probeert te 
duwen. De BH als bewapening. Daar 
zijn ze helemaal niet op berekend. 
De perfecte marketing machine zal 
zeggen geen borsten uit te sluiten, 
maar het is geen reclame voor het 
merk. Marlies, geloof me, patjakkers 
in BMW’s hebben het automerk ook 
geen goed gedaan. 

Die zaterdag werd mijn beeld 
bevestigd. Er was een tourbus 
huismussen neergestreken in de 
zaak. Je kent ze wel, ongeïnspireerde 
types, allemaal dezelfde fantasieloze 
fleecekleding, want dat is zo lekker 
warm. Die zijn een dagje naar de 
Bijenkorf dacht ik. Ze komen kijken 
of ze de wereldberoemde designer, 
die sterren als Nelly Furtado en 
Christina Aguilera tot haar clientèle 
mag rekenen, kunnen spotten. 
Kunnen ze terug in Trutteveen 
rondtsjirpen dat ze in de winkel van 
Marlies zijn geweest. Tot mijn grote 
ontsteltenis echter bleef het niet 
bij kijken. Ze doken in groepjes de 
paskamers in. Het ene na het andere 
setje werd aan een rek- en stretchtest 
onderworpen. Mijn ontbijt kwam er 
bijna uit toen een vrouw in paniek 
achter het gordijn vandaan sprong. 
Een kilo tiet was verstrengeld geraakt 
tussen de touwtjes. Weg élégance, 
weg erotiek, ik was toeschouwer bij 
iets wat het midden hield tussen een 
ordinaire bondage act en een show 

van Houdini. Nu kwam Houdini 
altijd op tijd los. Maar dat was hier 
niet het geval. Na 5 minuten prutsen 
en rukken was het vlees vervaarlijk 
paars aangelopen. Om zwelling 
tegen te gaan moest de tiet worden 
gekoeld met ijs. En ik kreeg nazorg 
van mijn vriendin.

Zie je wel, daar zijn ze niet voor 
bedoeld. Marlies, alsjeblieft! 
Kunnen er uit oogpunt van de 
volksgezondheid, maar vooral 
vanuit esthetische overwegingen 
grenzen gesteld worden! Begrijp 
me niet verkeerd, het is niet dat 
ik deze borsten geen liefde gun. 
Natuurlijk moeten ook deze borsten, 
die ongetwijfeld ooit mooi en rijp 
waren, gekoesterd en bewonderd 
worden. Maar mag dat voortaan 
achter de voordeur en alleen door 
de echtgenoten. Kunnen we dat 
afspreken? Dan doe ik op mijn 
beurt een belofte. Als ooit mijn 
billen verworden zijn tot slappe 
vellen, zal ik ze niet in een mooie 
strakke zwembroek proppen. Ik 
zal passende, alles verhullende 
lendendoeken aanschaffen voor het 
geval ik wil gaan zwemmen.

En om vrouwen die ik met deze 
column tegen het zere been stoot de 
mond te snoeren; Inderdaad, ook ik 
heb een moeder. Eenenzestig jaar is 
ze. En wie weet loopt ze binnenkort 
ook in een Marlies Dekkers. Maar 
mijn moeder mag dat. Want de 
borsten die je gezoogd hebben 
blijven altijd mooi. 

Het is gebeurd, ook ik heb mijn vriendin verblijd met een Marlies 
Dekkers. Ik ben namelijk dol op mijn vriendin, maar ook op Mar-
lies Dekkers. Marlies is mijn excuus om naar mooie borsten te kij-
ken. Als ik het onmiskenbare zwarte lijnenspel rond een willekeu-
rige borst meen te herkennen, kan ik het vaak niet laten: ‘’Mooi 
zeg!......Marlies Dekkers?’’ Ik geef toe het is bedenkelijk, maar de 
vrouwen reageren altijd trots en met een lach. 

MEt hEt ooG op DE BoRst

olAvEyoU

De scholen op IJburg – ik heb er nooit veel van begrepen. Ze staan 
daar met hun goede bedoelingen, ze zuigen ’s ochtends kinderen op 
en ’s middags komen die er beter uit, zoals het hoort. Een school 
is een school, met vrolijke onderwijzers en vrolijke kinderen – zo 
herinner ik het van mijn eigen lagereschooltijd in elk geval, in de 
nieuwbouwwijk van mijn jeugd waar alles zorgelozer was dan hier.
Maar een lagere school op IJburg is geen school, weet ik nu, als 
ervaren vader. Scholen zijn ingewikkelde machines geworden die 
bediend worden door een heleboel machinisten tegelijk.
Niet lang geleden vroeg een naar IJburg verhuizende collega me 
raad: welke school moest ze kiezen voor haar kind? Ik besloot eerst 
uit te leggen wat voor scholen hier zijn. Binnen vier minuten raakte 
ik in de knoop. 
Het is nogal ingewikkeld, zei ik. Ten eerste hebben de scholen hier 
allemaal hun eigen achtergrond: ze zijn katholiek, protestant, open-
baar, bijzonder openbaar – vooruit, dat valt nog te begrijpen, al is 
het ook weer zo dat de katholieke school helemaal niks van het ka-
tholicisme moet hebben. Maar dan. Dan hebben al die scholen ook 
nog eens een eigen methode. De katholieke school (maar ook een 
openbare) werken volgens het OGO-concept, de protestantse is he-
lemaal Dalton en hé, daar hebben we ook nog Montessori, wat als ik 
het goed heb Italiaans is en ‘vrijheid in gebondenheid’ propageert.
De kiezende ouder moest nu echt gaan studeren, en ik geloof dat er 
best wat IJburgse ouders zijn die dat ook daadwerkelijk doen.
Tot ze ontdekken dat de IJburgse scholen allemaal ook nog een 
eigen profiel hebben meegekregen: de katholieke-school-die-niet-
katholiek-wil-zijn-en-OGO-onderwijst heeft het profiel theater & 
dans. De protestantse Daltonschool is techniek & natuur. De open-
bare doet sport – en zo verder. Ik herinner me nog dat het in de 
krant stond als een landelijke onderwijsnoviteit, die profielen. Maar 
in de praktijk maakt het de boel alleen maar tot een puzzel met te 
veel en te kleine stukjes. Wat, in godsnaam, moet je nog kiezen op 
die manier?
Over andere dingen die ik inmiddels van de IJburgse scholen wist 
hield ik voor het gemak mijn mond; dat zou de keuze alleen nog 
maar onmogelijker maken. Het spel om macht en invloed, bijvoor-
beeld, van een groot, zelfzuchtig Amsterdams schoolbestuur. De 
merkwaardige rapportages van de onderwijsinspectie. De scheiding 
tussen zwart en wit (ik was geloof ik de eerste die daar over begon 
vijf jaar geleden omdat ik het een schandaal vond, segregatie in een 

nieuwbouwwijk), maar nog steeds is er geen tegengif gevonden. Ik 
geloof zelfs dat je de woorden zwart en wit nog steeds niet uit mag 
spreken – vooral niet van de witte schoolbesturen.
Het was maar goed ook dat ik er niet over begon, want mijn verhui-
zende collega interesseerde het allemaal niks. Het maakt me, zei ze, 
geen donder uit of een school katholiek is, of Dalton, of natuur & 
techniek. Een school moet prettig zijn.
Dat vond ik een mooi woord: prettig.
Een prettige school met prettige onderwijzers en prettige kinderen, 
die er ’s middags beter uit komen dan dat ze er ’s ochtends in gaan. 
Waarom moet dat nou zo moeilijk zijn.

waarom moeten scholen zo ingewikkeld doen

toiNE hEiJMANs
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Een klein stukje doorfietsen en kijk, op de Diemerzeedijk, aan de Overdiemerweg, ligt Fort 
Diemerdam. Het domein van werkmeester Jos Bos en zijn jongens, zoals hij ze liefdevol 
noemt. Hij leert hen er alles wat met groenvoorziening te maken heeft. Zodat ze straks bij-
voorbeeld hovenier kunnen worden. Tussen het maaien, het bestraten en het snoeien door 
vertelt hij hen van alles over de natuur. Het is zijn plekkie, dat op het oog verlaten Fort. Hoor 
hem eens enthousiast vertellen over zijn werk. Over het terrein.

Jos werkt voor ‘Herstelling’, dat op Fort Diemerdam een werk-
ervaringsproject uitvoert. Het terrein is eigendom van Stads-
herstel, dat het Fort in zijn oude glorie wil herstellen. “Ik ben er 
werkmeester. Het is mijn taak om jongeren te leren werken, ze te 
motiveren. Maar ook om ze normen en waarden bij te brengen. 
Deze jongens zijn overal gestrand. Op school, op het werk, soms 
ook thuis. Ze zijn gewend te lanterfanten. Het doel van Herstel-
ling is om ze na ongeveer een jaar terug naar school of aan het 
werk te laten gaan.”

De jongeren zijn aangemeld bij de Dienst Werk en Inkomen 
(DWI) van de gemeente Amsterdam. Deze dienst biedt diverse 
re-integratieprojecten aan, zoals het traject van Herstelling. Op 
verschillende forten van de Stelling van Amsterdam verrichten 
de jongeren onder leiding van een werkmeester allerlei werk-

zaamheden, zoals schilderen, timmeren, dakdekken en bestraten. 
Veel jongens hebben hun opleiding niet afgemaakt. Sommigen 
hebben ook nog andere problemen. DWI probeert ze te helpen.

Werkmeester Jos heeft zes jongens onder zijn hoede. “Wij 
verzorgen hier het groen. Maar daar komt meer bij kij-

ken dan je in eerste instantie denkt. Laatst hebben we hier 
bijvoorbeeld een pad aangelegd. Nou, dan leer ik ze welke 
gereedschappen je daarvoor nodig hebt en – ook héél 
belangrijk – hoe je die gebruikt. Maar we hebben ook een 
schaftkeet geplaatst, het riool aangelegd, insectenblokken en 
nestkasten gemaakt… Het meeste werk doen we op verzoek 
van Stadsherstel. Er is een klussenlijst opgesteld en ik pik de 
werkzaamheden eruit waarvan ik denk dat ze geschikt zijn 
voor mijn jongens.”

Half acht present
Jongeren die zijn aangemeld voor ‘Stichting Herstel-
ling’ worden eerst twee weken getest. Vervolgens wordt er 
gekeken wat voor soort werk het best bij hen past, waarin 
eventueel een toekomst zou kunnen liggen. Daarna ko-
men ze onder de hoede van een werkmeester. Er zijn zo’n 
vijfentwintig werkmeesters, die elk zes jongeren begeleiden. 
Vanuit het praktijkcentrum aan de Laarderhoogtweg in 
Zuidoost vertrekken de busjes dagelijks naar de verschil-
lende projecten. De jongeren moeten om half acht aanwezig 
zijn. Een werkdag duurt tot 16.00 uur.

Op tijd komen lukt niet altijd iedereen. Jos: “Een werkmees-
ter is tegelijk ook vertrouwenspersoon. Mijn streven is de 
jongens zodanig te motiveren dat ze op tijd willen komen. 
Maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Je moet ze ook 
leren dat ze – om maar eens wat te noemen – hun petje af-
zetten tijdens het eten. Dat ze fatsoenlijk met elkaar omgaan, 
koffie voor elkaar inschenken, dat soort dingen. Wat voor 
jou en mij normaal is, hebben de meeste van deze jongens 
van huis uit niet meegekregen.’’

Maar wat gebeurt er als ze zich niet aan de regels houden? 
Jos, ernstig: “Dan worden ze daarop aangesproken. En soms 
volgt een sanctie, zoals het inhouden van geld. Dat klinkt 
hard, maar het is helaas soms nodig. Ze moeten leren dat 
het belangrijk is een goede indruk te maken. En gaat dat niet 
goedschiks, dan maar kwaadschiks.”

De waan van de dag
Jos werkt nu tien jaar bij Herstelling. Hij wilde ooit de agra-
rische sector in, maar belandde bij zijn broer in het metsel-
bedrijf. Met als specialiteit het restaureren van oude panden. 
“Dat heb ik jarenlang met het grootste plezier gedaan, maar 
op een gegeven moment wilde ik toch wat anders. Dat komt, 
ik ben nogal natuur-minded. Dus zocht ik iets in die sector. 
Als opstapje ben ik cursussen gaan volgen bij het Noord 
Hollands Landschap en daar liep ik iemand van Herstelling 
tegen het lijf. Zij zochten iemand voor ‘het groen’, iemand 
die ook technisch inzetbaar was. Nou, sorry dat ik dat van 
mezelf durf te zeggen, maar dat was dus typisch een job 
voor mij. In de bouw voelde ik me toch altijd een beetje 
een buitenbeentje. Ik ben meer sociaal begaan. Laat me niet 
leiden door de waan van de dag. Kijk meer om me heen.’’ 

En dan vooral naar de natuur. Jos volmondig: “Ja, daar hou 
ik van. En daarom praat ik er ook zo graag over. Ook tegen 
de jongens. Wees zuinig op de natuur, zeg ik dan. En ik wijs 
hen op de bijzondere dingen hier op het Fort. Zoals de 
ringslang. Maar als we tijdens het werken zoiets eenvoudigs 
zien als een molletje, dan vertel ik daar ook over. Want de 
jongens denken: een mol is slecht. Maar zo is het niet. Ik leg 
dan uit hoe je kunt zien waar zijn nest zit en waar-ie zijn 
voorraadkamer heeft. Een mol kan gigantisch goed horen, 
wist je dat? Hij drukt de aarde in zijn gangetjes zo stevig aan, 
dat-ie het meteen hoort als er – ik noem maar iets – een 
regenworm in valt. Hij pakt ’m, bijt ’m een dwarslaesie en 
bewaart het verlamde beestje in zijn voorraadkamer. Zo 
komt zo’n mol mooi de winter door. Nee, wij zetten hier 
geen klemmen. Ben je gek. Als we in de moestuin molsho-
pen hebben, verspreiden we de grond telkens opnieuw.”

Zo zit Jos vol verhalen. Over brandnetels en weegbree. Over 
paddenstoelen. Over de ringslang en het Fort. Hij vertelt ze 
vol overgave aan zijn jongens. Zodat ze naast werken en dis-
cipline ook leren hoe ze naar de natuur kunnen kijken. “Ik 
wil best begeleiden, graag zelfs, maar het moet wel inhoud 
hebben. Want ik ben geen oppas. En het mooie bij Herstel-
ling is: ze geven me die ruimte.”

iNtERviEw wERkMEEstER Jos Bos vAN hERstElliNG
V.l.n.r.: Mehmed met bosmaaier, Brian met bladblazer, werkmeester Jos en Lucien met zeis. Het gebouw 
op de achtergrond – het oude fortwachtershuis – is helemaal opgeknapt en wordt gebruikt als kleedkamer, 
voor vergaderingen, voor presentaties en voor testen.

DiAGNosECENtRUM DE ZEEhoEvE
Even voorbij Fort Diemerdam, onder de Benno premselabrug door, ligt Diagnosecentrum De 
Zeehoeve, onderdeel van herstelling. hier worden jongeren met, zoals dat officieel heet ‘een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt’, acht weken lang gediagnosticeerd. Na die acht weken, soms eerder, 
wordt bepaald of ze geschikt zijn voor het werk bij herstelling op de forten, of dat doorstroming 
naar een betaalde baan misschien beter voor hen is. sommige deelnemers worden doorverwezen 
naar een sociale werkplaats.

Fort
Diemerdam

Aan de gang op

“De Expo zorgt voor een overzicht van 
het aanbod.” Dat is volgens Mourits niet 
altijd het geval geweest. “Toen de eerste 
woningen op IJburg werden gebouwd, 
moesten geïnteresseerden zelf bij 
een tiental makelaars langs om uit te 
zoeken wat het aanbod was. Er werd 
wel veel gebouwd, maar IJburg was nog 
niet ontdekt door de Amsterdammers. 
En was er een geïnteresseerde, dan 
kon deze door de bomen het bos niet 
zien.” De Expo aan de IJburglaan bood 

IJBURG – Woonwinkel Expo opent, na anderhalf jaar weg 
te zijn geweest, begin januari haar deuren op de nieuwe 
locatie aan de Haven (Krijn Taconiskade 408). De Expo ver-
strekt informatie over alle nieuwbouwwoningen en be-
drijfspanden die op het Haveneiland en de Rieteilanden 
door de diverse partijen te koop en in de vrije sector te 
huur worden aangeboden. Volgens projectleider en ge-
biedsmarketeer Joep Mourits was een heropening van 
de Expo onvermijdelijk: “Woningzoekenden hebben een 
enorme behoefte aan een plek waar alle informatie over 
nieuwbouwprojecten in IJburg bij elkaar komt.”

een oplossing. De woonwinkel werd 
een groot succes. In 2008 liep het 
huurcontract echter af, en werd de Expo 
gesloten. 
Op dit moment liggen er weer heel wat 
nieuwe bouwprojecten op de plank en 
zijn er veel woningen in aanbouw op 
het Haveneiland en de Rieteilanden. 
Informatie hierover is nog steeds te 
vinden op woningaanbodijburg.nl of
bedrijfsruimteaanbodijburg.nl. 
Mourits: “Maar uit de reacties van 

Expo opEnt 
opniEuw haar dEurEn

Advertentie

www.woningaanbodijburg.nl

dE volgEndE partijEn 
nEmEn dEEl aan dE Expo:
De consortia Waterstad 3, Waterstad 
2, IJburger Maatschappij en IJ-Delta. 
In de deze consortia werken diverse 
woningcorporaties, ontwikkelaars 
en bouwondernemingen samen. 

Projectleider Joep Mourits van de Expo bij de maquette in de nieuwe woonwinkel aan de haven

geïnteresseerden maken we op dat er 
behoefte is aan mondelinge uitleg, tips 
en foldermateriaal. Een grote maquette 
maakt zichtbaar waar de woningen en 
bedrijfsruimten komen te staan.”
De opening, begin januari, zal een 
feestelijke aangelegenheid worden. 
Iedereen die zich ingeschreven heeft 
voor de mailservice van het woning- 
of bedrijfsaanbod op IJburg krijgt een 
uitnodiging. Een aantal woningen 
in aanbouw is tijden s de opening te 
bezichtigen.

Mourits woont zelf in Hilversum, maar 
is erg gecharmeerd van het eiland. 
“Toen ik twintig jaar geleden met 
mijn vrouw een koopwoning zocht in 
Amsterdam, was er nauwelijks iets 
te koop. Noodgedwongen verlieten 
we de stad. IJburg biedt ruimte in een 
stedelijke omgeving. Enerzijds door de 
infrastructuur en het water, anderzijds 
door alle creativiteit op IJburg. Als we 
toen de keuze voor een eiland in het 
IJmeer hadden gehad, woonden we nu 
nog steeds in Amsterdam.”

kijk voor meer informatie over de 
Expo op woningaanbodijburg.nl of 
bedrijfsruimteaanbodijburg.nl

‘ ’
ijburg biedt fysieke en 
mentale ruimte in een 
stedelijke omgeving. 
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Mabel was één van de eerste bewoners van IJburg. Toen aan 
haar langdurige relatie een einde gekomen was, had ze snel 
een huis nodig. “Op IJburg was het te leeg om saai te zijn. De 
verhuizing was voor mij een nieuw begin. Om mij heen was 
alles leeg. Symbolischer kan het niet.” Ze woont nu zes jaar op 
het eiland. Ik houd wel van gezelligheid. Regelmatig spreek ik 
af met mijn buurman. Hij is ook vrijgezel en al dertig jaar mijn 
beste vriend. Ik heb een druk leven; ik zeil vier keer per week bij 
Watersportvereniging IJburg en ik werk hard.” Af en toe heeft 
ze een date. Volgens Mabel is er niets spannender dan “flirten 
alsof je niks te verliezen hebt”. Toch is ze niet actief op zoek 
naar een relatie. “Als je je teveel richt op het krijgen van een 
relatie, vergeet je te genieten van de weg ernaartoe. Dan is er 
de kans dat je iets heel belangrijks misloopt en ontgaan je hele 
mooie momenten.”

MABEl (47)
Burgerlijke staat single

Beroep managing director in de informatietechnologie

MABEl

JAN

JACqUEliNE

MAsJA

JACqUEliNE (39) Burgerlijke staat single, twee kinderen Beroep kraamverzorgster

MAsJA (34) Burgerlijke staat single, één kind Beroep medewerkster online webwinkel

liNDA

“Ik ben totaal niet op zoek,” benadrukt 
Linda stellig. “Ik ben niet zielig en 
geniet enorm van mijn vrijheid.” 
Vrijheid heeft ze nodig, zegt ze. “Dat 
gevoel zou ik willen vasthouden in een 
eventuele nieuwe relatie. Toen ik net 
single was, vond ik het best moeilijk 
hier op IJburg. Om je heen zie je alleen 
maar ogenschijnlijk gelukkige gezinnen. 
Ik was continu de schone schijn aan het 
ophouden.” Na een halfjaar verdween 
dat gevoel, kwam ze weer lekker in 
haar vel te zitten. Linda recht haar rug 
en vervolgt: “Ik ben helemaal niet bezig 
met of ik single ben of niet. Ik ken veel 
mensen, doe graag leuke dingen.” Echt 
alleen voelt ze zich dus nooit. Haar 
vriendinnen vragen haar wel eens wat 
een man moet hebben. “Maar ik vind dat 
niet zo belangrijk. Eén blik kan genoeg 
zijn. Ik geloof dat er vanzelf dingen op 
je af komen als je enthousiast bent. En 
dat geldt niet alleen voor relaties, dat 
geldt voor alles.”

liNDA (41)
Burgerlijke staat single, twee kinderen 
Beroep freelance personal shopper/stylist, 
medewerkster kledingzaak

“Mijn dochtertje wil heel graag een 
stiefmoeder,” zegt Jan, “maar ik kan 
het goed alleen af hoor.” Jan is nu vijf 
jaar vrijgezel en deelt het co-ouderschap 
met zijn ex, die ook op IJburg woont. 
Met zijn werk en de zorg voor zijn 
kinderen is zijn leven ‘goed gevuld’. 
“Af en toe zijn er vrouwen met wie er 
een klik is. Het is fijn om ‘relatietje’ te 
spelen, om samen dingen te doen. Toch 
denk ik iedere keer: dit is niet de nieuwe 
liefde van mijn leven. Ik ben niet zo 
bekend met het begrip ‘knetterverliefd 
zijn’. Als ik verliefd ben, komt er een 
soort rust over me. De meeste mensen 
raken zichzelf kwijt in een verliefdheid. 
Voor mij betekent het thuiskomen.” Hij 
lacht er hard om: “Hè bah, dat klinkt 
zo zweverig. En toch is het zo.” Dan 
stellig: “Over een tijdje heb ik een leuke 
vriendin.”

siNGlE
op iJBURG
vinex-wijken zijn broedplaatsen 
voor jonge gezinnen die daar 
het comfort, de rust en de ruim-
te vinden voor een leven met 
opgroeiende kinderen. in iJ-
burg, waar zelfs de snackbar de 
naam ‘Family iJburg’ draagt, is 
dit niet veel anders. toch wonen 
er ook vrijgezellen. hoe vinden 
zij het op iJburg? vijf singles 
aan het woord. 

JAN (41)
Burgerlijke staat single, twee kinderen 
Beroep ambulant jongerenwerker

Buurvrouwen Jacqueline en Masja zijn sinds een jaar goed met elkaar bevriend. Masja: “We spraken elkaar 
nooit, totdat de kinderen met elkaar gingen spelen. Toen we erachter kwamen dat we allebei single waren, 
hebben we afgesproken om een keer te gaan stappen.” Ze stoot haar buurvrouw aan: “Gelukkig vallen we 
niet op dezelfde mannen.” Jacqueline: “Volgens mij zijn we die avond helemaal niet met mannen bezig 
geweest. We hebben alleen maar lekker gedanst samen.” Jacqueline glundert: “Ik geniet ervan om na een 
relatie van achttien jaar mijn vrijheid terug te hebben.” Ook nu nog gaat ze af en toe uit met Masja. “En 
we gaan een paar keer per week samen naar de fitnessclub.” Masja is nu één jaar vrijgezel: “Ik zou het leuk 
vinden om weer een vriend te hebben. Heerlijk samen op reis met je partner.” Jacqueline: “Misschien ga ik wel 
op vakantie met mijn date.” Ze lacht: “O nee, ik bloos.” Ze heeft onlangs voor het eerst weer een afspraakje 
gehad. Masja: “Als jij op reis gaat, wil ik mee hoor.” “Gezellig!” roept haar buurvrouw.

Haveneiland
De haven en de sluis zijn in gebruik 
genomen. Dat is groots gevierd met 
het festival ‘Net uit het IJ’. Dat de 
watersportvereniging de haven zelf 
exploiteert, menen beide managers, 
maakt het nog eens extra bijzonder. 
Het eerste deel van het Ed Pelsterpark, 

met daarin het Cruyff Court, is 
eveneens opgeleverd. Van dit park 
wordt vanaf het eerste uur druk 
gebruik gemaakt. Om rekening te 
houden met de omwonenden, gaat 
de verlichting iedere avond om negen 
uur automatisch uit. 
Met de bouw van het IJburg College 

De bouw van de zogeheten ‘Eerste Fase’ van IJburg vordert gestaag 
en nadert zijn voltooiing. In december 2009 wonen er zo’n 14.000 
mensen en zijn er 6.500 woningen opgeleverd. Uiteraard heeft de 
crisis ook op IJburg zijn weerslag. De bouw lag in 2009 op sommige 
plaatsen zelfs ongepland stil. Toch zijn er veel mooie projecten wèl 
gerealiseerd en voor 2010 zal dat niet anders zijn. Projectmanager 
‘Eerste Fase’ Michiel Thunnissen en assistent manager Janneke van 
den Oever maken tegen het einde van 2009 de balans op.

EERstE FAsE iJBURG 2009 is de bouw van dé middelbare school 
van IJburg begonnen. De school krijgt 
een sporthal die ook buiten schooltijd 
door bijvoorbeeld verenigingen 
gebruikt kan worden. Op het dak nog 
wel.
Ondanks de crisis is toch begonnen 
met de bouw van Blok 64. Dit 
gebeurde zonder voorverkoopnorm 
en dat is voor deze tijd nogal uniek. 
Thunnissen: ‘De woningcorporatie 
zei: we gaan het gewoon doen. 
Vrijmandseind heet het, en let op mijn 
woorden, het wordt een prachtige 
plek.’ 

Steigereiland
Hier valt vooral de enorme houten 
steiger in de Zuidbuurt op. Het is 
– om met de projectmanagers te 
spreken – ‘fantastisch om te zien’ hoe 
er niet alleen op wordt gezonnebaad, 
maar ook hoe er (soms met ware 
doodsverachting) vanaf wordt 
gesprongen. Terwijl was verwacht 
dat het slechts een opstapplek voor 
bootjes zou worden. 
De bedrijvenstrook in de Zuidbuurt 
vordert gestaag. Het is bepaald een 
in het oog springend stuk, met daarin 
het eerste woonwarenhuis van IJburg 
(opening in 2010). In de Noordbuurt 
zijn de eerste waterwoningen en 
steigers in gebruik genomen. Michiel 
Thunnissen: ‘De steigers – en dat 
realiseert niet iedereen zich – horen 
bij de openbare ruimte. En zijn dus 
van ons allemaal.’

Rieteilanden
De eerste bewoners zullen 
neerstrijken op het Kleine Rieteiland 
Oost. De straatnamen zijn inmiddels 
bekend. Deze zijn gebaseerd op 

planten en gewassen die op dit 
eiland groeien. De hoofdstraat gaat 
Larikslaan heten. Verder komen er 
drie hoven: het Tamariskhof, het 
Ligusterhof en het Krentenhof. De vier 
straten zijn de Beemdgrasstraat, de 
Zwenkgrasstraat, de Helmgrasstraat 
en de Zandzeggestraat. 

Buslijn 66
De ingebruikneming van buslijn 66 
was in 2009 een hoogtepunt, want 
de lijn is vanaf het eerste begin – in 
augustus – een groot succes gebleken. 

2010
Janneke van den Oever, tevreden: 
‘In 2010 gebeurt er natuurlijk van 
alles. Zo gaat de sluis aan het einde 
van de Groene Tunnel open. Vanuit 
die ‘tunnel’ kunnen recreanten dan 
rechtstreeks het buitenwater op 
varen. Verder wordt het Centrum 
voor Vrije Tijd opgeleverd. Met daarin 
ook voorzieningen voor de bewoners 
van het stadsdeel, zoals de sporthal 
met drie gymzalen.’

Op Steigereiland krijgt de Noordbuurt 
ook steigers om te recreëren, en 
het laatste blok in de Zuidbuurt 
gaat in aanbouw. Dit worden 
sociale huurwoningen, waarbij de 
huurders hebben meegedacht met 
de architect.

Tot slot: het eerste deel van Solid 
1, aan het begin van Haveneiland, 
komt vrij. Op een veiling kan straks 
iedereen inschrijven op een ruimte. 
Thunnissen: “En of je er dan een 
restaurant of een atelier in wilt 
beginnen, of er zelfs wilt gaan 
wonen: het kan allemaal.”

DE REsUltAtEN

Advertorial

Iedere dag vers gebakken biologisch brood, veel verse groenten 
en fruit, lekkere kazen, een grote hoeveelheid biologisch vlees en 
vis. Dagelijks verse maaltijden. Alles bio, alles lekker. Biolicious. 

Maak gebruik van onze dagelijkse bezorgservice

VANAF 
FEBRUARI 2010 

GEOPEND

Openingstijden 
8.30 tot 20.00

Joris Ivensplein 56/58 naast de Hema

www.wonenindromenrijk.nl

036 - 548 64 26 036 - 533 52 24

www.wonenindromenrijk.nl

SMS “droom” 
naar 3669 

EN ONTVANG GRATIS EN 
VRIJBLIJVENDE INFORMATIE 

OVER DROMENRIJK

HOMERUSKWARTIER ALMERE IN ALMERE-POORT

KOOP NÚ UW WONING MET SUBSIDIE!
Kijk op www.wonenindromenrijk.nl

STARTERSWONINGEN
VANAF €149.900,- V.O.N.
Maandlasten vanaf € 340,- netto

3-KAMER APPARTEMENTEN
VANAF €149.900,- V.O.N.
Maandlasten vanaf € 340,- netto

HERENHUIZEN PLAT DAK
VANAF €189.000,- V.O.N.
Maandlasten vanaf € 445,-netto

HERENHUIZEN MET KAP
VANAF €209.000,- V.O.N.
Maandlasten vanaf € 490,- netto
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NAAR A1/A9

BLIJBURG

NAAR A10
EN CENTRUM

Oppervlakte vanaf 104 tot 192 m2 

exclusief berg-/kelderruimte

Verkoopprijzen vanaf € 334.000 tot € 645.000 v.o.n. 

exclusief parkeerplaats

De kadehuizen en eengezinswoningen hebben onder de 

woning een zeer royale kelder/bergruimte (ca. 16 tot 43 m2), 

die rechtstreeks bereikbaar is vanuit de woning én vanuit de 

parkeergarage. De appartementen beschikken over een eigen 

bergruimte in de kelder.

Verkoopinformatie

Ga voor meer informatie langs het kantoor van de Geraldine 

Hallie Groep aan de Ijburglaan 1281, T. 020-6267487

Iedere woensdag is ons kantoor tot 19.00 uur geopend. 

www.vrijmanseind.nl

Start verkoop Vrijmanseind

7 kadehuizen, 13 eengezinswoningen, 25 appartementen

Heerlijk vrij wonen op het uiterste puntje van Haveneiland Oost

ijburg

ademt ruimte

fenomenaal uitzicht

strakblauwe luchten

gevoel van vrijheid

krachten meten met de wind 

eigentijds

speels-elegant

verticale lijnen

verspringende balkons

groene binnenhof

terrassen en tuinen

Vrijmanseind

Nieuwbouw met vraagprijs
vanaf €329.000,- v.o.n.
7 gezinswoningen met tuin en 4 slaapkamers
• 111 m2, vraagprijs v.a. €329.000,- v.o.n.

3 stadswoningen, geschikt als woonwerkwoning
• 122 m2, vraagprijs €369.000,- v.o.n.
• 148 m2, vraagprijs €424.000,- v.o.n.
• 153 m2, vraagprijs €474.000,- v.o.n.

2 waterwoningen met aanlegsteiger & tuin
• 5 slaapkamers & 2 badkamers
• 169 m2, vraagprijs €599.000,- v.o.n.

Prijzen inclusief Siematic keuken, Sphinx sanitair en Grohe kranen.
Inpandige parkeerplaatsen beschikbaar!
 
Meer informatie: Geraldine Hallie Groep 020-6267487 - www.blok62.nl

U bent voor informatie over beide projecten ook welkom 

tussen Kerst en Oud & Nieuw op IJburglaan 1281

2e parkeer-
plaats voor 

de halve 
prijs!

Prijzen inclusief: 
Luxe Siematic 

keuken (Siemens 
inbouwapparatuur), 
Hoge kwaliteit sani-

tair (Villeroy & Boch), 
Vloerverwarming en 
stompe deuren door 

gehele woning! 

De wandelaar wordt met behulp 
van een geluidsspeler door de wijk 
rondgeleid. Merel Willemsen schreef 
een vestigingsgeschiedenis van de 
bewoners van IJburg: hoe zij dit gebied 
verkennen en het zich eigen maken. 
Anne Wellmer ontwierp een soundscape 
van het eiland. Ook vertellen bewoners 
hoe het leven op IJburg is.

Het eerste wat de Duitse 
geluidskunstenares over IJburg te weten 
kwam, was dat er nog geen vogels op 
IJburg voorkwamen toen de wijk net 
gebouwd was. “Dat gegeven fascineerde 
me. Ik weet niet veel over vogels, maar ik 
dacht: vogels vliegen, zien een stuk land 
en strijken daar neer. Maar zo werkt het 
kennelijk niet.”

De kunstenares ging samen met 
Lammert van der Veen, vogelaar 
van het Diemerpark, op pad om de 
leefgebieden van diverse vogelsoorten 
op het eiland te bezoeken. Wellmer 
lacht: “Ik kan nog steeds geen vogels 
onderscheiden op basis van hun geluid. 
Ik luister naar vogels alsof ik naar muziek 

Blue printing
De resultaten van het onderzoek 
naar ‘een gemeenschap in 
wording’ worden gepresenteerd 
in de slotpublicatie Blue Print. 
Hiervoor worden er interviews 
gehouden met IJburgers en 
andere individuen en organisaties 
die betrokken zijn geweest bij 
projecten van Het Blauwe Huis 
en bij de totstandkoming van de 
wijk. Het Blauwe Huis is hiervoor 
de hele maand december, zeven 
dagen per week, van 12.00 tot 
18.00 uur geopend. Het huis 
wordt opnieuw blauw geverfd, in 
zijn originele staat teruggebracht 
en leeggehaald. De inventaris 
wordt op straat gezet. Bezoekers 
zijn van harte welkom om aan te 

schuiven bij de interviews of om 
hun eigen ervaringen te komen 
delen. 

Op zaterdag 19 december 
presenteert Marianne Maasland 
om 16.00 uur de resultaten van 
haar vierjarig onderzoek naar 
de woonbeleving op IJburg. 
Belangstellenden kunnen op 
woensdag 30 december vanaf 
17.00 uur ‘afscheid nemen’ van 
Het Blauwe Huis. 

Niet aan alle activiteiten van 
het kunstproject komt een eind: 
kinderbibliotheek Lees Je Blauw 
blijft gelukkig bestaan en is 
verhuisd naar het OKC, Erich 
Salomonstraat 326–332.

luister. Wandelaars moeten dus geen 
vogelkundige wandeling verwachten. 
Het eiland heeft mij geïnspireerd tot een 
muzikale sound. Als wandelaar lijkt het 
alsof je in je eigen film loopt.”

Anne Wellmer noemt de wind en het 
lawaai van de heikranen de opvallendste 
IJburgse geluiden. “Maar ook de 
afwezigheid van geluiden intrigeerde 
me. Aan het eind van de wandeling hoor 
je de wind ruisen in de bladeren van 
hoge bomen. IJburg kent dat geluid niet, 
omdat er alleen maar kleine boompjes 
staan. Dat is interessant aan zo’n nieuw 
landschap.”

De wandelingen van Soundtrackcity 
zijn voor twee jaar beschikbaar. Bij 
Het Blauwe Huis zijn tot eind dit jaar 
koptelefoons, een geluidsspeler en 
kaarten te leen. Daarna wordt de 
Espressofabriek op de IJburglaan 
het uitgiftepunt. De wandelkaarten 
en soundtracks zijn ook gratis te 
downloaden op www.soundtrackcity.nl.

Tekst: Dieuwertje Mertens

IJburg heeft haar eerste geluidswandeling. De wandeling maakt on-
derdeel uit van Soundtrackcity Amsterdam. IJburg is één van de acht 
Amsterdamse wijken waar een kunstenaar in samenwerking met 
een componist of geluidskunstenaar een geluidsroute ‘ontwierp’. 
Iedere wijk heeft een ander thema. De vogels op de eilanden vor-
men het uitgangspunt van de IJburgwandeling. Geluidskunstenares 
Anne Wellmer maakte de soundtracks in samenwerking met tekst-
schrijfster Merel Willemsen en Het Blauwe Huis.

Op woensdag 30 december sluit Het Blauwe Huis na bijna vijf jaar zijn deuren. De opvallende villa, die 
op 29 mei 2005 in gebruik genomen werd, moest een plek zijn voor het ongeplande, het nog niet ge-
dachte. Het was een tijdelijk project. De afgelopen vierenhalf jaar hebben in het huis 55 internationale 
cultuurmakers, architecten, schrijvers en wetenschappers gewoond en gewerkt en zijn er ruim 45 pro-
jecten de revue gepasseerd. Nu de eerste fase van IJburg zijn voltooiing nadert en zowel het gebied als 
de gemeenschap vorm hebben gekregen, is het moment gekomen om het project te beëindigen. 

soUNtRACkCity
hEt GElUiD vAN iJBURG

• karate voor kinderen en volwas-
senen Vereniging Shotokan Karate 
Centrum Amsterdam (SKCA) start op 
zaterdag 9 januari in de gymzaal van 
de Montessorischool op Steigereiland 
met karatelessen voor kinderen en 
volwassenen. Shotokan karate-do ken-
merkt zich door technische beheersing 
en diepgang, zowel fysiek als mentaal. 
De vereniging SKCA bestaat al vijfen-
twintig jaar in de Palmstraat in Am-
sterdam. Bregje Sijpesteijn – 5de dan 
(5de graad zwarte band) karateka – is 
een van de hoofdleraren. Zij gaat de 
lessen op IJburg geven met Carl Rijkes. 
Bregje: “Ik kom op IJburg steeds vaker 
volwassenen tegen die ooit een vecht-
sport hebben gedaan en er vanwege 
de verhuizing en het drukke gezins-
leven niet aan toe komen. Zij kunnen 
direct van start, want in de beginners-
cursus komen de eerste beginselen van 
karate aan bod. In de lessen wordt op 
een dynamische manier gewerkt aan 
zelfverdediging en fitheid.” De af-
deling op IJburg is onderdeel van de 
hoofdafdeling in de Palmstraat in het 
centrum van Amsterdam, zodat le-
den van de club kunnen trainen op de 
beide vestigingen. Meer informatie en 
aanmelden: Shotokan Karate Centrum 
Amsterdam, Bregje Sijpesteijn, info@
skca.org, www.skca.org. Open lessen 
(gratis): zaterdag 9 januari 2010, 9.30-
10.30 uur voor kids vanaf 7 jaar, en van 
10.30-12.00 voor volwassenen.

 nieuw
op ijBurg hEt BlAUwE hUis GAAt DiCht

Blue printing 1 t/m 31 december 2009 
Dagelijks van 12.00 - 18.00 uur (m.u.v. 1ste en 2de kerstdag) 
Actuele programma: www.blauwehuis.org 

Blue Printing wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor 
Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst Amsterdam. 
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Design GIETVLOEREN voor woning, winkel, kantoor, openbare gebouwen en sportcentra.

 bezoekadres/showroom 
 Motionvloer b.v.
 Hettenheuvelweg 16
1101BN Amsterdam-Z.O.

 postadres
 Motionvloer b.v.
 Postbus 12332
1100AH Amsterdam-Z.O.

T 020 3420400
F 020 3420401
I info@motionvloer.nl
W www.motionvloer.nl

ZiJN Dit DE NiEUwE MoNUMENtEN 
vAN stADsDEEl ZEEBURG? 

1

2
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7
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12

6

9

10

11

1514

1 woningen en kantoren abattoir 2 het Gemaal 
3 Gemaal Zeeburg 4 schoolgebouw Batjanstraat 
5 Fabrieksgebouw vettewinkel 6 kNsM-kompaszaal 
7 indië ii 8 volkskoffiehuis 9 loods en woning me-
taalfabriek 10 van der pekblokken ii 11 toegangshek 
Flevopark 12 woningen kNsM 13 kantine kNsM 
14 veemarktterrein 15 wooncomplex Greve 16 wacht-
lokaal handelsentrepot

Dit zijn de panden, toonaangevend voor de 
periode 1850 – 1940, die het volgens Zeeburg 
waard zijn behouden te blijven. In het voorjaar 
2010 besluit het Dagelijks Bestuur welke de 
status ‘monument’ zullen krijgen.

13

16

Winkelgebied Brazilië bestaat 
niet alleen uit het winkelcen-
trum, maar ook het Lloydhotel, 
de Verbindingsdam en Loods 
6, de Veemkade, de Oostelijke 
Handelskade, de zeilschool 
Nautiek en het water horen er-
bij. Brazilië functioneert als een 
goed wijkwinkelcentrum, maar 
deze mooie plek in het Ooste-
lijk Havengebied biedt méér 
mogelijkheden. De bijzondere 
architectuur, de culturele mo-
gelijkheden en het water, ge-
combineerd met een aantrek-
kelijk horeca- en winkelaanbod 
maken het gehele gebied aan-
trekkelijk voor toeristen en 
andere bezoekers. Wethouder 
Nico Papineau Salm: “Het moet 
allereerst functioneren als een 
goed wijkwinkelcentrum. Daar-
naast is dit is bij uitstek een 
plek om bezoekers te trekken 
die er ook een terrasje willen 
pakken, een wandeling willen 
maken, lunchen of winkelen.” 
Daarom hebben (culturele) on-
dernemers, woningcorporaties 
en stadsdeel Zeeburg besloten 
om met elkaar winkelgebied 
Brazilië te verbeteren. Dit ge-
beurt onder meer door van het 
Lloydplein een echte ontmoe-
tingsplek te maken, door een 
gevarieerder winkelaanbod te 
realiseren en door met steigers 
en terrassen meer de aandacht 
te vestigen op het water.

vERBEtERiNG 
wiNkElGEBiED BRAZilië
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Twee jaar geleden besloot dochter C. 
dat ze geen vlees meer wilde eten. 
Was ze eerst een echte carnivoor, nu 
moesten we onze weg gaan zoeken 
in het schap met vleesvervangers. 
Dat is overigens een gek schap, 
want als je dan toch geen vlees 
meer eet, waarom ga je dan dingen 

• tijdelijke studentenhuisvesting 
op Zeeburgereiland Op het Zeebur-
gereiland, ten zuiden van de trambaan, 
realiseert de Amsterdamse woningcor-
poratie De Key zo’n 440 studentenwo-
ningen. De verwachting is dat de units 
in maart bewoond kunnen worden. De 
studenten mogen er tot de zomer van 
2014 blijven. Daarna moet het terrein, 
volgens de plannen van Projectbureau 
IJburg, worden vrijgemaakt voor wo-
ningbouw.
• Elatik favoriete politicus van 2009 
Stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik (PvdA) 
is door het tijdschrift Cosmopolitan ver-
kozen tot favoriete politicus van 2009. 
Cosmopolitan presenteert in haar de-
cembernummer de zeven meest Sterke, 
Slimme, Sexy vrouwen van 2009. Cosmo-
lezeressen kozen Fatima Elatik tot hun 
favoriete politicus, Doutzen Kroes tot 
leukste topmodel en Kim Feenstra tot 
de ultieme Confidence Queen. Fatima 
Elatik zal een workshop debatteren 
voorzitten.
• haveneiland oost Blok 51a win-
naar Amsterdamse Nieuwbouwprijs 
2009 Voor de derde keer hebben de 
Amsterdammers hun stem uitgebracht 
voor het beste woningbouwproject van 
het afgelopen jaar. In de theaterzaal van 
de Openbare Bibliotheek Amsterdam 
maakte wethouder Maarten van Poel-
geest tijdens een live-uitzending van 
AT5 de winnaar bekend. Onder luid ap-
plaus ging de prijs naar de bewoners, de 
opdrachtgever Blauwhoed Eurowonin-
gen, de architect Queeste Architecten 
en de aannemer Slokker Bouwgroep. 
Haveneiland Oost Blok 51a ligt aan de 
Emmy Andriessestraat. Het is een rij van 
26 stadswoningen, variërend in grootte 
van 176 tot 193 m2. Door de ligging tus-
sen het Theo van Goghpark en de Groe-
ne Tunnel hebben de woningen aan 
beide kanten een vrij uitzicht. Queeste 
architecten wilde zowel de kwaliteiten 
van de stad als die van de natuur in het 
gebouw vangen en deze voor de bewo-
ners voelbaar maken. Haveneiland Oost 
Blok 51a kreeg van de Amsterdammers 
18% van de stemmen en was daarmee 
de nummer één van de tien genomi-
neerde nieuwbouwprojecten.

KorT
  nieuwS
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eten die daar zo veel mogelijk op 
lijken? Vegetarische hamburgers, 
vegetarische gehaktballen, 
vegetarische filet americain, het is 
allemaal een beetje raar.

Raar, maar zonder vlees is natuurlijk 
wel OK. Haar besluit sierde onze 
dochter; we vonden het wel getuigen 
van een eigen persoonlijkheid, toch 
één van onze opvoedingsdoelen. 
Geen of minder vlees is natuurlijk 
ook een bescheiden bijdrage aan 
een beter milieu. Vleesproductie is 
een hoop gedoe. Het kost een hoop 
graan en groen om een vrij kleine 
hoeveelheid vlees te produceren. 
Er komt veel CO2 bij vrij. En in veel 
gevallen zorgt vleesproductie voor 
een boel dierenleed.

We brachten de keren dat we vlees 
aten dus terug tot twee of drie keer 
in de week. Voor dochter C. was er 
dan een vegetarisch worstje of filetje. 
Het beviel uitstekend. Vegetarisch is 
niet alleen maar zemelen en linzen; 
we aten de lekkerste dingen. Zonder 
al te veel moeite leverden we onze 
bescheiden bijdrage aan dat betere 
milieu. Dochter C. bleek de verleiding 
van ossenworst en kip met knoflook 
uiteindelijk niet te kunnen weerstaan. 
Rond de herfstvakantie was het 
definitief gedaan met vegetarisch 
zijn. Maar het gezin houdt vol: we 
eten nog steeds drie tot vier dagen 
vleesloos. En we vinden het nog 
steeds lekker. 

Wethouder Jan Hoek

FEEstEliJk kERstDiNER vooR MiNDERBEDEElDEN BiJ N.A.p. 
Op Tweede Kerstdag is er in café-restaurant N.A.P. een diner voor minder-
bedeelden. 55 Klanten van de voedselbank zijn deze avond uitgenodigd 
om gratis aan te zitten aan een feestelijk viergangen-diner, aangeboden 
door N.A.P en haar leveranciers.

Zeeburgerbrug

de hoek van Jan vegetarisch

Opening 1990 Lengte 1184 meter Ontwerp Rijkswaterstaat, directie bruggen • Verkeersbrug over 
achtereenvolgens het IJmeer, De Nieuwe Diep en het Amsterdams-Rijnkanaal • Vormt samen met de 
Zeeburgertunnel de eerste Nederlandse brug-tunnel verbinding • Verbindt het Zeeburgereiland en de 
Watergraafsmeer met elkaar. • De brug vormde samen met de Zeeburgertunnel het sluitstuk van de Ringweg om Amsterdam, die met de ingebruikname van het weggedeelte 
tussen het Coenplein en het Knooppunt Amstel was voltooid. • Is een van de vier oververbindingen over het IJ • Halverwege de Zeeburgerbrug staat een 45 meter hoge 
betonnen pyloon die de bijnaam ‘De wokkel’ heeft gekregen.

‘iJBURG Mist EEN GRotE spEEltUiN’
Het wordt hoog tijd, vindt Yvonne Willems, 
dat IJburg een grote, uitdagende speeltuin 
krijgt. Om dat doel te bereiken heeft ze bij 
stadsdeel Zeeburg een zogeheten burgerini-
tiatief ingediend. Er zijn, meent de inwoon-
ster van IJburg, genoeg kleine, op heel 
jonge kinderen gerichte speeltuintjes, maar 
er is er niet eentje die ook geschikt is voor 
kinderen van alle leeftijden. De benodigde 
handtekeningen om het initiatief te kunnen  
indienen, had ze in no time bij elkaar.

Willems in een toelichting: “Er zijn best wel 
speelplekjes voor kleine kinderen. Maar meer 
dan een enkele wipkip en een gestileerde 
schommel staan daar niet. Een uitdagende, 
avontuurlijke speeltuin voor jong en oud, 
waar ook ruimte is om te rennen en waarin je 
uren kan spelen, is er niet. Daar is in de plan-
ning waarschijnlijk nooit over nagedacht. 
Daarom heb ik dit initiatief ingediend.”

Inmiddels hebben veel IJburgers zich achter 

Willems’ plannen geschaard en is er een 
lobby in gang gezet. Ook wordt er druk ge-
zocht naar partijen die eventueel een steentje 
willen bijdragen. Stadsdeelwethouder Den-
nis Straat heeft – nadat hij op 5 december 
door een groepje ouders en kinderen over 
het plan werd aangesproken - al laten weten 
dat hij er bepaald niet onwelwillend tegen-
over staat. Zoals het er nu voorstaat, zal het 
burgerinitiatief in januari in de stadsdeelver-
gadering worden besproken. 

• praktijk veralight: simontonthera-
pie Aan de Krijn Taconiskade 70 is Ver-
aLight gevestigd, de praktijk van Vera 
van der Laan. De praktijk is gericht op Si-
montontherapie, psycho-oncologische en 
psycho-sociale therapie. Wie kampt met 
kanker of een andere ingrijpende ziekte, 
heeft alleen aan medische hulp vaak niet 
genoeg; er is veel meer nodig om je echt 
beter te voelen en in je kracht te komen. 
Simontontherapie is een specifieke vorm 
van psycho-oncologische ondersteuning 

bij ernstige ziekten. Het is gebaseerd op 
het succesvolle model van emotionele 
interventie en ondersteuning, dat is ont-
wikkeld door de Amerikaanse radioloog/
oncoloog Carl Simonton. Hij stelde dat 
overtuigingen, gevoelens, gedrag en 
levenshouding je gezondheid sterk be-
invloeden. De therapie is bedoeld voor 

 nieuw
op ijBurg

volwassenen en kinderen bij wie een ern-
stige ziekte is geconstateerd en voor hun 
naaste betrokkenen. Ook mensen die iets 
willen doen om weer grip te krijgen op 
hun leven kunnen in de praktijk terecht. 
Vera van der Laan is psycho-sociaal the-
rapeut, maatschappelijk werker en loop-
baan- en lifecoach. www.veralight.nl
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de Brug
puzzel • strip • colofon • agenda

horizontaal 1 Geneesmiddel 6 behandelde zieke 12 Bijbelse reus 14 omtrek 15 stilte 17 filmgenre 
(afk.) 18 moed 20 uitroep van verbazing 21 geloofsgemeenschap 22 afwijking van de rechtszinnige 
leer 25 droombeeld 28 meisjesnaam 29 kerkelijke zang 31 molen van een werphengel 32 Amsterdamse 
tijd (afk.) 33 windrichting 35 mak 36 lidwoord 37 persoonlijk voornaamwoord 38 paar 40 vogel 
42 nachtspiegel 43 gekonkel 44 bezittelijk voornaamwoord 46 huisdier 48 deel van het gezicht 51 
prima (afk.) 53 de onbekende (afk.) 54 luchtblaas in water 56 speciale politie-eenheid (afk.) 57 in 
het aangehaalde werk (Latijnse afk.) 58 deel van een straat 60 houdingen 62 familielid 64 beroep 
aan het hof 66 binnenhalen van gewassen 68 oudste stad 69 onder andere (afk.) 70 Europeaan 72 
rivier in Frankrijk 73 de naam weet ik niet (afk.) 74 bouwterrein 76 het helpen 78 buitenberoep 79 
beveiligingsberoep.

verticaal 1 Specerij 2 lidwoord 3 direct voor gebruik gereed 4 horecagelegenheid 5 keurmerk 7 slee 
8 middel om gedachten uit te drukken 9 personen in dienst nemen 10 jongensnaam 11 ophijsen 13 
xenon (symb.) 16 vakantieverblijf 17 rand 19 vlies 21 leren band 23 autoteken Tunesië 24 roepia (afk.) 
26 eenheid van licht (afk.) 27 selenium (symb.) 30 karige gift 34 gewicht bepalen 36 zuurdeeg 38 
zeepwater 39 onderricht 40 telwoord 41 voegwoord 45 melkproduct 47 zich bevrijden van 49 stad in 
Zweden 50 toestel dat iets punts- of lijnsgewijs aftast 52 zanggroep 54 deugniet 55 jongensnaam 57 
niet gesloten 59 voegwoord 60 dagdeel (afk.) 61 windrichting 63 astaat (symbool) 65 karakter 67 vlug 
71 voorzetsel 74 soort ingenieur (afk.) 75 symbool voor ijzer 76 symbool voor helium 77 paardenkracht 
(afk.).

AGENDA
20 december
AFC IJburg’s 
kerstvoetbaltoernooi 
voor lagere scholen, 
aftrap ’s ochtends, 
Sporthal IJburgcollege. 
Basisschool Neptunus is 
(nu nog) houder van de 
wisselbokaal. 

20 december
Kinderfilm Sneeuwman, 
Filmhuis Vrijburcht,  
13.30 uur

Kinderfilm Wallace & 
Gromit, the curse of the 
Were-Rabbit, Filmhuis 
Vrijburcht, 15.30 uur

24 december
Live@N.A.P.: DJ vanaf 
20.00 uur, café-
restaurant N.A.P. (eerste 
kerstdag gesloten)

24 december
Film Oorlogswinter, 
Filmhuis Vrijburcht,  
20.30 uur

31 december
Oud en Nieuw all 
inclusive feest met DJ 
Olafyou (€ 60), 21.00-
03.00 uur

Dagelijks  
t/m 31 december
Blue Printing: 
slotpublicatie  
Het Blauwe Huis,  
12.00-18.00 uur

7 januari
Film The last days of 
Shismaref, Filmhuis 
Vrijburcht, 20.30 uur

10 januari
Muziek Aerodynamic, 
Muziekhuis Vrijburcht, 
11.00 uur

19 februari
de Brug nr. 1 - 2010 
verschijnt

vermelding in  
de agenda?
info@debrugkrant.nl

Bungee Billy Maarten Gerritsen

pUZZEl pRiJsvRAAG

Deze puzzel wordt u aangeboden door café-restaurant Blok 4, iJburglaan 500, Amsterdam

Win een dinerbon ter waarde 
van € 75,00 te besteden bij 
café-restaurant Blok 4!

Wilt u deze doldwaze 
dinerbon winnen?
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. 5 was: 
automobiliste. De winnares, 
Sandra Felter uit Amsterdam, 
heeft de prijs inmiddels in 
ontvangst genomen.


