
Beroemde  
brouwerij ’t IJ
breidt uit naar  
Zeeburgerpad.
Over schroten, maischen 
en nieuw bier.

Vis van Piet  
uit het Havengebied,

ligt ‘avonds op je bord  
bij Wilde Zwijnen.

Verser kan niet.
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deBrug

In het Diemerpark staan voor 
sportpark IJburg (AHC IJburg 
en AFC IJburg) zes velden 
gepland. Vier ervan zijn al 
aangelegd. Een adequate 

Voor de draagvleugelboot die 
Amsterdam met Velzen-Zuid 
verbindt, is al een nieuwe be-
stemming gevonden, de digitale 
petitie van IJmuidenaar Johan 
Sieraad voor behoud ervan ten 
spijt. Een woordvoerder van 
Connexxion zegt dat de boot zal 
worden ingezet als veer tussen 
Almere en Amsterdam. Stads-
deelwethouder Van Spijk ziet dit 
als een belangrijke ontwikkeling.
 
Speciaal voor de nieuwe veer-
dienst zal de eindhalte van tram 
26 200 meter opschuiven en een 
keerlus krijgen. Ondernemers 
in het IJburgse havenkwartier, 
onder wie Martin van Schoen-
makerij IJburg, klinken opgeto-
gen. “Het gebied zal een enorme 

parkeeroplossing hoort bij een 
sportpark, vindt iedereen, maar 
erover nagedacht werd er pas 
laat en een beslissing erover is 

tot nu toe uitgesteld. Vorig jaar 
werden zes te onderzoeken 
opties door de stadsdeelraad 
vastgesteld: drie ín het park, 

Een bewogen vergade-
ring werd het, dinsdag 
26 maart. De door het 
Dagelijks Bestuur van 
stadsdeel Oost voorge-
dragen oplossing voor 
parkeren bij sportpark 
IJburg – 62 parkeerplek-
ken in het Diemerpark – 
werd er door de  
commissie Openbare 
Ruimte en Financiën 
besproken. Maar eerst 
kwamen 25 insprekers 
aan het woord, een re-
cordaantal. Parkeren in 
het Diemerpark blijkt 
een precaire kwestie. 
Aan het eind zal niet ie-
dereen zal tevreden zijn.

Door Linda van den Dobbelsteen

twee in de zone Amsterdam-
Rijnkanaal bij de Buitenkerker-
weg en de optie parkeren onder 
winkelcentrum IJburg.

Sindsdien roeren alle par-
tijen zich, voorstanders en 
tegenstanders. De sportclubs, 
vereniging Vrienden van het 
Diemerpark, buurtbewoners, 
ecologen, de fietsersbond, 
vogelwerkgroepen et cetera. 
Vorige maand droeg het Da-
gelijks Bestuur optie 1a, 62 
parkeerplekken in het park 
net over de brug bij de Oever-
zeggestraat, voor als de beste 
(minst natuur belastende) op-
lossing. Sindsdien is de lobby 
heviger geworden. Gisteravond 
stonden de belanghebbenden 
lijnrecht tegenover elkaar.

Als de verschillende partijen 
(SP, VVD, PvdA, GroenLinks, 
Méérbelangen, D66) hun 
standpunt ten aanzien van  
het voorstel geven – 62 plekken 
in het park – blijkt hiervoor 
geen meerderheid te zijn.  
De wig tussen voor en tegen 
wordt alleen maar groter.  
Op de tribune klinkt gesis en 
geblaas…

Een bewogen commissievergadering over parkeren in Diemerpark. Met maar liefst 25 insprekers,  

voor en tegen. foto marti jn van den dobbelsteen

De draagvleugelboot, nu voor 

forensen Amsterdam-Velzen.  

foto marti jn van den dobbelsteen
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k Botox

‘Voor een 39-jarige zie je er nog 
best goed uit,’ zei de vriendin 
op de maandelijkse vrijdagmid-
dagborrel. Binnen werd het 
plotseling net zo koud als buiten. 
‘Overweeg jij wel eens botox?’ 
ging ze nog even door. ‘nee,’ ant-
woordde ik, me afvragend waar 
ze naar toe wilde.

‘Weet je dat er een hele scene 
van is, hier in de buurt?’ vervolg-
de de vriendin op samenzweer-
derige toon. ‘eens in de zoveel 

tijd komt er een spuiter bij een 
clubje vrouwen thuis.’ ‘een bo-
toxbeun?’ vroeg ik. ‘Zou kunnen,’ 
zei ze, ‘de kliniek vinden ze te 
duur. Zal ik ook eens gaan?’

‘Zeg dat ze er niet aan moet 
beginnen,’ zei een derde vrouw 
die bij ons kwam staan. ‘dan is 
het einde zoek. kijk maar naar 
linda de mol.’ Op tafel danste 
een aantal vrouwen. ik bekeek 
hen plotsklaps met heel andere 
ogen. 

We namen nog een wijntje. de 
vriendin fluisterde. ‘Zij daar, ja 
die daar met die gele jurk, zij 
gaat ook naar die botoxparty’s. 
dat hoorde ik tenminste.’ We 

keken rond of we nog iemand 
konden vinden, maar dat lukte 
niet. Waarop mijn vriendin be-
sloot ook maar op tafel te gaan 
dansen.

‘Vind je dat ik aan de botox 
moet?’ vroeg ik ’s ochtends aan 
hem met wie ik het bed deel. Hij 
keek op van zijn krant en mom-
pelde: ‘neuh. Waarom? kwestie 
van accepteren. in ieders leven 
komt nu eenmaal het moment 
dat de tijd je gezicht gaat teke-
nen.’

je hoeft je niet alles aan te laten 
leunen. Voorlopig slaapt hij met 
wie ik het bed deel maar even 
alleen.

LMB
Lees verder op pagina 5

Parkeerplaats bij sportvelden in Diemerpark? 

Grote wig tussen betrokkenen

boost krijgen.” Roel van N.A.P. 
ziet ook voordelen. “Komen die 
geblondeerde vrouwen uit Al-
mere ook eens eten.” Op Tweede 
Paasdag maakt Connexxion om 
12.00 uur een proefvaart. Er 
is plek voor enkele passagiers. 
Wie mee wil, moet op tijd op de 
steiger aan de IJmeerzijde van 
de haven staan.

Veerverbinding tussen  
Almere en Amsterdam

architect Jan van Erven  
Dorens, geïnspireerd door 

de wildheid en creativiteit van de 
jaren ’80, is liever tegendraads dan 

dienend. ‘ik ben eigenzinnig.’
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    Muiden / Weesp 

Wanneer u op uw computer:  
‘de ideale tuinbamboe’intypt, dan  
verschijnt vanzelf de naam Fargesia in 
beeld. Wilt u voor uw tuin of balkon  
bamboeplanten aanschaffen dan bent u 
welkom in het Bamboepark te  
Schellinkhout. Wij hebben deze mooie 
bamboesoort dit voorjaar in alle maten en in 
voldoende aantallen op voorraad.  
Welkom dus.
Charley Younge

Bamboes voor  
tuin en balkon

Bamboepark Schellinkhout | Dorpsweg 125 | 1697 KJ Schellinkhout  T 0229-501309

www.bamboe-ic.nl | www.fargesia.nl

WoenSDag T/m zaTerDag 10.00 ToT 17.00 uur 
BeiDe paaSDagen 12.00 ToT 17.00 uur

openingSTiJDen 

restaurant I-Grec
gratis karafje wijn tegen inlevering van deze advertentie

jean Desmetstraat 121   1087 DH Amsterdam IJburg   tel. (020) 4 16 20 18  
mobiel 06 12 09 06 06  info@restaurantigrec.nl  www.restaurantigrec.nl

café restaurant i-grec op ijburg dagelijks geopend vanaf 14.00 uur 
voor borrel, diner en take away! HappY DaYs elke maandag, dinsdag en 
woensdag een selectie uit onze hoofdgerechten voor 10 euro.  
LiVe MuZiek op zaterdag met George & George.

F a m i l i e  m e d i a t i o n

P e m m e l a a r

Gaat u scheiden? Heeft u onenigheid 

over de alimentatie of omgangsregeling? 

met Pemmelaar mediation vindt u samen 

toch de juiste oplossing, met de zeker-

heid dat alles juridisch perfect geregeld 

is. meer weten? Kijk op pemmelaar.nl of 

bel 020 260 55 50. Wij werken op iJburg 

en in het Centrum. ‘s avonds en overdag.

Jeugd & Volwassenen
Jeugd & Volwassenen

Gratis proefl es!Jeugd & Volwassenen
Jeugd & Volwassenen    Amsterdam 

Dance Centre

Amsterdam Dance Centre/lokatie IJburg
Krijn Taconiskade 444
020-6161885/4163646

info@amsterdamdancecentre.nl
www.amsterdamdancecentre.nl

gratis voor de deur parkeren na 19.00 uur!

Vergeeft u mij mijn brakheid, o barmhartige 
lezer. ik verkeer in deze gammele staat van-
wege een vergiftiging. de meneer achter de 

bar bleek een slechte te zijn. dit duivelse goedje 
leek in eerste instantie op iets dat in de hemel 
thuishoort. maar na een aantal uur besef ik dat 
niets minder op de waarheid lijkt. mijn levenslust 
sloop vanochtend stiekem de deur uit. Hij nam 
al mijn ambities en vreugde mee. ik ben nu niets 
minder dan een lege verpakking. niet eens een 
euroshopperverpakking want die zijn nog wel kek. 
meer een verpakking van iets dat in een kerstpak-
ket zit. aan de inhoud heb je al niks dus wat moet 
je nou met al dat plastic eromheen? Zonde van de 
olie. Had er nou maar benzine van gemaakt dan 
konden we tenminste een leuk ritje met de auto 
maken naar euro disney of zo. ik weet dat ik dit 
al vaker heb gezegd maar deze keer meen ik het 
echt. nooit meer zal ik drinken. drinken is voor 
losers en ik ben sinds vandaag geen loser meer. 
ik ga me bezig houden met het winnen. dat past 
ook veel beter bij mij. ik ben een gezonde suc-
cesvolle man en die horen gewoon te winnen. ik 

moet u zeggen dat ik blij ben deze keuze gemaakt 
te hebben. Wat dacht ik wel niet? Vroeger toen ik 
nog dronk. ach. je moet op een gegeven moment 
volwassen worden en dit is mijn moment. neemt 
er iemand foto’s van?
alleen de linkerkant graag. Stoppen met drinken 
is helemaal niet zo moeilijk. ik ga dit vaker doen. 
gewoon af en toe.

einde.

u vraagt zich natuurlijk af of het Willie Wartaal 
uiteindelijk gelukt is om te stoppen. ik zal het 
u vertellen maar voel eerst hoe ik de spanning 
opbouw. iets meer nog… nog iets meer… jep. 
Stop. tot hier. Het… is… Hem… niet gelukt. Hij 
schreef het bovenstaande stukje onder invloed van 
vele deciliters sherry. Het schijnt zeer slecht met 
hem te gaan vanwege zijn drankprobleem en hij 
woont doordeweeks onder de amsterdamsebrug. 
in het weekend zit hij bij zijn vriendin in een blijf 
van mijn lijf huis.

wiLLies wArtAAL
Natte versnaperingen

Fysiotherapie,  
massage en meer. 

Passie voor het lichaam.

www.fysiro.nl

praktijk FYSIRO

verkeersschool

+31 6 50445562
www.eD-IshAk.Nl

eD-IshAk

Auto- motor- 
bromfiets- theorieles

www.napamsterdam.nl

7 dagen per week geopend 
ma-vr vanaf 9 uur | za-zo vanaf 10 uur

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

www.lifeandkicking.nl

volg ons op facebook
facebook.com/lifeandkicking

Nieuw voor 
onze leden

Smoothie bar
     Superfood+

Vanaf medio april

Nieuwendammerdijk 526 L8 | 1023 BX Amsterdam
T 020 6365959 F 020 6322498 | Spijkerp@xs4all.nl

Neem de advertentie mee 

voor 1e bezoek korting van 20%

Uw winkel voor perfecte service en specialist op gebied 
van sanitair, electra, IJzerwaren, gereedschap en tuin 
gereedschappen enz enz. Spijkeridee Doe Het Zelf een 
bedrijf voor de vakman en doe het zelver.
500m2 winkel met een zeer uitgebreid assortiment.

Gelegen op bedrijven terrein Gembo Nieuwendam.
3 minuten van rondweg A10 afslag S115 Nieuwendam.

Altijd vrij parkeren voor de deur. Geopend Maandag 
t/m vrijdag  van 8.30 tot 17.30 uur. Zaterdags van 
9.00 tot 17.00 uur.

Nog geen gracht  
tussen iJburg 1 en  
Centrumeiland
Het graven van de gracht tussen de Wim Noordhoekkade en 
de Muiderlaan, natuurlijke afscheiding tussen IJburg 1 en 
Centrumeiland, is uitgesteld. Vanwege bezuinigingen bekijkt 
de gemeente van alle geplande investeringen in de openbare 
ruimte of ze op korte termijn noodzakelijk zijn. Waarschijn-
lijk wordt voor deze zomer beslist welke investeringen toch 
gedaan worden. Mocht het grachtgraven op IJburg hier niet bij 
zitten, dan komt het voormalige bouw- en opslagterrein wel-
licht beschikbaar voor tijdelijke initiatieven.

De laatste bouwkeet op het terrein van de toekomstige gracht 

gaat alvast tegen de vlakte. foto martijn van den dobbelsteen

Het festival in 2012. foto martijn van den dobbelsteen

‘Je moet zeilen  
als de wind waait’

21 april 2013: Open Haven Festival iJburg 

Het vaarseizoen begint, de sluisdeuren komen knarsend in beweging. Traditiegetrouw vindt dan het Open Haven 
Festival plaats. Op 21 april, in de IJburgse haven. Die dag schrobben leden van de watersportvereniging voor dag 
en dauw de steigers schoon.

Net op tijd, want om 12.00 uur 
worden drieduizend bezoekers 
verwacht. Ondernemersver-
eniging Parel van Amsterdam 

en Watersportvereniging 
IJburg hebben gezamenlijk 
een bont programma in elkaar 
gezet. Muziek, een markt en 
spannende dingen op het 
water.

De waterbubbels zijn terug, 
een populair onderdeel. Wie 
durft zich over de kop door het 
water te laten rollen? Natuur-
lijk kun je proeven van het 
zeilen, er zijn optimistjes be-

schikbaar. Er varen supboards 
en surfers, de reddingsbrigade 
laat zich zien, net zoals de 
Veerdienst Amsterdam met 
de pont naar Pampus. Diverse 
schepen zijn opengesteld voor 
bezichtiging.

Op de kade is ook van alles te 
doen. Er staan marktkramen 
met verse haring, boeken, 
sieraden, wijn en nautische 
gadgets. Op het grasveld zijn 
spelletjes, er is eten en drinken 
en ook livemuziek, van zee-
mansliedjes tot moderne rock.

De komende weken wordt 
het programma verder uitge-
breid. Hou voor het volledige 
programma de Open Haven 
Festival-pagina op de website 
van de Brug in de gaten (de-
brugkrant.nl/rubrieken).

Wil je op de markt staan? Mail 
dan naar parelvanamsterdam@
gmail.com. 

Open Haven Festival, zondag 21 
april van 12.00–18.00 uur in de 
haven van IJburg.

Van de Oostredactie

Kunst fietsroute 
Diemerpark- 
indische buurt
Om de veelgebruikte 
fietsroute Dick Hillenius-
pad-Nesciobrug-Moluk-
kenstraat een beetje op te 
vrolijken heeft IJburger 
Sandra Hueber het project 
Fiets je Blij opgericht. 
Via het crowdfunding-
platform voorjebuurt.nl 
probeert ze geld bij elkaar 
te sprokkelen voor kunst-
werken langs de route. 
Hueber: “Ik wil zorgen 
voor een vrolijke, prettige 
en veiliger fietsroute van 
IJburg naar de stad. Samen 
met kunstenaars heb ik 
verschillende vrolijke en 
kleurrijke kunstobjecten 
en beschilderingen be-
dacht voor de route, die nu 
op sommige plekken on-
veilig aanvoelt. De vergun-
ningen voor de eerste drie 
kunstwerken zijn al gere-
geld. Zodra er genoeg geld 
is ingezameld, kunnen we 
van start. We beginnen 
met het elektriciteitshuisje 
in het Diemerpark, aan de 
voet van de Nesciobrug. 
Dit wordt beschilderd 
alsof het is ingepakt met 
cadeaupapier van reflec-
terende en in het donker 
oplichtende fietsjes. Hier-
voor is €3350 nodig. Zodra 
dit is gerealiseerd, gaan we 
geld bijeenbrengen voor 
vogelhuisjes en belletjes 
in de bomen.”
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MAXIS IN BEWEGING

Elke donderdag en 
vrijdag koopavond 

tot 21.00 uur

elk
weekend

Springkussen en gratis popcorn

Diverse sportactiviteiten
Kom zelf bij Maxis sporten en maak 
kennis met diverse sportverenigingen
voor meer informatie: www.maxis.nl

Diverse sportactiviteiten
Kom zelf bij Maxis sporten en maak 
kennis met diverse sportverenigingen
voor meer informatie: www.maxis.nl

2 - 29
april

20
april

27
april

Kanskaartactie
Elke week prijzen

Elke 
zondag 

open!
van 12.00 - 

17.00 uur

Voordelig tanken  •  www.maxis.nl  •  Gratis parkeren  

Alvast noteren: 
9 juni feest op 
iJburg
Op zondag 9 juni organi-
seert stadsdeel Oost het 
feest ‘10 jaar IJburg’ in 
het Theo van Goghpark, 
voor alle IJburgers. Het 
stadsdeel wil er voor 
alle inwoners een mooi 
evenement van maken. 
“Jong en oud, rijk en 
arm, en van Steigereiland 
Noord tot Rieteiland 
Oost, het is de bedoe-
ling om zoveel mogelijk 
bewoners op de dag zelf 
een rol te geven.”

Parkeeroplossing Diemerpark zal 
niet iedereen tevreden stellen
De sportclubs zelf, die zich 
bezwaard voelen dat hun be-
zoekers een flink stuk moeten 
lopen, zijn vooral bang voor 
vertraging. Als er nu geen 
besluit wordt genomen, komt 
de verdere uitbreiding van het 
sportpark in het geding, terwijl 
de wachtlijsten alsmaar groeien.

De tegenstanders gaat het om 
de natuurwaarden van het park, 
zoals zeldzame diersoorten, 
en ook om het recreatiegenot. 
Auto’s horen niet een stadspark 
en er andere oplossingen vinden 
zij. Ook de eigenaren van jacht-
haven De Vioolsleutel hebben 
een stem. Al zes jaar is hun een 
bescheiden parkeerterrein bij 
hun erf aan de Buitenkerkerweg 
beloofd. Zij zien een met de 
sportclubs gedeelde parkeer-
plek aan de Buitenkerkerweg 
best zitten.

De discussie lijkt eindeloos. 
Maar deze kwestie moet naar 
de raad, voor de sportver-
enigingen. Er moet een goed 

onderbouwde optie voor par-
keren in het bestemmingsplan 
worden opgenomen. Daarover 
zijn eigenlijk alle leden het 
vlak voor middernacht eens.

Voor geen enkele onderzochte 
optie lijkt een meerderheid 
zijn. Drie van de zes partijen 
vinden parkeren in het park 

not done. De stemming in de 
stadsdeelraad op 9 april zal dus 
spannend worden.

De uiteindelijk gekozen op-
lossing zal na 9 april worden 
uitgewerkt en meegenomen in 
het Herinrichtingsplan Die-
merpark fase 2 komend najaar. 
Op zijn vroegst in 2014 kan 

dan een parkeervoorziening 
worden gerealiseerd. 

Voor de eigenaren van de Viool-
sleutel was er een lichtpuntje. 
Portefeuillehouder Van Spijk 
zegde toe bij hun terrein aan de 
Buitenkerkerweg onder de Nes-
ciobrug ongeveer tien parkeer-
plekken te kunnen realiseren.

Vervolg van pagina 1

Voor- en tegenstanders van parkeren in het Diemerpark samen op de publieke tribune. Ze kwamen deze avond 

niet nader tot elkaar. foto martijn van den dobbelsteen

1 miljoen voor meer huurhuizen in Oost
Amsterdam Oost gaat 1 miljoen euro investeren in huurhui-
zen voor middeninkomens en een impuls voor stilliggende 
bouwprojecten. De deelraad van Oost stemde onlangs in met 
dit voorstel van de PvdA. Mocht het budget niet volledig be-
steed worden in 2013, dan vloeit het overgebleven deel terug 
naar de algemene reserve.

De bouw op Zeeburgereiland komt maar langzaam op gang. 

foto martijn van den dobbelsteen

Beginnerscursus 
karate voor  
volwassenen
Bij SKCA-IJburg trainen 
ruim 125 karateka’s in 
verschillende nive-
augroepen, van absolute 
beginners tot zwarte 
band-specialisten. Op 
woensdag 3 april start 
weer een beginnerscur-
sus karate voor volwasse-
nen bij Shotokan Karate 
Centrum Amsterdam 
(SKCA). Beginners kun-
nen voor 25 euro twee 
maanden op proef ken-
nismaken met karate. De 
trainingen worden gege-
ven door gediplomeerde 
leraren. De lestijden zijn 
maandagavond om 20.30 
uur in het Centrum voor 
Vrije Tijd aan het Ed 
Pelsterpark, woensdag 
om 18.30 uur en zaterdag 
om 10.45 uur bij SKCA 
in de Montessorischool 
Steigereiland. Meer in-
formatie en aanmelden, 
info@skca.org, www.
skca.org, 020–6182342 
(Bregje Sijpesteijn, 5de 
dan).

Boerderij Honswijck in Weesp. 

educatie en feestjes Bij de Boerin
Niet ver buiten de stad, tussen de groene weilanden aan de Vecht, 
ligt aan de Lange Muiderweg in Weesp de nostalgische rietgedekte 
boerderij Honswijck. Sinds jaar en dag worden hier koeien gemol-
ken, maar tegenwoordig is het erf – op afspraak – ook geopend voor 
bezoekers van alle leeftijden. Irmgard Wortel organiseert hier ‘Bij de 
Boerin’: een mix van educatie en recreatie. Kinderen kunnen er hun 
verjaardagsfeestje vieren, van een boerderijfeest tot vogelhuisjes 
pimpen. Tieners kiezen misschien voor een hilarische boerenver-
sie van het familiespel Ik hou van Holland, met een heus rad van 
fortuin. Maar ook groepen (workshops) en schoolklassen kunnen 
terecht op Honswijck. Wortel: “Het is al jarenlang mijn werk en pas-
sie om klein en groot in contact te brengen met dieren en de natuur. 
En dat is nodig, want inderdaad, veel kinderen weten niet meer waar 
de melk vandaan komt.”
Lezers van deze krant krijgen €10 korting op een activiteit die wordt gereser-
veerd voor 15 april. Voor meer info kijk op www.bijdeboerin.nl.

workshop televisie maken
Op donderdag 4 april organiseert IJburgTV een nieuwe workshop te-
levisie maken. Dit keer komen verslaggeving, camerawerk en montage 
aan de orde. Deelname aan de workshop is gratis. De avond begint om 
20.30 uur in het IJburg College. Meld je aan op info@ijburgTV.nl en 
geef aan waar je voorkeur voor een van de disciplines ligt. Een tip van 
het productieteam: doe het snel want er is maar een beperkt aantal 
plaatsen. Lees op www.debrugkrant.nl het verslag van de vorige work-
shop (zoekterm ‘elke scene moet een verhaal vertellen’).

Ook geld naar jongeren  
en frisse scholen
Tegelijkertijd wordt een begrotingsmeevaller in stadsdeel 
Oost onder andere besteed aan jeugd en schoolgebouwen. 
Een meerderheid van de deelraad stemde in met de voorstel-
len van D66 om 3 miljoen te besteden aan jongerenvoor-
zieningen op IJburg en het opfrissen van schoolgebouwen 
in het stadsdeel. Door het uitblijven van IJburg 2 en ouder 
wordende kinderen is een groot tekort aan voorzieningen 
voor jongeren ontstaan, vooral voor meiden. De investerin-
gen in de schoolgebouwen moeten zorgen voor een beter 
binnenklimaat en energiebesparing. 

De PvdA ziet van dezelfde meevaller (6,5 miljoen euro) graag 
geld gaan naar wonen, armoedebestrijding en bewoners-
voorstellen. Ook daar stemde de deelraad mee in.

Dansen op 
de Jaap 
edenbaan 
Op zaterdag 6 

april kun je voor één 
keertje dansen op de 
beroemde schaatsbaan 
van Amsterdam. Dan 
maakt Next Monday’s 
Hangover er met een 
‘overweldigend decor, 
sterke line-up en ver-
rassende randprogram-
mering’ een Noah’s Ark 
van. De organisatie hoopt 
dat de gasten het dieren-
thema in hun outfit laten 
terugkeren. Het ijs wordt 
voor de gelegenheid 
gesmolten. Kijk voor de 
line-up en verdere info 
op de Facebookpagina.
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Een Braziliaanse 
voetbalwedstrijd 
bijwonen in het 

Olympisch Stadion
van Amsterdam THEMA 

BRAZILIË

Braziliaanse 
carnavalsparade 

houden

Met 
recyclemateriaal 
kunstvoorwerpen 

maken

Geld inzamelen 
voor een goed doel

in Brazilië

Leren spelen 
met Braziliaanse 

muziek-
instrumenten

IN SAMENWERKING MET

b u i t e n s c h o o l s e  o p v a n g
.

.

Maak nu een afspraak of 
loop even binnen en ontdek 
wat Tandartspraktijk IJburg 
u te bieden heeft 
Orthodontische behandelingen 
• Mondhygiene; ook op zaterdag 
Ruime ervaring met Lumineers / Facings / en andere 
estetische behandelingen Ruime ervaring in behandeling van 
angstige patienten • Kindvriendelijke behandelingen • Bleken van tanden 
• Implantologie

Voor kinderen tot 18 jaar 

is behandeling bij de tandarts gratis

 نانسألا بيبط دنع يناجم مهجالع ةنس 18 يوذ بابشلاو لافطألل
18 yaşından küçük çoçuklara diş tedavisi ücretsizdir

Sabia usted que los niños menores de 

18 años son atendidos sin costo alguno.

Did you know that children u
p until 18 

years old get fr
ee dental treatm

ent?

Nosotros contamos tambien con el servicio de un dentista que habla 
español los dia Lunes y Jueves. Si usted desea hacer una cita llamar 
al numero 0615376879.

info@tandartspraktijkijburg.nl | www.tandartspraktijkijburg.nl

Tandartspraktijk IJburg
IJburglaan 1287

1087 GJ Amsterdam
tel. 020 416 66 54

OV: halte Diemerparklaan
naast Restaurant Bloem
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Ankerp laa ts  42  T  020-6319411  

De spor tspec ia l i s t  van  Amsterdam-Noord

Winkelcentrum ‘in de Banne’

laatste kans
alle voetbalschoenen 

en sportschoenen 
nu 50% korting

alle mode schoenen 
nu 70% korting

We staan van dinsdag tot en  
met zaterdag op het Wilhelmina 
plantsoen te Diemen.

Tevens staan wij op braderieën 
en zijn wij in te huren op feesten, 
partijen, en evenementen.

Glenn’s Patat

0641972220
glenn’s patat | wilhelminaplantsoen | diemen

ambachtelijke 
vers gesneden 
vlaamse frites

zozoet.eu

zozoet.eu

Bag toBag to
 work

Bag to
 work

Bag to

Door Linda van den Dobbelsteen

In de winkel vind je een grote 
verzameling tweedehands spul-
len, uiteenlopend van kleding 
(veel kleding) tot boeken en 
gebruiksvoorwerpen. In goede 
staat. Boven de zaak zitten het 
kantoor en het HIV testing center, 
een belangrijk onderdeel van 
het concept. Het is de werkplek 
van marketingmanager Linda 
van Beest en store manager 
Chris Vermaak.

“Iedereen kan hier binnenval-
len om te shoppen én zich te 
laten testen,” legt Van Beest uit. 
“Ook als je geen geld hebt. We 
doen de hiv-test anoniem, en 
binnen 20 minuten heb je de 
uitslag.” Binnenkort is er zelfs 
een 1 minuut-test. “Ons publiek 
is heel divers, van locals tot 
toeristen en van gays tot buiten-
landse studenten.”

Aids Healthcare Foundation 
werd in 1988 opgericht in Los 
Angeles, als hospice. In die tijd 
was aids een dodelijke ziekte 
die wild om zich heen greep. 
Inmiddels zijn er in Amerika 23 
tweedehandszaken, compleet 
met een testkliniek, een apo-
theek en medische en geeste-
lijke zorg. Iedereen in Amerika 
kent Out of the Closet, mede 

doordat sterren als Ellen de 
Generes spullen doneren.

De organisatie koos Amsterdam 
als springplank naar Europa 
vanwege de onbevooroordeelde 
cultuur, het dorpse karakter en 
de lokale gay-community. Van 
Beest: “Hiv is inmiddels een 
chronische ziekte, maar bewust-

wording is nog altijd nodig. In 
sommige landen, zoals Oekra-
ine, is het nog steeds een ramp. 
Out of the Closet moet hier, net 
als in Amerika, een plek gaan 
innemen in de gemeenschap.”

Bij de tests kun je ook advies 
en counseling krijgen. Het 
personeel is onbevooroordeeld 
en speciaal opgeleid om voor-
lichting te geven. De komende 
maanden vind je Out of the 
Closet op verschillende festivals 
in Nederland en België, “voor 
die zo nodige awareness. Het 
weten van je status is nog steeds 
het allerbelangrijkst.”

Het geld voor de verschillende 
programma’s van de stichting 
(96%) komt uit de winkelver-
koop. “Wij genereren geen 
budget via giften, maar via de 
verkoop van spullen,” zegt store 
manager Chris Vermaak. Ter 
voorbereiding op Out of the 
Closet Amsterdam bezocht 
hij vijf winkels in Florida. De 
noodzaak is daar anders, zag hij. 
“In de VS bestaat er geen ver-
plichte medische verzekering, 
bijvoorbeeld. Aan mij de taak 
het concept aan te passen naar 
Nederlandse behoeften. Hier 
zijn er geen vaste typen mensen 
die je wilt bereiken. Iedereen 
moet zich op z’n gemak voelen 
en alles durven vragen.”

Heb je spullen voor Out of the 
Closet? Voor meer info kijk je 
op outofthecloset.org/nl en op 
de Facebookpagina Out of the 
Closet. Houders van een stads-
pas krijgen 25% korting op hun 
aankopen.

Out of the closet

voor een hippe jeans 
én een hiv-test 

Konijnenopvang 
in Oost 
In de Watergraafsmeer 
is op kinderboerderij De 
Werf een konijnenopvang 
geopend. Een wens van 
Dierenambulance Amster-
dam, omdat konijnen in 
Amsterdam en omgeving 
op grote schaal gedumpt 
worden. Doel van de konij-
nenopvang is om de dieren 
zo goed mogelijk op te 
vangen en te herplaatsen. 
De initiatiefnemers hopen 
ook te bewerkstelligen 
dat bewoners hun konijn 
voortaan niet in de die-
renwinkel kopen, maar uit 
een opvang halen. Daarbij 
is voorlichting belangrijk. 
“Mensen realiseren zich 
vaak niet dat konijnen 
groepsdieren zijn, en dat je 
er dus altijd minimaal twee 
in een hok moet zetten.”

Fiets mee met 
team 42 in DOK48
Tijdens het Open Haven 
Festival vindt in DOK48 
een sportief spektakel 
plaats ter voorbereiding 
van Team 42. Hierbij doen 
vier IJburgers mee aan La 
Marmotte 2013, een wie-
lerklassieker in de Franse 
Alpen voor het goede doel. 
Initiatiefneemster Joyce 
Keizer probeert op met drie 
teamleden in 24 uur – van 
zaterdag 20 april 16.00 tot 
zondag 21 april 16.00 uur 
– 1100 kilometer af leggen 
op vier ergotrainers, precies 
de afstand van de IJburgse 
haven tot de voet van de 
Alpe d’Huez. 
Je kunt team IJburg 
sponsoren, en daarmee 
Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind. 
Dat kan door 20 euro te 
doneren en een of twee uur 
mee te fietsen in DOK48. 
Deelnemers maken ook 
nog kans op leuke prij-
zen. Reserveer je plek via 
Facebook ‘42 GOES 24’, 
of meld je aan bij DOK48 
of ter plekke tijdens het 
Open Haven Festival. Snelle 
beslissers kunnen zelf 
bepalen hoe laat ze willen 
fietsen. Tijdens de gehele 
24 uur is er uiteraard feest 
in het café. Meer info? 
joycekeizer@gmail.com / 
www.move4kids.nl.

Iedereen in Amerika kent de Out of the Closet-
keten van Aids Healthcare Foundation. Hier nog 
niet. Vanuit de Jodenbreestraat – waar vorig jaar de 
eerste winkel buiten de VS openging – probeert de 
organisatie Europa te veroveren. “Bij ons doneer je 
geen geld, maar spullen, iets van jezelf.”

Deel van het team Out of the Closet Amsterdam. Links Chris Vermaak, rechts Linda van Beest.  

foto martijn van den dobbelsteen

Tidorestraat, Indische buurt. foto martijn van den dobbelsteen

Zondags lager parkeertarief voor visite in Oost 
Bezoek van bewoners in Amsterdam Oost kan vanaf najaar 2013 wel-
licht goedkoper parkeren. De door D66 gewenste bezoekersregeling 
wordt serieus onderzocht. Die regeling houdt in dat de bewoners 
van Oost een bezoekerskaart kunnen aanschaffen, waarmee hun 
bezoek tot 10 uur per maand voor de helft van het geldende tarief 
kan parkeren. Het dagelijks bestuur gaat twee voorstellen voor de 
bezoekersregeling verder uitwerken. In het najaar besluit de stads-
deelraad of de regeling direct in het hele stadsdeel of eerst in een 
beperkt gedeelte zal worden ingevoerd. 

Kofferbakmarkt op parkeerplaats Blijburg
Op zondag 31 maart is er weer een kofferbakmarkt op de 
parkeerplaats Blijburg. Op deze markt verkoop je spullen 
vanuit je auto, en koop je ‘veel voor weinig’. De kofferbak-
markt ontstond jaren geleden tijdens Koninginnedag en is 
geïnspireerd op de vrolijke hippiemarkten die je wel ziet op 
Ibiza en in Goa.  De kofferbakmarkt vindt elke laatste zondag 
van de maand plaats, behalve in april, dan is het op de 21ste, 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zie ook Facebook: kofferbakmarkt/
carbootsale. Aanmelden voor verkoop op de markt kan via 
kofferbakmarkt@gmail.com.

Op 1 april gaan de forten open
Op Tweede Paasdag openen de forten van de Stelling van 
Amsterdam hun deuren. Thema: militaire communicatie. 
Jeugdige bezoekers kunnen dan onder meer de geheimen van 
morse, codes en spionnen ontdekken. Op Diemerdam speel je 
bijvoorbeeld het spel Spion in de Stelling waarbij via puzzels, 
duivenpost en telegrafie een mysterie wordt ontrafeld. Ook 
Fort Pampus is geopend. Het programma vind je op www.stel-
lingvanamsterdam.nl. Je kunt daar ook meer vinden over de 
verhalenwedstrijd. 
De Stelling van Amsterdam is een verdedigingslinie die tussen 
zo’n honderd jaar geleden in een cirkel om de hoofdstad werd 
gebouwd om de vijand buiten te houden. De Stelling staat 
sinds 1996 op de Werelderfgoedlijst. 
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mijn dochter (7) heeft een grote pleister op haar 
knie als ze thuiskomt uit school. Ze is maar net 
ontsnapt aan de kinderlokker op het schoolplein, 
zegt ze. 
ik had vandaag een mail ontvangen van de directie 
over de kwestie. Of we die voorzichtig met ons 
kind willen bespreken.
Sinds een week of twee loopt er op ijburg een 
man rond die onze kinderen met lolly’s zijn wagen 
in probeert te krijgen, ook toont hij ze soms 
zijn penis. aangenomen wordt dat het meerdere 
mannen zijn. maar ik wil het probleem niet groter 
maken. Het kan net zo goed om een vrouw gaan 
natuurlijk. meerdere vrouwen. men gaat er vanuit 
dat dat niet zo is omdat de meeste vrouwen geen 
penis hebben. toch denk ik soms aan al die vrien-
delijke crècheleidsters die hun gang kunnen gaan. 
Hoe goed kennen we ze eigenlijk? niemand die 
hen verdenkt. maar ik wil nu vooral geen proble-
men maken waar ze niet zijn. 
ik ga naar buiten. mijn dochter staat inmiddels 
samen met het buurmeisje op het trottoir. Het 
buurmeisje vraagt wat er met haar knie gebeurd 
is.
‘O, de kinderlokker was bij mij op het schoolplein.’
‘de wat?’
‘de kinderlokker.’
‘daar heb ik nog nooit van gehoord.’
‘die lokt kinderen.’
‘O, dat wist ik niet.’

‘ja,’ zegt mijn dochter. ‘Hij vroeg of we in de auto 
wilden komen en hij strooide met lolly’s.’
‘en is dat leuk of niet leuk? die kinderlokker?’ Het 
buurmeisje aarzelt.
‘niet leuk’, zegt mijn dochter. ‘ik ben weggerend 
en toen dus gevallen.’
ik luister naar hun gesprek en zeg af en toe dat 
het best wel meevalt. dat ik niet denk dat hij echt 
een spoor van lolly’s achterliet. dat ze niet bang 
moeten gaan worden op straat. 
dan vraagt het buurmeisje: ‘maar wat doet een 
kinderlokker dan met de kinderen nadat hij ze 
gelokt heeft.’
‘Het gaat er gewoon om dat je je niet mee laat 
lokken,’ zeg ik. ‘dat is alles.’
‘O,’ zegt ze. een heel goed antwoord vind ik het 
ook niet. 
‘Weet je,’ zeg ik, ‘we moeten het probleem nu niet 
op gaan blazen. Zoveel van die lokkers bestaan er 
niet. geloof me. de ergste bedreiging voor kinde-
ren is nog altijd gewoon hun ouders.’
‘Wat bedoel je?’ zegt mijn dochter.
‘je eigen ouders zijn het àllergevaarlijkst voor je. 
dat is wetenschappelijk bewezen. de grootste 
doodsoorzaak onder kinderen is hun eigen papa 
of mama. Snap je? Het zijn meestal helemaal geen 
vréémde mannen die nare dingen met je doen.’
de kinderen kijken me aan. al met al heb ik niet 
het gevoel dat ik het verhaal goed heb weten te 
ontzenuwen.

Kinderlokker
eLKe Geurts

Nog even geen  

Cruyff Court iJburg 
Als er een nieuw Cruyff Court op 
IJburg komt, dan is dat op Steiger-
eiland. Onderzoek van stadsdeel 
Oost wijst uit dat dit de beste plek is. 
Het bestaande veld moest verdwijnen, 
maar een Cruyff Court blijft wenselijk in de 
kinderrijke wijk. 

Stadsdeelwethouder Lieke Thesingh gaat na eerdere ervarin-
gen met een Cruyff Court op IJburg niet meer over één nacht 
ijs: “Op Steigereiland Noord kunnen we het tijdelijke veldje 
dat er nu ligt relatief makkelijk ombouwen tot een groter 
Cruyff Court. Maar dat er een Cruyff Court kan komen, 
betekent niet dat het er ook móet komen. Draagvlak in de 
buurt is essentieel. En de tijd is wat mij betreft nu nog niet 
rijp. We gaan eerst kijken welke invloed het huidige veldje 
en de nieuwe dug-out hebben op het gedrag van jongeren op 
en rondom deze plek. Daarna wordt met de bewoners van 
Steigereiland Noord de balans opgemaakt.”

Het komende halfjaar wordt de beoogde locatie op Steigerei-
land Noord gemonitord. Met name de drukke zomermaan-
den zijn een belangrijke graadmeter. Daarna organiseert het 
stadsdeel een gesprek in de buurt om met elkaar te delen hoe 
het seizoen is verlopen en de aanleg van een Cruyff Court 
verder te bespreken. Omwonenden zijn hierover schriftelijk 
geïnformeerd.

tweedaagse verkoop  

tweedehands kinderkleding
Na het succes van de vintageverkoop van kinderkleding af-
gelopen herfst, gaat M2Fase voor een lente/zomereditie. Op 
zaterdag 6 en zondag 7 april is de ruimte van Kids Planet aan 
de IJburglaan 354 omgebouwd tot een tijdelijke winkel. Het 
aanbod is afhankelijk van de kleding die wordt ingebracht. 
Ook jij kunt je overbodig geworden, maar kwalitatief goede 
kinderkleding inbrengen; 40% van de opbrengst is voor jou, 
10% ervan gaat naar de Guusje Nederhorst Foundation, die 
opkomt voor de belangen van kinderen in Nederlandse op-
vangcentra. Kleding inbrengen kan nog tot en met 31 maart. 
Zie voor info www.facebook.com/M2Fase.

schrijven en lezen met een  

echte kinderboekenschrijver
In maart is de derde editie van De Schoolschrijver van start 
gegaan. Vijf scholen in Oost en vijf in Nieuw-West nemen 
deel aan dit project, waarbij kinderen werken met een kin-
derboekenschrijver. Anneke Scholtens uit Amsterdam-Oost 
is schoolschrijver op De Olympus (IJburg) en ’t Gouden Ei 
(Oostelijk Havengebied). 
Het project duurt een halfjaar. Schrijfster Anneke Scholtens: 
“Met De Schoolschrijver kunnen kinderen onder meer lezen 
en verhalen verzinnen, maar ook mailen en praten over boe-
ken. Ook ouders en leerkrachten doen mee aan het project. 
De Schoolschrijver biedt een uniek, op scholen afgestemd 
programma.”
Anneke Scholtens komt zelf ook uit Oost. Ze schrijft voor 
lezers van 4 tot 16 jaar. Op onze site houdt ze een blog bij 
over haar belevenissen – ‘opzouten met die politie, die mag 
straks’ – met de kinderen van De Olympus en ’t Gouden Ei. 
Zie www.debrugkrant.nl/blogs.

Wake2wake Amsterdam verzorgt al tien 
jaar sportieve arrangementen voor  
bedrijven en particulieren op- en rond 
IJburg. Deze zomer vieren we dat met 
een nieuwe naam en tien nieuwe  
arrangementen. Vanaf april is het  
volledige programma 2013 te zien en  
te boeken op SUMMERCRUISE.NL
 
Wij vieren ons tienjarig bestaan 
samen met de lezers van  
De Brugkrant!! Op vertoon van 
deze advertentie krijgt u tien  
procent korting op de volgende  
arrangementen:
 
WAKEBOARDEN, SUPPEN,  
WINDSURFEN, POWERKITEN, 
BEACHGOLF, R.I.B, BEACHVOLLEY 
en JUNGLE TRAIL.
 
DUS SURF SNEL NAAR SUMMERCRUISE.NL 
EN VAAR MET ONS MEE!!
 
SUMMERTIME... SUMMERCRUISE

Summer Cruise

Kids Cruise
Met al je vrienden en vriendinnen varen 
we de haven uit voor een spetterend 
feest met eten, drinken en natuurlijk 
coole muziek. 

Lekker zwemmen, dansen, spelen en 
sporten.Bij Kids Cruise maken we al onze 
bestaande programma’s op maat voor 
kinderen. Altijd veilig en onder goede  
begeleiding.  

Bovendien is de prijs van €15,- inclusief 
eten, drinken en een leuke verrassing.

Beachpack
Een hele dag genieten van sport. spel 
en ontspanning? Met tien activiteiten is 
Beachpack het perfecte programma voor 
iedere festiviteit.

• Volleyball
• Voetbal
• Ygolf
• Supboarden

• Frisbee
• Badminton
• Powerkiten

Prijs: € 25,00 pp 
Minimaal 10 personen

Extra opties:
• Loungeset
• Trampoline
• Wakeboard boot 

Horeca opties:
• Picknick
• BBQ
• Coolboxwww.summercruise.nl
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Buurtbijeenkomst Haveneiland Oost 
druk bezocht

Onderlinge kennismaking, het 
leggen van verbindingen tussen 
de bewoners en bij de buurt 
betrokken organisaties als de 
woningcorporaties en de zorg-
partners, dat was de bedoeling 
van deze door onder meer stads-
deel Oost georganiseerde avond. 
En vooral: luisteren naar wat er 
leeft in de buurt en met elkaar 
nadenken over waar en hoe het 
allemaal beter of leuker kan. 

Met veel enthousiasme gin-

gen jong en oud met elkaar 
in gesprek over door henzelf 
aangedragen thema’s als sociale 
veiligheid, levendigheid op 
straat, het op elkaar afstem-
men van vraag en aanbod van 
activiteiten, groen in de buurt 
en verkeer. Ook de behoefte aan 
ontmoetingsactiviteiten en aan 
recreatievoorzieningen kwam 
op tafel.
Zo wordt er door de bewo-
ners uitgekeken naar de bouw 
van een zwembad en naar 
een oplossing voor de lange 
wachtlijsten van kinderen die 

lid willen worden bij de lokale 
sportverenigingen. Wat betreft 
de behoefte aan meer ‘groen’ in 
de buurt werd voorgesteld om 
bijvoorbeeld alle boomspiegels 
– de cirkels rondom de bomen 
in de straat – met betrokken 
bewoners te beplanten, en dan 
het liefst tijdens een feestelijke 
‘Boomspiegel-plantdag’. Ook 
zijn er bewoners die zich samen 
met het stadsdeel willen buigen 
over het oplossen van gevaarlij-
ke verkeerssituaties in de buurt.

Stadsdeelwethouder Jeroen van 
Spijk (Burgerparticipatie) stelde 
aan het eind van de avond vast 
dat de wijk bruist van energie en 
dat hij en zijn ambtenaren (ge-
biedsmanagers en -adviseurs) 
de bundeling en verdere uitwer-
king van de ideeën graag zullen 
ondersteunen. In dat kader 
verwees hij alvast naar het zoge-
naamde ‘Buurtbegrotingsspel’ 
(www.mijnbuurtbegroting.nl) 
dat het stadsdeel inmiddels op 
internet heeft geïntroduceerd. 
Op deze site wordt de discus-
sie van alle door het stadsdeel 
georganiseerde buurtplatforms 
voortgezet. Dat betekent dat ook 
buurtbewoners van Havenei-
land-Oost die deze avond niet 
bijwoonden, in de gelegenheid 
zij om het stadsdeelbestuur te 
vertellen wat zij voor hun buurt 
belangrijk vinden. 

Bijna honderd deelnemers en een waterval aan  
ideeën. Dat was de eerste oogst van de bijeenkomst 
voor bewoners van Haveneiland Oost, 14 maart in het 
Sportcafé van het IJburg College. 

Door Carla M. Peddemors

De veerdienst naar Pampus en 
het Muiderslot begint weer op 30 maart!

Wij varen in april op woensdag en 
de weekends, ook op 2e Paasdag

Meer info op 
www.veerdienstamsterdam.nl 

of bel 020-4278888

SPAKLERWEG 91 T 020 - 46 56 667 
WWW.MOTOPORTAMSTERDAM.NL
AMSTEL BUSINESS PARK  RING A10 
AFSLAG S111 NABIJ DE ARENA.

Anneke Scholtens op basisschool De Olympus. 

foto martijn van den dobbelsteen

Bewoners Haveneiland Oost willen korter wachten voor sport, meer 

groen en veilig verkeer. foto martijn van den dobbelsteen



Wat je geeft, dat krijg je terug. 
Want ga maar na. Toen Adri-
ana, oorspronkelijk uit Zuid-
Amerika, begon met vrijwil-
ligerswerk, leerde ze pas echt 
goed Nederlands spreken. Een 
van de voordelen van dit werk. 
“Je komt in contact met veel 
mensen, en veel culturen. Daar 
word je een rijker mens van.”

Adriana staat lachend in het le-
ven. Als ze kan helpen, doet ze 
dat. Toen haar fl at in Geuzen-
veld gesloopt moest worden, 
verhuisde ze met haar ‘twee 

apen’ naar IJburg. Ze is hier 
blij, maar dat is ze tóch wel, als 
die apen, haar kinderen, ook 
blij zijn. Nu zij groter zijn, heeft 
ze meer tijd.

“Toen een kennis, ook een 
Argentijnse vrouw, me vertelde 
over ViiA, ben ik meteen aan 
de slag gegaan. Ik geef Neder-
landse les, help bij zwemlessen 
en houdt mensen – ouderen 
of met een beperking – 
gezelschap. We wandelen, 
drinken koffi e, hebben het 

gezellig. Soms ga ik mee 
naar het ziekenhuis of doe ik 
boodschappen.”

Hun dankbaarheid valt Adriana 
op. “Vrijwilligerswerk is een 
beetje aandacht voor mensen 
die het nodig hebben. Ik kom 
uit een land waar familie heel 
close is. Iedereen zorgt voor 
elkaar. Dat is hier niet. Zonde! 
Daarom is vrijwilligerswerk zo 
belangrijk. En het is nooit saai, 
wordt nooit routine. Ik hou 
van die variatie. Ik doe het met 
liefde en altijd met goede zin.”

Ook vrijwilliger worden? 
Stichting ViiA is geopend 
op maandag t/m vrijdag van 
9.00–17.00 uur. 
Het kantoor zit in het Gezond-
heidscentrum Haveneiland 
aan de IJburglaan 727. Naast 
vrijwilligerswerk vindt u bij 
ViiA ook het loket Zorg en 
Samenleven en Mantelzorg-
ondersteuning. Meer informa-
tie op www.viia.nl, via twitter 
(@stichtingviia) of telefoon-
nummer 020-4952250.

Door ViiA - vrijwillige inzet, informatie en advies - 
zijn er momenteel zo’n 150 vrijwilligers in en rond 
IJburg actief, variërend in leeftijd van 18 tot 85 jaar. 
Een ding hebben zij gemeen: de drang om iets te 
doen voor de samenleving. In de Brug de komende 
maanden telkens een portret van een van hen.

VRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORDVRIJWILLIGER AAN HET WOORD

ADRIANA (48)

‘Geven is nemen’

www.viia.nl

Hun dankbaarheid valt Adriana 

belangrijk. En het is nooit saai, 

van die variatie. Ik doe het met 
liefde en altijd met goede zin.”

ondersteuning. Meer informa-

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD
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Kijk uw favoriete fi lms 
thuis op de bank
Nu 100 fi lms voor 3 0,- bij Alles-in-1 van XS4ALL 

xs4all.nl/actie

Haarscherp
met

glasvezel

iJburg krijgt een bieb
met leeszaal, kopieerhoek en koffie voor erbij
Het is flex, zoals veel op IJburg flexibel moet zijn. Maar 
in een leegstaande ruimte aan de Talbotstraat komt 
toch echt een serieuze bibliotheek. Zo’n vijfentwintig 
vrijwilligers zijn al druk bezig met het verzamelen en 
invoeren van boeken en het inrichten van de ruimte. Om 
helemaal klaar te zijn voor de opening op woensdag 10 
april. Lid worden kost een tientje. Alle steun is welkom.

Er staan nu al bijna tweeduizend 
boeken ingeschreven, stuk voor 
stuk ingevoerd in de digitale ca-

talogus op halloijburg.nl. Onge-
kend veel. En à la OBA eigenlijk, 
waar je net als hier ook vooraf 
online kunt zien of het boek dat 
je wilt lezen beschikbaar is. In de 

leeszaal zijn de boeken gerang-
schikt op genre, op taal, et cetera. 
“Het wordt netjes. Net echt 
eigenlijk,” lacht Joris Vermeulen, 
initiator.

In de bieb komt een leeszaaltje 
met kranten en tijdschriften. En 
een copyshopje, waar je voor 
een klein bedrag kunt printen 
en kopiëren. Koffie en thee is 
beschikbaar, mits je lid bent. 
Vermeulen: “De flexbieb is een 
ontmoetingsplek, voor iedereen, 

en vijf dagen per week gemid-
deld acht uur per dag geopend.” 

Er zit ook een recycling concept 
achter, zegt hij. “Boeken krijgen 
op deze manier een tweede 
leven. Mensen hebben vaak heel 
veel boeken in huis waar ze niks 
meer mee doen.” 

Op termijn, waarschijnlijk in de 
zomer, gaat de flexbieb samen-
werken met de al bestaande 
kinderbibliotheek Lees je Blauw. 
Daar leent de ruimte aan de 
Talbotstraat zich prima voor, 
want hij is lekker ruim en licht. 
Het initiatief wordt gesteund 
door De Key, die de ruimte voor 
een vriendelijke prijs verhuurt, 
en door corporaties De Alliantie 
en Ymere.

De flexbieb, Talbotstraat 46, is 
open vanaf woensdag 10 april 
(officiële opening door stads-
deelwethouder Jeroen van 
Spijk die dag om 19.00 uur). Lid 
worden kost 10 euro, ouderen en 
stadspashouders krijgen kor-
ting en kinderen tot 7 jaar lenen 
gratis. 
Heb je boeken over? Breng ze 
gerust langs of mail naar ijburg@
flexbieb.nl. De Volkskrant doneer-
de al een complete, gloednieuwe 
collectie ‘verboden boeken’. 
Alle info vind je op Facebook 
‘Flexbieb’.

Door Linda van den Dobbelsteen

artist impression van janine jansen, met inrichtingsmateriaal van nicolette brunklaus

Jeroen van  
spijk stopt 
Bij de gemeenteraads-
verkiezingen in 2014 
zal stadsdeelwethou-
der Jeroen van Spijk 
van D66 niet herkies-
baar zijn. Na zestien 
jaar lokaal bestuur 
is het goed om het 
stokje over te dragen, 
vindt hij. “Het was en 
is me nog steeds een 
eer mij als raadslid, 
fractievoorzitter en 
wethouder voor Oost 
te mogen inzetten.”
Van Spijk, verant-
woordelijk voor 
financiën, parkeren 
en kunst & cultuur, 
herzag de afgelopen 
tijd de parkeernota 
Oost, was een pleitbe-
zorger van Magneet 
Festival en de 24-uurs-
vergunning voor 
Club Trouw. Hij werd 
onlangs benoemd tot 
voorzitter van D66 
Amsterdam. Maarten 
Vellema is voorzitter 
van D66 Amsterdam 
Oost geworden.
Eerder werd al bekend 
dat Fatima Elatik stopt 
als voorzitter van 
stadsdeel Oost in 2014. 
Het stadsdeelstelsel 
gaat in dat jaar op de 
schop.
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uit de wijk

Oproepen

Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven en  
bescheiden bedrijvigheid

Iets voor jou, of weet je iemand? Bekijk de  
oproepen uit de buurt

 Leren omgaan met stress 
‘Omgaan met Werkdruk en Stress’ is een training voor mensen 
die (te) veel stress ervaren en daar iets aan willen doen. dit 
gebeurt in werkvormen die een lichamelijke en psychische aan-
pak combineren, altijd in combinatie met praktijkgerichte oefe-
ningen. uiteraard is er een analyse van de stressbronnen. Wie 
leert zijn stresssignalen in een vroeg stadium te herkennen, kan 
voorkomen dat de stress ongezonde vormen aanneemt. de 
cursus start op 19 april in praktijk ijburg, daguerrestraat 140. 
Zie www.praktijk-ijburg.nl.

 Supschool M&M nu op strand Blijburg
Suppen kun je deze zomer in amsterdam vanaf de Veemkade 
en bij strand Blijburg, de twee vaste stekken van supschool 
m&m. deze zijn vanaf 1 april weer geopend voor lessen, groe-
pen en tochten. nieuw dit jaar is yoga vanaf het supboard. Zie 
voor info en lestijden www.mm-sup.com.

 Praktijk chiropractie Watergraafsmeer
een chiropractor probeert het zenuwstelsel zo optimaal 
mogelijk te laten functioneren, door eventuele stoornissen van 
de wervelkolom op te sporen en met de hand (‘chiros’) te cor-
rigeren (‘praxis’). martijn van der Schouw startte onlangs zijn 
eigen praktijk in de Watergraafsmeer. Hij behandelt een breed 
scala aan klachten, variërend van acute rug- en nekklachten tot 
chronische klachten aan het bewegingsapparaat. elke zater-
dag is er van 10.00–12.00 uur een gratis inloopspreekuur. Zie 
www.chiropractie-watergraafsmeer.nl.

Van een verslaggever

denkbeeldige thee met koekjes erbij

Peuters verzorgen 
rondleidigen

Drie dagen op rij kregen groep-
jes cursisten een rondleiding 
van de jeugdige gidsen. Skon 
kinderopvang, waar de Blauwe 
Zeerob onder valt, is in maart de 
actie begonnen ‘kinderen kun-
nen alles’. “Het is een landelijke 
campagne, waaraan de kinder-
dagverblijven hun eigen invul-
ling kunnen geven,” zegt Wiesje 
van Delft, locatiemanager van 
de Blauwe Zeerob. “Bij Skon 
geloven we dat kinderen alles 
kunnen. Natuurlijk niet letter-
lijk álles, maar ze kunnen meer 
dan volwassenen vaak denken 
en verwachten.”
Daarom ondernemen kinderen 
van de kinderdagverblijven 
de komende maanden allerlei 
activiteiten, van bezoekjes aan 
het bejaardentehuis om ou-
deren gezelschap te houden, 
tot het plakken van banden en 
het voeren van de vogels. En de 
kinderen van de Blauwe Zeerob 
werden dus heuse gidsen.
“Kijk,” zegt Joshua tegen een 
Turkse mevrouw die in de peu-
tergroep om zich heen kijkt. 

“Dit is ons piratenschip. “Ja, en 
dit is onze trein,” vult Berend 
aan. Chloé laat aan de zes in-
burgeraars het keukentje zien 
en zet een denkbeeldig kopje 
thee dat daarna door de gasten 
uit een eierdopje moet worden 
genuttigd. Bij dit kopje thee ser-
veert ze denkbeeldige koekjes 
en taartjes.
Joshua vraagt aan een vrouw die 
in de thuiszorg wil werken of 
zij misschien een hapje citroen 
wil. Er wordt Memory gespeeld, 

gezongen (‘Zo gaat de molen, 
de molen, de molen’) en voor-
gelezen uit het grote boek over 
Nederland. 
Ondertussen gaat het gewone 
leven gewoon door. Een meisje 
hangt aan de broekspijpen van 
een leidster en zegt: ”drinken, 
drinken”. De scherpe neus van 
een andere leidster neemt een 
vieze luier waar.
Drie dagen later hadden de kin-
deren van de Blauwe Zeerob alle 
rondleidingen erop zitten. Tot be-
sluit van de actie hebben de peu-
ters koekjes gebakken voor hun 
gasten, die ze hoogstpersoonlijk 
bij SIPI zijn gaan afgeven. En 
de koekjes waren, hebben we 
ons laten vertellen, best lekker. 
Kinderen kunnen inderdaad veel 
meer dan we soms denken.

De kinderen en de medewerkers van kinderopvang 
de Blauwe Zeerob hoefden niet lang na te denken 
over de vraag wie ze wilden rondleiden door hun 
gebouw. De buren natuurlijk – de inburgeraars van 
Stichting Interculturele Participatie en Integratie 
(SIPI). Beide organisaties zijn gevestigd op het rafel-
randje achter P+R Zeeburg.

Roel Meijer  Meubelstoffering

Specialist in boot-, caravan-, bank- 
en stoelkussens
Voor een vrijblijvende offerte:

Roel 
020 693 32 66 en 064 114 71 97

meijer.150@telfort.nl

Vrijdag 5 april 2013
Van 1800 tot 2200 uur
Voor gasten die Voor 1900 arriVeren

Mojito van het huis

NOTEER OOK 8 EN 9 MEI: 
het culinaire evenement Puur Asperges. 
Genieten van het witte goud, met muziek. 

BELEEF HET 
NIEUWE GROEN BIJ 
PAVILJOEN PUUR!
Tijdens de PAASDAGEN 
zijn wij vanaf 
11.00 open voor 
lunch en borrel.

Kinderen kunnen 
buiten spelen en 
paaseieren zoeken.

Meer informatie en reservering op www.paviljoenpuur.nl

kanaal

571
op kpn glasvezel

www.ijburgtv.nl

‘kijk in je wijk’ Meer Bewegen voor Ouderen, 
onderdeel van Cordaan Thuiszorg, 
organiseert in heel Amsterdam 
(veelal in samenwerking met de 
stadsdelen) diverse activiteiten 
voor mensen van 55 - 100 jaar 
en voor mensen met chronische 
aandoeningen. 

Telefoon op werkdagen van 
9.00 - 17.00 uur (020) 886 10 70
E-mail 
mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.mbvo-amsterdam.nl

Gymnastiek 60+
 Werk gezocht
mijn naam is ghalia jando, sinds 20 augustus woon ik op ijburg. 
ik ben herstellende van gezondheidsklachten. ik zou graag 
willen werken, het maakt niet uit wat. Heeft u iets voor mij, 
dan kunt u mij bellen op 06–14602367 of mailen naar ghalia-
jando@hotmail.com.

 Gezocht: fijn adres voor au pair
lieve en competente studente uit kenia zoekt werk als au pair. 
Ze heeft een zusje dat in nederland studeert en zou zelf ook 
graag in nederland werken en zich oriënteren op een studie. 
Het gaat in eerste instantie om een jaar. Contactpersoon: 
pieter van ede, 06-26352597 / eedenp@wxs.nl.

 Mozaïeken poefjes als blijvende herinnering
Vanaf 1 april start in het kader van 10 jaar ijburg een moza-
iekproject. Stadsdeel Oost heeft Cre-art gevraagd om met 
verschillende groepen bewoners, jong en oud, vijf betonnen 
ronde zitelementen te bekleden met een kleurrijk mozaïek. 
deze ‘poefs’ worden op een zichtbare plek op ijburg geplaatst 
en worden dit voorjaar onthuld. 

groepen kinderen, ouderen en andere enthousiastelingen heb-
ben al een serie mooie ontwerpen gemaakt. tien jaar leven en 
wonen op ijburg is het thema. Het werkelijke mozaïeken gaat 
binnenkort beginnen. iedereen van jong tot oud is uitgenodigd 
om mee te doen! 

meld je aan bij Cre-art op de kiekstraat als je mee wilt doen. 
Begin juni moeten de vijf gemozaïekte poefjes klaar zijn en 
krijgen ze een mooie plek op ijburg. Wat is hiervoor de beste 
plek? deel je ideeën hierover met het creatieve team onder 
leiding van Yasmin en dounia van Cre-art. je kunt hen mailen 
via info@ateliercreart.nl of langsgaan op de kiekstraat  22-24.

Hieruit ontstaat als het goed is 
een prachtig bloeiende en zoe-
mende tuin. Hard nodig, zegt de 
organisatie. “Bijen zijn essenti-
eel voor de bestuiving van veel 

De Zonnefabriek lanceerde 21 maart Bloemen voor Bijen. Kinderen van Montes-
sorischool Steigereiland zaaiden toen een braakliggend stukje grond bij de school 
in met een speciaal voor bijen samengestelde mix van bloemenzaden. 

Bloemenveld aanstaande  
door kinderen gezaaid

planten, 30% van ons voedsel is 
afhankelijk van deze nijvere in-
secten. Helaas wordt meer dan 
de helft van alle bijensoorten in 
hun voortbestaan bedreigd en 

dat komt door onvoldoende of 
eenzijdig voedsel: een bij heeft 
stuifmeel van zoveel mogelijk 
verschillende planten nodig.”
Daarom aan de vooravond van 
de lente dit bijenproject. Een 
imker vertelde de kinderen alles 
over het belang van bijen. Tege-
lijk werden duizenden zakjes 
met bloemzaad verspreid onder 
klanten en relaties van de Zon-
nefabriek, met de oproep die uit 
te delen en in te zaaien. Zo moe-
ten er zo door heel Nederland 
steeds meer bij-vriendelijke 
tuintjes ontstaan.

Samen zogenaamd thee drinken. foto de blauwe zeerob

Kinderen zaaien bloemenzaad  

op een landje bij Montessori-

school Steigereiland.  

foto martijn van den dobbelsteen
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Glooiende  
oevers vol leven
IJburg staat bekend om z’n natuurvriendelijke oevers. 
Stadsecoloog Martin Melchers heeft bij het ontwerp van 
de wijk hierover adviezen gegeven. Een fietstocht langs 
de oevers van IJburg laat zien waar het goed is gegaan 
en waar niet.

Bij de brug van de Diemerzee-
dijk naar Steigereiland zetten 
we onze fietsen stil. “Dit is iets 
waar ik nog aan heb bijgedra-
gen,” wijst Melchers. “Het idee 
om onder de bruggen stortsteen 
aan te brengen. Daarin kan de 
ringslang dekking vinden. Bo-
vendien zitten die stenen onder 
water vol met driehoeksmos-
selen.” In het heldere water zijn 

inderdaad honderden mosse-
len te zien, vastgezogen op de 
stenen.

Martin Melchers werkte jaren-
lang als stadsecoloog bij de Ge-
meente Amsterdam. Samen met 
collega Remco Daalder gaf hij 
adviezen om de natuurwaarde 
van IJburg te vergroten.

We fietsen door naar de stei-
ger tegenover Vrijburcht. “Op 
deze kademuur zitten wel wat 
schelpjes, maar de natuurwaar-
de van zo’n muur is praktisch 
nihil,” vertelt hij. “De overgang 
van water naar vasteland is het 
belangrijkst. Hoe meer opper-
vlakte die beslaat, hoe beter.”

De oever ernaast is van stort-
steen. “Dat is veel beter. De 
breukstenen beschermen het 
land tegen hoog en onstuimig 
water, terwijl het riet tussen de 
rotsblokken vogels aantrekt 
als de kleine karekiet en de 
rietzanger. Onderwater loopt 
de biotoop verder. Daar leven 
visjes als de rivierdonderpad, 
zwartbekgrondel, maar ook de 
gevlekte en rode Amerikaanse 
rivierkreeft, en de Chinese 

wolhandkrab.” Aanvankelijk 
zaten op dit stukje veel mui-
zen, herinnert Melchers zich. 
“Nu leven er te veel katten op 
IJburg.”

Snorkelwater
We stappen op de fiets en rijden 
richting de noordzijde van Stei-
gereiland. De kade bij de Ha-
ringbuisdijk moet bescherming 
bieden tegen het IJsselmeer. 
“De kade moet vooral robuust 

zijn. Dat hij schuin afloopt is 
wel zo vriendelijk voor dieren 
die aan wal willen, een eend 
met jongen of een vos of ree die 
komt aanzwemmen.”

Bij de Brigantijnkade buigen 
we ons over de kademuur, 
waarlangs zeilbootjes liggen 
aangemeerd. Ook deze muur 
zit vol driehoeksmosselen. “Het 
kunnen ook quaggamosselen 
zijn,” verklaart Melchers. “Dat 
is een soort uit de Kaspische 
zee die de driehoekmossel aan 
het verdringen is. Het water is 
glashelder, ‘echt snorkelwater’,” 
grapt de ecoloog. ’s Zomers 
zwemmen er karpers, snoeken 
en zelfs een soort uit de Donau, 
de roofblei, die wel een meter 
lang kan worden.

Op Steigereiland hebben de 
meeste kaden een nautische 
functie. Het is ook niet gewenst 
om hier alleen maar natuur-
vriendelijke oevers te hebben, 
volgens Melchers. “Aan deze 
kant van IJburg moet de natuur 
een beetje ontmoedigd worden. 
Dieren gaan hier kapot, er is te 
weinig voedsel, ze komen geen 
partners tegen, ze kunnen geen 

eieren afzetten… Ringslangen 
en vossen zijn beter af op de 
Diemerzeedijk.” Toch is hier 
en daar een ecologische oever 
mooi meegenomen. “Uit de 
rietstengels sluipen libellen, 
er broeden meerkoeten, en er 

Door Kirsten Dorrestijn

Melchers bij de terrasoever van Rieteiland Oost, ‘de beste oever van IJburg’. De steen in zijn hand zit vol  

mossels. foto martijn van den dobbelsteen

komen waterhoentjes en futen 
op af.”

We rijden via de Cas Oorthuys-
kade naar de Bert Haanstrakade. 
De vroege voorjaarszon breekt 
door. Bij het havenhoofd zien 
we stormmeeuwen duiken naar 
mosselen. Een oude vrouw zit 
met haar hond op de lange, rode 
bank te genieten van het uitzicht 
over het IJmeer. “Mooie dag toch, 
mevrouw,” begroet Melchers. 
“Heeft u nog veel ratten gezien 
hier,” vraagt hij. “Soms zie ik ze,” 
antwoordt ze, “maar nu al een 
tijdje niet meer.” Even verderop 
voeren twee baltsende futen, 
symmetrisch tegenover elkaar in 
het water, hun paringsdans uit. 
Daarnaast schrokt een kok-
meeuw een visje naar binnen.

Beste oever
Het zijn vooral de oevers aan 
de randen van IJburg die een 
grote ecologische waarde heb-
ben, benadrukt Melchers. “Op 
IJburg zelf heb je verder veel 

‘horroroevers’. Huizen die recht 
het water in lopen. Lelijker kan 
niet! De groene tunnel is een 
uitzondering.”

We fietsen naar Rieteiland Oost. 
Tegenover de Nico Jessekade is 
volgens Melchers de beste oever 
van IJburg te vinden: een zo-
genoemde ‘terrasoever’. “Deze 
oever is een paar meter breed. 
Er zwemmen kleine visjes en 
vissen zetten hier hun eitjes af.”

Melchers stapt van zijn fiets en 
baant zich een weg door het 
hoge riet. Tussen de lisdodden 
zwiept hij zijn visnetje een paar 
keer door het water. Voor de 
kleine waterbeestjes is het nog 
te koud. Over een paar weken 
zal de vangst een stuk beter zijn.

Martin Melchers schreef een 
boek over de natuurontwik-
keling op IJburg: Van Eiburg tot 
IJburg – hoe een zandplaat tot leven 
kwam. Kijk op www.uitgeverijij-
burg.nl 

Te bestellen elke dag tussen 
17:30 en 19:00 uur

***
Elke dag om 11:00 uur 

de daghap van die dag op 
FaceBook, dus liken Dok 48 Eten 

& Drinken IJburg
***

Gezellig aan de bar of aan tafel

DAGEL I J K S E  DAGHA P  VOOR  €10

“DE THUISHAVEN VAN IJBURG”
www.dok48.nl
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kpn winkel | kpn.com/glasvezelactie | 0800 0404

Overal in en om het huis tv-kijken 
op je laptop, tablet of smartphone

Met één druk op de knop een 
programma even op pauze zetten

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

Glasvezel 
Alles-in-één 

Standaard met 
Interactieve TV

“Veel horroroevers”

sportieve activiteiten bij winkelcentrum Maxis
 Van 20 tot en met 27 april vindt de tiende Nationale Sportweek plaats. Onder meer sport-
verenigingen, scholen en gemeenten organiseren in het hele land sportieve activiteiten. Ook 
Winkelcentrum Maxis doet mee. Zodat iedereen ontdekken hoe leuk en gezond het is om te 
sporten. Sportverenigingen uit de regio krijgen op het terrein de gelegenheid zich te presente-
ren.
 
Op zaterdag 20 en zaterdag 27 april worden op het terrein van Maxis allerlei sportieve activi-
teiten voor bezoekers aangeboden. Sportverenigingen – er zijn gratis stands voor presentatie 
beschikbaar – laten er zien wat ze in huis hebben. De hele maand april maak je kans op een 
sportpakket ter waarde van €350, en kun je door te stemmen ook je favoriete sportclub steunen 
met een sponsorbedrag van €850.
 
Sportverenigingen uit de hele regio worden uitgenodigd mee te doen. Meer weten? Bel 06-
42113917 of mail sporten@maxis.nl. Winkelcentrum Maxis viert in 2013 haar 10 jaar jubileum.



OPEN HAVEN

IJBURG
Het is nu al een goede traditie: in het 

weekend nadat de sluis gaat draaien, 

wordt de start van het watersportseizoen 

op IJburg gevierd met een feest: het Open 

Haven Festival. Op zondag 21 april 

staat de IJburgse haven dus weer in 

het teken van watersport, een 

braderie, muziek, eten en drinken. 

OPEN HAV

IJBURG

OPEN HAVOPEN HAVOPEN HAVOPEN HAV

Deze dag wordt mogelijk gemaakt 
door De Parel van Amsterdam, 
NAP, Dok48, de Brug, 
The Lighthouse, WV IJburg, 
By Linna, Rabobank, ABN 
Amro, Dartli, Amsterdamse 
Reddingsbrigade, Stichting 
Leef Je Droom, Beehive, 
ViiA en Visgilde IJburg

ZONDAG 21 APRIL 2013 12.00 - 18.00 UUR

MARKT
Wil jij op de markt staan? Reserveer 

dan een plaats of een luxe kraam 
via de Parel van Amsterdam, de 

ondernemersvereniging van IJburg. 
Kosten 60 euro. Voor leden 50 euro.

INFO
Voor reservering of  

informatie mail naar 
parelvanamsterdam@gmail.com 

of loop even naar binnen bij 
DOK48 en vraag naar Michiel.

IJburgers en andere Amsterdam-
mers enthousiast maken voor 
watersport, dat is waar de vereni-
ging zich voor inzet. Op het open  
havenfestival kunnen kinderen  
kennismaken met de zeilsport 
door onder begeleiding een 
rondje te varen in een optimist- 
een jeugdzeilboot . Maar ze kun-
nen ook op één van de zondagen 
langskomen wanneer vrijwilligers 
van de vereniging les geven. 
Volwassenen kunnen op de 
‘snuffelzeil-avonden’ ontdekken 
of zeilen een sport en vrijetijdsbe-
steding is die bij hen past. Met de 
open zeilboot van de WVIJ gaan 
ze door de sluis het IJmeer op. 
Tijdens de vaartochten met veel 
zeiljachten en een aantal motor-
jachten die de vereniging organi-
seert, kunnen belangstellenden 
zich aanmelden als opstapper. 
Zo kunnen ze op comfortabele 
kajuitboten zien hoe dat gaat, met 
een jacht over het ruime water 
van het Markermeer varen.

Ontwikkelingen
De WV IJburg is blij dat met de 
aanleg van de verenigingshaven 
en de eerste jaren van activitei-
ten een begin is gemaakt om 
watersport op IJburg op de kaart 
te zetten. Het is tijd om door te 
ontwikkelen tot een bruisende 
club met een goede jeugdoplei-
ding, een flink aantal sportieve 
en recreatieve activiteiten en 
veel betrokkenheid bij de buurt. 
Contacten en samenwerking 
met andere clubs van waterspor-
ters kunnen daarbij helpen. De 
vereniging streeft hier zoveel 
mogelijk naar. Stichting Leef Je 
Droom,  die jongeren met een 
levensbedreigende ziekte leert 
hoeveel ze nog wél kunnen door 
ze leren zeilen, wordt langdurig 
door de WV IJburg ondersteund. 
Verder wordt hard gewerkt aan 
het realiseren van een clubhuis. 

Het ontwerp daarvan nadert de 
afrondende fase. 
Gelukkig weten ook waterspor-
ters uit de rest van Nederland de 
jachthaven hier al te vinden: met 
hun boot komen ze tijdens het 
seizoen één of meerdere nachten 
op IJburg afmeren. Vorig jaar 
hebben al ongeveer 400 passan-
ten de haven aangedaan. 

Activiteiten
In het komende seizoen gaat 
van alles gebeuren. Twee keer 
per maand geven vrijwilligers 
zeilles aan kinderen tussen 8 
en 15 jaar op zondagochtend. 
Aanvullend zijn er plannen voor 
een jeugdzeilkamp, waarbij de 
jongeren een weekend lang zeilen 
en plezier maken, terwijl kamp 
wordt opgeslagen op een eilandje 

in het Markermeer. Ook wil de 
vereniging zelf het binnenwater 
van IJburg gaan schoonmaken 
met een grote groep jongeren. 
Al het plastic, touw en andere 
rommel die in de groene tunnel 
en andere grachten in het water 
drijft, gaan we opvissen vanaf 
kleine bootjes. De rommel in het 
water belemmert het vaarplezier 
hier, vaak raakt het verstikt in de 
schroeven van bootjes waarmee 
de bewoners van IJburg door hun 

wijk varen. Daarnaast wordt de 
organisatie van het evenement 
Rondje IJburg in september weer 
opgepakt. Deze vrolijke wedstrijd 
met allerhande ongemotoriseerde 
vaartuigjes rond de “vinex-archi-
pel” is al aan de zevende editie 
toe. Andere vaste onderdelen van 
de verenigingsagenda zijn IJburg 
Sail in het voorjaar en najaar en 
de Koninginnetocht: een presta-
tietocht voor bikkels naar een ver-
dere bestemming: een Waddenei-
land of een IJsselmeerhaven.

Enthousiasme voor watersport

W a t e r s p o r t V e r e n i g i n g  i J b u r g  |  W V i J b u r g . n l

Kom tijdens het havenfestival 
kennismaken, meld je 
aan om mee te doen 
aan één of meer van de 
activiteiten en word ook 
enthousiast voor watersport. 
Watersportvereniging IJburg 
heet je van harte welkom. 
Zie voor meer informatie en 
nadere gegevens over de 
activiteiten www.wvijburg.
nl. Zie ook de pagina op 
facebook/wvijburg en ‘like’ 
voor regelmatige updates.

Genieten op een bootje 

of sportief zeilend het 

water op. Liefhebbers 

van varen vinden elkaar 

bij Watersportvereniging 

IJburg. Wie de watersport 

wil leren kennen, kan mee 

het water op. Schippers 

vinden gelijkgestemden 

die samen werken aan een 

levendige en toegankelijke 

watersportcultuur op 

IJburg.

Tot nu toe zijn al de nodige 
data op de agenda geprikt: 
•  In de ochtend voor het 
Havenfestival, 21 april: WV 
IJburg Steigerschrobdag vanaf 
10 uur.
•  26 tot 29 april: de 
Koninginnetocht: 
prestatietocht voor bikkels
•  5 mei: Schoon Water – met 
sloepen en bijbootjes door de 
grachten om afval weg te halen
•  18 tot 20 mei: IJburg 
Sail: toertocht over het 
Markermeer voor gezinnen, 
met gezamenlijk diner en 
overnachten op de boten in 
een haven ‘aan de overkant’.
•  Van april tot augustus zijn 
elke eerste en derde zondag 
van de maand zeillessen voor 
de jeugd van 10 tot 12 uur. 
•  Het ‘snuffelzeilen’ is iedere 
derde maandag van de maand 
vanaf 7 uur ’s avonds.

W a t e r s p o r t V e r e n i g i n g  i J b u r g
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Historische plekken in Oost

De Joodse begraafplaats Zee-
burg stamt uit 1714 en volgens 
conservatieve schattingen 
liggen er ruim 100.000 mensen 
begraven. Andere gaan uit van 
200.000 tot 250.000. Niemand 
weet het precies omdat de 
begraafboeken onvolledig zijn, 
een adequate gravencartotheek 
ontbreekt en er bovendien 
talloze illegale begrafenissen 
hebben plaatsgevonden. Tellen 
is niet mogelijk, want de meeste 
graven zijn niet meer terug 
te vinden; het was vooral een 
begraafplaats voor de armen 
en die kregen in het beste geval 
een houten stèle op hun graf. 
Die zijn in de loop van de tijd 
grotendeels weggerot en de 
resterende zijn in de oorlog 
opgestookt.

De Joodse gemeenschap van 
Amsterdam is al in de 16de 
eeuw ontstaan. Het waren rijke 
vluchtelingen uit met name 
Spanje en Portugal. Zij legden 
voor zichzelf een begraaf-
plaats aan in Ouderkerk aan de 
Amstel. De later aangekomen 
(armere) joden uit Duitsland 
en Polen mochten daar echter 
niet ter aarde worden besteld en 
daarom legden zij een eigen be-
graafplaats aan in Muiderberg. 
Dat stuitte nogal eens op pro-
blemen omdat de reis daarheen 
voor de arme en kinderrijke 
Hoogduitse Joden vaak te duur 
was. In dat geval betaalde de 
Joodse Gemeente zo’n begrafe-
nis uit de armenkas. Daarom 
werd in 1714 dichter bij huis een 
nieuwe begraafplaats aangelegd 
voor ‘armen, kinderen onder de 
dertien, vreemdelingen, crimi-
nelen, gemengd gehuwden en 

anderen die niet op Muiderberg 
begraven konden worden’. Dat 
was het begin van de begraaf-
plaats Zeeburg.

Vuurtje stoken
Deze nieuwe begraafplaats 
was slechts drie hectare groot, 
maar is in de loop van de jaren 
snel uitgebreid door de aan-
koop van nieuwe stukken land 
(die niet altijd aansloten bij de 
oorspronkelijke begraafplaats). 
Omstreeks 1914 was de begraaf-
plaats vol en verdere uitbrei-
ding leek lastig. Omdat de 
Joodse gemeenschap van Am-
sterdam rap in omvang toenam 
en bovendien vergrijsde, moest 
een andere oplossing worden 
gezocht. Die werd gevonden in 
Diemen; de Joodse gemeente 
nam daar na lange voorberei-
ding een nieuwe begraafplaats 
in gebruik. Op die van Zeeburg 
zijn echter tot in de Tweede 
Wereldoorlog illegale begra-
fenissen uitgevoerd. Na de 
oorlog werd de begraafplaats 
Zeeburg meer en meer verwaar-
loosd, mede doordat de Joodse 
gemeenschap door de oorlog 
enorm was uitgedund. Er zijn 
zelfs plannen geweest om het 
hele complex om te ploegen en 
er volkstuintjes van te maken.

Vogels en verliefde jongeren
Bij de uitbreiding van de stad 
kwam de inmiddels gesloten 
begraafplaats Zeeburg steeds 
meer in het gedrang. Aan de 
ene kant was het Flevopark 
aangelegd en aan de andere 
kant drong de nieuwe Indi-
sche Buurt op. De omheining 
raakte in verval. De begraaf-
plaats werd speelterrein voor 
de buurt, een plek om honden 

uit te laten, om een vuurtje te 
stoken en andere avonturen 
te beleven. En dat was niet al-
les. In 1956 werd de Flevoweg 
aangelegd, die aansloot op de 
Amsterdamsebrug over het 
kanaal. Een deel van de oude 
begraafplaats moest daartoe 
worden geruimd. Onder rabbi-
naal toezicht zijn toen onge-
veer 28.000 doden opgegraven 
en overgebracht naar Diemen. 

Door Jaap Willems

Die operatie duurde bijna twee 
jaar. 
Daarna werd het weer rustig op 
Zeeburg en de begraafplaats 
verwilderde verder. Vogels, 
jeugd en verliefde jongeren 
beleefden er mooie tijden. In 
1982 was er een korte opleving 
in het onderhoud nadat Bou-
dewijn Büch in Het Parool een 
artikel schreef over het zon-
nebaden op de grafstenen van 
de verlaten begraafplaats. De 
gemeente Amsterdam nam toen 
het beheer opnieuw ter hand, 
maar dat duurde slechts kort. 
In de jaren negentig werd de 
Joodse begraafplaats afgesloten 
en kon de natuur er opnieuw 
haar gang gaan.

Ecologische kurk
Op de website van de stichting 
Eerherstel Joodse Begraafplaats 
Zeeburg werd de toenmalige 
situatie als volgt omschreven: 
‘vanwege de verwildering is de 
begraafplaats vrijwel ontoegan-
kelijk. Dicht en stekelig struweel 
met vooral veel riet vanwege 
de natte grondslag bepaalt het 
beeld. Er is letterlijk een kapmes 
nodig om zich een weg te banen. 
Volgens de voormalige Am-
sterdamse stadsecoloog Martin 
Melchers is de begraafplaats 
daardoor de ecologische kurk 
waar het Flevopark op drijft. 
Door die ontoegankelijkheid, 
de grote mate van rust en het 
drassige milieu zijn bijzondere 
vogels als de rietgors en de kare-
kiet gesignaleerd. Het gebied is 
ook interessant voor reptielen 
en amfibieën.’ Maar dat gaat dus 
veranderen. Het begin is er: een 
klein deel is opnieuw toeganke-
lijk en er kunnen weer begrafe-
nissen plaatsvinden. De stichting 
zou er een informatiecentrum 
willen bouwen, maar daarvoor 
ontbreekt voorlopig het budget.
Research: Gerard Goudriaan

Na renovatie is de Joodse Begraafplaats Zeeburg – lange tijd verwilderd en geliefd bij vogels en verliefde  

jongeren – weer toegankelijk en kunnen er begrafenissen plaatsvinden. foto martijn van den dobbelsteen

De Joodse begraafplaats 
naast het Flevopark is 
waarschijnlijk de groot-
ste van Europa. Maar 
het is tevens een van 
de minst bekende. Het 
was lange tijd vooral een 
prima plek voor wilde 
dieren, maar vorig jaar is 
daaraan een einde ge-
komen. Na een grondige 
schoonmaak door onder 
meer Joodse en Marok-
kaanse jongeren is hij nu 
weer toegankelijk voor 
het publiek. In de muur 
langs de Valentijnkade 
is een nieuw toegangs-
hek geplaatst. Motor 
achter de renovatie was 
de stichting Eerherstel 
Joodse begraafplaats 
Zeeburg.

Joodse begraafplaats Zeeburg14

EXTRA 
VOORJAARSKORTING

Dit voorjaar geven wij naast 
de verlaging van de btw van 
21% naar 6% extra kortingen 
voor het behandelen van terras  
of tuintegels.
Wij zien u graag terug op onze website of misschien  
telefonisch voor het maken van een afpsraak voor een  
kostenloos bezoek aan huis met demonstratie en  
vrijblijvende offerte! 

t 020 77 51 667

renovatie 
advies & 
producten 

e info@natuursteenwijzer.nl 
 i www.natuursteenwijzer.nl

t 020 77 51 667

renovatie 
advies & 
producten 

e info@natuursteenwijzer.nl 
 i www.natuursteenwijzer.nl

TE HUUR

Plug je iPhone in en Party!

Professionele
geluidsinstallatie

 0629040240

€50 per dag

Plug je iPhone in en Party!

 0629040240

2x zware 
boxen 

en statieven 
mengpaneel en 

accesoires

Zon, rust & natuur
Een week genieten van 
meditatie, creatie en de 

Spaanse keuken in 
Andalusië

www.blancday.com/bw

Mindfulness 
in Spanje

 
             TIJDENS DE ACTIEWEEK: 8 t/m 14 april

  
1. 10% korting op het sportaanbod van sportcentrum Universum!

2. Volg een gratis outdoor clinic: verdubbel je korting tot 20%!
 
3. Naast 20% korting ook kans op een iPad!

 
  

 

Het clinicprogramma: www.universumsport.nl

Win een 

iPad 

van Leapp!

Verdubbel buiten-gewoon je korting

Word jij kinderdirecteur op het Muiderslot

Museumkaart/
Vriendenpas gratis

 Paasweekeinde 31 maart & 1 april

Vind het gouden 
valkenei en wie 
weet ben jij de 
geluksvogel

• A HOME COOKED MEAL AWAY FROM HOME •

WARMOESSTRAAT 15 • 1012 HT AMSTERDAM • INFO@MEATBALLS.NL • TEL 020-7371250
OPEN  SUN - THU  11.00 – 01.00 HRS •  FRI - SAT  11.00 – 03.00 HRS

 MEATBALLSNL • WWW.MEATBALLS.NL

• VOOR EEN LEKKERE LUNCH OF DINER •

Zaterdag 30 maart kunt u een aantal direct 
beschikbare vrije sectorhuur woningen 
bekijken in Almere en Amsterdam Zuidoost. 
Welkom! Het programma is als volgt:

10.00 - 11.00 uur Marco Poloroute 113
13.00 - 13.30 uur Hoptille 121
15.00 - 15.30 uur Willeskopstraat 129

Aansluitend aan het Open huis is er steeds 
een korte route langs enkele andere be schik-
bare appartementen in dezelfde straat. De 
route duurt ongeveer een half uur. 

Amsterdam Zuidoost
Wonen in het groen van Amsterdam
Op loopafstand van het gezellige winkel-
centrum Amsterdamse Poort en de Arena 
Boulevard liggen de ruime maisonette-
appartementen van Hoptille. Vier kamers, 
gelegen in een rustige groene omgeving, 
en u bent zo op uw bestemming via het 

Open huis route

NS-station Bijlmer of de A2 en A9. Huurprijs 
A 700 excl. De Willeskopstraat ligt dicht 
bij metrostation Gein. Hier vindt u lichte 
vierkamerappartementen met een luxe 
keuken met inbouwapparatuur. U fietst 
zo naar het pittoreske Abcoude of naar de 
groene Gaasperplas. Huurprijs A 750 excl.

Almere
Eengezinswoningen met tuin in 
kindvriendelijke wijk
Almere Poort ligt vlak bij Amsterdam en het 
Gooi. En u geniet er van bos, water en strand 
op loop- en fietsafstand! Het Columbus-
kwartier is een wijk met veel groen en 
speel mogelijkheden. De woningen aan de 
Marco Poloroute hebben een keuken met 
inbouwapparatuur, 3 slaapkamers én een 
ruime zolder (36m2). Huurprijs A 825 excl. 

Meer informatie over de woningen vindt u op 
www.ymere.nl/openhuis 

zaterdag
30 maart

verkeersschool

+31 6 50445562
www.eD-IshAk.Nl

eD-IshAk

Auto- motor- 
bromfiets- theorieles

Beginnerscursus Karate!
IJburg of Jordaan
Start 3 april

www.skca.org
info@skca.org
020-6182342

€25!

TWEE MAANDEN

De Keuken van tante Til
IJburglaan 1501
1087 KM  Amsterdam

www.dekeukenvantantetil.nl

Normaal 
50 euro
tot 1 juni 2013
voor maar 25 euro!

3 gangen 
keuze menu voor 
2 personen

De Keuken van tante Til
IJburglaan 1501
1087 KM  Amsterdam

Normaal 
50 euro
tot 1 juni 2013
voor maar 25 euro!

keuze menu voor keuze menu voor 
3 gangen 
keuze menu voor 
3 gangen 3 gangen 
keuze menu voor 
3 gangen 
keuze menu voor 
2 personen2 personen

rokjesdagloop in  
science Park
Rennen in je rokje (de vrouwen dan hè). 
Op zondag 7 april vindt de tweede editie 
van de Rokjesdagloop plaats in het Sci-
ence Park. Het is een hardloopwedstrijd 
voor meisjes, en een ode aan schrijver 
– en geestelijk vader van ‘rokjesdag’ – 
Martin Bril.
Deelnemers kunnen 5 of 10 kilometer 
lopen. Uitzondering op de alleen-voor-
vrouwen-en-meisjes-regel vormt de 1 
kilometer Familyrun, waaraan dus ook 
jongens mogen meedoen (onder bege-
leiding van een volwassen familielid). 
Start en finish van alle afstanden is bij 
sportcentrum Universum in het Science 
Park, Amsterdam Oost. Meer info en 
inschrijven (ook voor de afterparty) doe 
je via www.rokjesdagloop.nl.
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winterpret

Sneeuw of geen sneeuw, ijs of geen ijs, dat is de 
vraag. iedereen houdt van andere dingen, dat 
is helemaal niet erg. frank bijvoorbeeld wordt 
kinderachtig wanneer het wit is buiten. nog een 
beetje vorst erbij en dan weet hij ineens alles over 
windwakken en praat hij over het aangroeien van 
ijs alsof hij het over z’n kind heeft.
Zij heeft er vooral last van. Van de kou, van de 
sneeuwprut. Van frank die zijn schaatsen aan het 
invetten is terwijl zij in haar eentje de zoveelste 
film in de dvd-speler stopt. 
‘Het is februari! Waarom denkt iedereen dat de 
winter in februari al is afgelopen. Sinds wanneer 
is het lente in februari? nou?! dit is volstrekt 
normaal. Het hoort nu koud te zijn!’
‘en als het koud is blijf je binnen.’
‘Vind jij.’
‘ja, dat vind ik en je gaat je leven toch niet wagen 
op dat dunne ijs!?’
‘Jij kent het onbeschrijflijke gevoel niet. Het ge-
kraak, geknisper en geknerp.’
‘ik geloof niet dat ik het wil kennen als ik jou er 
zo over hoor.’
‘dan niet.’ Hij haalde zijn schouders op.
‘een klein jongetje is trouwens ernstig gewond 
geraakt bij het sleeën he. in het park. Wist je dat 
al wel?’
‘Vervelend, maar ik weet niet wat dat er mee 

te maken heeft. laat me toch gewoon. laat me 
gewoon met rust.’
‘maar ik wil alles met je delen en dit kan ik niet 
met je delen. ik wil je begrijpen, maar ik verbaas 
me en dat verbazen is niet positief.’
‘je vindt me dus gek?’
‘ja, eigenlijk wel. Het spijt me.’
‘dat hoeft je niet te spijten hoor.’
‘kijk eens naar buiten schatje...’
Voor het raam dwarrelden witte vlokjes. de wind 
tilde de sneeuw even op voordat het als een 
dekentje op het kozijn landde. 
frank vloekte en gooide de lap waarmee hij zijn 
schaatsen opwreef van zich af. Hij gaf een stomp 
op de bank en vloekte nog eens. ‘nu kunnen we 
het vergeten.’
‘Wat bedoel je?’ vroeg ze hoopvol.
‘dit is echt slecht nieuws. jij weet niet wat dit 
inhoudt. Het dunne ijs zal niet meer groeien. ik ga 
werken.’
‘Oh dat wist ik niet. Vervelend.’
frank keek verslagen.
‘liefje, blijf binnen, het gaat steeds harder sneeu-
wen. kijk maar.’ 
Hij twijfelde en zij zette door. ‘Het is nu glad 
en voordat je bij kantoor bent, moet je alweer 
terug... Zal ik het gordijn dicht doen, dan zie je die 
sneeuw ook niet.’

JOsiNe MArBus

Er schijnt een schraal maarts 
zonnetje, maar toch zitten 
proeflokaal en terras van 
brouwerij ’t IJ aan de Funen-
kade op deze vrijdagmiddag al 
behoorlijk vol. Aan de houten 
tafels genieten gasten, zowel 
dagjesmensen als vaste klan-
dizie, van een stevig IJ-biertje. 
Toeristen verzamelen zich 
voor de rondleidingen die elke 
vrijdagmiddag in het Engels en 
Nederlands worden gehouden. 
Medewerker Tim Hendriks 
drinkt zelf ook een biertje, 
terwijl hij vertelt over de ont-
staansgeschiedenis van de oud-
ste en grootste Amsterdamse 
speciaalbierbrouwerij. In 1985 
is deze opgericht door Kaspar 
Peterson, ooit bassist van de 
Amsterdamse groep Drukwerk 
en tekstschrijver van liedjes als 
Je loog tegen mij en Hé Amsterdam. 
Na zijn muzikale carrière werd 
Peterson brouwer. Eerst thuis, 
als microbrouwer, maar al snel 
kocht hij het pand naast stel-
lingmolen De Gooyer. “Dat was 
ooit een gemeentelijk badhuis, 
maar het stond al jaren leeg.”

Schroten en maischen
Enkele jaren geleden verkocht 
Peterson de brouwerij aan de 
huidige eigenaren Bart en Pa-
trick, al heeft hij niet helemaal 
afscheid genomen. De oud-
muzikant woont in het huis pal 
boven het proeflokaal en als hij 
op een mooie voorjaarsdag zijn 
planten op het dakterras begiet, 
kan hij het hele terras overzien.

Hendriks werkt sinds drie jaar 
bij de brouwerij. Hij begon 
achter de tap, maar regelt nu 
alle zaken rondom het brou-
wen, zoals de inkoop van 
mout, hop en gist, de algehele 
logistiek en de voorlichting. En 
zo nu en dan klimt hij op de 
heftruck om lekker vaatjes bier 
te verplaatsen.

Zoals alle medewerkers van 
brouwerij ’t IJ kan Hendriks 
alle finesses van het brouwer-
sproces haarfijn uit de doeken 
doen. Bijvoorbeeld over het 
schroten, waarbij het mout (een 
gerstsoort) wordt gebroken en 
geplet. Het in de korrel aan-
wezige zetmeel lost daardoor 
beter op in het brouwwater. En 
over het maischen, waarbij het 
geschrote mout met warm water 
wordt gemengd. “De enzymen 
die daarbij vrijkomen breken 
het zetmeel af. Het mengsel dat 
daaruit voortkomt heet wort en 
bevat veel vrijgekomen suikers. 
Die worden later, tijdens de 
gisting, omgezet in alcohol.”

India Pale Ale
Het bier van ’t IJ is populair, 
zowel in Amsterdam als ver 
daarbuiten. De Zattes, Nattes 
en Struisbieren vallen niet aan 
te slepen. “Pasgeleden waren 
Bart en Patrick op werkbezoek 
in Chicago. Tot hun verbazing 
ontmoetten ze in de lokale 
Starbucks een man die een ver-
sleten T-shirt droeg van onze 
brouwerij.”

Het is slechts een voorbeeld. 

Het begon ooit in een 
oud badhuis, maar on-
dertussen is Brouwerij ’t 
IJ uit zijn jasje gegroeid. 
Om te kunnen voldoen 
aan de almaar groeiende 
vraag naar in Amsterdam 
gebrouwen bier heeft de 
brouwerij begin dit jaar 
een tweede vestiging ge-
opend.

Door Michel van Dijk

Bier uit Oost verovert de wereld

Voor de brouwerij is de popu-
lariteit, ook internationaal, ui-
teraard prettig, maar het succes 
heeft ook een keerzijde. “We 
moesten daardoor steeds vaker 
‘nee’ verkopen tegen cafés en 
groothandels. We konden niet 
langer aan de vraag voldoen.”

Dus openden de brouwers 7 
februari een tweede vestiging, 
op loopafstand van de brou-
werij en het proeflokaal aan de 
Funenkade. “Burgemeester Van 

der Laan was bij de opening 
aanwezig. Hij hield een prach-
tig verhaal over de eeuwen-
oude relatie tussen Amsterdam 
en bieren. Denk maar aan de 
naam Brouwersgracht, dan 
weet je genoeg.”

Het mooie van de nieuwe 
brouwerij, vervolgt Hendriks, 
is dat de brouwers uit Oost 
eindelijk weer tijd hebben om 
nieuwe bieren te brouwen, in 
plaats van alleen maar produc-
tie te draaien. “Ter gelegenheid 
van onze opening hebben we 
bijvoorbeeld de Nr. 1 gebrou-
wen, een blond, fris biertje met 
niet te veel alcohol. En met 
de chef-kok van het Amster-
damse tweesterrenrestaurant 
Ciel Bleu werken we aan een 
speciale India Pale Ale. Dat is 
een biersoort die vooral in de 
Verenigde Staten populair is, 
maar ook in Nederland steeds 
bekender wordt.”

De zaken gaan dus goed, maar 
dat betekent niet dat de brou-
werij haar werkwijze drastisch 
zal veranderen. “We zijn een 
proeflokaal, en elke dag van 
twee uur ’s middags tot acht 
uur ’s avonds open. Je kunt 
bij ons niet doorzakken tot 
diep in de nacht, dat willen we 
niet. Een café zullen we nooit 
worden.”

Medewerker Tim Hendriks nipt – in het proeflokaal, geen café – aan een van de nieuwe bieren, de India Pale 

Ale. ‘Waanzinnig lekker,’ al zegt hij het zelf. foto marti jn van den dobbelsteen

Molen De Gooyer
Het leidt nogal eens tot misverstanden, maar stellingmolen de 
gooyer, die pal naast Brouwerij ’t ij staat, behoort niet tot de 
brouwerij. “maar we maken wel dankbaar gebruik van de molen,” 
vertelt 
Hendriks. 
“Het is een 
landmark 
waar veel 
toeristen op 
afkomen, en 
daar profite-
ren we graag 
van. de 
molen staat 
bijvoorbeeld 
in het logo 
van onze 
brouwerij.”
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Oostelijk Amsterdam is een broedplaats voor schrijvers, muzikanten, kunstenaars en ander talent. In de jas praten zij over hun werk, hun leven en hun inspiratie.

“Ik ben steeds eigenwijzer geworden”

Naam Jan van Erven Dorens Beroep Architect bij zijn eigen architectenbureau Dorens architects Geboren in 1966 in Haarlem
Bekend van onder meer Tam Huis op Rieteiland Oost, zijn eigen huis op de Cornelis Zillesenlaan, Sandstra Huis op het Grote Rieteiland.
En er lopen nogal wat projecten, zoals het ontwerp voor het nieuwe clubhuis voor AHC IJburg, het clubhuis voor Golfclub Middenmeer,  

het ontwerp voor een futuristische woning op Rieteiland Oost

Architect Jan van Erven Dorens ontwerpt regelmatig 
voor Amsterdam-Oost. Zo ontwierp hij meerdere 
huizen op IJburg, waaronder zijn eigen huis op Stei-
gereiland waar hij met zijn vrouw en drie kinderen 
woont. En hij schrijft regelmatig over architectuur 
voor de Brug. Hij merkt dat hij de afgelopen jaren 
een ontwikkeling heeft doorgemaakt als architect. Of 
misschien eerder een ‘mentaliteitsverandering’ zoals 
hij het zelf graag noemt.

Door Dieuwertje Mertens

Jan van Erven Dorens 

 

jas
in de

Van Erven Dorens bij zijn kantoor in de Blankenstraat. ‘Een architect geeft met gebouwen identiteit aan de 

stad.’ foto martijn van den dobbelsteen

Is het arsjitect of argitect?
“De beste architecten zeggen 
argitect, maar ik zeg arsjitekt, op 
z’n Frans. Elitair eigenlijk.”

Wanneer wist je dat je architect 
wilde worden?
“Ik wist niet wat ik wilde wor-
den toen ik van school kwam, ik 
had tijd nodig. Mijn grootvader 
was architect, en een grote in-
spriratiebron. Maar ik wilde niet 
naar Delft om bouwkunde te 
studeren, ik wilde naar Amster-
dam, zoals een Fransman naar 
Parijs wil. Ik studeerde econo-
mie maar in plaats daarvan liep 
ik eindeloos door de stad. De 
grote stad fascineerde me. Ik 
nam de metro naar De Bijlmer 
en zag hoe een parkeergarage 
als Afrikaanse markt werd ge-
bruikt. Daarnaast schilderde ik, 
ik wilde iets maken. Door het 
schilderen werd ik me ervan be-
wust dat ik een creatief beroep 
wilde. Na twee jaar in Amster-
dam ben ik bouwkunde in Delft 
gaan studeren.

Je geeft aan dat je beïnvloed 
bent door de jaren tachtig, het 
deconstructivisme. Wat spreekt 
je zo aan in die stroming?
“De wildheid, de creativiteit. 
Het deconstructivisme is een 
vorm van architectuur die zich 
losmaakt van het modernisme, 
het functionalisme. Maar ik 
ben te eigenzinnig voor woor-
den, dus wellicht grijp ik mijn 
kans bij een volgend huis. 
Het deconstructivisme is hier 
een vervolg op: tegendraads, 
kritisch. Architecten hebben de 
neiging om te dienend te zijn, te 
veel bezig te zijn met het oplos-
sen van problemen. De architect 
is ingenieur, maar ook kunste-
naar. Met zijn gebouwen geeft 
hij betekenis, identiteit, aan 

de stad en zijn bewoners. Een 
gebouw maakt indruk op zijn 
gebruikers zoals een film of een 
kunstwerk indruk maakt.”

In een eerder interview,  
zei je: ‘Waarom teken ik niet  
alleen fantastische gebouwen? 
Ik conformeer mij aan de  
middelmaat.’
“Die neiging heb ik wel. Daarom 
werk ik aan mezelf. Van nature 
ben ik geen dwarsligger, maar ik 
heb geleerd dat het onmogelijk 
is iets goeds te maken als je niet 
vasthoudt aan je idee. Je moet 
durven ingaan tegen wat door 
de meerderheid goed gevonden 
wordt. Compromissen in de 
architectuur leiden tot middel-
maat. Je leeft maar één keer. De 
schetsfase duurt een maand, de 
uitwerking soms wel drie jaar. 
Dan moet ik drie jaar bezig zijn 
met een middelmatig ontwerp. 
Ik zet liever een fantastisch 
gebouw neer. Ik las een boek 
van Stephen King, On Writing. 
Schrijven is bij hem nooit een 
invuloefening, hij schrijft niet 
plot driven, hij weet niet wat 
er uit gaat komen. Een goede 
architect is nieuwsgierig, een 
ontwerp mag nooit een invuloe-
fening zijn. Als architect moet je 
een vorm durven maken, geen 
geschuif met dozen, dat nooit. 
Ik heb geleerd om een artistie-

kere invulling aan mijn vak te 
geven. Ik ben steeds eigenwijzer 
geworden.”

Je hebt je eigen huis ontworpen 
op IJburg, de droom van iedere 
architect. Wat rest je nu nog aan 
woonambities?
“Als ik nog een keer de kans 
krijg, wordt het ontwerp wilder.” 

Hij pakt de maquette van zijn 
huis aan de Cornelis Zillesen-
laan erbij. “Eigenlijk wilde ik 
een gat in de gevel maken, alsof 
er een granaat doorheen was 

gegaan, een Sarajevo-huis, zeg 
maar. Mijn vrouw was tegen, 
dus ik heb het niet gedaan. 
Maar ik ben te eigenzinnig voor 
woorden, dus wellicht grijp ik 
mijn kans bij een volgend huis. 
Nu ben ik bezig met het ont-
werp van onze keuken, waarin 
alles beweegbaar moet zijn. Die 
keuken moet uniek zijn, ik wil 

niets normaals hebben, geen 
slap aftreksel. Dan liever geen 
keuken.” 

Dat tegendraadse, is dat een 
familietrekje?
“Het is misschien meer een 
vorm van geldingsdrang. Soms 
denk ik: waarom ben ik eigenlijk 
geen popster geworden? Dan 
had ik ook een geweldig leven 
gehad. Ik heb sterk de behoefte 
om een stempel op deze wereld 
te drukken. Dat heeft Beau 
inderdaad ook.”

Is het nooit vervelend om ‘de 
broer van Beau’ (televisiepre-
sentator, red.) te zijn?
“Ik heb er alleen maar plezier 

van. Als ik mij voorstel tijdens 
een vergadering, onthoudt 
iedereen wie ik ben. Maar dat 
is niet de enige reden: Beau is 
ook inspirerend. Hij laat zich 
niet leiden door negativiteit. Hij 
heeft ambitie en hij is creatief, 
hij heeft het zo’n beetje uitge-
vonden. Nee, Beau, mijn oudste 
broer Pieter en ik hebben nooit 
strijd. Wij helpen elkaar.”

Wat vind je van de jas?
“Ik zou hem kunnen dragen. 
Vroeger heb ik veel lammy coats 
gedragen. Het past wel bij mijn 
imago: lange leren jas, punt-
schoenen erbij, helemaal af.”
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sPOrt
samen is niet alleen

Bij DrC is alles 
authentiek
Voetbalclub DRC uit Durgerdam was jarenlang gast-
heer voor de crew van de tv-serie All Stars. Met dank 
aan de karakteristieke weilanden en het prachtige licht 
rondom het terrein.

Het moet ongeveer zo zijn 
gegaan, zegt DRC-voorzitter 
Onno Swart: “De regisseur Jean 
van de Velde werd getipt door 
een cameraman uit Durgerdam. 
Die zei tegen hem: ik weet een 
perfecte locatie voor All Stars. 
Samen zijn ze toen hiernaartoe 
gegaan. En toen Van de Velde 
ons terrein zag, midden in de 
weilanden en met al die koeien 
en de dijkhuisjes op de achter-
grond, was hij verkocht.”

Drie zomers lang, van 1999 tot 
2001, is DRC gastheer geweest 
voor de filmcrew. Ook de 
laatste film, Old Stars, werd 
opgenomen op de velden van 
de voetbalclub uit Durgerdam. 
“Vanwege het water schijnt hier 
het licht heel mooi te zijn,” zegt 
Swart. “En het ligt natuurlijk 
dicht bij Amsterdam; handig 
omdat de meeste acteurs hier 
vandaan komen.”

Hockeyen bij AHC IJburg bete-
kent twee keer per week lekker 
buiten trainen in het Diemer-
park. Tijdens de training werk 

Door de opnamen is DRC lan-
delijk bekend geworden. “Het 
gebeurt vaak dat tegenstanders 
zeggen: hé, dit is het veld van All 
Stars. Onze vereniging straalt 
ook echt de sfeer uit van Swift 
Boys, zoals het team uit de serie 
heet. Wat voor hen geldt, geldt 
voor ons ook: we willen win-
nen, maar het moet ook gezellig 
zijn.”

Namens de vereniging was 
destijds Klaas Bording degene 
die in de gaten hield of de crew 
wel netjes omging met het ter-
rein van DRC. “Je krijgt toch een 
zomer lang allerlei mensen over 
de vloer die andere belangen 
hebben. Klaas is vorig jaar over-
leden. Er werd altijd naar hem 
gevraagd door de acteurs. Als ik 
Kasper van Kooten tegenkwam 
wanneer hij met zijn fiets een 
rondje Waterland maakte, was 
het eerste wat hij vroeg altijd: 
‘Ha voorzitter, hoe is het met 
Klaas?’ Klaas was ook de enige 

van DRC die op de aftiteling 
stond.”

De nauwe band tussen All Stars 
en DRC werd nog eens onder-
streept toen tijdens de nieuw-
jaarsnacht van 2008 de kantine 
van de voetbalclub afbrandde. 

Door Iwan Tol

Direct besloten de acteurs een 
benefietwedstrijd te spelen 
tegen het eerste elftal van DRC. 
De aftrap werd destijds ver-
richt door Katja Schuurman. Na 
afloop was er een Grote Kantine 
Actie, waarop onder meer een 
clubkostuum van Ruud van 

Nistelrooy werd geveild. Mede 
van de opbrengst van al die 
acties werd later een nieuwe 
kantine gebouwd. Die is net zo 
authentiek als de vorige. “Dus 
geen strak design, maar inge-
richt zoals het vroeger ook bij 
oma thuis was,” zegt Swart. 

Durgerdam Racing Club werd 
opgericht in 1931. Het was een 
tijd waarin veel voetbalvereni-
gingen een naam kozen met het 
woord ‘Racing’. Daarmee wordt 
niet zo zeer gedoeld op snel-
heidswedstrijden, maar meer op 
het meten van elkaars krachten 
in competitieverband. Iets wat 
de club tot op de dag van van-
daag doet.

DRC telt ongeveer 250 voetbal-
lende leden. Het vlaggenschip 
van de vereniging speelt in de 
vijfde klasse. “Ze doen het goed 
en draaien bovenin mee. Dat is 
leuk, maar het gaat niet alleen 
om presteren bij de club.” Swart 
wijst op het logo van DRC: een 
oude voetbalschoen waaruit het 
karakteristieke kapelletje van 
Durgerdam omhoog steekt. Ont-
worpen door niemand minder 
dan cartoonist Dik Bruynesteyn. 
Als slogan voert de club: Voetbal 
zoals het vroeger was. “Ken-
nelijk spreekt dat veel mensen 
aan, want onze leden komen uit 
Groot-Amsterdam. Iedereen is 
welkom bij ons. Nu we econo-
misch mindere tijden beleven, 
hebben mensen naar mijn me-
ning meer behoefte aan samen 
zijn. En samen is niet alleen hè. 
Het is geen toeval dat dat ook het 
motto van Swift Boys was.”

Voorzitter van DRC Onno Swart op de Durgerdammerdijk. 

foto martijn van den dobbelsteen

Zeeburgerpad.  

foto martijn van den dobbelsteen

Training op maandagmiddag. Kom jij meedoen? 

foto martijn van den dobbelsteen

Nederlands  

kampioen judo
Jorien Visser is Neder-
lands Kampioen judo 
geworden in de klasse 
tot 44 kilogram. In 
maart streden in Eind-
hoven achtentwintig 
meiden tot 15 jaar om 
de felbegeerde titel. Vis-
ser won al haar partijen 
en werd daarmee verdiend kampioen. Ze prolongeerde haar 
titel, want ook in 2012 was zij de beste. Visser, scholiere van 
het IJburg College, traint bij Kenamju Sport in Haarlem, de 
vermaarde judoschool die onder anderen de broers Van der 
Geest, de broers Elmont en Henk Grol heeft voortgebracht.

Feestelijke opening kanoseizoen 
Het vaarseizoen breekt langzaam aan. Op zaterdag 6 april 
organiseert Kano op IJburg een open dag. Vanaf 13.00 uur zijn 
er op het clubterrein aan de Zandzeggestraat 3 op Rieteiland 
Oost activiteiten voor kanoërs en niet-kanoërs. Er is onder 
meer een tweedehands kanomarkt, je kunt een rondje varen 

en er zijn demonstra-
ties. Om 13.00 uur 
opent stadsdeelwet-
houder Lieke The-
singh de middag, met 
een tocht naar ‘een 
onbewoond eiland’. 
Wil jij ook mee? Mail 
dan naar voorzitter@
kanoopijburg.nl. 

AFC iJburg werft vrijwilligers
Onlangs is het tweede kunstgrasveld van AFC IJburg opgeleverd. Dat is goed nieuws voor de meer dan vijf-
honderd kinderen op de wachtlijst, want er worden weer nieuwe leden aangenomen. Om de kinderen te laten 
voetballen, moet van alles geregeld worden. Daarom zoekt AFC IJburg nieuwe vrijwilligers, onder andere 
jeugdcoördinatoren, assistent-trainers en een wedstrijdsecretaris. Op www.afcijburg.nl vind je een overzicht 
van de vacatures. Neem voor meer informatie contact op met voorzitter Fred Coesel: f.coesel@gmail.com. 

Hockeyjongens gezocht
Hou je van hockey en ben je tien of elf jaar oud? AHC IJburg zoekt sportieve  
jongens die de twee D-elftallen komen versterken. 

je aan je conditie en natuurlijk 
wordt er gewoon heel veel ge-
hockeyd. De trainer bekijkt op 
welke positie je het beste speelt. 

Kampioen
In het weekend speelt je elftal 
mee in de competitie van de Ko-
ninklijke Nederlandse Hockey 
Bond (KNHB). Je hockeyt dan 
op zaterdag tegen clubs uit de 
regio. De winnaar van de com-
petitie gaat met een grote trofee 
naar huis. 

Meedoen?
Ben jij die sportieve jongen 
die het elftal komt versterken? 
Kom een proeftraining volgen 
op woensdag 10, 17 en/of 24 
april 2013. Je kunt je aanmel-
den door een mail met je naam 
en telefoonnummer te sturen 
naar hockey@ahcijburg.nl. Wil 
je nog meer weten over AHC 
IJburg? Kijk op de website: 
www.ahcijburg.nl. 

Veerdienst iJburg-Pampus weer open
Vanaf zaterdag 30 maart vaart de veerboot IJburg-Pampus 
weer. Dat weekend opent het fort de deuren voor het seizoen 
en is het Stellingweekend. De allereerste afvaart is vanaf 
IJburg, om 10.30 uur. Op het eiland zijn diverse activiteiten in 
het teken van Pasen en geheime codes.
De veerdienst Amsterdam van schipper Imre Leenhouts 
vaart vanaf de IJburgse haven naar Pampus en naar het Mui-
derslot. Kijk voor tijden en meer info op www.veerdienstam-
sterdam.nl of bel 020–4278888.
www.pampus.nl / www.stellingvanamsterdam.nl

Juttersdok, al 20 jaar meer dan ‘jutten’
Juttersdok is een keten van kringloopwinkels in Amsterdam. 
Deze maand bestaat de organisatie twintig jaar. Er werken 
vrijwilligers, Amsterdammers die minder makkelijk hun plek 
vinden in de samenleving. Het Juttersdok is een ontmoe-
tingsplek, geeft advies over onder meer wonen en educatie, 
en helpt door het aanbieden van werkplekken. Alles in 
nauwe samenwerking met de gemeente en andere instanties. 

Juttersdok staat met name bekend om de (kringloop)winkels. 
Deze fungeren als springplank naar ander werk. “Onze op-
ruimdienst haalt in heel Amsterdam gratis gebruikte meubels 
op. Vervolgens worden de spullen gesorteerd en indien nodig 
gerepareerd. Daarna komen ze in de winkels terecht. De arti-
kelen zijn scherp geprijsd en worden daardoor snel verkocht. 
Elke maand hebben we een geheel nieuw aanbod.” Naast de 
ophaaldienst en winkels heeft Juttersdok onder meer werk-
plaatsen en een callcenter. Alles bij elkaar is er werk voor 170 
Jutters.

Een van de winkels van Juttersdok ligt aan het Zeeburgerpad. 
Een ruim assortiment van alles en nog wat. Zie ook: www.
juttersdok.nl 

MuzyQueensnight 2013
Voor het derde jaar op rij vindt op maandag 29 april de 
MUZYQUEENSNIGHT plaats. Het Atlantisplein staat dan 
de hele avond in het teken van livemuziek: van aanstormend 
talent tot de artiesten van nu. Om 17.00 uur wordt begonnen 
met een happy hour en is iedereen welkom voor een BBQ. 
Twee uur later start het programma op het podium met de 
band van dit moment: Kensington. Met Noorderslag achter 
de rug en Pinkpop in het vooruitzicht kunnen ze even op 
adem komen bij hun vaste oefenruimtes. Het belooft een 
vorstelijk feestje te worden met muziek uit de studio’s van 
muzyQ en meer. De entree is gratis, aanvang 17.00 uur. Zie 
ook muzyq.com.

expositie Johan van der Keuken in eYe 
EYE presenteert de tentoonstelling Johan van der Keuken / 
Tegen het licht. Filmer en fotograaf. Invalshoek van de expositie 
is de bijzondere wijze waarop Van der Keuken in zijn films 
contrasterende beelden bijeenbracht en de wereld in con-
tinue verandering observeerde. De tentoonstelling laat ook 
zien dat Van der Keuken als een van de eersten probeerde 
filmische tijd in ruimte te vertalen. Van 30 maart tot en met 9 
juni 2013.

In de wijk IJburg werd een straat naar Johan van der Keuken 
vernoemd. Lees op de site de bio over hem, geschreven door 
Douwe Sluiter voor de rubriek De Straat. Op IJburg kregen 
veel straten de naam van beroemde Nederlandse fotografen 
en filmmakers. Speciaal daarom werd vorig jaar het festival 
IJFFF opgericht.

De windmolen en de kinderen.  

Aan de slag met duurzame energie 

en stadslandbouw.  

foto martijn van den dobbelsteen

Schoolkinderen en andere 
IJburgers gaan op het terreintje 
op Haveneiland de komende 
maanden onder meer een in-
sectenhotel plaatsen, groenten 
verbouwen en een vlinder- en 
pluktuin inrichten. Het is een 
educatief project en een verbin-
ding voor de buurt. 

Ter plekke werd het plan voor 
Kavel 1 beloond met de Noord-
Hollandse Pluk van de Petteflet 
Natuurprijs. Uit negentien 

Met een boor en een paar moeren monteerde portefeuillehouder Nevin Özütok 
op 5 maart het veelbesproken windmolentje op Kavel 1. Daarmee werd de aftrap 
verricht voor het omturnen van de braakliggende lap grond tot een terrein voor 
stadslandbouw en groene energie. De zon scheen, de wind hield zich stil. Wie er 
vaker komt, weet dat dát nooit lang duurt op IJburg. 

Het windmolentje 
staat en wint een prijs

Noord-Hollandse genomineer-
den gaat Kavel 1 nu op voor 
de landelijke prijs. De prijs is 
een initiatief van de Natuur en 

Milieufederaties en het radio-
programma Vroege Vogels. In 
april wordt de winnaar bekend 
gemaakt.

MereL BAreNDs

De nieuwe werkplaats aan de Cruquiusweg. foto martijn van den dobbelsteen

In het Cruquiusgebied opent 
de Openbare WerkPlaats, een 
volledig ingerichte plek voor 

ambachtelijke bewerking van 
hout, metaal, steen, kunststof en 
andere materialen. Voor mensen 

werkplaats voor klussers geopend
die hobbymatig of professioneel 
vormend met hun handen bezig 
(willen) zijn is hier per dagdeel 
of langer een werkplek te huur, 
compleet met de benodigde 
machines en gereedschappen. 
Ook is het mogelijk om werk-
stukken tijdelijk op te slaan. 
In deze ontmoetingsplek zijn 
de kantinefaciliteiten gratis. 
Straks kunnen hier ook groepen 
terecht en worden cursussen 
aangeboden om te leren werken 
met diverse materialen en de 
machines die daarvoor nodig 
zijn. Er is parkeergelegenheid en 
een aanlegsteiger.
Openbare WerkPlaats, Cruquiusweg 
78a, 020–4680581, www.openbare-
werkplaats.nl.
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Meer comfort, lagere woonlasten en goed voor het milieu
Energiesprong Amsterdam meet de woningen en algemene ruimtes van jullie VvE door. We stellen een helder 
plan van aanpak op en bemiddelen bij financiering. Hoe we dat doen, dat vertellen we je graag op de info avond 
op 11 april die we samen met Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost organiseren. Kijk op onze website hoe je  
je aan kunt melden. Of neem direct contact met ons op voor een afspraak. Samen meer, met minder energie: dat 
is waar we samen met jullie voor gaan! 

 
energiekosten?
minder
Energiesprong Amsterdam helpt Verenigingen van Eigenaren 
(VvE’s) in Amsterdam om fors op de energiekosten te besparen!

amsterdam info@energiesprongamsterdam.nl www.energiesprongamsterdam.nl

Vanaf 

1 maart 2013 

BTW op renovatie 

verlaagd van 

21% naar 6%

Super!

11 april info avond  Stadsdeelhuis Oost Oranje-Vrijstaatplein 2aanvang 19.00 uur

“Altijd op zoek naar een verrassend programma..
   Maar gewoon spelen is natuurlijk ook belangrijk“

De Kindersuite staat voor een creatieve, gezellige en leerzame 
buitenschoolse opvang. We kijken continue naar nieuwe - of 
bestaande - activiteiten die aansluiten bij de behoeftes van de 
kinderen. Ontdekken in het bos, groente kweken in onze eigen 
moestuin, meedoen aan workshops zoals dansen of circus. 
Maar natuurlijk ook gewoon lekker (buiten) spelen met elkaar. 

Uitgelicht: De Natuurclub start!
Hè wat heerlijk, binnenkort gaan we er op uit met Bart de Koning 
(www.natuureducatie.com). We gaan o.a. hutten bouwen, vogels 
kijken en tooien maken. De wandelingen zijn gericht op natuurlijk 
spelen en beleven. En er valt nog meer te beleven bij 
De Kindersuite: Judo, Zumba en Tennis staan op het programma. 
Lekker actief.

Wordt uw kind binnenkort 4 of bent u geïnteresseerd in de op-
vang die wij bieden? Maak een afspraak en kom eens langs. 
We vertellen u graag meer over ons pedagogisch beleid binnen 
De Kindersuite.

Schrijf uw kind(eren) in via www.dekindersuite.nl 
of bel voor een afspraak 020 416 56 51.

De Kindersuite Eva Besnyöstraat 571 - 573 1087 LG Amsterdam 020 416 56 51 info@dekindersuite.nl

kindersuite.nl www.dekindersuite.nl  www.dekinderstuite.nl www.dekindersuite.nl www.dekindersuite.nl www.dekindersui

Buitenschoolse opvang De Kindersuite

Pret op de Stormbaan en grondig natuuronderzoek!

Eten uit eigen streek is in. Bij restaurant Wilde Zwijnen 
op het Javaplein weten ze dat maar al goed. Sinds kort 
kunnen lekkerbekken de snoekbaars die ze met stads-
visser Piet Ruijter in het Westelijk Havengebied gevan-
gen hebben, ter plekke laten klaarmaken.

Zonde om de snoekbaars heftig 
te kruiden of te verdrinken in 
een zware saus, vindt Frenk van 
Dinther, de kok van de Wilde 
Zwijnen. “Dit is super vis, zo 
hagelvers. Peper en zout is vol-
doende, en dan gewoon bakken 
in een beetje knoflookolie.” 

Van Dinther was nieuwsgierig 
geworden toen Melchers voor 
zijn neus stond met een verse 
snoekbaars uit het IJ. Of hij 
de vis die Ruijter ving bij hem 
mocht brengen als er mensen 
met hem mee op de boot waren 
geweest? Van Dinther was eerst 
wat huiverig. “Je wilt wel weten 

of het goed is, met dit soort 
dingen moet je altijd een beetje 
uitkijken. Vis die oud is, of ille-
gaal gevangen… dat moet je echt 
niet in je restaurant willen.”

Melchers overtuigde Van 
Dinther ervan dat Ruijter niet 
zomaar de eerste de beste hen-
gelaar is, maar een professionele 
visser. “Ik weet nu dat Piet en 
Martin specialisten zijn. We 
staan bovendien heel erg open 
voor initiatief uit de buurt.” 

De versheid van de vis is be-
palend voor de kwaliteit en de 
smaak. Niet iets om als kok non-
chalant over te doen, vindt Van 
Dinther. “Als je niet oplet komt 

Door Rosanne Kropman

de vis van een kotter die dagen 
op zee blijft. Als mensen vis van 
Piet Ruijter meenemen weet ik 
dat het dezelfde dag nog zwom. 
Ik bestel verder mijn vis bij een 
visser uit Urk, waarvan ik weet 
dat hij nooit langer dan een dag 
op het water is. Voor de smaak is 
versheid alles.”

Frank van Dinther, kok van Wilde zwijnen. foto martijn van den dobbelsteen

Piet, aan de netten, en Martin (‘noem me maar Bertus’) halen juist een 73 centimeter lange snoekbaars op uit 

de wateren rond het Westelijk Havengebied. foto martijn van den dobbelsteen

debbie 2 heet de boot van 
stadsvisser piet ruijter. een 
paar keer per week vaart 
hij uit om zijn netten uit te 
zetten en weer op te halen 
in het Westelijk Havengebied. 
dertig jaar lang viste hij alleen 
in zijn metalen schuit, maar 
steeds vaker gaan er bezoe-
kers mee. Want ruijter is 
sinds vorige zomer niet alleen 
visser, maar ook gids in het 
havengebied.

geïnteresseerden kunnen een 
dag vissen bij hem boeken. 
Ze zien dan niet alleen de 
traditionele manier van vissen, 
ze krijgen ook een tour door 
het Westelijk Havengebied. 
met de boot van ruijter kun-
nen ze een kijkje nemen in de 
havens, een gebied dat zonder 
ruijter om veiligheidsredenen 
niet voor publiek toegankelijk 
is. Stadsecoloog martin mel-
chers vaart ook vaak mee, om 
uit te leggen wat er precies 
in de netten zit en om zelf 
onderzoek te doen. Zeevis, 
zoetwatervis, maar ook kilo’s 
wolhandkrabben, een exoot 
uit China. Soms zelfs koraal, 
met de wonderlijke naam 
trompetkalkkokerworm, uit 
australië. recent viste het 
duo een nieuwe soort in am-
sterdam op: een korenaarvis. 
in de zomer zitten de netten 
bij warm weer vol kwallen. 
tot ergernis van ruijter, want 
die sjort zich een breuk om 
de slijmerige netten binnen 
te halen.

niet dat gids zijn altijd al ruij-
ters ambitie was, maar vorig 
voorjaar was het bijna gedaan 
met hem, financieel gezien. 
de vis leverde te weinig op 
om van te kunnen bestaan. 
niet dat er minder vis in het 
ij zwemt, maar hij mag niet 
meer op paling vissen, in de 
zomermaanden zijn enige 
bron van inkomsten. de alen 
zijn niet alleen ernstig be-
dreigd, maar in zijn visgebied 

werd ook een dioxinevergifti-
ging geconstateerd waardoor 
hij ze helemaal niet meer mag 
vangen.

Hij dreigde kopje onder te 
gaan, maar melchers en een 
aantal buurtbewoners wilden 
dolgraag dat ruyter zou kun-
nen blijven varen. de visser 
moest een andere invul-
ling gaan geven aan zijn vak. 
melchers, naast natuurkenner 
ook een goede regelaar met 
een breed netwerk in de 
haven, kreeg voor elkaar dat 
ruijter niet alleen viste voor 
consumptie, maar ook voor 
onderzoek onderwater. Want 
volgens melchers zijn mensen 
als ruijter de ogen van de 
stad onder water, onmisbaar 
om te monitoren wat er on-
der het oppervlak gebeurt. 

de rest van het gat in de por-
temonnee van ruijter wordt 
aangevuld door dagjesmensen 
en toeristen. een gelikte toer 
hoeven de haventoeristen 
niet te verwachten. als het 
regent word je gewoon nat, 
in de winter is het koud. en 
nee, er is geen wc aan boord. 
mensen met een teer zieltje 
kunnen ook maar beter 
thuisblijven, want de vis uit 
de netten halen gaat niet 
zachtzinnig. 

met ruijter en melchers mee 
is vooral een visavontuur 
met onderzoeksnetten (een 
fijnmazig fuik) en warnetten 
voor vis die voor consump-
tie bedoeld is. Ondertussen 
vertellen melchers en ruijter 
over de havens. ruijter over 
de kunst van het vissen en de 
geschiedenis van de uitdijende 
industrie. melchers over de 
bijzondere ecologie van het 
water, ter plekke geïllustreerd 
met de vangst.

meer informatie over een dag 
amsterdams vissen? www.
vismetpiet.nl

Zelfgevangen vis bij 
wilde Zwijnen

Documentaires van leerlingen iJburg College
Op woensdagavond 3 april opent het IJburg Documentaire Festival IJDFA haar deuren voor de 
wijkbewoners, ouders en leerlingen. Alle onderbouwleerlingen laten dan hun documentaires 
zien over de vijf grootste wereldreligies. Zij hebben hier zes weken hard aan gewerkt. Per filmzaal 
geven professionele documentairemakers de leerlingen ‘tops en tips’. Zij beslissen ook welke 
documentaire de juryprijs wint. Genodigden kunnen stemmen op hun favoriet, dat wordt de 
winnaar van de publieksprijs. De documentaires duren tien minuten, het festival trapt af om 18.45 
uur (inloop vanaf 18.30 uur).

Nescioloop door Diemerpark
Op 14 april vindt de achtste editie van de Nescioloop plaats. Deze hardloopwedstrijd, georgani-
seerd door atletiekvereniging AV’23 met een steeds groter wordend deelnemersveld, voert door 
het Science Park, over de Nesciobrug en door het Diemerpark. Je kunt 7,5 km of 10 kilometer lo-
pen. Start- en finishlocatie: atletiekbaan AV’23 in sportpark Middenmeer. Kinderen starten op de 
Nesciobrug, voor hen staat de Engelse mijl (1923 meter) op het programma. Voor het eerst maakt 
de Nescioloop deel uit van Rondje Mokum, zes hardloopwedstrijden in 2013 in Amsterdam. Kijk 
voor inschrijven (tot 9 april), starttijden en info op www.nescioloop.nl. 

Bijna kopje onder



maart is de maand van de automatisch 
ondertekende computerbrieven, het 
jaarlijkse prijzenfestival van financiële 
afrekeningen. Zelf zie ik vooral uit naar 
de brief van reaal, de roofbank waar 
ik een mega lijfrenteplan afsloot. 
Van het geld dat ik elke maand betaal, 
vieren ze al negen jaar feest: een kwart 
van de inleg gaat naar de mensen van 
reaal, een ander kwart gaat naar de 
tussenpersoon. dat is diefstal, want het 
staat nergens in de polis, en de finan-
ciële afrekening is daardoor minder 
rooskleurig dan verwacht.

drie jaar lang al belooft reaal een 
brief met een compensatieregeling, en 
elk jaar bel ik ze waar die blijft, en elk 
jaar zeggen ze dat ze dat niet weten. 
Bellen naar reaal is een opgave: alles 
is er keurig weggestopt achter aardige 
mevrouwen die ‘helaas’ niets voor u 
kunnen doen. ik stel me een kantoor-
zaal voor met mensen die er allemaal 
helaas niets aan kunnen doen. als de 

koffieautomaat stuk is, kunnen ze daar 
ook helaas niets aan doen. Het lijkt me 
een heerlijke levenshouding waar je lang 
gezond van blijft, maar mijn levenshou-
ding is anders, en daar kan ik helaas 
niets aan doen.

driekwart van de klanten van reaal 
had afgelopen zomer nog geen compen-
satieregeling gekregen, dat zijn 500.000 
mensen. daarmee loopt reaal ver 
achter bij de rest van de boevensec-
tor. dat komt door ‘it-uitdagingen’ en 
‘ingewikkelde producten’, zeggen ze. Zal 
best. maar wie de meesterlijke banking 
blog leest die joris luyendijk maakt 
voor the guardian over de verdwenen 
moraal van de bancaire sector, weet hoe 
het echt in elkaar steekt. Het interes-
seert de mensen die er helaas niets aan 
kunnen doen geen donder dat ze er 
helaas niets aan kunnen doen. Het enige 
dat telt, is geld.

Omdat ze bij reaal het beste met me 

voorhebben, kreeg ik plotseling wel een 
brief van Seada van den Herik, directeur 
leven, Hypotheken en Bancair. ‘er is de 
laatste jaren veel onrust rond beleg-
gingsverzekeringen,’ begint Seada haar 
brief voorzichtig, ‘we kunnen ons dan 
ook voorstellen dat u twijfels heeft.’

ik moest die zinnen een paar keer lezen.

de straatrover die je portemonnee 
leeghaalt en na gedane zaken zegt: ‘ik 
kan me voorstellen dat u twijfels heeft.’

de inbreker die een briefje achterlaat: 
‘ik kan me voorstellen dat u twijfels 
heeft. daar willen we graag iets aan 
doen.’

maar Seada zet door, en ze heeft een 
goede pen. ‘Wij kunnen de tijd niet te-
rugdraaien,’ schrijft ze, ‘maar we kunnen 
wel een nieuw begin maken. Het gaat 
immers om uw geld.’

nu komt het, dacht ik.

maar het kwam niet.

Het enige dat Seada me kan bieden, is 
een splinternieuwe website waar ik kan 
bekijken hoeveel mijn mega lijfren-
teplan nog waard is (ik wil het niet 

weten) en waarom het allemaal zo 
tegenvalt (‘dit komt omdat er kosten 
worden ingehouden’). en of ik vervol-
gens wil overstappen naar iets anders, 
een nieuWe generatie Beleg-
gingSVerZekering bijvoorbeeld, of 
banksparen met lijfrente OpBOuW-
rekening.

lieve Seada, ik wil dat niet.

ik wil niet avondenlang gaan puzzelen 
op voorwaarden van de lijfrente 
OpBOuWrekening, en me afvragen 
waar de truc zit die de quants en andere 
tovenaars van de afdeling financiële 
producten hebben bedacht om geld aan 
mij te verdienen.

ik wil niet op bezoek bij de tussenper-
soon die nog steeds een handlanger is in 
jullie balletje-balletje-spel.

ik wil een brief die begint met het 
woord SOrrY. ‘We hebben u beroofd, 
en dat was stom. We zijn een bende 
bandieten geweest. We kunnen ons 
voorstellen dat u boos bent. maar als-
tublieft geloof ons, we zijn weer op het 
rechte pad.’

en dan, lieve Seada, geef je me mijn geld 
terug, zoals je hebt beloofd.

Mega lijfrenteplan
tOiNe HeiJMANs
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Recreatief zwemmen
Zondag 11.00-15.00 uur
Maandag 12.30- 15.45 uur en  
 20.00-21.30 uur
Dinsdag 07.00-09.00 uur  
 11.00-12.00 uur  
 12.30 -15.15 uur en  
 20.00-21.30 uur
Woensdag 11.00-12.00 uur
Donderdag 07.00-09.00 uur  
 11.00-12.00 uur  
 12.30 -15.15 uur en  
 20.00-21.30 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur  
 12.30-15.45 uur  
 20.00-21.30 uur  
 (muv discoavonden)
Zaterdag 11.00-12.00 uur

Duran Sportcentrum
Zwemmen is gezond, je verbrandt calorieën, verbetert de conditie en maakt spieren soepel!

Het Duran Sportcentrum heeft een zwembad met twee binnenbaden, bubbelbad, een turkse tuin, zonnebanken, 
een privé solarium, twee squashbanen en een sportzaal. Rond het zwembad staan verschillende fitnessapparaten 
die u gratis kunt gebruiken. Er is voor iedereen wel iets te doen in het sportcentrum:

Zin in een  
potje voetbal met 
je vrienden ?
Je kunt onze sportzalen  
online huren. Kijk voor  
alle mogelijkheden op  
www.diemen.nl/sportcen-
trum

Kijk op www.diemen.nl/sportcentrum • Telefoon: (020) 690 1551 • E-mail: infoduran@diemen.nl
Meer weten?

Conditiezwemmen  
en techniek verbeteren
Dinsdagavond 20.30-21.15 uur en vrijdagavond  
20.15-21.00 uur onder leiding van olympisch kampioen 
Enith Brigitha.

Extra babyzwemmen
Dinsdagmiddag 14.00-15.00 uur.

Quick start zwemles
Donderdag 17.00-19.00 uur voor  € 450,00 uw kind op 
zwemles tot aan het diepe bad.

Turbocursus  
voor het A diploma
Start zaterdagmiddag 13 april 

Nieuwe activiteiten in  
het tweede kwartaal 2013

Prenataal zwemmen
Bewegen in het water is de manier om in  
conditie te blijven tijdens de zwangerschap.  
Dinsdag 13.00-14.00 uur. 

Aqua Sportief
Er zijn verschillende mogelijkheden om in het zwem-
bad sportief aan de conditie en het lichaam te werken :
Aqua-jogging vrijdag 14.00-14.45 uur
Aqua-zumba maandag 20.00-20.45 uur
Aqua-fit maandag 19.00-19.45 uur
 woensdag 11.00-11.45 uur
 donderdag 20.00-20.45 uur

Fifty-fit
Speciaal voor de groep mensen boven de 50 jaar 
heeft het zwembad een bewegingsprogramma.
Maandag  14.00-15.00 uur
Vrijdag  09.00-11.30 uur

Aprilmaand  
squashmaand
 Voor € 5,00 per half uur 
huurt u in de maand 
april de squashbaan.

Vrijdag 26 april:  
oranjedag in het 
zwembad  
Bezoekers met oranje  
zwemkleding ontvangen  
een passende traktatie.
Vanaf 19.30 uur oranje-
disco voor kinderen tot  
14 jaar.

Door Linda Slagter

Meer dan zeventig 
verschillende sportactiviteiten

universum

De naam Universum sugge-
reert iets heel groots, iets met 
veel mogelijkheden. En dat is 
ook zo. Sportcentrum Univer-

sum telt bijna 10.000 m2 en 
biedt een veelzijdig aanbod, 
met ruim zeventig verschil-
lende sportactiviteiten. Van 
yoga tot fitness, van stijldansen 
tot kickboksen, en van squash 

tot hun nieuwste hype: paal-
dansen.
Het is de hoofdvestiging van 
het USC, voorheen Universitair 
Sport Centrum. Veel mensen 
denken daarom dat ze er alleen 

voor studenten zijn. “Een mis-
verstand,” vertelt Rodrigo Coe-
sel (51), adjunct-directeur. “Ja, 
we hebben een binding met de 
Universiteit van Amsterdam, 
waardoor studenten hier tegen 
gereduceerd tarief sporten. 
Maar we zijn er voor iedereen. 
Jong en oud, topsporters en 
hobbyisten. Ook de brandweer 
traint bijvoorbeeld bij ons. 
Regelmatig zijn zij lekker ont-
spannen en toch fanatiek bezig 
in de fitness. Maar soms zie ik 
ze plots hard wegrennen rich-
ting de uitgang. Met z’n allen 
tegelijk. Om uit te rukken voor 
een brand. Daarom zijn zij 
de enigen die hun wagens pal 
voor de deur mogen parkeren.”

Zaalvoetbal
Het sportcentrum bestaat al 
ruim dertig jaar. Lange tijd was 
het gevestigd op De Boelel-
aan, in Zuid. In de zomer van 
2010 werd het nieuwe complex 
op het Science Park voltooid, 
een modern gebouw dat sport 
ademt. En door de diversi-
teit aan mensen hangt er een 
gemoedelijke en beschaafde 
sfeer. Populair is ook de zaal-
voetbalcompetitie. Met bijna 
tweehonderd teams, verdeeld 
over zes verschillende niveaus. 
Niet alle sporten kunnen in het 

Het zit een beetje verstopt – midden op het Science Park – maar steeds meer 
mensen weten sportcentrum Universum te vinden. Met binnenkort zelfs een 
klimrots in de openlucht.

Rodrigo Coesel: ‘Vanaf 8 juni kun je hier klimmen in de openlucht.’ foto martijn van den dobbelsteen

sportcentrum worden aange-
boden. Daarom worden ook 
andere locaties afgehuurd, zoals 
het Sportfondsenbad Oost, 
voor zwemmen en waterpolo, 
meestal met eigen instructeurs.

Oerknal
Universum gelooft sterk in een 
totaalconcept, in de combina-
tie van sport én ontspanning. 
Daarom is er een saunacom-
plex waar leden gratis gebruik 
van kunnen maken. En eetcafé 
Oerknal, waar na het sporten 
nog wat kan worden gedronken. 
Ook worden hier regelmatig 
activiteiten georganiseerd, zoals 
een pubquiz of een muziek-
avond. Op 7 april vormen ze 
bovendien de start- en finishlo-
catie van de Rokjesdagloop. Ze 
verzorgen de warming-up, en 
na afloop van de loop – women 
& girls only – een bruisende 
Pasta en Prosecco Party.

Openbare klimrots
Rodrigo Coesel vindt het be-
langrijk om als sportcentrum 
altijd in beweging te blijven. 
Daarom zijn ze momenteel be-
zig met de komst van een boul-
derblok. Dit is een kunstmatige 
klimrots van vier meter hoog. 
“Omdat je dicht bij de grond 
blijft, hoef je niet gezekerd te 
worden. Dit blok, dat op 8 juni 
wordt verwacht, komt buiten 
te staan en is openbaar toegan-
kelijk. Net als het naastgelegen 
beachvolleybalveld. Iedereen 
kan hier gebruik van maken, 
wij reguleren het. Een volley-
balnet, bal of doeltjes kunnen 
bij ons worden gehuurd. We 
hebben veel te bieden, we 
maken onze naam ‘Universum’ 
graag waar.”
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         Divers

31 maart
Zomertijd! Om 02.00 uur is het plots-
klaps 03.00 uur en ’s avonds langer 
licht. Ook vandaag: pasen.

4 april
Workshop televisiemaken door ijburg 
tV (gratis). info en aanmelden op 
info@ijburgtV.nl.

5 april
dé Vrijmibo van Oostelijk amsterdam, 
en het belooft ‘tropical’ te worden in 
dOk48. Wie tussen 18.00 en 19.00 
uur komt, krijgt een mojito van het 
huis. dOk48, krijn taconiskade 328, 
vanaf 18.00 uur.

6 en 7 april
tweedehands kinderkleding. tijdelijke 
markt, ijburglaan 354. 

         Festival

31 maart
Sunday market, stands aan de krijn 
taconiskade. Ontwerpen op het gebied 
van interieur design, keramiek, mode, 
vintage, sieraden, accessoires, biolo-
gisch eten en kids´ design. Haven ijburg, 
12.00-18.00 uur.

3 april
ijdfij, documentaires door leerlingen 
ijburg College over de verschillende 
wereldreligies islam, Christendom, jo-
dendom, Boeddhisme en Hindoeïsme. 
ijburg College, vanaf 18.30 uur.

21 april
Open Haven festival, traditionele start 
vaarseizoen in de haven van ijburg. 
muziek, markt, spelletjes, watersport 
en gezelligheid. krijn taconiskade, 
12.00-18.00 uur.

         Jeugd/Familie

30 maart
Ernest et Célestine (film, animatie, jeugd). 
de Omval, 14.00 uur.

31 maart
Zand Er Over (familie, 8+). twee 
vrienden gaan op zoek naar een groot 
geheim. theater Vrijburcht, 16.00 uur.

7 april
Marie Dolores Esperanza, Het huis van 
barm (jeugd 4+). de Omval, 14.00 uur.

13 april
El Dorado, applause4kids (musical). 
twaalf kinderen dansen, spelen en zin-
gen, grappig en ontroerend. de Omval, 
15.30 uur.

14 april
Casper en Lisa (film, animatie, 3+). 
Vrijburcht, 13.30 uur.

14 april
Nono het zigzagkind (familiefilm, 6+). 
Vrijburcht, 15.30 uur.

21 april
Kikker leest voor, theo terra (jeugd, 2+). 
de Omval, 11.00 uur.

         Film

28 maart
Keira Knightley, (historisch drama, ro-
mantiek, 12+). de Omval, 20.00 uur.

29 maart 
Amour (drama). Een ontroerende film 
over liefde, zorg, het leven en de dood. 
theater Vrijburcht, 20.30 uur.

5 april
Ruby Sparks (komedie/romantiek). 
Vrijburcht, 20.30 uur.

8 april
Biosfeer: Terreurtoerisme. Twee films 
over het verschil tussen terreur en 
terrorisme. Studio/k, 19.00 uur.

11 april
Django Unchained (drama, western). de 
Omval, 20.00 uur.

12 april
De Marathon (drama/komedie).  
Vrijburcht, 20.30 uur.

17 april
The Ghost of Piramida (gratis). Studio/k, 
21.45 uur.

18 april
The Master (drama). de Omval, 20.00 
uur.

19 april
Barbara (drama). Vrijburcht,  
20.30 uur.

22 april
The 39 Steps (klassieker uit 1935). 
Studio/k, 15.00 uur.

23 april
The Master (drama). de Omval,  
20.00 uur.

25 april
Io e te (drama). de Omval, 20.00 uur.

         theater

29 maart
De Nachtzusters, de bonte  
radio buurtbus (toneel). de Omval, 
20.30 uur.

5 april
Zet je schrap, Veronique Sodano  
(cabaret). de Omval, 20.30 uur.

6 april
Fire in the Hole, eric koller (cabaret). 
de Omval, 20.30 uur.

12 april
Greg Shapiro Presents, greg Shapiro 
(cabaret). de Omval, 20.30 uur.

13 april
Othello, john lehr (theater).  
Vrijburcht, 20.30 uur.

16 april
V, guido Weijers (cabaret).  
de Omval, 20.30 uur.

19 april
Vrouwen willen maar één ding, niet 
Schieten (cabaret). de Omval, 20.30 
uur.

         sport

7 april
rokjesdagloop, 5 en 10 kilometer en 
1 km-familyrun. alleen voor meisjes 
en vrouwen. Science park, zie www.
rokjesdagloop.nl

14 april
nescioloop. 7,5 km, 15 km, en jeugd-
loop, vanaf sportpark middenmeer 
over nesciobrug en door diemerpark. 
Zie nescioloop.nl.

         Muziek

10 april
Openbare repetities nedpho. een 
kijkje in de keuken van het nederlands 
kamerorkest (gratis).  
gerardus majellakerk, 12.00 uur.  
Zie www.orkest.nl

27 april
I’ve got the music in me!, gospelkoor 
deliverance. dertig zangeressen, 
eigentijdse american Black gospel, soul 
en swing uit de jaren 70. de Omval, 
20.30 uur.

         elke week

ruilbeurs voor verzamelaars van post-
zegels, munten, ansichtkaarten, strips 
en andere kleine dingen. Café dOk48, 
krijn taconiskade 328, 11.00-16.00 uur. 
Op maandag.

Vrijdagavond bij café-restaurant n.a.p. 
aan de haven: dikke borrel, vette dj. 
Vanaf 21.30 uur.

pubquiz in dOk 48, strijden om de eer 
in vier rondes over nobele wetens-
waardigheden, elke woensdag om 
21.00 uur.

ijmarkt, zaterdagmarkt op het joris 
ivensplein, 10.00–17.00 uur.

Zondagviering voor jong en oud: de 
Binnenwaai, 11.00–12.00 uur (kerk 
open om 10.00 uur).

AGeNDA

OOK EEN VERMELDING IN DEZE AGENDA 
Mail naar info@debrugkrant.nl of meld het aan 
www.debrugkrant.nl/agenda. Het kost niets. 

ACHter de Brug
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€1500 kostte het logo voor de verdubbeling van 
het Oosterpark. Een prikkie, vergeleken bij 
die voor het Rijks en het Stedelijk.
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PuZZeL PriJsVrAAG

Haal jij dat diner t.w.v. €50 in huis? 
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoon-
nummer) voor 13 april 2013 naar de Brug prijspuzzel | Zwanebloemlaan 22 
1087 Cd amsterdam of info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden 
in de volgende krant bekend gemaakt.

Deze puzzel wordt u aangeboden door restaurant I-Grec  
(Jean Desmetstraat 121, 020-4162018, restaurantigrec.nl/)

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 42-2012 was: Portable harde schijf. De 
winnaar, mevr. A. Meijroos uit Amsterdam, heeft inmiddels bericht gekregen.

Gaaf, winnen! Grieks eten,

een dinerbon van restaurant I-Grec t.w.v. €50.
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Het is al vaker gezegd, de econo-
mische crisis treft veel mensen 
en bedrijfstakken. In de vast-
goedbranche vallen zware klap-
pen. In de hoop de woningmarkt 
vlot te trekken probeert de over-
heid burgers met regelingen ze-
kerheid te bieden. Of dat lukt is 
echter de vraag. Niet alleen blijft 
een hypotheek nog altijd buiten 
het bereik van veel starters. Ook 
hangt de verhuurdersheffing 
van 1,7 miljoen euro de woning-
corporaties naar eigen zeggen 
als een molensteen om de nek. 
De corporaties zouden dit geld 
willen investeren in de bouw van 
nieuwe woningen, maar in plaats 
daarvan vloeit het geld naar de 
staatskas. De heffing treft vooral 
de woningcorporaties in Am-
sterdam, omdat de waarde van 
de woningen hier hoger ligt dan 
elders in Nederland.

wonen in Oost

impuls voor woningmarkt in Oost
Op voorstel van de 
PvdA maakt het stads-
deel een miljoen euro 
vrij om de huizenmarkt 
in Oost een impuls te 
geven. De SP en de PvdA 
zullen daarnaast samen 
optrekken in de strijd 
tegen leegstand.

Initiatieven politieke fracties
Om projectontwikkelaars en 
particulieren een zetje in de 
goede richting te geven heeft 
de gemeente een daling van de 
grondprijzen van tien procent 
aangekondigd. Ook komt er mis-
schien een gemeentehypotheek 
voor starters die bij de bank net 
achter het net dreigen te vissen. 
Maar ook de deelraden zitten 

niet stil. Onlangs heeft Oost in-
gestemd met een PvdA-voorstel 
om een miljoen euro te reserve-
ren in stilliggende bouwprojec-
ten. Simon Deurloo (PvdA): “In 
Oost wordt gelukkig nog steeds 
wel gebouwd. De situatie is 
minder dramatisch dan bijvoor-
beeld in Nieuw-West, maar toch 
liggen ook hier heel veel projec-
ten stil. Wij hebben goede hoop 

dat met dit relatief beperkte 
budget toch één of twee projec-
ten kunnen slagen. Daardoor 
ontstaat beweging.” De deelraad 
mikt vooral op huurwoningen 
voor de middeninkomens. 
“Veel koopwoningen blijken nu 
niet te worden verkocht. Meer 
starterswoningen bouwen lost 
daarom niets op. Er is behoefte 
aan meer huurwoningen. De 

Door Patricia Kersbergen

Achter de voormalige dienstwoning van de Oostergasfabriek aan de Linnaeusstraat verrijst nieuwbouwwijk 

Oostpoort. foto martijn van den dobbelsteen

wachtlijsten zijn enorm,” aldus 
Deurloo.

Leegstand
In Oost staat, ondanks de 
woningnood, een groot aantal 
woningen leeg. Vaak omdat ze 
na het vertrek van huurders 
langdurig te koop staan. Of ze 
raken uit beeld bij de corpora-
ties nadat ze tijdelijk verhuurd 
zijn geweest of anti-kraak zijn 
bewoond. Die leegstand is 
behalve de PvdA, ook de SP een 
doorn in het oog. Tiers Bakker 
(SP): “Er liggen grote kansen 
op het gebied van leegstand en 
anti-kraakwoningen. Worden 
woningen niet verkocht? Dan 
moeten ze sneller terug in de 
reguliere verhuur.” De SP vindt 
dat de portefeuillehouder Wo-
nen hierin meer kan betekenen. 
De PvdA is het daarmee eens. 
Deurloo: “Corporaties moeten 
hierop worden aangesproken. 
Corporaties zouden verplicht 
moeten worden om alleen in 
eigen beheer te verhuren. Zo 
houden zij zicht op hun eigen 
woningvoorraad en kan leeg-
stand bestreden worden.”

De politieke avond die de deelraad op 
2 april organiseert staat in het teken 
van wonen. Locatie: Pakhuis de Zwij-
ger, kleine zaal, aanvang 20.00 uur.

“Toen, in mei 2003, begonnen 
we met een oude skiboot en 
een zeecontainer voor het ma-
teriaal. Wakeboarden was een 
hype en de zomer bloedheet. 
Die combinatie maakte dat dat 
eerste jaar meteen succesvol. 
IJburg bestond nog voorna-
melijk uit zand. Het drijvende 
bezoekerscentrum bij de Oost-
punt van Zeeburgereiland was 

wake2wake tien jaar in Oost
Het begon als een jongensdroom in een baaitje bij 
Zeeburgereiland… Deze zomer verzorgt Wake2Wa-
ke voor het tiende jaar sportieve arrangementen 
voor bedrijven en particulieren. Dit wordt gevierd op 
de nieuwe thuisbasis: IJburg. Initiatiefnemer Patrick 
Steentjes kijkt terug op een geweldige tijd.

gekraakt door de Amsterdamse 
krakersbeweging. In ruil voor 
af en toe een rondje varen in 
onze boot kregen we van die 
jongens een plekje in de baai, 
zodat we bezoekers ook op 
het strand een plekje konden 
geven.” 

Een mooie tijd, mijmert hij 
verder. “Je kon nog ongestoord 

een vuurtje stoken.” Aan de 
zonnige dagen in de baai kwam 
in september 2006 een einde. 
Het gebied moest gesaneerd, 
snelvaren op het IJmeer werd 
verboden. Het voortbestaan 
van de wakeboardschool was in 
gevaar.

Steentjes besloot het roer om 
te gooien. “Vanaf het ‘moeder-
schip’ begonnen we feestjes te 
koppelen aan sportieve activi-
teiten op IJburg. Voor groepen 
die iets te vieren hadden. Voor 
het aanstaande jubileumjaar is 
onder de naam Summercruise 
een nieuw programma opge-
zet, met veertien activiteiten. 

Downwindsuppen, kinder-
feestjes, vaartochten en ook 
wakeboarden kan nog altijd.” 
IJburg is er de plek voor. “Er is 

geen plek in Amsterdam die zo-
veel sportieve mogelijkheden 
biedt.” Zie ook summercruise.
nl.

Patrick Steentjes op ‘kidscruise’ op het IJmeer. 

foto martijn van den dobbelsteen



www.blauwhoed.nl

FREGAT
AMSTERDAM, IJBURG

•  WOONOPPERVLAKTE VAN RUIM 
117 M²

•  GROTE WOONKAMER MET MOOIE 
DUBBELE SCHUIFPUI

• 4 SLAAPKAMERS
•  PRIVÉ PARKEERPLAATS OP EIGEN 

TERREIN
•  VEEL INDELINGS-EN UITBREIDINGS-

MOGELIJKHEDEN
• PRIJZEN € 299.000,- V.O.N.

MOOISTEPUNTVANIJBURG.NL

BEKIJK DAN ONS VEELZIJDIGE WONINGAANBOD IN AMSTERDAM EN WEESP.
BLAUWHOED ONTWIKKELT SAMEN MET DE TOEKOMSTIGE BEWONERS.
ONZE WONINGEN ZIJN DAARDOOR FLEXIBEL INDEELBAAR EN IN DE BASIS 
AFGESTEMD OP DE MEEST GEHOORDE WOONWENSEN. WIJ ONTVANGEN U 
GRAAG 13 APRIL TUSSEN 11.00 - 15.00 UUR. KIJK OP DE ONDERSTAANDE 
PROJECTWEBSITES VOOR DE ADRESGEGEVENS.

DE GROENE HABITAT 
FASE 3.2
AMSTERDAM-NOORD

•  WOONOPPERVLAKTE VANAF 
CIRCA 111 M²

• MET VOOR- EN ACHTERTUIN
• 3 SLAAPKAMERS
•  PRIVÉ PARKEERPLAATS OP EIGEN 

TERREIN 
• EEN VRIJ INDEELBARE ZOLDER
•  PRIJZEN VANAF € 168.000,- V.O.N.*

DEGROENEHABITAT.NL

* OBV JAARLIJKSE CANONBETALINGEN

BEAUFORT
AMSTERDAM, IJBURG

•  WOONOPPERVLAKTE VAN 
CIRCA 165 M²

•  RUIME VOOR-, ZIJ- EN ACHTER-
TUIN

•  4 SLAAPKAMERS
•  2 PRIVÉ PARKEERPLAATSEN OP 

EIGEN TERREIN
•  PLANNING START VERKOOP 

ZOMER 2013
•  PRIJSINDICATIE € 600.000,- V.O.N.

MOOISTEPUNTVANIJBURG.NL

LEEUWENVELD 
WEESP

•   WOONOPPERVLAKTE TOT 
CIRCA 205 M² 

• 3 TOT 6 SLAAPKAMERS
•  2 PARKEERPLAATSEN OP EIGEN 

TERREIN (OPTIE GARAGE)
•  MODELWONING DIRECT 

BESCHIKBAAR
•  KEUKEN EN COMPLETE BADKAMER
•  MOGELIJKHEID TOT OVER-

BRUGGINGSGARANTIE*
• PRIJS VANAF € 384.000,- V.O.N.

LEEUWENVELDWEESP.NL

 *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

TOE AAN DE 
VOLGENDE 
STAP IN UW 
WOONCARRIÈRE?

NOG 4 KARAKTERISTIEKE GRACHTENPANDEN TE KOOP

OPLEVERING ZOMER 2013

KOM LANGS EN LAAT U VERRASSEN 
OP DE LANDELIJKE NIEUWBOUWDAG 
13 APRIL TUSSEN 11.00 - 15.00 UUR!


