
Fatima Elatik blikt  
terug op 10 jaar IJburg. 
‘De wijk is  
een blauwdruk voor  
gebiedsgericht werken’.

De kick van kilometers 
tellen. Pilot met belonen 
fietsafstanden. ‘Alle plek-

ken in Amsterdam zijn per 
fiets te overbruggen’.
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Het is woensdagavond, iets na 
achten. Waar even verderop in 
de Arena de finale van de Eu-
ropa League tussen Benfica en 
Chelsea op het punt van begin-
nen staat, spelen kinderen op de 
Kramatweg in de Indische Buurt 
hun eigen finale. Niet meer op 
een vervallen stenen speelplek, 
maar op een heus kunstgrasveld 
van 21 bij 37 meter. 

Bang om te vallen zijn de buurt-
kinderen dan ook niet meer. “Ik 
kan nu eindelijk duiken als ik in 
het doel sta, en slidings maken,” 
zegt Younes Aitbouker (9), die 

samen met zijn neefjes Yassine 
(10) en Zakaria (8) een balletje 
aan het trappen is. 

Een dag eerder openden hier 
UEFA-voorzitter Michel Platini, 
KNVB-voorzitter Michael van 

Amsterdam mocht  
dit jaar de finale van  
de Europa League  
organiseren. De Kramat-
weg in Oost vierde  
het feestje mee. Hier 
kwam een gloednieuw 
voetbalveldje, met  
dank aan de UEFA. 

Praag en oud-voetballer Patrick 
Kluivert samen met stadsdeel-
voorzitter Fatima Elatik officieel 

de UEFA Grassroots Day Pitch, 
het veld met een geluidsarm 
hekwerk eromheen. 

Het nieuwe veld komt als 
geroepen. De speelplaats aan 
de Kramatweg kon wel een 
opknapbeurt gebruiken. Het 
felle groen van het gloednieuwe 
voetbalveldje lijkt nu bijna licht 
te geven. In het midden prijkt 
het UEFA-logo. Kinderen uit de 
Indische Buurt zijn er al niet 
meer weg te slaan. 

Het is een jaarlijkse gewoonte 
om een voetbalveld te schen-
ken aan de stad waar de Europa 
League Finale plaatsvindt. De 
Indische Buurt bleek het beste 
plan te hebben. Niet alle bewo-
ners hebben hier geld voor een 
sportclub voor de kinderen. 
Zo’n veldje is daarom ideaal.

Dat de oud-voetballers Platini 
en Patrick Kluivert nog steeds 
populair zijn, bleek al snel. 

OHF 2013. 

foto marti jn van den dobbelsteen
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Onder elkaar
op het women only verjaardags-
feestje van een goede vriendin 
kwam ook haar nieuwe buurtge-
noot. Ik vond haar stom op het 
eerste gezicht. Ja sorry, het was 
gewoon zo.

Als ze sprak, rolde ze met haar 
ogen. Zette ze een stemmetje op 
en gebaarde met haar lijf. Steeds 
probeerde ze erbij te lachen, ook 
als het onderwerp niet grappig 
was. overdreven deed ze vond ik, 
over alles waarover we spraken.

en wij vrouwen aan tafel hadden 
nogal wat om over te spreken. 
(terzijde: dertigers zijn inderdaad 

geen meisjes meer, al zeggen 
sommigen dat nog steeds. We 
hebben ook echt geen ‘vriendjes’, 
maar mannen. of we zijn hersin-
gled, dat zijn er ook best veel.)

maar goed, wij hadden het 
dus over de kinderen en over 
verplicht vroeg opstaan door die 
kleine rotzakken. over vroeger 
spraken we, hoe vrij we waren en 
wat een leuke dingen we deden. 
We fantaseerden over op vakan-
tie gaan zonder onze gezinnen. 
en proostten daar gelukzalig op. 

Heel soms kwamen ook de 
vaders van onze kinderen ter 
sprake, maar nooit lang want we 
waren onder elkaar. 

We dronken wijn, niet meer dan 
twee glazen elk, zo roekeloos 
zijn we allang niet meer. Heel 
gezellig, al met al. Voor herhaling 
vatbaar, concludeerden we flink 
na middernacht, toen we met 
een omhelzing afscheid namen 
van elkaar.

In de auto terug naar huis zei-
den mijn vriendinnen: ‘Die ene, 
die nieuwe, weet je wel? Je lijkt 
op haar.’

LMB

DWDD-hoofdredacteur  
Dieuwke Wynia in De Jas.

‘Hard ben je als je rucksichtslos de leider 
uithangt. mijn beslissingen zijn altijd  
in het belang van het programma’.
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Oude speelplek wordt strak UEFA-veld
Buurtkinderen in de rij

Door Iwan Tol

Oud-voetvallers Kluivert en Platini zijn onder de jeugd nog steeds populair. Aan de Kramatweg deelden ze 

routineus handtekeningen uit. foto martijn van den dobbelsteen

Landmaken IJburg 2. 

foto martijn van den dobbelsteen

Lees verder op pagina 21

Lees verder op pagina 7

Het college van B&W heeft een 
aantal maatregelen voorgesteld 
om de financiële huishouding 
van de stad ook in de toekomst 
gezond te houden. Bouwpro-
jecten in de stad liggen opnieuw 
onder de loep.

Er zit nog maar weinig geld in de 

Bouwprojecten Amsterdam 
opnieuw onder de loep

ruimtelijke ontwikkelingskas, 
onder meer door tegenvallende 
grondopbrengst. Het college 
stelt daarom voor om bouwka-
vels alleen nog maar verder te 
ontwikkelen als opbrengst en 
kosten binnen vier jaar tegen 
elkaar weg te strepen zijn. Nog 
lopende grondexploitaties 
worden kritisch doorgenomen. 
Om nog meer kosten te bespa-
ren worden de projectbureaus, 
waaronder projectbureau Oost, 
samengevoegd tot één afdeling 
Gebiedsontwikkeling.

Het landmaken van Centrumei-
land (IJburg 2) gaat gewoon door. 
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restaurant I-Grec
gratis voorgerecht 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.

• 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 •

• Personal training vanaf €30,- per sessie
• small group personal training vanaf €4,15 per   
  sessie; Bootcamp, TRX, Kettlebell, GRIT, VIPR
• sportvasten vanaf €259,- per kuur

vrijblijvende intake
personaltrainer@lifeandkicking.nl  
of bel 020 4161 922

Resultaat voor  
de zomer!

www.lifeandkicking.nl

3 months from now you  
wish you’ve started today

VANAF HEDEN IS 
AANMELDEN WEER 
MOGELIJK VOOR 
SEIZOEN 2013-2014 
(jeugd en volwassenen)

Volg ons op Facebook

Amsterdam Dance Centre
Locatie IJburg:

Krijn Taconiskade 444
1087 HW Amsterdam

+31(0)20-616 18 85
 

Locatie Zeeburg:
Veemkade 1288

(Sportschool Jerry’s)

     Amsterdam Dance Centre

Jeugdproefl esdag
Alle lessen gratis!

Woensdag 3 juli

Zie www/studio en FB voor het rooster van deze dag

www.amsterdamdancecentre.nl

 (IJburg)

verkeersschool

+31 6 50445562
www.eD-IshAk.Nl

eD-IshAk

Auto- motor- 
bromfiets- theorieles

de nieuwe kijk 
op windenergie

www.windmax.nl

op de heugelijke ochtend verlieten we het huis. 
De lucht was zwaar en grijs. Het motregende. 
maar dat drukte de pret niet. Het was al tien over 
half negen en om kwart voor negen moest de 
jarige in haar klaslokaal zitten. Aan beide armen 
had ik twee mandjes die ik recht moest zien te 
houden.
De avond ervoor had ik honderden wortels als 
frietjes gesneden en daar dertig mini-puntzakjes 
mee gevuld. met één snoepje ertussen waar het 
kinderen om te doen zal zijn. Het verpakken was 
nog een heel gedoe want de gesneden wortels 
mochten niet uitdrogen en de puntzakjes niet 
omvallen. een gekmakend karwei was het om het 
vershoudfolie, waarmee ik de binnenkant van elk 
zakje bekleedde, fatsoenlijk van de rol af te krijgen. 
maar het resultaat was er naar. 
buiten waaiden de theedoeken meteen van de 
mandjes en vielen in een plas. De zakjes werden 
nat. Aan beide flanken had ik een meisje. Een ze-
nuwachtige achtjarige en een dwarse peuter.
Voor we op de stoep stonden, had die peuter al 
een paar keer andere kleren aangetrokken, – ze 
wilde geen legging maar een maillot en nadat ze 
het verwisseld had, wilde ze toch liever een leg-
ging maar dan een andere kleur en toen ik haar 
haar in twee staartjes bijeen gebonden had, trok 
ze de elastiekjes er meteen weer uit want ze 

wilde er maar één! Voor ik het wist, waren ook al 
haar kleren weer uit en rende ik achter het onge-
leide projectiel aan door het huis. De jarige danste 
om me heen. ‘Wanneer gaan we nou? Wanneer 
gaan we nou?’
maar goed. Het was en bleef feest. We waren op 
een gegeven moment allemaal aangekleed en klaar 
om te vertrekken. toen vielen dus de theedoeken, 
wilde de driejarige niet lopen, – ging in plaats 
daarvan gestrekt op straat liggen – wilde niet op 
díé fiets maar op een andere en tikte de tijd door. 
na een paar keer heen en weer naar binnen te 
zijn gerend, o.a. voor plastic zakken die ik om de 
manden moest zien te krijgen, trok ik de deur 
eindelijk achter me dicht. bam.
Veel te laat schreed de jarige met haar traktatie-
manden de klas in maar dat gaf niets. Ze was er 
tenminste. Alles was goed. en als ze om twaalf uur 
thuiskwam zou ik taart hebben gebakken en pan-
nenkoeken. 
even later stonden de peuter en ik weer voor de 
voordeur, maar die kreeg ik met de fietssleutel 
niet open. De regen kwam met bakken uit de 
hemel. De huissleutel lag binnen. De telefoon 
ook. en mijn portemonnee. De buurvrouw met 
reservesleutel was niet thuis. Ik wilde gestrekt in 
een plas gaan liggen. De peuter was weer helemaal 
haar gezellige zelf.

Feeststemming
ELkE GEUrts

Van krant naar broedplaats naar hotel

Na zes jaar krijgt het Volks-
krantgebouw aan de Wibaut-
straat een vaste bestemming. 
Vanaf 2014 zal de kantoorkolos 
dienstdoen als multifunctio-
neel hotel, waar Amsterdam-
mers, broedplaatsgebruikers 
en toeristen samenkomen. De 
verbouwing begint al op 1 juli. 
Als alles volgens plan verloopt 
kunnen de eerste gasten in april 
2014 inchecken.

Op de eerste zes verdiepingen 
komen 168 hotelkamers, in 
het midden en lage segment. 
Dit past bij de clientèle die het 
hotel wil trekken: mensen uit de 
creatieve sector van over de hele 
wereld. Het idee: niet te duur 
maar wel hip.

Het hotel richt zich op jonge 
reizigers die zich niet alleen 
onder andere toeristen willen 
begeven, vertelt toekomstig 
directeur Willem Bleuland van 
Oordt. “Het wordt een hotel 
voor mensen die graag andere 
mensen ontmoeten. We hopen 
dat de Amsterdammers na de 
verbouwing dan ook terugko-
men naar Canvas.”

De meeste creatieve bedrijfjes 
en kunstenaars die in het Volks-
krantgebouw huisden kunnen 
blijven. Inmiddels zijn hun 
werkruimten verplaatst naar de 
achterkant van het gebouw. De 
intentie is dat zij in ieder geval 
de komende tien jaar kunnen 
blijven. Het beheer blijft vallen 
onder Urban Resort, de orga-
nisatie die het pand al sinds 
het vertrek van de Volkskrant 
verhuurt aan creatieve onder-
nemers met een beperkt budget.

Bas van de Geyn van Urban 
Resort is blij dat de broedplaats 
behouden blijft. “Het had 
natuurlijk vanaf het begin een 
tijdelijk karakter, maar na drie 
jaar zagen we hoeveel er van de 
grond gekomen was. We vonden 
dat al die bedrijfjes en starters 
een langer leven gegund moest 
worden in het Volkskrantge-
bouw.”

Club Canvas blijft ook. Voor 
de duur van de verbouwing 
verhuist de club naar de kelder, 
maar zodra de zevende verdie-
ping gereed is, zal de succesvol-
le uitgaansgelegenheid terug-
verhuizen naar zijn vertrouwde 
stek boven in het gebouw.

Het is de bedoeling dat de 
oefenruimten voor muzikanten 
in het broedplaatsgedeelte van 
het gebouw de brug vormen 
tussen de hotelbezoekers en de 
mensen uit de creatieve sector 
in het werkgedeelte.

Het concept is geïnspireerd op 
het Michel Bergerhotel in Ber-
lijn. Investeerder Jop Heijman 
logeerde daar vaak en zocht in 

Het oude Volkskrantgebouw wordt een hotel.  
De broedplaats die er sinds 2007 zit blijft in afgeslankte 
vorm bestaan.

Door Rosanne Kropman

Het Volkskrantgebouw aan de Wibautstraat moet Berlijn aan de Amstel worden. foto martijn van den dobbelsteen

Amsterdam naar een locatie 
waarop hij iets dergelijks kon 
opzetten. In 2011 kocht zijn 
bedrijf The Magnificent 8 het 
Volkskrantgebouw van woning-
bouwvereniging Stadgenoot.

Aanvankelijk was het de bedoe-
ling dat het Volkskrantgebouw 
tegen de vlakte zou gaan. Want 
niet alleen het gebouw zelf, maar 
ook het interieur was verouderd. 

Zo konden de ramen niet open 
en werkte het luchtverversings-
systeem niet meer. Er moest 
nieuwbouw komen. De crisis liet 
echter geen spaan heel van alle 
ambitieuze plannen. Pech voor 
de projectontwikkelaars, maar 
een geluk voor de Wibautstraat 
die nu, na zes jaar pionieren met 
creatieve bedrijven, wordt ge-
zien als een van de belangrijkste 
creatieve hotspots van de stad. 

Zwanen bij Steigereiland-Noord. 

foto martijn van den dobbelsteen

Waar of niet waar?
Een boze zwaan breekt zo je arm

In de Groene Tunnel, 
een druk bevaarde 
en bezwommen 
gracht op IJburg, 
broedt een knobbel-
zwaan. Haar manne-
tje houdt de wacht. 
Wie langs komt sup-
pen of varen krijgt 
het met hem aan 
de stok. Hij zwemt 
op de indringer af, 
blaast, dreigt. Zoals 
zwanen doen. Wie 
dan in een wiebelend 
vaartuig zit en niet 
stug doorvaart, haalt 
geheid een nat pak. 
Maar is zo’n zwaan 
nou eigenlijk echt 
gevaarlijk?

Het is in elk geval 
een imposante vogel. Met een spanwijdte van 200 tot 240 cm 
is de zwaan zelfs een van de grootste soorten van Nederland. 
Maar zijn botten zijn hol, want hij moet licht zijn om te kun-
nen vliegen. Als het vrouwtje broedt of jongen heeft, kan het 
mannetje beslist scherp optreden tegen ‘pottenkijkers’. Hij 
maakt zich groot, spreidt zijn vleugels uit en blaast en sist. Hij 
bluft en rekent erop dat je meer afstand neemt. Stoere jongen 
die hem trotseert. Maar wie niet voor hem wijkt, zal merken 
dat juist de zwaan uiteindelijk afdruipt. 
Dat hij met een slag van zijn vleugel iemands arm kan breken 
is voor zover bekend nog nooit vertoond. Hij doet gewoon 
wat hij moet doen: zijn familie beschermen. Geef de zwaan 
daarom de ruimte die hij vraagt, uit respect.
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Huiskamervoorstellingen blondeBIZON
De komende weken speelt theatercollectief blondeBIZON in 
huiskamers in Oost. De voorstelling Ik begin bij jou (of wat doet 
die kangoeroe in mijn kamer?) is geïnspireerd op de Griekse mythe 
van Demeter en Persephone en vertelt het verhaal van een 
dementerende moeder die haar dochter maar niet los kan la-
ten. Dochter kan (en wil) de zorg voor haar moeder niet meer 
opbrengen. Het publiek wordt op ludieke wijze ‘ingewerkt’ als 
zorgteam. De muzikale voorstelling is komisch en confronte-
rend en ‘geurt naar narcissen en Hemaworst’, aldus de makers.

Voorstellingen zijn er onder meer op 27 en 31 mei en op 5 en 
12 juni in de Oosterparkbuurt, Watergraafsmeer en Steiger-
eiland. Aanvang 20.30 uur, entree €8. Kijk voor alle data en 
locaties op www.blondebizon.nl. Reserveren is noodzakelijk, 
via info@blondebizon.nl.

I nderdaad, het universum heeft het 
kunstje weer geflikt. Een nieuwe oerknal. 
De mensheid begint weer van voren af 

aan. Het nieuwe Jeugd album is klaar. Ieder-
een zat te wachten, niemand zag het aanko-
men, het is echt. Alleen de beste geluidjes 
van de wereld mochten auditie doen voor 
dit meesterwerk. Alleen de mooiste akkoor-
den konden zich hiervoor opgeven. Hier 
was alleen plek voor de meest verslavende 
ritmes. Het was een lawaai van jewelste in de 
wandelgangen. Vier mannen in een afgesloten 
ruimte met alleen wat apparatuur en een 

paar druppels water per dag. geen internet, 
geen tv, alleen rauwe creativiteit gegoten 
in liedvorm. Alle albums hiervoor kunt u 
weggooien. niet alleen die van de Jeugd, ook 
die van de machtige bruce Springsteen of 
tupac Shakur. niets is nog iets. De waarde 
geherdefinieerd. Moeder Natuur zingt alle 
koortjes in. Vadertje tijd op de drums. en je 
jongens op de rap. enerverende symfonieën 
van de heerlijkste genieën. knikkende knieën. 
Zwetende klauwen. De Jeugd is voor altijd 
de jouwe. en dan komt nu wat je moet ont-
houden: 26 september. 

WILLIEs WArtAAL
knikkende knieën

Meer Willie?
Wil je ook de oude columns van Willie Wartaal lezen of de columns van een van onze andere  
columnisten, check dan de website: www.debrugkrant.nl/columns

!

Het festival in 2010. foto martijn van den dobbelsteen

Dit keer duurt het zelfs een heel 
weekend, ter ere van het tien-
jarig bestaan van Blijburg. En 
vanwege het goede nieuws dat 
Blijburg haar plekje op IJburg 
de komende dertig jaar mag 
houden. Wegdromend bij alle 
zandkastelen die nog gebouwd 
zullen worden en alle ijsjes die 
nog gegeten gaan worden op dit 
heerlijke stukje van IJburg, heb 
ik dit fijne festival alvast met 
zwarte permanent marker in 
mijn agenda gezet. 

Tijdens Costa del Soul zullen 
op vijf podia meer dan honderd 
acts de revue passeren. Dj’s, 
live-acts en kunstenaars zullen 
ons vermaken met hun talenten. 
Met een scala aan muziekstijlen 
is het onmogelijk om niet te 
dansen en te springen. 

Als ik een tip mag geven vanuit 
mijn eigen muzieksmaak, dan 
raad ik jullie aan om op zondag 
te gaan luisteren naar Loona-
loop. Deze band bestaat uit 
zes muzikanten van over de 
hele wereld die elektronische 
muziek maken met invloeden 
van gypsy house, tribal trance, 
dub en drum ’n bass. Bas-
sist Dougal Hallowes, die als 
enige in Nederland woont, zal 
muzikale vrienden ontvangen 
en met hen een mooi optreden 

geven op Costa del Soul. Hun 
rijkheid aan genres en stijlen 
weerspiegelt precies het veel-

zijdige karakter van dit festival.  
Het duurt nog een paar weken, 
maar ik verheug me er nu al op. 

In het weekend van 15 en 16 juni schept Blijburg haar zand om voor de zevende editie van het Costa Del Soul Festival. 

Dansen met zand tussen je  
tenen op het Costa del soul Festival

Onze hotspotter Anouk Tuitel (21) is studente Media & Cultuur aan de UvA. Ze woont op Zeeburgereiland. En weet precies waar het gebeurt in Oost.

Dansen op blote voeten en met 
op je gezicht die lekkere blos 
die je door de zon gekregen 

hebt. O ja, en vergeet niet je 
zwemkleding en zonnebril mee 
te nemen!
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ma t/m vrij 8.30 - 19 uur | za 8.30 - 18 uur
Joris Ivensplein 56/58 (naast de Hema) 1087 BP Amsterdam

www.biolicious.nl

vers gebakken brood, groente en fruit, 
verse kazen en biologisch vlees

lekker bio.

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

Buitenschoolse opvang De Kindersuite

 
WORKSHOPS
Judo - Tennis - Zumba -

Natuurclub - Kano varen - 

Zeilen - Kleuterdans - Circus -

Yoga - Djembe -   

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

Bel 020 416 56 51 of
mail info@dekindersuite.nl

NU EEN 
GRATIS 

PROEFPERIODE!

Ateliers open in Amsterdam Noord

Binnenkort voert de Open Kunst Route in noordelijk Am-
sterdam weer langs ateliers en exposities, industriële panden, 
scheepswerven, oude zeedijken, dijkhuizen en kerken. Van de 
NDSM-werf tot in het weidse Waterland. Ruim zestig kunste-
naars tonen hun schilderijen, grafiek, tekeningen, beelden, ke-
ramiek, fotografie en sieraden, en ook installaties, performance 
kunst en video art.
De centrale expositie vind je in de industriële Kromhouthal 
aan het IJ, naast Stork. Hier is werk van alle kunstenaars te zien. 
Noordjes Kinderkunst organiseert ook speurtochten en een 
kinderatelier. Op bijzondere locaties, zoals in EYE en op de 
NDSM-werf, zijn exposities ingericht. Er is op diverse momen-
ten en plekken livemuziek en er is ook een kunstcadeaubon ter 
waarde van €500 te winnen.
De centrale expositie is geopend van vrijdag 31 mei t/m zondag 
2 juni tussen 12.00–18.00 uur. De ateliers en groepsexposities 
zijn zaterdag 1 en zondag 2 juni van 12.00–18.00 uur te bezoe-
ken. Alle info op www.openateliersnoord.nl.

Uitzicht op het IJ, de noordoever en de toren Overhoeks. 

foto martijn van den dobbelsteen

Oostpoort. foto martijn van den dobbelsteen

Camping Zeeburg is 
uitgebreid met ecologi-
sche cabins. Om dit te 
vieren houdt de camping 
op zondag 23 juni Open 
Tent. 

Tussen 13.00 en 22.00 uur is 
er livemuziek van maar liefst 
acht bandjes met blazers, en 
later op de avond neemt een DJ 
het muziekroer over. Op het 
aangrenzende IJmeer kan de 
hele dag worden gekanood en 
gesupt. Op de wal worden voor 
kinderen percussieworkshops 
gegeven. Om 16.00 uur gaat de 
barbecue aan.

Gratis Nachtje Zeeburg
Ter ere van de feestelijkheden 
geeft Camping Zeeburg vijftig 
gratis kampeerplaatsen (inclu-
sief late check-out) weg voor 
de nacht van zaterdag 22 op 
zondag 23 juni. Je hoeft alleen 
maar een mailtje te sturen naar 
info@campingzeeburg.nl. Wie 
het eerst komt, het eerst maalt. 
Het lijkt campingeigenaar Toon 
Weijenborg ‘enorm leuk’ als alle 

Camping Zeeburg gaat luxe  
en nodigt Amsterdammers uit 
voor een nachtje

De nieuwe ecocabins. foto Camping Zeeburg

mensen uit Oost die altijd al een 
keertje van plan waren langs te 
komen, nu echt eens hun tentje 
pakken en een nachtje komen 
logeren... “Amsterdammers,” 

zegt hij, “kunnen trouwens ook 
te allen tijde langskomen in het 
vernieuwde café-restaurant. 
Voor eten, drinken en optre-
dens .”

De toegang voor Open Tent is gratis, 
kosten voor de barbecue zijn €15 voor 
volwassenen en €6,50 voor kinderen. 
Het volledige programma vind je op 
campingzeeburg.nl en Facebook.

Van de wijkredactie

ondertussen kun je voor magneet festival nog steeds ideeën indie-
nen. De derde editie van dit muziek-, kunst- en theaterfestival op de 
oostpunt van Zeeburgereiland vindt plaats in de vier weekenden tus-
sen 23 augustus en 15 september. Het is een ‘crowdsourced’ festival, 
het publiek bepaalt mede de line-up. Via het online platform www.
magneetfestival.nl kunnen muzikanten, bands, straatartiesten, theater-
gezelschappen, decorbouwers en voedselkunstenaars zich aanmelden. 
populariteit (verzamelde stemmen) en haalbaarheid bepalen welke 
gegadigden worden uitgenodigd mee te doen. 

Meld je aan voor het Magneet Festival

Vervolg van pagina 1

kinderfestival 
Wolfje 
Voor kinderen tussen 6 
en 11 jaar is er een nieuw 
festival in Oost: Wolfje. Op 
zondag 23 juni kunnen zij 
in cultureel centrum No-
where in de Indische Buurt 
kennis maken met allerlei 
vormen van kunst en the-
ater. Kunstenaarsplatform 
WOLF is de motor achter 
het kinderfestival. Er wor-
den workshops aangebo-
den, met onder meer beats 
en rap, fashion, fotografie, 
paint en sieraden maken. 
Er is ook theater, muziek en 
snackerij.

Aldo Bruining van het plat-
form woont al jaren in de 
Indische Buurt en ziet het 
kinderfestival als zijn ma-
nier om iets terug te doen 
voor Oost. “Ik geloof dat in 
ieder kind een kunstenaar 
schuilt, van welk formaat 
dan ook. Op dit moment 
worden kinderen op school 
te weinig getriggerd om 
hun innerlijke kunstenaar 
naar boven te laten komen. 
Daar willen wij met WOLF 
verandering in brengen.”

Kinderfestival Wolfje, 
zondag 23 juni, 12.00–17:00 
uur,  
cultureel centrum No-
where, Madurastraat 90. 
Reserveer (€6) via  
reserveren@wolfje.nu. 
[website: zie Facebook]
https://www.facebook.com/
events/201123273368902/

De verdere ontwikkeling van het 
eiland komt stil te liggen. Komt 
het dan ‘te koop’ zoals in som-
mige media wordt gesuggereerd? 
Dat is wat overdreven, zegt een 
woordvoerder. “Er is weinig geld, 
dan kun je weinig. We hebben 
daarom gezegd: We gaan als 
gemeente alleen kosten maken 
als een potentiele pachter met 
een realistisch plan komt. Het is 
dus niet blind te koop, niet alles 
kan zomaar. Als iemand zegt er 
een wijk van te willen en kunnen 
maken met betaalbare eenge-
zinswoningen, dan valt erover te 
praten.”

Alle bouwprojecten in de stad 
zijn ingedeeld in drie catego-
rieën. Er zijn projecten (of delen 
van projecten) die sowieso 
doorgaan. Vaak is de ontwik-
keling dan al gestart of is ten 

minste de handtekening van de 
pachter gezet. Er zijn ook kavels 
waar pas iets mee gebeurt als er 
een serieuze (kapitaalkrachtige) 
plannenmaker om komt. De 
derde categorie omvat plannen 
die echt in de koelkast gaan, waar 
voorlopig niks mee gebeurt. 
Welke projecten – in Oost zijn 

dat onder meer Oostpoort en 
de RI-Oostbuurt op Zeeburger-
eiland – in welke categorie zijn 
ingedeeld, wordt volgende week 
bekend gemaakt.

De voorstellen van B&W wor-
den deze maand in de gemeente-
raad besproken. 
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Ze is trots op wat er in die tien 
jaar – dankzij de inzet van 
velen – tot stand is gebracht. 
Ze is blij dat zij en haar wet-
houders konden laten zien 
dat je burgers de ruimte en 
ondersteuning moet geven om 
zelf hun samenleving op te 

bouwen. ‘Samen doen’ is voor 
haar de kracht van IJburg. En 
dat zou de kracht moeten zijn 
van iedere stadswijk, vindt ze. 
Deze boodschap wil zij haar 
opvolgers meegeven als zij haar 
functie volgend jaar neerlegt. 

Waar komt die passie voor  
‘samen doen’ vandaan? 
“Ik weet eigenlijk niet beter. Ik 
ben opgegroeid in de Rivieren-
buurt, vlak bij het Meerhui-
zenplein. Daar heerste grote 
saamhorigheid en werd iedere 

gelegenheid aangegrepen om 
een buurtfeest te organiseren. Je 
kende de mensen uit de buurt 
en je groette iedereen. ‘Samen 
doen’ is mij met de paplepel 
ingegoten. Mijn moeder voedde 
me op met het besef dat ik niet 
uniek ben en dat ik sociaal 
moest zijn. Openstaan voor 
iedereen om mij heen, ongeacht 

afkomst, kleur of positie. Dat 
ik iets voor de mensen wilde 
doen, wist ik daardoor al op m’n 
negende.
Hoe het niet moest leerde ik in 
Rotterdam, waar ik projectme-
dewerker Grote Stedenbeleid 
ben geweest. Ik had te maken 
met een verloederde wijk met 
dichtgetimmerde ramen, waar 
initiatieven van bewoners 
strandden in een stroperige 
gemeentelijke organisatie. Het 
is daar nu beter, maar zoals toen 
in Rotterdam wilde ik het niet.”

Op IJburg kon u laten  
zien wat u bedoelde? 
“Ja, dat gevoel had ik meteen 
toen ik als raadslid mijn eerste 
stap op IJburg zette, tijdens 
de eerste informatiedag voor 
potentiële bewoners. Ik zag al 
die enthousiaste mensen, al dat 
zand en al dat water en ik dacht 
wauw, hier gaan de Hollanders 
weer laten zien hoe je van niets 
iets kunt maken.
Ik was dan ook blij dat ik in 
2002 wethouder werd van stads-
deel Zeeburg. Ons stadsdeel-
bestuur kon toen in de praktijk 
brengen wat ikzelf van de 
overheid verwachtte: luisteren 
naar bewoners (toen nog een 
handjevol pioniers) en ervoor 
zorgen dat er als de donder een 
noodschooltje kwam en een 
supermarkt. En moeten die 
kinderen iets te spelen hebben, 
in al dat zand? Hup, ik koos de 
kortste weg en dook samen met 
de ambtenaar van sportbeleid 
de opslag in om er doelpalen, 
netten en ander speeltuig van-
daan te halen, zodat de vaders er 
iets van konden maken.”

Op zondag 9 juni wordt er een feest gehouden voor alle IJburgers. Op het plein achter het IJburg College  
zullen aan lange tafels familie, vrienden en buren genieten van het lekkers dat door de disgenoten zelf is  
meegenomen. Samen delen en samen zijn. Dit feest staat symbool voor wat stadsdeelvoorzitter Fatima  
Elatik met IJburg voor ogen had toen ze in 2001 voor het eerst een stap zette op de toen nog onbebouwde  
zandvlakte van Haveneiland West. Hier op IJburg zou het kunnen gebeuren, dacht ze toen. Hier kon ze laten 
zien dat mensen heus niet altijd afwachten tot de overheid iets doet, maar ook zelf volop initiatieven  
ontplooien. En dat je als overheid dan vooral moet luisteren en faciliteren. 

Door Carla M. Peddemors

‘Het zijn de mensen 
 die het doen’ 

Geen ellenlange procedures 
“Wij vonden dat er geen tijd 
moest worden vermorst met ge-
klets. Dat bracht mij in de loop 
der jaren regelmatig in aanva-
ring met Igor Roovers van Pro-
jectbureau IJburg en anderen 
die bezig waren met de ontwik-
keling van stenen en straten. We 
bewandelden wel eens minder 
voor de hand liggende wegen 
om de bewoners ter wille te zijn. 
Kan die school niet een beetje 
groter? Die kinderen moeten de 
ruimte hebben! En een nood-
gebouw voor een middelbare 
school? Dat moet toch sneller 
kunnen? En dan de leegstaande 
commerciële plinten, daar kun-

nen wel kinderdagverblijven 
in. Weet je hoeveel kinderen er 
dagelijks bij komen op IJburg? 
Is er behoefte aan sportvelden 
voor de kids en voor de papa’s 

Fatima Elatik blikt terug op 10 jaar IJburg: 

Fatima Elatik op het plein achter het IJburg College, waar straks op 9 juni IJburgers aan lange tafels met elkaar eten en feestvieren. De paraplu werd tijdens de fotoshoot spontaan  

aangeboden door Schoenmakerij IJburg. foto martijn van den dobbelsteen

Fatima Elatik  
(Amsterdam, 1973) 

Na het Amsterdams 
Lyceum rondt Fatima 
in 1996 de leraren-
opleiding Biologie af. 
Na een jaar Onder-
wijskunde werkt ze 
twee jaar als project-
medewerker Grote 
Stedenbeleid in Rot-
terdam. 
Ze is twee jaar be-
leidsmedewerker 
bij het kabinet van 
burgemeester Pa-
tijn in Amsterdam 
en daarna drie jaar 
beleidsmedewerker 
Allochtone Jeugdcri-
minaliteit bij het mi-
nisterie van Justitie. 
In 1998 wordt ze 
raadslid in de ge-
meenteraad van 
Amsterdam (PvdA). 
In 2002 wordt ze 
stadsdeelwethouder 
Onderwijs, Jeugdbe-
leid, Sport, Vrouwen-
empowerment en 
Grote Stedenbeleid 
in stadsdeel Zeeburg. 
Vanaf januari 2009 
is ze voorzitter van 
dit stadsdeel met de 
portefeuille Openba-
re Orde en Veiligheid, 
Onderwijs, Jeugd en 
Sport. Ze is lijst-
trekker van de PvdA 
voor de stadsdeel-
raadsverkiezingen 
van 2010 voor Oost. 
Fatima Elatik treedt 
af in maart 2014, als 
de stadsdelen worden 
hervormd. 

en de mama’s? Laten we er in het 
Diemerpark alvast twee aanleg-
gen, de rest komt later wel… Ik 
had het gezien op de Oostelijke 
Eilanden, waar de dinky’s toch 
kinderen kregen en de voor-
zieningen pas later werden 
bedacht. Veertig procent van de 
IJburgers is jonger dan tien jaar 
en het puberprobleem zie je al 
aankomen. Dus ja, ik heb me 
ook ingezet voor oudere jeugd. 
Ik vind het dan ook fantas-
tisch om te zien hoe intensief 
de voorzieningen in het Van 
Goghpark gebruikt worden. En 
wat een goed idee was het om in 
de nieuwbouw van het IJburg 
College ook een grote sporthal 
op te nemen. 
Ongelooflijk, hoeveel mensen 
zich hebben ingezet voor de 
oprichting van de sportvereni-
gingen, voor kunst en cultuur, 
voor festivals en nog veel en veel 
meer.”

Is uw missie geslaagd? 
“Ik heb IJburg in die tien jaar 
volwassen zien worden. Dankzij 
de mensen die kansen zagen en 
er iets mee deden. Ach, ik heb 
de wijsheid niet in pacht, maar 
ik zie dat het op IJburg is gelukt 
om de kracht van mensen de 
ruimte te geven. 
Ik heb veel positieve gevoelens 
dus. Al ben ik ook kritisch. 
Niet alles is goed gegaan. Het 
gemengd wonen is geen onver-
deeld succes. Op de problemen 

die ontstonden kon pas achteraf 
worden ingespeeld. In het begin 
ging ik in zo’n probleemblok 
zelf met de mensen praten, 
maar ik zie daar een belangrijke 

taak voor de woningcorpora-
ties. Gelukkig zie je ook op 
dit vlak bewonersinitiatieven, 
zoals de portiekgesprekken 
die op touw worden gezet door 
Paul Engel. 
Als je een wijk zonder scheids-
lijnen wilt hebben, waarin 

Aan tafel!
bewonersfeest omdat IJburg 10 jaar is

mensen van diverse pluimage 
samen gelukkig moeten zijn, 
dan moet je mensen er ook 
bij helpen. Daarom is het 
stadsdeelbestuur als eerste 
op IJburg gaan werken met 
gebiedsmanagers, een veilig-
heidscoördinator, een par-

ticipatiemakelaar. Niet om 
de bewoners te controleren, 
maar om hen te helpen bij het 
opbouwen van hun buurt. 
Dat werkte zo goed dat we het 
ook in de andere wijken van 
Oost zijn gaan doen. Van deze 
werkwijze is nu een Model Ge-

biedsgericht Werken op papier 
gezet. Het is een blauwdruk, 
die de gemeente straks ook in 
de andere wijken kan gebrui-
ken, als het bestuur van de 
stadsdelen na de verkiezingen 
van volgend jaar anders wordt 
ingericht. Dan zien ze ook dáár 

‘Hier gaan de Hollanders laten zien 
hoe je van niets iets kunt maken’ 

‘De overheid moet de mensen  
de verantwoordelijkheid niet uit  

handen nemen’

dat de overheid de mensen de 
verantwoordelijkheid niet uit 
handen moet nemen. Want 
als ik na zestien jaar van wat 
ik mijn ‘sociale dienstplicht’ 
noem één ding zeker weet, dan 
is het dat mensen het zelf kun-
nen!”

Tijdens Aan Tafel! eten en drinken zoveel mogelijk IJburgers samen. Maar er is ook een line-up van zang en dans.

Aan Tafel! is op zondag 
9 juni, op het schoolplein 
van het IJburg College, 
van 14.00–17.00 uur. Ook 
als het hagelt, stormt of 
regent, want dan ver-
huist het feest naar de 
hal van het IJburg Col-
lege. Alle informatie vind 
je op www.ijburgaantafel.
nl en Facebook.

VOOr kINDErEN
• high tea
• op de foto met een echte kabouter
• mini springkussen, 
• DanceTickles & IJlife Dance
• Knutselclub BridgeMakers & CreArt
• Kinderopvang Partou, Kids & Zo, SKON & Unikidz

ENtErtAINMENt
• Henna tattoos
• Het Geheugen van Oost verzamelt  
 en vertelt mooie verhalen

OptrEDENs
• Het IJburg koor o.l.v. Harm Snel en de  
 nederlandse opera met Anthony Heidweiller
• Rapjongeren van Safoan Mokhtari
• Verhalenman Karel Bracs
• De band en zangeres van het IJburg College
• Hiphop IJlife Dance
• Aikido demonstratie
• DJ Michel de Grote
• Optreden van basisschoolleerlingen Laterna Magica,  
 olympus en montessori
• The Imposters, IJburgse coverband
• De Fanfare van Axel Schappert
• De band van de Zuiderzee school



Misschien is ze de jongste 
vrijwilligster bij ViiA. So what. 
Ze doet graag iets voor andere 
mensen. Juist in combinatie 
met haar studie.

Toen Anouk op IJburg bij de 
apotheek moest zijn, viel haar 
oog op het bord Theo zkt. 
zwemmaatje. Leuk, dacht de 
voormalige wedstrijdzwemster. 
Eenmaal terug in haar studen-
tenkamer op Zeeburgereiland 
belde ze direct naar ViiA. 

“Het was niet letterlijk met 
Theo, wat ik eerst wel dacht,” 
lacht Anouk. Maar sinds die tijd 
zwem ik een keer per week met 
kinderen met een meervoudige 

beperking bij Stichting Omega 
aan het Van Goghpark.”

Voor de derdejaars UvA-
studente Media & Cultuur is 
het eigenlijk heel natuurlijk om 
mensen bij te staan. “Mijn opa 
en oma bijvoorbeeld, werkten 
bij een revalidatiebad. En ik 
werkte eerder als verzorgster 
van mensen met een beper-
king. Studeren is nuttig en 
gezellig, maar ik vind het ook 
belangrijk om iets voor ande-
ren te doen. Dit komt in mijn 
studie niet terug, maar op deze 
manier compenseer ik.

Je zwemt op maandagmorgen. 
Studenten willen toch uitsla-
pen? Hardop lachend: “Ik zei 
tegen mezelf: Anouk, je hebt 

op maandag vrij. Dan kan je in 
bed blijven stinken, of je tijd 
nuttig besteden. Ik koos voor 
dat laatste. Zonder ook maar 
een greintje spijt. Het is echt 
heel dankbaar werk, de kinde-
ren vinden zwemmen heerlijk.”

Zachtjes dan: “Ik hoop dat er 
iets uit voort vloeit. Dat ik straks 
na mijn studie, als het echte le-
ven begint, een mediabaan met 
een zorgbaan kan combineren. 
Dat zou ideaal zijn.” 

“Ja,” besluit ze, “het hele stu-
dentenleven is prachting. Maar 
dit doet er gewoon toe.”

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
ANOUK (21)

‘Dit doet er gewoon toe’

www.viia.nl

op maandag vrij. Dan kan je in 
bed blijven stinken, of je tijd 
nuttig besteden. Ik koos voor 
dat laatste. Zonder ook maar 
een greintje spijt. Het is echt 
heel dankbaar werk, de kinde-
ren vinden zwemmen heerlijk.”

Zachtjes dan: “Ik hoop dat er 
iets uit voort vloeit. Dat ik straks 
na mijn studie, als het echte le-
ven begint, een mediabaan met 
een zorgbaan kan combineren. 

“Ja,” besluit ze, “het hele stu-
dentenleven is prachting. Maar 

Het kantoor zit in het Gezond-

aan de IJburglaan 727. Naast 

ondersteuning. Meer informa-
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Gerrit Adriaensz. Berckheyde
De Gouden Bocht in de Herengracht in Amsterdam vanuit het oosten

zelfbouw anno 1673

zelfbouw anno 2013
Almere

kom ook!
download 
je gratis 

treinkaartje:

zaterdag 8 juniover wonen & zelfbouw:

het kan al met eeninkomen vanaf 3 20.000 per jaar

almere-poort.nl/poortfestival

Wekelijks wordt een bijzondere 
gast uitgenodigd, meestal uit 
New York. Dit vloeit voort uit 
een samenwerking met het con-
servatorium in Groningen, waar 
wekelijks topmusici uit New 
York worden ingevlogen om les 
te geven.

Initiatiefnemers
Joris Teepe is een jazzcontra-
bassist, componist, arrangeur 
en bigbandleider. Hij speelt 
hedendaagse jazz, bebop en 
free jazz. Teepe studeerde 
aan het conservatorium in 
Amsterdam. In 1992 ging de 
(linkshandige) bassist naar 
New York City, waar hij in 1993 

zijn eerste plaat opnam met de 
Amerikaanse tenorsaxofonist 
Don Braden, trompettist Tom 
Harrell, pianist Cyrus Chest-
nut en Carl Allen op drums. 
In de afgelopen jaren is hij 

met grotere (big-)bands gaan 
werken zoals het Groningen 
Art Ensemble en de Joris Teepe 
Big Band. Veel nummers die hij 
speelt en opneemt zijn eigen 
composities.

Twee internationaal  
bekende IJburgse  
jazzmusici, bassist  
Joris Teepe en drummer  
Roy Dackus, beginnen  
in de maand juni een  
wekelijkse concertserie 
op Blijburg. 
De Fridaynight Jazzclub 
is iedere vrijdag (behalve 
op 14 juni), begint om 
21.00 uur en de toegang 
is gratis.

Van de muziekredactie

Wekelijkse jazzclub met 
internationale musici

 
Roy Dackus begon op zijn 
vijfde met drummen. In 1983 
begon hij aan het Hilversums 
Conservatorium waar hij in 
1987 ‘cum laude’ afstudeerde. 
De afgelopen jaren speelde hij 

Blijburg is in juni het toneel van vermaarde jazzmusici. foto marti jn van den dobbelsteen

onder andere met Art Farmer, 
Randy Brecker, Toots Thiele-
mans, Het Metropole Orkest, 
Jan Akkerman, Trijntje Oos-
terhuis en zijn eigen groep 
European Jazz Trio.

Programma Fridaynight Jazzclub

Vrijdag 7 juni zanger JD Walter (new York)

Vrijdag 21 juni gitarist freddie bryant (new York)

Vrijdag 28 juni pianist David berkman (new York)
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IJburg, uit schuim geboren

hoe een zandplaat tot leven kwam

Van Eiburg tot IJburg 

IJburg, uit schuim 
geboren vertelt de 
kleine geschiedenis 
van een 
Amsterdamse wijk 
die nu precies tien 
jaar bestaat maar 
waarvoor de eerste 
plannen al dateren 
uit de jaren zestig 
van de vorige eeuw. 

Het met honderden foto’s geïllustreerde boek gaat vooral over de 
bewoners (onder wie Candy Dulfer, Ruben van der Meer, 
Martin Buitenhuis, Willie Wartaal en Peter Faber) maar ook 
over de bijzondere architectuur, de cultuur, de zelfwerkzaamheid, 
de sportverenigingen, de winkels enzovoort. 

Een uniek boek 
over de natuur van 
Amsterdam: Van 
Eiburg tot IJburg. 
Het is geschreven 
door stadsecoloog 
Martin Melchers, 
ooit een fanatiek 
tegenstander van 

de aanleg van IJburg. Hij liet dat in woord en gebaar zo merken, 
dat het gemeentebestuur hem een mediaverbod oplegde. De rest 
is geschiedenis. 
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van Eiburg tot IJburg
hoe een zandplaat tot leven kwam
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Martin Melchers

met medewerking 
van Eric Fokke

van Eiburg tot IJburg
Het I Jmeer bij Amsterdam. Internationaal 
beschermd. Leefgebied van meer dan 500 
diersoorten. Volgens stadsecoloog Martin 
Melchers en andere kenners een uniek 
natuurgebied, enig in zijn soort. 

In 1995 wil de gemeente Amsterdam de 
stad uitbreiden. Er komen plannen om 
een woonwijk te bouwen in een gebied 
dat eeuwen lang het woongebied is van de 
ringslang en de waterspitsmuis.
In het I Jmeer moet een eiland van zand 
verrijzen, vol koop-en huurwoningen, een 
woonwijk zo groot als de stad Middelburg. 

Voor en tegenstanders buitelen over elkaar 
heen. Er is protest. Bezwaar. Ook van 
Melchers. Het gebied is zeldzaam mooi, de 
zichtlijnen doen zelfs beleidsmakers stilvallen 
en het is een van de weinige plekken in 
Nederland waar de natuur het nog voor het 
zeggen heeft. 

Na twee jaar gesteggel moet een referendum 
doorslag geven over het lot van het I Jmeer. 
Stadsecoloog Martin Melchers, in dienst 
van de gemeente Amsterdam krijgt een 
mediaverbod opgelegd. De weken voor het 
referendum mag hij niets meer zeggen over 
de flora en fauna in het gebied. Uit angst van 
de beleidsmakers dat zijn verhaal weleens 
roet in het eten van de plannenmakers kan 
gooien. ‘Met mediastilte blinddoektte de 
gemeente de Amsterdammers voor het 
natuurschoon in het gebied’, zegt hij daar 
later over.

Het referendum wordt verloren. En I Jburg 
wordt aangelegd. Tot groot verdriet van 
Melchers. 

Inmiddels is het 2012. Er wonen sinds 10 jaar 
mensen op het stadseiland en langzaam aan 
verovert de natuur weer het terrein dat zij 
ooit verloor. In dit boek neemt stadsecoloog 
Martin Melchers je mee in zijn strijd tegen 
de komst van I Jburg, hij laat je de aanleg zien 
door de ogen van de natuur en toont dat 
moraal en moed soms verwoestbaar zijn, 
maar de natuur uiteindelijk nooit.

Merel Westrik

Martin Melchers

Eric Fokke

Onder meer te koop bij  Bruna IJburg . Boekhandel  Van Pampus 

Linnaeus boekhandel . Plantage Boekhandel Van der Plas, Buikslotermeerplein 

De Stadsboekwinkel . Bruna winkelcentrum Brazilië . Pantheon boekhandel 

Boekhandel Schimmelpennink, Weteringsschans . Boekhandel Robben

en via www.uitgeverijijburg.nl

WINKELCENTRUM 
DIEMERPLEIN 
NU NOG LEUKER!
Winkelcentrum Diemerplein is nu nóg leuker, met een nieuw winkelgedeelte, een 
ondergrondse parkeergarage en woningen boven de winkels. Ook het gebied 
rondom het winkelcentrum is opgefrist, waardoor het hart van Diemen een nieuwe 
impuls heeft gekregen. Sommige dingen blijven echter verrassend vertrouwd. 
Zo is er elke vrijdag een koopavond en wekelijks op woensdag een gezellige 
markt op het aangrenzende plein. Graag tot ziens in winkelcentrum Diemerplein! 

2 JUNI

W I N K E L C E N T R U M

VERNIEUWD
VERRASSEND
VERTROUWD
www.diemerplein.nl

ZONDAG
WINKELS 
GEOPEND 
12.00-17.00 UUR

KOOPAVOND
ELKE VRIJDAG 

TOT 21 UUR

*Zie website welke winkels geopend zijn op 2 juni

*

“Met BSO UniKidz stimuleert u een gezonde
en actieve leefstijl voor uw kind”

KINDEREN IN BEWEGING!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

GRAAG TOT ZIENS BIJ UNIKIDZ

Wilt u meer weten over BSO
UniKidz en langskomen 
voor een rondleiding? 

Of misschien wilt u uw kind
een dag laten meedraaien? 

Dat mag! 

Neem dan gerust contact opNeem dan gerust contact op
met de afdeling Planning via 
(020) 416 56 91 of mail naar 
informatie@unikidz.nl. 

Kijk ook eens op 
www.unikidz.nl.

- Kinderen dagelijks in beweging met sport-, spel-, dans- en 
  drama-activiteiten
- Uitstapjes en actieve thema-activiteiten in schoolvakanties
- Al jaren een vast pedagogisch team
- Biologisch voedingsbeleid

“UniKidz is meer dan een reguliere bso 
en wij willen het beste uit uw kind halen”

ALL INCLUSIVE CONCEPT

Sport en gezonde beweging zijn van belang voor uw kind. 
Daarom biedt UniKidz sportieve ondersteuning binnen de BSO. 
De pedagogisch medewerkers van UniKidz zorgen samen met
onze professionele externe instructeurs voor sportieve,
creatieve en zeer leerzame activiteiten. 

.
.

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

Broedende lepelaars op de luwtedam

ratten bedreigen Natuureiland, 
gif lijkt enige oplossing

Frank van Groen tuurt door zijn 
telescoop. “Er broeden dit jaar 
voor het eerst lepelaars,” zegt 
de voorzitter van de Vogelwerk-
groep Amsterdam. Een van de 
lepelaars zit op het nest, de 
brede snavel in het witte veren-
dek gestoken. Wederhelft houdt 
ernaast de wacht. Over het 
eiland trippelen talloze meeu-
wen, ganzen en eenden. 

De telescoop van Van Groen 
staat in het hoge gras van de Wa-
terlandse Zeedijk, even buiten 
Durgerdam. Er staat een stevige 
wind. Wie door de telescoop 
naar het eiland kijkt, waant zich 
even op de Wadden.

Maagdelijk zand
De Kinseldam, ook wel Hoec-
kelingsdam genoemd, werd in 
2002 aangelegd ter compen-
satie van het foerageergebied 
voor vogels, dat door de aanleg 
van IJburg kleiner werd. Luw 
water bevordert de groei van 
waterplanten, voedsel voor de 
watervogels. Bij oplevering is 
het eiland overgedragen aan 

Stadsecoloog Martin Melchers 
ontdekte de ratten bij een in-
spectie van het eiland. “Ik ben 
het hele terrein over gelopen en 
trof rattensporen aan. Met zo’n 
gevaar op de loer zullen broed-
vogels niet snel komen.” Vorig 

Staatsbosbeheer, maar geld om 
te beheren was er niet.

De Vogelwerkgroep merkte 
dat het kale zand van de Kin-
seldam meteen broedvogels 
aantrok. “Ik heb de eerste jaren 
in opdracht van Projectbureau 
IJburg elke week tellingen 
gedaan,” vertelt Van Groen. “Er 
zaten visdieven, zwarte sterns 
en kleine plevieren. Maar al 
snel raakte het eiland begroeid 
met struikjes en schietwilgen. 
Reden voor pioniervogels om te 
vertrekken. Zij houden alleen 
van maagdelijk zand.”

Projectbureau IJburg had niet 
voorzien dat het luwte-eiland 
een ideale broedplaats voor 
broedvogels zou vormen. Bij 
een vergadering heeft de Vogel-
werkgroep Amsterdam daarom 
voorgesteld het eiland met vrij-
willigers te beheren. “Staatsbos-
beheer vond het ook jammer als 
het eiland zou verbossen en het 
uitzicht daarmee zou verdwij-
nen. Wij zorgen voor vrijwilli-
gers, zij voor materieel, hebben 
we afgesproken.” Sindsdien 
vindt elk najaar een “

‘kaalplukdag’ plaats, waarbij 
jonge bomen met wortel en al 
uit de grond worden geschept. 
De vrijwilligers kunnen op zo’n 
dag heel wat werk verzetten, 
volgens Van Groen. “Je ziet het, 
er staan geen bomen.”

Geen hermelijnen of vossen
Van Groen scant met zijn te-
lescoop de Kinseldam: “Berg-
eenden, aalscholvers, futen, 
grauwe ganzen, krakeenden, 
zilvermeeuwen, lepelaars, wilde 

De Kinseldam bij Durgerdam werd oorspronkelijk ge-
bouwd als luwtedam, om het water tot rust te brengen. 
Niemand had voorzien dat talloze vogels de dam gretig 
in gebruik zouden nemen als broedeiland. De Vogel-
werkgroep Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat ze 
kunnen blijven. “Het is een eldorado voor vogels.”

Op Natuureiland, bij de strekdam van Zeeburgereiland, 
zijn bruine ratten gesignaleerd. Ze kunnen een ernstige 
bedreiging vormen voor kleine op de grond broedende 
vogels, want ratten eten graag eieren. Doel van het 
eiland was juist om een rustige plek voor broedende 
vogels te creëren.

Door Kirsten Dorrestijn

Door Kirsten Dorrestijn

Frank van Groen en zijn telescoop in het hoge gras van de Waterlandse Zeedijk. 

foto martijn van den dobbelsteen

Vrijburcht, woongemeenschap met café  

en theatertje. foto martijn van den dobbelsteen

eenden, scholeksters, brandgan-
zen, kuifeenden, krooneenden, 
lepelaars en veel kok- en kleine 
mantelmeeuwen. Het eiland 
is een eldorado voor vogels,” 
besluit hij. 
Toch zijn echte pioniers als 
dwergstern, kluut en plevier-
tjes weer vertrokken. “Voor die 
vogels is het eiland te begroeid 
geraakt. Er zou af en toe wat 
nieuw zand opgespoten moeten 
worden.” Dit zou ook voorko-
men dat het eiland in tweeën 

breekt. Het zand is in de afgelo-
pen jaren zodanig ingeklonken 
en geërodeerd door golfslag dat 
over sommige smalle stukken 
water stroomt.

Op de Kinseldam zitten de 
vogels veilig, beter dan op 
het vasteland van Waterland, 
benadrukt Van Groen. “Op het 
eiland zijn geen grondpredato-
ren zoals hermelijnen of vossen. 
De dam voorziet duidelijk in 
een behoefte.”

jaar hebben op Natuureiland 
twee mantelmeeuwen en een 
scholekster gebroed. De ratten 
zijn bij het maken van de geul in 
de strekdam geïsoleerd geraakt.

Ratten zijn lastig uit te roeien. 
Volgens Melchers zijn inloopval-
len met gif de beste oplossing. 

“Ze trekken zich in hun hol te-
rug en gaan daar langzaam dood. 
Zo worden ze niet door andere 
dieren opgegeten, die anders ook 
gif binnen zouden krijgen.”
Om het eiland aantrekkelijk te 
houden voor vogels als de klei-
ne plevier, de bontbekplevier 
en het visdiefje zal de begroei-
ing moeten worden terugge-
drongen. Melchers: “Er groeien 
bramen en ik zag ook heel wat 
jonge wilgen. Konijnen kunnen 
een uitstekende oplossing vor-
men. Deze beesten zijn dol op 
jonge wilgjes en daardoor prima 
beheerders.”

M
ErEL BArEN

Ds

De laatste editie 
van Schrijvers 
uit Oost wordt 
gehouden in 
Theater Vrij-
burcht. Deze 
keer staan twee 
gasten centraal 
met een lange 
staat van dienst: 
Hans Aarsman 
en Huub van 
der Lubbe. 
Beiden werden 

geboren in West en verkasten op een bepaald moment naar 
Oost. Van der Lubbe maakte naam als zanger, performer en 
dichter. Aarsman is bekend als de fotograaf die niet meer foto-
grafeert maar erover schrijft.

Gebundelde verhalen
Deze avond neemt stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik het eerste 
exemplaar van de publicatie OOST in ontvangst. De bundel 
bevat de literaire bijdragen van alle gasten uit de serie: Gu-
staaf Peek, Maartje Wortel, Wanda Reisel, Iona Daniel, Rob de 
Graaf, Ivo Victoria, Philip Snijder, Anja Sicking, Anton Valens, 
Tjitske Jansen, Hans Aarsman en Huub van der Lubbe. Ook 
van de redactieleden zijn literaire bijdragen opgenomen. Een 
aantal verhalen uit de wedstrijd Schrijf je Straat is ook geselec-
teerd voor de bundel. 

Schrijvers uit Oost is een literair jaarprogramma dat zich richt 
op schrijvers die wonen en werken in Amsterdam-Oost. De 
zesde editie wordt gehouden op vrijdag 31 mei, 20.30–22.30 
uur, entree €5. Reserveren via publiciteitsuo@gmail.com. 
Meer op www.schrijversuitoost.nl.

schrijvers uit Oost met Huub van  
der Lubbe en Hans Aarsman
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Niks missen 
van het laatste 

nieuws over 
IJburg

kpn doet ’t 
gewoon

Met IJburgTV zap je snel naar 
de evenementen-agenda. Je ziet 
programma’s die gemaakt zijn op 
IJburg zélf, met en door mensen uit
 de buurt. Of je kijkt naar nostalgieTV 
Amsterdam en YogaTV. IJburg TV is 
opgenomen in het basiszenderpakket van 
Interactieve TV van KPN Glasvezel en is te  
vinden op kanaal 571. Via glasvezel gaat informatie
 met de snelheid van het licht. Daardoor zijn de mogelijkheden 
grenzeloos. Je kunt nu al HD tv-kijken én supersnel internetten zelfs 
op meerdere computers tegelijk. In de toekomst zal de vraag naar meer 
bandbreedte alleen nog maar toenemen.

KPN Glasvezel
Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen

A
D
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Bij inlevering van deze bon ontvangt u 10% korting 
op Garderobekasten met schuifwanden op maat en 
raambekleding op maat. 
Deze actie is geldig van 23 mei tot en met 31 augustus 2013. 

KORTINGS

BON

WITTENBURGERGRACHT 103–113 
INFO@HUBOWITTENBURG.NL

WWW.HUBOWITTENBURG.NL

T 020-6224065

10% KORTING

ACTIE GELDIG T/M AUGSUSTUS

&ACTIE GELDIG T/M AUGSUSTUS

ACTIE GELDIG T/M AUGSUSTUS

&&&&RAAMBEKLEDING OP MAAT
&&&&RAAMBEKLEDING OP MAAT

RAAMBEKLEDING OP MAAT
&&&&SCHUIFWANDEN OP MAAT

10% KORTING

&&SCHUIFWANDEN OP MAAT

SCHUIFWANDEN OP MAAT

OP GARDEROBEKASTEN MET

✁

met het lentegevoel in onze witte lijfjes trokken 
wij zaterdag naar het tuincentrum om onze vers 
omgespitte tuin wat bloemiger te maken. grote 
kar gehaald en vol gezet met allerlei soorten 
vlijtige liesjes. Ik wist niet dat er zoveel soorten 
waren: paarse, roze, cerise… eindeloos. 
Wij met die kar, we hadden een onbestuurbaar 
exemplaar natuurlijk, naar een andere afde-
ling, namelijk daar waar het zandbakzand ligt. 
Vijf zakken voor 11 euro. koopje! Daar kunnen 
de buurtkatten weer flink tegenaan poepen dit 
seizoen.
op weg naar de kassa kwamen we helaas toch 
langs de vijver met koikarpers. Vervolgens een 
halfuur met zoonlief in de weer om hem het 
idee van een zwemmend huisdier uit z’n hoofd 
te praten, wat maar deels lukte “Jullie bederven 
mijn hele leven!” Hij is zes. 

Lees het recept op  
debrugkrant.nl/columns (scan de QR-code)

Zandbak
Door Sinette Hesselink

CItyFArMING

We vroegen een medewerker de weg naar het 
kweekgoed. Ze wierp een blik op onze kar en 
zei: “Ik zou echt even wachten tot na ijsheiligen!” 
o ja, ijsheiligen… alle kleurtjes weer van de kar 
af en met alleen 50 kilo zand naar huis. Het hele 
weekend bedorven!
Vandaag toch maar proberen met m’n sokken 
uit, dichte gympen dat dan weer wel. Ik heb het 
de hele dag al koud en ben verkouden. April doet 
wat ie wil maar mei ook! tijd voor uiensoep.

Al fietsend bedacht ze zo haar 
plan Ring-Ring, waarmee rou-
tes in kaart worden gebracht 
en kilometers worden geteld. 
Ze heeft hiervoor samen met 
Sebastiaan Raaphorst een spe-
ciale ‘app’ laten ontwikkelen, 
die binnenkort beschikbaar is 
in de appstore. Fietsers kun-
nen hun eigen prestaties in 
kaart brengen en straks routes 
en tips van anderen bekijken. 
Voor je afstanden word je nog 
beloond ook. 

Ring-Ring erop los
Met een innovatieve techniek 
herkent de smartphoneapp 

Ring-Ring al je gefietste ki-
lometers (Fkm) automatisch. 
Hogendoorn: “Deze Fkm tellen 
voor drie.” Je kunt ze ten eerste 
inwisselen voor aanbiedingen 
bij plaatselijke winkeliers. Dan 
wordt voor alle door de deel-
nemers bijeen gefietste kilo-
meter tien cent gedoneerd aan 
een buurtinitiatief. Ten slotte, 
lekker vergelijken, wordt in de 
Brug elk kwartaal een over-
zicht van fietsers gepubliceerd 
die via IJburg het meest, het 
vaakst, het snelst of het langst 
hebben gefietst. 

Op halloijburg.nl vind je een 
overzicht van aangesloten on-
dernemers en hun aanbiedin-

gen. De Fkm zijn eenvoudig in 
te wisselen met je smartphone 
aan de kassa. 

Kunstroute Fiets je Blij
Tegelijk met de lancering straks 
van Ring-Ring wordt ook het 
eerste kunstwerk op de fietsrou-
te Diemerpark-Molukkenstraat 
onthuld. Om die veelgebruikte 
fietsroute een beetje op te vro-
lijken bedacht Sandra Hueber 
het project Fiets je Blij. Via 
crowdfundingsite voorjebuurt.
nl sprokkelde ze geld bij elkaar 
voor de beschildering van 
het elektriciteitshuisje in het 
Diemerpark, door kunstenares 
Leone Schröder. De volgende 
stap is het opleuken van het 
stuk Ooster Ringdijk met bellen 
en gekleurde vogelhuisjes. Het 
benodigde bedrag moet eind 
augustus bij elkaar gebracht 
zijn (zie www.voorjebuurt.nl). 
Ring-Ring doneert bij het be-
halen van 10.000 gezamenlijke 
fietskilometers €1000.

Aftrap
De kick-off van Ring-Ring en 
de onthulling van het eerste 
kunstwerk op de route Fiets je 
Blij is binnenkort . Wanneer 
precies wordt op debrugkrant.
nl bekend gemaakt.

Zie voor alle info 
www.ring-ring.nu.

Fietsen is gezond, efficiënt en steeds hipper, zegt Janine Hogendoorn. Maar veel 
mensen ervaren de fietsafstand tussen IJburg en andere plekken in Amsterdam 
als groot. Terwijl dat in de praktijk reuze meevalt, weet Hogendoorn.

Door de redactie Oost

pilot met belonen 
van fietsafstanden

De kick van kilometers tellen

Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

 Reisorganisatie uit Oost verkent Portugal
twee ondernemende vrouwen uit Amsterdam-oost richtten 
de reisorganisatierealtours op. uit liefde voor het nog on-
bekende noorden van portugal, waar nog ongerepte natuur 
bestaat en waar de portugese manier van leven standhoudt. 
De oprichtsters zijn beste vriendinnen sinds ze buren waren 
in de Vrolikstraat en klasgenoten op de St. barbaraschool. 
Cristina Fernandes en Barbara Mazzotta stelden een groeps-
reis rond de rivier de Douro samen. “Deze streek staat op 
de Werelderfgoedlijst van de unesco. langs de oevers van 
de Douro groeien de druiven waar de wereldberoemde 
portwijn van wordt gemaakt. De kleine stadjes aan de rivier 
ademen een unieke sfeer. In deze streek loop je in de voet-
sporen van portugese ontdekkingsreizigers uit de 15de en 
16de eeuw.” meer info op www.realtours.nl.

poort Festival in  
Almere op 8 juni

In Almere Poort, in het groen en aan het 
strand, woont het grootste aandeel zelfbou-
wers van Nederland en is er veel ruimte voor 
kleinschalige ontwikkelaars. Op zaterdag 8 
juni aanstaande vindt hier het Poort Festival 
plaats. 

In het Homeruskwartier biedt de gemeente in samenwer-
king met Stichting Art Culture een breed programma met 
uiteenlopende activiteiten die zich richten op zelfbouw, 
wonen en leven in deze wijk. Tegelijkertijd worden bijzon-
dere kavels op de markt gebracht: op een eigen eiland of 
grenzend aan Homeruspark, een singel of plantsoen. 

Er is tijdens het festival een openhuizenroute, een woon-
markt, een poortjesmarkt en er zijn diverse excursies. Er 
zijn architecten, bouwers en medewerkers van de gemeente 
om informatie te geven, ook bijvoorbeeld over zonne-ener-
gie. Onder leiding van een archeoloog vinden er wandelin-
gen plaats door het Homeruspark. Ook rijden er pendel-
busjes onder meer naar DUIN, waar gevliegerd kan worden 
vanaf de hoogste duin. 
Wethouder Henk Mulder opent het festival om 11.00 uur. 
De hele dag vinden er optredens plaats.

Meer informatie over het kavelaanbod en het programma is 
te lezen op www.almere-poort.nl/poortfestival. 

Luchtfoto Almere Poort. 

Binnen Amsterdam is elke afstand per fiets te overbruggen. 

foto marti jn van  den dobbelsteen
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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 kies nooit zomaar de  
makkelijkste weg’

Naam Dieuwke Wynia Geboren 17 maart 1969, Voorthuizen Beroep hoofdredacteur DWDD (2011–nu) Hiervoor eindredacteur DWDD  
(2008–2011), samensteller DWDD (2005–2008), redacteur en samensteller bij de AVRO bij programma’s als Andermans Veren en de talkshow  

Karel (1998–2004). Tussendoor content manager Lost Boys (2000–2002) Studie Architectuurgeschiedenis aan de UvA (1987–1993)

Hoofdredacteur Dieuwke Wynia is al zeven seizoe-
nen samen met Matthijs van Nieuwkerk verantwoor-
delijk voor het succes van De Wereld Draait Door.  
Ze staat al een paar jaar op rij hoog in het lijstje van 
‘Machtigste vrouwen in Nederland’ van weekblad 
Opzij. “Eervol,” zegt ze lachend, “maar dat is niet 
waarom ik het doe. Mijn vriendinnen noemen me 
ambitieus, maar ik heb nooit een carrièreplan gehad, 
ik houd gewoon van hard werken.”

Door Dieuwertje Mertens

Dieuwke Wynia

 

jas
in de

Dieuwke Wynia op haar favoriete hardlooppad in het Flevopark. foto martijn van den dobbelsteen

En je houdt van werken  
onder stress?
“Daar lijkt het wel op. Tijdens 
mijn studie werkte ik in Café-
Cox, daar draaiden we soms 
drie shifts op een avond. Dan 
ben ik op mijn best: als ik moet 
improviseren en hard moet wer-
ken. Ik loop ook hard, en als ik 
niet oppas dan loop ik té hard, 
als ik fiets, fiets ik hard, maar ik 
kan ook weer snel tot stilstand 
komen, ik ben heel wendbaar 
en alert. Ik hoor en zie alles wat 
handig is, ik kan snel knopen 
doorhakken. Ik heb heel veel 
energie. Op het gebied van 
sport en op het gebied van werk: 
het komt er echt met bakken uit 
en het komt ook met bakken 
terug. Van nature ben ik een 
aanjager, op de lagere school 
was ik dat ook al: ik was degene 
die een toneelstukje bedacht, 
een decor in elkaar knutselde 
en een groepje bij elkaar zocht. 
Ik neem altijd initiatief.”

Wat gebeurt er als jij een paar 
dagen niet op de redactie van 
DWDD bent geweest?
“Dat komt zelden voor. Een 
redactie vergt veel communi-
catie en ik zorg ervoor dat dat 
gebeurt. In principe maken de 
samenstellers het programma, 
maar als ik het gevoel heb dat 
ze wat hulp kunnen gebruiken, 
omdat iedereen vast zit, komt 
mijn rol als aanjager van pas. 
Dan ga ik op de redactie zitten 
en dan ga ik bijvoorbeeld bij het 
bord met onderwerpen staan en 
vraag: Is daar al aan gedacht? Is 
die al gebeld? Of: Hup, nog een 
keer bellen! Ik probeer dan de 
energie weer terug te brengen.”

In de media word je achter-
volgd door de reputatie dat je 
hard zou zijn. Doet het pijn als 
je dat leest?
“Ik snap hoe de media werken, 

maar ik vind het woord ‘hard’ 
heel raar. Als je in staat bent 
om beslissingen te nemen, om 
streng te zijn, ben je dan hard? 
Ik vind van niet. Hard ben je als 
je rücksichtslos de leider uithangt, 
maar volgens mij zijn mijn 
beslissingen altijd in het belang 
van het programma. Als je de 
leiding hebt moet je ook vaak 
dingen doen die mensen niet 
leuk vinden. Als je daar echt 
last van hebt, kun je deze baan 
niet uitoefenen. Ik vind het 
wel prettig als mensen mij leuk 
vinden, maar het zal mij er niet 
van weerhouden om een grote 
beslissing te nemen.”

Ben je ook streng voor jezelf?
“Ik ben heel gedisciplineerd. Ik 
sport drie, vier keer per week. 
Ik kies nooit zomaar de mak-
kelijkste weg. Kennelijk daag ik 
mezelf de hele tijd uit. Op een 
gegeven moment had ik de app 
Runkeeper op mijn iPhone ge-
installeerd, dan hoor je precies 
hoe hard je loopt. En ik dacht 
steeds maar: harder, harder, tot-
dat het bijna niet gezond meer 
was. Nu heb ik een hartslagme-
ter om en loop dus op hartslag, 
maar ik blijf het lastig vinden 
om niet steeds van mezelf te wil-
len winnen. Ik speel ook nooit 
spelletjes, want ik wil het altijd 

beter doen, het beste uit mezelf 
halen. Dat is mijn drive.”

Ben je je bewust van de macht 
van een programma als DWDD?
“Ik ben mij ervan bewust dat 
het programma invloedrijk is, 
maar dat weten de gasten en het 
publiek ook. Ik laat mij leiden 
door wat goed is voor het pro-
gramma. Ik informeer altijd hoe 
mijn gasten hun optreden heb-
ben ervaren. Toen Mart Smeets 

laatst uit zijn slof schoot*, 
stuurde ik hem ’s avonds een 

sms’je om te vragen hoe het met 
hem ging.”
(*red. Smeets gaf Matthijs van 
Nieuwkerk een uitbrander toen 
hij werd uitgehoord over zijn boek 
Gepakt – over de dopingschandalen 
in de wielersport. Later bood hij zijn 
excuses aan.)

In Het Parool verscheen begin 
dit jaar een artikel ‘Hoeveel 
DWDD kunnen we nog aan?’ 
– met kritiek op de spin-offs, 

zoals DWDD University en op 
de vaste gasten. Doe je iets met 
die kritiek?
“Nee, want ik ben het er niet mee 
eens. Ik ben heel trots op de col-
leges van Alexander Klöpping en 
Robbert Dijkgraaf. Ook probeer 
ik te voorkomen dat bepaalde 
gasten te vaak aan tafel zitten. Dat 
is niet goed voor het programma, 
maar ook niet voor de gasten. 
Anderzijds: we leven nu eenmaal 
niet in Amerika, het aanbod in 
Nederland is gewoon kleiner.”

Over een week is de zomerstop 
van DWDD. Wat doe je om bij te 
komen?
“Meestal zit ik direct helemaal 
vol met sociale afspraken, daar 

moet ik dit jaar voor proberen 
te waken. Op 7 juli organiseren 
we voor het eerst het muziek-
festival De Wereld Draait Buiten 
op het Westergasfabriekterrein, 
dus het staat niet helemaal stil. 
Ik zie Matthijs in de vakantie 
minder, in augustus komen we 
bij elkaar om over het nieuwe 
seizoen te praten. Meestal kom 
ik pas echt goed tot rust in die 
drie weken dat ik op vakantie 
ben.”

Wat vind je van de jas?
“Hij is veel te ruim. Meestal 
draag ik strakke kleding.” Ze 
vouwt de jas strak om haar 
lichaam. “Zo vind ik hem wel 
mooi.”

Opstap weekenden  
    bij Bikes & Boards

Amsterdam-IJburg

Probeer een 
elektrische fiets  
en profiteer van  
de spectaculaire 
aanbiedingen*
B&B is officieel dealer van de volgende toon aangevende e/bike merken: 
Koga, Sparta, Batavus, Giant, Gazelle en Kalkhoff.
Ook een grote collectie gebruikte e/bikes met garantie.

Winkelcentrum IJburg 
Joris Ivensplein 50 
1087 BP Amsterdam 
Telefoon: 020 416.11.33

* Aanbiedingen gelden alleen op deze twee weekenden
** Zaterdag geopend van 10-17.00 uur
 Zondag geopend van 12-17.00 uur

 
15 juni & 16 juni

zaterdag / zondag    **

EERSTE WEEKEND

TWEEDE WEEKEND

zaterdag / zondag    **

24 augustus & 
25 augustus

VR MIBO
VRIJDAGMIDDAGBORREL IJBURG

VR MIBO
VRIJDAGMIDDAGBORREL IJBURG

www.facebook.com/vrijmiboamsterdam

7 juni | Vanaf 17.00 uur
Vrijmibo, vrolijk, vermaard, maandelijks. Deze keer 
‘Tilly-style’, met buitenbar, tent en vuur op straat bij 
de Keuken van Tante Til. Vanaf 17.00 uur, met hapjes 
van het huis en een wel heel bijzondere DJ. Voor wie 
wil serveert Bilal om 18.30 uur een buffet voor €10. 
IJburglaan 1501. Facebook ‘vrijmibo amsterdam’.

www.facebook.com/vrijmiboamsterdam

Museumkaart/
Vriendenpas gratis

Speel zelf mee in 
dit bloedstollende, 
komische avontuur 
van Graaf Floris V.

 Zomervakantie  6 jul. t/m 1 sep.
Iedere woensdag theater op het Slotplein

De wraak van Floris 

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 

accessoires

t 020 77 51 667

renovatie 
advies & 
producten 

www.natuursteenwijzer.eu

Een professioneel 
advies? Of bent u op 
zoek naar de juiste 

onderhoudsproducten?

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.

zozoet.eu

zozoet.eu

Bag toBag to
 work

Bag to
 work

Bag to



Historische plekken in Oost

Pakhuis De Zwijger is het laatste 
van de reeks opslagplaatsen die 
in de crisistijd langs de Oos-
telijke Handelskade werden 
gebouwd. Een aantal daarvan 
werd vernoemd naar de we-
relddelen waarop de eigenaren 
voeren, zoals Afrika, Australië 
en Azië. Die namen vind je 
soms nog terug in de huidige 
nieuwbouw. Andere kregen 
eigen namen, zoals De Zwijger. 
Die naam hangt samen met 
het bouwjaar, 1934. Dat was de 
350ste sterfdag van Willem van 
Oranje, die ook wel Willem De 
Zwijger werd genoemd. 
Het gebouw is een beroemd 
ontwerp van architect Jan De 

Bie Leuveling Tjeenk, die aan 
het begin van de vorige eeuw 
een vooraanstaand ontwerper 
was. Hij tekende onder meer 
(zijn eigen) villa Troostwijk aan 
het Museumplein en een aantal 
van de Jaarbeursgebouwen.

Pakhuis De Zwijger was in die 
tijd het modernste koelpakhuis 
van Amsterdam, bestemd voor 
bederfelijke levensmiddelen 

zoals vlees. Het was gebouwd 
in de stijl van het zogenaamde 
Nieuwe Bouwen. Dat betekent 
dat er veel gewapend beton in 
is verwerkt. Het gebouw was zo 
bijzonder dat het ontwerp al 
kort na de oplevering in diverse 
overzichtsboeken over moder-
ne architectuur verscheen. 
Bijzondere elementen zijn de 
fraaie gevelcompositie (met 
laaddeuren en hijshuizen), het 

metselwerk en de negen blauwe 
mozaïeken aan de zijkant met 
daarin de namen van de steden 
waar de toenmalige eigenaar 
haar kantoren had. 

Poptempel
Toen in de jaren zeventig en 
tachtig van de vorige eeuw het 
Oostelijk Havengebied werd 
verlaten kwam ook Pakhuis De 
Zwijger leeg te staan. Er volgden 

Door Jaap Willems

woelige jaren. Het pand werd 
gekraakt en in 1986 nam het 
Repetitiehuis er haar intrek. Het 
pakhuis werd daarmee een van 
de belangrijkste oefenruimtes 
voor muzikanten in de stad. 
Befaamde artiesten als Herman 
Brood bouwden er hun loop-
baan uit en het was vele jaren 
een hotspot voor grote feesten. 
Na de sloop van het nabijgele-
gen Vrieshuis Amerika kreeg 
een aantal krakers de kans er 
hun activiteiten op meer com-
merciële basis voort te zetten. 
Daartoe werd in 1997 Stichting 
De Zwijger in het leven geroe-
pen. Kort daarna speelde de 
hierboven genoemde sloop-
dreiging. 
Het pand herbergt tegenwoor-
dig onder meer de Cultuurfa-
briek, de Waag Sociëteit, IDFA, 
Salto Omroep Amsterdam en 
het Amsterdamse Fonds voor  
de Kunst, dat er de diverse 
activiteiten coördineert. Het 
programma is te vinden op 
www.dezwijger.nl.

Pakhuis De Zwijger is uitge-
groeid tot een ‘platform voor 
cultuur en innovatie’, dat wil 
zeggen dat er rond het thema 
cultuur conferenties, presen-
taties, concerten (er is een zaal 
met 350 plaatsen), clubavonden, 
exposities (in het café), work-
shops, masterclasses en opna-
men voor radio, tv en internet 
worden georganiseerd. 
Een van de aantrekkelijke on-
derdelen van De Zwijger is het 
eetcafé op de begane grond. Dat 
is zoals Herman Brood en zijn 
vrienden het ongetwijfeld voor 
ogen hebben gehad: doorgaans 
druk, lawaaiig, aantrekkelijk 
chaotisch en vol. Kortom: een 
goed café.

Research: Gerard Goudriaan

Pakhuis de Zwijger vanaf de Piet Heinkade. Eronderdoor de Jan Schaeferbrug richting Java-eiland. 

foto martijn van den dobbelsteen

Diemerpark. 

foto martijn van den dobbelsteen

In 2001 werd de Jan 
Schaeferbrug tussen de 
Piet Heinkade en het 
Java-eiland geopend. Een 
bijzondere gebeurtenis, 
want de brug was dóór 
het laatste oorspron-
kelijke pakhuis aan de 
Oostelijke Handels-
kade heen gebouwd. Na 
voltooiing van de brug 
constateerde de Dienst 
Wonen echter dat het 
pakhuis bouwvallig was 
geworden. Er zou zelfs 
sprake zijn van instor-
tingsgevaar. Het College 
van B&W gaf een sloop-
vergunning af, maar het 
Cuypersgenootschap 
sloeg alarm. De leden 
droegen De Zwijger voor 
als rijksmonument, een 
status die het gebouw 
datzelfde jaar nog kreeg. 
De sloop was van de 
baan.

pakhuis De Zwijger op  
laatste moment gered
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Dansvloer voor ouderen op IJburgkonijnen Diemerpark ziek
Dansen verleer je nooit, zegt 
men. Dus kom op 31 mei naar 
IJburg voor het Danspaleis, 
een ouderwets gezellige disco 
speciaal voor ouderen. Het 
is een minifestival dat wordt 
aangeboden onder meer in 
zorgcentra. De PlatenDraaier 
(de PD) trekt dan oude hits 
uit de koffer zoals Johnny 
Hoes, Louis Prima en Doris 
Day. Voor een glimmende 
dansvloer, feestelijk decor en 
dansende gastheren wordt 
gezorgd. De dansruimte 
wordt omgetoverd tot balzaal, 
jassen worden aangenomen, 

De konijnen in het Diemerpark 
zijn besmet met myxomatose. 
Deze virusaandoening (het is 
een pokkenvirus), niet gevaarlijk 
voor mensen, maar is wel be-
smettelijk voor tamme konijnen, 
wordt overgedragen door mug-

rollators geparkeerd en er 
gaan schalen met advocaat 
en hapjes rond. Iedereen is 
welkom in het Danspaleis, 
dus ook buurtbewoners, 
familieleden, personeel en 
jongeren. 
IJburg heeft nog geen 
zorgcentrum, maar volgens 
de organisatie wel genoeg 
ouderen die baat kunnen 
hebben bij een ontmoetings-
plaats die op hun behoeften 
is afgestemd. De première 
in deze wijk vindt daarom 

plaats in het sportcafé in het 
IJburg College. Jongeren van 
de middelbare school komen 
meehelpen. Op 25 oktober is 
de tweede editie. 
Zie ook www.hetdanspaleis.
com.

Hang deze poster voor je raam en maak ELKE WEEK kans op fantastische prijzen! Kijk op www.ijburgaantafel.nl

VOOR 10 JAAR IJBURG

‘Aan Tafel!’ voor 10 jaar IJburg 
Zondag 9 juni van 14 - 17 uur 
Locatie  het plein achter het IJburg College (Pampuslaan 1)

HANDIG OM TE WETEN
•   Halalgerechten komen op de halalbuff ettafels
 •  Je kunt zelf drankjes meenemen maar ook kopen aan de bar
•  Voor bestek en borden wordt gezorgd
•  Extra hulp is welkom! Contact: crealisatie@ijburgcollege.nl

WOON JE OP IJBURG? 
Kom dan zondag 9 juni eten aan lange tafels. 

Met zoveel mogelijk IJburgers vieren we het 
10-jarig bestaan van IJburg. Iedereen neemt 

wat lekkers mee om met elkaar te delen.

EEN MAINSTAGE MET TAL VAN OPTREDENS
•   Leuke activiteiten voor kinderen
•   Entree: een bijdrage aan het buff et
•   Wil je een goed plekje? Meld je via www.ijburgaantafel.nlWil je een goed plekje? Meld je via www.ijburgaantafel.nl

WOON JE OP IJBURG? 
Kom dan zondag 9 juni eten aan lange tafels. 

Met zoveel mogelijk IJburgers vieren we het 
10-jarig bestaan van IJburg. Iedereen neemt 

wat lekkers mee om met elkaar te delen.

KOM JE? ‘AAN TAFEL!’

Deze dag wordt mede 
mogelijk gemaakt door

gen en vlooien, maar ook van 
konijn op konijn. De konijnen 
krijgen gezwellen rond hun ogen 
en kunnen niet meer goed zien, 
waardoor ze al snel een prooi 
vormen voor roofdieren. Als ze 
blind zijn geworden komt het 
voor dat ze gewoon ergens dood 
neervallen, maar over het alge-
meen zoeken ze een bosje op om 
rustig te sterven. Als die ziekte 
oprukt, gaat 90 procent van de 
populatie dood. Alleen de sterk-
ste overleven. De groep herstelt 
zich ook weer snel, konijnen zijn 
goede voortplanters. De vorige 
uitbraak van myxomatose in het 
Diemerpark was in 2011.
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spOrt

‘Eindelijk duiken, en slidings maken’

Team Only Friends, Patrick Kluivert moedigt enthousiast aan. foto martijn van den dobbelsteen

Boardsporten op strand IJburg
Op 23 juni vindt het festival 
IJbiza plaats op strand Blij-
burg. Vanaf 13.00 uur zijn er 
verschillende clinics, bandjes 
en kunstigheden. Ook kun je je 
board laten pimpen en er is een 
duurzame markt. Het podium 
voor de bands wordt aangedre-

AHC IJburg komt met Club van 100

Van de sportredactie

Met een speech over coachen en ondernemen van 
voormalig tophockeyer Jacques Brinkman én met de 
sportquiz Petje op, Petje af, lanceert de hockeyclub 
AHC IJburg donderdag 23 mei de Club van 100. De 
avond vindt plaats in The Lighthouse, vanaf 20.00 
uur.

Rabobank Amsterdam is 
partner in het evenement, dat 
‘Hockey verbindt IJburg’ is 
genoemd. Je kunt lid worden 
van de Club van 100 van AHC 
IJburg. 

Met dit lidmaatschap (€100 per 
jaar) steun je IJburgse hockey, 
maar krijg je ook onder meer 
naamsvermelding en toegang 
tot het VIPdeck in het nieuwe 
clubhuis. Wie zich aanmeldt – 
ondernemers, zzp’ers, ouders, 
teams, betrokkenen – voor 
deze avond, wordt automatisch 
lid van de Club van 100. 

Jacques Brinkman
Jacques Brinkman was hoc-
keyer op het hoogste niveau. 
Hij speelde in maar liefst 337 
interlands en won 3 Olympi-
sche medailles. Zijn sportcar-
rière combineerde hij met het 
zelfstandig ondernemerschap. 

Met zijn bedrijf Brinkman 
Sport was hij onder andere 
producent en distributeur van 
het sportmerk Princess. Hij is 
ook trainer van topclub Laren 
geweest.

Je kunt je aanmelden via 
https://events.rabobank.nl/
amsterdam/ijburghockey/ Familietoernooi AHC IJburg, een jaarlijkse traditie. foto martijn van den dobbelsteen

Suppers vor de start van Rondje IJburg 2011. foto martijn van den dobbelsteenFrank van Zwieten van Surfcenter IJburg in het IJmeer, bij zijn stek aan de Bert Haanstrakade. 

foto martijn van den dobbelsteen

spOrt

surfcenter IJburg 5 jaar
De wind gebruiken om vooruit te komen. Controle, vrijheid, snelheid. Surfen zit in de lift, en bij Surfcenter IJburg is 
er meer vraag dan ooit naar de lessen. Initiator Frank van Zwieten is blij dat het nieuwe seizoen weer is geopend.

Het eerste dat Van Zwieten (51) 
’s ochtends doet is naar buiten 
kijken: schijnt de zon? En hoe 
hard waait het? Hoe meer deze 
elementen aanwezig zijn, des 
te gelukkiger hij is. Want dan 
is het ideaal weer om te surfen. 
Hij geeft les, verhuurt materiaal 
en kijkt tevreden toe hoe alle 
sportievelingen het IJmeer 
bedwingen. 

De twee seconden-regel
Surfen is al van jongs af aan 
zijn grote passie. Op zijn werk 
keek Frank vanuit het raam 
tegen een windmolen aan. Als 
die begon te draaien, werd hij 
altijd enorm onrustig. Hij nam 
de tijd op: als de windmolen 
binnen twee seconden hele-
maal rond was, wist hij dat er 
genoeg wind stond om te gaan 
surfen. En als het werk het 
toeliet ging hij snel naar de Ou-
derkerkerplas om een rondje te 
varen. Soms kwam hij met nog 
natte haren een vergadering 
binnen. 
“Hier wil ik meer mee doen, 
voelde ik. En op een avond 
viel mij, geïnspireerd door de 
unieke ligging van Amster-
dam, pal aan het IJmeer, plots 
een briljant idee binnen: een 
surfcenter op IJburg. Het gaf 
mij zo’n kick dat ik de hele 
nacht nog door lag te fantase-

ren. De volgende ochtend zat 
ik stuiterend aan het ontbijt. 
Doen! zei mijn vriendin met-
een. Daarna is het snel gegaan. 
De gemeente ondersteunde 
mijn plan, en een plek was er 
al; aan het strandje aan de Bert 
Haanstrakade stond immers al 
een container van watersport-

vereniging IJburg. Ruim een 
halfjaar later gaf ik mijn eerste 
les.” 

Ontwikkeling van materiaal
Vroeger leerden mensen surfen 
op een soort keukendeur met 
een laken als zeil. Of een kus-
sensloop als het echt begon te 

Door Linda Slagter

waaien. Maar de ontwikkeling 
van het materiaal heeft een 
grote vlucht genomen. Daar is 
Frank erg blij mee. “Ik investeer 
graag in hoogwaardig, licht 
en stabiel materiaal. Op deze 
manier raak je minder snel 
vermoeid. En iedereen kan zo 
snel progressie maken. Van 

beginner tot gevorderde, en van 
kinderen tot ouderen – er komt 
zelfs af en toe een vrouw van in 
de tachtig jaar bij ons langs om 
een rondje te surfen. 
Negenennegentig procent van 
de mensen die hier komen zijn 
blij. Het is toch een soort uitje, 
een vakantiedag. Veelal ko-
men ze met glinsterende ogen 
het water af. En blijven ze na 
afloop nog even napraten in de 
hangmatten of aan de tafeltjes. 
Dan ben ik intens tevreden. 
Dat ik er, door iets te doen 
wat ik zelf zo leuk vind, voor 
kan zorgen dat zoveel andere 
mensen om hun hobby kunnen 
uitoefenen.” 

Gratis clinics op 16 juni 
“Sinds dit seizoen hebben we 
een extra container, en dus 
meer stallingsruimte beschik-
baar voor surfboards van men-
sen buiten IJburg. Dat is fijn. 
En ik zou het leuk vinden als 
er hierdoor een soort ‘commu-
nity’ kan ontstaan. Van mensen 
die dit als vaste surfplek heb-
ben. Immers, er is, met dertig 
kilometer aan water, ruimte 
genoeg. Ook willen we dit jaar 
catamarans gaan verhuren. 
Maar, de eerste prioriteit nu is 
ons jubileumfeest op zondag 
16 juni. Ter ere van het vijfjarig 
bestaan. Met onder meer gratis 
clinics, een fanfare en lekkere 
hapjes en drankjes gaan we er 
alles aan doen om er een fees-
telijke, en hopelijk zonnig, dag 
van te maken.”

Het surfcenter is ieder weekend 
geopend. Vanaf volgende maand ook 
op de woensdag- en vrijdagmiddag. 
Meer info: www.surfcenterijburg.nl.

Ze kregen luid applaus van de 
kinderen en deelden, strak in 
het pak, routineus handteke-
ningen uit. Zakaria had geluk 
en stond vooraan. “Ik kan de 
handtekening van Plazini helaas 
niet laten zien. Hij stond op 
m’n hand,” zegt hij enigszins 
beteuterd.

Tijdens de opening speelde het 
team van Only Friends (kin-
deren met een verstandelijke 
beperking) een voorwedstrijd. 
De feestelijkheden werden 
afgesloten met een wedstrijd 
tussen buurtkinderen in een 
Team Platini tegen een Team 
Kluivert.

Het is de dag na de opening 
druk op het veld. Jongens en 
meisjes rennen heen en weer 
en de ballen vliegen in het rond. 
“Alle kinderen willen hier lek-
ker voetballen en toernooitjes 
spelen,” lacht Yassine.

Ook stadsdeelvoorzitter Fatima 
Elatik is enthousiast en vindt 
het voetbalveldje een geweldige 
aanwinst voor de buurt. “Toen we 
hoorden dat de UEFA een voet-
balveld zou schenken hebben we 
een plan opgesteld om de verou-
derde speelplek op te knappen.”

De UEFA reageerde hier 
enthousiast op en na een 
bezoek van de delegatie kreeg 

de gemeente groen licht. “We 
staan op één lijn met de UEFA-
gedachte en willen kinderen de 
kans geven om hun talenten te 
ontwikkelen. Wie weet loopt 

hier wel de nieuwe Boulahrouz 
of Davids rond,” aldus Elatik. 
 
Welke voetballer voor de neef-
jes Aitbouker het allergrootste 

voorbeeld is? “Messi!” roepen ze 
in koor. Veel tijd om de ver-
slaggever nog langer te woord 
te staan is er niet. Ze worden 
door hun buurtgenoten het 

veld weer in geroepen, anders 
worden ze gewisseld. Er zijn im-
mers genoeg andere kinderen 
die het nieuwe veldje maar wat 
graag in willen lopen. 
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Uit de wijk
Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

 Een les ‘eigen energie’
Bij Flux Trainingen kun je op 30 mei om 19.30 uur een gratis 
les ‘eigen energie’ volgen. Je gaat kijken naar energie van jezelf 
en die van een ander. Wat doet de energie van een ander 
eigenlijk met je? Hoe ver laat je hem bij je binnenkomen of 
gebeurt dat juist niet? 

Door een aantal oefeningen krijg je meer oog voor je  
eigen patronen hierin. en je ervaart direct waar je grenzen 
liggen en welke energie van jou is. leerzaam en inspirerend. 
Iedereen is welkom. graag even opgeven via  
info@fluxtrainingen.nl.

Flux Trainingen is een centrum aan de Levantkade 56 op 
knSm-eiland, waar je kunt leren je intuïtie te ontwikkelen 
en deze bewust in te zetten. Je leert een meditatieve plek in 
jezelf te vinden vanwaaruit je helder kunt waarnemen. Daar-
door kun je rustiger kijken naar alle informatie en energie 
om je heen. 

Kijk voor alle trainingen op www.fluxtrainingen.nl.

ven door duurzame energie, die 
bezoekers zelf moeten opwek-
ken via een dynamosysteem. 
Lekker sportief, met aanslui-
tend een feest.

De organisatie wil met dit festival 
water- en boardsporten onder de 

aandacht brengen, zoals stand 
up paddling, skate- en longboar-
den, slacklinen, wakeboarden en 
indoboarden. Voor het volgen 
van een clinic wordt een vergoe-
ding gevraagd, de entree voor het 
festival is gratis. Zie de Faceboo-
kpagina ‘IJbiza’.
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pinguïns in Artis 

frank had een dag vrij genomen en hij nodigde 
haar uit voor een dagje Artis. Hij kwam er al 
van jongs af aan met zijn ouders en kon er dus 
veel over vertellen. Zijn favoriete plek was de 
galerij van de wilde dieren. Het was er schimmig 
en je wist niet altijd waar het gevaarlijke dier 
zich verstopt had. Vaak bleek zo’n beest dan in 
het nachthok te zitten of voor een behandeling 
in het dierenhospitaal te liggen. Verassend vaak 
kwam dat eigenlijk voor. Het gaf niet, want was 
ie er wel, dan ijsbeerde de jaguar of de panter 
onafgebroken langs de tralies. Het gaf frank de 
tijd de spieren onder zijn vacht te zien rollen. 
Het testosteron leek met stoom uit de neusga-
ten te stoten.
Ze kreeg een suikerspin en frank legde uit dat 
hij als kind juist zachtaardig was. Zo’n wild dier 
was zo vreemd voor hem, dat het daardoor zo 
spannend werd dat hij na een bezoek aan de 
dierentuin slecht in slaap kon komen.
Haar tong plakte in de roze wolk. De suiker-
lucht verdrong de zurige stank van de half afge-
kloven rat die in het hok van de grote kat lag. 
Samen in de dierentuin. 
‘gaan we nog ergens anders kijken?’
‘Ja, natuurlijk, sorry, wat wil je zien?’
‘Ik vind pinguïns altijd zo grappig.’
‘Waarom?’
‘Iedereen vindt pinguïns toch grappig?’

‘nou ik niet hoor.’
‘We hoeven er niet heen.’
‘Jawel, als jij naar de pinguïns wilt, dan gaan we 
naar de pinguïns.’
‘Ik hoef al niet meer.’
ondertussen was de jaguar stil blijven staan. 
Zijn kop was breed. Zijn ogen geel.
frank praatte hardop tegen zichzelf, leek 
het: ‘Het verschil tussen een jaguar en een 
pinguïn... Het is misschien wel het verschil tus-
sen wie ik ben en wie ik wil zijn...’ De jaguar 
begon weer te lopen. Heen en weer, heen en 
weer.
Ze twijfelde of ze iets moest zeggen: ‘Dat kon 
ik toch niet weten?’
‘nee, dat kon jij niet weten... kom.’
‘Je doet somber.’
‘nee hoor.’
‘Jawel... en wat is er nou eigenlijk mis met een 
pinguïn?’
‘Dus jij vindt dat ik meer op een pinguïn lijk?’
‘Sorry hoor... zoiets zei je net zelf.’
‘Ja, dat is waar.’ 
Ze gooide het plakkerige restant van de sui-
kerspin in een prullenbak.
‘Was ie lekker?’
‘nogal zoet.’
‘echt?’ Hij gaf een zoen op haar mond. ‘Ja, echt  
lekker zoet.’

JOsINE MArBUs

Daar presenteren de gemeen-
telijke projectbureaus en de 
stadsdelen hun zelfbouwkavels. 
Eventueel kan er ter plekke 
een optie op een kavel worden 
genomen. Ook de kavels die in 
Oost beschikbaar zijn worden 
gepresenteerd.

Om geïnteresseerden te laten 
‘voorproeven’ organiseert 
projectbureau Oost twee we-
ken eerder, op 26 mei dus, een 
kijkdag op de vier zelfbouw-
locaties in Oost. Je kunt de 
sfeer opsnuiven en de voor- en 
nadelen van elke plek op een 
rijtje zetten. Op Zeeburger-
eiland wordt onder meer het 

slibvijzelgemaal opengesteld. 
Hier verrijst kort na de zo-
mer een creatieve werk- en 
ontmoetingsplek, waarin ook 

de redactie van de Brug komt 
te zitten. Zie voor meer info 
debrugkrant.nl/rubriek/zee-
burgereiland.

Op zondag 26 mei is  
het kijkdag op Zeebur-
gereiland. Het is een 
voorproefje voor de 
Amsterdamse Zelfbouw-
markt in de toren  
Overhoeks op 8 juni. 

Van de wijkredactie

kijkdag voor Zelfbouwmarkt 
Zeeburgereiland

Kijkdag Zelfbouwlocaties  
Amsterdam Oost, 
zondag 26 mei, 12.00–15.00 uur. 
amsterdam.nl/zelfbouw

Eerste bewoners van de RI-Oostbuurt op weg voor het slaan van de eerste paal van de zelfbouwwoningen 

langs het buiten-IJ in juli 2012. foto marti jn van den dobbelsteen

plannen slibvijzelgemaal gepresenteerd Mentoren  
gezocht
Amsterdammers die in 
een instelling wonen 
of in een andere vorm 
van beschermd wonen, 
kunnen bij de Stichting 
Mentorschap Amster-
dam een mentor krijgen. 
Dit is iemand die zijn of 
haar persoonlijke belan-
gen behartigt. 
“We zijn op zoek naar 
gemotiveerde vrijwil-
ligers die mentor willen 
worden voor een kwets-
bare Amsterdammer,” 
zegt coördinator Jeanet-
te Krijnen. “Ook men-
toren die Nederlands 
spreken in combinatie 
met Turks of Marok-
kaans.” Het mentorschap 
kost gemiddeld vier tot 
zes uur per maand.
Aankomend mentoren 
volgen een basiscursus 
en krijgen duidelijke 
instructies. Er worden 
themabijeenkomsten 
georganiseerd. “De 
mentoren zijn de bakens 
van deze kwetsbare 
mensen.” www.mentor-
schapamsterdam.nl.

Meer Josine?
Wil je ook de oude columns van Josine marbusl lezen of de columns van een van onze andere  
columnisten, check dan de website: www.debrugkrant.nl
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Clubavond voor jongeren 
In De Binnenwaai gaat de Rock Solid Club van start, een 
avond voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar die geïnteres-
seerd zijn in het christelijk geloof.
Jongerenwerker Alexander Noorddijk: “Deze nieuwe club is 
geknipt voor wie van te gekke spellen houdt, het leuk vindt 
om nieuwe vrienden te maken, graag praat over van alles en 
nog wat en interactief bezig wil zijn met het geloof. Je bent 
van harte welkom en deelname is gratis.”
De Rock Solid Club is op donderdag 30 mei van 19.30 uur–
20.30 uur. De Binnenwaai is gevestigd aan het Ed Pelsterpark 
op Haveneiland. “Wij hopen je te ontmoeten op onze eerste 
clubavond, iedereen is van harte welkom.” Meer weten? 
Neem dan contact op via 06-24920344 of
Alexander.noordijk@protestantsamsterdam.nl.

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 free 

dental treatment?

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

Maak nu een afspraak of loop even binnen en ontdek Maak nu een afspraak of loop even binnen en ontdek Maak nu een afspraak of loop even binnen en ontdek Maak nu een afspraak of loop even binnen en ontdek 

Kom kijken en beleven op 26 mei! 

Meer informatie www.amsterdam.nl/projecteninoost

Bouw je droomhuis

Eenhoorngebied

Kop Weespertrekvaart

Zeeburgereiland
IJburg

Kavels te koop

Wil je met me
bouwen in Amsterdam?

@zelfbouw020 Zelfbouw-Amsterdam

Kom kijken naar de nieuwe zelfbouwkavels  
in Amsterdam en bezoek de Zelfbouwmarkt 
op zaterdag 8 juni.

Kalender
n 25 mei Bezichtiging Zuid
n 26 mei Bezichtiging Oost
n 1 juni   Bezichtiging West 
n 1 juni   Bezichtiging Nieuw-West 
n 2 juni Bezichtiging Noord
n 8 juni  Zelfbouwmarkt in Noord 

(auditorium Overhoekstoren)

Ga voor meer informatie over locaties 
en tijden naar amsterdam.nl/zelfbouw

Amsterdam.nl/zelfbouwAmsterdam.nl/zelfbouw
Gemeente Amsterdam

Intuïtieve ontwikkeling 
en Persoonlijke groei 

•  gratis les Eigen Energie 

•  bewuster worden van je eigen energie? 

•  leer je intuïtie ontwikkelen en 

 word navigator van je eigen leven.

Donderdag 30 mei  19.30 – 21.00 uur
Op een schip aan de Levantkade 56 , knsm eiland
t 06 47585370

Iedereen welkom, graag even opgeven: info@fluxtrainingen.nl 
www.fluxtrainingen.nl

COLOFON

T @debrugkrant
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Doe jij die bon van DOK48?  
Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je 
naam, adres en telefoonnummer) voor 14 juni 2013 
naar de brug prijspuzzel | Zwanebloemlaan 22 
1087 CD Amsterdam of info@debrugkrant.nl.  
oplossing en winnaar worden in de volgende krant 
bekend gemaakt.

De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 44-2013 was:  
portable harde schijf. De winnares, A. van der Velde uit  
Amsterdam W’graafsmeer, heeft inmiddels bericht gekregen.

Deze puzzel wordt u aangeboden door café-
restaurant DOK48 (Krijn Taconiskade 328-330, 
020-3306817, www.dok48.nl).

Dikke prijs! Diner t.w.v. €50 bij DOK48 aan de haven 
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         DIVErs

26 mei
kofferbakkenmarkt. 
Vintage en dingen. par-
keerplaats Blijburg, 9.00 
uur. www.blijburg.nl

26 mei
eten uit de natuur, 
plukwandeling eetbare 
bloemen. Startpunt bus-
halte noordkant station 
Diemen, 11.00-13.00 uur. 
werthof.home.xs4all.nl/
natuurpark.spoorzicht.
html 

31 mei
Schrijvers uit oost 
#6 met Huub van der 
lubbe, Hans Aarsman 
en lancering bundel lite-
raire verhalen. Vrijburcht, 
20.30 uur.

7 juni
Vrijmibo ‘tilly-style’, met 
buitenbar, tent en vuur 
op straat bij de keuken 
van tante til. Vanaf 17.00 
uur met hapjes van het 
huis en een wel heel 
bijzondere DJ. facebook 
‘vrijmibo amsterdam’.

         FEstIVAL

8 juni
utopia film festival. 
Driedaags festijn, jonge 
talentvolle filmmakers 
presenteren. op 8 juni 
in een ‘smeltpot’ met 
muziek en cabaret. 
Studio/k, 20.00 uur.

9 juni
Aan tafel!, bewoners-
feest voor en door 
IJburgers. breng iets 
te eten mee (of bestel 
vooraf) en schuif aan. 
met acts tussendoor. 
Schoolplein IJburg Col-
lege, 14.00-17.00 uur. 
www.ijburgaantafel.nl

15 en 16 juni
Costa del Soul Festival. 
(Inter)nationale line-
up van DJ’s en bands. 
blijburg, 12.00 uur. Zie 
artikel op pag. 5 en 
www.costadelsoul.nu.

         JEUGD/FAMILIE

26 mei
Circus Blij Hoog & Laag, 
betoetertheater (3-6). 
klassieke muziek en 
liedjes, met een knipoog 
naar de talentenjachten 
op tV. Verhalen Atelier, 
14.30 uur. www.verha-
lenman.nl

26 mei
Leven als een ... ?,  
theatergroep blinck 
(improvisatievoorstelling, 
4+). theater Vrijburcht, 
16.00 uur. In het café 
beneden buurtborrel.

2 juni
Toverzand (3+). een 
magische zandvertelling. 
Vrijburcht, 11.00 uur.

2 juni
Mehmet de Mug, ver-
halenman karel baracs. 
Verhalen Atelier, 10.30 
uur. reserveren mieke@
verhalenman.nl

         FILM

23 mei
Thérèse Desqueyroux (dra-
ma). De omval, 20.00 
uur. (ook op 28 mei)

24 mei
Searching for Sugarman 
(muziekdocumentaire). 
theater Vrijburcht, 20.30 
uur.

6 juni
Paradies: Liebe (drama, 
16+). De omval, 20.00 
uur. (ook op 11 juni)

7 juni
Skyfall (actie/thriller). 
Vrijburcht, 20.30 uur.

13 juni
More than honey (do-
cumentaire). Wat is er 
met de bijen? met lezing 
van hobbyimker maartje 
Smits. De omval,  
20.00 uur.

14 juni
Jagten (drama). Vrij-
burcht, 20.30 uur.

20 juni
A late Quartet (drama). 
De omval, 20.00 uur.

21 juni
Les Miserables (drama/
muziek). Vrijburcht, 
20.30 uur.

21 juni
A Man To Remember. 
Klassieker uit 1938, op 
35 mm film. Studio/K, 
15.00 uur.

         tHEAtEr

24 mei
De Ultieme vermage-
ringskuur, theatergroep 
Diemen (theater). De 
omval, 20.00 uur. (ook 
op 25 en 26 mei, www.
theatergroepdiemen.nl)

25 mei
Op Zoek Naar Robert 
(cabaret). theater Vrij-
burcht, 20.30 uur.

27 mei
Ik begin bij jou (of wat 
doet die kangoeroe in mijn 
kamer?), blondebIZon 
(huiskamervoorstel-
ling). In huiskamers in 
o.m. oosterparkbuurt, 
Watergraafsmeer en 
Steigereiland, 20.30 uur. 
www.blondebizon.nl

2 juni
Iets Met Liefde, Jente 
Jong (theater). lichtzin-
nige locatievoorstelling 
over liefde en loslaten. 
Vrijburcht, 16.30 uur.

4 juni
Voorproeven nieuwe 
seizoen en presentatie 
brochure. met brokstuk-
ken, Intgeniep, maarten 
ebbers, murth mossel en 
Soundos (cabaret). De 
omval, 20.30 uur. www.
theaterdeomval.nl

         MUZIEk

23 mei
Concert Iowa State  
university Wind ensem-
ble i.s.m. fanfareorkest 
St Caecilia. NedPho- 
koepel, 20.15 uur  
(gratis). Aanmelden  
zalen@stadsherstel.nl.

24 mei
openbare repetities 
nedpho. kijkje in de 
keuken van het ne-
derlands kamerorkest. 
nedpho-koepel, 12.00 
uur.

25 mei
Release CD Groen  
van marcel brood.  
muzyQ, reserveren 
info@broodnodig.nl 
(entree gratis).

1 juni
Jeroen Zijlstra (muziek). 
Zang en trompet. Vrij-
burcht, 20.30 uur. www.
theatervrijburcht.nl

2 juni
De gezellige blouse, 
IJburg koor (muziek). 
Van beatles tot neder-
landstalige smartlappen. 
Vrijburcht, 17.00 uur. 
(gratis entree)

2 juni
Atlantisconcerten. Viool 
en piano. muzyQ, 20.00 
uur. www.muzyq.com

8 juni
Zonde!, Voice female 
(theaterkoor). De om-
val, 23.00 uur. (ook op  
9 juni, 14.00 uur)

13 juni
Stuart O’Connor (sin-
ger/songwriter). muzyQ, 
20.30 uur.

15 juni
Tekens (muziektheater, 
12+). Verhalen  
Atelier, 20.00 uur. 
reserveren mieke@
verhalenman.nl

20 juni
Opera per Tutti. Voor 
iedereen, met bijzonder 
jong talent. nedpho-
koepel, 20.00 uur. www.
operapertutti.nl

22 juni
Duo fragile, met Djurre 
brouwer (cello en dans) 
en matthias kadar 
(gitaar en zang). klassiek, 
hedendaags, chansons. 
Verhalen Atelier, 16.00 
uur. reserveren  
mieke@verhalenman.nl

         CLUB

25 mei
bla bla bla. niet lullen, 
maar Dansen. DJ’s groo-
Vin & J.A.C.C.O. Blijburg, 
22.00 uur. 

1 juni
Cirque Excentrique Wet 
n’ Wild. blijburg, 20.00 
uur.

8 juni
new Dutch School, 
lounge, house en 
minimal, nDS. blijburg, 
15.00 uur.

         ELkE WEEk

maandag: ruilbeurs 
voor verzamelaars van 
postzegels, munten, 
ansichtkaarten, strips 
en andere kleine dingen. 
Café DOK48, Krijn 
taconiskade 328,  
11.00-16.00 uur.

Woensdag: Pubquiz in 
Dok 48, strijden om de 
eer in vier rondes over 
nobele wetenswaardig-
heden, 21.00 uur.

Vrijdag: Dikke borrel, 
vette DJ bij café-restau-
rant n.A.p. aan de haven 
vanaf 21.30 uur.

Zaterdag: IJmarkt op 
het Joris Ivensplein, 
10.00–17.00 uur.

Zondag: Viering voor 
jong en oud in De bin-
nenwaai, 11.00–12.00 
uur.

Zondag: live muziek 
met frisse bandjes uit 
de omstreken. blijburg, 
17.00 uur (€2,50).

Ook een vermelding 
in deze agenda? Mail 
info@debrugkrant.nl. 
Of meld je evene-
ment aan op www.
debrugkrant.nl/
agenda.

7,6 prOCENt
Bestaande koopwoningen waren in april 7,6 procent 
goedkoper dan in april 2012. De prijzen van bestaande 
koopwoningen lagen in april 2013 op hetzelfde niveau als 
in het voorjaar van 2003. bron: Cbs
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