
De straatcoach  
maakt een ‘wheelie’  
krant voor jongeren  
(en door jongeren)
in het hart van deze krant

Op hoge poten
In stadsdeel Oost  
lopen de kreeften  
gewoon op straat
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Voor gescheiden echtparen 
blijkt het lastig om betaal-
bare woonruimte te vinden op 
IJburg. Op een sociale huur-
woning kunnen zij vaak geen 
aanspraak maken. Het Parents-
house geeft gescheiden vaders 
of moeders de mogelijkheid 
in de buurt van hun kinderen 
te blijven wonen en ondertus-
sen door te zoeken naar vaste 
woonruimte.

Dominee Rob Visser kwam 
in 2010 op het idee voor een 
‘opvanghuis voor gescheiden 

ouders’. “Als dominee kun je 
mensen helpen door naar ze te 
luisteren, door samen te bidden 

Op 1 augustus betrokken 
de bewoners het gloed-
nieuwe Parentshouse op 
IJburg, waar mensen na 
een scheiding onderdak 
kunnen vinden. 
Ze mogen er voor een 
periode van één jaar 
blijven wonen. Twee ge-
scheiden vaders wonen 
er al, de derde bewoon-
ster neemt binnenkort 
haar intrek. 

of uit de bijbel te lezen, maar ik 
heb gemerkt dat de mensen hier 
op IJburg meer belang hebben 

bij zo’n huis. Het barst hier van 
de gescheiden gezinnen.”

Visser ontving 21 e-mails van ge-
interesseerden. “Dat de proble-
men zó groot zijn, daar schrok 
ik van. Ik kreeg een brief van 
een vader die bij vrienden op de 
bank sliep, of in zijn auto. Een 
geschikte plek om zijn kinderen 
te ontvangen had hij niet. Ook 
kreeg ik aanvragen uit Diemen, 
en zelfs uit de Jordaan.”
Een commissie van enthousias-
te wijkbewoners heeft geholpen 
het idee te realiseren. Omdat 
een dergelijk huis nog niet in 
Nederland bestond, stuitte de 
commissie op heel wat regelge-
ving die het project vertraagde. 
Het bestemmingsplan van het 
huis moest worden gewijzigd en 
de huur van de eengezinswo-
ning moest op basis van wet-
telijk vastgestelde puntentelling 
in drieën gedeeld worden.

il
lu

st
r

a
t

ie
 j

o
o

st
 v

er
h

a
a

k

Hudo
Ze zat tegenover me, mijn moe-
der. Haar ogen glinsterden. We 
haalden herinneringen op aan die 
ene camping, waar we allebei op 
ons zestiende zijn geweest.

Het was in de provotijd, kamperen 
was iets relatief nieuws, vertelde 
ze. Zij belandde toen met drie 
vriendinnen op appelhof, die 
camping dus. Of nou ja, camping... 
‘Het was toen niet meer dan een 
boomgaard met een hudo,’ zei 
mijn moeder.

Ze zweeg even. Een glimlach, een 
blik terug in de tijd. 

‘Een hudo?’ vroeg ik. Houd uw dar-
men open. Ik rilde. Maar uit haar 

mond klonk het vanzelfsprekend. 
‘Een gat in de grond met houten 
schotten eromheen.’

‘Die was er in mijn tijd niet meer,’ 
zei ik. Wij hadden een douche, en 
een soort verkoopluik waar we 
blikjes ratatouille en chocomel 
kochten. Mijn ogen begonnen nu 
ook te glimmen. ‘Het was er zo 
gezellig,’ zei ik.

‘In jouw tijd was het een sekscam-
ping,’ norste man, die ook aan tafel 
zat. Hij houdt er niet van als we 
over vroeger praten. tenminste, 
over mijn vroeger.

‘Viel wel mee,’ zei ik. Er was wel 
veel bier. En bekenden van thuis. 
lekker vertrouwd. 

Mijn moeder schoot weer in de 

lach. Ze had kennelijk nog meer 
fijne herinneringen aan Appelhof.

Ik dacht aan mijn eigen kinderen. 
Die alleen tevreden zijn als ons 
zomervakantiekampeerterrein 
voldoet aan de wensen van deze 
veeleisende jaren-nul generatie. 
Een hudo moet hun als totale hor-
ror voorkomen. 

Op een dag gaan ze ook naar ap-
pelhof, of een soortgelijke plek. Ik 
hoop maar voor ze dat er dan een 
zwembad is. Maar vooral hoop ik 
dat we er jaren later samen net zo 
vrolijk over kunnen praten.

LMB

kunstenaar aatje Veldhoen
in De Jas ‘Iedereen denkt  

dat Faun pist, maar hij  
komt heerlijk en fantastisch klaar’
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Derde bewoner Parentshouse is vrouw
IJburg biedt gescheiden ouders onderdak

Door Kirsten Dorrestijn

Parentshousebewoners Marlon (links) en Evert nemen in de gezamenlijke huiskamer door wat er nog geklust moet 

worden. Hun nieuwe huisgenoot Ramona kon er deze avond helaas niet bij zijn. foto martijn van den dobbelsteen

De basisschool in de RI-Oostbuurt is 19 augustus 2013 voor het eerst open,  

kinderen zoeken blij hun nieuwe plekjes. foto martijn van den dobbelsteen

Lees verder op pagina 21 De drie 
bewoners stellen zich voor.

Het Integraal Kind Centrum 
(IKC) Zeeburgereiland deed 
maandagochtend 19 augustus 
de deuren open voor de eer-
ste basisschoolleerlingen. Op 
de nieuwe school aan de Faas 
Wilkesstraat ligt het accent op 
nieuwe media. Hier worden 

iPad-basisschool op Zeeburgereiland geopend
iPads gebruikt als ondersteu-
nend leermiddel. Voorlopig 
heeft deze montessorischool 
alleen een kleuter- en een mid-
denbouwgroep. De dagopvang 
en naschoolse opvang voor 0-12-ja-
rigen zijn op 1 augustus al van start 
gegaan. www.ikczeeburgereiland.nl 
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restaurant I-Grec

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

Op 1 september bestaan we 5 Jaar en Dat vieren we  
met Live muziek, hapJe en DrankJe van het huis

Maak nu een afspraak of loop even binnen en ontdek 
wat Tandartspraktijk IJburg u te bieden heeft 
• Orthodontische behandelingen 
• Mondhygiene 
• 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 

Start vanaf 2 september 2013Amsterdam 
    Dance Centre

volwassenen ijburg

Locatie IJburg:
Krijn Taconiskade 444
1087 HW Amsterdam

+31(0)20-616 18 85

Aanmelden via www.amsterdamdancecentre.nl     
tabblad  ‘Rooster’

Tevens studio verhuur (ook geschikt voor Salsa, Tango, Tap, Flamengo en stijldansen)
Info: 020-6161885

Dinsdag
18.45-19.45 .... Klassiek .............. beginners ..........Yonatan Stakenburg
19.45-21.00 .... Klassiek .............. intermediate ......Yonatan Stakenburg
21.00-22.00 .... Jazz ..................... beg/int. .............Yonatan Stakenburg

Woensdag
20.15-21.15 .... Lady’s Hiphop ..... beg./int. ............Rianne Foekema

Donderdag
18.45-19.45 .... Dancefi t .............. all levels ............Petra Smale
19.45-21.00 .... Jazz ..................... intermediate ......Patrick Sabel
21.00-22.00 .... Modern ................ beginners ..........Patrick Sabel

volwassenen ijburg

• 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 •

Er werd al flink gezwommen, maar nu wordt de waterkwaliteit 
tussen 1 mei en 1 oktober regelmatig gecontroleerd. Ook voert de 
provincie Noord-Holland jaarlijks een veiligheidsonderzoek uit. Het 
strandje in het Diemerpark is nu een van 124 officiële zwemplekken 
in Noord-Holland. 
Gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland en 
Nevin Özütok, bestuurder stadsdeel Oost, onthulden op 5 juli een 
informatiebord bij deze zwemplek. Het bord geeft informatie over 
de voorzieningen bij het strandje, en eventuele waarschuwingen 
en negatieve zwemadviezen worden op het bord vermeld. Deze 
meldingen worden ook geplaatst op de landelijke website www.
zwemwater.nl.

Diemerparkstrand 
officieel zwemwater

S ommige dingen zullen wij miezerige 
mensjes nooit begrijpen en dat is maar 
goed ook, anders zouden we ze ver-

pakken en verkopen voor veel te veel geld. 
En die kind-Chineesjes hun vingertjes maar 
snijden aan die dure, waardeloze verpakkingen. 
Mensen houden van spulletjes. Dingen om in 
huis, in de auto, of op het werk te houden. 
We geven er veel waarde aan; wanneer onze 
vrienden langskomen laten wij vol trots ons 
laatste dingetje zien. Onze vrienden zeggen 
dan op het juiste moment ‘ahh’ of ‘Ohh’ en 
we zijn een volle week blij. Op naar het vol-
gende nieuwe spul!

We kunnen niet wachten tot het nieuwe 
krantje van de Mediamarkt op de mat valt. Zo 
ook ik. Ik loop bijna elke dag naar het begin 
van mijn straat om te kijken of de postbode er 
al weer aankomt met een nieuw foldertje. 

als dat het geval is draai ik vier tot zes rond-
jes om mijn eigen as, begin heftig te kwispelen 
met mijn staart en blaf enthousiast naar die 
aardige meneer. Maar meestal komt hij niet 
en loop ik depressief terug naar mijn mand. Ik 
heb spullen nodig om mij compleet te voelen. 
gadgets, hebbedingetjes, prullaria, gebruiks-
voorwerpen, ornamenten, de hele boel. als ik 
geen spullen zou hebben konden de andere 
mensen niet zien wie ik ben en misschien zou 
ik dat zelf ook wel vergeten, ik heb al zoveel 
aan mijn hoofd. Ik ga u niet vertellen wat ik 
allemaal aan mijn hoofd heb want ik probeer 
een zorgeloze schijn op te houden, maar 
breek me de bek niet open. Ik praat niet graag 
over mijn problemen, vraag maar aan mijn 
psycholoog, hij kent mij goed, ik bezoek hem 
al twaalf jaar. begrijpt u dat? Eigenlijk zullen wij 
miezerige mensjes bijna niks ooit begrijpen en 
laten we daar met z’n allen heel blij om zijn.

wILLIeS wartaaL
Dankbaarheid

Het drukbezochte strandje, aan de noordkant van het Diemerpark. 

foto martijn van den dobbelsteen

ruim baan voor de winkelketens  
ten koste van kleine ondernemers
Albert Heijn breidt uit, 
Etos komt eraan en ook 
Hema heeft plannen om 
zich te vestigen aan de 
Oostelijke Handelskade. 
Winkelcentrum Brazilië 
wordt het domein van de 
grote winkelketens. ‘De 
kleinere ondernemers 
worden weggepest.’ 

De afgelopen zomervakan-
tie heeft Danielle Rossenaar, 
eigenares van bloemisterij The 
Flowery in winkelcentrum 
Brazilië, niet veel aandacht voor 
haar kinderen gehad. Al haar tijd 
werd in beslag genomen door de 
juridische strijd tegen de WPM-
groep, die het winkelcentrum 
beheert in opdracht van eigenaar 
Spoorweg Pensioenfonds. WPM 
heeft haar gesommeerd uiterlijk 
14 september van dit jaar het 
pand te verlaten. Doet ze dat 
niet, dan dreigt een dure en sle-
pende gerechtelijke procedure 
die Danielle niet kan betalen. 

Rossenaar wil helemaal niet 
weg, maar ze moet plaatsmaken 
voor Etos, die een filiaal wil 
openen in haar winkel en in de 
winkelruimte daarnaast, die al 
een jaar leeg staat. De komst van 
een Etos, met om de hoek een 
Kruidvat waar exact dezelfde 
drogistartikelen te koop zijn, 
klinkt onlogisch, stelt Rosse-
naar. Maar het past volgens haar 

in de strategie van WPM. “Ze 
willen alleen grote winkelketens 
in Brazilië. De kleinere onder-
nemers worden weggepest.”

Daar kan Jerry Lopiez, eigenaar 
van fitnesscentrum en café-res-
taurant Jerry’s, over meepraten. 
Van WPM moest hij het pand, 
gevestigd boven de Albert He-
ijn, uiterlijk half augustus heb-
ben verlaten. Op 13 augustus, 
om 8.00 uur ’s ochtends, stond 
er onverwacht een deurwaar-
der tegenover hem, vergezeld 

Door Michel van Dijk

van een flinke politiemacht. 
“Ze kwamen controleren of het 
pand leeg was opgeleverd. Ze 
hebben de deur geforceerd. Dat 
was niet nodig geweest, want de 
afspraak was dat ze om 9.00 uur 
zouden langskomen. Dan had ik 
gewoon de deur voor ze open-
gedaan. Maar ze kwamen on-
aangekondigd een uur eerder.”

Het bruuske optreden van de 
deurwaarder vormt de apothe-
ose van een jarenlange strijd 
tussen Lopiez en WPM. Lopiez 

moest weg vanwege een huur-
schuld. Zijn voorstellen om tot 
betalingsafspraken te komen 
werden door WPM afgewezen. 
“Inmiddels weet ik dat WPM 
met Albert Heijn onderhands 
een huurcontract had afgeslo-
ten. In onze fitnessruimte zou 
de nieuwe opslag en kantoor-
ruimte van Albert Heijn komen. 
Dat levert extra winkelruimte 
op. Daarom moest ik dus weg. 
Het is overigens de vraag of het 
zover komt; Albert Heijn moet 
een goederenlift aanleggen, 

dwars door de parkeergarage 
van de bewoners van VVE De 
IJtoren, maar die geven geen 
toestemming. En zonder lift kan 
Albert Heijn niet uitbreiden. 
Dat betekent leegstand. En er 
staat al zoveel leeg in het win-
kelcentrum.”

Huurverlaging
Net als Rossenaar wijst Lopiez 
erop dat WPM een voorkeur 
heeft voor grote winkelketens. 
“De Hema kan zich vermoe-
delijk vestigen in de ruimte 
waar eerst de Rabobank zat. En 
Albert Heijn en Jumbo, nu nog 
C1000, hebben bij WPM een 
huurverlaging bedongen van 
300 naar 200 euro per vierkante 
meter. Dat is de kleinere onder-
nemers nooit gelukt. Zij betalen 
nog steeds de volle prijs van 300 
euro. De grote ketens worden 
bevoordeeld.”

Tiers Bakker, deelraadslid 
voor de SP in Oost, maakt zich 
zorgen over deze ontwikkeling. 
“Eind juni heeft de stadsdeel-
raad een amendement aange-
nomen waarin we pleiten voor 
meer diversiteit en kleinscha-
ligheid in Brazilië. Portefeuil-
lehouder Nevin Özütok moet 
daaraan gehoor geven. Het 
wordt bijvoorbeeld tijd dat ze 
WPM en het Spoorweg Pensi-
oenfonds eens aanspreekt. Die 
denken alleen aan hun centjes, 
het wordt tijd dat ze ook eens 
oog krijgen voor de winkeliers 
en de bewoners.”

Winkelcentrum Brazilië aan de Oostelijke Handelskade. foto martijn van den dobbelsteen



de brug | www.debrugkrant.nl | 22 augustus 2013 | jaargang 6 | nummer 47 5

rechter zet acute streep door markt

Stadsdeel slaat de plank mis

Op 25 juli zette de rechter rigoureus een streep door markt op het Joris Ivensplein. De door het stadsdeel 

verleende vergunning klopte niet. foto martijn van den dobbelsteen

onderscheidt zich niet van 
andere dag- en weekmarkten 
in Amsterdam, dus van een 
bijzondere markt is in dit geval 
geen sprake. 

Iedere zaterdag zag Pien Thate, 
eigenaar van biologische vers-
zaak Biolicious, mensen met 
tassen vol groente, fruit en kaas 
het Joris Ivensplein verlaten. 
Ze sloegen flink in, voor de 
hele week weer klaar. De spul-

len kwamen onder andere van 
de grote groentekraam die er 
iedere zaterdag met een breed 
assortiment aan verse groenten 
en fruit kwam staan.

Thate – maar ook negen andere 
winkeliers van onder meer de 
Pampuslaan, de IJburglaan en 
Steigereiland die met haar de 
zaak aanspanden – is dan ook 
opgelucht dat de rechter eind 
juli een eind maakte aan de 

onrechtmatige situatie. “Wij 
hebben eindeloos geprobeerd 
te onderhandelen met het 
stadsdeel en de exploitant, maar 
helaas hadden beide partijen 
geen interesse om tot een oplos-
sing te komen.” 

“Als de markt er in deze hoeda-
nigheid was gebleven, had dat 
ongetwijfeld tot consequenties 
geleid,” vertelt Thate aan de 
telefoon. Dan was er een situatie 
ontstaan waarbij de markt het 
gros van de omzet van onder-
nemers met versproducten op 
IJburg wegpakte op zaterdag. 
Dat is de dag dat je het geld moet 
verdienen.” En dan heeft Thate 
het nog niet eens over de kosten 
van het runnen van een winkel. 
De huur is al pittig genoeg, ook 
zonder concurrerende markt 
voor de deur. 
Thate neemt de exploitant van 
de markt, The Rock Group, 
weinig kwalijk. Dat zijn vol-
gens haar ook ondernemers die 
gewoon hun geld moeten ver-
dienen. Dat het stadsdeel niets 
heeft gedaan om de rechten van 
de belanghebbenden te borgen, 
dat steekt vooral. “Je zou juist 
verwachten dat ondernemers 
die het risico durven te nemen 
zich te vestigen in zo’n nieuwe 
wijk gesteund worden.”

In een reactie laat het stadsdeel 
weten dat er ook ondernemers 
zijn die blij waren met de markt. 
Het zou juist mensen naar 

Niet voor niets moest de markt 
er per direct mee stoppen. De 
verleende vergunning had wet-
telijk geen bestaansrecht. Het 
stadsdeel besloot in septem-
ber 2012 dan wel om voor een 
proefperiode van twee jaar een 
uitgezonderde warenmarkt in 
te stellen. Maar, zo oordeelde 
de rechter, hiertoe is ze niet 
bevoegd. De markt op IJburg 

Door Rosanne Kropman

IJburg toe trekken. “Dat was ons 
doel van de markt; IJburg meer 
op de kaart zetten en meer win-
kelend publiek naar IJburg trek-
ken,” aldus een woordvoerder.

Per mail laat The Rock Group, 
de uitbater van de markt, weten 
teleurgesteld zijn over de 
uitspraak van de rechter. Het 
bedrijf hoopt dat de markt snel 
weer open kan. De marktexploi-
tant verwijt de ondernemers op 
IJburg een gebrek aan onder-
nemerschap. Van concurrentie 
zou geen sprake zijn. The Rock 
Group vindt bovendien dat de 
bewoners van IJburg in de zaak 
niet gehoord zijn.

Hoe het nu verder gaat is nog 
onduidelijk. Het stadsdeel, waar 
ondernemers en marktexploitant 
van afhankelijk zijn, neemt nog 
even de tijd voor het een beslis-
sing. Inmiddels is er een enquête 
uitgezet om erachter te komen 
wat de IJburgers nu zelf het liefst 
willen. Pas daarna wordt besloten 
wat er met een eventuele nieuwe 
markt zou moeten.

Ondertussen nemen de onder-
nemers op IJburg daar alvast 
een voorschotje op. Zaterdag 31 
augustus organiseren zij hun 
eigen markt, met boeken, kunst 
en brocante, op eigen kramen. 
“Dat brengt cohesie in de buurt. 
Het moet een gezellige samen-
komst zijn,” vindt Thate.

De concertserie is afgelopen 
juni van start gegaan met optre-
dens van artiesten als zanger JD 
Walter, gitarist Freddy Bryant en 
de Nederlandse gitarist Anton 
Goudsmit. Eén van de optre-
dens is Dackus in het bijzonder 
bijgebleven: “JD Walter is een 
jonge jazzzanger die nu een 
beetje aan het doorbreken is 
in Amerika. Omdat in de jazz 
wordt geïmproviseerd, weet 

elke vrijdag topjazz op de Blijburgbühne

Begaafde musici uit  
New York en Nederland 
De komende zes weken 
treden topmusici uit 
New York en Nederland 
weer gezamenlijk op 
tijdens de Fridaynight 
Jazzclub op Blijburg. Dit 
op initiatief van drum-
mer Roy Dackus en 
bassist Joris Teepe. De 
optredens zijn gratis bij 
te wonen. “Een unieke 
kans,” vindt Dackus.

Het doek is gevallen voor de weekmarkt op IJburg. De winkeliers in de wijk halen 
opgelucht adem. De exploitant is boos, veel bewoners teleurgesteld. 

je tijdens het spelen pas wat je 
aan elkaar hebt en of je elkaar 
kunt inspireren. Jazz is op een 
bepaald niveau met elkaar 
communiceren. Dit was een 
bijzonder goed ‘gesprek’. Dat 

merkte je ook aan het publiek. 
Aan het begin van het optreden 
was het publiek – waarvan het 
merendeel niet speciaal voor 
het optreden was gekomen – erg 
rumoerig, aan het einde van 

Blijburg. foto martijn van den dobbelsteen

de Brug breidt  
uit van 30.000 
naar 70.000  
exemplaren
Vanaf de komende editie – 
26 september – verschijnt 
de Brug overal in stadsdeel 
Oost, maar ook nog steeds 
in buurwijken Durgerdam, 
Schellingwoude, Diemen-
Noord, Muiden en Fu-
nenpark. De oplage is dan 
ruim 70.000 exemplaren. 
De debrugkrant.nl blijft 
als vertrouwd dagelijks 
voorzien van nieuws, eve-
nementen (agenda), foto’s 
en blogposts.
De redactie van de Brug 
vindt straks onderdak op 
Zeeburgereiland – de RI-
Oostbuurt – in een voor-
malig slibvijzelgemaal.  Dat 
wordt een laagdrempelige 
dynamische ontmoetings-
plaats, waar alle wijkbe-
woners welkom zijn voor 
koffie en het laatste nieuws.
 
 

het optreden zat iedereen te 
luisteren.”

Je pikt muzikanten uit New 
York er vrij gemakkelijk uit, 
meent Dackus. “Dat heeft heel 
erg met de stad te maken. Er 
is een bepaalde energie. De 
muziekscene is er harder, want 
het aanbod is groter. Hierdoor 
denken muzikanten: ik moet 
heel goed spelen! Ze hebben 
een grotere struggle, maar als je 
daar naam maakt, sta je meteen 
op de kaart. Het is niet zo dat 
Nederlandse muzikanten min-
der hun best doen, maar een 
Nederlandse jazzmuzikant is 
soms misschien een klein beetje 
nonchalant, een Amerikaanse 
nooit.”

De optredens vloeien voort 
uit een samenwerking met het 
Groningse conservatorium, 
waar Teepe directeur van de jaz-
zopleiding is. Wekelijks worden 
muzikanten uit New York over-
gevlogen om daar les te geven. 
De komende weken zijn er 
optredens van Karel Boehlee (23 
aug.), Marjorie Barnes (30 aug.), 
David Berkman (NY 6 sept.) 
Gene Jackson(NY) & Benjamin 
Herman (13 sept.), Alex Sipiagin 
(NY, 20 sept.) en Michael Vare-
kamp (27 sept.).

Fatim
a Elatik

 blikt 

terug o
p 10 jaa

r IJb
urg. 

‘De wijk is 

een blauwdruk vo
or 

gebiedsge
rich

t w
erke

n’.

De kick van
 kilometers 

tellen. Pilo
t m

et b
elonen 

fi e
tsa

fst
anden. ‘A

lle plek-

ken in Amsterdam zijn
 per 

fi ets t
e overbrugge

n’.

terug o
p 10 jaa

r IJb
urg. 
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Het is woensdagavond, iets na 

achten. W
aar even verderop in 

de Arena de fi n
ale van de Eu-

ropa League tussen Benfi ca en 

Chelsea op het punt van begin-

nen staat, spelen kinderen op de 

Kramatweg in de Indische Buurt 

hun eigen fi n
ale. Niet m

eer 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 m
eer. “Ik 

kan nu eindelijk
 duiken als ik in 

het doel sta, en slidings maken,” 

zegt Younes Aitbouker (9), d
ie 

samen met zijn neefjes Yassine 

(10) en Zakaria (8) een balletje 

aan het tr
appen is. 

Een dag eerder openden hier 

UEFA-voorzitte
r Michel Platin

i, 

KNVB-voorzitte
r Michael van 

Amste
rdam mocht 

dit j
aar d

e fi n
ale van 

de Europa League 

organise
ren. D

e Kramat-

weg in Oost v
ierde 

het fe
estje

 mee. H
ier 

kwam een gloednieuw 

voetbalveldje, m
et 

dank aan de UEFA. 

Praag en oud-voetballer Patrick 

Kluivert samen met stadsdeel-

voorzitte
r Fatim

a Elatik offi cieel 

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. H
et 

felle groen van het gloednieuwe 

voetbalveldje lijk
t nu bijna lic

ht 

te geven. In het m
idden prijkt 

het U
EFA-logo. Kinderen uit d

e 

Indische Buurt zijn er al niet 

meer weg te slaan. 

Het is
 een jaarlijk

se 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. N
iet alle bewo-

ners hebben hier geld voor een 

sportclub voor de kinderen. 

Zo’n veldje is daarom ideaal.

Dat de oud-voetballers Platin
i 

en Patrick Kluivert nog steeds 

populair zijn, bleek al snel. 

OHF 2013. 
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Onde
r el

kaa
r

Op het w
omen o

nly 
ver

jaar
dags-

fees
tje 

van
 een

 goede vr
iendin 

kwam ook haar 
nieuwe buurtge

-

noot. Ik
 vond haar 

sto
m op het 

eer
ste 

gez
icht. Ja

 sorry,
 het w

as 

gew
oon zo.

Als z
e sp

rak
, ro

lde ze
 met h

aar 

ogen
. Zette

 ze 
een

 ste
mmetje

 op 

en geb
aard

e m
et h

aar 
lijf. 

Ste
eds 

probeer
de ze

 erb
ij te

 lac
hen, ook 

als 
het o

nderw
erp

 niet 
grap

pig 

was. O
ver

dreve
n deed

 ze 
vond ik, 

over
 alle

s w
aaro

ver
 we sp

rak
en.

En wij vr
ouwen aan

 taf
el h

adden 

nogal 
wat o

m over
 te 

sprek
en. 

(Ter
zijd

e: d
erti

ger
s zi

jn inderd
aad

 

gee
n meisj

es m
eer,

 al z
egg

en 

sommigen
 dat n

og st
eed

s. W
e 

hebben ook ec
ht ge

en ‘vri
endjes’

, 

maar 
mannen. Of we zi

jn hersi
n-

gled
, dat z

ijn er 
ook best 

vee
l.)

Maar 
goed, wij hadden het 

dus over
 de ki

ndere
n en over

 

ver
plich

t vr
oeg o

pstaa
n door die 

klei
ne ro

tzak
ken

. Over
 vro

ege
r 

sprak
en we, hoe vr

ij w
e w

are
n en

 

wat e
en leu

ke d
ingen

 we d
eden. 

We fa
ntase

erd
en over

 op vak
an-

tie 
gaa

n zonder o
nze g

ezin
nen. 

En proostte
n daar 

gelu
kza

lig o
p. 

Heel so
ms kwamen ook de 

vad
ers v

an onze kinderen ter 

sprak
e, maar

 nooit la
ng w

ant w
e 

ware
n onder elkaar.

 

We dronken wijn, niet m
eer dan 

twee gla
zen elk, zo

 roekeloos 

zijn
 we alla

ng niet m
eer. H

eel 

gezellig, 
al m

et al
. Voor herhalin

g 

vatb
aar,

 co
ncludeerden we fl in

k 

na m
iddernach

t, to
en we met 

een omhelzin
g af

sch
eid namen 

van
 elkaar.

In de auto terug naar
 huis z

ei-

den mijn vri
endinnen: ‘D

ie ene, 

die nieuwe, weet je
 wel? Je

 lijk
t 

op haar.
’

LMB

DWDD-hoofdredacte
ur 

Dieuwke W
ynia in De Jas

.

‘Hard
 ben je als

 je ruc
ksic

htsl
os d

e leider 

uithangt. M
ijn besliss

ingen zijn
 alt

ijd 

in het belang va
n het progra

mma’.

17
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Oude
 spe

elpl
ek 

word
t st

rak
 UEFA

-vel
d

Buu
rtk

ind
ere

n in
 de

 rij

Door Iw
an Tol

Oud-voetvallers 
Kluivert 

en Platin
i zijn

 onder d
e jeugd nog st

eeds p
opulair. 

Aan de Kramatw
eg deelden ze 

routin
eus h

andtekeningen uit. 
FOTO MARTIJN
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Landmaken IJb
urg 2. 
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Het college van B&W heeft een 

aantal m
aatregelen voorgesteld 

om de fi n
anciële huishouding 

van de stad ook in de toekomst 

gezond te houden. Bouwpro-

jecten in de stad lig
gen opnieuw 

onder de loep.

Er zit n
og maar weinig geld in de 

Bou
wpro

ject
en A

mster
dam

 

opn
ieuw

 on
der

 de
 loe

p

ruimtelijk
e ontwikkelingskas, 

onder meer door tegenvallende 

grondopbrengst. Het college 

stelt d
aarom 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 kritis
ch doorgenomen. 

Om nog meer kosten te bespa-

ren worden de projectbureaus, 

waaronder projectbureau Oost, 

samengevoegd tot één afdeling 

Gebiedsontwikkeling.

Het la
ndmaken van Centrumei-

land (IJburg 2) gaat gewoon door. 

Het Flevoparkbad, 

kost teveel geld. Naar een 

nieuw exploitatiemodel 

wordt gezocht. De Vrienden 

Van vrezen voor hun paradijs.

Cruijff is te
gen! 

Een Cruijff m
useum 

in Betondorp is veel 

te veel heldenverering, 

vindt hij.
7

29
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IJburgers gebruiken deze weg – 

in de volksmond de ‘Nuonweg’ 

– sinds 2010, toen dankzij de in-

zet van toenmalig stadsdeelwet-

houder Dennis Straat de hekken 

voor de Benno Premselabrug 

opengingen, en bewoners van 

IJburg hun wijk alvast aan de 

oostkant konden verlaten. Om 

de A1 te bereiken. En om bood-

schappen te doen en goedkoop 

te tanken bij de Maxis.

Ook Muidenaren nemen de 

Nuonweg, om naar school te 

gaan (het IJburg College telt 

veel Muider leerlingen) of om 

in Oost te werken. En bewoners 

van Over-Diemen, voor wie 

de Nuonweg tot de komst van 

IJburg de enige verbinding met 

de bewoonde wereld was, heb-

ben hier al sinds 1977 offi cieel 

Volgend jaar, bij de 

oplevering van de twee-

de fase van de Oostelijke 

Ontsluitingsweg IJburg 

(OOIJ), komt een einde 

aan de tijdelijke open-

stelling voor auto’s, 

fi etsen en voetgangers 

van het deel van de 

Overdiemerweg dat 

eigendom is van Nuon. 

het ‘recht van overpad’.

Maar volgend jaar moet die 

Nuonweg dus dicht. Zo is dat 

in 2010 met Nuon afgesproken. 

En hoewel iedereen blij is dat 

die prachtige OOIJ er straks 

ligt, leidt het verdwijnen van die 

korte route langzamerhand tot 

enige onrust.

Filevorming

Die onrust komt ogenschijnlijk 

wat laat, want dat de openstel-

ling tijdelijk zou zijn, is in 2010 

genoeg bekend gemaakt. “Maar 

met de kennis van nu zouden de 

afspraken er anders hebben uit-

gezien,” zegt wethouder Wimar 

Jaeger van de gemeente Mui-

den, die er nu voor pleit de Nu-

onweg voor lokaal verkeer nog 

enkele jaren open te houden. 

In ieder geval totdat in 2020 de 

A1 is aangepast voor een snelle 

verbinding tussen Schiphol-

Amsterdam-Almere. Dan ligt er 

iets dichter bij Amsterdam een 

splinternieuwe en ruim beme-

ten op- en afrit naar de Maxis-

weg, die het verkeer soepel kan 

afhandelen. Als de Nuonweg nu 

al dicht gaat verwacht Jaeger dat

OHF 2013. 
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De knikk
ers

De zevenjarige is glansrijk over 

naar gro
ep 4. Dat staat

 in haar 

rapport, dat bij ons op school 

persoonlijk ontwikkelingsverslag 

(pov) heet. 

Op de dag van de uitreiking 

rende mijn dochter de school 

uit, haar pov onder de arm. Ze 

knielde voor mee neer, sloeg 

de map open en begon door de 

blaadjes te slaan, op zoek naar ‘de 

letters’. Daar draait het om, weet 

ze. Zoals ik al zei: glansrijk over. A 

is het hoogst, dat weet ze ook. 

Ze vond ze niet, in het negen 

A4’tjes tellende verslag. H
aar 

vingertjes scanden het papier. 

Slecht, riep ze als ze een letter 

zag. Die is ook slecht, die is 

goed en die is ook weer slecht. 

Dat was het dan, voor haar. 

Ook op die leeftijd gaat het in 

eerste instantie om de knikkers. 

Ze sloeg de map vrolijk dicht, 

huppelde het schoolplein af, en 

leek er verder niet erg onder te 

lijden.

Thuis las ik
 haar de mooie woor-

den van de juf voor. Die uitbreide 

omschrijving van hoe ze het doet 

met rekenen en lezen als ze niet 

getoetst wordt, had zij voor het 

gemak over het hoofd gezien. 

Daarin kreeg ik tenminste beves-

tigd wat ik al dacht: ze heeft ze 

prima op een rijtje. Dat vertelde 

ik haar ook en toen glom ze wel 

een beetje, mijn dochter. 

Of ze ook een cadeautje kreeg, 

vroeg ze. Weer die knikkers…

LMB

Wilbert Mutsaers, 

zendermanager van 3FM, vindt 

stilte lastig. 
Zelfs i n New York 

houdt hij zijn iPod op. Het gaat 

de jongen uit Brabant nog steeds 

vooral om de muziek.
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Wilbert Mutsaers, 

, vindt 

stilte lastig. 
Zelfs i n New York 

houdt hij zijn iPod op. Het gaat 

de jongen uit Brabant nog steeds 

vooral om de muziek.

Nuonweg dicht als
 OOIJ klaar

 is
Muiden en M

axis in 
het gew

eer

Door Carla M. Peddemors

Vanaf 2014 rijden IJburgers en Over-Diemenaren hier over een prachtige weg snel van en naar de A1. 

De Nuonweg (linksaf) is dan dicht. FOTO MARTIJN VAN DEN DOBBELSTEEN

Voormalig slibvijzelgemaal, 

RI-Oostbuurt.

FOTO MARTIJN VAN DEN DOBBELSTEEN

Lees verder op pagina 3

Vanaf 26 september 2013 ver-

schijnt de Brug overal in stadsdeel 

Oost, maar ook nog steeds in 

buurwijken Durgerdam, Schel-

lingwoude, Diemen-Noord, 

Muiden en Funenpark. De 

de Brug breidt uit va
n 

30.000
 naar 7

0.000 k
ranten

oplage is dan ruim 70.000 exem-

plaren. 

Ondertussen blijft debrugkrant.

nl een dagelijkse bron van 

nieuws, evenementen en blogs, 

ook van bewoners zelf.

De Slibvijzel

Op Zeeburgereiland staat een 

gek betonnen gebouwtje. Daar, 

onder het dak, vestigt zich 

komend najaar onder meer 

de redactie van de Brug. Op de 

begane grond verrijst na verbou-

wing een 21 meter lange gale-

rieruimte. Dan is Het Slibvijzel 

een laagdrempelige dynamische 

ontmoetingsplaats, waar wijkbe-

woners welkom zijn voor koffi e 

en het laatste nieuws.
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EEN LEVEN LANG WOONPLEZIER!

FASE 2 10 RIANTE GEZINSWONINGEN COMPLEET & COMFORTABEL

Verkoopinformatie:

FREGAT FASE 2
Fregat is het nieuwste woonplan dat onderdeel 

uitmaakt van ‘Land in Zicht‘. Fase 1 is 100% verkocht 

en nog niet zo lang geleden werd fase 2 in verkoop 

gebracht. Hier woon je echt prachtig: dicht bij strand 

Blijburg, diverse parken en allerlei voorzieningen. 

De riante eengezinswoningen hebben een woonoppervlakte 

van ruim 117 m², 4 slaapkamers en een grote glazen 

schuifpui op de begane grond. Heerlijk licht en ruim dus. 

De vloerverwarming, het parkeren op eigen terrein, 

de complete keuken en de luxe afgewerkte badkamer 

maken dit tot een bijzonder compleet en comfortabel huis 

voor een scherpe prijs. Prijzen vanaf € 309.000,- v.o.n. T: 020 - 305 05 60

expeditie Geluk in Van Goghpark
Tussen 13 september en 13 november trekt Expeditie Geluk 
door Nederland om aandacht te vragen voor persoonlijk leider-
schap bij kinderen. De expeditie bestaat uit een team van atleten 
die met twee sleden een fysiek loodzware tocht maken langs de 
grenzen van Nederland. IJburg is een van de halteplaatsen van 
de expeditie. Expeditie Geluk is een initiatief van Peter Heres 
en Philip de Roo, met als doel om het thema ‘duurzaam geluk’ 
voor kinderen op de kaart te zetten. “Wij zijn ervan overtuigd 
dat kinderen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun leefsitu-
atie, als ze maar de juiste middelen aangereikt krijgen om hun 
zelfredzaamheid te versterken.” Met Expeditie Geluk wordt geld 
ingezameld via acties van scholen, bedrijven, clubs en particu-
lieren. Al het geld gaat naar Nationaal Fonds Kinderhulp.

Van Goghpark
In het weekend van 20 tot 22 september strijkt het team neer 
in het Van Goghpark op IJburg. Een aantal lokale initiatieven 
krijgt vorm in een programma met als het thema ‘In de Buurt 
van Geluk’. Er zijn allerlei activiteiten. Leerlingen van groep en 
7 en 8 maken, mits hun school zich heeft aangemeld, thuis een 
opdracht. De tekening of het verhaal dat ze in dit kader hebben 
gemaakt, mogen ze op zaterdag naar het kamp komen brengen. 
Het startsein, tevens de start van het theaterseizoen van 
Vrijburcht, is op vrijdagavond 21 september. Dan presenteert 
Theater Vrijburcht om 21.30 uur in het park The Happy Movie, 
ingeleid door schrijver en vinexfilosoof Jabik de Vries. 
Zie voor meer informatie Facebook ‘expeditie geluk IJburg’.

een zee van witte zeiltjes
Zandzeilen op Zeeburgereiland

Begin augustus. De zon staat 
hoog en fel aan de hemel, geen 
zuchtje wind. Nederland zoekt 
verkoeling in het water. Nee, 
vandaag is niet echt een goeie 
dag om een tochtje te maken 
met een zeilwagen. Gelukkig 
kunnen Rutger Eltink en Guido 
van Rijn, initiatiefnemers van 
zeilwagenpark Wind ’n Wheels 
op Zeeburgereiland, er in de 
schaduw van een paar hoge 
populieren aan de rand van 
het eiland wél enthousiast over 
vertellen. 
Bijvoorbeeld dat ze alle twee 
verwoede zeilers zijn, Van Rijn 
als mede-eigenaar van zeil-
school De Kaag bij Sassenheim, 
een school die al zestig jaar be-
staat en die hij van zijn ouders 
heeft overgenomen. “Rutger 
kwam als kind al bij ons over de 
vloer. Hij is net als ik dol op zei-
len, en hij is bij onze school ook 
zeilinstructeur en later hoofdin-
structeur geworden.”

Er is meer dat beide mannen 
bindt. Bijvoorbeeld dat zeilen 
voor hen niet per se verbonden 
hoeft te zijn met water. Van Rijn: 
“Al jaren geleden ontdekten we 
allebei het plezier van ijszeilen. 
Elke winter trekken we samen 
naar Zweden om daar over 
eindeloze, spiegelgladde meren 

te zeilen, op drie reusachtige 
schaatsen die het zeilwagentje 
dragen. In Nederland kan dat 
niet, zo hard vriest het hier ’s 
winters meestal niet.”

En ja, van zeilen op water en zei-
len op ijs is het maar een kleine 
stap naar zeilen op het land. De 
twee fanaten gaan in de winter 
elk weekend naar IJmuiden, om 

Op 1 september opent 
het zeilwagenpark Wind 
’n Wheels haar deuren 
op het Zeeburgereiland. 
Voortaan kunnen Amster-
dammers zeilen op water 
én zeilen op land.

Door Michel van Dijk

Initiatiefnemers van Wind ’n Wheels Rutger Eltink (links)  

en Guido van Rijn (rechts) op hun tien hectare grote terrein op  

Zeeburgereiland. Vanaf 1 september kan daar op land gezeild worden.  

foto martijn van den dobbelsteen

daar samen met andere enthou-
siaste strandzeilers zeilwed-
strijden te houden met zeilwa-
gentjes. Eltink: “Dat kan alleen 
in de winter. ’s Zomers zijn er 
strandgasten en loslopende 
honden, en ontbreekt de ruimte 
om wedstrijden te houden, maar 
’s winters kunnen we onbekom-
merd onze gang gaan.”

Het leuke aan landzeilen? “Je 
maakt gebruik van de wind, net 
als bij zeilen op water. Alleen ga 
je veel sneller doordat je op land 
minder weerstand hebt. Dat 
merk je aan de snelheid. Met 
een zeilwagentje kun je mak-
kelijk vijf keer de windsnelheid 
halen. Dus bij een windsnel-
heid van tien kilometer per uur, 
bereik je met een zeilwagen-
tje 50 kilometer per uur.” “Er 
worden ook regelmatig nieuwe 
snelheidsrecords gebroken 
met zeilwagens,” vult Van Rijn 
aan. “Vooral de Amerikanen 
zijn daar goed in. Op de woes-
tijnvlakten in Texas of Arizona 
worden soms snelheden geklokt 
van 200 kilometer per uur. 
Dat lukt trouwens alleen als je 
recht vooruit gaat. Je moet geen 
bochtje willen maken, dan gaat 
het mis.”

Crosscountry
De twee liefhebbers verbazen 
zich er al jaren over dat zo wei-
nig Nederlanders het landzeilen 
hebben ontdekt. Elting: “Dat 
is in België of Frankrijk heel 
anders. Elke Franse badplaats 
heeft wel een paar strandzeil-
verenigingen. Die zijn in om-
vang even groot als een gemid-
delde Nederlandse voetbalclub. 

En op de Franse stranden staan 
honderden zeilwagentjes klaar 
voor verhuur en gebruik.”

Nederlanders laten kennisma-
ken met de lol van het landzei-
len, dat is hun missie. En die zou 
met de opening van het zeilwa-
genpark Wind ’n Wheels op het 
Zeeburgereiland best eens kun-
nen slagen. Het terrein waarop 
het park komt, is grotendeels 
gereed voor gebruik. Wegens 
opgeschorte woningbouwplan-
nen mogen de mannen het vier 
hectare grote terrein in de zoge-
noemde Sluisbuurt de komende 
tien jaar exploiteren.

De zeilbanen zijn zo aange-
legd dat je altijd kunt zeilen, 
uit welke richting de wind ook 
komt. Eltink: “Daarnaast komt 
er een grasparcours, met heu-
veltjes en oneffenheden, een 
soort crosscountry-zeilen voor 
liefhebbers. Er worden clinics 
aangeboden en je kunt ook 
andere dingen doen dan zeilen. 
We leggen bijvoorbeeld schan-
sen aan voor BMX-fietsen, skiën 
en snowboarden en er komt 
strandpaviljoenachtige horeca.” 
Het park blijft het gehele jaar 
open; juist in de herfst en winter 
staat er de meeste wind. 

Ja, ze hebben er zin in. Noem 
het een droom die uitkomt. En 
ook voor Amsterdam vinden 
ze het een aanwinst. Van Rijn: 
“Wat is er nou leuker dan dat 
je een zee van witte zeiltjes ziet 
voordat je met de auto de Piet 
Heintunnel in rijdt. Een feeste-
lijker entree van de stad kan ik 
niet bedenken.”

MereL BareNDS
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‘ Ons doel is een semipermanente hal’
tennisvereniging Chip & Charge viert derde lustrumJeugd groeit op met voetballen op kunstgras

Ze zijn begonnen in een blokhut op de Boelelaan, 
maar inmiddels bloeit tennisvereniging Chip & Char-
ge, gelegen in Watergraafsmeer, meer dan ooit. Eind 
deze maand bestaan ze precies vijftien jaar. En dat 
wordt gevierd. Met sportiviteit en gezelligheid, de 
twee kernwoorden van de club.

Profvoetballers vinden het maar niks, kunstgras. 
Maar bij AFC IJburg zweren ze erbij. Twee synthe-
tische velden liggen er al, een derde is in aantocht. 
“Deze ontwikkeling is niet meer tegen te houden,” 
aldus voorzitter Coesel.

Enigszins verscholen achter 
een rij bomen, vlak naast de 

Och, hoor ze eens klagen, die 
profvoetballers. Kunstgras? Het 
is te hard, te droog en niet eer-
lijk, vinden ze. Want een club 
die gewend is aan kunstgras, is 
altijd in het voordeel. 

Jong Ajax-trainer Alfons Groe-
nendijk wierp zich misschien 
wel op als de felste tegenstander. 
Hij weigerde vorig jaar een baan 
bij Excelsior, omdat die club 
zijn wedstrijden op een synthe-
tische mat speelt. “Als jij moet 
kiezen tussen een verse bos 
bloemen of een paar nep-bloe-
men, dan is de keuze toch niet 
moeilijk? Zo is het met gras ook. 
Er gaat niets boven écht gras,” 
redeneert hij.

Toch kiezen steeds meer prof-
clubs voor kunstgras. In de 
Jupiler League spelen inmid-
dels acht clubs op een artificiële 
mat, in de eredivisie zijn dat er 
drie. En het einde is nog lang 
niet in zicht, de klaagzang van 
de profvoetballers ten spijt. 

Bij amateurclubs begon de 
kunstgrasrevolutie al veel 
eerder. Neem AFC IJburg, met 
zevenhonderd leden een van de 
grootste amateurclubs van Am-
sterdam. De club beschikt over 
twee kunstgrasvelden en dat 
bevalt prima. “Er kan hier bijna 
altijd gevoetbald worden. Dat is 
toch geweldig?” zegt voorzitter 
Fred Coesel. 

Toch snapt hij de bezwaren van 
de profs wel. “De echte roman-
tiek van een gelukte sliding 
door de plas, die verdwijnt. Ik 
herinner me een legendarische 
wedstrijd van Ajax tegen PSV in 
het Olympisch Stadion waarin 
het veld helemaal blank stond. 
Prachtig. Maar ja, misschien is 
dat een beetje ouwelullengeze-
ver. Mijn kinderen zijn zes en 
acht, die weten niet beter. Een 
hele generatie groeit op met 
kunstgras.”

Op verzoek geeft Coesel een 
korte rondleiding over de 

Jaap Edenbaan. Daar liggen de 
hardcourtbanen van Chip & 
Charge. Een tennisvereniging 
voor (ex)-studenten die sport 

velden van zijn club. Het ene 
is aangelegd in juni 2010, het 
andere vorig jaar september. 
Wat opvalt: ze zijn verschil-
lend van kleur en structuur. 
“Klopt. Bij het oudste veld is 
gebruikgemaakt van een mat 
die een kleine verzakking kan 
opvangen, omdat het veld in 
feite op een vuilnisbelt ligt. 
Bij het tweede veld is voor een 
ander type gekozen. Semi-infill 
noemen ze dat, met rubberen 
korrels en een beetje zand.”

Hij stampt met zijn voeten op 
het gras. “Dit is in mijn optiek 
het beste veld,” zegt Coesel over 
de meest recente mat. “Hier 
staat het kunstgras iets meer 
rechtop. Het is daardoor wat 
vlakker. De bal rolt er strakker 
op.”

De voordelen van kunstgras zijn 
sowieso legio, meent Coesel. 
De belangrijkste: nauwelijks 
afgelastingen. “Jeugdspelers 
hoeven op zaterdagmorgen 
nooit meer met angst en beven 
naar de kantine te bellen met de 
vraag of het doorgaat. Alleen als 
de KNVB besluit tot een alge-
hele afgelasting, dan moeten we 
daarin mee.”

Verder vergt kunstgras nauwe-
lijks onderhoud. “De gemeente 
komt hier een paar keer per 
jaar het veld reinigen, met een 
speciaal karretje. En dat is het. 
Met oud en nieuw hadden we 
schade vanwege vuurwerk. Er 
zaten brandgaten in het veld. 
Maar één keer het karretje er-
overheen en het veld was weer 
als nieuw.”

Nadelen zijn er natuurlijk ook, 
vertelt Coesel terwijl hij verder 
over het kunstgras loopt. “In het 
begin waren er kinderziektes. 
Als het heel warm was, kreeg 
het veld een elektrische lading. 
Wie dan de doelpaal aanraakte, 
kreeg een schokje.”

En dan zijn er nog de konijnen 
die denken dat de matten van 
echt gras zijn. Overal liggen hun 
keutels. “Met name in de hoek, 
waar een gat in het hek zit, is 
het raak. Daar is geen opruimen 
tegen bestand,” aldus Coesel. 

Op deze avond is het rustig. Al-
leen op het hoofdveld voetbal-
len twee jongens. Maar dat is 

en gezelligheid willen com-
bineren. Muziek schalt uit de 
kantine. Op twee banen wordt 
fanatiek getennist. “Van begin-
ners tot gevorderden, iedereen 
is hier welkom,” vertelt voorzit-
ter Marijke Loosman (23).
Er zijn zo’n driehonderd leden, 
die van half negen ’s ochtends 
tot half twaalf ’s avonds vrij 
kunnen spelen. Misschien wel 
op de baan naast Robin Haase 

of Igor Sijsling, die momenteel 
regelmatig komen trainen voor 
de US Open.

Competitie
“Het tennispark zelf is eigen-
dom van het Universitair Sport 
Centrum,” legt Loosman uit. 
“Maar wij als tennisvereniging 
betalen contributie en kunnen 
daarvoor vrij spelen op de acht 
banen. En ’s winters ook op de 
vier binnenbanen.” Bij de trai-
ningen wordt aandacht besteed 
aan technische en tactische 
aspecten. Zeker als de compe-
titie dichterbij komt. Chip & 
Charge heeft met ruim dertig 
teams deelgenomen aan de 
afgelopen voorjaarscompetitie 
van de KNLTB, en gaat straks 
met acht teams de winterbui-
tencompetitie in.

Schuimparty
Het gaat bij Chip & Charge 
niet alleen om de sportiviteit, 
ook gezelligheid staat hoog in 
het vaandel. Er worden tal van 
activiteiten georganiseerd. Van 
een wekelijkse borrel tot een 
wintersportvakantie, en van 
een liftwedstrijd tot de Verac-
ket Cup.

Een van de hoogtepunten is 
het jaarlijkse Open Toernooi, 
dat vorige week gehouden is. 
“Het was met 465 deelnemers 
lekker druk,” vertelt Loos-
man. “Tennis en gezelligheid 
werden op en top gecombi-
neerd. Iedere avond stond er 

iets anders op het programma, 
zoals een openluchtfilm of een 
schuimparty. Daarnaast ben ik 
er ook heel trots op dat we het 
mooie bedrag van 1150 euro 
hebben opgehaald voor het 
Jeugdsportfonds. Kinderen die 
wegens geldgebrek niet bij een 
sportvereniging kunnen, wor-
den dankzij dit fonds toch in 
staat gesteld hun sportdroom 
waar te maken. Ieder kind 
moet kunnen sporten, is hun 
motto. En daar staan wij voor 
honderd procent achter!”

Nieuwe tennishal
Het is een bijzonder jaar 
voor Chip & Charge, want de 
vereniging bestaat vijftien jaar. 
“En dat zijn we sinds novem-
ber al aan het vieren,” vertelt 
Marijke. “Een speciale lus-
trumcommissie heeft allerlei 
feestelijkheden georganiseerd 
in het thema W.O.E.S.T. Met 
elke letter vrij in te vullen. 
Bijvoorbeeld: Waanzinnig. 
Onvergetelijk. Extravert. Spet-
terende. Tijd. Op 26 augustus 
heffen we met alle leden het 
glas. En proosten op ons lus-
trumjaar. En we kijken vooruit 
naar de toekomst. Want we 
blijven ambitieus en we blijven 
plannen maken. Zo is ons doel 
voor komend seizoen onder 
meer een semipermanente 
hal. We hebben heel lang een 
blaashal gehad die we elke win-
ter moesten opzetten en weer 
afbreken. Een semipermanente 
hal kan blijven staan.”

Door Linda Slagter
Door Iwan Tol

Tennisvereniging Chip & Charge voor (ex) studenten hield vorige week het jaarlijkse Open Toernooi, een van 

de hoogtepunten. Met schuimparty en 1150 euro voor het goede doel. foto martijn van den dobbelsteen

Leden van Volleyburg in training. foto martijn van den dobbelsteen

De kersverse  

Dames 1 van  

AHC IJburg.  

foto ahC ijburg

AFC IJburg-voorzitter Fred Coesel: “Ondanks klagende profvoetballers is de komst van steeds  

meer kunstgrasvelden niet meer tegen te houden. De nieuwe generatie groeit op met kunstgras.”   

foto martijn van den dobbelsteen

doorgaans wel anders, vertelt 
de voorzitter. “Soms lopen er 
hier wel 30, 40 jongetjes rond. 
En laatst spotte ik zelfs een team 
van een andere amateurver-
eniging waarvan het veld nog 
ingezaaid moest worden. Zijn ze 
maar hier gaan voetballen. Nee, 
dan gaan we ze niet wegsturen. 
Het enige vervelende is dat er 
veel rommel achterblijft. Geluk-
kig waait het veel op IJburg, dan 
wordt alles de hoek in geblazen. 
Kunnen we het op zaterdagmor-
gen zo opvegen.”

De voorzitter verwacht dat op 

termijn bijna iedere amateur-
club over een kunstgrasveld zal 
beschikken. “Volgens mij is elk 
veld dat nieuw wordt aangelegd 
door de gemeente nu van kunst-
gras. In het profvoetbal zie je 
dezelfde ontwikkeling. Toen 
het veld in de Arena zo slecht 
was, werd er ook al gesproken 
over kunstgras. Zodra een grote 
Europese club van het kaliber 
Manchester United overstapt op 
kunstgras is er helemaal geen 
houden meer aan, daar ben ik 
van overtuigd.”

Een kunstgrasveld gaat gemid-

deld tien jaar mee. Daarna kun 
je het verkopen. Of weggeven, 
zoals amateurclub FC Almere 
laatst deed. Omdat het afvoe-
ren van het oude speelveld 
veel kostte, besloot de club dat 
iedereen gratis een stukje kon 
afhalen. Er ontstond een ware 
run, omdat honderden mensen 
wat kunstgras wilden voor hun 
tuin of balkon. De ogen van 
Coesel beginnen te glinsteren. 
“O ja? We krijgen er een derde 
veld bij. Als er dan nog een 
strookje kunstgras overblijft, wil 
ik het ook wel hebben. Handig 
voor in de tuin.”

‘ er kan bijna altijd gespeeld worden’

‘ De romantiek  
van een gemiste 
sliding verdwijnt’

Nu ook damesteam aHC IJburg  
in de officiële hockeycompetitie
Twee jaar geleden startte heren 
1 als eerste seniorenteam van 
hockeyclub AHC IJburg. En 
niet zonder succes. Aan het 
einde van afgelopen seizoen 
promoveerde het team naar de 
derde klasse. De dames konden 
natuurlijk niet achterblijven en 
zijn daarop begonnen met het 
op poten zetten van het eerste 
dames 1-team van de club. 

Er stonden vanuit het trim-
hockey (alleen training) al veel 
enthousiaste dames klaar. Toen 
was het alleen nog maar een 
kwestie van een vaste keeper en 
een aantal jongere speelsters 
vinden. Na werving zowel bin-
nen als buiten IJburg zijn die 
inmiddels ruimschoots gevon-
den. De voorlopige selectie 
bestaat uit 24 dames. Daarbij 
heeft dames 1 ook een enthou-

Vanaf 26 augustus start het nieuwe volleybalseizoen. In de 
sporthal van het IJburg College trainen jeugdigen en volwas-
senen iedere maandagmiddag en -avond onder begeleiding 
van professionele trainers.

Geïnteresseerden mogen driemaal vrijblijvend meetrainen. 
Daarna wordt verwacht dat je lid wordt van de vereniging. 
Stuur wel even eerst een mail naar jeugdcommissie@volley-
burg.nl of info@volleyburg.nl. Kijk op de website voor meer 
informatie www.volleyburg.nl.

siaste trainer/coach gevonden, 
de 26-jarige Jasper Vermeulen. 
Hij heeft veel trainerservaring, 
onder andere bij de jeugd in 
Amstelveen en bij de begelei-
ding van hockeykampen in 
zowel binnen -als buitenland. 

De voorbereiding van het team 
start aanstaande woensdag 21 
augustus, dan vindt de eerste 
training plaats. Ook staan er een 
paar oefenwedstrijden op het 
programma, om vast wat wed-
strijdritme op te doen. Dames 1 

zal uitkomen in 
de vierde klasse 
van de KNHB. 
De eerste wed-
strijd is zondag 
8 september 
om 12.45 uur, 
het team speelt 
dan thuis tegen 
de dames van 
Hoorn.

Volleybalvereniging Volleyburg  
heeft plek voor nieuwe leden



Wie zijn schepnetje door de 
wateren van Amsterdam haalt, 
heeft grote kans een rode rivier-
kreeft te vangen. Ook zijn er elk 
jaar meldingen van mensen die 
ze op het land hebben gesigna-
leerd. “Rivierkreeften hebben 
geen longen maar kieuwen die 
ze vochtig moeten houden,” legt 
stadsecoloog Geert Timmer-
mans uit. “Bij regen migreren ze 
over land van sloot naar sloot. 
’s Nachts gaan ze erop uit om te 
foerageren. Maar de meeste tijd 
brengen ze door in hun holle-
tjes in de oever.”

Timmermans hoeft niet veel 
moeite te doen om er in het 
licht van zijn zaklamp in de 
Weespertrekvaart een paar op te 
sporen. Hij haalt zijn schepnetje 
door het water en haalt de kreeft 
op het droge. Het dier grijpt met 
zijn rode scharen om zich heen 
als Timmermans hem tussen 
duim en wijsvinger houdt. Ook 
vangt hij een gevlekte Ameri-
kaanse rivierkreeft, een wat klei-
ner en minder kleurige soort.

In de fuik
De Amerikaanse rivierkreeften 

zijn exoten in Nederland en heb-
ben zich definitief in ons land 
gevestigd. Ze komen nog niet 
in heel Nederland voor, maar 
verspreiden zich snel. Vooral 
rond het zuiden en oosten van 
Amsterdam leven ze in groten 
getale. Ook in Amstelveen, Den 
Haag en Rotterdam komen ze 
voor. De rode rivierkreeft komt 
uit het gebied bij de Mexicaanse 
Golf en heeft zich inmiddels 
over de zoete wateren van heel 
Europa verspreid. De kreeften 
zijn drager van een schimmel die 
dodelijk is voor de inheemse Eu-
ropese rivierkreeft. Deze soort is 
in Nederland bijna uitgestorven.

Vermoed wordt dat de rode 
rivierkreeft in Nederland is 
uitgezet door beroepsvissers. 
“Begin jaren zeventig vertel-
den Amsterdamse muskusrat-
tenvangers ons dat er rivier-
kreeften in hun fuiken zaten,” 
vertelt Timmermans. “Dat was 
de gevlekte rivierkreeft. Die 
verbreidde zich snel in Neder-
land. Pas later, in 1983, werd de 
rode rivierkreeft voor het eerst 
gesignaleerd. Deze ging domi-
neren over de gevlekte.” Een 
andere exoot die in Nederland 
in opmars is, is de geknobbelde 

rivierkreeft. Verwacht wordt 
dat deze binnenkort vanuit het 
zuiden Amsterdam bereikt.

Soep
Inmiddels hebben ook de 
inheemse dieren ontdekt dat 

Als het geregend heeft, kun je hem in Watergraafsmeer ’s avonds over straat zien lopen: de rode Amerikaan-
se rivierkreeft. Het beest loopt op hoge poten met zijn dieprode scharen geheven van sloot naar sloot. De 
kreeften komen sinds enkele decennia voor in bijna alle wateren van Amsterdam-Oost. Tip: vang er eentje en 
je hebt een gratis delicatesse in huis! 

Door Kirsten Dorrestijn

wat doen die rode kreeften op straat? 

de exotische rivierkreeften 
eetbaar zijn. Ze worden gege-
ten door reigers en grote vissen 
als palingen, snoekbaars en 
snoek. Ook lepelaars jagen op 
de jonge kreeftjes. De kreeften 
zelf eten zowel plantaardig als 

Stadsecoloog Geert Timmermans met een rode Amerikaanse rivierkreeft op het fietspad van het  

Galileïplantsoen. foto marti jn van den dobbelsteen

dierlijk voedsel, zoals torretjes 
en larven. 

Alle rivierkreeften die in 
Amsterdam voorkomen zijn 
eetbaar. Ze worden over de hele 
wereld geteeld voor de verkoop. 
In Amsterdam wordt er niet of-
ficieel op gevist. Als particulier 
is het toegestaan ze te vangen 
met een schepnetje. Soep van 
de rode rivierkreeft schijnt erg 
lekker te smaken…

Recreatief zwemmen
Zondag 11.00 - 15.00 uur
Maandag 12.30 - 15.45 uur  
 20.00 - 21.30 uur
Dinsdag 07.00 - 09.00 uur  
 11.00 - 12.00 uur  
 12.30 - 14.00 uur  
 20.00 - 21.30 uur
Woensdag 11.00 - 13.00 uur
Donderdag 07.00 - 09.00 uur  
 11.00 - 12.00 uur  
 12.30 - 15.15 uur  
 20.00 - 21.30 uur
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur  
 12.30 - 15.45 uur  
 20.00 - 21.30 uur  
 (muv discoavonden)
Zaterdag 11.00 - 12.00 uur

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

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

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

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

Turbocursus voor het A-diploma (zaterdag)
Nog enkele plaatsen beschikbaar, start 31 augustus.
Ook voor de Quick Start cursus op donderdag van 17.00 tot 19.00 zijn nog plaatsen 
beschikbaar.
 

B en C diplomazwemmen
Vrijdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur.
 

Vrouwenzwemmen (vrijzwemmen en leszwemmen)
Alleen voor en door vrouwen.
Dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur.
 

Discozwemmen voor kinderen tot 14 jaar
Vrijdagavond vanaf 19.30 uur: 30 augustus, 27 september,18 oktober, 29 november, 
20 december.
 

Squashen        
Overdag en in het weekend € 5,00 per half uur.
Na 18.00 uur € 7,50 per half uur.

Vanaf augustus 2013Baby en peuterzwemmen
Baby vrijzwemmen Maandag 15.00 - 16.00 uur
Puppy les  Woensdag 09.00 - 10.00 uur 
Babyles Donderdag 10.00 - 11.00 uur   
    13.30 - 14.30 uur 
Aqua Sportief
Werk in het zwembad aan lichaam en conditie:
Aqua-jogging Vrijdag 14.00 - 14.45 uur
Aqua-zumba Maandag 20.00 - 20.45 uur
Aqua-fit Maandag 19.00 - 19.45 uur
 Woensdag 11.00 - 11.45 uur
 Donderdag 20.00 - 20.45 uur
Conditiezwemmen en  
techniek verbeteren: Dinsdag 20.30 - 21.15 uur
 Vrijdag 20.15 - 21.00 uur  
 m.u.v. discoavonden

Kennismakingkaart voor de vier aqua  
sportief activiteiten: € 20,00

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



We rijden door het noord-limburgse landschap 
op weg naar oma’s 98ste verjaardag. als we er 
bijna zijn, zegt Deetje (3): ‘Ik vind oma eng.’
‘Waarom?’
‘Daarom is geen reden, hè?’ zegt ze.
‘nee,’ zeg ik.
De verjaardag wordt in de immense tuin van 
één van haar zoons gevierd. als we aankomen, is 
iedereen er al. Oma heeft dekens om haar benen 
en een deken om haar schouders. Zij is bijna 
helemaal ingepakt omdat ze zo dun is. Wij zitten 
in een grote kring rondom haar en hebben blote 
armen en benen. Ze eet schuimtaart en drinkt 
wijn. Ze heeft haar stoel rechtop staan, kijkt rond 
en ze praat ook best veel. Maar als ik haar feli-
citeer, – Deetje weigert in haar buurt te komen 
¬– zegt ze dat ze 98 echt te oud vindt. Dat ze zo 
moe is. Ze mag niet klagen van ons. 
‘Het is maar net wat je instelling is!’ zegt een 
oom.
‘Ze mankeert niets,’ zegt nog een oom. ‘Ze moet 
blij zijn.’
We zijn blij dat ze er nog is. Zij moet ook blij zijn 
dat wij er zijn. Zodra oma binnen op de bank 
ligt, hebben we het over leeftijd en dat we voor 
we het weten 98 zijn. Een keer knipperen met je 
ogen. Zoals ik nu ineens 40 ben, godbetert.
‘O nee, dat vind ik veel te oud!’ zegt een tante. 

‘Dat wil ik niet hoor.’
‘Ik wil ook zéker geen 98 worden,’ zegt een 
andere tante. ‘absoluut niet.’
Een oom zegt dat hij liever van de brug geduwd 
zou willen worden dan ooit in het bejaardenhuis 
te belanden. We vinden dat oma blij moet zijn dat 
ze zo oud is, maar niemand zou zelf die leeftijd 
willen bereiken. 
behalve ik misschien. Ik weet het niet. Dood zijn, 
lijkt me helemaal niets. Voor je het weet, is het 
gedaan met je.
Op vakantie in portugal las ik daarom ‘Het 
verzuim van de dood’ van josé saramago. Een 
boek waarin plots niemand nog sterft. nou, dat is 
het ’m dus ook niet. Ik kan je verzekeren dat dan 
alles in het honderd loopt. De afwezigheid van de 
dood lijkt geweldig, maar het is de hel. 
goed, intussen gaat dit stukje niet over perikelen 
op Ijburg. achtennegentigjarige vrouwen bestáán 
hier niet eens! Mensen van boven de vijfenvijftig 
zie je hoogst zelden. In tegenstelling tot het serra 
da Cabreira-gebergte in portugal waar we in de 
afgelopen drie weken niemand, echt niemand, zijn 
tegengekomen die jonger was dan vijfenvijftig. al-
les wat we daar zagen was krom, oud en verval-
len. Dat was niet gezond. En alles wat hier is, is 
recht, jong en nieuw. Dat is ook niet gezond. 
Maar laten we allemaal blij zijn dat we leven.

Perikelen op IJburg
eLke GeurtS

Vernieuwde ed Pelsterpark heropend 
In het Ed Pelsterpark zijn een klein voetbalveld, een jeu-
de-boulesbaan en speeltoestellen gerealiseerd. De herin-
richting is hiermee voltooid. In juni was er een openings-
feest voor de buurt. Stadsdeelwethouder Lieke Thesingh 
heropende het park officieel. De bewoners overhandigden 
daarbij een tegel met een mier erop, als symbool voor 
samenwerking.

Die samenwerking zat ’m in een inspraaktraject van maan-
den, waarbij werd nagedacht over de vraag hoe het park 
voor alle omwonenden en andere gebruikers het beste 
ingericht kon worden. Tot die tijd was er veel onrust rond 
het park. Bewoners ervoeren overlast door hangjeugd. Na-
dat het stadsdeel eind 2011 besloot het midden in het park 
gelegen Cruyff Court te sluiten, kreeg het park de huidige 
‘look en feel’. 

Het park is groener geworden. En om de druk op het park 
te verminderen, heeft het stadsdeel ook op andere plekken 
op IJburg kunstgrasveldjes aangelegd. 

Trapveld in het vernieuwde Ed Pelsterpark. 

foto martijn van den dobbelsteen

OPEN
HUIS

Extra opstapplaats bij NAP - U bent van harte welkom!

Wij varen u rond van huis naar huis - Alle woningen liggen aan het water
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Woonoppervlak 170 m² 
Aantal kamers 5 Bouwjaar 2009 
Vraagprijs € 615.000,- k.k.

Woonoppervlak 230 m² 
Aantal kamers 6 Bouwjaar 2011 
Vraagprijs € 1.480.000,- v.o.n.

EMMY ANDRIESSESTRAAT 366

LARIKSLAAN 3

Woonoppervlak 187 m² 
Aantal kamers 7 Bouwjaar 2009 
Vraagprijs € 649.000,- k.k.

Woonoppervlak 192 m² 
Aantal kamers 5 Bouwjaar 2005 
Vraagprijs € 899.000,- k.k.

EMMY ANDRIESSESTRAAT 380

LISDODDELAAN 90

Woonoppervlak 170 m² 
Aantal kamers 5 Bouwjaar 2010 
Vraagprijs € 699.000,- k.k.

BRIGANTIJNKADE 24

Woonoppervlak 175 m² 
Aantal kamers 5 Bouwjaar 2006 
Vraagprijs € 789.000,- k.k.

MATTENBIESSTRAAT 182

Woonoppervlak 156 m² 
Aantal kamers 5 Bouwjaar 2010 
Vraagprijs € 574.000,- k.k.

IJBURGLAAN 357

Woonoppervlak 140 m² 
Aantal kamers 5 Bouwjaar 2008 
Vraagprijs € 498.000,- k.k.

BEN VAN MEERENDONKSTRAAT 92

Woonoppervlak 168 m² 
Aantal kamers 5 Bouwjaar 2008 
Vraagprijs € 599.000,- k.k.

IJBURGLAAN 1542

Woonoppervlak 121 m² 
Aantal kamers 4 Bouwjaar 1670 
Vraagprijs € 649.000,- k.k.

DURGERDAMMERDIJK 71

Bezichtig uw woning vanaf het water.

t  020 57 333 57   e bart@voogd.nl

Opstapplaats open huis
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Op zoek
naar de beste 
tandzorg 
op IJburg?
Dan is Tandheelkundig Centrum IJburg (TCIJ) iets voor u. Naast de reguliere 
tandarts kunt u bij ons ook terecht bij de volgende specialisten: 

• Mondhygiëniste • Cosmetisch tandarts   • Endodontoloog
• Orthodontist  • Implantoloog   • Gnatholoog

Kortom...we zijn erg veelzijdig en hebben alles in huis. U kunt op zeer korte 
termijn bij ons terecht. Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen, 
kom dan langs voor een consult en maak kennis met ons vriendelijke en 
professionele team.
Bel voor een eerste afspraak 020 - 398 31 31. Voor nieuwe patiënten
hebben wij u een GRATIS GOODIE BAG met onder andere een 
elektrische tandenborstel van Oral-B klaarliggen.

Wilt u meer weten, bel dan met
TCIJ 020-398 31 31, of kijk op 
onze website www.tcijburg.nl IJb
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PDL Distributie
Snel, Betrouwbaar én Accuraat

VOOR DE BESTE
SERVICE EN KWALITEIT

voor al uw geadresseerd en 
ongeadresseerd drukwerk

bent u bij ons aan het beste adres 

Hoge dekkingsgarantie
en separate verspreiding

ALLES ONDER ÉÉN DAK

FOLDERS, ONTWERPEN, DRUKKEN

DRUKKEN & VERSPREIDEN DRUKKEN

PDL Distributie | www.pdl-distributie.nl | info@pdl-distributie.nl
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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. 

IJbur
Uit
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geboren

g

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

12 t/m 15 september 2013
www.spaff.nl

design studio HB.nl

science Park 
Amsterdam 
Film Festival 3 4

Scout op zoek naar muzikaal talent Straatcoach maakt een ‘wheelie’ agenda met jongerenactiviteiten

  speciale bijlage de brug september 2013
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D
e Coalitie IJburg De 
Coalitie IJburg bestaat 
uit vertegenwoordi-
gers van woningcor-
poraties, ontwikke-
laars, zorginstellingen 
en het Stadsdeel. 
Zij werken samen 
om van IJburg een 
veilige, toegankelijke, 

bedrijvige en afwisselende wijk te 
maken. Een wijk waar bewoners 
zich thuis en betrokken voelen. 
Het thema ‘jeugd’ is een van hun 
vijf speerpunten voor 2013. 
 
IJburgse jongeren waren natuur-
lijk benieuwd naar wat de Coalitie 
voor hen doet. Speciale interesse 

Krant voor [en door] jongeren
Jongeren maken eigen krant en films over IJburg

M
aar al deze 
ontwikkelingen 
zijn niet voor 
iedereen zicht-
baar. Daarom 
is deze zomer 
een team van 
jongerenredac-
teurs aan de slag 
gegaan met het 

maken van videoverslagen en 
deze jongerenspecial in de Brug. 
Met hulp van rapper Kami-Kazi 

hebben Soufiane, Rida, Abdel, 
Diego, Owen, Appie, Jonathan 
en Anuar onder begeleiding van 
een jongerencamerateam en de 
redactie van de Brug acht items 
gemaakt. Zowel het bedenken 
van de thema’s als de uitvoering 
zijn volledig door henzelf gedaan. 
De filmpjes zullen één voor één 
gereleased worden, vanaf eind 
augustus op whatsupijburg.nl en 
andere media.  n

‘jongeren zijn het 
voertuig, de Coalitie 
is de brandstof’
hadden ze in hoe die mensen van 
de Coalitie nu eigenlijk denken 
en wat hun motiveert. Ze kozen 
twee leden uit de Coalitie, en 
interviewden die. 
 
Stef Spigt is marktmeester, niet 
letterlijk, wel figuurlijk: hij weet 
hoe het rolt op IJburg en brengt 
de mensen samen. Ook Nico 

Moen, een belangrijke man van 
het IJburg College, ziet en hoort 
veel. Zo, dachten de jongeren, 
krijgen we wel een kijkje achter 
de schermen van de Coalitie. 
 
Drijvende krachten achter jonge-
renprojecten op IJburg zijn voor-
al de jongeren zelf, geven zowel 
Moen als Spigt aan. De Coalitie 

is een goed netwerk met midde-
len, maar zonder ideeën en inzet 
van jongeren gebeurt er niks. De 
Coalitie stelt hun netwerk en mid-
delen graag beschikbaar en biedt 
zo de ‘brandstof’ om jongeren van 
een rijdend voertuig te voorzien. 
 
De Coalitie moedigt jongeren 
ook aan om met ideeën te komen. 
Misschien zijn de jongeren zelf 
niet de oorzaak van problemen 
op IJburg, maar ze kunnen wel de 
sleutel tot succes en oplossingen 
zijn. In het verleden is er wel eens 
wat fout gegaan bij dingen met 
jongeren, waardoor mensen soms 
sceptisch zijn geworden. Maar 
de Coalitie en ook de jongeren 

willen juist niet in het verleden 
blijven hangen. Zij kijken naar 
de toekomst! Al zijn er door de 
crisis misschien minder middelen 
beschikbaar, dat is nog geen reden 
zijn om iets te laten.  
 
Ook met minder geld kan je van 
alles realiseren. Aan creativiteit 
is onder IJburgse jongeren geen 
gebrek!  n

In 2013 is voor en achter de schermen hard  

gewerkt aan het actiever, gezelliger en beter  

maken van jongerenfaciliteiten en activiteiten.  

Met ondersteuning van de coalitie,  

Dynamo jongerenwerk, actieve bewoners en de 

jongerencommunity worden jongeren steeds  

meer betrokken bij het vormgeven van faciliteiten 

en activiteiten. 

Jongeren interviewen de trekkers van het thema ‘jeugd’ van de coalitie Stef Spigt (links) en Nico Moen.

Safoan Mokhtari ook bekend als rapper Kami-Kazi van 24-Karaat en Nico Moen (schoolleider 
bedrijfsvoering IJburg College) te midden van het media-jongerenteam.

Als jij ook een idee hebt, 
neem contact op met Stef 
Spigt: 06-21596189 /  
stef.spigt@marktmeester-
ijburg.nl.



  krant voor [en door] jongeren   krant voor [en door] jongeren

s2 de brug | www.debrugkrant.nl | 22 augustus 2013 | jaargang 6 | nummer 47 s3de brug | www.debrugkrant.nl | 22 augustus 2013 | jaargang 6 | nummer 47

modeproject), maar ook activiteiten met 
sport en muziek. Daarbij kunnen jongeren 
zelf ook aangeven wat ze graag willen, 
en zo min of meer zelf bepalen hoe het 
programma eruit komt te zien. Als je dus 
graag een voetbaltoernooi wil, meld je dan 
bij kan Coen, want hij kan je helpen dit te 
organiseren!  
 
Er komt een officiële opening van het 
vernieuwde Youthside, maar ook nu al ben 
je van harte welkom om er eens binnen te 
lopen.  
 
In het komend half jaar zullen stadsdeel 
Oost, de Coalitie en Dynamo op 
verschillende locaties nog meer faciliteiten 
voor jongeren ontwikkelen.  n

V
anaf september 2013 trekt er 
een mobiele studio door IJburg. 
Hier kun je straks verschillende 
workshops volgen, de studio 
bevat een DJ-set, een mic, 
opname apparatuur, een laptop 
en mixprogramma’s. Het is juist 
een mobiele studio, zodat de 
workshops overal in de wijk 
gehouden kunnen worden – 

in Youthside, maar ook bijvoorbeeld op 
het IJburg College of op een andere plek. 

Y
outhside ondergaat een 
doorstart. De mogelijke sluiting, 
waar nog tot een paar maanden 
geleden sprake van was, gaat 
gelukkig niet door. Er wordt 
geïnvesteerd in een vernieuwend 
aanbod voor jongeren. Eén 
van de opperhoofden van 
deze vernieuwing is Coen 
van Heteren van Dynamo, 

de welzijnsorganisatie in IJburg. De 
jongeren van het mediaproject hebben 
Coen geïnterviewd over de plannen voor 
Youthside.  
 
Coen gaat, zegt hij, samen met jongeren 
allerlei projecten opzetten. Zoals 
bijvoorbeeld een project met meiden (een 

S
traatcoaches gaan met 
een duidelijke opdracht 
van het stadsdeel op pad, 
ze zijn er om toezicht te 
houden. Daar maak je 
niet altijd vrienden mee, 
dat weten de jongeren 
ook wel. Omdat er 
positieve, maar ook 
negatieve beelden zijn 

rond hun werk en werkwijze, 
vroegen de jongeren eerst eens 
aan bewoners op straat naar hun 
ervaringen met straatcoaches.  
 
Veel bewoners, ondervonden 
ze, zijn blij met de aanwezigheid 
van de toezichthouders. Maar 
er zijn ook bewoners die zeiden 
nog nooit een straatcoach hebben 
gezien. 

D
e jonge ondernemers ontdekten 
onlangs dat het voor 12- tot 
16-jarigen moeilijk is om aan een 
baantje te komen. Zo bedachten 
ze Youthworks. Het werkt heel 
simpel, zeggen ze. Jongeren die 
willen werken kunnen online 
een profiel aanmaken en daar 
ook aangeven voor welke klusjes 
ze te porren zijn. In een online 

agenda kunnen ze precies aangeven wanneer 
ze beschikbaar zijn voor klusjes. “De rest 
gaat eigenlijk vanzelf. Het enige wat je hoeft 
te doen is het onderhouden van je agenda en 
zorgen dat je bereikbaar bent.” 
 
Als bewoner en aanbieder van een klusje kun 
je ook een profiel aanmaken en dan contact 
opnemen met de werkzoekenden. 
 
De mediaprojectjongeren gingen weer de 
straat op, aan de buurtbewoners vragen wat ze 
van dit idee vinden. Er kwamen alleen maar 
positieve reacties op. 
 
Tijdens het evenement ‘Jong op IJburg’ 
wonnen de bedenkers van Youthworks €500 
met hun idee. Hiermee kunnen ze de website 
gaan bouwen. Aan het eind van dit jaar 
waarschijnlijk wordt de website Youthworks 
gelanceerd.  n

straatcoach trekt een ‘wheelie’

broedplek voor talent
Jongerenhuis Youthside aan de Diemerparklaan 90 ondergaat 
een metamorfose! Het wordt verbouwd, de programmering 
verandert en er waait een frisse wind…

Youthside

Clip maken in mobiele studio
Talenten Scout zoekt jonge artiesten op IJburg Op deze manier kunnen zoveel mogelijk 

jongeren verspreid over IJburg meedoen. 
Dat er nog even geen vaste plek voor de 
jeugd is, is dan geen belemmering meer. 
 
De workshops staan in het teken van 
het produceren van muziek, mét een 
bijbehorende clip maken. Ze zijn onderdeel 
van een groter mediaproject waarbij 
een Talenten Scout (in samenwerking 
met Dynamo en 24-Karaat) jongeren de 
mogelijkheid geeft om een nummer uit te 
brengen.  
 
Elk facet dat hoort bij de productie van een 
hit komt aan bod: tekst schrijven, zang, 

rap, presentatie en produceren, maar ook 
camera en montage. Jongeren kunnen zelf 
kiezen welk onderdeel ze willen leren. 
 
Tijdens de talentenshow van het 
jongerenevent ‘Jong op IJburg’ in het IJburg 
College IJburg afgelopen maart werd al 
duidelijk dat IJburg een wijk is waar veel 
potentiele artiesten wonen. De Talenten 
Scout hoeft ze alleen nog maar even van 
straat te plukken (of ze melden zichzelf, 
graag zelfs). En door de workshops krijgen 
jongeren de kans om hun talent nog verder 
te ontwikkelen.  Voor meer info neem 
contact op met Coen via cvanheteren@
dynamo-amsterdam.nl.  n

jongeren verdienen bij op Ijburg

Youthworks is een 
nieuw bedrijf, opgezet 
door drie IJburgse 
jongens. “Het is een 
soort uitzendbureau. 
Wij willen jongeren 
aan een zakcentje 
helpen en bedrijven of 
ouders aan een hulpje. 
Klusjes zoals oppassen, 
serveren, flyeren of 
bijles geven zijn ideaal 
voor Youthworks”. 

 
Daarna zijn de jongeren 
zogenaamd in de huid van 
de straatcoach gekropen, ze 
maakten een parodie op de echte 
straatcoach. In dat filmpje maakt 
de straatcoach bijvoorbeeld 
een wheelie en hij steelt een zak 
chips van een klein kind. Het 
is natuurlijk niet op waarheid 
gebaseerd, maar bedoeld om de 
straatcoaches te prikkelen en 
een dialoog aan te wakkeren. 
De jongeren namelijk, willen 
best graag in gesprek met 
straatcoaches over een mogelijke 
samenwerking. Ze zouden 
kunnen helpen, bijvoorbeeld 
door mee te fietsen en de buurt 
in de gaten te houden. Want de 
jeugd weet wel waar wat gebeurt 
in de buurt. 

Voor het maken van het filmpje is 
geprobeerd om met straatcoaches 
in contact te komen, maar dat is 
helaas niet gelukt. Het plan van 
de jongeren is nu om de film 
tijdens de opening van Youthside 
te tonen, en de directeur van de 
straatcoaches dan uit te nodigen 
voor een gesprek. “Straatcoaches, 
we zien uit naar een dialoog!”  n

Een groep jongens uit IJburg heeft onder 
begeleiding van rapper Kami-Kazi en een 
professionele filmploeg filmpjes opgenomen in de 
wijk. De onderwerpen kozen ze zelf, het zijn thema’s 
die in hun leven een rol spelen. Zo is er een filmpje 
gemaakt over de straatcoaches, omdat de jongens 
graag eens met hen in gesprek zouden gaan. 

Foto’s van het event ‘Jong op IJburg’ vind je op de Facebookpagina ‘whatsupijburg’.

Rapper Kami-Kazi (links) 
en Coen van Heteren 
van Dynamo (rechts) 
werken samen aan 
jongerenprogrammering in 
Youthside en op IJburg.

Simion en Jelle (rechts) van 
Youthworks, winnaars van een  
van de whatsupijburg-prijzen.
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uit de wijk

de Brug op

Verzameling oproepjes, buurtinitiatieven 
en bescheiden bedrijvigheid

 Beginnerscursussen karate
Vechtsporten winnen steeds meer aan populariteit. 
Kinderen vinden het flitsend en stoer, hun ouders 
waarderen ook de aandacht voor concentratie, 
weerbaarheid en discipline. Volwassenen kiezen vaak 
voor karate vanwege de schoonheid van bewegen, 
het zelfverdedigingsaspect of de training van lichaam én geest. 
shotokan karate Centrum amsterdam (skCa) organiseert 
drie keer per jaar een beginnerscursus waarin je kunt ontdek-
ken wat karate voor jou betekent. De eerstvolgende cursus 
start in de week van maandag 9 september en kost 25 euro 
voor zes weken.
skCa is de grootste karatevereniging van amsterdam en 
heeft twee bloeiende afdelingen in de palmstraat (jordaan) en 
op steigereiland (Ijburg). Elke afdeling heeft zo’n 125 leden. 
Het jongste lid is net 6 en het oudste lid is 63. Er zijn zestien 
gevarieerde trainingen per week. Meer informatie op www.
skca.org.

 Verrassingsloop op vrijdagavond
atletiekvereniging aV’23 uit de Watergraafsmeer organiseert 
iedere eerste vrijdagavond van de maand een ‘surprise run’, 
ook voor niet-leden. De afstand die wordt gelopen ligt rond 
de 10 kilometer. De route is iedere keer verschillend. De 
start is om 19.30 uur bij de Oba aan de Oosterdokskade, 
de training duurt tot 21.00 uur en deelname is gratis. Op 
deze manier hoopt aV’23 de loopsport nog meer onder de 
aandacht brengen. aanmelden kan via av23surpriserun@gmail.
com. www.av23.nl.

 Alzheimerbureau opgericht
In de Meevaart in de balistraat is het alzheimer advies en 
klachtenbureau opgericht. je kunt er terecht voor informatie 
over de ziekte en om (anoniem) klachten te melden over de 
zorg. Het a.a.k. wil tevens signalen afgeven aan de politiek op 
het terrein van de zorg voor patiënten en hun mantelzorgers.
a.a.k., De Meevaart, balistraat 48 a, 06–22023120.

 Nieuwe yogastudio
Op 7 september opent thrive Yoga een nieuwe studio voor 
yoga, pilates en massage op de Ijburglaan 961. Die dag kun 
je tussen 13.00 tot 17.00 uur kosteloos deelnemen aan een 
korte yoga- of pilatesles of een stoelmassage krijgen. bij de 
opening is er een optreden van de Zandvoortse zangeres 
rhodes. thrive Yoga opende in 2012 al een studio op java-
eiland. www.thriveyoga.nl.

 Voorlichting voeding kinderen
Op 12 september is er een voorlichtingsavond over voeding 
en eetgedrag van kinderen. In samenwerking met kidsart 
geven een voedingsdeskundige, een vitaliteitscoach en een 
energietherapeut onder meer informatie over wat gezonde 
voeding eigenlijk is, hoeveel eten je dagelijks nodig hebt en 
over de rol van de voedingsindustrie. Daarnaast is er een 
productentafel met gezonde en ongezonde producten en is 
er gelegenheid tot vragen stellen. www.vitaalevenwicht.nl. 
kiekstraat 22, 20.15 uur.

te huur: prachtig gemeubileerd appartement van 120 m2, gelegen 
aan de zonnige javakade. Inpandige garage. Huurprijs €2000 per 
maand. Het appartement is per 1 oktober 2013 beschikbaar.  

Interesse? neem 
contact op via 
jwaardenburg@
gmail.com.

Het festival vindt plaats mede 
dankzij bijdragen van verschil-
lende fondsen en sponsors, en 
door adoptie van acts en tenten 
door particulieren en kleine 
ondernemers. Organisator 
Thea Pruim is daar erg dank-
baar voor. “Het is elk jaar weer 
spannend, dus we zijn ontzet-
tend blij dat zoveel mensen ons 
theaterfestival een warm hart 
toedragen. Het festival wordt 
op deze manier nóg meer van 
iedereen!”

Er zijn dit jaar verschillende 
voorstellingen te zien. Op het 
hoofdpodium staat René Groot-
hof. Verspreid over het terrein 
zie je tien jeugdtheatervoorstel-
lingen die speciaal voor Spek-
takel geselecteerd en gemaakt 
werden. Zoals de voorstelling 
Gigagroot, over hoe het is om 
groot te worden, en de voorstel-
ling Samen een brug, gebaseerd 
op de muziek van Simon en 
Garfunkel. De programmering 

theaterfestival 
Spektakel op IJburg

is voor iedereen tussen 2 en 12 
jaar. Voor jongeren is er een 
open podium en voor volwas-
senen is er een muziekprogram-
mering met onder meer de 
IJburgse mannenband Imposters.

De entree kost €3, daarna zijn alle 
voorstellingen en workshops gra-

Als altijd aan het eind van de zomer – het is de negende editie – vindt op zondag 
25 augustus Spektakel op IJburg plaats op het strandje in het Diemerpark. Dit 
theaterfestival voor het hele gezin biedt een verzameling voorstellingen, activi-
teiten en lekker eten en drinken.

Van de wijkredactie

  krant voor [en door] jongeren

s4de brug | www.debrugkrant.nl | 22 augustus 2013 | jaargang 6 | nummer 47

E
r is veel te doen op IJburg, zegt 
Niels, maar toch klagen jongeren dat 
ze zich vervelen. Via de site kunnen 
zij zien wat er allemaal te doen is in 
de buurt. Daarnaast is het ook een 
plek waar jongeren met elkaar kun-
nen connecten, er is een facebookpa-
gina gekoppeld aan de website. 
 
Het beheer van de website wordt nu 

nog gedaan door de (volwassen) initiatief-
nemers, maar zal met de lancering van de 
nieuwe huisstijl overgedragen worden aan 
jongeren. Op deze manier spreekt de  
website de doelgroep het meeste aan.  
What’s up IJburg laat jongeren aan het 
woord door middel van online media en 
spreekt hiermee tot iedereen die het wil 
horen op IJburg.  n

D
e bewoners zijn vooral posi-
tief, merkten ze. De overlast is 
verminderd, nu het park een 
multifunctionele opzet heeft. 
Voorheen was het er alleen goed 
vertoeven voor tieners, maar nu 
is het park leuk voor mensen van 
alle leeftijden.  
Sommige jongeren vinden het 
jammer dat het veld kleiner 

is geworden, en anderen hopen op meer 
georganiseerde activiteiten. Onlangs werd 
aan deze wens als gehoor gegeven door 
Soufiane, die eenmalig een voetbaltraining 
gaf aan de aanwezige jongeren. 
 
Er was veel commotie destijds over het Ed 
Pelsterpark, maar uiteindelijk is er een goed 
einde aan het verhaal gekomen. Dat conclu-
deren de jongeren na hun straatonderzoek. 

bewoners scoren, succes op het 
voormalige johan Cruyff Court
Het Ed Pelsterpark is volledig 
veranderd, na een periode 
van overlast en onrust 
tussen bewoners en jeugd. 
Er ligt nu geen officieel 
Cruyff Court meer, maar 
een kleiner kunstgrasveld. 
De verslaggevers van deze 
jongerenkrant gingen de straat 
op, aan de omwonenden van 
het Ed Pelsterpark vragen hoe 
het er nu is. 

Mede dankzij de inzet van omwonenden. 
Zij gingen met onvrede over overlast ge-
vende jongeren naar het stadsdeel en wisten 
hun boosheid om te zetten in iets positiefs. 
Overlastgevers en bewoners spreken nu 
weer met elkaar. En zo kan het verhaal van 
het Ed Pelsterpark als voorbeeld dienen 
voor anderen op IJburg, vinden de reporters 
van deze krant. “Het gaat niet om winnen of 
verliezen, maar om samen tot een oplossing 
komen. We moeten niet naar elkaar wijzen, 
maar met elkaar praten.  n

uitgebreide jongerenagenda online
What’s up IJburg is het 
jongere broertje van 
activiteitenagenda ‘Hallo 
IJburg’. Op deze site kun je 
zien wat er allemaal te doen 
is in de buurt. Hoewel What’s 
up IJburg al een tijdje bestaat, 
worden er binnenkort een 
nieuwe website en een nieuw 
logo gelanceerd waarmee 
het jongerenplatform een 
sprong vooruit maakt. 
Jongeren vroegen één van de 
initiatiefnemers van What’s 
up IJburg, Niels Koldewijn, 
hoe het er precies mee staat. 

Laat je horen via www.whatsupijburg.nl

Jongeren interviewen bewoners  
rond het Ed Pelsterpark over de 
nieuwe inrichting.

tis te bezoeken. Op het terrein is 
café-restaurant N.A.P. aanwezig 
met een bar en biofriet, en verder 
zijn er snacks, poffertjes, ijs en 
tosti’s te verkrijgen.
Spektakel op IJburg, zondag 25 
augustus, 12.00–18.00 uur, Diemer-
parkstrand. Zie www.theatraalijburg.
nl voor het complete programma.

Spektakel in 2012. foto martijn van den dobbelsteen

Magneet Festival 2011. foto’s martijn van den dobbelsteen

ambachtslieden 
op markt bijeen
Op de Oranje Vrijstaat-
kade vind je zaterdag 24 
augustus een ambachts-
markt, met een aanbod 
van allerlei zelfgemaakte 
voorwerpen. Op de zo-
genoemde ‘Pop-up Mar-
ket Oostpoort Handcraf-
ted Edition’, die duurt 
van 10.00–18.00 uur, 
zijn onder meer een bar-
bier, een goudsmid, een 
bierbrouwer en een hoe-
denmaakster aanwezig. 
Zij showen niet alleen 
hun met liefde gemaakte 
producten, maar laten 
ook zien hoe ze werken. 
Er zijn demonstraties, 
proeverijen en work-
shops, onder meer van 
haken en latte art.
Terzijde kunnen be-
zoekers zich door het 
nieuwe woongebied 
Oostpoort laten rondlei-
den door directeur Fred 
Langeslag. Meer infor-
matie en aanmelden 
voor activiteiten op de 
Facebook-pagina. 

Pop-Up Market Oost-
poort Handcrafted Edi-
tion; zaterdag 24 augustus, 
10.00–18.00 uur, Oranje 
Vrijstaatkade.

De derde editie van het Magneet Festival gaat bin-
nenkort los. De grand opening is op vrijdag 23 augus-
tus op het festivalterrein op de Oostpunt van Zee-
burgereiland. Vier vrijdagen, zaterdagen en zondagen 
op rij zal het duren. Op 15 september is het afsluiten-
de Burn, dat vorig jaar spectaculair te noemen was.

Het is weer festival,  
Magneet Festival

Honderden bandjes, dj’s en acts 
staan er op het programma. Net 
als kunst en activiteiten voor 
kinderen. Op verschillende 
podia en in kleine en grote 
tenten. Elke dag heeft weer een 
ander thema. Zo is er de Wilde 
Renate, een Roze Zondag, een 
Hollandse Dag (met een zweem 
uit Schagen), de Lucky 13, een 
Blotevoetendag en een Band-
jesdag.

Veel blijft vertrouwd op Mag-
neet, de locatie, de pitches, het 
motto (no spectators, only par-
ticpators) en de sfeer. Alleen de 
entree is een beetje veranderd. 
De weg brengt je nog wel steeds 

vanaf de S114 achter Kriterion 
langs naar het zand van de 
Oostpunt. Alleen passeer je nu 
eerst de allernieuwste Magneet 
spin-off: Magnetico S114. De 
rode loods die langzaam trans-
formeert tot duikboot-café-
restaurant-take away. Een mooi 
startpunt van het festival. Of een 
plek om te crashen…

Magneet Festival, 23 augus-
tus–15 september 2013, Oost-
punt Zeeburgereiland. Info, 
het complete programma, de 
pitchpagina en tickets via mag-
neetfestival.nl.
In 2012 trok het festival ruim 
20.000 bezoekers.

 Appartement Javaeiland te huur
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ramona kleine (36)

“Mijn ex en ik zijn in februari 
uit elkaar gegaan. Het huurhuis in 
buitenveldert stond op zijn naam, 
dus ik moest er uiteindelijk uit. 
Het afgelopen half jaar heb ik bij 
collega’s en vrienden gebivakkeerd. 
Een collega tipte me over het 
parentshouse. Daar was ik heel 
blij mee.
Ik vind het heel goed dat het 
parentshouse er is. Hierdoor 
krijg ik de tijd om rustig verder 
te zoeken. bovendien kan ik 
daar mijn kinderen ontvangen. 
Want als je de hele tijd her en 
der logeert, kan dat bijna niet. 
Ik heb twee kinderen, van twee 
verschillende vaders. De oudste 
van dertien is pas bij zijn vader 
in Enschede gaan wonen. Ik ga de 
komende tijd in de weekenden 
naar hem toe, zodat het voor 
hem niet te druk wordt. Mijn ou-
ders wonen daar ook in de buurt. 
Mijn jongste zoon is zeven. In 
het parentshouse kan ik hem de 
komende tijd ontvangen. Ik heb 
de route naar zijn school al uitge-
zocht, er is een prima verbinding.
Het lijkt me wel gezellig in het 
huis, volgens mij klikt het wel met 
de mannen die er wonen. Het 
zijn toch mensen die in hetzelfde 
schuitje zitten. Ik ga ondertussen 
op zoek naar een eigen woon-
ruimte. Het maakt mij niet veel 
uit waar dat is. Het zou het beste 
zijn zo snel mogelijk iets te vin-
den, zodat ik weer verder kan.”

“Het huis is vooral bedoeld om 
deze mensen de gelegenheid te 
geven dicht bij hun kinderen 
te zijn. De kinderen kunnen 
komen logeren, waardoor de 
ouder betrokken blijft bij het 
dagelijks leven van aankleden, 
ontbijten en naar school gaan.” 

Engel, die stiefgezinscoach van 

‘we zitten alle drie in hetzelfde schuitje’
beroep is, komt dagelijks in 
contact met gescheiden men-
sen: “Er ontstaat zoveel pijn als 
één van beide ouders de kin-
deren weinig ziet. Het zou niet 
mogen gebeuren dat dat komt 
doordat de vader of moeder 
geen geschikte plek heeft om 
het kind te ontvangen.”
Bij het selecteren van de bewo-

Twee van de drie bewoners, Evert en Marlon, in de tuin van hun gezamenlijke huis.  

foto martijn van den dobbelsteen

evert stolwijk (51)

“Drie jaar geleden besloten mijn 
ex-vrouw en ik om uit elkaar te 
gaan, maar anderhalf jaar geleden 
zijn we pas officieel gescheiden. 
We hebben een zoon van 13 en 
een dochter van 9 jaar. toen de 
rechter besloot dat mijn vrouw 
met de kinderen in het huis op 
java-eiland mocht blijven, stond ik 
van de ene op de andere dag op 
straat.
Ik heb toen een tijdje bij mijn 
zus gewoond in Waddinxveen en 
daarna kon ik een half jaar in een 
te koop staand huis van vrienden 
in uithoorn. Vanaf dat moment 
kwamen mijn kinderen om het 
weekend bij mij. Vervolgens heb 
ik anti-kraak gewoond in West. 
Daar kom ik nu net uit. Het ging 
om een afbraakwoning. afgelopen 
winter was het enorm afzien, 
zonder isolatie en met enkel glas. 
Ik heb me ingeschreven bij Wo-
ningnet, maar omdat ik geen huis 
achterlaat, word ik beschouwd als 
starter. Dan kom je de eerste tig 
jaar niet in aanmerking voor een 
woning.
Het parentshouse is geweldig, ik 
heb bewondering voor de onvoor-
stelbare inzet van de vrijwilligers 
die dit mogelijk hebben gemaakt. 
De scholen van de kinderen zijn 
dichterbij, hun vriendjes wonen 
hier in de buurt en ik heb kennis-
sen op Ijburg. alles is hier mooi 
en keurig verzorgd in tegenstelling 
tot de afbraakbuurt waar ik van-

daan kom. Dit huis geeft mij een 
jaar de tijd om te kijken hoe ik 
een vaste woning kan vinden. Het 
samenwonen met twee andere 
mannen kan heel gezellig worden. 
We zitten in hetzelfde schuitje. 
Misschien worden we elkaars 
steun en toeverlaat. We zullen zien 
hoe erg het is om weinig privacy 
te hebben. Vooral de weekenden 
zullen druk worden, want wij 
gescheiden mannen hebben de 
kinderen vaak in het weekend.”

marlon (36)

“Met mijn vriendin en mijn 
zoontje van 4,5 woonde ik op 
Ijburg. toen we uit elkaar gingen, 
zochten we naar een oplossing. 

ners heeft de commissie gelet 
op de situatie van de persoon, 
maar ook op financiële stabili-
teit. Engel: “We willen er zeker 
van zijn dat de bewoners de 
huur kunnen betalen, zeker in 
deze prille fase van het pro-
ject.”

Eerder dit jaar was het oog van 

Woningbouwvereniging De 
Key heeft de huur iets aange-
past. De bewoners hebben een 
gezamenlijke woonkamer met 
bank en televisie, keuken, ter-
ras en tuin. Ook delen zij voor-
zieningen als de wasmachine. 
Commissielid Nanda Engel: 

de commissie gevallen op een 
huis in de Eva Besnyöstraat. 
Dat leverde bezwaren op van 
buurtbewoners die vreesden 
dat hun koopwoning minder 
waard zou worden door een 
‘opvanghuis’. Bij de huidige lo-
catie, een paar honderd meter 
verderop, zijn geen klachten 
gemeld. 

We hebben nog best een tijd 
samengewoond, maar het was be-
langrijk om wat ruimte te krijgen. 
Daarom heb ik op het moment 
dat er iets voorbij kwam mijn 
koffers gepakt. Ik kon 2,5 maand 
op een prachtig huis passen in 
West, vlak bij het Vondelpark. 
Over twee weken moet ik eruit 
en verhuis ik naar het parents-
house.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het 
in het begin niet zo zag zitten 
om met anderen in een huis te 
wonen en de stempel te krijgen 
van ‘parentshouse-bewoner’. toch 
weegt het zwaarder dat ik bij 
mijn zoontje in de buurt kan zijn. 
Het huis dat ik destijds met mijn 
ex-vriendin heb gekocht staat 

in dezelfde straat en de school 
van mijn zoontje is 500 meter 
verderop. Ik ben wel van plan om 
zo snel mogelijk op zoek te gaan 
naar vaste woonruimte. Ik hoop 
niet het jaar rond te hoeven 
maken. 
Ik vind het een heel goed ini-
tiatief. Ik woon al een tijdje op 
Ijburg en ik zie vrij veel leegstand. 
tegelijkertijd zie je d at mensen 
graag in de buurt van hun kinde-
ren willen blijven wonen, dat is 
niet alleen bij ons een probleem. 
We moeten even kijken hoe het 
gaat, en of mensen makkelijk 
bij elkaar te zetten zijn, maar ik 
kan me voorstellen dat dit voor 
heel veel mensen een hele goede 
oplossing is.”

De bewoners van het 
Parentshouse stellen zich voor 

Schoenmakerij
Sleutelservice
Naamborden 
Tassen & Koffers
Modeaccessoires
EastpakPampuslaan 35 | IJburg

20% korting op 
alle Eastpak rugtassen*alle Eastpak rugtassen*

Pampuslaan 35 | IJburgIJburg| IJburg

*Actie geldig t/m eind september 2013

Muziekkapellenfestival in  
landelijk Noord
De Stichting Muziekkapellen organiseert op zondag 25 au-
gustus een muziekfestival in Noord, verspreid over Schel-
lingwoude, Ransdorp en Durgerdam. In die plaatsen staan 
drie identieke houten muziektenten, die rond 1920 in het 
kader van een werkgelegenheidsproject werden gemaakt 
door werkloze scheepsbouwers. Het zijn rijksmonu-
menten.

In de drie muziekkapellen wordt op zondagmiddag 25 
augustus van 13.00 tot ongeveer 18.30 uur muziek ge-
maakt door harmonieën, fanfares, blaasorkesten en 
bigbands. De spelers blijven op dezelfde plek, maar 
het publiek verplaatst zich van de ene muziekkapel 
naar de andere. Per fiets, hoopt de organisatie.

De toegang is gratis. Zie voor meer informatie en de fiets-
route  www.muziekkapellen.nl.

Vervolg van pagina 1



Eindeloos vrij op het groenste stukje Amsterdam

www.rieteiland-oost.nl
OPEN EILAND, RIEtEILAND-OOst

zaterdag 24 augustus (11-14 uur)

informatiepunt Rieteiland-Oost, Larikslaan, Amsterdam-IJburg

Groen eiland

rieteiland-oost is vrij wonen op een van de groenste 

stukjes amsterdam. de ligging is heel bijzonder. dit 

groene eiland ligt aan het diemerpark. U heeft dus niet 

alleen vrij uitzicht over het water, maar u kijkt ook uit op 

een park. en dat in het altijd zo stedelijke amsterdam.

Het bijzondere aan dit eiland is dat het helemaal is 

bestemd voor zelfbouw van uitsluitend vrijstaande 

huizen. een flink aantal zelfbouwers is u al voorgegaan.

Bekijk en beleef het Open Eiland op zaterdag 24 augustus 

van 11.00 tot 14.00 uur bij het informatiepunt op het 

Rieteiland-Oost, aan de Larikslaan Amsterdam-IJburg. 

Daar vertellen we u graag de mogelijkheden en kunt u de 

woonkwaliteit zelf beleven.

Verkoopprijs kavel vanaf e 424.000,-

Verkoopprijs kavel met woning in stijl 

vanaf e 695.000,-

fotoGrafie: artHUr BaGen

Museumkaart/
Vriendenpas gratis

31 augustus & 1 september

Leer koorddansen, 
Chinese bordjes 
draaien en nog 
veel meer

Circus op het MuiderslotCircus op het MuiderslotCircus op het Muiderslot

fo
to

: B
ar

ak
 O

se
w

itz

Karate: voor lichaam én geest
Beginnerscursus start op
9 september

Palmstraat 13 (Jordaan) en/of
Montessorischool Steigereiland (IJburg)  

Meer info:
020 - 618 2342 
(Bregje Sijpesteijn)

Shotokan Karate 
Centrum Amsterdam

www.skca.org
info@skca.org

6 
weken 
voor 
€ 25 

Historische plekken in Oost

Het vijfhoekige schiereiland is 
goed met de fiets of lopend te 
bereiken. Het natuurgebied ligt 
dicht bij de elektriciteitscentrale 
van de NUON, aan de Diemer-
zeedijk. Deze oude dijk gaat 
op een gegeven moment onder 
de Oostelijke Ontsluitingsweg 
door, zeg maar: de brede brug 
aan de oostkant van IJburg. Be-
zoekers kunnen vanaf die fraaie, 
nieuwe weg via een betonnen 
trap afdalen naar de Diemerzee-
dijk. Bij boerderij De Zeehoeve 
zit een steile trap die toegang 
biedt tot de Diemer Vijfhoek. 

Maar het is eigenlijk veel 
interessanter om het pad langs 
de dijk nog even te volgen en 
pas een paar honderd meter 
verderop de dijk te beklimmen 
en vervolgens via een houten 
hek naar de Diemer Vijfhoek 
af te dalen. Fietsen mogen van 
Staatsbosbeheer niet mee, kin-
derwagens en rollators lopen er 
vrijwel zeker vast.

Menig bezoeker zal zich op dat 
punt afvragen of het wel een 
goed idee was: het pad is vaak 
nauwelijks zichtbaar en je duikt 
als het ware het rietland in. Te 
midden van het groen staan 
grote, dode populieren. Achter 

de bramen en wilgen schemert 
af en toe water door – daar is 
het domein van de muggen. 
Dat deze moerassen en kreken 
ook een ideale leefomgeving 
vormen voor de (ongevaarlijke) 

ringslang is natuurlijk wel weer 
mooi. Het smalle pad slingert 
door hoge rietkragen en dichte 
elzen- en wilgenbosschages, 
door modderpoelen, en af en 
toe moet je een grote plas of een 
omgevallen boom ontwijken. 
Verdwalen is niet mogelijk; er 
loopt slechts één pad in de rich-
ting van het IJmeer.

Bij de waterkant aangekomen 
heeft de wandelaar drie mo-

gelijkheden. Naar rechts loopt 
een steeds vager wordend pad, 
dat uitkomt bij een vogelkijk-
scherm. Dat is vooral interessant 
vanwege de luwtedammen die 
Staatsbosbeheer er heeft aan-

gelegd om vogels rustiger water 
te bieden. Achter het roestige 
scherm ligt een platform, dat 
met een beetje geluk uitzicht 
biedt op groepjes grauwe gan-
zen, aalscholvers, brilduikers 
en krakeenden, visdiefjes en 
futen. Het pad loopt dood. Het 
moerasgebied aan de oostkant 
van het eiland is niet toegan-
kelijk, het bordje ‘verboden 
toegang’ lijkt dan ook een beetje 
overbodig.

Ga je op de driesprong recht-
door over een stevige brug, dan 
kom je op het kleine Werkei-
land. Daar langs de rand loopt 
een pad dat fraai uitzicht biedt 
over het water richting Pampus. 

Dit eiland is in 1950 aangelegd 
door baggerbedrijf Ballast. Het 
was een aanlegplaats voor de 
schuiten, die er konden aanme-
ren aan een kade en een lange 
aanlegsteiger. Dat deed men 
bijvoorbeeld om de lading van 
de ene in de andere bak over te 
hevelen. Kade en steiger zijn 
gesloopt. Het eiland is gebleven 
en verbonden met de Vijfhoek. 
Er staat nu zelfs een bankje. 

Om het rondje af te maken en 
terug te keren naar de Diemer 
Vijfhoek moet je even een brede, 
maar lage dam over. In de zomer 
is dat doorgaans geen probleem. 
Bij nat weer en bij hoog water 
moet je als wandelaar soms wat 
strategische sprongen maken 
om met droge voeten de over-
kant te bereiken. Deze route 
komt uit bij het pad dat terug-
loopt naar de Diemerzeedijk, 
naar de uitgang bij de boerderij.

Door Jaap Willems

Teruglopend naar de Diemer-
zeedijk zie je verderop het 
stadsstrand Blijburg liggen, en 
de zandheuvels die over enige 
tijd het Centrumeiland moeten 
gaan vormen. 
De Diemer Vijfhoek is een mooi 
voorbeeld van onbedoelde 
natuur, net als bijvoorbeeld de 
Oostvaardersplassen. Het is na 
1970 spontaan ontstaan op het 
opgespoten zand, leem en veen 
dat overbleef na de aanleg van 
de huidige NUON-centrale en 
het verbreden van het Amster-
dam-Rijnkanaal. Zand, veen en 
leem werden gewoon over de 
Diemerzeedijk in het IJmeer 
gekieperd, en om verdere ver-
spreiding te voorkomen werd er 
later een dijkje omheen gelegd.
Er zijn plannen geweest om er 
een keurig natuurgebied van 
te maken, maar op aanraden 
van onder meer natuurbureau 
Stroming heeft men besloten 
het tachtig hectare grote gebied 
ongemoeid te laten.

De IVN-afdeling Diemen or-
ganiseert zo nu en dan rond-
leidingen. Die zijn zeker de 
moeite waard, want het aantal 
vogelsoorten in het gebied is 
onverwacht groot. Zo komen 
hier de bruine kiekendief en 
de havik, de blauwborst, snor 
en zwartkop, de kleine karekiet 
en de barmsijs voor. Vlak bij de 
grote stad.

(research: Gerard Goudriaan)

Natuurgebied de Diemer Vijfhoek, bij IJburg en Diemen, is soms onherbergzaam. Bootjesmensen uit Oost weten de stille wateren voor de noordoever 

goed te vinden. foto martijn van den dobbelsteen

Een bezoek aan natuur-
gebied de Diemer Vijf-
hoek zal misschien niet 
iedereen bevallen. De 
paden door dit opzette-
lijk verwaarloosde ge-
bied zijn vaak modderig, 
je moet er nogal eens 
over omgevallen bomen 
klauteren en voor de 
doorsnee bezoeker valt 
er niet veel bijzonders te 
zien. Voor velen zal mis-
schien het uitzicht over 
het IJmeer de moeite 
waard zijn, maar dat is 
vanaf andere plekken 
veel gemakkelijker te 
bewonderen. Maar aan 
de andere kant: waar 
vind je zo dicht bij Am-
sterdam nog zo’n stuk 
woeste natuur?

Diemer Vijfhoek: voor de liefhebber17

Nazomer Fort Pampus
In september valt er op Fort Pampus van alles te beleven. Elke zondag leiden kinderen hier kinde-
ren rond. In het weekend van 14 en 15 september kun je morse-instructie krijgen en is het ouder-
wets zenden geblazen vanuit het fort. Op zondag 22 september brengt de groep Zwarte Handen 
oude ambachten tot leven en in het laatste weekend (28 september) is er Pampus By Night. Dan is 
het fort ’s avonds open, komt er een troubadour zingen, kunnen bezoekers rond het kampvuur zit-
ten en met olielampen door het fort dwalen. Er is zelfs de mogelijkheid tot overnachten. Zie voor 
het volledige programma www.pampus.nl.
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De Diemer Vijfhoek is een mooi voorbeeld van onbedoelde
natuur, net als bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen.

t 020 77 51 667

renovatie 
advies & 
producten 

www.natuursteenwijzer.eu

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

onderhoudsproducten?

Te veel sport om op te noemen
sportcentrum Universum 

Science Park 306 
Start 2 september

Een greep: fitness, urban dance, groepsfitness, 
tennis, klimmen, squash, zwemmen enz.  

www.universumsport.nl

13 Brugkrant sept13.indd   1 15-8-2013   16:13:43



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.

‘Het klopt niet 
dat ik alleen maar 
naaktschilderijen 

maak’

Naam Arie Johannes Veldhoen Geboren 1 november 1934 te Amsterdam Opleiding tekenopleiding aan de Rijksnormaalschool   
Bekend van zijn grafiek, prenten, schilderijen en sculpturen, waaronder stillevens, portretten, naakten, vrijende stellen, realistische  

afbeeldingen van barende vrouwen, patiënten tijdens en na een operatie, slachtoffers van ongevallen en nog veel meer.
Binnenkort te zien vanaf 27 november heeft Aatje Veldhoen een expositie in Museum Jan van der Togt in Amstelveen

Het huis van kunstenaar Aatje Veldhoen aan de Wit-
tenburgergracht kun je niet onopgemerkt passeren: 
aan de opvallende gevel hangt niet alleen een groot 
naambord, maar ook een schilderspalet, de deurklink 
heeft de vorm van een penis en vanaf de straatzijde 
zie je dat alle vier de verdiepingen bomvol hangen 
met kunst. Het huis is een portret van de 78-jarige 
kunstenaar zelf. Hij geeft een rondleiding.

Door Dieuwertje Mertens

De alles kan,  
alles mag-stijl van  
Aatje Veldhoen

 

jas
in de

Aatje Veldhoen in de tuin van zijn huis aan de Wittenburgergracht. “Het beeld is Faun, uit 1990. Iedereen 

denkt dat hij pist, maar hij komt heerlijk en voor eeuwig klaar.” foto martijn van den dobbelsteen

Hoe is het om omringd te zijn 
met zoveel werk van uzelf?
Veldhoen grinnikt: “Dat vind ik 
natuurlijk wel lekker.”

Hij heeft geen idee hoeveel 
kunstwerken hij ondertussen 
heeft gemaakt. Hij werkt naar 
eigen zeggen altijd, nog steeds 
iedere dag. Als hij niet fysiek 
aan het werk is, dan werkt hij 
wel door in zijn hoofd. Negen 
jaar geleden werd de kunstenaar 
getroffen door een hersenin-
farct, waardoor hij zijn rechter-
hand niet meer kon gebruiken. 
Ook kreeg hij moeite met praten 
en had last van afasie. Veldhoen 
ging echter niet bij de pakken 
neerzitten. Direct begon hij met 
zijn linkerhand te tekenen. Al 
snel tekende hij weer op zijn 
oude niveau. Knap? Hij schudt 
van nee. “Ik wilde werken, maar 
mijn rechterhand ging nooit 
meer werken, dus moest ik mijn 
linkerhand wel gebruiken.”

Veldhoen heeft zich nooit wil-
len vastleggen op een stijl of op 
een medium. Alles kan, alles 
mag. Zo hangen er in de woon-
kamer onder meer opvallende 
abstracte werken, een levens-
groot doek met daarop een paar 
dat de liefde bedrijft op een 
fluorescerend wolkenveld, een 
schilderijtje met daarop gebak-
jes, een portret van een baby, 
vazen met daarop gezichtjes en 

etsen van naakte vrouwen. En 
op de schouw staat, onopval-
lend haast, een fotootje van 
Veldhoen met zijn huidige 
geliefde Hedy d’Ancona.

Uw motto is ‘I want to draw all, 
everything and everybody’. Vindt 
u het vervelend dat mensen u 
vooral met de naaktschilderijen 
associëren?
“Het klopt gewoon niet.” Hij 
wijst op een doek van drie bij 
vier dat buiten in de poort 
hangt. Het is een landschap, een 
eenzame ruiter te midden van 
een explosie aan groen. “Dit heb 
ik gemaakt in Ruigoord.” Ook 
laat hij de beelden in de tuin 
zien. Sinds kort beeldhouwt hij 
weer, met hulp van een assis-
tent. Hij maakt de tekening, de 
assistent graveert het graniet. 
Hij wijst op een fontein; een 
man met gouden horens, uit 
zijn penis met gouden eikel 
komt water. “Iedereen denkt dat 
hij pist, maar hij komt klaar,” 
zegt Veldhoen. 

Bij u kan alles onderwerp zijn, 
maar uw grootste interesse lijkt 
nog steeds uit te gaan naar vrou-
welijk naakt. Waarom toch? 
“Het vrouwenlichaam is het 
mooiste wat er bestaat, vrouwen 
maken tenminste nog een kind, 
een vreemd mechanisme.” Ook 
die fascinatie heeft hij vastge-
legd. De kelder staat vol met 
doeken van zwangere vrou-
wen. Hij licht toe: “Ik heb acht 
kinderen en van alle zwanger-
schappen van mijn toenmalige 
vrouwen heb ik een schilderij 
gemaakt.” 

“Morgen komt er een naaktmo-
del met wie ik al tien jaar werk,” 
zegt Veldhoen. Wie er poseert, 
maakt hem niet zoveel uit. Hij 
portretteerde een veelheid aan 
naakte vrouwen: onbekenden, 

vriendinnen, geliefden, onder 
wie Hedy d’Ancona. Maar ook 
goede vrienden die inmiddels 
zijn overleden, zoals de kun-
stenaars Jasper Grootveld en 
Simon Vinkenoog. Een keer po-
seerde hij zelf naakt. Hij vond 
er niet veel aan. “Het was voor 
een jonge vrouw, ze kon heel 
goed schilderen, dus ik kon niet 
weigeren.”

In de provotijd, in de jaren zes-
tig, streefde Veldhoen ‘sociale 
kunst’ na, kunst die betaalbaar 
was voor iedereen. Hij ging met 
een bakfiets vol rotaprenten 
de stad in en verkocht deze 

voor 3 gulden per stuk in de 
hoop de kunsthandel een hak 
te zetten. Dat ideaal hield geen 
stand. “Maar ik heb er heel veel 
mensen mee bereikt. Ik kom 
nog steeds mensen tegen die 
toen een prent van me heb-
ben gekocht en daar erg blij 
mee zijn.” Is zijn kunst nu nog 
steeds betaalbaar? “Een ets van 
mij kost gemiddeld 200 euro. Ik 
vind dat mensen dat wel zouden 
moeten kunnen betalen.”

Wat gebeurt er met dit huis 
en al deze werken als u er niet 
meer bent? Wordt het huis een 
museum? 

Hij schudt zijn hoofd. “Dat is te 
duur. Dan worden alle werken 
verkocht.”

Waarom wordt u eigenlijk altijd 
Aatje genoemd?
Eigenlijk heet ik Arie, maar 
mijn ouders noemden mij 
altijd Aatje. Mijn tweelingzusje 
heet Greetje. Toen ik ouder 
werd bleef iedereen mij Aatje 
noemen. Ik weet niet meer 
beter.”

Wat vindt u van de jas?
“Ik vind de jas hartstikke  
prachtig mooi.”
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            BECOME A MEMBER.. 
 

 *Betaal geen inschrijfgeld t.w.v. € 50,- 
 *Lidmaatschap 1 jaar: Gratis sporten tot eind september 
 *Lidmaatschap 2 jaar: Gratis sporten tot eind oktober 
 
 OVERSTAPSERVICE 
  Bent u nog lid bij een andere sportschool, maar wilt u graag bij Life & Kicking sporten?  
  Geen  probleem, maak nu gebruik van onze speciale overstapservice* (maximaal drie 
  maanden gratis sporten) 

 *vraag naar de voorwaarden 

 

 
  

    Eva Besnyöstraat 29 | 020 416 19 22 

www.lifeandkicking.nl 
 

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

Zaterdag geopend van 10-17.00 uurZaterdag geopend van 10-17.00 uur
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TWEEDE WEEKEND

zaterdag / zondag    **

24 augustus & 
25 augustus



Bent u ondernemer? Wilt u besparen op uw energiekosten, en ook nog eens bijdragen aan een schoner 
milieu, kijk dan op www.polluxis.com/verder-met-led en doe mee aan de actie Verder met Led.

Wat biedt de actie ‘Verder met Led’ u als ondernemer?

Wilt u ook meer dan de helft op uw verlichtingskosten besparen?
 
1. Stuur een email naar info@polluxis.com of bel ons en geef de productnaam  

en/of type van uw lamp(en) en het aantal lampen op. 
2. Weet u productnaam of -type niet? Geen probleem. Wij sturen een medewerker  

die uw bestaande verlichting inspecteert en hij noteert het type en het aantal 
lampen. Hier zijn geen verdere kosten aan verbonden!

3. Vervolgens krijgt u van ons een voorstel waarin de kosten en besparingen ten 
opzichte van uw huidige verlichting staan.  

4. Besluit u in te gaan op ons voorstel, stuur dan een kopie van het voorstel getekend 
aan ons retour.

5. Wij nemen daarna contact met u op en informeren u wanneer de lampen bij u 
kunnen worden geïnstalleerd.

6. Niet overtuigd? Tot 7 dagen na installatie kunt u dit aangeven. Wilt u het demonteren 
en het terugplaatsen van de oude verlichting niet zelf doen? Geen probleem, onze 
medewerkers kunnen dit voor u doen. De kosten hiervoor bedragen € 35 per uur 
met een maximum van € 105.

Bespaar meer dan 50% op uw verlichtings-
kosten met LED verlichting van Polluxis. 

-  Zorgeloos overgaan op hoge kwaliteit ledverlichting tegen lage prijzen

-  Kosteloos verwijderen van oude lampen 

-  Kosteloos installeren van nieuwe lampen

-  Verlaging van uw verlichtingskosten met 50 tot 85%

-  Bijdragen aan verminderde CO2 uitstoot

-  Niet tevreden? Geld terug

www.polluxis.com
+31 (0)20 261 00 86
info@polluxis.com

Polluxis B.V.
Cruquiusweg 111C
1019 AG Amsterdam

Voorbeeld energiebesparing kledingwinkel

aantal branduren per jaar: 167400

Oude situatie

Philips halogeen Twistline 50W (62 stuks a € 2,51)

levensduur 2000 uur

verbruik per jaar 8370 kWh

energiekosten € 1.506,60 

kosten van vervanging (arbeid + lampen) € 392,50 

Nieuwe situatie

Polluxis LED GU10 6W (62 stuks a € 11,50) € 713,00 

levensduur 20.000 uur

verbruik per jaar 1004 kWh

energiekosten € 180,79 

kosten van vervanging (arbeid + lampen) € 0,00 

energiebesparing per jaar € 1.325,81 

besparing vervangingskosten € 392,50 

Totale besparing € 1.718,31 

Aanschaf Polluxis Led verlichting € 713,00 

Terugverdientijd in jaren 0,40

SPOrt
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2,5 kilometer in oranje badmutsen

Zes van de tweeënveertig zwemmers tijdens een training in de haven. V.l.n.r.: Manon, Linda, Joost, Joyce,  

Ronnie en Hans. foto martijn van den dobbelsteen

Zwemwedstrijd in de grachten van IJburg

Tweeënveertig zwemmers springen zondag  
25 augustus in het water van de haven op IJburg.  
Ze zwemmen 2,5 kilometer, via de Polygoongracht 
en de Groene Tunnel terug naar de haven. Het is  
de ZuiderZeeZwem, waaraan de sportievelingen 
meedoen voor zichzelf én voor het goede doel, de 
stichting TessUnlimited voor kinderen in Guatemala. 

Het hele koude voorjaar lang 
hebben de zwemmers elke 
vrijdagochtend om 7.00 uur 
in het buitenbad van het De 
Mirandabad getraind. Om die 
perfecte borstcrawl onder de 

knie te krijgen. Voor sommigen 
een ‘eitje’, voor anderen een 
steeds bezwaarlijker obstakel. 
“Die ademhaling hè,” puft een 
zwemmer aan de rand van dat 
bad. “Het ziet er zo makkelijk 
uit, maar het kan je ook nekken. 
Altijd net te weinig lucht.” Het 

geeft niet, de wedstrijd straks 
doen in schoolslag mag ook. 

Joyce Keizer is een van de initi-
atiefnemers van de zwemtocht. 
Met haar stichting Move4Kids 
organiseert ze regelmatig spor-
tieve uitdagingen voor goede 
doelen, zoals eerder dit jaar de 
wielrentocht La Marmotte in de 
Franse Alpen, en later dit jaar 
ook nog de New York Marathon. 
Altijd met tweeënveertig deel-
nemers. “Ik vind het een mooi 
gegeven dat je iets doet voor 
anderen door ook jezelf op de 
proef te stellen.”

Dan maar zelf
Deze eerste editie van Zuider-
ZeeZwem kwam in een wel 
heel korte tijd tot stand. Het was 
oorspronkelijk de bedoeling dat 
de club zou meezwemmen met 
de Royal Amstel Swim. Maar die 
wedstrijd ligt – zoals onlangs 
in Het Parool viel te lezen ‘door 
een hevige concurrentiestrijd 
van zwemtochten voor het 
goede doel’ – op z’n gat. “Ik heb 
daar wakker van gelegen. Eerst 
allemaal zwemmers enthousi-
asmeren, hen laten ploeteren 
en sponsorgeld verzamelen en 
dan zeker zeggen: jammer jongens, 
het gaat niet door.” Met elkaar 
organiseerde de club toen de 
vervangende tocht op IJburg, bij 
uitstek een geschikte locatie.

“De slagkracht van onze groep, 
daar ben ik trots op,” glimt 
Joyce. “Het belooft een mooie 
dag te worden, met een feeste-
lijk voor- en naprogramma, ook 
voor kinderen. Ik hoop op veel 
buurtbewoners langs de kades. 
De route voert in ieder geval 
langs honderden woningen.”

25 augustus
Zondag 25 augustus om 15.00 
uur klinkt het startschot voor 
de ZuiderZeeZwem. Haven-
meester Peter gaat de zwem-
patsers voor in een sloep, nog 
een aantal vrijwilligers peddelt 
mee op supboards, allemaal 
voor de veiligheid. Vanaf 14.00 
uur is er op het grasveld bij 
The Lighthouse al reuring, met 
een kleurplatenwedstrijd voor 

kinderen, schminkerij en een 
poffertjeskraam. Volwassenen 
kunnen meedoen aan de toto, 
dus raden wie van de zwem-
mers er als eerste, als tweede en 
bijvoorbeeld als laatste bin-
nenkomt. Na de wedstrijd is er 
een veiling van mooie prijzen. 
Alle opbrengsten zijn voor de 
stichting TessUnlimited.

En de zwemmers? “Aan het 
einde van de tocht wacht ons 
een koude pint,” verzucht een 
van hen, na maanden ook nog 
eens op dinsdag in het Flevo-
parkbad getraind te hebben. 
En de laatste weken zelfs in het 
toch behoorlijk koude water 
rond IJburg. Wel verdiend dus? 
“Jazeker, want altijd zonder 
wetsuit, hè!”

Zie www.move4kids.nl.

Van de wijkredactie

Prijzen
De kleurplaat wordt on-
der meer uitgedeeld via 
basisscholen op Ijburg, 
maar is ook te down-
loaden op de site van de 
brug (www.debrugkrant.
nl). prijzen in diverse 
leeftijdscategorieën zijn 
een speelhuis voor in de 
tuin, een zwembad en 
een trampoline, be-
schikbaar gesteld door 
neckermann. uitslag en 
prijsuitreiking volgen 
direct na de zwemrace.

     Amsterdam Dance Centre

Start nieuwe seizoen2 september

Locatie IJburg:
Krijn Taconiskade 444
1087 HW Amsterdam
+31(0)20-616 18 85

Locatie Zeeburg:
Veemkade 1288
(Sportschool Jerry’s)

Aanmelden via www.amsterdamdancecentre.nl     
Tevens studio verhuur (ook geschikt voor Salsa, Tango, Tap, 

Flamengo en stijldansen) Info: 020-6161885

De Keuken van tante Til
IJburglaan 1501
1087 KM  Amsterdam

www.dekeukenvantantetil.nl

Geeft u een feest, of 
heeft u iets te vieren? 
De keuken van tante Til 
heeft ruime ervaring met 
catering. Voor kleine tot 
zeer grote groepen 
verzorgt zij allerlei 
hapjes en/of maaltijden 
naar ieders wens. Bel of 
kom langs om te kijken, 
proeven en bespreken wat 
de mogelijkheden zijn.

Feestje?

De Keuken van tante Til
IJburglaan 1501
1087 KM  Amsterdam

heeft u iets te vieren? 
De keuken van tante Til 
heeft ruime ervaring met 
catering. Voor kleine tot 
zeer grote groepen 
verzorgt zij allerlei 
hapjes en/of maaltijden 
naar ieders wens. Bel of 
kom langs om te kijken, 
proeven en bespreken wat 
de mogelijkheden zijn.

De opening van het filmfestival 

Spaff op Science Park in 2012. 

foto martijn van den dobbelsteen

Het eeuwenoude pleintje  

voor de Schellingwouderkerk.  

foto martijn van den dobbelsteen

Pittoreske kerkplein van  
Schellingwoude vernieuwd
Het eeuwenoude pleintje voor 
de Schellingwouderkerk is 
opnieuw bestraat. Ook is het 
verzakte pad naar het kerkhof, 
geplaveid met oude gele klin-
kertjes, weer op fatsoenlijke 
hoogte gebracht. De Schelling-
wouderkerk ligt op een ver-

hoogde terp en steekt on-
geveer een meter boven het 
maaiveld uit.

Het is een historische plek. 
Het huidige kerkje, een 
rijksmonument, stamt uit 
1866 maar is al het derde dat 
op deze plek is neergezet. 
Al in de Middeleeuwen ging 
men hier ter kerke. In 2000 is 
het kerkje door Stadsherstel 
Amsterdam gerestaureerd.

De Schellingwouderkerk 
wordt veel gebruikt als 
trouwlocatie. Onlangs wer-
den er opnamen gemaakt 
voor de tv-serie Goede Tijden 
Slechte Tijden en de Bolly-
woodfilm Queen.

Tijdens het Science Park Am-
sterdam Film Festival worden 
documentaires en speelfilms 
getoond op het snijvlak van we-
tenschap en film. Nieuw in het 
programma zijn een science-
editie van UPLOAD Cinema en 
een VPRO-Tegenlichtdag met 
documentaires en discussies. 
Het programma bevat een mix 
van toegankelijke publieksfilms 
en niet eerder in Nederland 
vertoonde documentaires over 
markante wetenschappers en 
hun opmerkelijke onderzoek. 
Films over de zintuiglijkheid 
van wiskunde (Colors of Math) en 
over de perceptie van tijd (The 
End of Time). Over ‘mister Apple’ 

Filmestival Spaff terug op Science Park

Voor liefhebbers van  
wetenschap en film

Steve Jobs en ‘cosmic cowboy’ 
James Turrell. Over Particle 
Fever, zonne-energie en DNA 
Dreams. Kortom: een program-
ma voor nieuwsgierige, kijkgie-
rige en leergierige liefhebbers 
van wetenschap en film.

Met SPAFF wil Science Park 
Amsterdam liefhebbers van film 
en wetenschap op een bijzonde-
re wijze laten kennismaken met 
(vooralsnog) ‘het best bewaarde 
geheim van Amsterdam’. De 
films zijn te zien bij de weten-
schappelijke organisaties ‘ín 
huis’ en worden ingeleid door 
wetenschappers van de instel-
lingen zelf.
Evenals vorig jaar vormt Café 
Restaurant Polder, waar het 
informatiecentrum zich bevindt 
en festivalbezoekers van een 
speciaal filmmenu kunnen ge-
nieten, het hart van het festival.
Ga voor het programma en het reser-
veren van kaarten naar www.spaff.nl.

Van 12 tot en met 15 september 2013 vindt de tweede editie plaats van 
filmfestival SPAFF. 



kakofonie

Eenmaal terug van haar stilteweek verdroeg ze 
de gewone, alledaagse geluiden rondom haar 
niet langer. noem dat maar gewoon. Het is 
nooit werkelijk stil. alles maakt geluid. Om gek 
van te worden. 
Er moest iets gebeuren en frank nam haar mee 
naar een plek in Italië waar je kon snorkelen. 
Daar was de ultieme stilte te vinden volgens de 
brochure. Onder water. 
boven water, op het strand, was het minder 
rustig. De handdoeken van de badgasten lagen 
op centimeters van elkaar. Voor de Italianen was 
het behoorlijk saai dat de zon elke dag zo fel 
scheen. Dat gaat op den duur enorm vervelen, 
altijd maar hetzelfde. nog meer watervolleybal? 
Weer snorkelen. ja voor die mensen daar was 
het bijna niet uit te houden.
Er werd gelachen en ruziegemaakt en gevoet-
bald in de branding door jonge mannen met 
sixpacks zo hard dat je ze bijna kon voelen. Ze 
liepen kleine kinderen onder de voet, waarop 
dan weer een schreeuwende moeder verhaal 
kwam halen. Voor de lunch ging het nog wel, 
maar de rest van de middag was het een kako-
fonie en gekrioel van jewelste. 
Het zweet droop van haar ingesmeerde rug. 
‘kijk niet zo.’ 
‘Wat bedoel je.’
‘kijk niet zo naar die billen.’

‘Welke billen?’
‘Die!!’ Ze wees naar een prachtig gebruind 
meisje met een string-bikini. Haar billen waren 
perfect. Onwerkelijk perfect bijna.
‘Daar kijk ik helemaal niet naar.’
‘Wel.’
‘Moet ik dan die kant op kijken, daar ligt er 
ook een hoor, en daar ook.’
‘Doe je ogen dan maar dicht. ga anders even 
slapen dan ga ik in het water.’ 
Dat vond frank een goed idee. Demonstratief 
ging hij liggen.
Onder water was het fantastisch. Ze zag 
blauwe en oranje visjes. Er waren er veel, 
veel van dezelfde, maar dat maakte ze niet 
minder mooi. De oranje was wat ronder en 
de blauwe zwom sneller. behalve visjes zag ze 
ook af en toe een plastic tas, maar dat stelde 
haar ook in zekere zin gerust, dat ze nog dicht 
bij een bewoonde wereld was.
Ze vergat op tijd adem te halen en hoestend 
kwam ze boven. Vanzelf ging haar blik naar 
de groen-wit gestreepte parasol waar frank 
onder lag. Hij voerde een soort gebarentaal-
gesprek met het string-meisje. Ze kon zien dat 
hij zijn buik inhield. Hij schudde druk met zijn 
hoofd en maakte een zwembeweging in de 
lucht, wees toen naar de zee. 
toen zag hij haar en hij zwaaide. 

JOSINe MarBuS

De natuurtoets die afgelopen 
tijd is uitgevoerd toont aan dat 
er ‘geen significant negatief 
effect is op de natuur van de 
omliggende Natura 2000 door 
de aanleg van een aantal recre-
atieve steigers. Hiermee wordt 
voldaan aan de natuurbescher-
mingswet.
 
De aangewezen locaties aan de 
Nico Jessekade – ter hoogte van 
de Max de Haasstraat, de Loet C. 
Barnstijnstraat, de Jaap Speyer-
straat, de Peter Martensstraat en 
de Jan Vrijmanstraat – worden 
opgenomen in het vernieuwde 
bestemmingsplan IJburg 1, dat 
naar verwachting komend na-
jaar definitief wordt gemaakt.

 
Thomas van Egmond (D66): “Dit 
is een fantastische ontwikkeling 
voor IJburg. Het nautische ka-
rakter van de wijk komt dichter-
bij nu bewoners ook een bootje 
in de buurt mogen afmeren.”
De kwestie rond de steigers 
aan de Nico Jessekade speelt 
al sinds 2011. Bewoners had-
den daar met toestemming van 
Waternet en Rijkswaterstaat, 

maar zonder vergunning van 
stadsdeel Oost, aanmeerpalen 
aangelegd. Deze moesten – na 
een juridische strijd – begin dit 
jaar worden verwijderd.
Als het bestemmingsplan 
komend najaar definitief is, 
kunnen de bewoners opnieuw 
een vergunning aanvragen. 
Het bestemmingsplan IJburg 1 
komt binnenkort ter inzage.

Op vijf locaties aan de 
Nico Jessekade mogen 
straks tóch steigers  
komen te liggen. De 
D66-fractie diende  
hiertoe een voorstel  
in, dat door een meer-
derheid van de deelraad 
werd gesteund. 

Van de wijkredactie

Voor deze vijf locaties mogen straks tóch steigervergunningen worden 

aangevraagd.

toch toestemming voor 
meer steigers op IJburg
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Spieringfestival in Muiden
Vijf podia, fijne muziek en een gezellige markt. Dat is de opzet 
van de vijftiende editie van het Spieringfestival in het stadje 
Muiden. De markt begint om 12.00 uur. Er is een speciaal 
jongerenfestival bij Taveerne de Mol. Op het Vonkplein geniet 
je van lounge, bij Ome Ko treden diverse koren op en op 
andere podia klinkt jazz. De afsluiter is ’s avonds bij Ome Ko, 
daar treedt de formatie Random op. Voor wie kan dammen en 
van een uitdaging houdt: vanaf 14.00 uur mag je strijden tegen 
oud-wereldkampioen, internationaal grootmeester en ooit 
houder van het wereldrecord (blind) simultaandammen Ton 
Sijbrands. Alle info op www.spieringfestival.nl.

COLOFON

T @debrugkrant
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Kom langs voor een rondleiding of laat uw kind 
een dagje meedraaien op één van onze bso’s.
Maak een afspraak met ons kantoor.

(020) 416 56 91
informatie@unikidz.nl

www.unikidz.nl

Wij wensen de kinderen 
een heel fijn schooljaar 
toe in 2013 en 2014.

Op onze bso’s zijn we 
alweer druk begonnen 
met leuke activiteiten.

ZWEMLESGITAARLES
PAARDRIJLES

DRUMLES

.
.

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

Op donderdag 26 september wordt voor de derde keer 
het Scheidingscafé Amsterdam georganiseerd, een ini-
tiatief van Pemmelaar Familie Mediation. Het thema is 
deze keer ‘Goed Nieuws’. Want dat is er gek genoeg ook 
rondom scheiden. Steeds meer instanties begrijpen dat 
een echtscheiding niet alleen het einde is van een relatie, 
maar ook het begin van een nieuwe levensfase. Zij span-
nen zich in om ex-echtgenoten zo goed mogelijk aan die 
fase te laten beginnen. 
Zo biedt het Ouder- en Kindcentrum Amsterdam vanaf 
het najaar de cursus Family Transitions aan, een vaar-
digheidstraining voor ouders om een nieuwe balans te 
vinden. Ook financieel is er tegenwoordig meer mogelijk. 
Banken staan vaker open voor het bespreken van oplos-
singen voor het gezamenlijke koophuis, om gedwongen 
verkoop te voorkomen. Ook ontstaan er nieuwe woon-
vormen voor alleenstaande ouders, zoals het recent 
geopende Parentshouse, die erop zijn gericht ouders in 
de buurt van de kinderen te laten blijven wonen.
Scheidingscafé ‘Goed Nieuws’, 26 september 19.45 uur in L63, Lu-
mièrestraat 63, Amsterdam. Verschillende instanties (een mediator, 
het Ouder- en Kindcentrum, de ABN Amro, een kinderpsycholoog 
en een makelaar) gaan in op de nieuwe mogelijkheden. Na afloop 
is er gelegenheid tot vragen stellen. Zie www.scheidingscafeamster-
dam.nl.

Amsterdam-Oost trekt een ton uit voor het opzetten van 
een digitaal platform voor burgerparticipatie. Dit initia-
tief van de PvdA kon rekenen op brede steun in de raad.
Bijna alle informatie is al wel digitaal beschikbaar, maar 
voor burgers vaak slecht vindbaar of lastig bereikbaar. 
Oost gaat zijn burgers hierin nu dus beter op weg helpen. 
“De deelname bij inspraak is laag in Oost, en met het oog 
op de nieuwe opzet van de stadsdelen is het essentieel 
om meer burgers te betrekken bij beleid,” zegt raadslid 
Harko van der Hende. “We proberen trouwens de burgers 
niet alleen digitaal te bereiken. In sommige buurten gaan 
we ook gewoon langs de deur.”

Scheidingscafé kiest positieve insteek

Oost digitaliseert inspraak
euroknaller

voor

van 1 juli t/m 31 augustus

www.lifeandkicking.nl

€1
sporten 
per dag



Ik ben op vakantie geweest met een 
ezel. Dat leek me om verschillende re-
denen verstandig. Ik ben een vader die 
een hekel heeft aan lamlendigheid, en 
de vakantie vooral ziet als een periode 
om buitenschoolse activiteiten te on-
dernemen. Een trektocht door de hoge 
bergen maken bijvoorbeeld, of tien 
belangrijke kerken en musea bezoeken 
op één dag.

na aanvankelijke tegenstand, is mijn er-
varing, vindt ook het gezin dit uiteinde-
lijk nuttig en prettig. Dat is een kwestie 
van de leiding nemen. Vakantie is er 
niet voor de rust; het is de voortzet-
ting van het dagelijks leven met andere 
middelen.

Voor dit jaar had ik een trektocht door 
de franse alpen in gedachten. Met een 
ezel. Een ezel zou de kinderen aflei-
den van het zweet en de blaren en de 
stijgingspercentages die nu eenmaal bij 

het bergwandelen horen. Huppelend 
zouden ze het schitterende alpenland-
schap ontdekken, achter de ezel aan of 
soms er bovenop, hun vader dankend 
voor een geweldige, vormende vakan-
tie. Ik stelde mij een Von trapp-achtige 
kinderslinger voor, die ik onderweg zou 
wijzen op de flora en fauna en op de 
eenvoud van het wifiloze bergleven – 
daar zouden ze als stadskinderen nog 
van opkijken. 

De ipad bleef thuis. Dit was geen 
vakantie, dit was een reis met pedago-
gische meerwaarde.

Zo trok ik de franse alpen in met drie 
kinderen en een ezel, die ik huurde bij 
een ezelman. In de handleiding die ik bij 
het beest kreeg, stond dat je een ezel 
moet vergelijken met een kind van vijf. 
Dit schrok mij niet af, hoewel ik vanaf 
dat moment feitelijk met vier kinderen 
zat opgescheept.

Het was aan mij, de vader, de leiding 
te nemen, vertelde de ezelman tijdens 
een korte technische introductie. als 
de ezel stokte onderweg, moest ik hem 
op zijn billen slaan – niet te zacht! – en 
met een ferme basstem in beweging 
zetten. Of ik frans tegen hem sprak, 
nederlands of Esperanto maakte niet 
uit – zolang de toon maar directief was.

Ik gaf hem een tik op de billen – wel-
nee! zei de ezelman, dat is veel te 
zacht. En hij deed het voor. Hij keek 
me vervolgens ernstig aan: als ik 
verzaakte, vertelde hij, zou de ezel op 
allerlei momenten langs het pad blijven 
stilstaan, mij en mijn gezin tot wanhoop 
drijvend.

Ik zou niet verzaken.

Ik vond het een leuke ezel.

Zijn naam was Cachou, in frankrijk een 
bekend merk hoestpastilles. Het was 
een langharige, hier en daar vervilt, 
die al veel vaker met jonge onervaren 
gezinnen de bergen was overgetrokken. 
Hij kende de weg. als ik op een split-
sing met de stafkaart in de weer was, 
wees Cachou al met een eenvoudige 
hoofdbeweging naar rechts. 

aan een houten hekwerk op zijn rug 
hingen twee ezeltassen voor de bagage 
– een ezel kan met gemak veertig kilo 
torsen – maar uit respect voor het dier 
besloot ik het grootste deel in mijn 
eigen rugzak te stoppen. Dit zou mijn 
kinderen iets leren over de relatie tus-
sen mens en dier. Een ezel, wilde ik hen 
bijbrengen, is meer dan een gebruiks-
voorwerp. Om die reden besloot ik 
ook het advies van de ezelman in de 
wind te slaan, en te bewijzen dat een 
ezel anti-autoritair te leiden is.

Dat begreep Cachou. 

Dat begreep hij heel goed.

Elke keer dat hij langs het bergpad bleef 
staan, zich verbazend over de man die 
‘kom op nou, Cachou’, zei, of: ‘Het is 
niet ver meer, Cachou’, of: ‘laten we 
verder gaan, Cachou’, of: ‘nu vind ik 
het echt niet leuk meer hoor, Cachou’, 
trok hij zijn hoofd scheef, keek me aan 
met bolle ogen en ging verder met het 
kauwen van gras. pas als mijn dochter 
hem een beuk gaf, het geluid kaatsend 
tussen de rotsen, kwam hij in beweging.

pappa, zei mijn dochter. neem nou 
eens gewoon de leiding.

eZeL

tOINe HeIJMaNS
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Zondagavond 18 augustus speelde rockcoverband The Sundown  

een aantal sets op camping Zeeburg. Een van de toeschouwers is  

oud-Oranjedoelman Hans van Breukelen. foto martijn van den dobbelsteen

Ook de groepjes toeristen die te 
voet of met de fiets de Amster-
damsebrug beklimmen zijn 
niet te missen. Voor hen moet 
de plek een paradijsje zijn. Ge-
nieten van buitenleven, en toch 
binnen no time in de bruisende 
binnenstad. Maar je hoeft niet 
per se toerist te zijn om van het 
campingleven te genieten.

Het pas gerenoveerde café-res-
taurant is voor iedereen toe-
gankelijk. Je kunt er binnen en 
buiten zitten, bijna 360 graden 

rondom, op een vrolijk soort hip-
pieterras. Onderwijl uitkijkend 
op de scharrelende campinggas-

ten. Er is een uitgebreide drank-
kaart met ook lokale bieren, en 
eten voor een prima prijs.

Wie in Zeeburg woont, 
kijkt elke dag wel even 
naar de vrolijke kleuren 
van de tenten en caravans 
op Camping Zeeburg. 

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

Ook zijn op Camping Zeeburg 
de afgelopen winter 44 ecologi-
sche cabins gebouwd. Speciaal 
voor ‘glampeerders’ en voor 
locals, knikt eigenaar Toon We-
ijenborg tevreden. 

Tussen maart en oktober zijn 
camping en café-restaurant 
elke dag open. Er worden fijne 
swingplaatjes en golden oldies 
gedraaid, maar gedurende de 
zomer zijn er ook liveoptre-
dens. Zo is er op 24 augustus 
Poldersalsa en op 25 augustus 
speelt de blues- en soulband 
Joelle & The Sky Lab. De 
entree is altijd gratis en dan je 
er ook nog poolen en tafelten-
nissen.

Camping Zeeburg, Zuider IJdijk 20.

‘Op de bank met’ is het 
nieuwe interviewpro-
gramma van IJburgTV, 
dat wordt opgenomen 
in de Espressofabriek. 
Het zijn openhartige 
gesprekken over actuele 
wijkkwesties, met wet-
houders en IJburgers 
die ertoe doen. Tot nu 
toe lieten onder anderen 
Fatima Elatik en Thijs 
Reuten zich aan de tand 
voelen. 

De eerstvolgende gasten 
zijn portefeuillehou-
der van stadsdeel Oost 
Jeroen van Spijk en wet-
houder van Amsterdam 
Maarten van Poelgeest. 
Heb jij prangende vra-
gen voor deze bestuur-
ders? Mail ze naar info@
ijburgtv.nl. 

Op kanaal 571 (glasvezel) 
zijn de uitzendingen 
met Van Spijk (9 septem-
ber) en Van Poelgeest 
(23 september) te zien 
en vanaf die data ook op 
www.ijburgtv.nl.

Maarten van  
Poelgeest op  
de bank

De Espressofabriek aan 

de IJburglaan. foto martijn 

van den dobbelsteen

Ideeën parkeeroplossing Diemerpark  
beoordeeld

Pannenkoekenhuis en ijssalon in de haven

Mag er nu wel of niet gepar-
keerd worden in het park? De 
knoop is nog steeds niet door-
gehakt. De deelraad besliste in 
april 2013 van wel, maar vond 
tegelijkertijd dat er verder 
gezocht moet worden naar een 
breed gedragen oplossing. In 
de zoektocht naar een goede 
oplossing voor het parkeer-
probleem bij sportpark IJburg 
schakelde het stadsdeel bu-
reaus De Wijde Blik en SD+P 
Management en Advies in. 

De bureaus startten een par-
ticipatietraject. Tot eind juli 
konden bewoners hun ideeën 

aandragen. Op de website 
www.parkerensportparkijburg.
nl staan de geboden oplossin-
gen op een rij. 

Op maandagavond 26 au-
gustus om 19.30 uur vindt 
een tweede bewonersbijeen-
komst plaats, in de kantine op 
sportpark IJburg. Dan wordt 
uitgelegd welke criteria het 
team van specialisten heeft 
gehanteerd bij het toetsen van 
de inzendingen (o.a. beheer, 
verkeersveiligheid, ecologie). 
Later volgt nog een online pei-
ling onder wijkbewoners over 
de oplossingen.

De haven krijgt er een zon-
nig terras bij. Roel en Dylan, 
eigenaren van café-restaurant 
N.A.P. aan diezelfde haven, 
beginnen verderop aan de 
kade een pannenkoeken-
restaurant en ijssalon. Naar 
verwachting in september 
gaat de zaak open.
 
In het pand aan de Krijn Ta-
coniskade nummer 404-406 
– waar voorheen een minder 
succesvol Italiaans eethuis 
gevestigd zat – wordt al flink 
verbouwd. Roel Geijsen: “De 
inrichting wordt compleet 
anders. We denker er een 
bloeiende zaak van te kunnen 
maken, met uiteraard pannen-

koeken voor kinderen en een 
aanvullende kleine kaart waarop 
bijvoorbeeld een sateetje en een 
steak friet prijken.” Ook voor een 
simpele lunch kun je er aanklop-
pen. Het ijs, “echt goed schepijs”, 
komt uit Weesp.
 
Geijsen noemt het zonde dat 
zo’n mooie plek aan de kade 
in de haven zomaar leegstond. 
“Voor ons is dit precies de goede 
tijd, we zijn wel toe aan een 
nieuwe uitdaging.”
Het nieuwe pannenkoekhuis met ijssa-
lon – over de naam wordt koortsachtig 
nagedacht – zal straks in eerste instan-
tie geopend zijn van 12.00-20.00 uur. 
Je kunt er ook terecht voor onder meer 
kinderfeestjes en zaalhuur.



BrIGaDIer Bert 
DO

O
r M

aarteN
 GerrItSeN

Pik jij die vier ambachtelijke pizza’s mee?   
stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je 
naam, adres en telefoonnummer) voor 18 septem-
ber 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. 46-2013 was: Zin in zomer. Uit 75 inzenders is mevrouw 
Van de Broek uit Diemen als winnaar uit de bus gekomen. Ze 
heeft inmiddels bericht gekregen.Deze puzzel wordt u 
aangeboden door Pizza Heart, Pampuslaan 34, 
020-4165225, www.pizzaheart.nl.

Maar echt een dikke prijs! Vier pizza’s – huisgemaakt – naar keuze voor het hele gezin, van Pizza 

Heart. Pizza’s van Pizzaheart zijn altijd zelfgemaakt, vers en biologisch. Zo vind je bijna nergens meer.
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          FeStIVaL

25 augustus
spektakel op Ijburg, 
familietheater, workshops, 
jongerenpodium, dingen 
doen en lekker eten.  
Diemerparkstrand, 12.00-
18.00 uur, theatraalijburg.nl

23 augustus - 
15 september
Magneet festival, bands, 
dj’s, kunst, kinderen,  
vuur en best eten en drin-
ken. Oostpunt Zeeburger-
eiland, vrijdagen, zaterdagen 
en zondagen,  
magneetfestival.nl

6, 7 en 8 september
festival perron Oost, 
voorstellingen met muziek, 
dans, poëzie en theater op 
en rond het monumentale 
perron. Museum perron 
Oost, Cruquiusweg 11, 
museumperronoost.nl

12–15 september
filmfestival spaff, documen-
taires en speelfilms op het 
snijvlak van wetenschap 
en film. Café Restaurant 
polder is het festivalhart. 
programma en kaartver-
koop op www.spaff.nl.

          INFOrMatIeF

5 september
flex night live: Leonardo da 
Vinci, denken op papier. Die 
allerveelzijdigste kunstenaar 
ontrafeld: over Dan brown, 
de aangezichtsspieren van 
Mona lisa en véél meer. 
Door prof.dr. robert 
Zwijnenberg, hoogleraar 
kunstgeschiedenis aan de 
universiteit leiden en 
auteur. flexbieb, 20. 00 uur, 
Talbotstraat 46, www.flex-
bieb.nl (gratis voor leden, 
€5 voor niet-leden)

19 september
flex night live: De Gelukki-
ge Stief. nanda Engel, expert 
samengestelde gezinnen en 
pMa-coach, belicht alle ins 
& outs van het stiefouder-
schap anno nu. Na afloop 
vragen en discussie, graag! 
flexbieb, 20. 00 uur, talbot-
straat 46, www.flexbieb.nl 
(gratis voor leden, €5 voor 
niet-leden)

26 september 
scheidingscafé amsterdam, 
over nieuwe mogelijkhe-
den bij (echt)scheiding. 
l63, lumierestraat 63, 
20.00–23.000 uur, schei-
dingscafeamsterdam.nl 
(deur open om 19.45 uur, 
gratis entree)

          DIVerS

24 augustus
Pop-Up Market Oostpoort 
Handcrafted Edition, markt 
met zelfgemaakte en/of 
eigenhandig opgeknapte 
dingen. Oranje Vrijstaatkade, 
10.00–18.00 uur

26 augustus
speeddaten voor 50plus-
sers, DOk48,krijn taconis-
kade, inloop vanaf 19.00 uur, 
50plussersontmoetenelkaar.
nl

30 augustus
Dans de tango, gratis proef-
lessen bij tango argentina, 
20.00 uur, plantage Muider-
gracht 155. Ook nog op 1, 6 
en 8 september. Cursus-
sen vanaf 9 september, 
tangoalma.nl

31 augustus
Markt met kunst, antiek, 
boeken en brocante, 
Winkelcentrum Ijburg, 
10.00–16.00 uur

6 september
Vrijmibo ‘Vrijburgers’, 
crossing islands. te gast bij 
café Vrijburcht, daar waar 
de zon het diepst achter de 
oude zeedijk zakt. Dj doet 
muziek. Wie voor 19.00 uur 

komt geniet een gratis en 
knaloranje aperol. 

21 september
Expeditie geluk, basiskamp 
Van goghpark. bijzondere 
activiteiten voor kinderen 
en volwassenen. www.
expeditiegeluk.nl

          JeuGD / FaMILIe

1 september
Het hondje van Dirk 
(familievoorstelling/mee-
speelverhaal, 4–10 jaar), De 
Verhalenman. Een jongetje 
van vijf jaar is dol op dieren. 
Het liefste zou hij wonen 
in een huis vol beesten. 
Het Verhalen atelier, 10.30 
uur, lumièrestraat 77 (€5, 
reserveren: mieke@verha-
lenman.nl)
 
3 september (e.v.)
Verkocht, locatievoorstel-
ling (10+) over slavernij 
vroeger en nu, gemaakt 
door de toneelmakerij. Op 
vrijdag, zaterdag en zondag 
t/m 3 november, Van 
gendthallen, Oostenbur-
gereiland, kaartverkoop via 
krakeling.nl

8 september
De Krekel (animatie, 3+). 
theater Vrijburcht, 13.30 
uur, theatervrijburcht.nl

De groeten van Mike! 
(familiefilm/drama, 6+). 
theater Vrijburcht, 15.30 
uur, theatervrijburcht.nl

22 september
Dikkie Dik en de taart 
(muziekvoorstelling, 2+). 
theater Vrijburcht, 11.00 
uur, theatervrijburcht.nl

Nichego, Wie Walwis 
(theater), een meisje 
ontmoet een vrolijke 
muzikale zigeunerbende die 
alle verhalen op de wereld 
verzamelt. Maar er is er 
eentje die ze niet te pakken 
kunnen krijgen: het verhaal 
van niets. fort Diemerdam, 
13.00 uur, wiewalvis.nl 
(gratis, en ook de Zeehoeve 
is te bezichtigen)

          FILM

1 september
AHAAAAAA-lan Partidge, 
een selectie van de beste 
uitzendingen, specials en 
interviews. Zowel van alan 
partidge als steve Coogan 
zelf. studio/k, 20.00 uur, 
studio-k.nu (gratis, ook op 
8, 15, 22 en 29 september)

6 september
Matterhorn (tragikomedie), 
over de eenzame fred, die 
op een dag toevallig kennis-
maakt met de zwerver leo. 
theater Vrijburcht, 20.30 
uur, theatervrijburcht.nl

13 september
Call Girl (thriller). theater 
Vrijburcht, 20.30 uur, thea-
tervrijburcht.nl

20 september
klassiekers in k: Spetters. 
studio/k, 15.00 uur, studio-
k.nu

27 september
Cloud Atlas (science fiction/
drama), zes verhalen, die 
allemaal met elkaar te 
maken hebben, spelen zich 
af in verschillende tijden en 
plaatsen, van 1850 tot de 
verre toekomst. theater 
Vrijburcht, 20.30 uur

          Natuur

28 augustus
Wilde woensdag, op zoek 
naar eetbare planten en 
theekruiden. Ook: bezoek 
moestuin en (per fiets) 
andere interessante plekjes. 
neem een tasje, wat bakjes 
en een schaartje mee voor 
de oogst. startplaats 
Diemen (locatie via mail), 
9.30 uur. aanmelden via 
natuurindiemen@gmail.com 

(€5) en zie www.gezond-
verstandavonden.nl

28 augustus
De natuur in bij landsmeer 
(8-12 jaar), in een kano of 
kayak, met jeugdclub green-
kids door het Ilperveld. 
14.00–16.00 uur, ilperveld.
nl (een keertje op proef 
meedoen kost €6,50)

          MuZIek

23 augustus
Fridaynight Jazzclub, 
topmusici uit new York 
en nederland treden op. 
Vanavond: karel boehlee. 
blijburg, 21.00 uur (gratis)

24 augustus
Poldersalsa, live muziek in 
het café-restaurant van 
camping Zeeburg, Zuider 
Ijdijk 20, campingzeeburg.nl

25 augustus 
blues- en soulband 
Joelle & The Sky Lab, camping 
Zeeburg, Zuider Ijdijk 20, 
campingzeeburg.nl

Muziekkapellenfestival in 
landelijk noord, harmo-
nieën, fanfares, blaasor-
kesten en bigbands in 
schellingwoude, ransdorp 
en Durgerdam, 13.00–18.30 
uur, muziekkapellen.nl

30 augustus
Fridaynight Jazzclub, topmu-
sici uit new York en neder-
land treden op. Vanavond: 
Marjorie barnes. blijburg, 
21.00 uur (gratis)

6 september
Fridaynight Jazzclub, 
topmusici uit new York 
en nederland treden op. 
Vanavond: David berkman 
(nY). blijburg, 21.00 uur 
(gratis)

13 september
Fridaynight Jazzclub, top-
musici uit new York en 
nederland treden op. Van-
avond: gene jackson(nY) & 
benjamin Herman. blijburg, 
21.00 uur (gratis)

20 september
Fridaynight Jazzclub, topmu-
sici uit new York en neder-
land treden op. Vanavond: 
alex sipiagin (nY). blijburg, 
21.00 uur (gratis)

21 september
The real Dutch feeling, 
daydreaming in a hammock, 
waiting for their souls to sing 
(zang, try out), optreden 
van Meyung kim en Mar-
greet ravestein met zangers 
uit new York. theater 
Vrijburcht, 20.30 uur, thea-
tervrijburcht.nl (ook nog op 
22 sept., 16.30 uur)

27 september
Fridaynight Jazzclub, topmu-
sici uit new York en neder-
land treden op. Vanavond: 
Michael Varekamp. blijburg, 
21.00 uur (gratis)

          eLke week

Maandag: ruilbeurs voor 
verzamelaars van postze-
gels, munten, ansichtkaarten, 
strips en andere kleine 
dingen. Café DOk48, krijn 
taconiskade 328, 11.00-
16.00 uur.

Vrijdag: Dikke borrel, vette 
Dj bij café-restaurant n.a.p. 
aan de haven vanaf 21.30 
uur.

Zondag: Viering voor jong 
en oud in De binnenwaai, 
11.00–12.00 uur.

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

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

70.000 de Brug verspreidt vanaf september 70.000 kranten

aGeNDaaCHter de Brug
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