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IJburg
College
onderzoekt
eigen
handelen
IJBURG - Het IJburg College
heeft opdracht gegeven voor
een onafhankelijk onderzoek naar de afpersing en
mishandeling van een aantal
leerlingen door medeleerlingen. Directeur Lou Brouwers
laat weten dat hier grote behoefte aan is. Hierbij staan
wat hem betreft de volgende
vragen centraal: Hebben we
belangrijke signalen gemist,
hebben we recent en in het
vorig schooljaar wat betreft
de leerlingen de juiste dingen
gedaan, hebben we altijd adequaat gehandeld?

Er is altijd een warme sfeer bij de kerstviering in de sporthal aan het Ed Pelsterpark.

Kerstviering op IJburg is
voor het hele gezin
Koor en brassband geven power aan kerstviering
IJBURG - Kerstavond - 24 december - wordt tussen 19.00 en 20.00
uur in de sporthal van het Centrum voor Vrije Tijd aan het Ed
Pelsterpark de inmiddels traditionele kerstviering gehouden.
Dit jaar belooft het nog sfeervoller te worden dan alle voorgaande jaren. Het thema dit jaar is
‘Hoera voor de Heer’. “We gaan
er weer helemaal voor”, zegt
dominee Rob Visser met een
twinkeling in zijn ogen. “Het
moet een viering worden voor
de hele familie. Dit jaar wordt
de viering zo ingedeeld dat alle
kinderen het snappen. En als de
kinderen het snappen, snappen
de ouderen het ook.”
Het is elk jaar weer een hele kluif
voor Visser, die dit organiseert
vanuit Kerk op IJburg de Binnenwaai, een aantal vrijwilligers en
het Diemense bedrijfje Sfeermakers Evenementen van Martin
Vos om de kerstviering te organiseren. Maar elke minuut is welbe-

Kerststal
IJBURG - Als het weer net als
vorig jaar tegenzit, wordt de levende kerststal niet bij, maar in
kerkcentrum de Binnenwaai aan
het Ed Pelsterpark ingericht.
“We willen hoe dan ook de levende kerststal op IJburg en
als het door slecht weer buiten
geen doen is, dan doen we het
net als vorig jaar weer binnen”,
zegt dominee Rob Visser.
De kerststal is een vast onderdeel van de kerstviering. Kerkcentrum de Binnenwaai zit

steed, want de kerstviering op 24
december is inmiddels niet meer
weg te denken uit IJburg. “Het is
hard werken, maar het is de moeite meer dan waard.”
Dit jaar ligt de focus op muziek,
zegt Visser. “Natuurlijk wordt er
gesproken, maar die vertellingen,
als je ze zo al kunt noemen, duren maar een paar minuten. Blik-

Kille sporthal wordt
omgetoverd tot
sfeervolle zaal
vangers zijn het zestig man sterke
koor Anthem uit Bodegraven en
een bijbehorende brassband die
bestaat uit 25 man. Dat geeft power aan de viering.”
Kinderkoor Neptunus
Daarnaast is er een speciaal samengesteld kinderkoor van basisschool Neptunus. Eerlijk gezegd
had Visser gerekend op meer koren van de basisscholen. “In de
zomer heb ik alle scholen aangeschreven dat ze konden meedoen
aan de kerstviering. Wij wilden
alles voor de scholen regelen, zoals het samenstellen van een koor
en de muziek, een dirigente en
een oefenruimte. Ik vind het eerlijk gezegd wel teleurstellend dat
er maar één school positief heeft
gereageerd. Om die reden zingen
er nu ook kinderen uit Bodegraven mee, want we willen hoe dan
ook een viering voor het hele gezin. En ik ben een positief mens:
dit kan ook het begin zijn van een
mooie traditie. Als IJburgse ouders van andere scholen zien dat

het heel mooi is, dan komen er
volgend jaar wellicht meer.” Er is
ook een optreden van de bariton
Anthony Heidweiller. “Anthony is
als geen ander in staat om mensen
mee te laten zingen en hier geldt:
des te meer kelen meezingen, des
te meer vreugd.” Tevens is er een
stand met bijzondere kerstversieringen.
Hard werken
Visser heeft geen idee wat hij dit
jaar wat betreft het aantal bezoekers kan verwachten. “Drie jaar
geleden waren het er vijfhonderd,
het jaar erop achthonderd en vorig jaar zeshonderd. Dat aantal
moeten we toch zeker wel halen.”
Dat betekent hoe dan ook dat er
achter de schermen hard moet
worden gewerkt. “Sfeermakers
Evenementen uit Diemen is daar
heel belangrijk voor. Dat bedrijf
weet als geen ander een toch kille
sporthal om te toveren tot een
zeer sfeervolle omgeving voor
een passende kerstviering. Een

klein voorbeeld: bij de ingang buiten klinken kerkklokken en er is
sfeervolle verlichting.”
Waarna Visser meteen de kans te
baat neemt om een oproep te doen
aan alle IJburgers. “We krijgen de
sporthal pas op 24 december na
twaalf uur ‘s middags ter beschikking, dus we hebben zes uur de
tijd om de sporthal aan te kleden.

‘Als de kinderen het
snappen, snappen de
ouders het ook’
Dit jaar helpt gelukkig ondernemersvereniging Rotary, maar we
kunnen nog meer handjes gebruiken. En direct na afloop moeten
we de sporthal weer helemaal
opruimen, want de volgende dag
moet er weer in worden gesport.
Ook daarvoor zijn mensen die
even de handen uit de mouwen
willen steken meer dan welkom.”

Vorig jaar was de kerststal binnen. Bij slecht weer gebeurt dit ook dit jaar.
Foto: Hans Peijs

Het onderzoek komt er na aangifte door ouders dat een aantal leerlingen van het IJburg
College jarenlang medeleerlingen hebben bedreigd, in elkaar
geslagen en beroofd. Er zijn zes
aangiftes en er zijn meerdere
aanhoudingen verricht, zowel
van leerlingen als van jongeren
die niet op de school zitten. Het
zou gaan om vier jongeren.
Brouwers refereert verder aan
de veiligheidsmonitor van
het Instituut voor Toegepaste
Sociologie van de Radboud
Universiteit en aan de monitor van scholierenvakbond
LAKS, waaruit zou blijken dat
de school op de aspecten veiligheid, leefbaarheid en sfeer
goed scoort.
Over het in te stellen onderzoek zegt Brouwers te hopen
“dat de uitkomst van dat onderzoek leidt tot nieuwe richtlijnen voor de toekomst”.

Woontoren
Akroplis
IJBURG - Op Zeeburgereiland
komt een zogeheten ‘levensloopbestendig wooncomplex’
voor leden van de Vereniging
Akropolis. In de woontoren,
die wordt gebouwd door corporatie de Alliantie, moeten
wonen, zorg en welzijn op
een positieve manier vorm
krijgen.
De geplande woontoren gaat
bestaan uit ruim tachtig huurwoningen, zowel vrijesectorhuur als sociale huur. Op dit
moment zijn er 120 serieuze
gegadigden. Als voorbeeld dienen de levensloopbestendige
wooncomplexen van de stichting Humanitas in Rotterdam.
Kernwaarden daarvan zijn: eigen regie, zo veel mogelijk eigen activiteit, een ‘extended family’-aanpak en een positieve
basishouding (een ‘ja-cultuur’).
De plannen voor de toren bestaan al vele jaren, maar verschillende locaties bleken niet
mogelijk en ook bleek de mix
van sociale- en vrijesectorhuur
een moeilijke combinatie.
Maar nu zijn de plannen in een
vergevorderd stadium.

