
PERSBERICHT 
 
REURING markt verhuist van de haven naar Winkelcentrum IJburg 

 
De REURING markt bestaat thans bijna 1,5 jaar aan de haven van IJburg en heeft een trouwe klantenkring opgebouwd. Het 
winkelcentrum, de marktkooplui en de organisator zijn echter van mening dat het winkelcentrum én de markt elkaar 
versterken door buren van elkaar te worden. De markt kan op deze locatie uitgroeien tot een volwaardige markt waar 
IJburgers behoefte aan hebben.  
 
Daarom is er een aanvraag ingediend bij Stadsdeel Oost om de markt te verhuizen naar het Joris Ivensplein (achterzijde van 
het Winkelcentrum IJburg). De stukken liggen nu ter inzage bij Stadsdeel Oost. Woensdag 5 oktober is er een 
informatieavond waarin de verhuizing en het concept van de markt wordt toegelicht door marktorganisator Antoinette 
Poortvliet. Na de bezwaarprocedure bekijkt het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oost of het verzoek kan worden 
ingewilligd. Indien dat het geval is, kan de REURING markt eind 2016 verhuizen. 
  
Informatie avond ‘REURING verhuist’ – 5 oktober IJburg College tussen 20 en 21.30 uur 

 
Bent u nieuwsgierig naar de plannen van REURING of wilt u er gewoon meer over weten? Kom dan naar de 
informatieavond op woensdag 5 oktober om 20 uur in het IJburg College. Tussen 20 en 21.30 kunt u vrijblijvend binnen 
lopen, vragen stellen en uw mening kenbaar maken.  
 
Over de REURING markt 

 
Dag & tijd: Elke zaterdag tussen 9.00 en 17:00 uur. 
Locatie thans:  Haven IJburg, tussen restaurant N.A.P. en de sportschool Life & Kicking.  
Locatie 2017: Joris Ivensplein, voor de HEMA en biologische winkel Biolicious. 
Aanbod: Gemengd aanbod van lekker, betaalbaar en bijzonder.  Met o.a. groente & fruit, verse en gebakken vis, 

vlees en vleeswaren, bloemen, Hollandse en buitenlandse kaas, vers gebrande noten.  Ook een 
biologisch en lokaal aanbod zal niet ontbreken op deze locatie.  

Interessant: Een keer per maand is er een themamarkt, eerste zaterdag van de maand. Met een braderie en extra 
kinderactiviteiten.  

 
Over REURING  

 
REURING markt is een initiatief van het IJburgse eventbureau Crealisatie opgericht door Antoinette Poortvliet, bewoonster 
en onderneemster op IJburg. Telefonisch te bereiken op: +31 6 4143 5043 of per e-mail info@reuringmarkt.nl.  
Zie ook www.facebook.com/REURINGopijburg.  
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