
Rondje met 
het hondje

Vandaag gaan we het Ruige 
Riet in. We, dat ben ik met mijn 
vrouwtje en Fons, de baas van 

mijn vriendinnen teckeldame Sjok en 
Maltezer Leeuwtje Molly. Ik geniet van 
hun aanwezigheid; een clubje is altijd 
leuker dan alleen. En ik heb iets mo-
gen leren van Sjok, namelijk rauzen! 
Rauzen, dat is als wij teckels heel 
erg opgewonden raken van luchten, 
geuren en sporen en dan onze neu-
zen achterna lopen. Dan vergeten we 
soms onze baasjes. Niet voor heel 

lang, eigenlijk betrekkelijk kort: net zo 
lang als nodig is om een paar konij-
nen- en vossenholen te onderzoeken 
en tussen de verschillende ingangen, 
die soms wel wat ver uit elkaar liggen, 
een paar keer heen en weer te lopen. 
Dat noem ik dus niet lang. Maar zij vin-
den van wel, wat natuurlijk kinderach-
tig is. Dan hebben ze ons even niet 
kunnen zien door het kreupelhout en 
missen ons al.

Met de kou van eind februari/begin 
maart moesten we allemaal jasjes aan. 
Molly is al een dagje ouder en droeg 
al de hele winter een blauw jasje, wat 
goed bij haar ogen staat. Sjok was ge-
kleed in een jasje in handhaversgeel, 
dat verhoogde gelijk haar vindbaar-
heid. Ik kreeg een lekker warm gewat-
teerd wijnrood jasje aan, wat uitermate 
goed kleurt bij mijn rode vacht. De klit-
tenbandsluitingen zijn wel funest voor 
mijn kapsel. Ook blijft het jasje makke-
lijk in het kreupelhout aan dode takken 
hangen, dus ik moest er offroad zeer 
mee uitkijken. Op de laatste gemeen 
koude dag liep Bowie, een Cocker 
Spaniël dame met ons mee. Die had 
geen jasje aan, maar barstte van blijd-
schap en rende zo hard, dat ze het 
ook niet koud kreeg. En wij deden het 
haar na.

Nu gelukkig de ergste koude over is, 
hoef ik geen jasje meer aan, dat vind 
ik toch fijner. Een nadeel van het war-
mere weer is dat ik geen extra grote 
portie brokjes meer krijg. Dat hadden 
ze er toch wel in kunnen houden!

CHRISTIANE BAETHCKE 
EN TECKELTJE CINDY

Aanleiding voor de verbanningsmaatregel 
zijn de problemen die tijdens de afgelopen 
Koningsdag ontstonden op de Burgemeester 
De Vlugtlaan met commerciële handelaren 
uit landen als Duitsland, Frankrijk, België, 
Polen en Bulgarije. Zij waren met bestelbus-
jes met buitenlandse kentekens naar Nieuw-
West gekomen om er op 27 april hun han-
delswaar te kunnen verkopen.

De buitenlandse handelaren stalden hun 
koopwaar omstreeks half vijf in de ochtend al 
op straat uit. Meerdere keren moesten politie-
agenten naar de Burgemeester De Vlugtlaan 
komen om vechtende handelaren en winke-
liers uit elkaar te halen.

Eén van die opstootjes betrof de stoep voor 
een winkel die een buitenlandse handelaar 
had bezet. De winkelier wilde die ruimte zelf 
gebruiken. Het verschil van mening daar-
over leidde zelfs tot een vechtpartij voor café 
Westside waarbij aan beide kanten forse klap-
pen werden uitgedeeld. Uiteindelijk heeft de 

politie het trottoir zo eerlijk mogelijk tussen 
beide partijen proberen te verdelen. Ook heb-
ben enkele commerciële handelaren een deel 
van de door hen geclaimde stoepruimte aan 
andere handelaren ‘doorverkocht’.

De vrijmarkt zelf verliep uiteindelijk wel 
zonder noemenswaardige problemen, maar 
omwonenden en andere betrokkenen spre-

ken van 'een bedroevende ellende' die zich in 
2018 beslist niet meer mag voordoen.
Daarom wil het dagelijks bestuur van Nieuw-
West dit jaar de regels voor de vrijmarkt ver-
anderen om dergelijke situaties zoveel mo-
gelijk te voorkomen. “De oorsprong van de 
vrijmarkt is de laatste jaren te veel uit het oog 
verloren. Die oorsprong is dat particulieren 
(volwassenen, kinderen) eenmaal per jaar hun 
oude spullen vrijelijk op straat mogen verko-
pen, zonder verplichte reservering, te betalen 
marktgelden e.d. De laatste jaren is het accent 
echter verschoven waardoor het volume van 
de commerciële handel sterk is toegenomen.”
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► HEDDA VAN ROZELAAR

Redactieleden: allereerst een compliment 
voor GaSet 73, en een gelukkig 2018 ge-
wenst! Voor beide stukjes van Christiane heb 
ik veel sympathie en meeleven. Elke dieren-
vriend kent het gemis als een trouwe mak-
ker sterft. Wat betreft de ontmoeting met 

de (onschuldige) Rottweiler en die asobaas: 
schandelijk, was die man soms dronken of 
simpel/verward, een gemoedsgesteldheid 
die de moderne variant van gewoon/nor-
maal dreigt te worden? Hij zong niet het 
Wilhelmus? Het enige wat me hier enigszins 
aan het lachen maakt is het feit dat discrimi-
natie altijd duidelijk wijst op domheid, dus 

niet alleen tegen mensen van buiten West-
Europa. Gewoon onthouden: discriminatie 
= stupide gebrek aan socialisatie!

Tip voor de politiek om vroegtijdig aandacht 
hiervoor te investeren. In het ONDERWIJS, 
niet met ons Wilhelmus maar eerder met 
“Alle Menschen werden Brüder!”

Eén keer per jaar mag je spullen op straat verkopen. Foto: Gerard Valentijn. 

► RENÉ TORLEY DUWEL

Ban voor handelaren op vrijmarkt
Commerciële verkopers mogelijk naar Westpoort

LEZERSBIJDRAGE

Nieuw-West gaat commerciële handelaren weren van de vrijmarkt op de Burgemeester De Vlugtlaan. Ze worden mogelijk 
verbannen naar een locatie in Westpoort. De kans is klein dat zo’n afgelegen plek veel bezoekers gaat trekken. 

Waarschijnlijk krijgen commerciële handela-
ren een vaste plek in Westpoort/Sloterdijken 
en zijn zowel Plein ’40-’45 als de Burgemees-
ter De Vlugtlaan voor hen voortaan verbo-
den terrein. Stadsdeelvoorzitter Achmed 
Baâdoud erkent dat de belangstelling van 
commerciële handelaren voor het afgele-
gen Westpoort/Sloterdijken op Koningsdag 
wel eens minimaal kan zijn. Wellicht kan in 
samenspraak met stadsdeel Oud-West wor-
den afgesproken om een stukje van de Bur-
gemeester De Vlugtlaan en aansluitend een 
deel van de Bos en Lommerweg toe te wijzen 
aan professionele handelaren.

De verbodsmaatregel gaat ook voor andere 
plekken in Nieuw-West gelden om te voor-
komen dat het probleem uit 2017 in 2018 
wordt verplaatst naar een andere straat. Op 
deze manier worden ouders en kinderen in 
heel Nieuw-West beter beschermd tegen pro-
fessionele handelaren voor wie de vrijmarkt 
ook helemaal niet is bedoeld. Dankzij een 
soortgelijke aanpak verliep Koningsdag in 
2017 in Osdorp (Tussen Meer) vrijwel vlekke-
loos en was de straat grotendeels het domein 
van jonge verkopers en niet van commerciële 
handelaren. Maar dat had wel het bekende 
waterbedeffect: het probleem duikt ergens 
anders op, in dit geval de Burgemeester De 
Vlugtlaan. Daar stonden de parkeervakken 
vijf dagen voor Koningsdag al vol met bui-
tenlandse bestelbusjes volgeladen met koop-
waar. 

Foto: Lion Spilt. 
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De spotvogel (Hippolais icterina) 
Tsjirrp tsjirrp, fuuwíet fuuwíet, pfioew, tri-
tri. Ik kijk om me heen. Het is zaterdagoch-
tend en ik kom net met vier geurige broodjes 
terug van de Marokkaanse bakker in de Bur-
gemeester Fockstraat.

De winter, die pas volgens de kalender over 
een maand overgaat in lente, is al maanden 
zelf een vermomde lente en herfst tegelijk. 
Vannacht nog werd ons slaapkamerraam ge-
teisterd door westelijke windstoten als aan-
rollende golven. Ik waande me even veertig 
jaar terug in m’n tentje achter de duinen bij 
Bloemendaal. Je ziet de zee niet, maar hoort 
haar wel.
Friuut friuut, kikoe kikoe. Daar is het weer 
en het geluid lijkt me van hoek tot hoek, van 
boom tot boom te volgen. Ik kijk omhoog, 
tussen de kale takken door spiedend. Niets. 
Vorig jaar zomer hoorde ik het voor het eerst 
in de buurt. Steeds ’s morgens vroeg de me-
rels en in getal toegenomen grasparkieten 
overstemmend. Onmiddellijk kwam de ge-
dachte ‘spotvogel’ in me op. Nu weer. Nog 
nooit gezien, maar met de enorme schat aan 
fluitvarianten kan ik het niet mis hebben. 

Alhoewel, bestaat ie eigenlijk wel? Ik ben 
ook maar een geboren en getogen stads-
mens! Even Googelen en … ja hoor, daar is ie: 
“een schuwe vogel die voornamelijk in dicht 
struikgewas te vinden is, soms in tuinen en 
parken. Te herkennen aan de zeer luide, af-
wisselende zang.” En verderop de beves-
tiging van mijn gevoel: “de spotvogel kan 
de zang van tientallen vogels imiteren.” Hij 
blijkt ook een beschermde status te hebben in 

Nederland, omdat hij tot de gevoelige soort 
behoort en de populatie sterk is afgenomen.
Ik kijk nogmaals omhoog. “Goed zo jongen, 
hou je maar schuil. Ik luister wel.”

Alle rechten voorbehouden.

Op zaterdagmiddag 7 april aanstaande 
komt er om 15.00 uur bij het water van 
Plein ’40-’45 een kistje te staan. 
Wie daarop het woord wil voeren over 
iets dat hem/haar na aan het hart ligt of 
naar een spreker wil komen luisteren, is 

dan zeer welkom. Bij regen schuiven we 
deze activiteit een week door tot het niet 
meer regent.

Namens de initiatiefnemers, 
Guusje Welsing

► GUUSJE WELSING

Het Sprekerskistje

Foto: Marleen Bressinck
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► ANDRÉ HAMMERSMA

DE GOUWE OUWE 
UIT DE BUURT
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Op de hoek van de Burgemeester Van Leeu-
wenlaan en de Burgemeester Roëllstraat 
zit sinds 1956 VISHANDEL MOLENAAR. 
Geen ‘visjuwelier’, maar een echte ouder-
wetse viswinkel, met een eigenaar die zijn 
aanbiedingen in mooie witte letters op het 
raam zet. Als ik binnenstap is het druk. Ei-
genaar Ed Tuijp staat een grote bestelling te 
vacumeren voor een oud-Slotermeerder. De 
klant woont inmiddels in Brabant, maar bij 
een dagje Amsterdam gaat hij langs bij zijn 
oude adres. De koelbox wordt gevuld: een 
visliefhebber zo te zien. Ed’s vrouw Marie 
schept bakjes kibbeling vol voor drie jon-
gens. Een oudere heer eet met smaak een 
haring op. Dan is er even tijd om met Ed 
te praten over verleden, heden en toekomst 
van zijn visspeciaalzaak.

“Toen ik twintig jaar geleden de zaak over-
nam van de familie Molenaar en voor me-
zelf begon, waren er goede vooruitzichten. 
De winkel liep lekker en vaak stonden we 
met vijf man achter de toonbank. De plan-
nen voor de straat en het Confuciusplein 
waren ook hoopgevend. Een voorzienin-
genplein met twee woontorens en de Van 
Leeuwenlaan als winkelstraat. Door de 
crisis werd alles anders. Ook de buurt ver-
anderde. Oude klanten vertrokken, of, nog 
erger, gingen dood. En het kost dan moeite 
om nieuwe klanten, met vaak andere eet-
gewoonten, binnen te krijgen. Gelukkig 
gaat dat steeds beter en eigenlijk heb ik nog 
geluk: vis is halal en kun je niet op inter-
net bestellen. Mensen moeten ook weten 
dat iedereen hier welkom is, al kom je al-
leen maar voor een haring en een praatje. 
Met een buurtwinkel ben je ook een aan-

spreekpunt en met twee schoonzoons die 
bij FC Volendam spelen, gaat het natuurlijk 
veel over voetballen. Klanten van de bu-
ren zorgen vaak voor aanloop. De kapper 
hiernaast heeft het lekker druk en als de 
jongens die zich laten knippen lang moe-
ten wachten, komen ze vaak even iets eten. 
Buurman “Kantje boord” trekt veel klanten 
van buiten de buurt, die soms dan weer bij 
mij binnen lopen. 

Ook ben ik blij dat ik mag leveren aan een 
andere oudgediende in de buurt, Toko 
Makassar in de Sam van Houtenstraat en 
zelfs aan een kleine dertig andere toko’s 
in Amsterdam. Voor Koningsdag mocht ik 
500 haringen leveren aan de Nederlandse 
ambassade in Parijs, die gingen er bevroren 
naartoe. Gelukkig hebben we sinds ver-
leden jaar een blauwe zone voor de deur, 
makkelijk voor oude klanten die langs wil-
len komen met de auto. Fijn is dat de ge-
biedsmakelaar gaat proberen de winkeliers-
vereniging nieuw leven in te blazen. Zeker 
hier heb je elkaar nodig als ondernemer. 

Het valt niet altijd mee om voor zes uur in 
de morgen op te staan om inkopen te gaan 
doen (vis moet vers zijn), dan de hele dag in 
de weer te zijn en pas in de avond terug te 
komen in Volendam. Maar we hebben het 
er voor over en ik ben blij en trots dat we 
het, met onze oude en nieuwe klanten, nog 
altijd redden in Geuzenveld/Slotermeer”.

SUGGESTIES VOOR EEN ANDERE 
VOLHOUDENDE ONDERNEMER 
IN GEUZENVELD/SLOTERMEER? 
Mail naar andrehammersma@gmail.com

► RUUD VAN KOERT

Het Geheugen van West
Natuurlijk Slotermeer

Mijn naam is André Hammersma, ik woon in Slotermeer en ben oud-ondernemer 
op de grens van Slotermeer en Bos en Lommer. Ik wil proberen de ondernemers 
die al langere tijd in Geuzenveld/Slotermeer zijn gevestigd, aan het woord te la-
ten. Ik begin in het midden, bijna op de grens van Slotermeer en Geuzenveld. 

De familie Molenaar poseert trots in hun winkel.

De Viszaak Molenaar van huidige eigenaar Ed Tuijp.

Het is er dan toch van gekomen. De wan-
delweg bij de woonboten in de Krijn Breur-
straat is gerepareerd!

Verleden jaar heb ik doorlopend gebeld over 
de kuilen in het pad. Wegens de kuilen liep 
ik, en vele anderen, op de rijbaan, gevaarlijk 
tussen de rijdende auto’s. Op de wandelweg 
lopen, langs het water, was niet meer moge-
lijk door de verzakkingen. 

In de loop van het jaar, na herhaaldelijk tele-
foneren, kreeg ik steeds het antwoord: “Nee, 

we doen er niets aan, het helpt niet. Het 
komt door de bomen.”Het komt niet door 
de bomen, de straat is verzakt!

Ik liet het er niet bij zitten, ik bleef bellen. 
Uiteindelijk ging er iemand van de Deelraad 
kijken! Daarna het vreugdevolle bericht: 
“Dit pad moet worden hersteld.” 
Vrijdag voor Kerst was het zover, het pad 
werd geëgaliseerd.

Daarom nu mijn hartelijke dank.
Ik hoop dat de Deelraad dit schrijven leest.

► RIEK ZWAAN, EEN DAME DIE GRAAG WANDELT

De aanhouder wint
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De Griep en ik

Iedereen in Nederland is in de greep 
van De Griep. Velen zijn ziek, zie-
kenhuizen liggen vol met mensen 

met complicaties en er worden daar-
door zelfs operaties uitgesteld. Ik ben 
elk jaar wel een paar weken goed ver-
kouden, maar met wat hoestsnoepjes, 
een beetje smeren, of even stomen 
is dat meestal snel over. Dit jaar tot 
mijn grote verbazing niet. Ik ben bijna 
2 maanden aan het hoesten, ik heb 
zelfs al een paar keer wat koorts ge-
had en het eten zocht af en toe op 
verschillende manieren een uitweg uit 
mijn lichaam. Hierdoor kon ik ook niet 
eten wat ik gewend ben, veel en lek-
ker en graag ook nog een koekje of 
wat nootjes ’s avonds op de bank. Ik 
ben zelfs een kilo of 5 afgevallen de 
afgelopen maanden. Dat kan absoluut 
geen kwaad, ook nu ben ik nog ruim 
100 kilo, maar inmiddels geen 109 kilo 
meer. Maar gedwongen lijnen, zonder 
dat je daar zelf voor kiest, dat is niet 
waar ik blij van word. Het beperkt je 
enorm in je sociale leven, waardoor 
ik veel nieuwjaarsrecepties heb ge-
mist en zelfs voor het eerst in jaren 
de herdenking van de Februaristaking 
moest missen. Dat laatste deed het 
meest pijn, juist nu met de gemeente-
raadsverkiezingen voor de deur. 

Het is nu extra nodig om ons uit te 
spreken tegen het racisme, het opko-
mende politieke geluid dat onderlinge 
verdeeldheid predikt in plaats van so-
lidariteit. Gelukkig kan ik met een po-
sitieve stem mijn invloed op 21 maart 
aanstaande ook nog laten gelden. 
Zelfs als de griep weer erger wordt 
zal ik gaan stemmen. Mijn pakes en 
beppes (opa’s en oma’s) hebben 100 
jaar geleden gestreden voor het al-
gemeen kiesrecht, ik kan het gewoon 
niet maken om niet te gaan stemmen. 
Ik heb ook nog nooit verzaakt, sommi-
ge dingen zijn mij heilig. En als je niet 
mee doet om je eigen vertegenwoor-
diging te kiezen, verspeel je mijns in-
ziens ook het recht om te klagen over 
de politiek. En er is echt iets te kiezen 
en er zijn ook wel degelijk verschillen 
tussen de partijen. 

Ondertussen denk ik er over na of ik 
in oktober wel een griepprik ga ha-
len. Als 65-plusser kan ik dat gratis 
doen, maar het is dit jaar voor het 
eerst dat ik er over na heb gedacht. 
De lente staat voor de deur, dus ook 
dit jaar gaat het hoesten en proesten 
wel weer over. Maar in het najaar zal 
ik dit keer zeker overwegen om de 
griepprik wel te halen. Dan moet je 
het ook maar net treffen dat je inge-
ent wordt tegen het goede griepvirus, 
maar het schijnt de symptomen in elk 
geval te verzachten. Ik heb nog vol-
doende bedenktijd, maar het scheelt 
vast heel veel smeren, hoestsnoepjes 
en slapeloze nachten. Voor mij en/of 
mijn liefhebbende echtgenote.

HANS STAPHORSIUS
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Allereerst wil ik aangeven dat het zeer po-
sitief is dat zoveel bewoners iets van de 
EHBO geleerd hebben. Wat ik alleen erg 
jammer vind, is dat hierbij niet gedacht is 
aan de plaatselijke EHBO verenigingen. In 
Nieuw-West zit al ruim 60 jaar een goede 
vereniging. Deze vereniging gaat echter 
met sprongen achteruit doordat we geen 
cursisten krijgen voor onze cursussen. 

Het is jammer dat het Stadsdeel niet aan de 
vereniging in het eigen stadsdeel gedacht 
heeft. Ik weet niet of dat de bedoeling was, 
maar het werkt niet erg motiverend voor 
hardwerkende vrijwilligers. Ook weet ik 

dat EHBO verenigingen in de andere stads-
delen dezelfde problemen hebben, Amster-
dam telt in totaal zes EHBO verenigingen.

In januari 2019 gaan we weer proberen op 
te starten om een cursus te organiseren in 
Geuzenveld. Als u geslaagd bent dan kunt 
u dit diploma gebruiken om u aan te mel-
den voor hulpverlening bij evenementen. 
Als u dit via ons doet dan krijgt u daar een 
vrijwilligersvergoeding voor en natuurlijk 
wordt er voor materiaal en kleding ge-
zorgd. Dit diploma kunt u ook gebruiken 
als u met kinderen gaat werken. Het is een 
officieel erkend diploma van het Oranje 

Kruis. Uiteraard leert u reanimeren en met 
de AED werken. De prijs voor de cursus is 
€ 195,00 inclusief een officieel examen dat 
afgenomen wordt door een neutrale arts en 
kaderinstructeur. De meeste ziektekosten-
verzekeraars betalen een groot deel van de 
cursus terug.

Als u interesse heeft in een EHBO cursus 
kunt u kijken op de volgende website: 
www.ehbo-tuinstedeneo.nl. 
U kunt mij natuurlijk ook bellen voor infor-
matie: 020 613 25 00. Aan dit telefoonnum-
mer hangt een antwoordapparaat en ik bel 
altijd terug.

► THEA SCHAAFSMA

Reactie op het stukje over het 
Rode Kruis uit GaSet 73

INGEZONDEN BRIEF

BEWONERSBRIEF

December 2017 was een bijzondere maand waarin ik 
toch wel gigantisch tegen de nieuwe digitale tijd ben aan-
gelopen.

Half december kwam Ziggo een nieuwe router én een nieu-
we mediabox plaatsen. Ik was zo bijdehand om meteen een 
mannetje te vragen. En jawel, het mannetje heeft direct mijn 
mobiele telefoon, mijn tablet en mijn laptop verbonden met 
de router. Naderhand kwam ik erachter dat ik vergeten was 
om ook mijn printer te laten verbinden. Dat was nog een hels 
karwei, gebeld met leverancier en jawel, printer was ook weer 
wireless. Dat duurde maar even, nu zit ik weer met een kabel-
tje. Zo irritant. De mediabox kwam met een nieuwe afstands-
bediening voor de tv, dus andere knoppen en op de achterkant 
een heel toetsenbord. De tv-zenders zaten nog wel op dezelfde 
plek, maar de radio via mijn tv laten lopen is van een heel an-
dere orde. Hier moet nog wat tijd aan besteed worden.

Begin december vertoonde de verlichting van mijn mooie 
paarse Panda wederom kuren. De garage heeft het euvel toch 
weer kunnen verhelpen, maar vermeldde wel dat de volgende 
keer waarschijnlijk de boordcomputer vervangen diende te 
worden. Hier schrok ik van: ik zag op tegen de enorme kos-
ten die dat met zich mee zou brengen. Nu speelde het al een 
tijd door mijn hoofd om een nieuwe Panda te kopen, dus pra-
ten met de Fiat-dealer. De week erna kon ik mijn nieuwe auto 
ophalen, een prachtige zwart glimmende Panda met allemaal 
nieuwe snufjes. Die nieuwe snufjes was het toverwoord. Ik be-
greep er niets van, wilde een andere zender op de radio, ging 
ineens mijn telefoon iemand bellen. Had ik de verkeerde toet-
sen op mijn stuur gebruikt!!! Enfin dit zal in de loop van de tijd 
wel gaan wennen.

De vrijdag voor kerst zei mijn mobiele telefoon doe-het-zelf-
maar. Kon ik die zaterdag voor kerst, tussen de boodschappen 
door, nog naar de Media Markt. Heb dus nu een nieuwe mo-
biel en ook met dit apparaat heb ik mogelijkheden die ik niet 
eerder had. Gelukkig had ik de vorige keer via de Media Markt 
een ‘Geek’-verzekering voor maar € 1,59 per maand afgeslo-
ten en heb ik onbeperkt ondersteuning van een deskundige 
op ICT-gebied. De ‘Geek’ (deskundige) bij Media Markt heeft 
voor mij in de winkel alvast alles van mijn oude mobiel (die 
dus dood was) over kunnen zetten naar mijn nieuwe mobiel. 
Zo gelukkig met zo’n mannetje. Thuisgekomen zocht mijn 
nieuwe mobiel meteen contact met mijn internet en dat werkte 
dan wel weer gelijk. Daar wordt een mens heel blij van.

Het was wel wat veel voor een gepensioneerde die opgegroeid 
is met apparaten die hoogstens een stekker hadden. Toen ik 
nog werkte kon ik alles heel goed bijbenen, maar zo zie je maar 
dat je snel achterop raakt als je niet meer werkt. Toch heb ik 
door deze situaties de afgelopen tijd weer een hoop bijgeleerd.

► ADA WALLIEN 

De nieuwe tijd Mater is water: Sloterplas

soms lijk je dood
geen rimpeltje, niets
en dan weer schitter je in avondrood
als ik langs je fiets

een straal fontein
springt uit je,
van groot naar klein
wisselend spuit je

je vangt de maan
of de zon in je golven
en laat weer gaan,
onder regen bedolven

je grillige omtrek
en enorme diepten
ontvangen de vogeltrek
waar eens paden liepen

een plas, een meer, 
vrij als een meerval zwem ik in je,
je verandert, keer op keer

in mijn jeugd, daar begin je

► LOES RAYMAKERS

Foto’s : Ada Wallien en Marleen Bressinck

GEDICHT
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STRIP  door Arta Balina

► CHARLOTTE LEHMANN 

Stratenboek
In de tijd die voorbij ging tussen het ver-
schijnen van de vorige GaSet en het druk-
ken van dit nieuwe exemplaar, kwam er 
geen nieuw boek uit dat over Geuzenveld, 
Slotermeer of Nieuw-West in het algemeen 
ging. Toch moest er hier een recensie ver-
schijnen. Wat te doen? Naar de bieb. Op de 
plank met de boeken over Amsterdam en 
omgeving vond ik een ietwat beduimeld, 
langwerpig boekje. ‘Plein ’40-’45 en andere 
straatnamen als herinnering aan het verzet’ 
staat op de voorkant. Uit 1993. Ouder dan 
ik. Op een recensie zal niemand meer zit-
ten te wachten. Daarom op deze plek een 
liefdevolle ode aan een enkele straat uit het 
boek. 

Toen ik net in Amsterdam was, woonde ik 
een aantal jaar in de straat die naar Reina 
Prinsen Geerligs is vernoemd. Ik werd er 
19, 20 en uiteindelijk 21, de leeftijd waar-
op zij in 1943 gearresteerd en gefusilleerd 
werd, wegens haar hulp aan Joodse on-
derduikers en Engelandvaarders. Lang 
was ze de enige vrouw naar wie een straat 
vernoemd was, tot vorig jaar de bruggen 
over het water in het Gerbrandypark ook 
vernoemd werden. Naar verzetsheldinnen. 
Beter laat dan nooit. We kunnen dus een 
nieuwe, aangevulde editie van het boekje 
maken. Wie doet er mee?

Ik deed leuke dingen in het huis in de Rei-
na Prinsen Geerligsstraat. Jongemensen-
dingen. Soms stond ik in de keuken te ex-
perimenteren met potjes en pannen. Soms 
vierde ik feest met vrienden in de woon-

RECENSIE

kamer. Soms zat ik aan de eetkamertafel 
te studeren, met uitzicht op het blauwe 
straatnaambord. Dan dacht ik vaak aan 
haar. Al wonen we nu ergens anders, Reina 
Prinsen Geerligs is meegegaan met mij en 
de mensen met wie ik bij haar woonde. ‘De 
RPG’ noemen we de straat en de tijd dat 
we er verbleven. Of soms zelfs - melig - ‘the 
arh pie djie’, op z’n Engels. Straatnamen 
van verzetshelden: ze zijn erfgoed. Waar ik 

ooit nog wonen zal: RPG gaat in gedachten 
mee. 

Noot van de redactie: Dit was de laatste re-
censie die Charlotte heeft geschreven voor 
de GaSet. Wij danken haar voor haar inzet. 
Maar vinden het jammer dat ze stopt met 
deze rubriek. Wie wil graag het stokje van 
haar overnemen? Mail naar gaset@eigen-
wijks.nl als u interesse heeft.



Pret

De laatste dag van februari 
 nam ik vrij om te gaan 
schaatsen op de baan in 

het Olympisch Stadion. Bleken mijn 
kaartjes voor de dag ervoor te zijn. 
Vervelend, vooral voor degenen die 
ik blij had gemaakt met kaartjes die 
over waren. Dooie ijsmus.

Gelukkig ging al snel het gerucht 
dat in de Tuinen van West wel ge-
schaatst kon worden, al zat het hek 
nog dicht. Op de fiets, oostenwind 
mee, hek over, schaatsen onder en 
rijden maar. Een man zei dat het 
door al het gekraak klonk alsof je 
schaatste over een zak chips. Ik zei 
'die ga ik gebruiken' maar kon mij er 
eigenlijk niets bij voorstellen. Door 
de sneeuw en wind was het echt 
werkijs, maar aan werken is nog 
nooit iemand doodgegaan. Althans, 
niet in mijn familie. Aan ijs misschien 
wel.

Twintig minuten ging het goed en 
toen zakte ik erdoor of ik reed erin. 
Ik dacht het eerste, maar iemand 
zei later 'had je dat gat niet gezien?' 
Onduidelijk dus. Hoewel het water 
maar veertig centimeter diep was, 
toch nat tot mijn navel. Uit zo'n on-
diep wak stappen is nog best lastig.

Bibberend naar de kant. Daar kwam 
net een stel aangelopen. De man 
vroeg of hij iets voor me kon doen. 
Ik dacht ja, breng mij en mijn fiets 
naar huis en ik zei: nee hoor. Zijn 
vrouw vroeg of ik warme chocolade-
melk wilde maar ik wilde naar huis. 
Daar stond ook nog chocolademelk. 
Natte sokken en handschoenen uit 
en weer over het hek. Binnen een 
mum van tijd veranderde mijn natte, 
bevroren joggingbroek in een har-
nas. De oostenwind, nu tegen, was 
niet leuk. Ik voelde mij weer zeven. 

Thuis zou ik eigenlijk door de brand-
weer uit de broek geknipt moeten 
worden, maar ik wist mijzelf te be-
vrijden. De chocomel bleek al te zijn 
opgedronken. Les 1: nooit over een 
hek klimmen. Les 2: niet in een war-
me dikke joggingbroek schaatsen 
maar in zo'n lelijk strak ding. En kom 
nu maar op met die lente.

HUGO HOES
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Hugo 
in de buurt
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Ooit van ‘plogging’ of ‘troeptrimmen’ ge-
hoord? Dat is vuilnisrapen onder het joggen 
en is waanzinnig populair. In het Sloterpark 
kom ik regelmatig een vrouw tegen met een 
Golden Retriever op leeftijd. Zij prikt onder 
het wandelen. Intrigerend, iemand die te-
gen de klippen op stug doorgaat met het op-
ruimen van andermans vuil. Deze mevrouw 
verdient wel een boom! Toen ik haar weer 
bezig zag in de buurt van de kinderboer-
derij vatte ik moed en vroeg haar om een 
interview. In haar lichte gezellige woning 
met uitzicht op het Sloterpark staat ze me 
te woord.

Hoe lang prikt u al vuil rond de Sloterplas 
en wat was de reden dat u ermee begon?
Elf jaar geleden kwamen mijn man en ik in 
deze flat wonen vlakbij de prachtige Slo-
terplas, maar wat was het vuil! Overal lag 
troep, die ook in het water terecht kwam. Zo 
slecht voor de dieren, de vissen en de vo-
gels! Toen heb ik gewoon zelf de handen uit 
de mouwen gestoken. Ik prik nu al tien jaar 
lang twee keer per dag tijdens het wandelen 
met onze hond Goskaah aan deze (weste-
lijke) kant van het Sloterpark.

Wat voor voorwerpen vindt u zoal tijdens 
uw vuilprik-hondenuitlaat-wandeling? 
Ik heb weleens een pistool gevonden, dat 
was wel heftig. Maar ook een brandkast en 
een flatscreen televisie. Best veel portemon-
nees met pasjes erin, die breng ik naar het 

dichtstbijzijnde politiebureau. Er liggen er-
gerlijk veel joint tubes, plastic flesjes, onder-
broeken, condooms en vieze doekjes. Het 
Ruige Riet is cruisegebied geworden, daar 
worden zulke dingen vooral achtergelaten. 
Maar ik vind ook spuiten, schoenen en ten-
ten. Tenten zijn best zwaar op te ruimen, 
vaak lukt het me niet eens. Een Turkse brui-
loftsdecoratie in de vorm van kleine rode 
en witte plastic bloemetjes blijft altijd heel 
lang liggen: het vergaat niet. Die prik ik stuk 
voor stuk op. Bij de kinderboerderij vis ik ze 
ook vaak uit het water. En elk scherfje glas 
verzamel ik, dat is zo gevaarlijk voor de die-
ren, vooral als ze erin trappen. 

Wat voor reacties krijgt u?
Ik krijg veel positieve reacties. Maar som-
mige jongeren kunnen heel brutaal zijn. Als 
ik ze aanspreek op de rommel die ze weg-
gooien, zeggen ze: “Daar betalen we toch 
voor, dat ze dat opruimen.” Dan vraag ik 
ze: “Werk je dan?” Nee dus. De werkenden 
betalen de stadsreiniging, niet de hangjon-
geren.

Hebt u andere mensen geïnspireerd, die 
dan daadwerkelijk ook zijn gaan prikken?
Veel mensen vragen me, waar je zo een grij-
per kan ophalen. Een mevrouw is daadwer-
kelijk gaan prikken, die kreeg de grijper van 
een medewerker van de stadsreiniging. Ver-
der heb ik geen contact gehad met de stads-
reiniging of de gemeente.

Raakt u nooit zo gefrustreerd door de 
blijvende aanvoer van zwerfvuil, dat u 
geen zin meer hebt om te prikken?
Nee hoor, ik ga gewoon door, ook al ben ik 
soms teleurgesteld in mensen. Erg is dat je 
bang moet zijn voor agressie als je mensen 
op hun gedrag aanspreekt. Waar blijft de 
handhaving? 

P.S. Een gratis grijper is op verschillende 
manieren te verkrijgen. Als je de gemeente 
belt op 14020 kun je erom vragen. Ook bij de 
Stichting Vrijwillige Zwerfafval Opruimers 
kun je een grijper krijgen als je je online in-
schrijft. Zie www.svzo.nl.

► CHRISTIANE BAETHCKE

Troepwandeling met de hond
Interview met Rachel Reijnoudt 

Zwerfafval is een groot probleem in Geu-
zenveld. Veel buurtbewoners ergeren zich 
aan alle troep op straat. Vanuit het Buurt-
panel Geuzenveld is er daarom een werk-
groep gestart om iets aan het afvalprobleem 
te doen. Deze werkgroep van bewoners 
organiseert met ondersteuning van Eigen-
wijks en ambtenaren van het stadsdeel een 
actiemaand om het afvalprobleem onder 
de aandacht te brengen. De actiemaand 
is gestart op de Landelijke Opschoondag 

op 24 maart. Een groep buurtbewoners is 
vanuit het PlusPunt de wijk in gegaan om 
zwerfvuil van straat te halen. De dag werd 
afgesloten met koffie, thee en gebak in het 
PlusPunt. 

De rest van de maand maart en een deel 
van de maand april zal de werkgroep veel 
op straat te zien zijn om met buurtbewo-
ners in gesprek te gaan over afval. Er zullen 
dan ook herbruikbare boodschappentassen 

worden uitgedeeld, zodat we niet steeds 
die plastic tasjes hoeven te gebruiken. 
De actiemaand sluiten we af op 18 april 
met opnieuw een grote opruimactie in de 
buurt. Vanaf 14.30 uur gaan we vanuit het 
PlusPunt de buurt in voor een grote lente-
schoonmaak. Na afloop is er een feestje 
voor de deur van het PlusPunt, met hap-
jes, drankjes, spelletjes en een luchtkussen. 
Wilt u meedoen? Of meer informatie? 
Mail dan naar nathan@eigenwijks.nl. 

► NATHAN RIRIHENA

Actiemaand voor een 
schoon Geuzenveld

Samen papier prikken voor een schoon Geuzenveld.

Rachel met haar hond Goskaah in het Sloterpark. 
Foto: Christiane Baethcke
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>  medio mei de werkzaamheden rond 
het circuit Burg. Roëllstraat ten 
behoeve van de aanleg van de vrije 
busbaan voor de Westtangent gereed 
zullen zijn,

>  op 22 juli 2018 de Noord/Zuidlijn 
gaat rijden, en dat tegelijkertijd het 
nieuwe openbaar vervoer netwerk 
van start zal gaan,

>  dit inhoudt dat vanaf die datum lijn 
14 uit het westen gaat verdwijnen en 
negen van de vijftien tramlijnen een 
nieuwe route gaan rijden,

>  het Sloterpark heel langzaam een 
waas van nieuw groen krijgt en dat 
dit voorjaar voorspelt,

>  er zich een dependance van het  
debatcentrum ‘de Zwijger’ bij  
het Sloterpark gaat vestigen en  
wel in het oude koffiehuis in de  
Burgemeester Rendorpstraat,

>  er actief nieuwe initiatieven inge-
bracht worden voor de Toekomst 
Plein ’40-’45,

>  ook in Nieuw-West een BuurtBuik  
is geopend,

>  BuurtBuik strijdt tegen voedselver-
spilling. Zij haalt op diverse plekken 
overtollig voedsel op en deelt dit 
met buurtbewoners. Elke zondag om 
13.00 uur kunt u aanschuiven bij een 
gratis maaltijd in de Plint in Geuzen-
veld, Cornelis Outshoornstraat 60.  
Aanmelden is niet nodig. Voor  
meer informatie kunt u terecht op:  
www.buurtbuik.nl,

>  er ook dit jaar weer gezondheids-
ambassadeurs worden opgeleid 
voor Geuzenveld en Slotermeer via 
Eigenwijks,

>  het tegenwoordig verboden is om 
eendjes te voeren op onder andere 
het Lambertus Zijlplein en bij de  
Albardagracht en dat ervoor bekeurd 
gaat worden vanaf  1 april vanwege 
rattenoverlast. Er zijn op diverse 
plaatsen in Geuzenveld en Sloter-
meer bordjes geplaatst,

>  er ook een alcoholverbod is ingesteld 
voor het Lambertus Zijlplein,

>  in week 10 het boek gepresenteerd is 
‘Tussen Andreasplein en het Zwarte 
Pad’, geschreven door bewoners van 
Nieuw-West, ook uit Geuzenveld en 
Slotermeer,

>  de volgende editie van de GaSet 
alweer de 75ste is!?

Nieuw in Slotermeer
Monique Mijnals woont nu ongeveer vier 
jaar in Slotermeer. Waar ben ik in beland, 
dacht Monique in het begin. Slotermeer 
leek op vele punten achterstallig en anders 
dan alle andere wijken in Amsterdam waar 
ze heeft gewoond. Maar toen ze meer men-
sen leerde kennen en het multicultigevoel 
kreeg begon Slotermeer te kriebelen. Ze 
ging er op uit om Slotermeer te leren ken-
nen door onder meer foto’s te maken van 
kunstwerken en standbeelden. 

Wie is Monique?
Monique is geboren in Suriname. Op haar 
vijfde verhuisde ze naar Eindhoven. Op 
haar achttiende ging ze naar Amsterdam. 

Muziek als motor
“Ik ben een laatbloeier als het op muziek 
aankomt. Na het overlijden van mijn zus 
heb ik heel veel inspiratie gekregen. Ik 
voelde en wist dat het leven zo voorbij kon 
zijn. Dat heeft me echt een boost gegeven. 
Ik ben gitaar gaan leren spelen en begon 
met zingen. Dat pas op mijn dertigste.”

Welke muziek maak je? 
“Mijn helden zijn Nina Simone, Aretha 
Franklin, Lizz Wright, 80’s Herbie Hancock 

en Chaka Khan toen ze jonger was. Vooral 
stemmen van donkere vrouwen. Ik wilde 
eigen muziek maken. De basis is voor mij 
de gitaar en de stijlen zijn folk, jazz en pop. 
Ik speelde met een bassist en zo leerde ik 
verder aan eigen nummers te werken.” Ze 
heeft veel met de Surinaamse muziekscene, 
zoals bijvoorbeeld Fra Fra Sound. 
In 2010 kwam er een demo-CD uit. De toet-
senist arrangeerde het. “Toch voelde dat 
niet helemaal als mezelf. Ik vond het voor 
80 procent oké, maar ik miste toch mijn 
eigen sound. Ik besloot terug te gaan naar 
mezelf met alleen gitaar, drums en bas.” 

En nu?
“Ik heb het gevoel dat ik veel meer heb ge-
leerd. In het begin had ik nog niet de ken-
nis die ik nu wel heb. Ik heb nu rust en kan 
relaxter werken aan eigen werk. Dus ik heb 
een bepaalde rust, maar niet helemaal, want 
er is nog geen nieuw album of werk.” Mo-
nique werkt aan nieuwe nummers die over 
liefde en inspiratie gaan. Nummers voor 
haar zoon en zus, het komt heel dichtbij. 

Wat wil je bereiken? 
“Ik wil nog beter worden en nieuwe num-
mers maken. Maar bovenal wil ik genieten 
van de muzikale reis die ik nu maak. De 

rest komt dan vanzelf. Ik heb al veel opge-
treden, bijvoorbeeld bij het TV-programma 
Vrije Geluiden, dat nog op YouTube te zien 
is, een heel mooi moment, en ik werk ver-
der aan nieuwe nummers. Daarnaast werk 
ik aan een online TV-programma over Afri-
ka. Ik wil de negatieve draai die vaak aan 
de diaspora wordt gegeven veranderen; 
binnenkort komt daar meer over.”

Er is veel jeugd in Slotermeer en Geu-
zenveld? 
Ze luisterde in de tram naar jongeren, die 
nog niet wisten wat ze wilden worden. Dat 
begreep Monique heel goed. “De maat-
schappij dwingt je iemand te worden die je 
misschien niet wilt worden. Durf daarom 
naar jezelf te luisteren en durf te uiten en te 
doen wat je denkt dat goed is.” 

Meer over Monique Mijnals op YouTube en 
Facebook. E-mail: mijnals@gmail.com

► ADA WALLIEN 

Markante gebouwen in 
Geuzenveld-Slotermeer: 
Molen ‘De Bloem’

► KAMAL BERGMAN

Inspiratie door verlies

De molen was tot 1960 in bedrijf. Foto: Ada Wallien
.

► ADA WALLIEN 

Markante
gebouwen?
De GaSet is een wijkkrant voor en door be-
woners van Geuzenveld/Slotermeer. Als 
bewoner ben ik best nieuwsgierig naar de 
geschiedenis van markante gebouwen in 
onze wijk, en ik wil daar stukjes over gaan 
schrijven. Tenslotte heeft onze wijk meer te 
bieden dan zomaar een hoop stenen en veel, 
heel veel groen.

Aan de Haarlemmerweg staat bijvoorbeeld 
een prachtige molen, aan de Aalbersestraat 
staat nog een deel van een oude parochie 
met de mooie naam van Onze Lieve Vrouwe 
van Zeven Smarten. Een mens zou zomaar 
willen weten wat die Zeven Smarten zou-
den kunnen zijn. En hoe de bestemmingen 
van deze markante gebouwen in de loop 
van de jaren veranderd zijn.
Zelf ben ik nieuwsgierig naar de geschiede-
nis van Hotel Slotania, dat bestaat al zolang 
de wijk er is. Wie is het hotel ooit begonnen 
en hoe heeft het stand kunnen houden door 
alle recessie-jaren die we hebben gehad, zo-
wel in de jaren ‘80 als in het begin van de 
21ste eeuw.

Weet u ook een markant gebouw of mis-
schien een beeld waar u meer van zou wil-
len weten of heeft u een mooi verhaal over 
een gebouw dat in onze wijk staat? Laat het 
mij weten en ik ga het uitpluizen. 

We hebben in onze wijk zoveel om trots op 
te zijn en we horen dat te weinig. Zowel be-
woners als politici weten heel goed aan te 
geven wat er mis is in onze wijk, maar dat 
wonen in de eerste geplande tuinstad zo 
mooi en prettig kan zijn, kijk, daar hoor je 
heel weinig over.

U kunt uw verzoek mailen naar: 
adawallien147@gmail.com

>>>>>>>> 

Wist u 
dat…?

Monique werkt aan nummers die over liefde en 
inspiratie gaan.

OPROEP

Heeft u dat nou ook, dat je door een 
straat rijdt en opeens zie je daar een 
gebouw waarvan je niet eens wist dat 
het er stond. Of dat je een gebouw ziet 
waarvan je je afvraagt hoe komt dat 
daar?

Zelf was ik nieuwsgierig naar de molen 
op de Haarlemmerweg en wat blijkt, 
er valt veel meer over te vertellen dan 
je zo zou bedenken. Een uurtje achter 
je laptop brengt je al heel ver, want er 
zijn behoorlijk wat sites die informatie 
verschaffen. Ik beperk me tot een korte 
geschiedenis. 

De molen aan de Haarlemmerweg 
staat afgebeeld op een gevelsteen in de 
Marnixstraat op nr 285 en is daarop te 
zien als een standermolen uit 1610 als 
voorganger van de stadswalmolen uit 
1768. De molen is van 1768 tot 1878 een 
korenmolen met achtkantige boven-
kruier met stelling geweest. In die tijd 
stond de korenmolen ‘De Bloem’ op de 
kop van de Bloemgracht, een bolwerk 
van de Buitensingelgracht, wat nu het 
Tweede Marnixplantsoen heet. De Bui-
tensingelgracht was toen de grens van 
de stad. Na 1870 werden plannen ont-
wikkeld om de stad uit te breiden met 
als eerste de Marnixstraat, de molen 
stond in de weg en moest verplaatst 

worden. De molen werd verplaatst 
naar het grondgebied Sloten, beter be-
kend als Landlust. In 1921 werd het 
grondgebied Sloten bij de stad Amster-
dam gevoegd en zo stond de molen De 
Bloem weer in Amsterdam. De molen 
werd geplaatst op 1200 roeden van de 
Haarlemmerpoort.
Het gebruik van de molen heeft een 
rijke geschiedenis, zoals hij eerst een 
standermolen was en dan later een ko-
renmolen werd. Na 1931 is de molen 
gemoderniseerd met een elektrische 
maalstoel, zodat er ook bij windstilte 
gemalen kon worden. Na de Tweede 
Wereldoorlog is de molen nog een keer 
gemoderniseerd en is tot 1960 in bedrijf 
gebleven. 

Uiteraard is er nog veel meer te vertel-
len over de molen, zeker hoe de molen 
technisch in elkaar zit. Die informatie 
is allemaal online te vinden in de on-
derstaande sites. De molen is normaal 
niet te bezoeken, alleen op de Natio-
nale Molendag op 12 en 13 mei 2018 
kun je de molen bezichtigen. Ik zou 
zeggen: bezoek de molen die als trots 
van Slotermeer staat glimmen aan de 
Haarlemmerweg.

Bron: Wikipedia, Geheugen van West, 
de Molendatabase.
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DEZE PAGINA IS TOT STAND GEKOMEN IN 
SAMENWERKING MET EMMELIE DHUYVETTER, 
VOORUIT WIJKCOÖRDINATOR SLOTERMEER-WEST

Foto’s: Vooruit

De Gezondheidsambassadeurs van Nieuw-
West organiseren een gezellige, gezonde 
middag voor ouders met kinderen van 0-12 
jaar, op woensdag 25 april 2018 van 13.00 uur 
tot 17.00 uur in de Fruittuin van West (Tom 
Schreursweg 48, Amsterdam).

Zoek je gratis inspiratie en informatie voor 
een gezondere leefstijl met je gezin? Kom 
bij ons proeven, spelen, knutselen, lachen, 
koken, beleven en nog veel meer, tijdens het 
gezondheidsfestival. Het festival is gratis 
toegankelijk en prima bereikbaar per auto en 
fiets. Tevens rijdt er een gratis pendelbusje 
vanaf de Lidl, Cornelis Outshoornstraat.

Wat gaan we doen tijdens deze middag?
Je kunt spelenderwijs leren, ontdekken 
en proeven dat gezondheid veel 
meer is dan gezond eten. Je 
ervaart bijvoorbeeld dat 
je heerlijk kunt ontspan-
nen samen in de na-
tuur. We willen jullie 
inspireren om naar 
buiten te gaan, laten 
zien dat gezond leven 
heel dicht bij huis kan 
en dat dit weinig tot 
geen geld kost. Je kunt 
ravotten op de enorme bult 

met aarde en door de tunnelbuizen kruipen, 
kippetjes zien en voorzichtig aaien. Zien 

waar de kippen hun eieren leggen 
en dat deze eieren dus niet uit 

de fabriek komen. Je ver-
wonderen over hoe de 

fruitbomen bloeien en 
later hoe de appels en 
de peren groeien aan 
de boom. Zien dat er 
groente groeit in de 
moestuin. 

Daarnaast is dit een plek 
waar je kunt zien hoe je 

met duurzaamheid om kunt gaan. Er wordt 
bij de Fruittuin van West alleen met biolo-
gische producten gewerkt. Tevens is er een 
biologische winkel en hun huis is een Ea-
rthship. Kinderen kunnen deelnemen aan 
een kookworkshop, muziekworkshop, je 
mag meedoen met papier-maché, er worden 
ontspanningsmassages gegeven… Kortom: 
alle aspecten op het gebied van gezondheid 
vind je hier terug: gezonde voeding, slapen, 
bewegen, sociale contacten en een gezonde 
leefomgeving.

Nieuwsgierig geworden naar onze middag? 
Kom kijken en geniet!

► PETER BURCHARTZ

Gezondheidsfestival voor Ouder en Kind

'Ik speel graag op het voetbalveldje.'

Khaoula vertelt:

“Ik vind het voetbalveldje 
superleuk want daar voetbal ik 
altijd of ik speel daar gewoon, 
en ik speel met mijn vriendin.
En ik speel ook bij de speeltuin 
omdat daar een schommel is 
en zo. 
Daar speel ik ook vaak en het 
is gewoon superleuk!”

Niet alleen VoorUit organiseert regelmatig allerlei 
activiteiten voor kinderen. Ook in de Huizen van de Wijk 
worden er wekelijkse diverse activiteiten voor kinderen 
van allerlei leeftijden georganiseerd.

In het huis van de Wijk Slotermeer, de Honingraat 
(Slotermeerlaan 103 tegenover Plein ’40 –’45) kunnen kinderen 
tussen 8 en 12 jaar op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur terecht 
voor theater en zang, op woensdag van 09.00 tot 10.00 uur is er 
peuterdans voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en op donderdag van 
16.00 tot 18.00 uur zijn er taekwondolessen voor kinderen tussen 
de 4 en 15 jaar. Voor een uitgebreid programma, loop binnen bij 
de Honingraat en vraag het weekprogramma aan de balie.

In het huis van de Wijk Geuzenveld, het PlusPunt 
(Albardakade 5 -7, eindhalte tram 13) is op woensdag van 14.30 
tot 15.30 uur voor kinderen van 4 en 5 jaar een dans-speelgroep 
en is er tevens van 14.30 tot 16.30 uur huiswerkbegeleiding voor 
de groepen 3 tot en met 6. Op vrijdag is er judoles, van 16.30 tot 
17.30 uur voor kinderen van 4 tot en met  6 jaar en voor kinderen 
vanaf 7 jaar, van 17.30 tot 18.30 uur. 
Voor een uitgebreid programma, loop binnen bij het PlusPunt en 
vraag het weekprogramma aan de balie.

'Ik speel graag in de speeltuin.'
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DE MEERVAART
GaSet geeft 10 x 2 vrijkaarten weg voor Melk & Dadels 
op zaterdag 28 april om 20.15 uur. 

8

COLOFON
GaSet is een uitgave voor en door bewoners van  
de buurten in Geuzenveld en Slotermeer  
(Stadsdeel Nieuw-West). 

Redactie Ada Wallien, Arta Balina (strip), Christiane  
Baethcke, Emmelie Dhuyvetter (GaSet Junior), Gerard 
Valentijn, Henriette de Willigen, Joke de Jong, Kamal 
Bergman, Leo Koning, Linda El Omari, René Torley 
Duwel, Ronnie Toestrook (tekening voorpagina), Rose 
van Dongen en Thea Schaafsma. Met ondersteuning van 
Marleen Bressinck (Stichting Eigenwijks)

Correspondent Massoud Memar
Columnisten Hans Staphorsius en Hugo Hoes 
Literair recensent Charlotte Lehmann
Met bijdragen van De Meervaart, Guusje Welsing, 
Hedda van Rozelaar, Loes Raymakers, Lous Akkerman, 
Nathan Ririhena, Peter Burchartz en Riek Zwaan. 

Ontwerp Stephan de Smet
Drukker Flevodruk Harlingen
Verspreiding Door Verspreidingen
Oplage 24.500 stuks

Voor informatie en kopij
Stichting Eigenwijks, De Honingraat, 
Slotermeerlaan 103-H, 1063 JN Amsterdam
Telefoon 020-3460670
Aanleveren kopij, oproepjes en bijdragen bij gaset@eigen-
wijks.nl uiterlijk op woensdag 13 juni 2018 om 12 uur.

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina’s gepresenteerde informatie 
kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze pagina’s mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de 
rechthebbende(n) op het auteursrecht, c.q. de uitgever van deze uitgave, door de 
rechthebbende(n) gemachtigd namens hem/hen op te treden.

Naam: Rose van Dongen
Wijk: Slotermeer
Nationaliteit: Nederlandse
Hobby’s: schrijven, tekenen en schilde-
ren, toneelspelen, vrijwilligerswerk onder 
andere: gezondheidsambassadeur, redac-
teur bij de GaSet, hand- en spandiensten 
bij een woongroep. Genieten van de kin-
deren, kleinkinderen en vrienden. Ook 
mag ik graag kennis vergaren en deze 
uitdragen. 

Iets over mijn werk bij de GaSet:
Ruim tien jaar geleden meldde ik me 
aan bij de wijkkrant de GaSet en ik zit 
er nog steeds. Ik vind dat de GaSet een 
grote bijdrage levert aan de bewoners van 
Geuzenveld- Slotermeer. Het is een krant 
voor en door bewoners, van en voor ons 
allemaal. Voor deze krant mag ik graag 
een kijkje nemen in iemands persoonlijke 
leven, dat ik met u, als lezer, mag delen. 
Ik ben bij veel mensen thuis geweest, heb 
hun levensverhalen gehoord en er voor u 
een leesbaar verhaal van gemaakt. 

Enkele hoogtepunten waar ik deelgenoot 
van mocht worden:
•  Ik mocht onder andere een kijkje ne-

men bij een Nederlands-Turks gezin en 
zag er hun dagelijks leven, hun werk en 
de schoolgaande kinderen.

•  Ik bracht een bezoekje aan een door 
een aanslag blind geworden Iraanse 
kunstenaar. Hij moest vluchten, kwam 
in Nederland terecht en maakt hier nu 
zijn prachtige beelden.

•  De molenaar die als driejarig kind met 
zijn moeder bij Tante Nel op bezoek 
ging. Tante Nel woonde vlak bij de mo-
len, hij werd hier zo door gegrepen en 
noemde de molen dan ook: ‘De molen 

van Tante Nel’. Nu woont hij er en laat 
de wieken regelmatig draaien.

•  Bewoners vertelden over hun favoriete 
plek in de wijk, jonge mensen over het 
wonen in het voormalige verzorging-
huis Het Gerhardhuis. 

•  Op straat sprak ik mensen aan om hun 
verhaal te vangen voor de rubriek: 
‘Zegt u het maar’. 

•  Kritisch keek ik om me heen om een 
duidelijk met humor gevangen column 
te produceren.

•  Ook waren er gesprekken met de ‘gele 
golf’, onze ogen en oren van de wijk. Vei-
ligheidscoördinatoren, politie en buurt-
regisseurs kwamen aan me voorbij.

•  Ook de gezondheidszorg passeerde de 
revue met onder andere: een huisarts, 
een fysiotherapeut, de wijkverpleging 
en UNAL zorg. 

•  Kunst kwam ik tegen in verschillende 
vormen in huiskamers van de wijk, de 
Geuzenschilders en het van Eesteren 
museum.

Wat is het leukste in de buurt?
De mengelmoes en verscheidenheid van 
de bewoners. Verder de rust, de ruimte, 
het licht, het water en het vele groen.

Wat is het minst leuke in de buurt?
De misverstanden die ontstaan door de 
onbekendheid met ieders gewoonten.
Over het afval en de ratten ga ik het niet 
hebben. Daar is al heel veel over geschre-
ven en gepraat. Eens, ja eens, zal Geuzen-
veld- Slotermeer hiervan verschoond zijn, 
weet ik.

GaSet 
portret

Geuzenveld/Slotermeer is een wijk met veel verschillende natio-
naliteiten. Fotograaf Massoud Memar portretteert voor de krant 
GaSet ieder nummer een andere buurtbewoner. Massoud is voor 
GaSet Portret altijd op zoek naar bewoners die geportretteerd 
willen worden, in traditionele kleding of moderne kleding. Belang-
stellenden kunnen mailen naar: m.me18@ymail.com.

De voorstelling gaat over vrouwen die la-
veren tussen twee culturen. Ontroerende 
bekentenissen en confronterende anek-
dotes worden afgewisseld met komische 
verhalen.
Na het succesvolle ‘Nobody Home’ maakt 

regisseur Daria Bukvic samen met ex-
politicus en schrijver Tofik Dibi ‘Melk & 
Dadels’: een persoonlijke, rauwe en hila-
rische voorstelling met vier jonge Marok-
kaans-Nederlandse actrices.

Ontroerende bekentenissen en confronte-
rende anekdotes worden afgewisseld met 
komische verhalen. Het stuk gaat over 
vrouwen die laveren tussen twee culturen, 
tussen de verwachtingen van hun ouders 
en van de Nederlandse maatschappij, en 
over hun moeders, die vaak nog op rela-
tief jonge leeftijd hun vertrouwde omge-
ving en familie verlieten om een nieuw 
bestaan op te bouwen. 

Wil jij kans maken op een van deze vrij-
kaartjes? Stuur een e-mail met je naam, 
adres, woonplaats naar prmail@meer-
vaart.nl en uiterlijk 17 april krijg je bericht 
of je een van de gelukkigen bent.

Theater de Meervaart, Meer en Vaart 300, 
Amsterdam, www.meervaart.nl 

Halsbandparkieten

Drie halsbandparkieten na de storm (van 18 januari), een foto gemaakt aan de Oostoever zijde 
van het Sloterpark. Foto: Lous Akkerman

Foto: Robin de Puy.


