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Aan wie zijn deze felicitaties eigenlijk gericht? Is het de 
bewonersorganisatie Stichting Buurtbelangen Geuzen-
veld-Slotermeer, die helaas is opgeheven, maar wel een 
actieve rol had bij het opzetten van deze buurtkrant? 
Misschien Stichting DOCK, die het stokje van Stichting 
Buurtbelangen voor twee jaar heeft overgenomen? Of 
Bewonersorganisatie Eigenwijks, die sinds 2011 de on-
dersteuning van de redactie op zich heeft genomen? Of 
moeten we ons meer richten tot degene die het financi-
eel mogelijk heeft gemaakt? In dit geval de overheid.

Bij het maken van deze buurtkrant zijn verschillende 
partijen betrokken. In dit geval betrokkenen die met 
elkaar zorgen voor ondersteuning en continuïteit 
van de redactie, financiering, zorgen voor leuke, 
boeiende, actuele en belangrijke onderwerpen, 

verspreiding huis aan huis en dan moet de krant 
er elke keer ook nog leuk uitzien. Alle betrok-

kenen weten dat ze stuk voor stuk een be-
langrijke rol vervullen en dat er zonder de 

afzonderlijke inzet geen krant zou zijn.

Ik moet zeggen dat ik altijd uitkijk 
naar de nieuwe uitgave van 

de GaSet. 

Met veel plezier lees ik de stukken die de krant vullen. 
Stuk voor stuk artikelen die over de wijk gaan, over de 
mensen die er wonen, over wat bewoners bezighoudt, 
geschreven door bewoners, gelezen door (vooral) be-
woners, bestemd voor bewoners, gedragen door bewo-
ners en zo kan ik nog wel even doorgaan met als terug-
kerend woord ‘bewoners’. 

Een buurtkrant, voor en door bewoners, bestaat na-
tuurlijk bij de gratie van de inzet en betrokkenheid van 
de buurt zelf! Bewoners zijn de continue factor in de 
wijk. Zij wonen er, weten wat er speelt en leeft en we-
ten als geen ander aan te geven wat goed is voor een 
in alle opzichten gezonde wijk. 

Daarom gaan mijn felicitaties volledig naar de 
bewonersgroep die de redactie van de GaSet 
vormt! In het bijzonder wil ik Thea Schaafsma 
noemen die als zeer betrokken bewoner, 
al vanaf uitgave nummer 1 hierbij betrok-
ken is!

AHMED AFKERIN
Teamleider Geuzenveld & Sloter-
meer Stichting Eigenwijks

 JUNI 2018

GaSet,van harte!

GaSet

Jawel, de GaSet heeft een mijlpaal bereikt! Met deze 75ste uitgave heeft 
Geuzenveld-Slotermeer 15 jaar een eigen buurtkrant en daar horen natuurlijk 

felicitaties bij! Laten we daar eens mee beginnen: van harte gefeliciteerd!
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Met de kabel en de Amsterdamse programma-
raad heb ik het helemaal gehad. Als cultuurlief-
hebber keek ik graag en vaak naar de Duitse 
zender Arte. De lokalen van Amsterdam, Salto 
A1 mochten er overigens ook wezen.

Een paar jaar geleden, ik weet niet meer pre-
cies hoe, werd alles bij Salto door elkaar ge-
husseld en kwamen er regeltjes. Weg favoriete 
programma’s. Als topper hadden we per afge-
lopen september geen Arte meer en mochten 
we het Amerikaanse Nickelodeon omhelzen tot 
mijn grote woede. Toen had ik ineens ook RTV 
Noord-Holland in mijn huiskamer in plaats van 
A2. Gelukkig had ik die laatste ergens anders op 
de band weer teruggevonden. Ik bedoel maar.
Bij die dertien zoveel kabelgeld voor UPC kon 
wat mij betreft best nog vijfenzeventig cent voor 
Arte, want zoveel kostte het helemaal. Maar 
niemand vroeg mij iets. Patsboem, aanpakken 
die Nickelodeon. We hebben natuurlijk nog wel 

AT5. Maar ook daar verdwijnen achter elkaar 
goede programma’s. Nog even en alleen de pre-
sentatie van het weer blijft nog overeind.
Ik voel me ongemerkt beroofd van waardevolle 
programma’s en volgestopt met prullen, terwijl 
ik er hetzelfde voor betaal.

En nou wil ik geen kabel meer. Digi-Tunes, dat 
is het. Het aanplakbiljet in het bushokje zegt 
dat zulke tv door de ether gaat. Net als vroeger 
de radio. Ha, ha, weg met UPC, wat toch ook 
al niks is en de beslissingen van de Program-
maraad overboord. Als ik tenminste nog mag 
meemaken dat digitale tv binnen het bereik 
van mijn portemonnee komt. Maar dan ben ik 
er nog niet. Die er verstand van hebben zeggen 
dat je toch moet kabelen als je naar Baantjer wilt 
kijken.
Van UPC en de Programmaraad kom ik nooit 
meer af, vrees ik. Mee met de mallemolen. Mis-
selijk word ik ervan.

Denk je het gevonden te hebben met je mobiel, 
loopt het soms nog in het honderd. Op het strand 
aan de Spaanse Costa’s liep een wanhopige moe-
der te zoeken. De leeflijn met haar verloren ge-
waande kind deed het perfect maar het duurde 
een hele tijd eer moeder en kind waren herenigd. 
Het telefoongesprek liep van de Costa’s naar 
Nederland en weer terug. De centrale tikte een 
dikke, vette rekening bij elkaar. Prettige napret.

Twee vijftigplus vriendinnen zaten naast elkaar, 
elk met hun mobiel. De een leerde aan de ander 
hoe ze moest sms-en. Al de hele koffietijd waren 
ze bezig. Hgthtmtj? En andere melige berichtjes. 
Maar ze verschenen maar niet in de venstertjes. 
Ik wed dat ik eerst weer wat moet betalen, op-
perde de vriendin die het wilde leren. Daar wou 
de ander niets van weten, zij had er ook niet voor 
betaald en ze prutsten verder tot ze een ons wo-
gen. Geen wonder, de vriendin had hem cadeau 
gekregen met alles erop en eraan.
Een zestigplusser had zijn mobiel woedend in de 
kast gesmeten nadat hij een afspraakje in de hal 

van het Centraal Station met zijn nieuwe, toen 
nog onbekende vriendin, had gemist. Hij was op 
het beslissende moment zo zenuwachtig gewor-
den dat hij de verkeerde knopjes had ingedrukt. 
Achteraf waren ze rakelings langs elkaar heen 
gelopen.

In het gebouw van het verzorgingshuis werd 
fanatiek gezocht door een paar mensen. Ergens 
ging al een tijdje een mobiele telefoon. Maar 
waar en van wie was dat ding? Waar ze ook in 
de kantoren keken, werden steeds meer mede-
werkers nieuwsgierig en sloten zich aan bij de 
optocht. De hele gang was uitgekamd. Niemand 
miste zijn mobiel. Op de eerste en tweede ver-
dieping ook niet. Allengs gaven ze het op en de 
medewerkers gingen weer terug naar hun kan-
toren. De portier die als eerste met de zoekactie 
was begonnen, ging verder met zijn dagelijkse 
routineklusje, het sorteren van de post. Tot zijn 
verbijstering vond hij tussen de brieven een feli-
citatiekaart met zo’n melodietje. Dat was door de 
druk van de grote stapel spontaan gaan spelen.

Je zult het maar hebben dat je 
als fietser van je graat valt. De 
knalpijpstank van optrekkende 
en langsrazende auto’s is zo 
langzamerhand niet meer om 
te harden, vooral op mooie, 
windstille, zomerse dagen. 
Ook wie de satellietfoto onlangs in de krant 
heeft gezien moet nu wel beseffen dat de strook 
Londen-Randstad-Ruhrgebied de vuilste plek op 
aarde is. Dat is nogal wat. Ook al komt het niet 
door de auto alleen, het heilige blik doet er wel 
behoorlijk aan mee.

Zestig kilometer file op een normale dag en vier-
honderd als het hondenweer is. Wie wil daar 
nou tussen zitten? Wat het nog lachwekkender 
maakt: je ziet bijna elke auto met één mens erin. 
Ook op zondag. Terwijl je kunt aannemen dat de 
meeste mensen dan niet naar hun werk hoeven, 
lijken velen zich toch zo te moeten verplaatsen. 
Wie wel eens op een zondag in wegrestaurant De 

Gouden Wok heeft gegeten, 
boven de A4 tussen Schiphol 
en Hoofddorp weet hoe dat 
er uitzet. Op acht rijstroken 
een constante stroom auto’s 
in beide richtingen. Je kunt je 
afvragen hoeveel van die gere-

den kilometers nou eigenlijk noodzakelijk waren 
en hoever we nog willen gaan.
Dat Nederland vol lijkt komt misschien niet eens 
door de aanwas. In 1965 waren we al met zijn 
dertien miljoenen. Sindsdien is er ongeveer een 
kwart bij gekomen. ‘Elke arbeider een auto’ was 
de leus van links Nederland destijds. Dat volle 
gevoel kan best eens komen doordat we met zijn 
allen in auto’s zijn gaan zitten om van hot naar 
her te jakkeren.
En nu zeggen onze wijze bestuurders dat er nog 
meer wegen bij moeten komen omdat tegen 2020 
het aantal auto’s verdubbeld zal zijn. Je zou toch 
bijna wensen dat je dat niet meer mee hoeft te 
maken.

► UIT GASET NUMMER 42 – 1 OKTOBER 2010 – ROSE VAN DONGEN

De Stilte
Eenzame fietser op de dijk, verdwijnt achter het groen van de

treurwilg, welke met zijn takken het water beroert.
Stilte

Het geronk van een auto nadert en sterft weg in de grauwe wereld.
Stilte.

In de verte kraait een haan en weer wordt het
Stil

De kippen hebben tijd en toch zijn zij haastig. Na de begroeting is het
Stil

Schapen komen in
Stilte

Om na een aanraking huns weegs te gaan, in
Stilte

Binnenin me wordt het rustig, vredig en
Stil

Al wat is:
Het is er en het wordt

Stil
Ik word groter en de

Stilte
Neemt bezit van mij, het groeit en groeit in

Stilte
De omgeving verdwijnt diep in mijn binnenste, het is er

Stil
Gearmd, dicht tegen elkaar, 

Stil
Druppels op de rode paraplu

Stil
De straat is verlaten, de eenzame fietser rijdt door het dorp in

Stilte
Zonnebloemen en de rozen completeren de

Stilte
Het is

Stil
Op straat en in mij.

De stilte

Voor dat ik aan het bovenstaande begin 
hoop ik dat u een goede vakantie hebt 
gehad en dat u allemaal heel en gezond 
terug bent gekomen. Voor degenen die 
nog met vakantie gaan hoop ik dat u 
nog een fijne tijd krijgt en gaat u niet: 
ons eigen landje is ook mooi.

In september beginnen de clubs in de 
Nijkamptuin. U kunt hier nog informa-
tie over krijgen bij Dennis Kalijan op het 
buurtsteunpunt in ’t Koggeschip.

Nu de wandeling:
Mijn twee twaalfjarige kleindochters is 
opgevallen dat er bij de school wel een 
mooie brede stoep 
is en dat daar een 
stoplicht is en een 
zebrapad, maar dat 
er verder in buurt 9 
maar één zebrapad 
is bij de Cornelis 
Outshoornstraat . 
Wat ze ook opgeval-
len is, dat er veel on-
dergrondse containers en afvalbakken 
staan, maar dat er toch erg veel zwerf-
vuil op straat en tussen het groen ligt en 
dat er veel losse rommel bij de contai-
ners ligt. Het valt ze ook op dat er veel 
gesloopt wordt en ze vinden de nieuw-
bouw erg mooi. Ze vinden de kleine 
buurtwinkels die er toch nog hier en 

daar zijn erg leuk. Het maakt de buurt 
wat gezelliger. De regels die bij het pie-
renbadje in het Eendrachtpark staan 
vinden ze erg goed. Ik ben alleen bang 
dat niet iedereen zich hier aan houdt. 
’t Koggeschip vinden ze een erg mooie 
school en de speelgelegenheid er bij is 
leuk. De trottoirs zijn slecht en vaak erg 
schuin en voor mensen met een rollator, 
rolstoelen en kinderwagens erg moeilijk 
te belopen. Ook vinden ze dat de wegen 
mooi zijn met goede veilige fietspaden. 
In de Ruys de Beerenbrouckstraat rich-
ting het park staan nog al wat erg sche-
ve bomen. Soms over de rijweg en soms 
over het fietspad. Binnen de complexen 

zijn veel leuke klei-
ne speelplekken 
voor de kinderen. 

Het is wel opval-
lend dat veel op-
merkingen ook zo 
vaak door de bewo-
ners aangedragen 
worden. (Waarom 

wordt dit niet opgepakt?) Mijn klein-
dochters hebben meegelopen met een 
schrijfblokje en we hebben deze tekst 
ook samen opgeschreven, zonder dat ik 
mijn mening heb gegeven. Ik hoop dat u 
dit andere kijkje op uw buurt leuk vond.

Tot de volgende keer.

► UIT GASET NUMMER 1 – 28 NOVEMBER 2003 – CC 

Kabeltv

► UIT GASET NUMMER 7 – 17 DECEMBER 2004 – CC 
(CC WAS HET PSEUDONIEM VAN NEL BRAAS, DIE INMIDDELS OVERLEDEN IS)

Auto

► UIT GASET NUMMER 6 – 18 NOVEMBER 2004 – CC

GSM: Lachen of huilen

► UIT GASET NUMMER 29 – 27 AUGUSTUS 2008 – THEA SCHAAFSMA

Buurt 9 gezien door 
andere ogen 
Een wandeling met mijn kleindochters uit Aalsmeer

Stukken uit de oude doos
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Het leek op een lange vakantie. Geen redac-
tievergaderingen, geen afspraken voor inter-
views en geen deadline. Het was stil bij de 
GaSet. Na maanden van rust is de wijkkrant 
weer bij u op de mat gevallen, de stilte is 
voorbij. U vraagt zich waarschijnlijk af, mis-
schien ook niet, waarom u de GaSet zo lang 
heeft moeten missen. Ik ga het u in het kort 
vertellen.
Anderhalf jaar gelegen werd de Stichting 
Buurtbelangen (SBB), waar de GaSet een 
onderdeel van is, overgenomen door Stich-
ting DOCK, de GaSet ging mee. Bij het ma-
nagement van Stichting DOCK ontstond 
het knelpunt. Zij besloten: “we hebben geen 
geld meer”, men werd gelaten en een diepe 
rust overspoelde het geheel.
Deze rust heerste bij de SBB, toen… bij Stich-
ting DOCK en toen… ook nog eens bij het 
Stadsdeel en toen… sliep iedereen.

Vanuit de redactie van de GaSet is er steeds 
op verschillende manieren aan de bel getrok-
ken, echter zonder resultaat. Iedereen bleef 
slapen. Voor de redactie was dit erg frustre-
rend, slapeloze nachten volgden en dit leek 
het einde van de GaSet.
Er was wel een raadsbesluit, echter de amb-
telijke beschikking bleef uit. Ook was er een 
conceptcontract, maar dat is nooit definitief 
geworden. Geen contract, dus geen subsidie. 
Zonder subsidie gebeurt er niets, ook niet bij 
de GaSet.
En nu… zijn per 1 januari 2011 de activitei-
ten van Stichting DOCK, onder andere het 
opbouwwerk en de bewonersondersteuning 
onderdeel geworden van Stichting Eigen-
wijks. Achter de schermen is er keihard ge-
werkt en zie… uw vertrouwde wijkkrant de 
GaSet door en voor bewoners is er weer. 
Ik hoop dat u me hebt kunnen volgen.

Weten jullie wat de kleur van angst is? De 
kleur van angst is dat iets van gevoel of iets 
rationeels? Eigenlijk heeft angst een kleur, of 
niet? Dat is de vraag.
Deze zomer ben ik ziek geworden en ik moest 
per dag ongeveer een half uur lopen, of fiet-
sen of sporten voor mijn conditie. Op een 
mooie zomeravond ging ik om 22 uur naar 
buiten om te wandelen in mijn groene om-
geving en te genieten van het weer. Ik wan-
delde bijna een uur. Ik had een goede dag. Ik 
was een beetje moe maar ontspannen. Ik had 
trek en wilde iets eten. Het leven was voor 
mij heel mooi die avond. Ik had een goed ge-
voel. Bijna op het eind van de wandeling was 
ik bij… Op het plein zijn twee pinautomaten, 
een van de ING en een van de ABN/AMRO. 
Ik dacht: “Ik ga geld pinnen. Ik heb dat nodig 
voor morgen.”
Ik liep naar de ABN/AMRO pinautomaat 
maar ik zag vier à vijf jongeren zitten en 
staan dicht bij de pinautomaat. Zij waren met 
elkaar aan het praten.
Onbewust ben ik teruggegaan. Ik was bang. 
Ik keek naar de andere pinautomaat, die van 
ING, die was ongeveer 150 meter verder. 
Niemand was bij dat pinautomaat. Het was 
daar donker. Zonder geld ging ik naar huis, 
met een negatief gevoel en met schaamte. 
Ik vroeg mezelf af waarom ik dacht dat die 
jongeren op het plein allemaal dief, onbe-
trouwbaar en slechte mensen zijn? En waar 
is jouw eigen betrouwbaarheid? Wie ben jij? 
Waarom dacht jij dat al die jongeren dief zijn? 
Is het waar dat al die jongeren dief zijn? Ik 

ben honderd procent zeker dat al die jonge-
ren niet schuldig zijn. Misschien dat een of 
twee onder hen een probleem hebben maar 
niet allemaal. Ik mag niet alle jongeren zwart 
maken. Ik schaamde mij een beetje. Ik vroeg 
me af waar mijn angstige gevoel vandaan 
kwam. Ik ben iemand die niet gauw bang is 
en zelfs als iemand echt crimineel is ben ik 
nog niet bang. Ik weet dat je de mensen geen 
gelegenheid mag geven misbruik van jou te 
maken en je mag je niet open stellen. Ik denk 
altijd, waarom wordt iemand dief?
En nu op dit moment, als ik me die avond 
voor de geest haal, waren die jongeren hard 
aan het praten en aan het lachen met elkaar. 
Zij hadden geen oog voor mij. Dus waarom 
was ik bang? Waarom heb ik die jongeren 
schuldig gemaakt?

Al een paar jaar hoor en zie ik elke avond 
praten over de economische crisis. Over de 
grote, moeilijke bezuinigingen. Dat mensen 
werkloos worden. Misschien hadden de ou-
ders van die jongens een uitkering en weinig 
geld. Voor die jongeren geen theater, geen 
film, geen club. Al die dingen maken mij 
psychisch ook onzeker. Misschien was dat de 
oorzaak van mijn angst.
Van de andere kant, jongeren hebben heel 
veel energie. Die energie moet eruit, die moet 
gebruikt worden. In mijn omgeving is geen 
plek voor jongeren waar ze goedkoop bij el-
kaar kunnen zitten en praten en hun tijd op 
een goede manier kunnen gebruiken en niet 
andere mensen onbewust bang maken.

Dit is Lotje, mijn klein teckeldametje. Zij laat 
ons de komende tijd meegenieten van de 
avonturen die ze op haar dagelijkse wande-
lingen beleeft. Ook ik mag van haar mee, en 
dat al 4 jaar lang.
Vandaag ziet ze op het Lambertus Zijlplein 
een meerkoet die een vol plastic zakje vol 
met broodresten achter zich aan sjouwt. De 
vogel komt maar niet vooruit, het zakje is te 
zwaar. Het lijkt aan haar poot vast te zitten. 
Ik moet toch eens goed kijken wat er aan de 
hand is, en Lotje ook. Maar dat mag niet, ze 
werd vastgebonden aan het fietsenrek. Niet 
eerlijk!
Zonder Lotje kan ik wat dichter bij de meer-
koet komen en zie dat het plastic tasje met 
het handvat om haar nek zit. Het beestje 
moet hoognodig bevrijd worden, anders 

stikt het. In mijn eentje lukt het me maar 
niet om het te pakken. Steeds weer kan het 
op het laatste moment wegvluchten. Geluk-
kig wil een mevrouw helpen. Lotje mag niet 
meedoen terwijl ze juist zo goed is in meer-
koeten vangen. Beledigd volgt ze de gebeur-
tenissen op een afstand.
Met ons tweeën drijven we de meerkoet in 
het nauw. Als ik haar bijna beet heb fladdert 
ze in uiterste paniek de hoogte in. Ik kan 
nog net het plastic tasje vastgrijpen. Hebbes. 
Gauw het vogeltje met de vleugels bij elkaar 
met een hand vasthouden, met de andere 
voorzichtig het plastic tasje losmaken. Ik 
voel het hartje van het diertje angstig klop-
pen. Eenmaal bevrijd vliegt het weg. Ik ruim 
het tasje met de broodresten op. Lotje blaft 
opgewonden achter de meerkoet aan.

Kijk ze eens zitten, ‘mijn’ cursisten. Of ik ze 
een cursus Schrijven voor de buurt wilde 
geven. Zelden was ik zo vereerd. Ik deel 
mijn lokale ervaring graag en hier had ik 
een aantal enthousiaste, leergierige dames 
en heren die niet alleen van mij leerden, 
maar van wie ik ook veel heb geleerd. Want 
hé, we zijn collega’s. Ik schrijf voor de lo-
kale krant – de Westerpost – en zij schrijven 
voor de nog lokalere krant, de GaSet. En dan 
deel je iets: liefde voor de buurt. Liefde voor 
het kleine nieuws. Wat tips rijker – hoop 
ik - stoomde de redactie lekker door. En 
zie hier GaSet nummer 50! Moeilijke tijden 
doorstaan, wisselende redacties doorstaan, 

de economische crisis tot nu toe doorstaan. 
Daar mogen jullie, GaSetmensen, trots op 
zijn. Of het geen concurrentie is, vroeg ooit 
iemand aan mij? Echt niet. Dit zijn mijn col-
lega’s. Van mijn GaSet.

STRIP door Remko de Maar

► UIT GASET JUNIOR NUMMER 61 – 
DECEMBER 2014 – MAGDALINE KEY

Gedicht
Ik, ik loop met mijn voeten over het zand
Wat een mooie dag, denk ik
Maar de storm verpest alles
Nu is het een saaie dag
Want ik zit binnen

► UIT GASET NUMMER 33 – APRIL 2009 – 
CHRISTIANE BAETHCKE MET TEKENING VAN WENDY GOEY

RONDJE MET HET HONDJE

De verstrikte meerkoet

► UIT GASET NUMMER 43 – MEI 2011 – ROSE VAN DONGEN

Toen… en toen… en nu… en zie…

► UIT GASET NUMMER 50 – JULI 2012 – SHIRLEY BRANDEIS 

Mijn Gaset

► UIT GASET NUMMER 46 – NOVEMBER 2011 – MASSOUD MEMAR 

De kleur van angst

De GaSet publiceert soms ar-
tikelen met een kritische kijk 
naar onze omgeving. Het kan 
bij de lezer de indruk wek-
ken dat we in een slecht deel 
van Nieuw-West leven. Maar 
dat is niet de intentie van 
onze redactie. Ons schrijven 
over zwerfaval of verkeerde 
parkeeroplossingen is kri-
tiek, maar die is bedoeld als een oproep aan 
bewoners om sommige slechte gewoontes af 
te leren. Naast de kritiek zijn er veel mooie 
dingen die het verdienen om de aandacht 
van onze lezers en bewoners te krijgen. Dus 
we laten ook graag de culturele en kunstzin-

nige kant van Geuzenveld en 
Slotermeer zien. In de Burge-
meester Vening Meineszlaan 
naast het viaduct bevindt 
zich een meertje met een 
maquette van een huisje op 
een steen met waterval. Dit 
mooie tafereel is in contrast 
met de omgeving van asfalt, 
beton en de grijze façade van 

de omliggende gebouwen en trekt onze aan-
dacht.
Zo hebben we het privilege om lopend, fiet-
send of vanuit een rijdende auto, een mooi 
kunstwerk te zien, van kunstenaar Leonard 
van Munster die daar vlak in de buurt woont. 

► UIT GASET NUMMER 61 – DECEMBER 2014 – IVANKA JOKIC 

Er zijn mooie dingen in 
Geuzenveld-Slotermeer

► UIT GASET NUMMER 63 – JULI 2015 
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Ruim 160 jaar geschiedenis
Voor de historie van onze drukkerij gaan we ruim 160 jaar terug in 
de tijd, naar 27 oktober 1852 toen het allereerste nummer van de Har-
linger Courant verscheen. De Friese stad maakte in het midden van 
de negentiende eeuw roerige tijden door. Van al deze gebeurtenissen 
deed de Harlinger Courant trouw verslag. Nu, meer dan 160 jaar later 
en acht uitgevers verder, is dat nog steeds het 
geval. Sinds 1938 is het bedrijf in handen van 
de familie Drost, die er de naam Drukkerij 
Flevo, later Flevodruk Harlingen, aan gaf.

Na de Tweede Wereldoorlog
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog 
groeide de Harlinger Courant uit tot een 
toonaangevende plaatselijke Courant, die 
bijna huis-aan-huis in Harlingen werd gele-
zen. De krant, die twee maal per week ver-
scheen, werd geschreven en op ambachte-
lijke wijze gezet en gedrukt op een - voor die 
tijd - moderne vellen boekdrukpers. Op deze moderne boekdrukpers 
werd ook het eerste handelsdrukwerk gemaakt.

Offset rotatiepers
Door de toenemende concurrentie in de jaren zeventig en tachtig ging 
het economisch gezien niet meer zo voor de wind. Bij Flevodruk Har-
lingen bleef men in deze periode van laagconjunctuur echter enthou-
siast doorwerken en in 1976 werd er zelfs een offsetrotatiepers ge-
kocht. Nu kon een krant in één bewerking worden gedrukt. Naast het 
drukken van kranten begon ook de handelsdrukkerij flink te groeien.

Nieuwbouw en een verhuizing
Ondanks de economische malaise, verhuisde de Harlinger drukkerij 
in 1982 naar een nieuwbouw pand aan de Kanaalweg in Harlingen. 
Na een hectische verhuizing waarbij de vele tonnen zware drukper-
sen moesten worden vervoerd van de Heiligeweg naar de Kanaal-
weg, was het dan eindelijk zover. Op 27 september 1982 werd de 

nieuwe drukkerij geopend. In 2002 bestond 
de Harlinger Courant alweer 150 jaar en dit 
is uitgebreid gevierd met onder andere een 
uitgebreid boek “150 jaar Harlinger Cou-
rant”. Dit boek stellen wij gratis beschikbaar 
voor belangstellenden.

Flevodruk anno nu
We kunnen zeggen dat Flevodruk Harlingen 
inmiddels is uitgegroeid tot een allround 
grafisch bedrijf en één van de modernste 
drukkerijen van Noord Nederland. Op een 
- inmiddels paar keer vernieuwde - rotatie 

krantenpers drukt Flevodruk Harlingen nu 25.000 tot 35.000 kranten 
per uur voor relaties uit het hele land. Daarnaast is er ook een hyper-
moderne handelsdrukkerij waar onder andere een nieuwe digitale 
drukpers (Nexpress) actief is en meerdere vier- en vijfkleuren vellen 
offsetpersen (met lack) voor het drukken van o.a. boeken, brochures, 
tijdschriften, reclamedrukwerk, handelsdrukwerk en meer. Samen 
met een vakteam van 27 mensen zorgen wij elke dag weer dat het 
allermooiste drukwerk op tijd wordt geleverd bij onze klanten.

Bron: www.fh.nl

De drukkerij: Flevodruk Harlingen

Door Verspreidingen

► MARLEEN BRESSINCK

Het productieproces
Er komt veel kijken om ervoor te zorgen dat de GaSet telkens op de ge-
wenste tijd bij de bewoners op de deurmat valt. Het leek ons interessant 
om de redactieleden en de medewerkers aan jullie voor te stellen en het 
maakproces kort toe te lichten. 
Het maakproces, met veel strikt te bewaken deadlines, is een proces dat 
kan ingedeeld worden in tien stappen.
De eerste stap is het bij elkaar brengen van de redactieleden zodat ze hun 
ideeën kunnen ventileren tijdens de redactievergadering. Elk redactielid 
gaat daarna aan de slag om de beloofde kopij op tijd rond te krijgen en 
zorgt eventueel voor foto’s die bij het onderwerp horen.
De aangeleverde teksten (stap twee) stuur ik door naar de eindredacteuren 
zodat de foutgeplaatste punten en komma’s, de tikfouten… er uit gehaald 
worden.
De geredigeerde teksten en de foto’s vormen de basis voor de opmaak/
eindredactievergadering (stap drie). Tijdens deze vergadering beslist de 
redactie op welke pagina welk artikel komt te staan en worden eventuele 
twistpunten in de teksten besproken. De goedgekeurde teksten en foto’s 
stuur ik samen met de pagina-indeling door aan de opmaker (stap vier). 
De opgemaakte pagina’s worden vervolgens voorgelegd aan de redactie-
leden (stap vijf). In deze fase kunnen nog allerlei correcties worden aange-
bracht, zowel tekstueel als wat de opmaak betreft. 
Die correcties speel ik door aan de opmaker, die de pagina’s dan verbetert 
(stap zes). Ik kijk na of de correcties goed zijn uitgevoerd en krijg dan een 
nieuwe proef, die meestal leidt tot een ‘Goed voor Druk’ (stap zeven).
De opmaker stuurt de opgemaakte pagina’s vervolgens naar de drukkerij 
(stap acht) die aan de slag gaat om de aangeleverde pagina’s drukklaar te 
maken. En dan gaan de persen rollen (stap negen). De drukkerij levert tot 
slot de gedrukte exemplaren van de GaSet aan de verspreider (stap tien) 
die er voor zorgt dat deze op het gewenste tijdstip bij u op de deurmat valt.

Wie maken de GaSet?    En hoe doen ze dat?
► LINDA EL OMARI 
Leeftijd: Ik heb 
bij het ter perse 
gaan van dit 
nummer net mijn 
35e verjaardag 
mogen vieren! 
In welke wijk 
woon je?
Sinds 2014 woon 
ik samen met 
mijn man en twee (hier geboren) pracht-
kindjes in het mooie Slotermeer. Ik heb 
ook nog een hele lieve ‘bonus’-zoon.
Hoe lang werk je bij de GaSet en wat 
doe je ervoor?
Na een oproepje in de GaSet sloot ik me 
in november 2015 aan bij de redactie. Ook 
schrijf ik sindsdien artikelen. Door de 
komst van onze tweede ben ik er een tijdje 
tussenuit geweest maar vanaf nu hoop ik 
het werk voor de GaSet weer langzaam 
op te kunnen pakken. 
Wat zijn je hobby’s?
Schrijven is mijn grote hobby en er is zo-
veel gaande in Geuzenveld-Slotermeer... 
Dat verdient nóg 75 edities!

► HANS STAPHORSIUS
Leeftijd: Geboren 
in 1950 in Fryslân
In welke wijk 
woon je?
Ik ben sinds augus-
tus 1956 inwoner 
van Tuinstad Geu-
zenveld. Vanaf die 
dag ben ik bewoner 
van een eengezinswoning in de Dolhaan-
tjestraat. Toen ik in Amsterdam kwam wo-
nen was ik bijna 6 en nu bijna 68. 
Hoe lang werk je voor de GaSet en wat 
doe je ervoor? 
Bij de Gaset ben ik columnist sinds een jaar 
ongeveer en soms schrijf ik indien nodig 
nog andere verhalen of interviews. 
Wat zijn je hobby’s? Wat was je beroep?
Ik ben naar de LTS geweest, ben achter-
eenvolgens, loodgieter, gasfitter, elektri-
cien, voorlichter, allemaal bij het Gemeente 
Energie Bedrijf in Amsterdam geweest, en 
daarna nog 15 jaar welzijnswerker, project-
leider, manager bij Impuls. Daarnaast was 
en ben ik nog altijd in de buurt actief, onder 
andere in de vakbond, de vredesbeweging, 
de milieubeweging, het wijkopbouworgaan 
Geuzenveld, als raadslid en raadsvoorzitter 
in het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en 
Nieuw-West en daarna, tot heden vrijwil-
liger in de Brug (de Multiculturele Huiska-
mer van Nieuw-West), bij de Zonnebloem, 
het Van Eesterenmuseum, en dergelijke. Ik 
ben getrouwd met Irma, heb vier kinderen 
(drie zoons en een dochter) en vier kleinkin-
deren (drie kleindochters en een kleinzoon), 
ben samen met mijn vrouw oppas voor de 
jongste drie en ben naast mijn vrijwilligers-
werk, passief (Formule 1, Wielrennen, At-
letiek) en actief (Tennis, Wandelen, Vissen) 
sportliefhebber. Ik geniet van mijn pensioen 
en AOW en mijn gezin en familie, mijn bu-
ren en vrienden in de buurt en mijn vrijwil-
ligersactiviteiten. Ik hou van mijn buurt en 
mijn Tuinstad Geuzenveld, van onze mooie 
Westelijke Tuinsteden, van het groen in de 
buurt en vlakbij in de Brettenzone, de Tui-
nen van West en Spaarnwoude, maar ook 
van het Sloterpark en de Sloterplas als groe-
ne parel respectievelijk het klotsend hart 
van ons stadsdeel Nieuw-West. 

De Gaset rolt in snel tempo van de persen.

Al ruim 10 jaar verspreiden wij de GaSet krant voor Stichting Eigen-
wijks. Ons bedrijf is gespecialiseerd in deur-aan-deur verspreidin-

gen, vooral in en rondom Amsterdam. In januari van dit jaar zijn we 
verhuisd naar een nieuw pand in Westpoort van waaruit we alle op-
drachten aansturen. Ons werk bestaat veelal uit opdrachten voor de 
Gemeente Amsterdam: denk aan bewonersbrieven, flyers en kranten. 
We werken met een vast team van ongeveer 20 mensen naast vele 
oproepkrachten. In een drukke week kunnen we al gauw 70 versprei-
ders inzetten. 
We willen het team van de GaSet feliciteren met de 75ste editie en we 
hopen de krant nog lang te verspreiden.
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Verder werken ook nog mee aan de GaSet als redactieleden: 
André Hammersma, Henriette de Willigen, Hugo Hoes, 

Kamal Bergman en René Torly Duwel. 

► MASSOUD MEMAR
Leeftijd: 64 jaar
In welke wijk 
woon je?
Ik woon in Geu-
zenveld en dat 
met veel plezier al 15 jaar.
Hoe lang werk je bij de GaSet en wat doe 
je ervoor? 
Ik werk vanaf nummer 43 voor de GaSet, 
vooral als fotograaf. Maar ik schrijf ook af 
en toe columns.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn allergrootste en enige hobby is leven.

► ROSE VAN DONGEN
Leeftijd: 78 jaar
In welke wijk 
woon je?
Met veel plezier 
woon ik twintig 
jaar in Slotermeer.
Hoe lang werk 
je bij de GaSet 
en wat doe je 
ervoor?
Ruim tien jaar maak ik deel uit van de re-
dactie van de GaSet. Wat ik in de buurt te-
genkom door te kijken en te luisteren, daar 
maak ik u deelgenoot van.
Wat zijn je hobby’s?
Naast het schrijven voor de krant schrijf 
ik korte verhalen en gedichten. Door te te-
kenen en te schilderen maak ik ‘verhalen’ 
in kleur op papier en panelen. Daarnaast 
speel ik toneel en doe veel vrijwilligers-
werk onder andere als gezondheidsambas-
sadeur en lever hand- en spandiensten bij 
een woongroep. Ik geniet van de kinderen, 
kleinkinderen en vrienden. Ook mag ik 
graag kennis vergaren en deze uitdragen. 

► THEA SCHAAFSMA
Leeftijd: 76 jaar
In welke wijk 
woon je?
Ik woon vanaf 
1984 in Geuzen-
veld. Daarvoor 
heb ik als meisje 
van 16 jaar ook al op een andere plek in 
Geuzenveld gewoond.
Hoe lang werk je bij de GaSet en wat 
doe je ervoor?
Vanaf het eerste nummer zit ik al in de 
redactie van de GaSet. Eerst via stichting 
Buurtbelangen. De eerste jaren heb ik al-
leen over mijn eigen buurt geschreven en 
over de activiteiten die we met de Buurt-
commissie organiseerden, later wat breder 
over Geuzenveld. 
Wat zijn je hobby’s?
Ik doe veel vrijwilligerswerk: secretaris 
van EHBO vereniging Tuinsteden en Om-
streken en secretaris van Stichting EHBO 
Amsterdam en Omstreken. Daarbij doe ik 
ook nog EHBO hulpverlening op diverse 
plaatsen in Amsterdam.
Bij de bewonerscommissie van mijn com-
plex ben ik de contactpersoon.
Ook geef ik vanaf 2004, samen met Ria van 
Bergen computerles. Dit is al op verschil-
lende plaatsen in Geuzenveld geweest; op 
het moment bij het Pluspunt. Dit op de 
maandag- en dinsdagmiddag. U kunt zich 
hiervoor nog aanmelden.

► LEO KONING 
Leeftijd: 66 jaar
In welke wijk 
woon je (of wat 
is de binding met 
de wijk)?
Ik woon in Die-
men. Ik woon dus 
aan het andere 
eind van Amsterdam. Tot ik 25 jaar geleden 
voor liefde en werk van Delft naar Diemen 
verhuisde dacht ik dat Diemen bij Amster-
dam hoorde, zoals bijvoorbeeld Sloterdijk. 
Verre van dat, zo begreep ik al gauw: het 
was geen onderdeel maar een rivaal en in-
middels een goede buur. Mijn binding met 
de wijk is dat ik 25 jaar in de omgeving 
van Sloterdijk gewerkt heb bij een uitgever. 
Mijn binding met GaSetland is dus losjes.
Hoe lang werk je bij de GaSet en wat 
doe je ervoor?
Een jaar geleden zocht Marleen verster-
king van de GaSet-eindredactie en nu doe 
ik alweer enkele nummers met veel plezier 
mee. Dus ik werk nu ongeveer één jaar als 
eindredacteur bij GaSet.
Wat zijn je hobby’s?
Ik ben vrijwilliger bij Voedselbank Amster-
dam en speel graag volleybal.

► ADA WALLIEN
Leeftijd: 
69 jaar
In welke wijk 
woon je?
Slotermeer
Hoe lang woon 
je in de wijk? 
Sinds 2009
Hoe lang werk je 
bij de GaSet en wat doe je ervoor?
Sinds nummer 71 in juli 2017. Ik ben in 
eerste instantie aangenomen om teksten te 
redigeren. In de loop van het jaar vond ik 
het ook leuk om kleine belevenissen van 
mezelf op te schrijven.
Wat zijn je hobby’s?
Ik hou van het bourgondische leven, ga 
graag naar een concert, balletvoorstelling, 
theater of gewoon heel lekker uit eten. Ook 
vind ik het fijn om mensen thuis uit te no-
digen en voor ze te koken, uiteraard met 
een lekker wijntje erbij. Tevens werk ik nog 
voor uitzendbureau 65+, de werkzaamhe-
den zijn surveilleren bij tentamens van 
universiteiten en hogescholen. Het om-
gaan met de jeugd geeft veel voldoening, 
ze werken er erg hard voor. Het is heel in-
drukwekkend om een zaal met 600 á 800 
studenten te zien. Ook zit je wel eens met 
twee studenten die een handicap hebben 
en langer over hun examen mogen doen.

► CHRISTIANE BAETHCKE
Leeftijd: 64 jaar
In welke wijk 
woon je?
Ik woon dertien 
jaar in Geuzen-
veld vlak bij het 
Lambertus Zijl-
plein. 
Hoe lang werk je bij de GaSet en wat 
doe je ervoor?
Ik zit al 10 jaar in de redactie van de GaSet 
en schrijf verschillende stukjes. De laatste 
jaren altijd ‘Rondje met het hondje’, vaak 
als column. Dat zijn de belevenissen van 
mijn teckels en hun teckelse kijk op de 
wijk, de bewoners en hun vrouwtje, dus 
mij. Ook schrijf ik veel over de natuur in 
onze groene wijk. De stadsvernieuwing 
heeft mijn bijzondere aandacht en passeert 
dan ook af en toe de revue.
Wat zijn je hobby’s?
In mijn begintijd bij de GaSet schreef ik al-
tijd stukjes over paddenstoelen, dat is na-
melijk na mijn teckels mijn grootste hobby. 
Ik ben dan ook lid van de mycologische 
vereniging, ook hiervoor doe ik vrijwilli-
gerswerk, namelijk een klein gedeelte van 
de website. Verder ben ik lid van de KNNV 
afdeling Amsterdam, dat is de vereniging 
voor veldbiologie. Hiervoor leid ik de pad-
denstoelenwerkgroep, zit in het bestuur 
en onderhoud de website. Andere hobby’s 
zijn beeldhouwen, quilten, maar ik kom er 
haast niet aan toe omdat de vrijwilligers-
activiteiten veel tijd kosten. Gelukkig laten 
mijn twee grootste liefhebberijen, namelijk 
de teckels en de paddenstoelen en andere 
natuur, zich goed combineren.

Wie maken de GaSet?    En hoe doen ze dat?

► JOKE DE JONG
Leeftijd: 57 jaar
In welke wijk 
woon je? 
Sinds 1990 woon 
ik in Geuzenveld 
– West. 
Hoe lang werk je 
bij de GaSet en 
wat doe je ervoor?
In september 2017 
ben ik bij de GaSet begonnen als eindre-
dacteur, na een oproep in de GaSet.
Wat zijn je hobby’s?
Ik ga graag op reis met onze caravan. Maar 
ik lees, wandel en zwem ook graag en doe 
aan Japanse papiervouwkunst: Origami.

► GERARD VALENTIJN
Leeftijd: 63 jaar
In welke wijk 
woon je?
Sinds 2 jaar woon 
ik in Slotermeer. 
Daarvoor woonde 
ik in centrum oost. 
Hoe lang werk je 
bij de GaSet en 
wat doe je ervoor?
In oost werkte ik voornamelijk als fotograaf 
voor de buurtkrant “Dwars”. Sinds ruim 
een half jaar werk ik nu ook voor de Gaset 
en heb al verschillende stukjes geschreven.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn grootste hobby is fotograferen en 
daarmee ben ik nu Slotermeer aan het ver-
kennen.

► MARLEEN BRESSINCK
Leeftijd: 57 jaar
In welke wijk 
woon je?
Ik woon sinds ja-
nuari 2017 in Slo-
tervaart, daarvoor 
heb ik 10 jaar in 
Osdorp gewoond.
Hoe lang woon je 
in de wijk (of wat is de binding met de 
wijk)? 
Ik werk voor Stichting Eigenwijks die twee 
Huizen van de Wijk beheert in dit gebied, 
namelijk Huis van de Wijk Slotermeer, de 
Honingraat en Huis van de Wijk Geuzen-
veld, het Pluspunt. En omdat Eigenwijks de 
verantwoordelijke uitgever is van de GaSet 
begeleid ik het maakproces van de GaSet.
Hoe lang werk je bij de GaSet en wat 
doe je ervoor?
Mijn eerste werkzaamheden voor de GaSet 
dateren van april/mei 2016. Ik nam het 
toen over van mijn collega Karin Kauw, die 
met zwangerschapsverlof ging. 
Ik zorg ervoor dat alles goed verloopt zo-
dat de krant op tijd op de deurmat ligt. Ik 
ben een soort regelneef zeg maar. Een boei-
end en telkens een spannend proces met 
veel strikt te bewaken deadlines.
Wat zijn je hobby’s?
Ik ben helemaal gek op mijn twee honden, 
Scotty en Kira, twee Cairn Terriërs. Met 
hen maak ik graag lange wandelingen. 
Daarnaast lees ik heel veel, kijk graag de-
tectives, ga (te weinig) naar het theater en 
luister (bijna altijd, ook tijdens het werk als 
het kan) naar muziek.

► STEPHAN DE SMET
Leeftijd: 59 jaar
In welke wijk 
woon je? 
Noorderhof Zuid. 
Ik woon sinds no-
vember 2017 in 
deze wijk. Ik ben 
opgegroeid in 
Overtoomse Veld en heb het grootste deel 
van mijn leven in Oud-West gewoond. Als 
kind gingen we al zwemmen in de Sloter-
plas. Eigenlijk ben ik weer terug naar mijn 
roots: ‘Licht, lucht en ruimte’.
Hoe lang werk je bij de GaSet en wat 
doe je ervoor?
Ik verzorg het ontwerp en de opmaak van 
de GaSet. Dit doe ik al bijna tien jaar. Eerst 
voor de drukkerij waar ik heb gewerkt en 
sinds 2013 als zelfstandig grafisch ontwer-
per. Het is heel leuk om te doen juist omdat 
ik zo op de hoogte blijf van alles wat zich 
in Geuzenveld en Slotermeer afspeelt.
Wat zijn je hobby’s?
Tuinieren en wandelen. Dus ik ben heel blij 
dat we nu een huis met een tuin hebben 
en omringd zijn met veel groen en water. 
De afgelopen maanden heb ik echt genoten 
van alle bomen en struiken die hier in bloei 
stonden. 



Toen ik in Slotermeer kwam wonen, zag 
het winkelstukje aan de Vening Meinesz-
laan er heel anders uit dan nu. Slager 
Blankendaal, groenteman Hart en bakker 
Nobel, alles wat je dagelijks nodig had op 
een rijtje. Maar ook toen zat Bruinink er 
al, net als Golden House en Wester Was-
salon. Fournituren en kleinvak stond er 
op de pui. Garen, band, knopen en dat 
soort dingen dus. Inmiddels zijn bakker, 
groenteman en slager verdwenen, maar 
Bruinink is er nog. Vandaag stap ik bin-
nen in de drie panden brede winkel, om 
van eigenaar Hennie Bruinink te horen 
hoe hij aankijkt tegen verleden, heden en 
toekomst van zijn winkel. Tussen de klan-
ten door gaan we even ‘achter’ zitten. Ik 
heb maar net ruimte genoeg om tussen 
de onvoorstelbare hoeveelheid spullen 
mijn blocnote neer te leggen. “Eigenlijk 
ben ik tussen deze handel geboren” begint 
Hennie het gesprek “en misschien wel ge-
maakt ook” voegt hij er lachend aan toe. 
“Mijn ouders zijn in 1953 begonnen op de 
markt, o.a. in Amstelveen. In 1967 konden 
ze met deze winkel beginnen en dat com-
bineerden ze dan met de markt. Na mijn 
ouders, heb ik dat zelf, samen met mijn 
vrouw Martina, ook lang gedaan. Drie da-
gen in de week de markten in Amstelveen, 
IJmuiden en Badhoevedorp. Een paar jaar 
geleden werd dat ons te zwaar. De markt-
dagen waren ook niet meer goed te combi-
neren met de winkel die steeds groter was 
geworden. We zijn steeds meer een hob-
bywinkel geworden. Eigenlijk de grootste 
hobbywinkel in de regio. Of het nou gaat 
om kaarten maken, borduren, schilderen, 
of wat voor creatieve hobby dan ook, wij 
hebben het materiaal ervoor. Maar ook het 
oorspronkelijke assortiment: garen, band, 
knopen, ritssluitingen enz. loopt nog, mis-

schien omdat mensen uit andere culturen 
daar nog wel voor komen. We verkopen 
ook via onze website, maar de winkel blijft 
het belangrijkst. Uiteraard hebben we veel 
klanten uit Geuzenveld-Slotermeer, maar 
gelukkig weten ook klanten uit andere de-
len van de stad en het land ons te vinden. 
Vorige week hadden we zelfs mensen uit 
Zwitserland en Canada binnen, dat zijn 
leuke dingen. Klanten van buiten de stad 
komen vaak met de auto. Gelukkig hebben 
we een blauwe zone voor de deur, maar 
helaas wordt er erg weinig gehandhaafd, 
zodat de plekken vaak wekenlang door 
dezelfde auto’s bezet blijven. De bereik-
baarheid met het openbaar vervoer is he-
laas steeds slechter geworden. De metro 
gaat wel over de laan heen, maar stopt er 
niet. Buslijn 15 en 21 rijden nu niet meer 
langs en ondanks hevige protesten uit de 
buurt, zelfs met de actiegroep “Tram 14 
mot blijfe”, verdwijnt tramlijn 14 toch van 
de De Vlugtlaan en uit West. Erg jammer, 
dat gaat klanten kosten. En hoe ik tegen 
de toekomst aankijk? Eigenlijk wel posi-
tief. Sinds we met de markten zijn gestopt 
en ons alleen concentreren op de winkel, 
is er wat meer tijd gekomen voor andere 
dingen en ons sociale leven. Ook kan ik 
lekker lang met de honden lopen, met het 
Brettenpad naast de deur is dat heerlijk. 
En verder zien we wel. Dit is leuk werk, 
met aardige klanten die leuke spullen voor 
hun hobby komen kopen. Misschien houd 
ik het wel net zo lang vol als mijn vader 
en moeder. Tot ze dik in de tachtig waren, 
stonden ze nog steeds in de winkel”.

Suggesties voor een andere volhoudende 
ondernemer in Geuzenveld - Slotermeer?
Mail naar andrehammersma@gmail.com

► ANDRÉ HAMMERSMA

DE GOUWE OUWE 
UIT DE BUURT

De winkel in 1965

Hobbywinkel Bruinink vandaag de dag
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Ik begrijp het
gewoon niet

Vaak hoor je dat je naarmate je 
ouder wordt de dingen beter 
begrijpt, dat je rijper en rus-

tiger bent en dus de nuance in de 
dingen om je heen kunt zien en to-
leranter wordt als iemand vreemde 
dingen doet. Ik begin al aardig de 
jaren des onderscheids te bereiken 
met mijn bijna 68 jaar, maar ik be-
trap mij er regelmatig op dat ik som-
mige dingen nog steeds niet begrijp. 
En eigenlijk ook niet wil begrijpen.  
 
Ik rij nog auto en fiets ook vaak een 
stukje als ik in de buurt ergens moet 
zijn. Ik heb al heel lang geleden mijn 
rijbewijs gehaald en vraag mij regel-
matig af of de verkeersregels sinds-
dien echt fundamenteel veranderd 
zijn. Bij mij gaat het richting aangeven 
bij het veranderen van rijstrook of een 
afslag, vrijwel automatisch. Maar ik 
word volgens mij zo langzamerhand 
een bezienswaardigheid. Zelfs bij les-
auto’s waar de instructeur naast de 
leerlingchauffeur zit, zie ik dat er vrij-
wel nooit meer richting wordt aange-
geven. Laat staan bij mensen die de 
lesauto al ontgroeid zijn en dus met 
een geldig rijbewijs op pad zijn. Bij het 
verlaten van een rotonde even richting 
aangeven en ook bij een kruising op 
tijd laten zien welke kant je op wilt, 
dat zou toch voor iedereen standaard 
moeten zijn. En het zou de doorstro-
ming erg ten goede komen, want dan 
kan een ander de rotonde of de krui-
sing gewoon oprijden, want de ander 
slaat toch af. Blijkbaar zijn het geen 
defecte knipperlichten, want als ik er, 
behulpzaam als ik ben, achteraan rijd 
om de bestuurder op het ongemak te 
wijzen, blijkt heel vaak dat ze het toch 
wel doen. Dus dan zijn zowel ik als hij 
of zij, voor niets gestopt, over door-
stroming gesproken. Gelukkig heb ik 
tijd genoeg. 

Laten we hopen dat ons nieuwe stads-
bestuur niet schroomt om harder op te 
treden tegen dit soort luiheid. Van mij 
mogen de boetes flink omhoog en de 
parkeertarieven en vergunningen na-
venant omlaag. Helaas gaan zij niet 
over de verkeersboetes, dus moet het 
beter richting aangeven in het verkeer, 
van de rijksoverheid komen. Ik blijf 
hoopvol signaleren en waarschuwen, 
uiteindelijk blijf ik toch mijn broeders 
hoeder.

HANS STAPHORSIUS

Het 
Geheugen 
van West
Wij gingen 
naar de hemel
9 november 2010 
Verteller: Kitty Bijlhout 
Opgetekend door: Riet Konijn 

In 1972 dacht ik, als meisje van acht jaar, dat 
ik samen met mijn zusje naar de hemel ging. 
Wij gingen per vliegtuig naar Nederland 
vanuit Suriname. Mijn moeder was al in Ne-
derland en mijn zusje en ik kwamen in onze 
mooie kleren in mei 1972 op Schiphol aan. 
Wij wisten niets van Nederland en dachten 
dat het in de hemel lag, omdat we met het 
vliegtuig de lucht in gingen en de hemel lag 
in de lucht, dus ... Na een heel lange vlucht 
− toen van 12 uur − kwamen we dan einde-
lijk op Schiphol aan. Dat was nog een kleine 
luchthaven. 

Daar was onze moeder; wat waren we blij 
haar weer te zien, maar ook wat een witte 
mensen. In Suriname waren er ook wel en-
kele, maar hier was iedereen wit. De eerste 
tijd was wel een enorme overgang, het was 
zo koud, al die dikke kleren en alles moest 
in huis gebeuren. Iedereen sprak zo snel dat 
we ze nauwelijks konden begrijpen. Het 
was allemaal zo anders.

In Suriname werd het heel snel donker, 
maar hier in mei en later in de zomer duren 
de avonden heel erg lang. Het slapen was 
dan ook erg moeilijk in het begin. Op school 
in Geuzenveld was het ook niet gemakke-
lijk, toch was iedereen heel aardig voor ons 
en maakte graag een praatje. Boodschappen 
doen in de supermarkt was een feest, het 
leek wel Luilekkerland, wat een overvloed. 
Iedereen gebruikte een winkelwagentje en 
wij deden er ook van alles in, omdat we 
dachten dat het gratis was … We kwamen er 
wel snel achter dat dit niet zo was.

We maakten de eerste tijd wel meer onge-
looflijke dingen mee, zoals al die duiven 
op de Dam, alle dieren in huis, maar geluk-
kig geen slangen ... en een echte douche. 
Moesten we wel zorgen dat we voldoende 
muntjes voor de elektriciteitsmeter hadden, 
anders kregen we echt een koude douche. 
De beginjaren in een ander, nieuw land le-
ken wel een sprookje. In de winter als het 
sneeuwde, dachten we dat er schaafijs uit 
de lucht kwam. Nu weten we dat er geen 
sprookjes bestaan, maar de begintijd in Ne-
derland zullen we nooit vergeten.

In de serie over lang gevestigde winkels in Geuzenveld-Slotermeer, ga ik van-
daag naar hobbywinkel Bruinink aan de Burgemeester Vening Meineszlaan.
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Plus-korting

Op mijn vijftigste verjaardag 
kreeg ik van een collega 
een opvallend lelijke koffie-

mok met daarop met grote letters de 
vleiende tekst “You don’t look 50”. 
Aardig complimentje dacht ik, al had 
ik toen nog niet gezien dat de tekst 
aan de binnenkant van de mok on-
opvallend doorliep. Daar stond met 
kleine lettertjes “but I bet you did 
when you were”. Vrij vertaald, je ziet 
er niet uit als 50, maar ik durf te wed-
den dat je er toen wel zo oud uit zag. 
Oftewel, je ziet er veel ouder uit. Ge-
dist dus. Onbekende of nieuwe col-
lega’s die mij in de jaren daarna met 
mijn mok bij de koffiemachine za-
gen, reageerden vaak verrast. Ben 
jij àl vijftig? Dat had ik nóóit gedacht! 
Of dat nu gespeeld was of oprecht, 
maakt niet uit. Zoiets hoort iedereen 
graag en ik ging dan ook vaker kof-
fie halen dan goed voor mij was. On-
gezond vaak. En altijd met de mok 
goed zichtbaar meedragend.

In de loop der tijd is de frequentie 
van die complimenten gestaag afge-
nomen. Eigenlijk is er niemand meer 
die nog twijfelt aan die vijftig. Zelfs 
niet uit geforceerde beleefdheid. 
Prima, that’s life. Twee maanden 
geleden is er een nieuwe mijlpaal 
bereikt, 55. Niet echt een dingetje. 
Totdat ik deze week met mijn vrouw 
in een restaurant belandde waar 
op de menukaart stond dat 55+’ers 
twintig procent korting kregen op het 
hoofdgerecht. Niet in het weekend, 
alleen van maandag tot en met vrij-
dag. In mijn geval was dat vijf euro. 
En het was vrijdagavond. Wat nu? 
Bij het afrekenen vroeg ik terloops 
of 55+ begint bij 55 of net daarna. 
“Bij 55”, antwoordde de serveerster. 
Ik zei dat ik 55 was. “Als u dat zegt, 
dan krijgt u de korting”. Ze geloofde 
het meteen! Dat was natuurlijk ook 
weer niet de bedoeling. Er was geen 
enkele twijfel over mijn leeftijd. Een 
legitimatiebewijs bleek niet nodig. 
Van enige vreugde over de verkre-
gen korting was direct geen enkele 
sprake meer. Teleurgesteld liep ik 
na het afrekenen terug naar het ta-
feltje waar mijn vrouw zat te wach-
ten. “En?” vroeg ze geamuseerd. 
“Helaas, ze geloofde mij meteen.”

HUGO HOES

Hugo 
in de buurt
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► RIEK ZWAAN 

Plastic
Wat was dat een prachtige uitvinding, ongelo-
felijk! Het is op allerlei manieren te gebruiken, 
zoals in de bouw en de huishouding. Wat kun 
je ermee? Dozen in vele maten, zakken groot en 
klein. Serviezen, meubels en kleding. Je kunt het 
zo gek niet maken of er komt plastic aan te pas. 
Nu hebben we de waarschuwing gekregen om 
het gebruik van plastic te vermijden. Albert  
Heijn, Jumbo en vele andere zaken houden zich 
niet aan deze waarschuwing. Er hangen rollen 
met kleine zakjes. Pak ze maar, zoveel als je wilt. 
Het kan zeker niet anders. Waarom geen papie-
ren zakken of helemaal niets? Neem zelf je tas 
mee om je boodschappen in te doen.
Waarom moet er om vele artikelen plastic heen? 
Appels, peren, komkommer, paprika en noem 
maar op. Alles verpakt in plastic!
En dan de markt. Sommige kooplui doen hun 
best om de zakjes te vermijden.  
Ook is het ondergoed in plastic verpakt. Als klant 
moet je weten of de maat goed is. Dus scheur je 
de verpakking eraf, maar niet opruimen of in de 
prullenbak doen. Nee, laat maar waaien!
Letterlijk, sinaasappelschillen en verpakkingen 
van snoep, laat maar vallen. Doe je dat thuis ook, 
alles laten slingeren en op de grond gooien? Thuis 
is vast alles tot in de puntjes netjes verzorgd. Bui-
ten hoeft het niet??? Er zijn overal prullenbakken. 
Is het zo moeilijk om er je lege flesjes en blikjes in 
te gooien? We wonen in een prachtige buurt en 
zijn verwend met mooie winkels en een gezellige 
markt. Heel bijzonder is het carillon. We moeten 
trots zijn op de plek waar we wonen. Probeer die 
dan netjes en schoon te houden.

► KAMAL BERGMAN

Waar blijven al die 
rappers, bands en dj’s 
uit Nieuw-West? 

LEZERSBIJDRAGE

Hoe ziet Koningsdag 2018 in Slotermeer er-
uit? Plein ’40-’45 is voor de kinderen, zegt 
de gemeente; geen handel door winkeliers. 
Het werkelijke beeld is dit: vrijmarkt. Ver-
kopen van gebruikte spullen is het nieuwe 
oranjefeest geworden: van speelgoed, kle-
ding en computers tot autobanden. ’s Mid-
dags om vier uur ligt het plein vol troep. De 
diersoort mens spant de kroon als het om 
afval gaat. Dagelijks wordt in Amsterdam 
8 miljoen kilo afval van de straat gehaald!
“Ik weet niet waar ik moet beginnen”, zegt 
een opruimer moedeloos, “Treurig, dit 
beeld van Koningsdag ken ik totaal niet.” 
De gemeente laat het feestje voor de kinde-

ren verstoren. Er zijn geen activiteiten als 
verkleden, schminken, spelletjes, muziek 
en dansen. Dat alles is afwezig, een aanzet 
tot nadenken. Plein ’40-’45 is op Konings-
dag toch voor de kinderen?  

Grappig en schrijnend tegelijk, dat was 
mijn gedachte bij het lezen van het stukje 
“De aanhouder wint” van Riek Zwaan. In 
de zomer van 2017 heb ik bij het stadsloket 
dezelfde melding gedaan. Nu blijkt uit de 
GaSet 74 en gesprekken met bewoners in 
de straat dat hierover meerdere meldingen 
zijn gedaan. Wel grappig, maar ook schrij-

nend te vernemen hoe het Stadsdeel hier-
mee omgaat. De individuele goedbedoelde 
acties van de bewoners worden kennelijk 
niet met elkaar in verband gebracht, en op-
lossen heeft ook geen prioriteit! Gelukkig 
voorziet de GaSet hierin; daardoor wordt 
de onderlinge communicatie een stuk mak-
kelijker. Hartelijk dank daarvoor!

► CORINE PULLEN 

Gerbrandypark

Amsterdam, hectisch, bruisend, bont
volop actie, ‘t klokje rond
‘t Gerbrandypark met z’n ruisende bomen
is een plek om even bij te komen
Een jochie laat z’n vlieger op
de yogi staat er op z’n kop
In ‘t pierenbadje speelt een kindje
een jogger trekt ‘n sprintje
Op ‘t tennisbaantje slaat Kees
wederom een mooie ace
Een hazewind en bastaardhond
rennen vrolijk blaffend rond
Oma opent haar picknickmand
smullen aan de waterkant
Een ambtenaar nuttigt z’n pistolet
de zwerver houdt een bank bezet
De alcoholist verwijdert met ‘n zwier
het lipje van z’n blikje bier
Een regenboog in volle pracht
weerspiegelt in de brede gracht
Eenden springen onder luid gesnater
in ‘t kabbelende water
Ganzen trekken in ‘n lange rij
aan de surfer voorbij
Een visser zit in gedachten
op een megavangst te wachten
‘t Gerbrandypark: zoveel te zien, zoveel te doen
maar vooral even genieten van ‘t groen
Uitgerust, ontstresst en voldaan
kan je Amsterdam weer aan!
   

Wie kent ze nog? De Osdorp Posse, de ne-
derhiphopformatie uit de jaren ‘90 uit Os-
dorp. Ons eigen Osdorp. Ik heb ze zelfs een 
paar keer live mogen zien. Drukke mannen 
op een podium. Wat een shows waren dat. 
Amsterdams trots! Welke namen komen ei-
genlijk nog meer uit Nieuw-West, en met 
name uit Geuzenveld - Slotermeer?

Ik speel nu al een slordige 22 jaar gitaar. 
Bij Jack Barker, een bluesband uit Almelo, 
heb ik aardig wat geleerd over muziek ma-
ken. Op dit moment ben ik net klaar met 
de opnames van het debuutalbum van 
The Sound Press, ‘mijn’ pop/rockformatie. 
Ook speel ik regelmatig met een vriend uit 
Slotermeer een partijtje eigengemaakte en 
eigengereide bluesmuziek. Dat ik nu voor 
deze krant al zo’n vijf mensen heb mogen 
interviewen komt niet geheel uit de lucht 
vallen. Van jazzmuzikanten tot folkzangers 
en een dj, allemaal wonende in Geuzenveld 
- Slotermeer. 

Voordat ik een interview houd, peil ik altijd 
in mijn netwerk of iemand een, liefst wat 
jongere, muzikant, dj of rapper uit Geuzen-
veld - Slotermeer kent. Ik word bijna altijd 
teleurgesteld. Bijna niemand kent zulke 
mensen uit deze buurten! Hoe komt dat 
nou? Ik weet dat er middelen beschikbaar 
zijn, ik weet dat er studio’s zijn en ik weet 
dat er mensen en organisaties zijn die jonge-
ren kunnen stimuleren en helpen. Ligt het 
aan mij? Zoek ik niet goed genoeg? Is het zo 
dat er gewoon weinig jongeren met muziek 
bezig zijn? Hebben ze hulp nodig? Kunnen 
we iets doen? Zijn er andere redenen?

Waarom hoor ik uit andere stadsdelen veel 
meer muzikanten op de radio? Komt dit 
omdat door jarenlange inspanningen van 

opbouwwerkers een start is gemaakt met 
het creëren van ruimte om een muziek-
scene te laten groeien? Is er meer geld 
beschikbaar? Zijn het culturele verschil-
len? Zijn het sociaaleconomische redenen. 
Hebben veel jongeren meer zin om te fort-
niten? (Zoek die maar op!)

Toen ik zelf jong was, een jaar of zestien, 
in het mooie Almelo, zocht ik mensen op 
om muziek mee te gaan maken. En al snel 
kwam ik terecht in de mooie wereld die een 
muziekscene heette. In Almelo is die mu-
ziekscene, al vanaf de jaren ‘60 ongeveer, 
best wel groot, als men dat vergelijkt met 
andere steden. Ik mocht daar een beschei-
den rol in spelen. Later hebben we met een 
aantal man geprobeerd een collectief op te 
richten, zoals andere muzikanten dat ook 
al voor mij probeerden te doen. Het slaagde 
niet altijd, maar een deel van de bevolking 
creëerde iets. Omdat wij dat wilden! 

Als ik het aantal inwoners nu vergelijk met 
Geuzenveld - Slotermeer bij elkaar dan zou 
het niet heel erg veel schelen met het aan-
tal inwoners van Almelo en toch zie ik niet 
de passie, samenwerking en creativiteit in 
de muziek en andere kunstvormen die ik 
elders, en niet alleen in Almelo, wel heb 
gezien. Zit het dan in de mensen zelf? Het 
zit altijd in de mensen zelf. Ik heb een zeer 
sterk geloof dat als muzikanten, jongeren, 
veel méér willen, ze dat ook zeker voor el-
kaar krijgen.   

Om antwoorden op deze vragen te krijgen 
en hopelijk veel meer muzikanten te leren 
kennen vraag ik je mee te denken over 
deze kwestie. Mail mij alsjeblieft (kamal-
bergman@gmail.com) hierover als je een 
antwoord hebt.

GEDICHT

► MARIANNE ASMAN

Onze Koningsdag

LEZERSBIJDRAGE

LEZERSBIJDRAGE
► MARIANNE ASMAN

De aanhouder wint

Foto: Gerard Valentijn
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Gerard Valentijn verhuisde naar Nieuw-
West en ontdekte dat fietsen hier een 
groter plezier kan zijn dan in Oost.

Wat kun je bij dit mooie weer beter doen dan 
lekker op de fiets je eigen buurt gaan verken-
nen? Vanuit mijn straat kom ik direct op een 
fietspad. Amsterdam heeft de afgelopen jaren 
veel geïnvesteerd in fietspaden en die kom je 
dan ook overal tegen. Maar als je net als ik 35 
jaar in Oost gewoond hebt, weet je dat fiets-
paden altijd overvol zijn en dat er bij de stop-
lichten altijd files van fietsen staan. Dan ben je 
gewend aan smalle fietspaden en drukke we-
gen waarop zich diverse soorten verkeer door 
elkaar bewegen. Als je in Oost al die drukte 
wilt vermijden, dan moet je op zoek gaan 
naar achterafweggetjes en veel omrijden.

Voetgangers op het fietspad
Wat een verrassing hier in Nieuw-West. 
Overal fietspaden en niet zomaar een fiets-
pad langs een drukke weg. Nee, compleet 
vrij liggende fietspaden en helemaal gericht 
op fietsers in twee richtingen. Lekker veel 
ruimte en geen auto’s op het fietspad gepar-
keerd om snel even een boodschap te doen. 
In Nieuw-West hoef je niet te slalommen 
langs alle voetgangers op het fietspad, die 
daar lopen omdat een winkel een zo grote 
uitstalling heeft dat de voetgangers gedwon-
gen zijn uit te wijken.

Nee, zelfs een drukke winkelstraat als de 
Burgemeester De Vlugtlaan heeft voldoende 
ruimte voor een brede stoep en een vrij lig-
gend fietspad. De auto’s hebben ook nog 
een parkeerstrook en in het midden ligt een 
tram/busbaan. Elk soort verkeer zijn eigen 
strook. Als ik op de Middenweg of de Lin-
naeusstraat fietste, moest ik altijd goed oplet-
ten voor openzwaaiende portieren van auto’s 
of voor voetgangers, die noodgedwongen op 
het fietspad liepen.

Auto te gast
Die rust in Nieuw-West komt niet doordat 
hier zo weinig mensen wonen, maar door de 
hoeveelheid fietspaden. Als je bijvoorbeeld 
van de A10 naar de A5 wilt fietsen, dan heb je 
keus uit zo’n vijf verschillende vrij liggende 
fietspaden en allemaal breed genoeg om met 
zijn tweeën naast elkaar te fietsen zonder an-
deren te hinderen.
Er zijn ook prachtige fietsroutes om er eens 
lekker uit te zijn. Het lijkt wel of West ge-
bouwd is voor de fietser en dat de auto hier te 
gast is. Auto’s moeten altijd een andere weg 
nemen dan de fiets en soms kruisen ze elkaar. 
Helaas hebben de autogoden (ambtenaren?) 
besloten dat je bij kruising tussen fietser en 
auto, als fietser altijd voorrang moet verle-
nen aan die auto. Jammer, want het zou het 
fietsen hier nog aangenamer maken als je ge-
woon lekker door kon fietsen.

Parken
Wat het fietsen hier in Nieuw-West ook zo 
aangenaam maakt, is dat je bijna overal bo-
men hebt. In Oost was ik ook blij over de 
hoeveelheid bomen, maar hier in Nieuw-
West zijn er nog veel meer. Net als een grote 
hoeveelheid parken en door die parken lo-
pen ook nog eens veel fietspaden. Het lijkt 
er een beetje op of je hier in Nieuw-West op 
elke straathoek een park hebt, zodat je door 
heel veel parken kunt fietsen. Als ik aan het 
fietsen ben, is het bijna alsof je het ene park 
uit rijdt en het andere zo weer in. 

In Oost mag je ook door het park fietsen. 
Neem nou het Oosterpark: als je daar met je 
fiets in wil, dan moet je slalommen door van 
die hekjes. En als je dan door die hekjes heen 
bent, moet je goed oppassen voor de hoeveel-
heid voetgangers. 
Kortom, in Nieuw-West fiets je voor je ple-
zier een eind weg. Dit ontdekt hebbende heb 
ik besloten weer vaker de fiets te pakken. 
En niet alleen om op een mooie dag te ge-
nieten van alles wat Nieuw-West te bieden 
heeft, maar ook voor de kortere stukjes van 
en naar...

STRIP  door Arta Balina
Zoals u ziet is Arta verhuisd en geeft ze graag het stokje door aan een buurtbewoner van 
Geuzenveld-Slotermeer om de strip van haar over te nemen. Wie o wie voelt zich geroepen? Mail 
naar gaset@eigenwijks.nl en wie weet staat er in de volgende GaSet een strip van u op deze plek.

In deze film worden fietsers in Amster-
dam gevolgd, we zien mensen fietsen 
door vele straten en wijken in Amster-
dam. Als je fietst is het of je over de aarde 
zweeft, volgens de filmer. De meeste men-
sen in Nederland leren eerst lopen en dan 
fietsen, meestal beginnend achterop de 
fiets van vader of moeder. Het is als een 
tweede natuur voor ons geworden, even 
de fiets pakken. 

Wie zijn die fietsers? We zien steeds ver-
schillende bewoners van de stad, die ons 
een verhaal vertellen. Mensen die verschil-
lende beroepen uitoefenen per fiets, zoals 
een bloembezorgster in het centrum, die ’s 
avonds boeketjes bezorgt of een fietskoe-
rier die door de stad racet voor een spoed-
bestelling. Langzamerhand en tegelijk in 
een snel tempo, zien we mensen langsfiet-
sen, van jong tot oud. Ook de fietsenmaker 
is aanwezig.

En fietsen is fijn, maar kan ook gevaarlijk 
zijn, zeker in de drukke stad. En zo horen 
we een aantal verhalen met een noodlot-

tige afloop, waardoor de toon van de film 
verandert en het ritme vertraagt. Dan gaat 
het over het leven en de dood. Beweging 
maakt de tijd en stilstand de eeuwigheid. 
De tijd om te filosoferen over het leven.

Al met al een mooie opeenvolging van er-
varingen van fietsers, waardoor ik rustig 
terug fietsend naar huis met heel andere 
ogen keek naar de fietsers om mij heen. En 
hoe zou het zijn als je pas op latere leeftijd 
leert fietsen, het duurt misschien iets lan-
ger voor je je dan relaxed over de weg laat 
gaan terwijl je voeten het werk doen. 

In dit ‘Rondje met het hondje’ schrijf ik over 
mijn ervaringen met rondjes in de wijk van-
uit mijn hoogsteigen vervoermiddel, name-
lijk een modieuze hondenbuggy die van alle 
gemakken voorzien was. Zonwering, kijk-
gaas, ritsje hier en daar, bekerhouder en netje 
voor de boodschappen onder. Mijn vrouwtje 
moest me voortduwen. Ik zat erin omdat ik 
een pijnlijk rechter achterpootje had. Hoe dat 
kwam? Ik kwam ongelukkig terecht bij een 
sprongetje van de stoel. Een pijn dat het deed! 
Ik kon alleen maar op drie poten lopen en dat 
is moeilijk voor een teckel. Vandaar het sjieke 
wagentje. 
Bij de dierenarts deden ze me nog meer pijn: 
trekken aan het pootje tot ik ervan moest gil-
len. En maar voelen en foto’s nemen. Maar 
ze wisten het niet; zo kan ik ook dierenarts 
worden. Ik ben ook nog naar de specialist 
geweest, die vond een teek. Tja… Daarom 
moest ik het karretje blijven gebruiken. Als ik 
iets interessants zag of rook ging ik op mijn 
achterpoten staan, voorpoten op het randje 
en gillen. Dan mocht ik eventjes eruit om te 
snuffelen. Als ik grote honden zag gilde ik 
ook hard, ze konden me lekker niets doen. 
Een bekijks dat we hadden! Veel mensen ble-
ven staan om even naar mij te kijken en te in-
formeren hoe het met mij ging. Iedereen vond 

me schattig en allerliefst en wenste me beter-
schap. Een ander pluspunt van deze eigenlijk 
best nare periode was, dat ik mee de super-
markten in mocht. Aan de voorkant ging het 
ritsje van de zonwering dicht en niemand had 
iets door. Na drie weken kon de dierenarts 
zien dat mijn nageltje in het nagelbed was ge-
broken en getrokken moest worden.
Nu jullie dit lezen ben ik natuurlijk allang 
niet meer in het karretje maar loop en ren 
als vanouds. Als het zo heet is als nu zijn er 
af en toe momenten dat ik in de buggy had 
willen zitten. Mijn baas vindt een honden-
buggy duwen geen gezicht voor een man, die 
draagt me dan liever. Dat is ook wel fijn en 
knus, maar over lange stukken zou een hon-
denbuggy toch comfortabeler zijn, misschien 
heeft vrouwtje wel begrip...

Foto: Christiane Baethcke

► CHRISTIANE BAETHCKE EN TECKELTJE CINDY

Rondje met het hondje

Dit prachtige fietspad in het Gerbrandypark maakt fietsen tot een genot. Foto: Gerard Valentijn

FILMRECENSIE

► COBIEN VERMEIJ 
Film ‘De fietser’ van Kees Hin

► GERARD VALENTIJN

Kom fietsen in Nieuw-West
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In de herfst worden we altijd weer verrast 
door de vliegenzwam, het eekhoorntjes-
brood, de ridderzwam en nog veel meer: 
prachtige paddenstoelen die ‘zomaar’ ver-
schijnen. En niet alleen in het bos, ook in 
tuinen, bermen en parken! De minicursus 
‘Paddenstoelen van Amsterdam’ is bedoeld 
om beginners wegwijs te maken in deze 
wonderlijke zwammenwereld. De minicur-
sus bestaat uit twee theorieavonden en twee 
excursies. Op de eerste theorieavond komen 
zaken aan bod als wat zijn paddenstoelen 
eigenlijk, waar leven ze van, hoe planten 
ze zich voort en in welke gebieden kunnen 
we ze vinden. Ook is er een fotopresentatie 
over Amsterdamse paddenstoelen. Tijdens 
de twee excursies zal het accent vooral lig-
gen op het herkennen van paddenstoelen-
families. Wij gaan onze vondsten ook foto-
graferen en op de tweede theorieavond nog 
eens goed bekijken en aan de slag om ze te 
determineren!

Data en locaties
•  Eerste cursusavond: vrijdag 12 oktober 

19.30 tot ca 21.30 uur, Huis van de Wijk 
Het Pluspunt, Albardakade 5-7, Geuzen-
veld.

•  Paddenstoelenexcursies: zaterdag 20 okto-
ber van 12.00 tot 14.00 uur en zaterdag 27 
oktober van 12.00 tot 14.00 uur. 

•  Tweede cursusavond: vrijdag 26 oktober 
van 19.30 tot 21.00 uur, Huis van de Wijk 
Het Pluspunt, Albardakade 5-7, Geuzen-
veld.

De kosten bedragen inclusief lesmateriaal 
10 euro. Als je lid wordt van de KNNV is de 
cursus gratis, en kan je bovendien nog gratis 
aan twee andere minicursussen meedoen. 
Dit aanbod geldt ook voor nieuwe leden. 
Aanmelden vereist: 
cursus@amsterdam.knnv.nl

KNNV minicursus 
Paddenstoelen 
van Amsterdam 

OPROEPJE

Welke vlinders zie je in jouw tuin of park? 
Hoe weet je of er een atalanta of dagpauw-
oog op de vlinderstruik zit? Als je weet waar 
je op moet letten, is het herkennen van vlin-
ders helemaal niet zo moeilijk. Op 11 plaat-
sen in Nederland organiseert de KNNV 
samen met de Jaarrond Tuintelling en de 
Vlinderstichting minicursussen Dagvlin-
ders herkennen. De minicursus bestaat uit 
een presentatie en een excursie. Na afloop 
van de cursus lukt het iedereen de algemene 
vlinders in tuin en buurt te herkennen.

Data en locatie cursus Amsterdam:
•  20 juli 19.00 uur tot 21.30 uur: Presenta-

tie in het Huis van de Wijk ‘Pluspunt’, 
Albardakade 5-7, Geuzenveld

•  21 juli 13.00 uur: Excursie in het Sieger-
park, Sloterweg, Amsterdam Sloten

De kosten bedragen vijf euro. Als je lid 
wordt van de KNNV Amsterdam (www.
knnv.nl/amsterdam), is de cursus gratis en 
kan je bovendien nog twee keer gratis naar 
een minicursus toe. Aanmelden vereist: 
cursus@amsterdam.knnv.nl 

KNNV minicursus Dagvlinders 
herkennen

OPROEPJE

OPROEPJE

In januari is er, op initiatief van ESAN 
(Energieke Senioren Amsterdam Nieuw-
West) en de Hippe Heks, een cursus GRIP 
EN GLANS uitgevoerd met vrouwen uit 
Slotermeer-Geuzenveld. Met deze cursus 
bieden wij ondersteuning in het zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden om de tijd pret-
tiger in te vullen en om vaardigheden aan te 
leren om zelf glans aan het leven te kunnen 
geven. 

In zes bijeenkomsten hebben de deelneem-
sters gewerkt aan hoe positief te blijven, op-
bouwen van zelfvertrouwen en initiatieven 
nemen. Samen zijn met anderen en opbou-
wen van vriendschap, benoemen van per-
soonlijke sterke punten. Ook is er elke week 

een doel gesteld met een stappenplan om 
aan te werken. 
In september en oktober wordt een nieuwe 
cursus ‘Glansrijk Ouder Worden’ aangebo-
den, zowel voor mannen als voor vrouwen 
van 50 jaar en ouder. De cursus bestaat uit 
zes wekelijkse bijeenkomsten van twee uur 
en na drie maanden een terugkombijeen-
komst. Met iedere aangemelde deelnemer 
vindt een individueel kennismakingsge-
sprek plaats.
De cursus wordt uitgevoerd door ESAN 
(Joke Veldkamp) en SEZO (Pia Mulder – 
SEZO is een organisatie voor maatschap-
pelijke dienstverlening) en zal worden 
gegeven in De Brug, Aalbersestraat 248a, 
Geuzenveld.

De cursus vindt plaats op de woensdagmid-
dag van 19 september tot en met 24 oktober, 
van 13.00 tot 15.00 uur en kost zes euro voor 
de gehele cursus. Voor dat geld ontvangt u 
een cursusmap en gratis koffie en thee (met 
een koekje). 

Heeft u belangstelling, dan kunt u contact 
opnemen met Joke (tel. 020-61468444 of 
06-29482731 of j.veldkamp45@upcmail.nl) 
of met Pia (06-39231137).

Glansrijk ouder worden
Voorkomen van eenzaamheid of een sociaal isolement

Het jaarconcert van het ESAN Ouderenkoor 
wordt dit jaar uitgevoerd op zondagmiddag 
15 juli in De Schakel. Komt u ook genieten 
van Mozart, Verdi, Mendelssohn en meer?

Het Amsterdams Ouderenkoor is in 2018 
doorgegaan onder de naam ESAN Oude-
renkoor. Ook dit jaar zetten de twintig koor-
leden zich enthousiast in voor een mooi 
optreden in het buurthuis De Schakel aan 
de Paul Scholtenstraat 36a, in Slotermeer 
(bereikbaar met bus 21 en 69 en met tram 
7 en 14. Uitstappen bij Slotania). Er is het 
afgelopen jaar vrijwel elke woensdagmid-
dag gerepeteerd onder begeleiding van de 
nieuwe dirigent Gijs Raeven, die ook het 
programma samenstelde. Aan hem de taak 
om het vierstemmige koor de sterren van de 
westelijke hemel te laten zingen. 

Geen noten
Aldo, Gillis en Hans zijn de enige heren in 
het ouderenkoor. Meer heren zijn van harte 
welkom. Noten kunnen lezen is geen ver-
eiste. Er wordt gezongen van licht klassiek 
en opera tot aan operette en musical. U bent 
welkom om vrijblijvend een repetitie bij te 
wonen op woensdagmiddag van 13 tot 15 
uur in De Schakel. 

Iedereen is welkom om het jaarconcert bij te 
wonen op zondag 15 juli. Toegangskaarten 
kunnen besteld worden bij Dicky Raams, 
tel. 020-6718735 of dickyraams@gmail.com, 
bij Marjan In ’t Veld, tel. 020-6143394 of 
mintveld@hetnet.nl of bij Elisabeth Riemen-
schnitter, tel. 020-6146844 of elisafleur4@
gmail.com. Een toegangskaart kost, dank-
zij subsidie van het Stadsdeel Amsterdam 
Nieuw-West, vijf euro (inclusief koffie/
thee/frisdrank, een koekje en borrelhapje). 
De zaal opent om 13.30 uur, het optreden 
duurt van 14 tot 16.30 uur en is inclusief 
pauze.

Vriend
Voor 25 euro per jaar kunt u vriend 
van het koor worden. Dit geeft u ie-
der jaar recht op een toegangskaart 
voor het jaarconcert (met consump-
tie). Mede dankzij uw vriendschap 
is het mogelijk het voortbestaan van 
het koor te verzekeren. Voor meer 
informatie of aanmelden: Elisabeth 
Riemenschnitter, tel. 020-6146844 
of elisafleur4@gmail.com. 

Jaarconcert ESAN 
Ouderenkoor

Heeft u wel eens het gevoel op een 
dood of stil spoor te staan?

Bent u op zoek naar nieuwe activiteiten 
of bezigheden maar u weet niet wat?

Wilt u samen met anderen praten over 
wat u zoal bezig houdt?

Bent u geïnteresseerd in het bespreken 
van thema’s die u mede zelf aandraagt?

ESAN (Energieke Senioren Amsterdam 
Nieuw-West) begeleidt vier inspiratie-
bijeenkomsten voor vrouwen van 50 jaar 
en ouder. Vrouwen die op zoek zijn naar 
gesprekspartners om gedachten, ervarin-

gen, eventuele dromen en nieuwe plan-
nen mee te delen, om elkaar te inspireren 
en om elkaar daarin te steunen.

Deze inspiratiebijeenkomsten vinden 
plaats in Het Honk, Jan de Louterpad 8, 
Slotermeer. De bijeenkomsten worden 
gehouden op dinsdagmiddagen van 
13.30 tot 15.30 uur. De data zijn: 10 en 31 
juli en 21 en 28 augustus 2018.
Deelname is voor vier bijeenkomsten en 
de kosten zijn vijf euro in totaal, inclusief 
koffie en thee.
Begeleider van de bijeenkomsten is Joke 
Veldkamp. Graag van te voren aanmel-
den voor deelname: tel. 020-6146844 of 
06-29482731 of j.veldkamp45@upcmail.nl

OPROEPJE

Inspiratiebijeenkomsten voor 
vrouwen van 50 jaar en ouder

OPROEPJE

Het ESAN Ouderen koor. Foto: ESAN

De dagpauwoog. Foto: Krysztof Niewolny via 
www.unsplash.com

De goudgele bundelzwam. Foto: Nico Schonewille



In GaSet nummer 74 heb ik een stukje ge-
schreven over de molen ‘De Bloem’ aan de 
Haarlemmerweg. Dat bleek ik niet goed ge-
daan te hebben, ik heb de beide molens die 
aan de Haarlemmerweg staan als één mo-
len beschreven. Molen ‘1200 Roe’ staat aan 
de Haarlemmerweg in de wijk Geuzenveld. 
Molen ‘De Bloem’ staat weliswaar ook aan 
de Haarlemmerweg, maar dan naast begraaf-
plaats ‘Vredenhof’, in de wijk Bos & Lommer.

De molenaar van de molen ‘1200 Roe’, de 
heer Arler, heeft mij daarop gewezen, en 
daarna hebben wij een uiterst prettig gesprek 
gehad. De heer Arler heeft mij uitgenodigd in 
de molen, alwaar hij heel gepassioneerd over 
de molen heeft verteld. Als molenaar moet je 
in het bezit zijn van een molenaarsdiploma, 
want je bent niet zomaar beheerder van zo’n 
mooie molen. De heer Arler was als kind al 
liefhebber van molens, zijn hobby is molens 

op schaal maken, en ze zijn werkelijk prachtig 
om te zien. De molen is eigendom van de ge-
meente Amsterdam. Deze molen is bewoond 
en daarom ook niet te bezoeken.

De molen is gebouwd als bovenkruier voor 
het drooghouden van de toenmalige Osdor-
perbinnenpolder. De molen functioneert nu 
niet meer als molen voor het drooghouden 
van de omringende gebieden. Ik vond het 
fascinerend om te zien dat het interieur van 
een molen om het mechanisme dat de wieken 
laat draaien, heen is gebouwd. 

Waar ik nooit bij stil heb gestaan, is dat de 
wieken alleen door de wind gaan draaien. De 
molenaar moet de wieken op de wind zetten 
(naar de wind ‘kruien’) , daarna natuurlijk de 
rem eraf halen en dan zien we die gigantische 
wieken draaien. Het blijft een prachtige uit-
vinding en één die al honderden jaren bestaat. 

De wieken staan 
altijd iets schuin 
op de molen, het 
gewicht wordt 
dan naar achte-
ren gedrukt en 
daardoor wordt 
de stabiliteit be-
ter. De kap en 
de wieken wegen samen zo’n 20 ton en staan 
op plusminus 40 lagers. De molenaar onder-
houdt, smeert, houdt de molen schoon en 
doet kleine reparaties. In 1977 heeft de ‘1200 
Roe’ nog nieuwe wieken gekregen.

Ik ben zeer vereerd de molen beter te mogen 
leren kennen en ben me bewust van de mooi-
heid van ons Nederlands erfgoed. En dat 
staat zomaar om de hoek in onze eigen wijk. 
De heer Arler dank ik voor zijn tijd en geduld 
mij één en ander uit te leggen.

► GERARD VALENTIJN 

De Zomerschool is: leuke dingen doen tijdens de vakantie
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>  op 25 mei twee kunstwerken van de 
Iraanse kunstenaars Icy & Sot zijn 
onthuld op de hoek van de Radar-
weg en de Basisweg. De kunstwerken 
Dream & Free verwijzen naar de ont-
wikkelingen in de Sloterdijkgebieden,

>  het vanaf 1 mei 2018 verboden is op 
het Sloterstrand te barbecueën,

>  op de site van www.iamsterdam.
com/gratis allemaal uitjes staan die 
gratis te bezoeken zijn, 

>  op de site van www.lastminuteticket-
shop.nl theater/concert/toneel/ ca-
baret/ballet voorstellingen staan tot 
75% korting op de originele prijs,

>  dit jaar de Vereniging Vrienden van 
de Sloterplas vijftien jaar bestaat? Dat 
dit begin juni met de ‘vrienden van’ 
met een receptie is gevierd,

>  in Lola Luid in de Der Kinderenstraat 
in Nieuw-West een nieuw bedrijf 
begonnen is met de naam Bouwgab-
bers, waar kinderen met Lego kun-
nen spelen. Dat gaat verder dan het 
in elkaar zetten van een Star Wars of 
NinjaGo bouwpakket. Bij Bouwgab-
bers kunnen kinderen robotjes maken 
met Lego met het WeDo-programma 
of helemaal losgaan met Lego Tech-
nics. Programmeren leren ze met 
MindStorms. Iedereen met Legofans 
thuis kan er terecht voor workshops, 
kinderfeestjes of educatie-projecten. 
Je kunt er zelfs een complete stad 
bouwen van Lego,

>  het eerste ‘sprekerskistje’, waar een 
ieder mag luisteren of zijn woord 
mag doen, in april heeft plaatsgevon-
den nabij Plein ‘40-’45? Dat er nog 
meer volgen en dat u dit in de media 
kunt vinden,

>  op 12 juni Mensendieck Praktijk Slo-
terplas haar 35-jarig bestaan vierde? 
In de rubriek ‘De Gouwe Ouwe uit de 
buurt’ volgende keer een uitgebreide 
reportage.

In het mooie Eendrachtspark staat al 
heel lang een kiosk. En sinds kort is 
deze weer geopend. Nu schrijf ik over 
Kiosk-West omdat ik de huidige eige-
naar gesproken heb: Ilker Delener.

In Het Pluspunt op de Alberdakade sprak 
ik met hem. Een vlotte jongeman van 29 
jaar die volop wilde vertellen over wat hem 
drijft en dreef. Naast dat hij een normale 
kantoorbaan heeft runt hij sinds een paar 
maanden dus Kiosk West. Ook is hij jaren-
lang muzikant geweest, maar heeft helaas 
nooit wat opgenomen. Wel heeft hij eigen 
muziek op zijn telefoon staan. 

De saz (zie 
foto) was zijn 
instrument. 
Maar toen 
hij dit instru-
ment beheers-
te kwamen er 
al snel andere 
instrumenten 
bij zoals een 
keyboard en 
klarinet. Ook 
ging hij lesge-
ven aan wat 
oudere heren 

in de moskee. De mannen wilden op ge-
vorderde leeftijd nog de oude klanken van 
de mooie Arabische instrumenten horen en 
zelf kunnen bespelen. Ilker is dus echt een 
autodidact en heeft tonnen met energie. 
Want hoe je het ook wendt of keert ‘de saz’ 
is het nationale instrument voor Turkije.

Op zijn 26ste stopte hij ineens met spelen. 
Hij had genoeg van al die feestjes. Maar het 
saz-bloed kruipt waar het niet gaan kan en 
een paar jaar later pakte hij het spel weer 
op en speelt nu nog een paar keer per jaar 
met zijn band Anadolu (Anatolië). Daar-
naast, en toen zag ik dat zijn ogen begon-
nen te glunderen, kreeg hij kans om de 
kiosk over te nemen. Dit gebeurde niet 
vanzelf en kwam, zoals vele passies met 
langzaam smeulen en dan tot hoog vuur 
komen, geleidelijk van de grond. Hij zocht 
in Nieuw-West al heel lang naar een plek 

voor jonge leerlingen. Een betaalbare plek 
waar hij ongestoord kon werken met jonge 
mensen die ook zijn muziekpassie wilden 
delen. Na lang geharrewar kwam dan Ki-
osk-West in zicht. Zo vond hij én een plek 
om te spelen én een plek waar meer mee te 
doen was. 

Tip voor jongeren
Ten eerste moet je muziek maken leuk vin-
den. En ten tweede moet je je passie mogen 
volgen. Dat het volgen van je eigen passie 
binnen wat conservatievere Turkse gezin-
nen niet zo makkelijk is bevestigt Ilker. 
Moderne gezinnen laten veel meer ruimte 
voor een zelfontplooiing van hun kinderen 
dan de wat traditioneler gerichte families. 
Zelf voelt hij veel meer voor de moderne 
benadering. Hoewel veel Turkse jongeren 
fanatiek aan hun muziekspel beginnen, 
omdat hun vader het deed of omdat ze een 
Turks idool na willen doen, stoppen ze er 
ook mee. Er zijn voorbeelden van jonge 
mensen die echt goed zijn geworden en al 
snel beter waren dan IIker zelf was. Ilker 
zou graag zien dat er meer kansen kwamen 
voor jongeren. Kansen als in middelen en 
tijd en geld en motivatie. Hij wil heel graag, 
zoals hij vroeger ook wel eens jamde, jonge-
ren, uit elk milieu een kans geven om uit te 
blinken. Hij zou graag voor deze jongeren 
in Nieuw-West een springplank willen zijn.

► ADA WALLIEN
 

Rectificatie de Molen van Sloten

► KAMAL BERGMAN

Ilker Delener, van muzikant naar springplank

Molen ‘1200 Roe’. 
Foto: Ada Wallien

Dit jaar vindt alweer voor de tiende keer de 
Zomerschool plaats. Het eerste wat je denkt 
bij de zomervakantie is dat je lekker vrij bent 
en even niet aan school hoeft te denken. 
Vakantie is er tenslotte om leuke dingen te 
doen. Nou, dan ben je bij de Zomerschool 
precies op de goede plek, want op de Zo-
merschool leer je over allerlei dingen die er 
in de stad te doen zijn. Met de Zomerschool 
kom je misschien op plaatsen in Amsterdam 
waar je nog nooit geweest bent en ook niet zo 
gauw alleen naar toe zou gaan. Met de Zo-
merschool ga je op stap met allemaal nieuwe 
vriendjes en vriendinnetjes. Terwijl je op de 
Zomerschool ook nog taal- en rekenles krijgt. 
Nee, geen rijtjes leren met tafels en invuloe-
feningen met taal, maar alles in het teken van 
al die leuke bezigheden.

Allemaal uitstapjes door de stad, naar het 
museum en andere leuke dingen doen, dan 
denk je misschien, dat kost toch een berg met 
geld. Nou, dan hebben we een verrassing 

voor je. De Zomerschool is helemaal gratis! 
Natuurlijk moet je wel zelf zorgen voor je 
eigen eten en drinken en een OV-chipkaart. 
Maar als je op vakantie gaat naar camping 
of een ander land, dan moet je daar ook zelf 
voor zorgen. Wat jij moet doen is er drie we-
ken de tijd voor uittrekken en dan kun je 
meedoen met al die activiteiten die door de 
Zomerschool worden georganiseerd.

Het is niet zo dat je op de Zomerschool lek-
ker kunt gaan zitten en zien wat er gebeurt. 
Nee, natuurlijk moet je er zelf ook wat voor 
doen. Ten eerste moet je zelf aanwezig zijn. 
Ten tweede leer je om al die leuke activitei-
ten uit te werken, zodat het een leuk uitstapje 
wordt. Over die uitstapjes schrijf je een ver-
slag, zodat anderen weten wat je gedaan 
hebt. Dus je leert nog beter te schrijven, te 
plannen en te rekenen want ook het kiezen 
en opzoeken van welke bus je nodig hebt om 
bij het museum of zo te komen, mag je he-
lemaal zelf doen op internet op een laptop. 
Daarbij wordt er van je verwacht dat je de 
kosten zelf uitrekent.

Natuurlijk hoef je dat allemaal niet alleen te 
doen. Je zit in een klas van circa 15 kinderen 
met een professionele juf of meester en een 
klasse-assistent. Met de begeleiding zit het 
dus wel goed. Zelfs beter dan op de gewone 
school, want daar zit je vaak met bijna 30 kin-
deren in de klas. 

Kortom, de Zomerschool is leuk en je steekt 
er nog wat van op ook. En je leert ook alle-
maal nieuwe kinderen kennen, die allemaal 
ook nog eens in de buurt wonen in Nieuw-
West.

Op het moment dat je dit artikel leest, gaat de 
Zomerschool al bijna beginnen, maar je kunt 
jezelf nog steeds opgeven. Als je jezelf op-
geeft, hoor je vanzelf of er nog plaats is. Als 
het vol is, kom je op een wachtlijst. Dat bete-
kent dat, als er kinderen alsnog op vakantie 
gaan met hun ouders, jij misschien toch in 
aanmerking komt om mee te doen.

Als je jezelf wilt opgeven, neem dan contact 
op met Marijke Kaatee, telefoon 06 52085336 
of mail m.kaatee@chello.nl. 
Als je haar belt, dan kan zij je direct vertellen 
of je geplaatst kunt worden of dat je op de 
wachtlijst komt.
Wil je meer weten over de Zomerschool, kijk 
dan op: www.zomerschool-amsterdam.nl

Wist u 
dat…?

Een dagje Rijksmuseum en nagenieten op het 
Museumplein. Foto: Marijke Kaatee

Ilker Delener

Kiosk-West
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Deze pagina is tot stand 

gekomen in samenwerking 

met Emmelie Dhuyvetter, 

Wijkcoördinator VoorUit 

Slotermeer-West

Afgelopen weken is er aan de kinderen van Slotermeer gevraagd 

wat zij nog allemaal wisten van activiteiten in de buurt. De kinderen 

wisten nog heel wat op te noemen en vervolgens werd hun gevraagd 

of ze hier iets leuks bij konden bedenken. Zo mochten ze op papier 

duidelijk maken wat zij afgelopen jaar leuk vonden om te doen en 

wat zij aankomend schooljaar nog graag willen. De kinderen hebben 

vervolgens allerlei recepten, raadsels en vooral tekeningen gemaakt. 
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Met bijdragen van Corine Pullen, Joke Veldkamp,  
Marianne Asman, Riek Zwaan en Riet Konijn.  

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 19 september voor 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.

Andreas Fleischmann. Foto: Thea Schaafsma

IN MEMORIAM
Dinsdagmorgen 12 juni kwam bij ons het vreselijke 
nieuws binnen dat Hetty de Vries op maandagavond 
plotseling was overleden. Hetty was een actieve be-
woonster uit Geuzenveld die vaak in Het Pluspunt te 
zien was. Ze was altijd vrolijk en gezellig maar had ook 
een eigen mening die ze zeker niet voor zichzelf hield. 
We zullen haar zeker missen in Geuzenveld maar in ge-
dachten zal ze altijd bij ons blijven. Vrijdag 15 juni heb-
ben we in Het Pluspunt op indrukwekkende wijze af-
scheid genomen van Hetty. Speeches, gedichten, gezang, 
een drankje en een hapje, alles was aanwezig om op een 
mooie en emotionele wijze Hetty te herdenken. 
Dag lieve Hetty, rust zacht.

Op 22 juli 2018 gaat de Noord-Zuidlijn offici-
eel rijden. Veel reizigers van het OV-netwerk 
van Amsterdam gaan daar veel van merken. 
De belangrijkste verandering voor Nieuw-
West is dat lijn 14 niet meer zijn eindpunt bij 
het Sloterpark zal hebben. Lijn 14 gaat vanaf 
Oost richting het Centraal Station, hierdoor 
raakt Geuzenveld-Slotermeer weer een beet-
je OV kwijt.

Lijn 1 rijdt straks van Osdorp via het Leidse-
plein naar het Muiderpoortstation en zal 
dan dus niet meer naar het Centraal Station 
rijden.

Ook buslijn 69 gaat verdwijnen, hiervoor in 
de plaats komt buslijn 169. Die zal voor een 
groot deel de route van bus 69 volgen, echter 
de lus door Geuzenveld en de sportvelden 
gaat verdwijnen. Door het wegvallen van 
deze lus door Geuzenveld en ook een deel 
Slotermeer wordt het voor mensen zonder 
eigen vervoer onmogelijk naar Osdorp te 
komen. Liefhebbers van muziek en theater 
kunnen dan de Meervaart niet meer berei-
ken. De enige mogelijkheid is een overstap 
en soms een dubbele overstap. Dit is een 
gemiste kans voor de politiek van Nieuw-
West, zij hadden zich sterk kunnen maken 
voor behoud van de gehele buslijn 69. Op 
dit moment wordt hard gewerkt om de route 
van de Westtangent te voltooien van het Slo-
terdijkstation naar Schiphol Plaza. Hiervoor 
worden diverse straten en lanen aangepast.

˂ Het eindpunt van tram 14 zal niet langer bij 
het Sloterpark zijn. Foto: Ada Wallien

Nieuw-West is misschien wel het groenste 
stadsdeel van Amsterdam, en er valt dan 
ook volop te genieten van de natuur in ons 
stadsdeel. In juni zijn er niet erg veel vlin-
ders te zien, maar andere vliegers zoals li-
bellen en juffers, trekken volop de aandacht! 
Hoe leuk is het niet om je wat meer in deze 
prachtige beestjes te verdiepen? 

Mini-cursussen zijn een fantastische manier 
om snel meer te weten te komen over de 
natuur. De KNNV is een landelijke vereni-
ging voor actieve natuurliefhebbers en -be-
schermers. Op 8 en 9 juni jl. organiseerde de 
KNNV afdeling Amsterdam, in samenwer-
king met Eigenwijks, zo’n minicursus over 
libellen.
De cursus startte op vrijdagavond met een 
presentatie door libellenspecialiste Trees 
Kaizer. Op de zaterdag gingen de 15 deelne-

mers de uitdaging aan: libellen en juffers in 
het veld herkennen met hulp van Trees die 
gewapend was met een vlindernet. De ge-
vangen beestjes werden voor eventjes in een 
doorzichtig kokertje gedaan zodat ze goed 
bekeken konden worden, en daarna natuur-
lijk weer vrijgelaten. Het was opperbest 
libellenvliegweer en er werd dan ook veel 
gezien op deze excursie in het Siegerpark in 
Sloten. Zo te horen hebben de cursisten ge-
noten en veel opgestoken!

De KNNV afdeling Amsterdam zal dit jaar 
nog meer minicursussen in Het Pluspunt 
geven (zo staat er in oktober een padden-
stoelenexcursie gepland), maar ook op an-
dere locaties. Hou de website www.knnv.
nl/amsterdam in de gaten, en denk er ook 
eens over of je niet lid wil worden van deze 
natuurvereniging!

► ADA WALLIEN

Het Openbaar Vervoer gaat op 
22 juli ingrijpend veranderen!

► CHRISTIANE BAETHCKE

Minicursus Libellen en Juffers 

Kunt u iets vertellen over uzelf en  
uw loopbaan?
Ik ben 50 jaar geleden in Duitsland geboren 
en woon sinds mijn 19e in Amsterdam Nieuw 
Sloten. Ik heb politicologie gestudeerd, maar 
had als hobby belangstelling voor kunst en 
cultuur, vooral muziek, en wilde kijken hoe 
het werken in die sector beviel.

In Den Haag heb ik bij een dansgezelschap 
de productie gedaan. Omdat ik niet meer 
wilde forenzen ben ik 12 jaar geleden in 
Nieuw Sloten de Jeugdtheaterschool 4West 
begonnen voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Er 
was veel vraag naar en deze school bestaat 
ook nog steeds. De school is onderdeel ge-
worden van De Meervaart. (Redactie: er zijn 
ook lessen in Het Pluspunt).
Voor 4West heb ik contact gezocht met De 
Meervaart. In 2006 ben ik ook bij De Meer-
vaart gaan werken, naast het werk voor 
4West: eerst als programmeur; sinds vier jaar 
als directeur. Ik doe dit met veel plezier.
Buiten het aanbod aan diverse sporten was 
er weinig ontwikkelingsruimte voor andere 
hobby’s voor jongeren vanaf ca. 14 jaar. Stu-
dio West is hiervoor opgericht en ook deze 
school is nog steeds actief.

Wat vindt u leuk aan het werk voor  
De Meervaart; wat maakt het bijzonder?
De wijk is heel divers en het is erg leuk om 
aanbod te creëren voor alle bevolkingsgroe-
pen. Daarom zijn we zelf gaan produceren en 
hebben veel producties gemaakt voor men-
sen uit andere culturen met als doel om de 

andere verhalen ook te vertellen. Onze pro-
ducties zijn niet alleen voor alle bevolkings-
groepen uit Amsterdam Nieuw-West, maar 
ook daarbuiten. Ons theaterpubliek komt uit 
groot Amsterdam, de Zaanstreek en het Gooi. 
We doen aan talentontwikkeling, organi-
seren congressen en festivals en zijn een 
laagdrempelige ‘culturele woonkamer’. Wij 
organiseren thema-avonden over problema-
tiek in de wijk, bijvoorbeeld over de rellen in 
Slotervaart jaren geleden. Zo onderhouden 
we ook het contact met de wijk. 

Welk programma brengt De Meervaart 
het nieuwe seizoen?
De Meervaart heeft een breed programma, 
waarin sinds vorig jaar zes huisgezelschap-
pen actief zijn. Deze komen structureel te-
rug. Ook jongere makers komen aan bod. 
Voorts brengen wij langere series zoals All 
Stars (musical) en toneel (o.a. Judas naar het 
boek van Astrid Holleeder). 

De Meervaart geeft in elke GaSet 5 x 2 
vrijkaarten weg. Waarom doet u dit?
We doen dit niet alleen in de GaSet, maar 
hebben meer van dit soort acties om nieuw 
publiek bekend te maken met De Meervaart. 
Geuzenveld-Slotermeer ontwikkelt zich en 
wij willen ook daar graag beter bekend wor-
den. Onze ervaring is dat de mensen die een 
kaartje winnen ook terugkomen.

Heeft De Meervaart nog last van het 
wegvallen van subsidies op cultuur?
Tijdens de crisis hadden we een paar moeilij-
ke jaren, maar dat is gelukkig verleden tijd. 
De Meervaart heeft een stevige rol en ont-
vangt daarom sinds 2017 standaard subsidie 
van de centrale stad. Het bezoekersaantal 
stijgt gelukkig de laatste twee jaar. 

Is er iets dat u wil zeggen tegen de 
lezers van de GaSet?
Gefeliciteerd met het 75e nummer! Nieuw-
West is een wijk met veel diversiteit. Dit 
levert soms tweespalt op, maar er zit ook 
kracht in die diversiteit. Laten we met elkaar 
deze wijk nog leuker maken en maak daarbij 
gebruik van De Meervaart.

► JOKE DE JONG

De Meervaart 
Deze keer een interview met Andreas Fleischmann, 
directeur van De Meervaart

Op de Jaarmarkt in Geuzenveld, op zaterdag 23 juni, was er voor groot en klein veel te beleven. 
Foto’s: Gerard Valentijn

Jaarmarkt Geuzenveld 2018


