
Rondje met 
het hondje

“Zoekt u uw hond?” vroeg ik aan 
een vrouw, die over het veld 
achter de Natureluur met een 

riem in de hand onze kant op kwam. Ik 
had namelijk net een zwarte labrador de-
zelfde weg zien nemen voordat hij naar 
het Ruige Riet rende. “Nee hoor, maar 
ik heb een portemonnee gevonden”, 
antwoordde ze en hield mijn kleine rode 
portemonnee uit de Hema omhoog. Het 
kettinkje met de sleutelring eraan hing 
eruit. Onmiskenbaar, mijn portemonnee. 
“Die is van mij!” riep ik dan ook, ik had 
nog niet eens in mijn handtasje gekeken: 
ik wist het gewoon zeker. “Mijn rijbewijs 
zit er ook in.” voegde ik er nog aan toe.

“Hoe heet u dan?” vroeg de mevrouw 
vriendelijk. Ik noemde mijn naam. “Klopt, 
en ik had u ook al herkend van de foto. 
Nou, alles zit er nog in.” Ze reikte me 
mijn portemonnee. Ik werd enorm blij, 
terwijl ik hem nog niet eens had gemist 
en wist niet hoe ik haar kon danken. Er 
zat namelijk werkelijk van alles in: naast 
mijn rijbewijs, OV-kaart, twee bankpas-
jes, museumkaart, zorgverzekeringspas, 
airmiles-kaart, wat visitekaartjes en ook 
nog een aantal briefjes van tien en wat 
muntjes.

De schuld voor het verlies van de porte-
monnee leg ik nu voor het gemak maar 
eens bij de drie hondjes waarmee ik aan 
het wandelen was. Mijn teckeltje Cindy 
en de honden van Fons: Sjok en Molly. 
Drie hondjes betekent dat ik mijn aan-
dacht over drie eigenwijze boefjes moet 
verdelen. De een trekt aan de riem naar 
links, eentje blijft achter en de ander 
loopt los en neemt de benen naar rechts. 
En op het moment dat op het vlonderpad 
bovendien mijn mobieltje afging en ik 
mijn tasje opende om op te nemen, moet 
het geldbuideltje ongemerkt eruit geval-
len zijn.

Ik heb die vrouw nog naar haar naam 
gevraagd, maar kon die van de opwin-
ding niet goed verstaan. Hij begon met 
M, dus Mirjam, Monique of zo. Bij deze 
wil ik haar allerhartelijkst bedanken. Niet 
enkel voor het teruggeven van de porte-
monnee, maar ook omdat ze als eerlijke 
vinder mijn vertrouwen in de mensheid 
enorm heeft bevestigd en versterkt.

CHRISTIANE BAETHCKE 

Binnen was het gelukkig heel anders: de 
ruimte van het café is zeer gezellig ingericht 
en er heerst een ontspannen sfeer. De koffie 
is er verrukkelijk en het interieur en de mu-
ren zijn met bijzondere muurschilderingen 
in frisse kleuren gedecoreerd. Wij waren niet 
de enige klanten, want het bleek dat altijd op 
dinsdag alle asielzoekers zich moeten mel-
den en velen nemen natuurlijk de gelegen-
heid waar om ook elkaar te ontmoeten in het 
café. Zodoende was het een gezellige drukte 
van verrassend trendy overkomende jonge 

mensen. Niemand nam aanstoot aan teckel-
dame Cindy. Dat is ook het vermelden waard 
als je in acht neemt, dat in veel horecagele-
genheden honden niet welkom zijn.

Anas uit Damascus had deze dag de leiding 
in het café. Hij stond ons tussen de bedrij-
ven door te woord en wist een en ander te 
vertellen over de opzet. De eigenaar en ini-
tiatiefnemer voor het project is de gemeente, 
zij is ook de eigenaar van de ruimte; dit in 
tegenstelling tot het azc, dat van COA is. De 
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► LOUS AKKERMAN

Feestuitgave!
Gefeliciteerd met de 75ste uitgave van de GaSet, die 
ik altijd met belangstelling lees. Zo ook deze ‘feestuit-
gave’, waarbij mijn aandacht direct werd getrokken 
door de kop “Kom fietsen in Nieuw-West”. Dat deden 

wij en kwamen zo in delen 
van Nieuw-West, waar we in 
de 40 jaar dat ik aan de Slo-
terplas woon, wèl van had-
den gehoord, maar nog nooit 
waren geweest: de Tuinen 
van West en het Rijk van de 
Keizer. Wat een schitterende 
fietsroute(s) en wat een top-
locaties! We hebben genoten! 
Het was een prachtige juni-
maand!

De wandschilderingen zijn gemaakt door Stichting Favela Painting en zijn een streling voor het oog. 
Foto: Christiane Baethcke

► CHRISTIANE BAETHCKE

‘5, the Coffee Connect’ 

LEZERSBIJDRAGE

Herinnering aan een prachtige junimaand. Foto: Lous Akkerman

Er is sinds april een café bij het azc aan de Willinklaan. Ik ben altijd benieuwd 
naar een relaxte plek om tijdens een wandeling een kop koffie te kunnen drinken, 
dus heb ik er met redactielid Ada afgesproken en teckeltje Cindy mocht ook mee. 
Ada wachtte al op het terras op ons. Van buiten zag het café er niet zeer uitnodi-
gend uit, maar wij vatten moed en gingen naar binnen.

ontmoetingsruimte is een samenwerking tus-
sen Combiwel, Eigenwijks en The Refugee 
Company, bekend uit de Bijlmerbajes. ‘5, the 
Coffee Connect’ is opgezet als de ontmoe-
tingsruimte voor azc- en buurtbewoners. Het 
moet voor de asielzoekers een veilige om-
geving zijn om te verblijven. De inzet is ook 
om hen te activeren en wegwijs te maken in 
de wijk en de Nederlandse samenleving. Ze 
krijgen er de mogelijkheid om werkervaring 
achter de bar op te doen en ontvangen er een 
kleine vergoeding voor.

De naam ‘5, the Coffee Connect’ is ontstaan 
vanuit een aantal gedachten: Locatie Wil-
linklaan 5 is een van de huisnummers van 
het azc-complex en het nummer 5 is in vele 
talen uit te spreken. Ook is er een plan voor 
€ 5,- services. Binnen dit concept bieden be-
woners en omwonenden services aan voor  
€ 5,-. Denk aan kapper, vertaalservice of huis-
gemaakte koekjes.

Ze schenken er heerlijke espresso en je kunt 
er een huisgemaakte brownie bij bestellen. 
Voor de azc-bewoners staat er een Bravilor-
kan, waar ze gratis koffie mogen tappen.
Tot nu toe hebben nog niet zoveel buurtbe-
woners de weg naar het café gevonden, maar 
op de activiteiten en events, die er geregeld 
gehouden worden, komen wel veel buurtbe-
woners af. Op dinsdagochtend is er schilde-
ren. Op woensdagavond is er altijd een event, 
game-avond, filmavond of bingo. In de zo-
mer werd er ’s avonds wekelijks een barbe-
cue gehouden. Ideeën voor andere leuke acti-
viteiten worden op prijs gesteld. 
Er is tevens een mogelijkheid om de ruimte 
af te huren waarbij de catering verzorgd kan 
worden door hen. 

‘5, the Coffee Connect’ is open van maandag 
t/m vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur. U krijgt 
er professioneel gemaakte koffie voor een 
heel schappelijke prijs. Iedereen is welkom.
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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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Door een vakantie in Centerparcs werd ik me 
het ineens bewust. Ik zag in de souvenirwin-
kel op het terrein een klos hangen met daar-
aan touw, dat je per meter kon kopen. ”Wauw”, 
dacht ik, “zou dat nou echt verkocht worden in 
deze tijd van overvloed, waarin veel kinderen 
twee of drie springtouwen bezitten met aan de 
uiteinden van die mooi versierde handvatten?”

Ik vertelde mijn kinderen dat er vroeger meer 
dingen per meter werden verkocht, zoals plas-
tic pijpen. Deze gebruikten we voor pijltjes-
schieten. Een halve meter pijp werd verkocht 
voor 50 cent bij de ‘kachelwinkel’, zoals we de 
zaak noemden op een paar minuten lopen van 
ons huis. Urenlang rolden we op de rand van 
de zandbak pijltjes van papier dat we uit tijd-
schriften scheurden. Het was een hele kunst 
een scherpe pijl te maken. We deden hartstoch-
telijk ons best de pijlen zo 
goed mogelijk te vormen. De 
beloning was groot. De al-
lergrootste kick gaf het mijn 
broertje, vriendjes en mij om 
een pijl in een hor te schieten 
die horizontaal bleef steken. 
Als dat lukte, gilden we van 
opwinding. 

Ook de andere speelactivi-
teiten waren eenvoudig van 
aard: tegenover ons huis in 
de Ruys de Beerenbrouck-
straat zetelde toen het CBR, het bureau dat 
rijexamens afneemt. Wij vonden het leuk om 
een rondje te maken door de draaideur van de 
ingang. Als niemand ons daarvoor berispte, 
zagen we dat als een overwinning. In al de ja-
ren dat we dit deden, zijn we slechts één keer 
aangesproken, door een geïrriteerde heer die 

vond dat we overlast bezorgden, terwijl wij 
juist probeerden geen geluid te maken. 
Nog zo’n ‘goedkoop’ tijdverdrijf was ‘kaatse-
ballen’. Je kocht de ballen voor, geloof ik, ƒ 1,50 
en vervolgens speelde je daar maanden mee. 
We speelden tegen een muur, maar er waren 
veel variaties mogelijk. Er hoorden ook liedjes 
bij het kaatseballen. 

Wanneer mijn zoon en zijn vriendjes nu komen 
melden dat ze zich vervelen, kom ik wel eens 
met de suggestie: waarom pak je geen bal? 
Hierop komt dan als reactie een heel diepe 
zucht, alsof een bal een minderwaardig stuk 
speelgoed is. 

Toch is het niet zo dat er eind jaren ’60 geen 
trends waren of leuke gadgets werden ge-
spaard. Zo herinner ik me sommige spaar-

acties van Shell: rubberen 
Disneypoppetjes en mooie, 
grote schelpen. Ook de pop-
plaatjes van The Jackson Five 
en The Osmond Brothers 
waren toen hot. De plaatjes 
zaten verpakt bij een kauw-
gumpje. Ja, je kocht toen een 
of twee kauwgumpjes, voor-
al voor die popplaatjes, en 
geen heel pak, zoals nu heel 
normaal is, doordat kinderen 
wat meer zakgeld te beste-
den hebben. Een trend waren 

ook de ‘klikklakballetjes’, keiharde balletjes, 
verbonden door een touwtje en een ringetje, 
die je tegen elkaar aan moest klikken.

Doorlopend word ik eraan herinnerd: wat 
speelden wij toen tevreden zonder iPad, Face-
book, Nintendo DS of Wii.

Lia (links) en Saskia: “Op eigen kracht word je 
klachtenvrij.” Foto: Massoud Memar
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► ANDRÉ HAMMERSMA

DE GOUWE OUWE 
UIT DE BUURT

2

Eigenlijk kwam ik alleen voor schoen-
veters, zonder er bij stil te staan dat ik 
binnenkwam bij één van de oudste win-
kels van Slotermeer/Geuzenveld. Nog 
ouder dan ik dacht, want Schoenmakerij 
van Dijk begon al in 1923 in Oud-West. 
De aardige dame die me hielp vond het 
geen rare vraag: “als er opstaat dat deze 
veters voor zes gaatjes zijn, moet je dan 
één kant tellen of alle gaatjes?” “Men-
sen vragen wel gekkere dingen, of we 
ook horloges verkopen bijvoorbeeld, of 
slaapzakken, of abonnementen voor de 
tram en of we schoenen ook kleiner kun-
nen maken. Voor de schoenen die je aan-
hebt moet je veters van één meter twintig 
hebben.” 

Dat wist ik dan ook weer en terwijl ik 
afreken kijkt eigenaar Menno op van 
zijn werk. “Hallo, tijd niet gezien.” In-
derdaad vroeger kwam ik er vaker. Ik 
kocht mijn schoenen bij Stravers op de 
Slotermeerlaan, die waren duur en goed 
genoeg om te laten repareren. Helaas, 
Stravers is er niet meer, mijn maatje 48 
bestel ik op internet en als ze versleten 
zijn kúnnen er niet eens nieuwe zolen 
onder. Niet zo duurzaam dus. ”Tijden 
zijn veranderd inderdaad”, merkt Men-
no op en ik krijg meteen een bevlogen 
verhaal over hoe schoenen vroeger wer-
den gemaakt, inclusief een plaatje van 
een machine uit 1879 die nog van opa is 
geweest. 

Net zo bevlogen kan hij praten over het 
Stadsdeel en de buurt. “Ik vraag me wel 
eens af hoe het mogelijk is dat winkel-
panden wel zijn verhuurd, maar dan 
toch leeg blijven staan, hoe brengt een 
ondernemer dat op? En Slotermeer moet 
toch wel een heel gezonde wijk zijn met 
al die groentewinkels hier, al dat groente 
en fruit, hoe komt het op. En kennelijk 
eet men met al die restaurants hier ook 
nog eens vaak buiten de deur, sommige 
dingen zijn te veel van het goede.” 

“Ik doe dit werk al sinds mijn 21e. Eerst 
je papieren halen, zo ging dat vroeger. 
Een tijd heb ik op de Postjesweg gewerkt. 
Mijn vader is in 1953 in West begonnen 
en ging later naar de Burgemeester De 
Vlugtlaan. Toen hij stopte en ook perso-
neelslid Dries na 43 jaar was uitgewerkt, 

kwam ik in 2001 hier terecht en sindsdien 
run ik de zaak met Annemiek. Ik wil niet 
zeggen dat vroeger alles beter was, maar 
het was wel gezelliger. Ik mis slagerij 
Peter van Poorten en banketbakker van 
Bueren. Eén keer per week ging ik na 
het werk klaverjassen bij café Zomerlust, 
maar daarvoor hoef je er niet meer te ko-
men. Eigenlijk is alleen Primera Brouwer 
nog over van de oude garde. Gelukkig 
is er met de Bizz weer wat onderling 
overleg met collega-ondernemers in de 
buurt. In het winkelcentrum wordt hard 
gewerkt aan vernieuwing en ik hoop dat 
de markt ook onder handen wordt ge-
nomen. Dat is echt nodig. Wat de zaak 
betreft hebben we in de loop van de tijd 
wel wat moeten aanpassen. We doen 
het nu met één winkelpand, eerst met 
twee. Er zijn in heel Nederland inmid-
dels nog maar 227 schoenmakers over, 
tien jaar geleden nog 344, dat zegt iets. 
Op elke hoek van de straat kun je kof-
fers en tassen kopen tegenwoordig, dus 
dat assortiment hebben we beperkt tot 
merkspullen. Gelukkig gaat de sleutel-
makerij erg goed. We hebben daarin al-
les, ook autosleutels met chip. En mocht 
ik daarin eens misgrijpen, dan stuur ik 
klanten door naar ijzerwinkel Parts even 
verderop. Andersom gaat dat ook zo. 
Klanten helpen, daar gaat het om.”

Er staan inmiddels twee klanten te 
wachten om geholpen te worden, een 
mijnheer voor een sleutel en een me-
vrouw die het kapotte hielstuk van een 
sportschoen heeft laten maken. Tijd om 
te vertrekken, maar ik verlaat de zaak in 
de overtuiging, dat de derde generatie in 
het schoenmakersgeslacht van Dijk, de 
honderd jaar gaat volmaken in 2023.

► EDITH ZONNENSCHIJN

Het Geheugen van West
Spelen in West

De flyer uit 1972 geeft een goede impressie 
van de twee winkelpanden toen. Foto: André 
Hammersma

Afgelopen juni was het 35 jaar geleden dat de 
praktijk voor oefentherapie is gestart.
Saskia Strack van Schijndel was hier in 1983 
bij, Lia van der Burg startte er in 1989.

De therapie is een gespecialiseerde oefen-
therapie waarbij mensen bewust gemaakt 
worden hoe zij hun lichaam gebruiken. Door 
tussen spiegels te oefenen worden zij zich 
bewust van hun houding. Hierbij worden 
geen apparaten en geen massage gebruikt. Er 
wordt gekeken naar houdings- en bewegings-
afwijkingen en onder andere gewerkt aan 
klachten van rug, nek, schouder, heup, knie 
en voet. Ook bij ademklachten, neurologische 
en orthopedische aandoeningen en artrose 
kan door oefenen verbetering optreden. Bek-
ken- en zwangerschapsklachten worden ook 
behandeld.
 
Het motto van Saskia en Lia ‘Klachtenvrij op 
eigen kracht’ betekent dat men zich voor een 
goed resultaat trouw aan de therapie moet 
houden. In deze therapie zijn er raakvlakken 
met onder andere yoga, pilates en ontspan-
ningstechnieken. Het is in de maatschappij 
breed inzetbaar, bijvoorbeeld op scholen, bij 
musici en in het bedrijfsleven. Ook in alle leef-
tijdscategorieën, meestal vanaf de basisschool 
en bij baby’s met een verkeerde ademhalings-
techniek. Naast therapie één op één wordt er 
aan maximaal zes vrouwen groepsles gege-
ven. Zij bewegen op muziek, doen grondoe-
feningen en zijn in de weer met onder andere 
ballen en hoepels. “Daarom is dit vak zo leuk, 
het maakt de mensen blij.”

Mensen worden doorgestuurd door huisart-
sen, schoolartsen, specialisten, verloskundi-
gen en de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). 
Rechtstreeks aanmelden kan ook, het is laag-
drempelig en voor alle leeftijden. Om in aan-
merking voor vergoeding voor deze therapie 
te komen moet men aanvullend verzekerd 
zijn. De therapie start met een intake-gesprek 
en onderzoek. Dan wordt een behandelplan 
opgesteld en de haalbare doelen besproken.

Saskia en Lia, beiden lid van de beroepsver-
eniging, zijn experts in het behandelen en trai-
nen voor een goede gezonde houding en be-
weging. Zij zorgen dat de patiënt inzicht krijgt 
in de klacht en geven handvatten waar zij in 
hun verdere leven mee door kunnen. 

Oefentherapie Mensendieck Sloterplas, 
Burgemeester Rendorpstraat 7, 
Tel.: 020 6110503. Meer info op 
www.oefentherapiesloterplas.nl of mail 
naar info@oefentherapiesloterplas.nl

s

► ROSE VAN DONGEN

Vijfendertig jaar Oefentherapie 
Mensendieck Sloterplas

De zaak van Dijk zoals ze nu is. Foto: André Hammersma

Schoenmakerij van Dijk, 
bijna honderd jaar!
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Vakantie is leuk, 
thuiskomen 
is heerlijk

We zijn net weer terug van 
een weekje vakantie, niet 
de wereld uit, maar gewoon 

naar het altijd mooie Fryslân. Voor mij 
ook een vorm van thuiskomen, vanwe-
ge mijn eerste levensjaren daar. Mijn 
vrouw vindt het daar ook steeds leu-
ker, de rust, de ruimte en de nuchter-
heid van de Friezen. Maar terug ver-
huizen naar de geboortewortels zit er 
voor mij niet in. Te veel contacten, vrij-
willigerswerk en de kinderen allemaal 
in de buurt. Handig voor het oppassen 
op de jongste generatie. En we willen 
Amsterdam Nieuw-West ook eigenlijk 
niet missen. 

Het is toch altijd weer een genoegen 
om de eeuwig klagende Amsterdam-
mers (ja ook de nieuwe) om ons heen 
te horen en op de sociale media te 
lezen. Er is geen onderwerp waar 
niet over geklaagd wordt en verder 
dan symptoombestrijding komt men 
meestal niet. De goedwillende bur-
ger niet, maar ook de gekozen of be-
noemde bestuurders niet. Klagen is 
daarmee voor veel inwoners van onze 
stad een favoriet tijdverdrijf zonder 
dat men echt oplossingen verwacht 
of met creatieve oplossingen komt. 
Zeker geen reële die uitvoerbaar en 
betaalbaar zijn. Dat is het mooie van 
Amsterdam, het gonst van bromfiets- 
en vliegtuiglawaai, de huizen zijn on-
betaalbaar, parkeerplaatsen zijn niet 
te vinden, en het bus- en tramvervoer 
is verworden tot de aanleverroute voor 
de diverse metrolijnen. Heerlijk om 
hiermee onze dagen, onze facebook-
pagina’s en onze inspraakorganen te 
vullen. 

Het houdt je van de straat, je weet dat 
het nooit echt fundamenteel verandert 
en dus kun je van alles roepen, schrij-
ven en vinden, zonder dat de wereld 
om je heen echt verandert. Want dat 
willen we uiteindelijk het liefst, dat al-
les blijft zoals het is. 
O wee als iemand echt iets oplost. Dat 
is pas schrikken.

HANS STAPHORSIUS
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Bij het Grachtenfestival denk je al snel aan 
de grachtengordel. Een overvolle gracht, 
urenlang wachten en dan maar hopen dat je 
een mooi plekje dicht bij het podium krijgt 
waar je van de muziek kunt genieten. 
Gelukkig ligt Amsterdam vol met grachten, 
tot in Geuzenveld en Slotermeer toe. En 
grachten heb je nodig om van een grachten-
festival te kunnen genieten. 
En genieten van de muziek tijdens het 
grachtenfestival konden we hier zeker. Ook 
de mensen die niet in het bezit zijn van een 
bootje. En ook nog zonder urenlang te hoe-
ven wachten en hopen op een goed plekje. 
Een goede plek was er voor alle aanwezi-
gen op Plein ‘40-‘45 voor het Tuinstadhuis. 
Daar aan de rand van de gracht vonden dit 
jaar twee concerten plaats. 

Het eerste concert, op woensdagmiddag, 
werd verzorgd door twee ensembles tege-
lijkertijd. Het concert werd gegeven door 
een kleurrijke groep jonge musici uit veel 
verschillende culturen, allen woonachtig 
in Nederland en allen met een vluchtelin-
genachtergrond. Sommigen van hen zijn 
nog niet zo lang in Nederland en wonen 
nog in een asielzoekerscentrum, anderen 
zijn hier geboren en getogen. Toch spreken 
ze dezelfde taal, de taal van de muziek! Een 
unieke samenwerking tussen twee ensem-
bles, het Art Root Collective en Orchestre 
Partout. Samen vertelden ze hun verhaal 
op het Grachtenfestival en namen ze je mee 
op een muzikale reis. Het was een groovy 
orkest met een feestelijke ritmesectie, ge-
weldige zangers en betoverende klanken! 

De reactie van het aanwezige publiek was 
dan ook overweldigend. Het was ontzet-
tend genieten van deze groep musici. De 
liedjes die gezongen werden, waren in 
woorden die de meeste mensen niet ver-
stonden, maar de wijze waarop ze ten ge-
hore gebracht werden, maakte alles dui-
delijk. De muziek zorgde ervoor dat een 
vertaling gemaakt werd naar de bijbeho-
rende emoties. Een doorslaand succes van 
deze wereldmuziek.

Het tweede concert was op zaterdagmid-
dag en werd op dezelfde plaats gehouden. 
Ditmaal geen woorden maar een muzikaal 
gebracht verhaal. De muziek werd vertolkt 
door Piepers & Hummus, een ensemble dat 
in 2017 werd opgericht. Het bestaat uit Ar-
wen Salama-van der Burg (altviool), Wou-
ter Iseger (bastrombone) en Modar Salama 
(oriëntaalse percussie). De leider van het en-
semble (Wouter Iseger) gaf steeds een korte 
inleiding bij de diverse nummers zodat het 
verhaal in de muziek duidelijk werd. De 
musici vonden elkaar in de zoektocht naar 
spannende combinaties die recht doen aan 
ieders eigen muzikale achtergrond: klas-
siek, jazz, oriëntaalse en Syrische muziek. 
Het was een concert vol inspiratie, variatie 
en muzikale vreugde! Ook hier genoot het 
aanwezige publiek van al deze muzikale 
klanken. En alle stoelen en banken waren 
ook hier tot de laatste plaats bezet.

Kortom, wat de schrijver van dit verhaal 
betreft, mag er volgend jaar nog veel meer 
van het Grachtenfestival hier in Sloter-
meer/Geuzenveld worden georganiseerd.

► GERARD VALENTIJN

Grachtenfestival 2018

Op 31 juli was het schoolplein aan de 
Ruys de Beerenbrouckstraat heel druk 
bezet met allemaal scholieren. Midden 
in de vakantie een schoolplein vol scho-
lieren, dat kom je niet vaak tegen. Wat 
was er aan de hand op het plein bij de 
school Het Koggeschip?

Die drukte was omdat de Zomerschool 10 
jaar bestond. En dat die school populair is, 
dat was die dag te merken. Op een stralend 
hete dag midden in de zomervakantie een 
schoolplein vol krijgen met scholieren en 
ouders, dat lukt alleen als je iets te bieden 
hebt. En dat heeft de zomerschool zeker, an-
ders kun je geen 10-jarig bestaan vieren.

Voor deze gelegenheid was het schoolplein 
omgebouwd tot festivalterrein. Er waren 
veel dingen te doen, zoals jezelf verkleden 
en dan op de foto. Ook was er een ijscoman, 
die was hard nodig want het was die dag 
ruim 30 graden in de volle zon. Ook werden 
er hapjes en drankjes geserveerd, gemaakt 
door een aantal ouders. 

Het hoogtepunt van dit feestelijke evene-
ment was natuurlijk het optreden van de 
kinderen zelf. Speciaal voor deze gelegen-
heid waren er een aantal groepjes kinderen 
die een optreden hadden voorbereid. Ui-
teraard als onderdeel van de lessen bij de 
zomerschool. Zij traden vol overgave op 
en kregen daarvoor dan ook een warm ap-
plaus.

De zomerschool begon in 2009 als een haast-
klus. Binnen een paar maanden moest er 
een programma opgesteld worden en leer-
krachten bij elkaar gebracht. In mei werd 
pas bekend dat er geld was en in juli moest 
de zomerschool gaan draaien. Nu weten 
ze ruim van te voren het programma en 
ook leerkrachten zijn er op tijd bij. Het pro-
gramma wordt elk jaar opnieuw bekeken en 
aangepast zodat de school bij blijft met de 
nieuwste ontwikkelingen. De veiligheid en 
de kwaliteit van de lessen zijn nog steeds de 
belangrijkste leidraad voor de zomerschool.

Wat ze 10 jaar geleden niet wisten, is dat 
de Zomerschool een succes zou worden. 
Want de Zomerschool is niet alleen actief in 
Nieuw-West, maar ook in andere stadsde-
len. Niet dat ze overal Zomerschool heten, 
maar de doelstelling is hetzelfde.

En die doelstelling is om bij kinderen die 
tijdens de vakantie weinig tot geen Neder-
lands spreken, de kennis van het Nederlands 
bij te houden, zodat zij goed voorbereid zijn 
op de toekomst. En dat allemaal onder be-
geleiding van gekwalificeerde onderwijzers 
en onderwijzeressen en niet te vergeten de 
klassenassistenten en andere medewerkers. 
De zomerschool is een volwaardige school, 
waar plezier én leren voorop staan.

► GERARD VALENTIJN

Zomerschool bestaat 10 jaar

Zo kan het ook! 
Foto: Marleen Bressinck

► MARIANNE ASMAN 

Wat hebben we 
het toch goed
Zomerweer in de lente. Het prachtige 
strandje aan de Sloterplas in Slotermeer 
stroomt vol met spelende kinderen, va-
ders en moeders, jonge meisjes in bikini en 
stoere knapen die hun ogen uitkijken naar 
al dat naakt. Sommigen rijden er op hun 
scooters zelfs drie keer omheen. Dan zijn 
er ook nog mensen die barbecueën, mu-
ziek maken, waterpijp roken en wat al niet 
meer. Wat een fantastische wijk is dit toch. 
Alles mag en alles kan. Vrijheid blijheid. 

Na deze warme zonnige dag ligt het gras 
bezaaid met smeulende vuurtjes, plas-
tic tassen, ballonnen, verpakkingen van 
chips, bier, ijsblokjes, snoep, bonbons, 
salades, aardbeien, kipkluiven, varkens-
schouderkarbonaadjes, hamburgers en 
worstjes. En ook lege colaflessen, water-

flesjes en een 
lege drankfles. 
Wat hebben we 
het toch goed 
gekregen; op-
ruimen van de 
eigen troep zit 
niet meer in 
het pakket. Dat 
neemt drama-
tische vormen 
aan! Iedereen 
is de koning 
of de koningin 
van zichzelf.

Op het podium een gevarieerde groep artiesten. "De muziek raakte ons." Foto: Gerard Valentijn

LEZERSBIJDRAGE

Een groep kinderen met pompons voerde een 
sprankelende show op. Foto: Gerard Valentijn
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► COBIEN VERMEIJ 

Een land met 
gesloten deuren
Tjalie Robinson (2011)
 
Het boek bevat zo’n 25 bespiegelingen van 
de Indische journalist/schrijver over zijn 
leven in Nederland na zijn repatriëring uit 
Indonesië.
Hij woonde in Slotermeer van 1955 tot 
1959, waarna hij verhuisde naar Den Haag 

omdat hij het er te benauwend vond. In die 
periode, zo schrijft hij, leefde hij nog steeds 
zoals in Indonesië: “ik werk niet, ik slen-
ter en ontmoet dagelijks tientallen men-
sen. Een straatslijper, 
nietsdoener.”
Vele facetten komen 
aan bod. Ervaringen 
van het leven in Hol-
land vermengd met 
herinneringen van-
uit zijn cultuur van 
Indisch-Nederlander 
zijn. Het stuk geti-
teld: Een Nederlan-

BOEKRECENSIE

der verbannen in Nederland, gaat over de 
tropische Nederlanders, die het leven hier 
als conflict kunnen ervaren. “Het gaat er 
niet om wat beter is: Indonesië/oost of Ne-
derland/west. Je blijft je een outsider voe-
len in Nederland”. De Hollander wordt 
beschreven als een honkzitter, die werkt 
als een paard, betrouwbaar, ruimdenkend, 
koppig en verstandig is. Een ordemens.
Terwijl hijzelf denkt: ‘Waarom moet je over 
politiek praten? Dat blijft toch maar knud-
de in Holland, zegt iedereen. Dan maar lie-
ver sloom praten over slome dingen.”
Niet piekeren in Europa zei een vriend te-
gen hem. Kijken, kijken alleen maar kijken. 

Echter in een brief aan een vriend gaat het 
over: Waar ik me goed voel is mijn vader-
land? Het Nederlandse en Indonesische 
volk staan nog steeds als vreemden te-
genover elkaar. Waar we allemaal naar op 
zoek zijn is een ideaal vaderland. Nergens 
bestaat meer een oorspronkelijk land, cul-
turen en gebruiken zijn vermengd. Een va-
derland wordt meer bepaald door bruik-
baarheid; welzijn bepaald door rijkdom.
Dit boek geeft een tijdsbeeld en indruk van 
de gedachten van deze schrijver. Veel idee-
en zijn nog steeds actueel. “Het denken in 
termen van gescheiden rassen is verou-
derd. We leven in een opgejaagde tijd.” 

Links:
Hoe was uw hete zomer? 
Heerlijk toch?!

Rechts:
Gekleed in dikke jassen kijken 
we met weemoed naar de boom… 
de herfst is nu echt wel in het land!

► KARIN KAUW / OPBOUWWERKER EIGENWIJKS

Quilt met een verhaal
Man Krijg nou wat!
Vrouw Wat dan?
M Zie je daar die halve zool niet lopen?
V Wie bedoel je?
M Die lappenwinkel natuurlijk.
V Joh, wees blij met een beetje kleur in de 
buurt, alles beter dan saai en grijs.
M Zout op mens, als ik met vakantie in de 
Sahara ben oké, maar in mijn eigen land wil 
ik niet in het buitenland zitten.
V Wat ben jij een benauwde pik. Als je je 
geschiedenis kende, wist je dat al die bonte 
people familie van je zijn.
M Hallo, dan ga je zeker terug tot Adam 
en Eva.
V Nee dommie, tot Abraham.
M Ik praat niet meer met je, jij bent een 
positivo, alles happen en slikken. 

Ik heb meer op met realisten.
V En met desperado’s.
M Kappen nou. Grenzen dicht en retour 
rimboe die hele hap. Waarom denk je dat de 
huren zo retehoog zijn?
V Wie hou je dan over voor het simpele, 
vuile en zware werk? 
Jij moet een voorbeeld nemen aan de 
bonobo-apen, die knuffelen en vrijen de 
hele dag met elkaar.
M Holy shit, dat lijkt me niks, krijgen we 
allemaal soa’s.
En hou nou maar op met je gekwijl, we 
gaan een frietje pakken in de praattent.
V Goed, worden we het nog ergens over 
eens en graag iets te gorgelen erbij, want 
die hoogstaande ideeën van jou hebben me 
toch een partij dorst bezorgd…

LEZERSBIJDRAGE

Onder een boom op het Plein ontstaan vaak geanimeerde gesprekken. (De personen op de foto 
komen niet voor in dit artikel.) Foto: Henriette de Willigen

Kleding is één van de dingen die iemand na-
laat als hij of zij overlijdt. Het opruimen kan 
een hele beladen opgave zijn. De kleding 
heeft emotionele waarde en vaak kleven er 
verhalen aan de kledingstukken. Wat doe je 
met de kleding? De één vindt het lastig om 
de kleding te bewaren, de ander vindt dit 
juist weer prettig. Marloes en Vera, vrien-
dinnen uit Geuzenveld en Slotermeer, heb-
ben een mooi idee voor buurtgenoten die 
deze situatie mee maken. 
Marloes en Vera verloren beiden in de af-
gelopen tijd dierbaren in hun directe om-
geving. Marloes wilde graag iets tastbaars 
en troostrijks maken voor de kinderen van 
haar overleden zus. Van haar kleding maak-
te zij een prachtige herinneringsquilt. Voor 
Marloes was dit een goede manier om het 
verlies te verwerken, door alle herinnerin-
gen die de verschillende kledingstukken 
opriepen. Door het maken van de quilt kon 
ze haar gevoel omzetten in iets tastbaars. De 
kleding blijft behouden en zorgt voor een 
gevoel van geborgenheid in de vorm van 

een deken. Vera zou graag een quilt maken 
van de kleding van haar overleden man. Het 
lukt haar nog niet om de moed te vinden om 
aan dit emotionele proces te beginnen. 
Samen hebben ze een prachtig idee. Ze zou-
den graag een activiteit beginnen waarbij 
deelnemers samen quilten of iets anders 
moois maken van de kleding van een over-
leden dierbare. Het knippen in de kleding 
weerhoudt Vera ervan te starten. Ze zou hier 
graag samen met anderen aan beginnen, om 
elkaar kracht te geven. Zo kunnen de deel-
nemers elkaar helpen in dit emotionele pro-
ces, maar ook praktische tips kunnen wor-
den uitgewisseld. 
Ben je geïnspireerd door het verhaal van 
Marloes en Vera en wil je ook samen met 
anderen iets moois maken van de kleding 
van een overleden dierbare? Neem con-
tact op met Karin Kauw, opbouwwerker 
Eigenwijks via Karin@eigenwijks.nl of  
06-33319686, ook voor aanvullende vragen. 
Dagen en tijden voor deze activiteit worden 
in overleg vastgesteld. 

De quilt die Marloes maakte van de kleding van haar overleden zus. Foto: Karin Kauw

► GUUSJE WELSING

Onder een boom op Plein ‘40-’45

door Ayoung Oh

Mijn naam is Ayoung Oh en 
ik ben geboren in Zuid-Korea, 
in de havendstad Pohang. 
Ik woon sinds januari 2017 
in Amsterdam en werk sinds 
juni 2018 als vrijwilliger in 
het Huis van de Wijk België 
(Nieuw-Sloten). Ik teken 
de momenten die me doen 
nadenken over ons leven. Want 
het leven is een voorzetting 
van elk moment van ons 
dagelijks leven.



Ajax thuis

Niet veel is zeker, maar dat 
Ajax kampioen wordt spreekt 
voor zich. Waar dat kam-

pioenschap gevierd moet worden 
is elk jaar weer de grote vraag. Het 
gerucht gaat dat Ajax soms zelfs de 
titel heeft laat lopen omdat er geen 
zekerheid was over de feestlocatie. 
Dat lijkt mij overigens sterk. Van-
ouds was het Leidseplein de beste 
plek om te huldigen met het balkon 
van de Stadsschouwburg als erepo-
dium. Dat kan niet meer. Het plein 
is te onoverzichtelijk, nogal krap en 
niet berekend op overenthousiaste 
mensenmassa’s. Het Museumplein 
zou een alternatief kunnen zijn maar 
in kak-Zuid heeft men liever de Am-
sterdam Fashion Week op de gras-
mat of, niet lachen, Polo Amsterdam. 
Geen waterpolo, maar polo op paar-
den. Dan is er nog het gebied rond 
de Johan Cruijff ArenA waar de laat-
ste huldigingen plaatsvonden. Daar 
wordt niemand blij van en iedereen 
is die ook zo snel mogelijk vergeten. 
Al komt dat misschien ook omdat ze 
van een tijdje terug dateren.

Dit schoot allemaal niet, althans 
nòg niet, door mijn hoofd toen ik on-
langs naar Plein ’40-’45 liep. Voor 
het Tuinstadhuis stond een groepje 
mensen rond een houten kistje. Dat 
bleek het Sprekerskistje, een zoge-
heten Speakers’ Corner, waar buurt-
bewoners hun zegje kunnen doen. 
Sympathiek initiatief. Iemand sprak 
de wens uit om het Tuinstadhuis met 
bijbehorend balkon meer open te 
stellen en vaker bij het enorme plein 
te betrekken. Een geweldig goed 
idee want op dat grote balkon, meer 
een terras eigenlijk, heb ik dit millen-
nium pas eenmaal enige activiteit 
gezien. Dat was toen de inmiddels 
opgedoekte voetbalclub Türkiyem-
spor er een feestje vierde omdat het 
amateurkampioen was geworden. 
Lang geleden dus.

Enfin, u voelt hem aankomen. Laten 
we dit seizoen nu eens niet discussi-
eren over de locatie en die huldiging 
gewoon doen op ons lelijke Plein 
’40-’45. Bijvoorbeeld op zondag 21 
april na de uitwedstrijd tegen FC 
Groningen (1-3). En als iedereen 
zich netjes gedraagt doen we dat 
een maand later na het winnen van 
de Champions League-finale nog 
eens dik over. Kan de burgemeester 
alsnog uitgefloten worden. 
Of loop ik nu op de zaken vooruit? 

HUGO HOES
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K.N.V. EHBO Tuinsteden en Omstreken 
start, bij voldoende inschrijvingen, in janu-
ari 2019 een nieuwe EHBO 
beginnerscursus. De cursus 
eindigt op 25 maart 2019 met 
het examen. Het is mogelijk 
dat het Oranje Kruis niet vol-
doende examinatoren heeft; 
dan is het examen op 1 april 
(echt). Dit is een cursus vol-
gens de 27e druk van het 
Oranje Kruisboekje. De cursus 
wordt afgesloten met een offi-
cieel examen, afgenomen door 
een arts en een instructeur van het Oranje 
Kruis. U leert in deze cursus reanimeren en 
de AED gebruiken. Tevens zit sinds vorig 

jaar EHBO aan kinderen in de cursus. Eerder 
was dit een aparte module. Ook leert u uiter-

aard verbanden aanleggen en 
alle eerstelijns levensreddende 
handelingen. 

De cursus wordt in de avond-
uren gegeven, vanaf 14 januari 
2019 elke maandag van 19.30 
uur tot 22.30 uur. Ons leslokaal 
is in verpleeghuis Amsta, Jan 
Bongastraat 5, dit is een zij-
straat van de Sam van Houten-
straat. De prijs van de cursus 

is € 195.00, inclusief het examen, oefenma-
teriaal en het Oranje Kruisboekje. De mees-
te ziektekostenverzekeringen betalen een 

groot deel van de prijs voor deze opleiding 
terug. Aanmelden kan bij Thea Schaafsma  
(020-613 25 00). Als ik geen gelegenheid heb 
de telefoon op te nemen dan kunt u inspre-
ken op het antwoordapparaat; ik bel dan al-
tijd zo vlug mogelijk terug. U kunt ook een e-
mail sturen: ehbo.tuinstedeneo@gmail.com. 
Ook dan krijgt u zo snel mogelijk bericht.

Ik hoop op veel aanmeldingen, u hoeft dan 
nooit meer bang te zijn dat er iets met uw 
dierbaren gebeurt zonder dat u kunt helpen. 
Als u gediplomeerd bent, dan is er ook nog 
een mogelijkheid om verder te gaan als 
EHBO hulpverlener bij sportwedstrijden of 
evenementen. Hiervoor kunt u een vrijwil-
ligersvergoeding krijgen.

► THEA SCHAAFSMA

Nieuwe beginnerscursus EHBO

Twee leden van de woongroep Carpe Diem 
(Pluk de Dag), Jaap Wijnschenk en Trudy 
Pots, vertellen over het leven in hun woon-
groep.

Door de regering zijn destijds woongroepen 
in het leven geroepen met als doel mensen 
vanaf 50 jaar samen te laten wonen zodat zij 
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn.
Een aantal mensen vroeg woningbouw-
vereniging Rochdale om hulp om zelf een 
woongroep op te zetten. In november 1998 
werd in de Krijn Breurstraat onze woon-
groep geopend. Het ligt in Slotermeer bij 
Plein ’40-’45 en het winkelcentrum, met 
goed openbaar vervoer in de buurt.

Er zijn 22 appartementen met elk drie ka-
mers. Echtparen en alleenstaanden stroom-
den in. Zij ontvingen de statuten en het huis-
houdelijk reglement. 
Ieder heeft eigen woonruimte, we zijn er 
voor elkaar maar nemen niet de zorg op ons. 
We zijn geen mantelzorger. Wanneer men 
hier komt wonen, moet men zichzelf kunnen 
redden. We doen onze eigen dingen en men 
kan aansluiten bij wat er geboden wordt.
Er is een gezamenlijke ruimte waar activitei-
ten plaatsvinden. De initiatieven komen van 
de bewoners zelf en de activiteiten worden 
ook door hen gedragen. Zo is er bijvoorbeeld 
elke week een klaverjasavond, vieren we 
samen Sinterklaas en Kerst en zijn we pre-
sent op de nieuwjaarsreceptie. Soms wordt 
er door enkele bewoners gekookt en wordt 

er samen gegeten. We organiseren regelma-
tig thee- en borrelmiddagen. Eén keer in het 
jaar gaan we met ons allen uit eten om het 
gezamenlijke wonen te vieren.
Soms vragen we ons af of woongroepen nog 
wel toekomst hebben. Maar we worden met 
ons allen in een participatiemaatschappij 
gedrukt. Het is daarom juist heel hard no-
dig om met aandacht voor elkaar samen te 
wonen. Het geeft ook een groot gevoel van 
veiligheid.

In de 20 jaar die achter ons liggen, hebben we 
veranderingen gezien in de woongroep. De 
mensen die er vanaf het eerste uur bij zijn, 
worden ouder, mensen ontvallen ons of zijn 
toe aan een verzorgings- of verpleeghuis. 
Daardoor is er verloop in de flat en stromen 
jongeren in. Zij brengen hun eigen ideeën 

en gedachten mee, wat positief werkt. De 
woningbouwvereniging heeft bij toewijzing 
van een woning de beslissende stem.

De bestuursraad komt uit de bewoners van 
de woongroep en bestaat uit vijf personen. 
Deze raad neemt in goed overleg de beslis-
singen en houdt de woongroep draaiende. 
Zijn er bijzonderheden, veranderingen of 
moeten er grotere beslissingen genomen 
worden, dan wordt de hele woongroep bij 
elkaar geroepen. De bewoners en de aspi-
rant-leden hebben een contributieplicht. 
Hiermee worden de noodzakelijke betalin-
gen gedaan, dingen aangeschaft en de acti-
viteiten bekostigd.

In november gaan we met ons allen het 
20-jarig bestaan vieren. We zijn trots hier met 
elkaar te wonen en er te zijn voor elkaar.
Bent u 50 jaar of ouder, heeft u geen inwo-
nende kinderen (meer), wilt u bewust wonen 
in een eigen appartement in een woongroep 
met gezamenlijke activiteiten, dan kunt u 
zich inschrijven. Na een gesprek wordt u op 
de wachtlijst geplaatst.

Voor informatie kunt u contact 
opnemen met:
Jaap Wijnschenk
telefoon: 020-6118260/06-50121242
e-mail: j.wijnschenk@upcmail.nl
Trudy Pots
telefoon: 06-49123470
e-mail: potsdave@gmail.com

UITNODIGING 
Bewonersavond Geuzenveld 

In 2018 hebben veel buurtbewoners zich ingezet 
voor Geuzenveld. Het budget voor bewonersinitia-
tieven is op verschillende manieren benut. Bent u     

benieuwd of heeft u zelf ideeën voor uw wijk? Kom 
dan naar de bewonersavond op donderdag 18      

oktober. 
Programma 

18.30 uur: Inloop  
19.00 uur: Regiegroep & bewonersinitiatieven 2018  

20.00 uur: Afsluitend drankje 

Voor meer informatie:  
eva@eigenwijks.nl / 06-36026909 

We hopen u allen dan te zien in Het PlusPunt
(Albardakade 5-7) 

18 oktober 2018 

Het kan soms prettig zijn om ’s nachts wakker te liggen. Begin juni keek ik ’s nachts (klaarwakker) 
om ongeveer 5 uur uit mijn raam. De maan was heel helder en dat leverde deze foto op. Iemand 
zei: "Het is een mooie overgang van nacht naar dag die je niet vaak ziet." Foto: Margreet Tillema

Woongroep Carpe Diem ligt dicht bij 
Plein ’40-’45. Foto: Trudy Pots

► ROSE VAN DONGEN

Twintig jaar woongroep 
Carpe Diem (Pluk de Dag)



Madelon tijdens haar optreden in de Tuinen van 
West. Foto: Mirte van Mulligen

Soms kom je mensen tegen die je echt ver-
rassen. Die ook nog eens twee minuten van 
je vandaan wonen in de prachtige wijk Slo-
termeer. De groene brede en diverse wijk. 
Madelon is zeker zo iemand. Ik sprak haar 
voor deze nieuwe editie in café Westside aan 
de Burgemeester De Vlugtlaan. Madelon 
vindt Slotermeer een erg prettige wijk om in 
te wonen. Ze kent de wijken eromheen ook 
erg goed en heeft lesgegeven op scholen in 
de buurt, waardoor ze erg veel kennis heeft 
van de jeugd en onze mooie buurten. 

Muzikaal gezin
Een heel muzikaal gezin. De vader van Ma-
delon was dirigent en muzikant, die allerlei 
instrumenten beheerste. Al heel snel mocht 
Madelon mee naar optredens van haar 
vader, die vaak van huis was. Op haar ze-
vende zong ze al mee met de optredens van 
haar vader. Ook zong ze op jonge leeftijd al 
bij lunches in het Krasnapolsky Hotel. 
Van haar moeder kreeg ze gitaarles, van 
haar broertje kreeg ze basgitaarles en bij 
haar andere broer, die dj is, mocht ze vaak 
nummers inzingen. Madelon zong in de 
band Wicked Nature. Ze maakt nu al een 
tijd deel uit van TARDIZ. 

Madelon
Is vrij opgevoed en heeft al snel geleerd zelf-
standig te zijn. Door die zelfstandigheid en 
vrijheid heeft ze mogen genieten van veel 
kunstvormen. Het circus, jazzballet, koren 

en natuurlijk met vader mee naar zijn op-
tredens. Madelon is zangcoach en teken-
docent, actrice en daarboven speelt ze een 
beetje basgitaar, gitaar, piano en viool. Au-
todidact en een echte alleskunner, die het 
ook aandurft allerlei facetten van het leven 
aan te pakken en uit te proberen. 

TARDIZ
In 2016 gaat Madelon zingen in TARDIZ. Ze 
is dan al een oude bekende van de band. De 
band laat zich niet gelijk in een genre vatten. 

Dat is mooi. Kleurrijk. “Puur, humor, funky, 
bluesy en zelfs wat Reggae en Nederlands-
talig.” 
“We hebben mogen optreden in Denemar-
ken. Werkelijk alles was verzorgd en we 
sliepen midden in het bos in een blokhut.”
De band is professioneel en heeft veel ver-
trouwen bij haar gewekt. “Op vertrouwen 
kun je bouwen.” 

Nog vreemde dingen gebeurd tijdens 
optredens? 
“Gelukkig niet echt heel veel vreemde din-
gen. Maar ik speelde met Wicked Nature 
eens op een krakersfestival in de stad. Daar 
werd ik op het podium ineens gebeten door 
een wilde hond.” Of dat echt rock and roll 
is, is zeer de vraag! 

Voor de jeugd van Slotermeer
“Voel je je niet vrij om jezelf te zijn, door 
vrienden, thuissituatie of doordat je tussen 
twee culturen leeft? Ga schrijven, tekenen, 
muziek maken en les-apps downloaden. 
Je bent niet afhankelijk van anderen. Wees 
baas over je eigen leerproces.
Creativiteit is jouw sleutel tot vrijheid. Nie-
mand kan in jouw hoofd kijken, laat staan 
jouw gedachtes bepalen. Jouw gevoelens en 
ideeën zijn uniek en alleen van jou (jij be-
paalt of je dit überhaupt wil delen met de 
buitenwereld). CREATE YOUR OWN!”
Bij haar bedrijf ‘Mila Sleutel’, waar je mu-
ziek-oriëntatie-lessen kunt volgen in Sloter-
meer, staat dit motto hoog in het vaandel 
en ook wanneer ze liedjes schrijft voor haar 
band TARDIZ.
Komt dat zien en beluisteren op 9 november 
in Teatro Munganga, Schinkelhavenstraat 
27-HS te Amsterdam!

Wil je meer weten over Madelon, haar 
bedrijf of haar band? Kijk op: www.tardiz.nl
of mila-sleutel-zangcoach.webnode.nl
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>  de Brandweer van Amsterdam 
Amstelland geheel gratis uw huis 
kan inspecteren op brandveiligheid? 
U ontvangt dan tevens, ook geheel 
gratis, een rookmelder. 
Aanmelden kan via  
samenbrand veilig@brandweeraa.nl;

>  u ook geheel gratis bij de Gemeente 
Amsterdam een energie-advies kunt 
aanvragen over bijvoorbeeld het 
plaatsen van zonnepanelen: of  
uw huis daar geschikt voor is en  
wat het u gaat opleveren?  
Aanmelden kan via  
ikdoemee@energiecoach.amsterdam;

>  de minicursus paddenstoelen bin-
nenkort weer van start gaat in het 
Huis van de Wijk Geuzenveld, het 
Pluspunt, Albardakade 5? De eerste 
cursusavond is op vrijdag 12 oktober 
van 19.30 uur tot circa 21.30 uur. De 
excursies zijn gepland op zaterdag 
20 en 27 oktober telkens van 12 tot 
14 uur. De tweede cursusavond is op 
vrijdag 26 oktober van 19.30 uur tot 
circa 21.30 uur. De kosten zijn € 10 
inclusief lesmateriaal;

>  het nog steeds verboden is op  
bepaalde plekken in Geuzenveld- 
Slotermeer de duiven (en andere  
vogels) te voeren? Bij de plekken 
staat een verbodsbord. U riskeert  
een boete van € 70,00;

>  eind augustus is gestart met de aan-
leg van een tijdelijke brug in de  
Anthony Moddermanstraat? Hier-
voor zijn ingrijpende aanpassingen 
in de openbare ruimte nodig. De be-
staande brug wordt afgesloten. Ook 
wordt er op verzoek van omwonen-
den in de Anthony Moddermanstraat 
een snelheidsremmer aangebracht ter 
hoogte van de Josephus Jittastraat;

>  ESAN bezig is met het opzetten 
van theateractiviteiten? Die zullen 
plaatsvinden in Het Honk, Jan de 
Louterpad 8. De eerste activiteit kunt 
u verwachten op 11 januari 2019;

>  het project De Nieuwe N200 vanaf 
1 oktober in uitvoering is gegaan? 
Groot onderhoud aan de weg en dijk, 
nieuwe drinkwatertransportleidin-
gen, een nieuwe brug bij Halfweg, 
de aanleg van een groene entree voor 
Amsterdam en een eco-passage. Al 
deze werkzaamheden worden vanaf 
oktober tot en met het voorjaar 2020 
in één keer aangepakt. Dat veroor-
zaakt hinder en gemiddeld zo’n 15 
minuten extra reistijd bovenop de 
reguliere reistijd. Meer weten? Kijk 
op www.denieuwen200.nl voor meer 
informatie over de werkzaamheden 
en omleidingsroutes.

► KAMAL BERGMAN

Madelon Englisch Een ‘veelkunner’ op allerlei gebieden

>>>>>>>> 

Wist u 
dat…

MARKANTE PLAATSEN

De plas moest een natuurlijk en 
open karakter krijgen.

Architect Slebos heeft een deel van de 
kade ontworpen.

► ADA WALLIEN 

Over dé plas
De Sloterplas vormt het middelpunt van 
het ‘stukje Nieuw-West’ uit het Algemeen 
Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP).

Groene vingers in de stad
Het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) uit 
1934 van de Dienst Publieke Werken was een 
plan voor de stadsuitbreiding van heel Am-
sterdam over een lange termijn. Volgens het 
AUP had Amsterdam uit moeten groeien tot 
een stad van circa één miljoen inwoners rond 
het jaar 2000. Om een ‘groene’ omgeving be-
reikbaar te maken voor alle (toekomstige) 
stadsbewoners, was een onderdeel van het 
plan om groene scheggen te creëren. Nieuwe 
uitbreidingen van de stad werden vormgege-
ven als waren het vingers aan een hand die in 
het omringende groene land steken. Zo zou 
het groen vanuit het platteland tot diep in de 
stad doordringen. Sportpark Ookmeer, het 
Sloterpark en de Sloterplas vormen samen 
zo’n scheg. Andere scheggen zijn de Diemer-
scheg, de Amstelscheg, het Amsterdamse 
Bos en de Brettenscheg.

Het nuttige met het aangename verenigd
De Sloterplas werd tussen 1948 en 1956 ge-
graven op de plaats waar vroeger het Sloter-
dijkermeer lag. De plas was oorspronkelijk 
bedoeld als recreatieplas, maar werd ook 

benut voor zandwinning voor de aanleg van 
de Westelijke Tuinsteden. Daarnaast werd de 
bovenlaag van klei en veen gebruikt als teel-
aarde, onder andere voor het Sloterpark dat 
grenst aan de plas. De plas werd uitgegraven 
tot een diepte van wel 45 meter. De uiteinde-
lijke diepte werd 38 meter, omdat er nadien 
weer puin en sloopmateriaal in de plas is ge-
stort. Met ongeveer twee kilometer lang en 
gemiddeld 380 meter breed is de Sloterplas, 
op het IJ na, de grootste open ruimte binnen 
Amsterdam.

Het Schip van Slebos
Om de plas een natuurlijk en open karakter 
te laten houden werd er voor gekozen om 
alleen de noord- en zuidoever een stedelijk 
aanzien te geven. Aan de lange oevers is het 
groen en ontbreekt (zichtbare) bebouwing. 
De noord- en zuidoever hebben elk hun ei-
gen silhouet. Aan de zuidoever staat een 
aantal robuuste flats van Torenwijck, ont-
worpen door de architecten Bruin, Vink en 
Van der Keulen. De noordoever heeft weer 
een heel ander aanzien met haar drie gale-
rijflats uit 1964 van architect Zanstra (1905-
2003), maar ook door de imposante kade. 
Architect Dick Slebos (1923-2001) heeft een 
deel van de kade ontworpen, inclusief het 
paviljoen, het stippenterras en de drie mar-
kante drieling-lichtmasten. Eigenlijk zou 
er ook een uitkijktoren naast het paviljoen 
worden gemaakt. De realisatie van die toren 
bleek financieel niet haalbaar en zodoende 
is het hoge uitkijkpunt nooit gebouwd. Zo 
ontstond, bij toeval, de illusie van een bin-
nenvaartschip en heeft het bouwwerk zijn 
huidige benaming gekregen: ‘het Schip van 
Slebos’. Uitkijken kan overigens alsnog. Van-
af het terras en de langgerekte kade heb je 
een geweldig zicht over de plas.

Verrassingen
Dat zicht over de plas is overigens nooit over 
de héle Sloterplas. De plas in het park is zo 
ontworpen, dat je nooit de gehele waterpartij 
kunt overzien. Het water is niet overal direct 
zichtbaar of toegankelijk en de Sloterplas 
lijkt eerder op een rivier (zonder eind) dan 
een stadsmeer. En er zijn meer verrassingen 
ingebouwd. De paden lopen vaak niet recht 
en er is (met uitzondering van die stedelijke 
koppen) subtiel gespeeld met ‘open’ en ‘ge-
sloten’. De bomen en ook het andere groen 
zorgen op veel plekken in het park voor een 
soort coulissen-werking. Deze op de En-
gelse landschapsstijl gebaseerde inrichting 
kun je vooral in het westelijke deel van het 
Sloterpark herkennen. Aan de oostkant is 
een strakkere, lineaire stijl gehanteerd. Deze 
wordt ook wel Duits modernistisch of Nieuw 
Zakelijk genoemd. Ook die afwisseling is 
verrassend. Het bekende ‘rondje Sloterplas’, 
van toch maar zes kilometer, bestaat dus uit 
bijzonder veel verschillende belevenissen. 
Laat je óók verrassen en ontdek de kracht en 
pracht van de hele Sloterplas op een hele an-
dere manier tijdens het Over de Plas festival!

Meer informatie: via de website amster-
dam.nl/erfgoed, Twitter @erfgoed020 en  
Facebook Monumenten en Archeologie  
delen erfgoedexperts het erfgoed van de 
stad met Amsterdammers én overige geïn-
teresseerden.

Bron tekst en foto’s: Monumenten en Archeo-
logie, Gemeente Amsterdam.
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Foto’s gemaakt door de 
medewerkers van VoorUit.

GaSetJunior
Vrijdag 14 september heeft team Slotermeer-West van 

VoorUit het jaar afgetrapt met een buurtfeest. Vanaf 
14:00 uur ’s middags hebben ongeveer 40 kinderen en 

enkele ouderen uit de buurt zich bij de Social Garden verza-
meld om deel te nemen aan de activiteiten. De kinderen kon-
den vrij deelnemen aan verschillende bezigheden waaronder 
schminken, henna tattoos laten zetten, twister spelen, diverse 
balspellen doen en tekenen. Daarnaast was het feestterrein 
voorzien van een springkussen dat uiteraard erg geliefd was. 
Hapjes en drankjes waren geregeld door het team, zodat de 
kinderen niet tussendoor naar huis hoefden en dus de hele 
middag op het buurtfeest konden spelen. Het eerste buurt-
feest was een groot succes en een uitstekend moment voor 
alle nieuwe teamleden om kennis te maken met de kinderen 
en ouders uit de wijk.

Uiteraard heeft team Slotermeer-West enkele nieuwe activi-
teiten op de agenda staan deze periode. Een van deze activi-
teiten is de proefjesclub op dinsdagmiddag van 16:00 tot 18:00 
uur. Hier kunnen kinderen elke week leuke proefjes doen om 
kennis te maken met de praktische kant van de wetenschap. 

Daarnaast is er dit jaar voor volwassenen een filmclub op 
woensdagavond van 19:00 tot 22:00 uur. Deze is bedoeld om 
gezamenlijk met andere wijkgenoten een film te bekijken en 
deze vervolgens gezellig na te bespreken. De laatste nieuwe 
activiteit is de muziekclub die op maandagmiddag van 16:00-
18:00 uur plaatsvindt. Kinderen kunnen hier zelf muziek 
maken en luisteren naar muziek met juffen Isabella en Jiska. 
Een aantal populaire activiteiten van vorig jaar zijn ook weer 
teruggekeerd, zoals de taalles en de kookclub. 

Team Slotermeer-West gaat ook met zijn tijd mee. Daarom 
hebben wij besloten om actiever gebruik te maken van soci-
ale media. Volg ons op Facebook (VoorUit Slotermeer-West) 
en Instagram (@VoorUitSlotermeerWest) om op de hoogte te 
blijven van alle nieuwtjes met betrekking tot de activiteiten 
in de wijk.

Heb je nog geen kennis gemaakt met de nieuwe VoorUiters 
van Slotermeer-West? Dan kan dat tijdens een van de activi-
teiten die 17 september weer van start zijn gegaan. Wij hopen 
jullie snel te zien op één van onze locaties.

Hallo,
Ik ben Akultje en ik 
ben de striptekenaar 
van de kinderpagina 
van de GaSet. Ik hou 
van tekenen, lezen 
en mijn verjaardag. 
Ik ben 10 jaar.
Veel plezier 
met lezen,

Groet Akultje



Oktober 2018 GaSet 76

DE MEERVAART
Schrijf een brief aan 
koning Willem-Alexander 
en maak kans op 
twee vrijkaartjes
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Achter mijn huis ligt een sloot. Ernaast 
een wandelpad en over het water een 
fietsbrug. Aan weerszijden van het water 
staan woningen. In de sloot zwemmen 
veel waterdieren, onder andere ganzen, 
meestal in groepen. Over deze ganzen 
gaat mijn verhaal.
Ze kunnen veel lawaai maken. Vooral in 
de nacht gakken ze erop los. Dat vinden 
de bewoners niet leuk, het houdt ze uit de 
slaap. Men ging zich beklagen bij de Deel-
raad. 
Na overleg kwam er een oplossing. Onder 
aan de fietsbrug hangt men een gordijn-
tje van zoiets als kippengaas. Wel met een 
deurtje, zodat bijvoorbeeld kano’s erdoor 
kunnen. Op de oever wordt een hek ge-
plaatst. Dit alles om de ganzen te beletten 
de sloot binnen te komen. 

Helpt het?
Ganzen en ook zwanen buigen hun kopje 
en zwemmen onder het brugje door. Op 
de kant lopen ze om het hekje heen. 

Volgende oplossing.
Het gordijntje wordt langer gemaakt en 
het wandelpad wordt afgesloten met een 
hek, wel met een deurtje.
Op een dag zie ik zeven ganzen een wan-
deling maken. Bij het hek gekomen kun-
nen ze niet verder. Dan gaan ze maar 
grazen in het gras. Even later komt er een 
hardloper over het wandelpad. Al ren-
nend komt hij bij het hek, opent de deur 
en holt verder. Hij gunt zich geen tijd om 

het hek te sluiten. Dat heeft de groep gan-
zen, die in de buurt is, snel in de gaten en 
ja hoor, in ganzentocht gaan ze door de 
opening en wandelen verder het pad af. 
Dan komt er een voetganger aan met een 
hond. Hij doet het hekje keurig achter zich 
dicht. Na een tijdje komen de ganzen weer 
terug. 
Een grote schrik! Ze kunnen niet verder 
en stoten hun neus tegen het dichte hek. 
Wat nu?
Het lijkt net of ze staan te beraadslagen. 
Dan wordt één van hen moedig en daalt 
de oever af, poten in het gras en langzaam 
naar beneden, het water van de sloot in. 
De anderen volgen.
Wie spreekt er over domme ganzen?

                       Uitnodiging
 “Samen sterk”  

 
Lotgenoten samenkomst en verwenmiddag 

voor vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad 
 

Wanneer?  ZATERDAG 13 OKTOBER 
Hoe laat?  van 11:00 – 16:00 UUR 

 Waar?  Huis van de Wijk België  
Hageland 117, Amsterdam 

 
Georganiseerd door Fatima Taira Idrisi en 

Joke de Boer Stam, bewoners van Nieuw Sloten, 
ondersteund door vrijwilligers. 

 
Kanker ki jkt niet naar cultuur,  afkomst of rel igie,  

Het overkomt je gewoon 
 

Centraal op deze dag: 
Creativiteit, lief zijn voor jezelf, elkaar ontmoeten, plezier hebben, omgaan 

met je energie, tips&tricks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie: 
Fatima => M. 06 - 52 08 43 03 

Joke => M. 06 - 10 68 90 82 
E: samensterkbk@gmail.com 

 
 

Er moet mij het één en ander van het hart. Ik 
woon al meer dan twintig jaar op de Burge-
meester Van Tienhovengracht. Toen ik hier 
pas kwam wonen was het een heel rustig 
park en dat vond ik fijn. Een park hoort er 
toch voor iedereen te zijn om daar van de na-
tuur en de rust te kunnen genieten, dat geldt 
ook voor de dieren, toch? Helaas is dit in de 
loop der jaren behoorlijk veranderd en mijns 
inziens niet in positieve zin. Het is nu gewoon 
een gekkenhuis geworden. De meeste vogels 
zijn verdreven, de ganzen door heel vervelen-
de jongetjes, die net deden of ze brood voer-
den en ze dan met stenen bekogelden. Daar 
zijn deze dieren heel agressief van gewor-
den, wat ze nooit waren, met als gevolg dat 
zij ook elkaar aanvlogen en ik zeer ernstige 
verwondingen heb gezien. Als kinderen de 
dieren opjagen worden zij ook niet door hun 
ouders gewaarschuwd, waar ik hen toch vaak 
op heb aangesproken, maar zij reageren daar 
gewoonweg niet op.

Onze hond heeft een handicap, dit is het ge-
volg van mishandeling in Bulgarije, waar 
zij gered is door het rescue4dogs-team. Het  
pootje staat raar en daardoor zit zij ook anders 
om te plassen. Daar werden wij door handha-
vers op aangesproken, terwijl zij in de auto 
bleven zitten, dus niet eens de moeite namen 
om uit te stappen en te kijken wat er werkelijk 
aan de hand was. Zij dachten namelijk dat zij 
zat te poepen, maar zij zat gewoon te plassen. 
Ik zou willen dat Handhaving eens meer gaat 
letten op alle plassende en poepende mensen 
in het park. Het hele jaar door staan mannen 

dagelijks onderaan de brug te plassen. Als ik 
hier vanuit mijn slaapkamer foto’s van zou 
maken, dan had ik zo een heel piemelboek 
vol, maar dat mag dan weer niet van de priva-
cywet. In de zomer is dit nog veel erger, dan 
is het park bezaaid, wat vroeger niet het geval 
was, met plassende mannen tussen de bomen 
als ik met mijn boodschappentas langs loop. 
Maar ik heb ook als ik met mijn hond door het 
park loop mensen zien poepen en dat zijn niet 
alleen mannen.

Wij hebben als het warm weer is ’s avonds 
heel veel overlast van lawaai (vorige week 
heeft een grote groep tot na middernacht 
geschreeuwd en getrommeld in het park, 
waarvoor drie maal de politie gebeld moest 
worden) en stank vanuit het park door het 
toenemende aantal mensen dat in het park 
zit te barbecueën. Bijna overal zie je verbrand 
gras en kolen en natuurlijk allemaal grote 
zwarte kringen. Dit is echt niet meer normaal. 

Ook nemen zij hun stoelen en matrassen mee 
en laten die gewoon achter. Zij ruimen hun 
vuil dus niet op, waardoor zeer veel zwerf-
vuil in het park ligt waar de dieren die er van 
eten ziek worden. Vele hondenbezitters heb-
ben mij verteld dat hun hond ziek geworden 
is zo ook mijn eigen hond. Je hebt geen ogen 
genoeg om op te letten dat zij niets opeten. 
In het Vondelpark is het barbecueën vorig jaar 
al verboden, dus ik hoop dat dit voor alle par-
ken gaat gelden en ook dat er dus meer toe-
zicht en handhaving in het park komt, want 
dat laat wel te wensen over!

LEZERSBIJDRAGELEZERSBIJDRAGE

► AAG VAN ECK 

Het Gerbrandypark
► RIEK ZWAAN 

In de ganzenpas

Naast ganzen en zwanen zijn er ook veel 
eenden op het wandelpad. Foto: Lous Akkerman

De jeugd- en familiemusical De Brief voor de Koning 
roept kinderen op om een brief te schrijven aan koning 
Willem-Alexander. Alle brieven worden gebundeld 
en bezorgd bij koning Willem-Alexander en koningin 
Máxima.
 
In de voorstelling De Brief voor de Koning moet Tiuri 
een brief bezorgen bij de koning van Unauwen.
Een brief waar de wereldvrede vanaf hangt. 
Wat vinden kinderen van windenergie, van vluchte-
lingkinderen, van plastic in de oceaan, van oorlogen 
in verre landen, van planeten waar je heen kunt rei-
zen, van ruziemakende ministers? Als kinderen dat 
nou eens opschrijven in een brief aan koning Willem-
Alexander. Misschien dat we daar allemaal beter van 
worden.
 
Brieven kunnen tot uiterlijk 31 december 2018 wor-
den opgestuurd of ingeleverd. Daarna zal producent 
Homemade Productions alle brieven bundelen en bij 
koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezor-
gen. Meer informatie kun je vinden op:
www.homemadeproductions.nl/mijnbrief.
 
Stuur een kopie van je brief naar prmail@meervaart.nl 
en maak kans op twee vrijkaartjes voor de voorstelling 
De Brief voor de Koning op zaterdag 24 november!


