
Rondje met 
de hondjes

Laatste rondje voor vandaag met de 
teckeldames Santana en Cindy. Brr, 
wat is het koud! Er staat een gure 

wind, bladeren dwarrelen neer onder het 
licht van de straatlantaarn. Vlak bij ons 
huis op de hoek bij de ondergrondse 
afvalcontainer waait het nog harder. Er staat 
een grote jongeman naast de container 
in een wit T-shirt met korte mouwen, de 
armen over elkaar heen geslagen. Alleen 
zijn baard geeft hem nog wat warmte. 
Wij steken met zijn drieën over naar het 
grasveldje, belangrijke dingen moeten bij 
zo een laatste rondje gebeuren. Maar ik 
kijk toch nog een keer om, het klopt toch 
niet, in de koude, in het donker, zonder jas. 
Maar moet ik me daarmee bemoeien? Het 
gaat mij immers niets aan! Dus, niet doen, 
mijn besluit staat vast, linea recta naar 
huis en niet jonge mannen in het donker 
aanspreken.

En toch sta ik  tien seconden later aan de 
overkant met Cindy en Santje en zeg op 
mijn allervriendelijkst: “Je hebt het vast 
koud in je T-shirtje, hé?” “Ja, heel erg 
koud. Ik heb mijn jas uit kwaadheid in die 
container gegooid en mijn smartphone en 
papieren zaten er ook in! Heb je misschien 
een jas voor mij?” Ik kon wel een jas halen, 
maar wat was hij verder van plan? Wachten 
tot de vuilniswagen komt, dat was zijn 
idee. Ik zag het somber in en raadde hem 
aan naar huis te gaan, maar hij beweerde 
geen thuis meer te hebben. Peinzend ging 
ik naar huis en al zoekende in de kasten 
naar een jas vertelde ik dit alles mijn man. 
Hij zei, laat het maar aan mij over, viste 
een gevoerde overall met lange mouwen 
uit de diepten van zijn kledingkast en ging 
naar buiten. Weer thuis verhaalde hij over 
zijn gesprek met de Turkse jongen, heel 
blij was hij met de overall. Hij had blijkbaar 
thuis met zijn ouders ruzie gehad en had 
nu tijd nodig om weer op verhaal te komen. 
Maar hij zou later in de nacht gewoon 
naar huis gaan en zich met zijn ouders 
verzoenen. Gelukkig!

CHRISTIANE BAETHCKE

Het stadsdeel constateert ook elders ‘ernstige 
overlast van misdragingen in het verkeer’. 
Van bewoners komen steeds meer klachten 
binnen. De politie houdt hier nauwelijks 
nog snelheidscontroles en concentreert zich 
op het gebied binnen de ring. Er zijn te wei-
nig mensen en radarapparatuur om vaker te 
controleren. Sporadische controles worden 
ook regelmatig voortijdig gestopt vanwege 
noodsituaties elders in de stad. Het stads-
deel kan de politie niet zomaar opdragen 
vaker te controleren en mag ook niet zelf op-
treden tegen snelheidsovertreders. 

Waar mogelijk worden wegen aangepast om 
automobilisten en motorrijders te dwingen 
minder hard te rijden. Niet elke weg is daar-
voor geschikt, bijvoorbeeld omdat het een 
belangrijke ov-route is.
De snelheidsmetingen op de Röellstraat zijn 
vlak voor de zomer gedaan. Per uur pas-
seren hier gemiddeld zo’n negenhonderd 
auto’s en motoren. Meer dan veertig pro-
cent daarvan rijdt harder dan de toegestane 
vijftig kilometer per uur. De hoogst gemeten 
snelheid was 158 km.

Vooral het verkeer vanuit de stad houdt zich 
nauwelijks aan de maximumsnelheid. Hier 
rijden zeven op de tien bestuurders te hard. 
De andere kant op zijn dat er vier op de tien. 
De metingen worden gedaan met behulp 
van telslangen: holle rubberen slangen op 

het wegdek, aangesloten op een telapparaat 
om intensiteit, snelheid en voertuigcatego-
rie te meten.

De Burgemeester Fockstraat (Slotermeer) 
was ook zo’n weg waar veel te hard werd 
gereden. Daar is nu een middensteunpunt 
met een verhoogd zebrapad aangelegd. 
Vooral vanuit de Slootermeerschool was 
aangedrongen op actie, omdat de oversteek 
voor leerlingen regelmatig hachelijke situa-
ties opleverden. 
Metingen bevestigden dat beeld. Bestuur-
ders reden soms met 129 km door de straat. 
In de nieuwe situatie is het aantal snelheids-
overtreders  van dertig naar twee procent 
gedaald.

Ook elders in Nieuw-West wordt hard gere-
den, waaronder de Tom Schreursweg (Tuinen 
van West) en de Jan Tooropstraat (Overtoom-
seveld). Vanwege de aanwezigheid van meer-
dere scholen is de Tooropstraat van rubberen 

flexdrempels voorzien, zoals dat eerder in de 
Aalbersestraat (Geuzenveld) was gebeurd. 
Automobilisten worden zo gedwongen niet 
harder dan dertig km te rijden. In de Aalber-
sestraat blijkt dat te werken. De Baden Powel-
lweg (Osdorp) krijgt ook flexdrempels.

Maar soms hebben fysieke maatregelen juist 
een averechts effect. Zo zijn de Alpen (De 
Aker) voorzien van verkeersdrempels, maar 
sindsdien wordt daar juist harder gereden. 
Waarschijnlijk raken mensen bij het afrem-
men geïrriteerd en geven ze extra gas na de 
drempel.

Hoe vaak er te hard wordt gereden op de 
Slotermeerlaan wordt binnenkort gemeten. 
Dit gebeurt naar aanleiding van klachten 
van omwonenden en horecaondernemers.
Op aandringen van de bestuurscommissie 
Nieuw-West wordt nu bij  de centrale stad 
en politie aangeklopt om vaker op snelheid 
te komen controleren.

► RENÉ TORLEY DUWEL

Racecircuit Nieuw-West 
Er wordt vaak veel te hard gereden in 
Geuzenveld-Slotermeer. De Burge-
meester Röellstraat spant de kroon. 
Volgens de officiële maatstaven is 
deze weg niet meer veilig. Op enkele 
kruisingen vinden regelmatig onge-
lukken plaats. Desondanks staat de 
Röellstraat niet op de lijst gevaarlijke 
wegen (black spots). Verdere analyse 
moet uitwijzen of op de kruispunten 
verkeerslichten noodzakelijk zijn.

Op zondag 1 januari 2017 vindt de tiende 
editie van de traditionele en supergezellige 
Unox-mutsvrije Nieuwjaarsduik Sloterplas 
plaats. Dit kortste en koudste evenement van 
Amsterdam Nieuw-West begint om exact 
13.00 uur vanaf het vernieuwde strand aan 
de Sloterplas. De duik is voor jong en oud. 

Vanwege het jubileum hebben ruim 1,3 mil-
jard quaggamossels de plas voor ons algen-
vrij gemaakt. Verder is er dit jaar een fees-
telijk voor- en naprogramma. Met vóór de 

duik warme woorden van dagelijks bestuur-
der Ronald Mauer en na de duik een voor-
dracht van stadsdeeldichter Hugo Hoes plus 
een optreden van de Slotermeerse zangeres 
Debbie.

Na afloop is er bij Hotel Buiten voor alle 
deelnemers en toeschouwers glühwein, 
warme chocolademelk en oud-Hollandse óf 
halal snert. 
Dus strijk je zwembroek, boerkini of dui-
kerspak en zet je wekker. 
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Tiende Nieuwjaarsduik 
in de Sloterplas

De Burgemeester Röellstraat. Foto: René Torley Duwel

Elk jaar staan dik geklede toeschouwers de schaars geklede zwemmers toe te juichen bij de Nieuwjaarsduik. 
Foto: Dorèndel Overmars



Aanvankelijk leek het erop dat alle kinder-
boerderijen van Nieuw-West vanaf volgend 
jaar hun subsidie van 468.000 euro zouden 
kwijtraken als gevolg van door de centrale 
stad opgelegde bezuinigingen. Daarop lie-
ten vrijwilligers en kinderen massaal van 
zich horen. Dankzij enkele meevallers kon-
den de op handen zijnde bezuinigingen toch 
nog worden gehalveerd. Toen besloot de be-
stuurscommissie meteen om de bezuiniging 
op de kinderboerderijen te schrappen.

Als gevolg van een ambtelijke blunder in 
Nieuw-West dreigde het alsnog helemaal 
mis te gaan; het aangepaste bezuinigings-
voorstel  werd niet naar de vereiste twee 
maar naar slechts één e-mailadres ge-
stuurd… Daardoor is men in de Stopera toen 
aan de slag gegaan met het oude voorstel en 
dus inclusief de forse bezuinigingen op de 
kinderboerderijen. 

Formeel zijn de bezuinigingen op de kinder-
boerderijen niet van tafel, maar het is zeer 
onwaarschijnlijk dat de gemeenteraad vol-
gend jaar hiermee alsnog zou instemmen. In 
de gemeenteraad is begin november alleen 

maar afgesproken dat de verantwoordelijke 
wethouder Simone Kukenheim met de be-
stuurscommissie Nieuw-West opnieuw gaat 
kijken naar deze bezuiniging, die voor zo-
veel emoties zorgde. 
Volgens bestuurscommissievoorzitter Achmed 
Baâdoud verloopt dat overleg met Kukenheim 
‘constructief’. Meer wil hij er nu niet over zeg-
gen. “Je moet nooit een broedende kip storen. 
De koers is en blijft: geen bezuinigingen op de 
kinderboerderijen”, aldus Baâdoud.

De zeven stadsdelen moeten het gezamen-
lijk volgend jaar structureel met zeven mil-
joen minder doen. Over de definitieve lijst 
bestaat dus nog steeds veel onduidelijkheid. 

Waarschijnlijk is pas in het voorjaar van 
2017 definitief duidelijk waarop Nieuw-
West ruim één miljoen euro gaat bezuinigen. 
Om het verhaal nog ingewikkelder te ma-
ken: Nieuw-West wacht ook nog een ander 
klusje: een eerdere bezuinigingsopdracht 
uitvoeren. Dat is een veel hoger bedrag: 
circa 2,5 miljoen euro. Ook daarover moet in 
het komende voorjaar dus meer duidelijk-
heid komen.
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Het paddenstoelenseizoen is voor het 
grootste gedeelte rampzalig verlopen. 
Hoge temperaturen gecombineerd 
met geen druppel regen lieten 
de zwamvlokken van de meeste 
soorten paddenstoelen maar met 
moeite overleven. Voor de vorming 
van vruchtlichaampjes ontbrak het 
noodzakelijke vocht. 

Pas in de tweede helft van oktober waren 
de eerste zwammen te zien. En eind okto-
ber barstte het dan werkelijk los! In Park de 
Kuil stonden de vliegenzwammen, peper-
boleten, gekraagde aardsterren, pijpknots-
zwammen en nog zoveel meer soorten 
er zo mooi bij dat ik er een ‘pop-up’ pad-
denstoelenexcursie van maakte. Op mijn 
oproepje aan de leden van de Vereniging 
voor Veldbiologie (KNNV) kwamen wel 
tien personen. 

Stapje voor stapje ging het door Park de 
Kuil. Wij kwamen op 54 soorten padden-
stoelen, waaronder een paar die ik nooit 
eerder hier had gezien. Drie keer kwam 
bloed in de naam voor: bloedrood menie-
zwammetje, grote bloedsteelmycena en 
bloedende champignonparasol. Spannend, 
zegt dit iets over ons Park de Kuil?

In de weken erna heb ik nog twee excursies 
bij ons in de buurt gehouden, eentje in de 
Brettenzone en eentje in en om Heemtuin 
Sloterpark. Hier mochten we aansluitend 
aan de excursie in het gebouw de Drijfsijs 
bij een kop koffie en een plak cake opwar-
men en met de boeken erbij onze collecties 
bekijken en op naam brengen. Voor mooie 
excursies hoef je absoluut niet de auto in. 
Er valt bij ons genoeg in de natuur te zien. 

Kijk ook eens op de website www.knnv.nl/
amsterdam. Hier kan je alle excursies van  
de KNNV afdeling Amsterdam zien.

► CHRISTIANE BAETHCKE

Paddenstoelen in Park de Kuil

► RENÉ TORLEY DUWEL

Kinderboerderijen op 
het nippertje gered
De kinderboerderijen De Strohalm en Het Sloterpark zijn op het nippertje gered.  
De dreigende sluiting per 1 januari aanstaande gaat niet door.

Burgernet:
In verband met overval aan de 
Burgemeester de Vlugtlaan zoeken we 
een man, lichtgetint, 20-25 jr, groene 
jas, zwarte sjaal, zwarte joggingbroek, 
klein zwart schoudertasje.

Als we zo’n bericht lezen, hebben we 
meestal alleen oog voor de verdachten. 
Toch neem ik graag mijn hoed af voor de  
mensen die er werk van maken om ach-
ter hen aan te gaan met alle risico’s van 
dien. Dat zijn de lokale politieagenten die 
als de hazewind ter plekke zijn om pools-
hoogte te nemen.

Vooral tijdens deze feestmaanden, die  
gepaard gaan met vroege duisternis, 
moet iedereen extra waakzaam zijn, en 
vooral ook winkeliers. We kunnen ons 
daarom gelukkig prijzen dat we worden 
bijgestaan door agenten door middel van 
trainingen en aanwijzingen. 
Soms denk ik dat ze er niet zijn, maar 
heus wel. Als ze langslopen en groeten 
of een knikje geven is het genoeg om een 
gevoel van veiligheid te krijgen.

De politie zet haar beste beentje voor om 
orde en veiligheid te handhaven waarbij 
het kan voorkomen - hoe vervelend ook 
- dat er boetes uitgedeeld worden. Deson-
danks zouden we met z’n allen best meer 
waardering kunnen opbrengen voor het 

gevaarlijke werk waarvoor ze zich in-
zetten. 

Als ondernemer kan ik beamen dat 
ik niet zonder de agenten kan. Een 
knuffel is ietwat overdreven, maar 
‘een duim omhoog’  van ga vooral zo 

door, is wel het minste waarmee ik 
mijn waardering wil uitspreken. 

CARLO PANOET

DE WIJK VANUIT 
ONDERNEMERSOGEN

Paddenstoelen in Park de Kuil. Foto: Christiane Baethcke
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De bokjes kunnen voorlopig verder grazen. Foto: Dorèndel Overmars

Speciaal voor bewoners van Nieuw-West

Grootste collectieve 
zonnenpanelendak 
van Amsterdam
Burgercoöperatie Amsterdam Energie bouwt deze herfst het grootste collectieve zonnedak 
voor Amsterdam: ZonStation Westpoort. Het dak wordt ontwikkeld in samenwerking met 
duurzaam ondernemer Gideon Goudsmit. Op ZonStation Westpoort komen 1.200 panelen 
te liggen. De zonnepanelen op het zonnedak zijn uitsluitend te koop voor particulieren uit 
Nieuw-West. Rolf Steenwinkel, namens Amsterdam Energie: ‘dit project is onderdeel van de 
energietransitie die Amsterdam door gaat maken. We roepen bewoners van Nieuw West op 
om een paneel te kopen, en nieuwe daken aan te dragen.’ 

Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.amsterdamenergie.nl.
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Samen met zijn vriendin betrok Jakob Bouw-
man in 2000 een spiksplinternieuwe woning 
in appartementencomplex De Florijn op de 
Jan de Jonghkade, om de hoek van Plein ’40-
’45. “Een leuke en rustige plek, ook al woon-
den we pal boven een winkelcentrum. Die 
drukte van winkels en markt is overdag en 
dat hoort er ook gewoon bij.’’

De laatste jaren is de situatie verslechterd. 
In enkele jaren tijd telt het gebied meer dan 
twintig horecagelegenheden. “Het is één 
groot uitgaansgebied geworden”, consta-
teert Bouwman. “Doordeweeks sluit de ho-
reca de deuren om één uur, in het weekeinde 
om drie uur! Ik slaap vaak met oordoppen 
in. Vlakbij zit het Turkse restaurant Ada. 
Tot diep in de nacht hoor je bezoekers met 
brommers en scooters rondscheuren. De 
alarmsystemen loeien onafgebroken en ze 
houden achter het winkelcentrum races, le-
vensgevaarlijk! Dure auto’s parkeren ze op 
de stoep, geen politie te bekennen.”
Bouwman heeft contact gehad met Ada. “Bij 
Ada vinden ze het vervelend, hebben er ook 
last van en willen meedenken om daarvoor 
een oplossing te vinden.”
Eén probleem behoort nu tot het verleden: 

Ada heeft een nieuwe afzuiginstallatie op 
het dak. Daardoor is de heftige stank- en 
rookoverlast voorbij. Bouwman: “In de zo-
mer kon je vaak niet op je balkon zitten, ra-
men en deuren moesten dicht. Nu is de uit-
stoot schoner en stroomt het ook niet meer 
onze kant op.”

Aanvankelijk was Bouwman blij met de 
komst van meer horeca. “Toen ik hoorde dat 
het stadsdeel dat ging stimuleren, klonk dat 
als muziek in de oren. Wie wil er geen leuke 
horecazaken om de hoek? Wat ik toen nog 
niet wist, was dat die tenten tot diep in de 
nacht het hele jaar door mogen openblijven. 
Tegenwoordig zijn terrassen goed te ver-
warmen en is het ook nu best aangenaam.’’

Een aantal bewoners van De Florijn heeft 
naar aanleiding van de overlast een bewo-
nerscommissie opgericht om als gespreks-
partner van gemeente en horecaonderne-
mers te dienen. Bouwman constateert dat 
het stadsdeel van goede wil is maar er niet 
echt bovenop zit. “Ze komen pas in actie als 
je aan de bel trekt. Wij begrijpen niet dat ze 
terrasvergunningen tot zo laat afgeven. Je 
weet van tevoren waartoe dat leidt.”

Half november hebben meerdere bewoners-
commissies van rondom Plein ‘40-‘45 met 
horecaondernemers, gemeente en politie 
overlegd. Er wordt gekeken naar passende 
maatregelen. Bouwman denkt dat als Sloter-
meer gevarieerder wordt dat dan de over-
last ook afneemt.

“Je moet woningen neerzetten die aantrek-
kelijk zijn voor verschillende bewonersca-
tegorieën. Dan krijg je ook een gevarieer-
der aanbod aan winkels, scholen en andere 
voorzieningen. Voor de crisis waren er am-
bitieuze plannen om hier woonblokken te 
slopen voor nieuwbouw. Nu de crisis voor-
bij is, moet dat weer ter tafel komen. Wat 
nu bijvoorbeeld gebeurt in Bos en Lommer 
moet ook hier kunnen.”

Busje komt zo. Maar wél pas nadat je 
naar het mobieltje van de chauffeur 
hebt gebeld. Vanaf 30 november zou de 
buurtbus dagelijks tussen 8 en 23 uur rij-
den van sportpark De Eendracht en de 
Tuinen van West naar de Aalbersestraat 
in Geuzenveld. 

Voorlopig dus niet volgens een vaste dienst-
regeling, zegt initiatiefnemer Menso de 
Maar, tevens directeur van het sportpark. 
“We rijden één tot twee keer per dag. We 
hebben 24 particuliere leden. Onze vrijwil-
ligers  laten we natuurlijk niet de hele dag 
met lege busjes rondrijden.” Bij minimaal 
vijftig leden wordt de belbus een buurtbus 
met een vaste route.

De Maar had op meer respons gerekend. 
“Misschien is de behoefte wel niet zo groot 
als gedacht. Over drie maanden weten we 
welke kant het opgaat.” Deze week wordt 
in de wijk huis-aan-huis een folder over de 
buurtbus verspreid.

Vervanger voor bus 21
Het busje kan vier reizigers vervoeren en 
moet het gat opvullen dat ontstond toen het 
GVB anderhalf jaar geleden de lus van de 
buslijnen 21 en 61 schrapte. Vertrekpunt is 
Sportpark De Eendracht. De basisroute is 
na invoering van de vaste dienstregeling: 
Bok de Korverweg – Gerda Brautigamstraat  
– Sam van Houtenstraat – Aalbersestraat  
– Cornelis Outshoornstraat – J.M. den Uyl-
straat – Bok de Korverweg. Af en toe rijdt 

de bus door naar de Tuinen van West. Een 
rondje duurt een klein half uur.
De chauffeur mag straks op verzoek van de 
route afwijken en een passagier voor de deur 
afzetten of ophalen. Uitsluitend leden van 
de Vereniging voor Besloten Vervoer Tuinen 
van West mogen met het elektrisch aange-
dreven busje mee. Dat geldt ook voor gasten 
en gebruikers van het sportpark en de zake-
lijke leden (ondernemers van het Rijk van de 
Keizer en de Fruittuinen van West).

Proef
Het gaat om een proef van zes maanden en 
kost 40.000 euro op jaarbasis. Dat geld moet 
grotendeels via abonnementen binnenko-
men. Menso de Maar had gerekend op 275 
individuele bewoners als lid (10,67 euro per 
jaar). Daarnaast vier zakelijke leden zoals de 
Ondernemersvereniging en het Sportpark 
(1067 euro). Ook zijn er vier grotere inves-
teringspartijen.
Een lid krijgt een pasje met een aantal ritten 
erop dat per keer omlaag gaat. Omgerekend 
kost een rit 53 eurocent.
Vanuit de wijk hebben zich vijf mensen ge-
meld om als vrijwilliger de buurtbus te be-
sturen. De Maar wil er nog zeker tien chauf-
feurs bij.

De buurtbus reed op 6 november ter promo-
tie de eerste rit tijdens Tour de Boer naar de 
biologische boerderij De Boterbloem. Dat le-
verde evenwel geen nieuwe leden op. 
De buurtbus heeft een website (www.ver-
voertvw.nl). Er is nog een app in de maak.
Liesbeth Wit van de Vereniging tot Behoud 
OV in de wijk Eendracht is ‘geweldig blij’ 
met het initiatief.  Ze is niet bang dat hier-
door het pleidooi bij het GVB voor herin-
voering van de buslus wordt ondergraven.

► RENÉ TORLEY DUWEL

‘Slotermeerlaan is één 
groot Leidseplein’
Bewoners klagen over overlast van horeca

Twee jaar geleden begon ik met het 
opruimen van het zwerfvuil rond 
‘mijn’ Slotermeerse flat, en in die-

zelfde periode schreef ik mijn eerste co-
lumn voor de GaSet. Toen ik met het ‘prik-
ken’ begon, keken mijn buren schichtig 
weg als ze me bezig zagen. Met blikken 
als ‘niet groeten Jet, dat is vast een onge-
vaarlijke gek’ en ‘wat erg dat zo’n keurige 
man van de reclassering afval moet op-
ruimen’.

Inmiddels zijn mijn medebewoners maar 
wat blij dat de buurt zo goed wordt schoon-
gehouden en hoef ik niet meer dagelijks 
mijn ronde te doen. Het zwaan-kleef-aan-
effect is in werking getreden. Er is enthou-
siaste ondersteuning bij gekomen. Men-
sen groeten me nu, maken een praatje en 
vertellen hoe blij ze zijn dat het zo schoon 
is. We doen het nu samen, iedereen blij! 

Dat was een beetje mijn leidraad de af-
gelopen jaren: het glas is halfvol. Het is 
misschien niet het paradijs in Geuzen-
veld-Slotermeer, maar voor mij wel bijna: 
zoveel groen, zoveel enthousiaste bewo-
ners en ondernemers die een stapje extra 
zetten voor hun buurt en hun buren. Niet 
dat ‘kijk ons eens belangrijk en interes-
sant zijn’ uit Zuid en Centrum, maar aardi-
ge mensen en plekken waar je je meteen 
thuisvoelt en voor een broodje niet met-
een de hoofdprijs betaalt. Rafelrandjes 
met gouden puntjes, noem ik dat. Enfin, 
u kent mijn opvattingen nu wel, een mooi 
moment het stokje aan een ander over te 
dragen. Dit is mijn laatste column.

Dank aan de mevrouw die mij een paar 
pakketten wilde bloemenzaad voor mijn 
lapje grond in de Tuinen van West kwam 
brengen, dank aan de lezeres die ik van 
heel vroeger kende en me zei dat als ze 
mijn stukjes las het leek of ze me ze hoor-
de voorlezen. Dank aan allen die me ver-
telden plezier te beleven aan ‘de Wereld 
van Warner’. 

En aan de a.s. bewoners van de nieuw-
bouw vlakbij het prachtig opgeknapte 
strand de Varkensbaai: u woont er nog 
niet maar schrijft nu al brieven dat u wilt 
dat dit strand verdwijnt, want stel je voor, 
er wordt misschien wel eens muziek ge-
maakt, en dan hoort u vreemde klanken 
en daar heeft u dan vast last van, en stel 
je voor dat het daar druk wordt in de zo-
mer... Dan hoort u geroezemoes tijdens de 
barbecue met uw schoonmoeder… Tegen 
hen zeg ik: Slotermeerders zijn veel, maar 
geen zeurpieten, wen daar maar vast aan! 
Hou op met bij voorbaat klagen en wees 
blij dat je de kans krijgt op de mooiste plek 
van Amsterdam te komen wonen.  Zo, dat 
is er uit! En nu snel naar de tuin, er staan 
nog spruitjes, er liggen nog pompoenen 
en er moet gespit worden...

WARNER HEMMES

De 
Wereld 
van Warner

3

De toename van horecazaken rondom Plein ‘40-‘45 en Slotermeerlaan zorgen 
ervoor dat veel omwonenden met oordoppen in slapen. “Het is hier één groot 
Leidseplein geworden.’’

Foto: René Torley Duwel

► RENÉ TORLEY DUWEL

Buurtbus start als belbus

De promotierit op 6 november wordt uitgezwaaid. Foto: René Torley Duwel



Ik had een leuk idee, dacht ik. Sint en piet, 
hoe gaan de mensen op de basisscholen in 
de wijk om met sint en piet? Wat is hun per-
soonlijke verhaal? Ik vraag me zelf namelijk 
vooral af hoe het kan dat volwassenen zich 
zo druk maken over een feest wat onlosma-
kelijk verbonden is met kinderen. Een ge-
weldige tijd met cadeautjes en verrassingen. 
Wat maakt het uit welke kleur pieten heb-
ben, hoe Sinterklaas eruit ziet of 
hoe iemand er überhaupt uitziet. 
Kinderen hebben fantasie en 
gaan nog mee in alle magische 
sprookjes die wij hen vertellen. 

Ik had verwacht dat de basis-
scholen mijn idee zouden beves-
tigen, dat het niet uitmaakt en 
dat sint en piet er misschien iets 
anders uitzien maar dat het feest 
nog steeds hetzelfde is. 
Steeds meer ouders zijn hele-
maal anti-sinterklaas omdat ze 
hun kinderen niet willen voor-
liegen. Het zou een verkeerd signaal afge-
ven. Ergens hebben ze natuurlijk gelijk maar 
die magie van Sinterklaas, ik heb er alleen 
maar goede herinneringen aan. Je schoen 
zetten met een verlanglijstje, wortel en wat 
water, het raam op een kiertje en de volgen-
de dag een pakje in je schoen vinden. Pak-
jesavond, er wordt op de deur geklopt en 
dan die enorme zak met cadeautjes. Pieten 
die strooien, op schoot bij sint. Dat de eerste 
sint die ik zag veel te jong was en er echt 
niet zo uitzag als sint van tv, zag ik niet eens. 
Pieten met verschillende kleuren, roetveeg-
pieten, het maakte mij niet uit.

Ik ben langsgegaan bij verschillende ba-
sisscholen in de wijk. Ik dacht nu een per-
soonlijk verhaal te krijgen maar helaas was 
de werkelijkheid anders. Hoe verschillend 
die scholen in achtergrond ook zijn, de ont-
vangst is eigenlijk steeds hetzelfde. Ik stel 
mezelf voor en word meteen doorverwezen 
naar de directeur die mij verder te woord 
staat. De directeur doet uitingen naar buiten 

toe, de directeur spreekt voor 
de hele school. Het lijkt alsof 
er helemaal niet meer over ge-
praat wordt. Over verschillende 
standpunten of bijvoorbeeld 
klagende ouders worden geen 
uitspraken gedaan.
Alle scholen volgen het beleid 
van de gemeente Amsterdam; 
een modernere versie van zwar-
te piet, roetveegpieten en kleur-
pieten. Ik wil graag weten of de 
sfeer veranderd is maar daar-
over worden geen uitspraken 
gedaan. Is de onschuld verdwe-

nen? Is het slechts een officieel standpunt 
geworden? Je draagt iets uit als voor- of te-
genstander van zwarte Piet. Er lijkt genoeg 
over gezegd te zijn. Er wordt niet meer over 
gepraat. 
Wat jammer dat zoiets zo groot moet wor-
den, dat zoiets zulke heftige reacties van 
volwassenen oproept. Kinderen hebben geen 
mening. Kinderen houden van het sprookje 
en gaan overal in mee. Kinderen zijn gewoon 
kinderen, als iets leuk is vinden ze het leuk en 
als iets stom is vinden ze het stom. Qua goed 
en kwaad zijn ze kleurenblind. Daar kunnen 
volwassenen nog een hoop van leren. 
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► THEA SCHAAFSMA 

Sandra Brandeis en Yanny Scutt zijn al 
veertig jaar buren en Slotermeerders in 
hart en nieren. Sinds de laatste paar jaar 
zijn ze ook vriendinnen. 
Sandra runde samen met haar man  
Richard jarenlang het bekende Deco 
Home Brandeis aan de Burgemeester De 
Vlugtlaan. Velen uit de buurt bestelden de 
juiste kleur verf op advies van Sandra. Ze 
hebben het bedrijf inmiddels overgedaan, 
maar Sandra werkt er nog twee dagen in 
de week. Daarnaast is Sandra oppasoma 
voor Jona en Jade. 

En daar zat de verbindende factor. Yanny 
is namelijk gek op kinderen. Dus van het 
groeten op straat dat de dames al 40 jaar 

deden, werd het contact sinds de klein-
kinderen van Sandra vaak langskomen 
intensiever.
Bibliothecaris Yanny is ook bij velen  
bekend door haar jarenlange werk in de 
plaatselijke bibliotheek. Heel wat buurt-
genoten werden door haar geadviseerd 
over een goed boek. Sinds kort is ze  
gepensioneerd. Ze las altijd al graag en 
heeft van haar hobby haar beroep kunnen 
maken. Ook haakt Yanny zeemeermin-
staarten en wanten voor de kleindochters 
van Sandra.
Daarnaast zijn beide liefhebber van wijn 
en koffie. Zomers tref dit vrolijke duo dus 
vaak samen aan de wijn in het Gerbran-
dypark. Bij voorkeur in de mooie speel-
tuin, zodat Jona en Jade ondertussen lek-
ker kunnen ravotten.
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STRIP  door Remko de Maar

► ANNEMARIE LIBBERS 

Sint en Piet op school

Onze stad is opgebouwd uit duizend kleine 
laagjes. Als jij naar de supermarkt fietst, of 
gestresst de bus instapt naar je werk, weet 
ik zeker dat je niet altijd nadenkt over de ge-
schiedenis van de straatstenen waar je over-
heen loopt, de buurt waarin je je weg pro-
beert te vinden. Die zijn daar niet zomaar 
neergegooid; de stad is het product van de 
plannen die de mensen met haar hebben ge-
had. In ‘Jongens, maak het maar mooi’ kom je 
iets meer over deze plannen te weten. 

‘Jongens, maak het maar mooi’ is geschreven 
door de in februari overleden stedenbouw-
kundige Max van den Berg. Hij studeerde 
in Delft onder Cornelis van Eesteren  en 
kwam als stagiair bij de afdeling Stads-
ontwikkeling naar Amsterdam. Hij heeft 

in dit boek zijn memoires opgetekend van 
de periode 1963-1986, de tijd waarin hij als 
ambtenaar werkzaam was bij de Dienst Pu-
blieke Werken, afdeling Stadsontwikkeling 
bij de gemeente Amsterdam. Dit was - zacht 
uitgedrukt- geen kalme periode. De Am-
sterdammers hebben altijd veel te zeggen 
gehad over de vernieuwing en uitbreiding 
van de stad. Wie terugkijkt, krijgt beelden 
van protesterende Amsterdammers tijdens 
de Nieuwmarktrellen op zijn netvlies. Het 
is interessant om deze tijd ook eens vanuit 
een stedenbouwkundig oogpunt te kunnen 
bekijken. 

Je hoeft geen stedenbouwkundige te zijn om 
dit boek te kunnen lezen en begrijpen. In het 
boek is over de hele stad geschreven (Noord, 

Nieuwmarktbuurt, Tuinsteden, Zuidoost…) 
en dat maakt het interessant. Door de inde-
ling in tijdsvakken en in paragrafen blijft het 
boek voor de lezer erg overzichtelijk. Het 
boek is niet bedoeld als geschiedenisboek, 
maar is dat in feite wel. Het is haast een na-
slagwerk, waarin een prettige, persoonlijke 
toon doorklinkt. Een voorbeeld hiervan is 
een anekdote over de negentigste verjaar-
dag van professor Van Eesteren, waarna je 
als lezer plotseling een idee krijgt bij de titel 
van dit boek.
Illustraties bij dit boek waren eigenlijk niet 
nodig geweest. Als je tijdens het lezen van 
dit boek naar buiten kijkt zie je, afhankelijk 
van waar je woont en met een beetje geluk, 
de perfecte levende illustratie bij dit boek: 
de stad Amsterdam. Voor wie het boek el-

ders leest: er 
staan wel de-
gelijk beelden 
in dit boek. 
Karakteristieke, 
oude foto’s en kaarten vormen een perfecte 
aanvulling bij de tekst.

Kijk naar buiten en je ziet waar dit boek 
over gaat: een paar van de laagjes van onze 
zeer gelaagde stad. Wat je er ook van vinden 
mag: er is hard en vol passie aan gewerkt. 
Dit boek laat dat zien. 

‘Jongens, maak het maar mooi’ door Max 
van den Berg, Uitgeverij Thoth. Ook 
verkrijgbaar bij het Van Eesteren museum 
in Slotermeer

BETER EEN GOEDE BUUR 
DAN EEN VERRE VRIEND

RECENSIE

Yanny en Sandra. Foto: Thea Schaafsma

► CHARLOTTE LEHMANN 

Jongens, maak het maar mooi
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Slotermeerlaan

Het was één van de laatste zonnige 
dagen van dit jaar en alles op de 
Slotermeerlaan was gewoon.  

Hoewel het nog lang geen lunchtijd was, 
laat staan borreltijd, sloeg de harde 
kern drinkers voor de Dekamarkt al de 
eerste halve liters bier achterover. Dat 
kwam uit blikken die ik wel herkende, 
maar waarvan ik de merknaam niet kon 
onthouden. Als ik die al had geweten. 
In ieder geval was het bier waarvoor 
nooit werd geadverteerd met lifestyle-
achtige commercials. Waarschijnlijk 
was de prijs-kwaliteitsverhouding voor 
de gebruikers ook niet het belangrijkste 
aanschafcriterium, maar werd meer 
gelet op de prijs-kwantiteitverhouding. 
En daarmee zat het wel goed. Ook 
voor de kleine beurs. Vanaf rotonde 
Burgemeester Röellstraat kwam lijn 
14 aangereden. Die was vanwege het 
verschijnen van zijn biografie helemaal 
gewijd aan Johan Cruijff.  Volgens de 
voetballer kun je op het veld maar op één 
moment op tijd komen. Kom je eerder, 
wat anderen wellicht op tijd noemen, 
dan ben je te vroeg.  Kom je later, dan 
ben je te laat.  Da’s logisch. Gelukkig 
kwam lijn 14 precies op tijd. Dankzij de 
digitale vertrekborden kan dat ook niet 
anders meer. Op de stoep voor het Blue 
Square Hotel maakten verschillende 
slaperige jonge toeristen zich op voor 
weer een fijn dagje Amsterdam. Niet 
door op de kaart te kijken, maar door 
een dikke afterbreakfast-joint op te 
steken. Helemaal van de wereld in 
Nieuw-West. Iets verderop staat een 
groepje plantsoenwerkers.  Ze hebben 
pauze en staan in een kringetje te 
roken. Hun gereedschap staat tegen 
een brugleuning. Als ik aan kom lopen 
hoor ik een van hen zeggen: Ja ze zijn 
héél gewillig. Allemaal.” Twee collega’s 
hangen aan zijn lippen en knikken 
instemmend. Nieuwsgierig geworden 
vertraag ik mijn pas. Dan vervolgt hij 
zijn verhaal. “ Iedereen wil ze ook.” Ik 
hou het niet meer en zogenaamd op 
mijn telefoon kijkend blijf ik stil staan. 
Dan zegt zijn collega: “Ja, voor de 
onderdelen. Daarom worden Vespa’s 
ook zoveel gejat.”

HUGO HOES

Hugo 
in de buurt

► KAMAL BERGMAN

Zwerfkatten in de wijk
Sinds ik in Slotermeer woon, valt het mij 
op dat er veel onverzorgde katten rond-
lopen. Regelmatig tref ik een uitgehon-
gerd diertje in mijn tuin. Ik informeerde 
hoe dat nou toch kan bij Edwin Van den 
Wildenberg van de stichting Amster-
damse Zwerfkatten en Joke Voorn van 
Stichting Loes voor Dieren.

Zijn er in Nederland veel zwerfkatten?  
“Nederland kent helaas nog een groot aan-
tal zwerfkatten. Zeker in de grotere steden 
zoals Amsterdam komt het vaker voor. De 
WOZ-waarden lijken hierbij een goede 
graadmeter. Een signaal waaruit we kun-
nen opmaken dat armoede een belangrijke 
rol speelt bij het zwerfkatten probleem.”

En in Slotermeer en Geuzenveld? 
“Veel is natuurlijk relatief, maar in Am-
sterdam zijn er een aantal plekken waar  
we vaker actief zijn en Nieuw-West is er 
daar een van.”

Hoe komt het dat katten gaan zwerven? 
“Problemen ontstaan vooral door kennis-
gebrek. Het is bijvoorbeeld belangrijk om 
een kater te castreren, anders maakt hij lan-
ge wandelingen op zoek naar een vrouwtje. 
Als een kater te ver van huis gaat, vindt hij 
de weg niet meer terug. Poezen worden vrij 
snel zwanger en als ze haar jongen buiten 
werpt, is er niet gelijk zicht op het nestje. 
Als die katjes dan niet snel aan mensen 
wennen krijg je dus ‘wilde’ zwerfkatten.”
“Een andere reden is dat mensen verhuizen 
en de kat achterlaten. Voor veel mensen 
biedt een huisdier troost. Maar in sommige 
gevallen, als mensen psychische proble-
men krijgen, dan ontspoort ook de zorg 
voor het huisdier.”

Zijn er gevaren, zoals ziektes voor de 
mens of kat als er zoveel rondlopen?
“Wij vinden het onverantwoord om katers 
ongecastreerd buiten te laten lopen! Als 
katten met elkaar vechten of de liefde gaan 
bedrijven kunnen zij besmettelijke en soms 
dodelijke ziektes verspreiden. Wij mensen 
hebben, in principe, niets te vrezen.”

Wordt er genoeg aan de zwerfkatten 
problematiek gedaan? 
“Door kleine particuliere organisaties 
wordt er op een onopvallende wijze veel 
gedaan. Dat heeft wel effect, maar het is 
heel hard werken, voor bijna niks. Om met 
Ghandi te spreken: ‘De grootheid van een 
natie en haar morele vooruitgang kan wor-
den gemeten aan de manier waarop de die-
ren (mensen) worden behandeld.’”

Worden jullie voldoende gesteund? 
“De steun, die wij sinds 1994 ontvangen van 
de gemeente Amsterdam is helaas nog niet 
eens voldoende om de helft van ons werk te 
bekostigen. Ook deze steun lijkt onder vuur 
te liggen, we hopen daarom op meer aan-
dacht voor onze werkzaamheden.”

Wat kunnen mensen zelf doen? 
“Goed voor hun dier zorgen. Amsterdam-
mers die in het bezit zijn van een stadspas 
met groene stip kunnen met een ziek huisdier 
gebruik maken van een speciale regeling. 
Kijk voor meer informatie op www.amsterdamse- 
zwerfkatten.nl of bel naar: 020 - 619 03 57.

Op zaterdag 19 november vond de derde 
editie van het gezondheidsfestival plaats. In 
De Honingraat in Slotermeer was op deze 
dag volop aandacht voor het gezonde aan-
bod in Slotermeer. 
Er waren kraampjes op de informatiemarkt, 
workshops over bijvoorbeeld opvoeden, ge-
zonde drankjes, dans en sport, heuse shake-
fietsen waarop je je eigen smoothie bij elkaar 
kon fietsen en een stoelmassage. Een van de 
hoogtepunten van de dag was de workshop 
lachyoga van lachcoach én buurtbewoner 
Maarten Vos. Een dwarsdoorsnede van de 

wijk deed met volle overtuiging mee aan 
met zijn workshop en ervoer dat lachen ge-
lukkig maakt. 

Het festival werd georganiseerd door de 
gezondheidsambassadeurs en andere en-
thousiaste vrijwilligers, met ondersteuning 
van Eigenwijks en in samenwerking met 
Stadsdeel Nieuw-West. Het festival werd 
mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het 
wijkbudget in Slotermeer.

Foto: Peter Spruijt
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► KARIN KAUW

Gezondheidsfestival

De film Layla M., die deels in 
Slotermeer is gefilmd, is in de prijzen 
gevallen. Regisseur Mijke de Jong en 
actrice Nora el Koussour wonnen eind 
november een Angela Award tijdens het 
Subtitle European Film Festival.

De film gaat over een 18-jarig islamitisch 
meisje uit Amsterdam-West dat langzaam 
radicaliseert omdat ze zich buitengesloten 
voelt door zowel de samenleving als haar 
familie. Eén van de scènes uit de film werd 
opgenomen in de David Vosstraat. 

Ik had een kleine rol en speelde een ‘zus-
ter’ uit Layla’s activistische vriendengroep. 
Daarom was ik circa een jaar geleden erbij 
toen Slotermeer werd getransformeerd tot 
‘Hollywood’. Een bijzondere dag. Bewoners 
waren vantevoren wel geïnformeerd over 
de opnames, maar wisten niet wat ze mee-
maakten. 

Het ging er ruig aan toe. In de betreffende 
scene had Layla’s vriendengroep namelijk 
een voetbalwedstrijd georganiseerd om te 
demonstreren tegen discriminatie van mos-
lims. Dat liep volledig uit de hand en de Mo-
biele Eenheid (ME) en greep in. Zowel Layla 
als een aantal van haar vrienden werden 
hardhandig opgepakt. Een heftige scène vol 
geweld en geschreeuw.

Facebook stond de dag erna dan ook vol met 
foto’s en commentaar van nieuwsgierige, 
maar ook geschrokken buurtbewoners. Ge-
lukkig is alle herrie niet voor niets geweest. 
Een jaar na dato is het resultaat dan einde-
lijk te bewonderen in meerdere bioscopen.  

Over de film 
Layla (Nora el Koussour) is een 18-jarige 

Amsterdamse van Marokkaanse afkomst. 
Ze zit in haar eindexamenjaar van het VWO 
en is fanatiek voetbalster. Ze stoort zich aan 
het negatieve beeld dat er in Nederland 
heerst van Marokkanen en het islamitische 
geloof. Haar geloof! Tot schrik van haar fa-
milie en vrienden sluit zij zich aan bij een 
groep jonge moslims die strijden voor ac-
ceptatie en het uitoefenen van hun geloof… 

► LINDA EL OMARI

Hollywood in Slotermeer

In de film Layla M. grijpt de ME in bij een demonstratie tegen discriminatie. Publiciteitsfoto
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De markt wordt weer in tenten gehouden. Op beide dagen staan er veertig 
kramen met diverse artikelen.  Als deze krant uitkomt is de inschrijving al 
gesloten. Bewoners mogen maar één van de twee dagen staan. Het is dus 
best leuk om beide dagen te komen kijken. 

U kunt er een lekker kopje koffie, warme chocola of thee tegen een klein 
prijsje kopen. Er staat ook een poffertjeskraam. Buiten de markt kunt u luis-
teren naar verhalen, er kunnen kerststukjes gemaakt worden en voor de 
kleintjes is er een  springkussen. Ook hopen we dat er nog een kerstkoor 
komt. 

We hopen dat we veel buurtbewoners kunnen begroeten.

► THEA SCHAAFSMA 

Kerstrommelmarkt 

Slotermeerder Sebo Bakker presenteert die 
hele week samen met andere theatermakers, 
stadsbewoners en jonge kunstenaars een ge-
varieerd programma. Er zijn voorstellingen, 
workshops, presentaties, ontmoetingen en 
debatten.

Wat is er te doen in de buurt?
Op zaterdag 17 december om 18.00 uur bij 
ZID Theater is er We are the Future: Jonge 
theatermakers uit heel Europa presenteren 
hoe ze hun eigen toekomst zien, waaronder 
de Amsterdamse Andrada Simo met haar on-
derzoek ‘Hoe ook ik onbewust racist werd.’ 

Daarna, om 20.30 uur bij Westside, presen-
teert bekende flamencochoreografe Juana 
Casado Flamenco Kitchen; een mix van Bol-
lywood dance, Flamenco en Mexicaanse 
dans. Iedereen uit de buurt is uitgenodigd 
om mee te doen met deze fusion dans/mu-

ziekstijlen en culturen onder het genot van 
hapjes en drankjes uit alle windstreken!

Bij Westside is ook de feestelijke Finale van 
het festival op zondag 18 december om 
17.00 uur. Maar niet voordat ExploreZ echt 
de buurt ingetrokken is met Hartstocht: 
Een theatrale tour door de straten van Slo-
termeer langs verrassende locaties. De tour 
start om 13.00 uur bij ZID Theater en er is 
soep om 14.30 bij Cultuurplek CreamClub. 
Daarna gaat de tocht verder langs bijzon-
dere plekken zoals WOW hotel, Schooltuin 
Ridderbos, Wester Wassalon, maar ook tui-
nen en huiskamers van buurtgenoten. Zan-
gers en spelers lopen mee in een kleurrijke 
stoet. Iedereen welkom is om zich aan te 
sluiten en zich te laten verrassen door zijn 
eigen buurt.

Meer informatie op www.explorez.nl. 

Slotermeer is podium 
voor internationaal 
festival ExploreZ

Op 17 en 18 december 2016 is er een kerstrommelmarkt op het 
Lambertus Zijlplein. De markt is tussen 12.00 uur en 17.00 uur. 

Het internationale theaterfestival ExploreZ van het Zid-theater vindt deels plaats in 
Slotermeer. Van 12 tot en met 18 december zijn er activiteiten door heel Amster-
dam, maar ook bij Westside, op straat en in het ZID Theater in Bos en Lommer. 

Tijdens Hartstocht worden de straten van Slotermeer verrast door feestende mensen. Foto: S. Knezevic

► SUZE VAN DALEN 

Zingen in het 
Pluspunt
Zou jij graag jezelf willen horen zingen?
In het Huis van de Wijk (het Pluspunt) is 
een studio gevestigd waar je gratis jouw 
muzikale talenten kan uiten. Ben je geïnte-
resseerd? Kom dan gerust even langs bij het 
Pluspunt en vraag ernaar bij de balie.

OPROEPJE

Bewonerscoöperatie Westside heeft vanaf 
begin volgend jaar ruimte voor nieuwe be-
stuursleden. In de multifunctionele ruimte 
aan de Burgmeester de Vlugtlaan 125 orga-
niseren bewoners allerlei activiteiten voor 
de buurt. Dat loopt uiteen van literaire 
avonden tot disco’s en van toneelles tot 
naaiatelier. In het horecadeel ontwikkelen 
bewoners hun culinaire vaardigheden en 
worden werkervaringsplekken gecreëerd.  

De coöperatie opende op 14 januari 2015 – 
na een grondige verbouwing – haar deuren 
en wordt een steeds bekendere plek in de 
wijk. Velen komen er samen om te genie-
ten van een inspirerende avond of lekkere 
lunch. Westside Slotermeer wordt geheel 
gerund door een vrijwillig werkend bewo-
nersbestuur dat momenteel bestaat uit Goof 
Schönberg, Rubia Oehlers, Mario Genovesi 
en Richard Gerritsen. Bewoners van alle 
leeftijden die zin hebben om hun vrijwillige 
energie te steken in de groei van Westside 
als creatieve ontmoetings- en ontwikkelplek 

zijn welkom. De gemiddelde tijdsinveste-
ring bedraagt acht uur per week. Bestuur-
servaring en/of ervaring op het gebied van 
financiën, fondsenwerving en programme-
ring is een pre, maar geen vereiste. 

Geïnteresseerd? 
Mail naar westsideslotermeer@outlook.com, 
bel op 020-3377177 of loop eens binnen.

OPROEPJE

Westside zoekt bestuursleden

OPROEPJE

Gratis dopcontrole 
van uw wandelstok

Foto: Shirley Brandeis

De winter komt alweer om de 
hoek kijken en laat zijn sluier lang-
zamerhand over het land vallen.
De dagen worden korter, de tem-
peratuur zakt en laat in de ochtend 
wat rijp achter. 
Het troittoir ligt bezaaid met ach-
tergebleven bladeren. Een prach-
tig schouwspel.
Maar hoe u het ook went of keert 
de natte en verdorde bladeren kun-
nen uw veiligheid in de weg zitten 
als de doppen van uw wandelstok 
of kruk niet meer goed zijn.

Laat het prachtig schouwspel niet 
verpesten door uw defecte wandelstok- of 
krukkendop en  kom langs bij het Gerard-
huis, Slotermeerlaan 1, 1064 GX Amster-
dam, om deze gratis te laten controleren. U 
kunt elke werkdag terecht tussen 9 en 13.30 
uur.
Is de dop versleten of stuk dan krijgt u een 
hele mooie nieuwe dop  zodat u veilig en 
wel kunt blijven genieten van het mooie 
herfst- en winterachtig weer. 

Gratis	dopcontrole	van	uw	
wandelstok	

	

	

	

	

De	winter	komt	alweer	om	de	hoek	kijken	en	 laat	
zijn		sluier	langzamerhand	over	het	land	vallen.	

De	dagen	worden	korter,	 de	 temperatuur	 zakt	 en	
laat	in	de	ochtend	wat	rijp	achter.		

Het	 troittoir	 ligt	 bezaaid	 met	 achtergebleven	
bladeren.	Een	prachtig	schouwspel.	

Maar	 hoe	 u	 het	 ook	 went	 of	 keert	 de	 natte	 en	 verdorde	
bladeren	kunnen	uw	veiligheid	in	de	weg	zitten	als	de	doppen	van	uw	
wandelstok	of	kruk	niet	meer	goed	zijn.	

Laat	 het	 prachtig	 schouwspel	 niet	 verpesten	 door	 uw	 defecte	
wandelstok-	 of	 krukkendop	 en	 	 kom	 langs	 bij	 het	 Gerardhuis,	
Slotermeerlaan	 1,	 1064	 GX	 Amsterdam,	 om	 deze	 gratis	 te	 laten	
controleren.	U	kunt	elke	werkdag	terecht	tussen	9	en	13.30	uur.	

Is	de	dop	versleten	of	stuk	dan	krijgt	u	een	hele	
mooie	 nieuwe	 dop	 	 zodat	 u	 veilig	 en	 wel	 kunt	
blijven	 genieten	 van	 het	 mooie	 herfst-	 en	
winterachtig	weer.		

	



REBUS

Hoi, wij zijn Chaima, Khaoula, Mouna, Safouan, Bilal en 
Youssef, en wij hebben de afgelopen twee weken samen met 
VoorUit deze pagina voor jullie gemaakt. Wij hebben onze 
eigen rebussen gemaakt, een eigen woordzoeker en we hebben 
mensen geïnterviewd. Allemaal rond het thema de winter. Veel 
plezier met lezen, en succes met het oplossen van de puzzels. 

Alle foto’s door Sanya Berkhout

GaSetJunior

BInterviews door Chaima en Khaoula  
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OInterviews door 
Bilal en Safouan

O

❄E

B

VRAGEN

1 Ga jij een kerstboom in jouw huis zetten?
2 Met wie ga jij kerst vieren?
3 Hoe vind jij chocomel het lekkerst?
4 Waar ga jij je schoentje zetten?
5 Wat vind jij leuk aan de winter?
6 Wil je liever winter of zomer en waarom?

ANTWOORDEN

► Kelly
bij de sportwinkel
1 Ja
2 Met familie
3 Met slagroom
4 Voor de deur
5 Gezelligheid
6 Zomer, ik hou meer 
van de warmte

► Ouissal 
bij de Bart Smit
1 Nee
2 Vrienden en familie
3 Warm en met slagroom
4 Nee, ik ben te oud
5 Sneeuw
6 Zomer, want ik  
hou van de zon

► Merve 
bij de Kruidvat
1 Nee
2 Ik vier geen kerst
3 Warm
4 Op het balkon
5 Warme kleren
6 Zomer, dan is het warm en
 kan je in de zee zwemmen

B

► Mustafa
Wat vindt u van de kou?
Verschrikkelijk, omdat mijn tenen en vingers er dan afvriezen.
Naar welk land zou u vluchten als het hier voor altijd winter 
blijft? 
Marokko. 
Stel u wint vijf miljoen euro en u mag er iets mee doen in  
de winter, wat zou u dan doen?
Op reis naar Marokko met mijn familie. 
Wat vindt u het leukst aan de winter?
Sneeuwballengevecht.
Wat vindt u het stomste van de winter?
De kou.
Wat zou u in de winter met uw familie graag willen doen? 
Gezellig samen eten en films kijken. Gewoon lekker samen 
komen met zijn allen. 
Welke film kijkt u het liefst in de winter?
Geen idee, gewoon een leuke actiefilm. Of komedie.

► Quinten
Wat vindt u van de kou? 
Nou niet heel erg fijn.
Naar welk land zou u vluchten als het hier 
voor altijd winter blijft? 
Portugal.
Stel u wint vijf miljoen euro en u mag er iets 
mee doen in de winter, wat zou u dan doen?
Een hele dikke winterjas kopen. 
Wat vindt u het leukste aan de winter?
Sneeuwballen gooien.
Wat vindt u het stomste aan de winter? 
De kou. 
Wat zou u in de winter met uw familie graag 
willen doen? 
Gezellig eten samen.
Welke film kijkt u het liefste in de winter?
Home Alone.

► Fatma
Wat vindt u van de kou? 
Hoort erbij he... Maar niet lekker!
Naar welk land zou u vluchten als het hier 
voor altijd winter blijft? 
Het liefst naar een warm land. Ergens in 
Afrika dan het liefst, Marokko ofzo. 
Stel u wint vijf miljoen euro en u mag er iets 
mee doen in de winter, wat zou u dan doen?
Aan alle armen doneren. 
Wat vindt u het leukste aan de winter?
Lekker thuis blijven, en het daar gezellig 
maken. 
Wat vindt u het stomste aan de winter? 
De kou. 
Wat zou u in de winter met uw familie 
graag willen doen? 
Gezellig bij elkaar zitten.

M
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Na haar geslaagde debuut Bankzitten wis-
ten pers en publiek: Eva Crutzen zou wel 
eens een hele grote kunnen worden. Met 
haar nieuwe voorstelling maakt ze die be-
lofte waar. Meer dan waar zelfs. 
‘Eva Crutzen brengt met Spiritus een ex-
treem vlotte en geestige show die op alle 
fronten imponeert’, aldus de Volkskrant. 
Het Parool omschrijft het als ‘een geweldig 

dynamische avond vol kleine verrassingen 
in dialoog en spel’ en De Telegraaf kan 
maar één conclusie trekken: ‘Eva Crutzen 
is een aanwinst voor de cabaretwereld.’

Oké: Eva staat op de kaart. Heeft bewe-
zen dat ze mee mag doen, ze hoort erbij, 
maar waar doe je dan aan mee? En waar 
komt toch die extreme hang vandaan er-

gens bij te horen? Is het een oerbehoefte 
die we moeten koesteren, of een verve-
lende eigenschap die in deze steeds indi-
vidualistischere sa... bla bla bla. Kom nou 
gewoon maar kijken, want: ‘Spiritus is een 
opwindende trip. Met Crutzen als dj zijn 
we in goede handen en is een xtc-pilletje 
niet meer nodig’ (de Volkskrant).

Kaartjes winnen?
Wil jij kans maken op een van deze vrij-
kaartjes? Stuur een e-mail met je naam, 
adres, woonplaats naar prmail@meer-
vaart.nl en uiterlijk 10 januari krijg je be-
richt of je een van de gelukkigen bent!
 
Theater de Meervaart , Meer en Vaart 300, 
Amsterdam, www.meervaart.nl 

DE MEERVAART

Eva Crutzen met ‘Spiritus’
GaSet mag 5 x 2 vrijkaarten weggeven voor de cabaretvoorstelling Spiritus 
van Eva Crutzen op donderdag 26 januari om 20.30 uur.

SPIRITUS 0,84 x 103 kg/m3 • 0,4% Ethanol • 21% Sketches • 51% Muziek van de 
one-man band ’Jerry Bloem’ • 11% Moralistische ijver • 71% Dijenkletsers • 23% 
H2O+Natrium (zweet) • 34% Verhalen die je later gaat proberen na te vertellen.

8

Naam Josine Stremmelaar, Lisa Anne  
de Wit en Dana Jet de Wit.
Wijk Filosofenbuurt, Slotermeer
Leeftijd 39, 3 en 1 jaar
Nationaliteit Nederlandse
Hobby Kinderen
Werk “Ik werk voor Hivos; een internatio-
nale organisatie die op zoek is naar slimme 
oplossingen voor globale problemen.”

Wat is het leukst in uw buurt?
“De mensen die hier wonen, iedereen 
helpt elkaar. Het groen, het strandje en de 
kinderboerderij. De bereikbaarheid en de 
winkels in de buurt.”

Wat is het minst leuke in uw buurt?
“Langparkeerders en het volbouwen rond 
de Sloterplas. Oh ja en hondenpoep!”

LEZERSBIJDRAGEN

► LEZERSBRIEF MONIQUE GIEBEN

Bezuiniging
 
Omdat ik vrijwilliger ben bij een Huis van de Wijk heb ik verontrust het artikel over 
pijnlijk snijden in eigen vlees gelezen. Waarom moeten bezuinigingen ten koste gaan 
van dieren? Er kan toch ook bij andere dierentuinen gevraagd worden of daar de 
dieren kunnen worden ondergebracht? Of misschien wel een opvangcentrum zoals 
Stichting AAP in Almere. Behalve die leuke bokken heeft de kinderboerderij ook nog 
varkens, kippen en koeien.
 
Er wordt overigens niet overal iets aan zwerfafval gedaan. Bij mij voor de deur en 
elders zie ik altijd afval tussen planten en struiken liggen. Soms lees je in de krant 
weleens dat er met scholen afval wordt opgeruimd, echter in mijn buurt heb ik nooit 
iemand gezien. En ik ben van mening dat cameratoezicht en straatcoaches te belang-
rijk zijn om op te bezuinigen.
 
Dit wilde ik even kwijt.

COLOFON

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

Redactie: Christiane Baethcke, Kamal Bergman, Sanya 
Berkhout, Rose van Dongen, Annemarie Libbers, Remko 
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en René Torley Duwel met ondersteuning van Marleen 
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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, 
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Vorige week was het prachtig winterweer, koude maar zonovergoten dagen. De wijk zag er prachtig uit. Foto’s: Dorèndel Overmars (l) en Christiane Baethcke (r)

Vanaf 2019 moet Nieuw-West 2,4 miljoen 
extra bezuinigen. Ook de andere zes stads-
delen krijgen miljoenen minder. Door het 
collegebesluit om de bezuinigingen te verla-
gen vallen voor enkele gesubsidieerde orga-
nisaties de hardste klappen na volgend jaar. 
Op 9 november heeft de gemeenteraad het 
laatste woord.
Aanvankelijk leek het erop dat in Nieuw-
West in 2017 meerdere voorzieningen zouden 
sneuvelen, zoals de beide kinderboerderijen. 
Maar zij behouden de komende twee jaar 
toch hun huidige subsidie. De speel-o-theken 
krijgen vanaf 2018 te maken met verlaagde 
subsidies. Dat geldt tevens voor de vier Hui-
zen van de Wijk en voor de drie vrouwencen-
tra. Sluiting van één Huis van de Wijk komt 
zo dichterbij. Voor bewonersinitiatieven is 
vanaf 2019 minder geld beschikbaar.
“We staan door deze opdracht met de rug 
tegen de muur”, stelt de hoogste baas in 
Nieuw-West, bestuurscommissievoorzitter 

Achmed Baâdoud. “Kaasschaven is geen 
optie, slechts principiële keuzes volstaan. 
Dat zijn soms voor onze bewoners en onder-
nemers uiterst pijnlijke keuzes.”
Dick Glastra van Loon, als directeur van 
welzijnsorganisatie Eigenwijks verantwoor-
delijk voor een aantal Huizen van de Wijk, 
vreest door het korten op wijkvoorzienin-
gen voor rampscenario’s à la Molenbeek 
(migrantenwijk in Brussel) en Parijs. “Bewo-
ners komen straks in de kou te staan, velen 
zullen afhaken.”
Bij kinderboerderijen De Strohalm en Het 
Sloterpark zijn vrijwilligers een handteke-
ningenactie gestart. Vele honderden wijkbe-
woners, scholen en andere instellingen heb-
ben hun handtekening gezet voor behoud 
van de kinderboerderijen. “Zonder die sub-
sidie is het echt niet te doen. In het ergste 
geval moeten we over twee jaar onze dieren 
naar de slacht brengen”, stelt het bestuur. 
Nieuw-West bezuinigt de komende jaren 

ook op uitgaven voor taalonderwijs, straat-
meubilair, (groen)onderhoud van woon-
wijken en van locaties als de Oeverlanden, 
Bretten en de Tuinen van West. De bestuurs-
commissie van Nieuw-West heeft nog wel 
hoop dat de uiteindelijke gevolgen voor de 
bevolking minder hard uitpakken als de 
centrale stad alsnog bereid is sommige ta-
ken over te nemen.

Strop voor alle stadsdelen
De centrale stad heeft alle stadsdelen op-
gedragen om gezamenlijk veertien miljoen 
euro te bezuinigen, dit omdat haar vastgoed 
een grote strop oplevert. De stadsdelen 
moeten meebetalen aan het dure onderhoud 
van parkeergarages en aan achterstallig on-
derhoud van schoolgebouwen en sportac-
commodaties.
De bestuurscommissie Nieuw-West steunt 
de pijnlijke keuzes van het dagelijks bestuur 
onder leiding van Baâdoud. Alle gesubsidi-
eerde instellingen worden binnenkort per 
brief ingelicht over wat hen boven het hoofd 
hangt.
Ook in de andere stadsdelen verdwijnen 
voorzieningen, zoals trainingen voor ou-
deren en re-integratietrajecten voor werk-
lozen. De aanpak van parkeeroverlast en 
een betere afvalinzameling worden terugge-
schroefd, net als cameratoezicht en de inzet 
van straatcoaches. 

Oeps!

In Geuzenveld-Slotermeer leven we 
met vele nationaliteiten samen. We 
zijn niet allemaal patriotten, maar we 

voelen ons wel Nederlander. Hoe ver-
schillend ook, we werken met ons allen 
aan een leefbare samenleving, met res-
pect voor een ieder zijn anders zijn. 
Soms kom je wat tegen waarvan je denkt: 
‘Oeps, wat is dit?’
Nieuwsgierig?
Ik ga het u vertellen.
Een Nederlandse kennis is in een Turkse 
bakkerij. Voor haar is een van onze Me-
delanders die een brood koopt voor 98 
cent. Wanneer zij eenzelfde soort brood 
koopt en wil afrekenen, moet zij hiervoor  
€ 1,08 betalen. Verbaasd vraagt zij waar-
om zij tien cent meer moet betalen. Haar 
verbazing wordt nog groter wanneer zij 
het antwoord hoort: “Omdat u Nederlan-
der bent.” 

In het alfabet liggen de ‘M’ en de ‘N’ van 
‘ederlander’ pal naast elkaar, zou dat 
het verschil maken? Of is dit wellicht de 
compensatie van de tien of twintig euro-
centen die je op de markt naarstig in je 
portemonnee aan het zoeken bent, kwijt-
gescholden wordt? Ik moet zeggen dat dit 
laatste me wel eens overkomt. 

Maar meer bijzonder is wat me laatst, ook 
op de markt, overkwam.  
Ik sta met een bak druiven in mijn hand 
en reik naar de aardbeien. De markt-
koopman, van niet-Nederlandse afkomst, 
komt naar me toe en geeft me een twee-
de doos druiven en een tweede doos met 
aardbeien. Ik geef te kennen dat dat voor 
mij teveel is. Hij adviseert me dat ik dit 
dan maar met mijn buren moet delen. Met 
mijn armen vol fruit kijk ik de man niet be-
grijpend aan en vraag hem het waarom 
van deze actie. Hij verduidelijkt het met 
de woorden: “Ik heb jaren niet op deze 
markt gestaan en ik weet niet wat ik zie! 
U krijgt dit van mij omdat u tot de minder-
heidsgroep hoort.”
Oeps! 
Het fruit was heerlijk, vonden de buurtjes 
ook.

ROSE VAN DONGEN

► RENÉ TORLEY DUWEL

Pijnlijk snijden in eigen vlees
Stadsdeel Nieuw-West moet van de centrale stad volgend jaar 1,2 miljoen 
euro extra bezuinigen. Aanvankelijk was dat het dubbele, maar het college van 
burgemeester en wethouders besloot op de valreep de pijn te verzachten. Dit 
bedrag komt bovenop al eerder aangekondigde bezuinigingen.

De voorstelling ‘Deining’ op 10 novem-
ber in De Meervaart van het Tuinstad-
theater zou weleens de laatste kunnen 
zijn van dit amateurtoneelgezelschap. 
Volgens de nieuwe bestuursvoorzitter 
zijn de meeste toneelspelers al wat ou-
der en hebben ze steeds meer moeite 
met het onthouden van hun teksten.

Onder leiding van kersverse voorzitter Hans 
van der Schaaf (58) wil het wijktheater vanaf 

volgend jaar per toneelproductie werken 
met wisselende spelers. “Zij moeten eerst 
auditie doen. We willen de lat hoger leggen, 
het niveau moet omhoog. Het wordt steeds 
moelijker om publiek te trekken. We willen 
niet meer op scholen spelen voor maar zes 
man. Vorig jaar hadden we tachtig toeschou-
wers in De Meervaart, terwijl er driehonderd 
in kunnen. En dat waren vrijwel uitsluitend 
familieleden en vrienden. Daarvoor is het 
theater niet opgericht.” 

Volgend jaar staat de voorstelling ‘Het Mon-

ster van de Sloterplas’ gepland. Voor dit 
muziektheaterstuk is ongeveer 50.000 euro 
nodig. De afgelopen jaren moest het toneel-
gezelschap het met 12.000 euro aan subsi-
dies en giften doen. Van der Schaaf: “Van 
het stadsdeel krijgen we vanaf 2017 geen 
geld meer. We hebben nu een professionele 
fondsenwerver in de arm genomen om die 
benodigde halve ton bij cultuurfondsen en 
andere subsidiepotjes binnen te halen. Eind 
dit jaar moet duidelijk zijn of dat is gelukt. 

Lees verder op pagina 2  ►
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► RENÉ TORLEY DUWEL

Tuinstadtheater zit zonder geld 

Moeten deze bokken van Kinderboerderij Sloterpark straks naar de slacht?... Een mogelijk gevolg 
van het stopzetten van de subsidie op kinderboerderijen. De kinderboerderij is een handtekeningactie 
gestart, na een week waren er al ruim 400 handtekeningen gezet. Foto: Dorèndel Overmars

De bezuinigingen raken ook de Huizen van de 
Wijk, waar diverse bewoners van allerlei leeftij-
den dagelijks activiteiten organiseren. 
Foto: Shirley Brandeis

Beste lezers,
Zoals aangekondigd in ons vorig nummer 
hebben we de GaSet in een nieuw jasje 
gestoken. De krant verscheen sinds haar 
eerste editie, op 28 november 2003, in 
hetzelfde ontwerp. Na dertien jaar vonden 
we het hoog tijd voor vernieuwing. We 
presenteren vol trots de nieuwe lay-out. 
Maar de redactie zit nog te dubben over 
de kleurkeuze. Daarom publiceren we 
deze editie in oranje en rood en het vol-
gende nummer wordt blauw met groen.
Heeft u een voorkeur voor een bepaalde 
kleur? Dan horen we dat graag via 
gaset@eigenwijks.nl.

Hartelijke groet van uw GaSet-redactie

De GaSet
Zoals beloofd verschijnt 
deze GaSet in blauw en 
groen. In oktober presen-
teerde we u een oranje 
met rode versie.  
Als u een voorkeur  
heeft, geef het dan door  
vóór 15 januari via 
gaset@eigenwijks.nl

Geuzenveld en Slotermeer is een wijk met veel verschillende 

nationaliteiten. Massoud Memar portretteert voor GaSet ieder 

nummer een andere buurtbewoner. Wil je ook op de foto?  

Mail dan naar Massoud: m.me18@ymail.com.


