
Een grote uittocht, de meeste bewoners 
woonden antikraak of hadden tijdelijke 
huurcontracten, die op korte termijn konden 
worden opgezegd. Er werden in de laatste 
week voor de uittocht grote containers ge-
plaatst waar groot vuil (lees: huisraad die de 
mensen niet naar hun nieuwe onderkomen 
konden meenemen wegens ruimtegebrek) 
kon worden ingegooid.

Ook een heleboel spullen van de weggeef-
winkel in de Johan Kuyckstraat kwamen in 
de container terecht; er was gewoon geen an-
dere optie, want ook zij moesten binnen een 
paar weken vertrekken. Stadgenoot had eer-

der beloofd dat ze een nieuwe winkelruimte 
zouden krijgen, maar toen puntje bij paaltje 
kwam kregen ze een tijdelijk contract voor 
een kleine garage. Van 138 gingen ze naar 
acht vierkante meter. Een grote tegenvaller 
voor Ben van de weggeefwinkel. Ten tijde 
van de verhuizing is ook nog ingebroken in 
de winkel en de buitenboordmotor van zijn 
boot en al zijn gereedschap gestolen. Ben is 
zeer teleurgesteld in de manier waarop Stad-
genoot met hun is omgegaan maar blijft ho-
pen dat hij na dit halve jaar weer in een echte 
winkel terecht kan.

Op 17 februari stroomt water over de stoep. 

Het komt onder de deur van een beneden-
huis in de Dirk Sonoystraat vandaan. Dui-
delijk gevolg van een kapotgevroren wa-
terleiding. Stadgenoot heeft verzuimd het 
water af te sluiten na de grote verhuizing. 
In de eerste week van februari is het streng 
gaan vriezen; nu de dooi heeft ingezet spat 
het water eruit. Geen opzichter die wat op-
merkt. De stoep die door de bouwhekken 
toch al niet meer veel voorstelt, is nu totaal 
onbegaanbaar geworden. Een telefoontje 
van mij en een dag later komt een loodgieter 
het euvel verhelpen.

In de tweede week van maart is het weer 
raak. ’s Nachts komen een heleboel politie-
agenten na een melding met zaklantarens 
in de woningen schijnen, gevonden wordt 
er niemand. De volgende dag wordt dui-
delijk dat er koperdieven aan het werk zijn 
geweest, weer stroomt er water uit een wo-
ning, deze keer loopt het water door het pla-
fond in een onderdoorgang naar beneden. 
Eindelijk gaat Stadgenoot over tot afsluiting 
van het water in alle panden en timmert 
de benedenhuizen dicht. Waarom dat niet 
meteen is gedaan, raadselachtig. Gelijker-
tijd worden ook de poorten van hekken van 
kijktuinen van belendende panden van ijze-
ren kettingen voorzien. De hoogwerker van 
de glazenwasser kan er niet meer in, hier is 
Stadgenoot te voortvarend bezig geweest 

Begin juni zal volgens woordvoerder Pim de 
Ruiter van Stadgenoot met de sloop worden 
begonnen. Maar waarom dan pas? Waarom 
moesten bewoners er dan midden januari 
al uit? Hier worden zonder noodzaak bijna 
honderd woningen bijna vijf maanden aan 
de krappe woningvoorraad van Amster-
dam onttrokken. Onbegrijpelijk! Er gonzen 
geruchten dat Stadgenoot heeft verzuimd 
de noodzakelijke sloopvergunningen aan 
te vragen. Maar dit wordt ontkend. Volgens 
Stadgenoot is de termijn juni helemaal vol-
gens schema.

Rondje met 
de hondjes

Het weer is eindelijk zacht en 
droog; je kan de lente al ruiken. 
Opgewekt lopen wij kleine 

teckeltjes een laat rondje door de wijk, 
onze hoofdjes trots omhoog en de 
staartjes geanimeerd kwispelend. Wij 
hebben er zin in. De wijk is van ons. Op 
de groenstrook van de Albardagracht 
mogen wij los; ik ga rennen achter een 
balletje. Natuurlijk niet terugbrengen. Dat 
is beneden mijn waardigheid. Eenden en 
meeuwen vliegen van de schrik op als wij 
eraan komen. Dat wij in de Dr. Hendrik 
Colijnstraat aan de riem moeten nemen 
wij op de koop toe. Het is niet anders. Wij 
gaan toch stoer onze gang. Ik, Santje, 
ben de oudere en loop links voorop. 
Cindy snuffelt aan de rechter kant. Ons 
vrouwtje draaft braaf achter ons aan. 
Ze heeft moeite om ons bij te houden. 
Wij nemen de hele stoep in. En dat mag 
ook; een tegenligger is in geen velden en 
wegen te bekennen. 

Tot het moment dat er van achteren 
een stem vraagt: “Mag ik hier langs?” 
Hoffelijk, want zo is ze, antwoordt ons 
vrouwtje: “Ja natuurlijk!” en leidt ons naar 
de kant. Maar nu wordt het bizar, een 
jongeman passeert ons, draait zich om 
en verkondigt onheilspellend: “De stoep 
is voor mensen en niet voor honden!” 
Cindy en ik doen net of wij niets horen 
en lopen onbekommerd verder want wij 
zijn weer bij een groenstrook en mogen 
dus weer los. Vrouwtje dient de baldadige 
opgeschoten jongere gevat van repliek: 
“Wij gaan hier niet discrimineren, hoor. 
Als wij daaraan beginnen, is het einde 
zoek! Maar ik zag wel daar achter een 
bord waarop geschreven staat: ‘Op de 
stoep dient beleefd met elkaar omgegaan 
te worden!’ Ga maar eens kijken!” Ze 
lacht, de jongeman ook. De kou is uit de 
lucht. Deëscalatie, het is pure magie.

CHRISTIANE BAETHCKE

► CHRISTIANE BAETHCKE

Bakema Zuid vóór de sloop 
Wat er zoal kan misgaan
De galerijflats in de Dirk Sonoystraat staan leeg, bouwhekken zijn eromheen 
geplaatst. Een buizerd zit op de bovenste galerij en wordt weggepest door de 
eksters. Alle bewoners moesten in verband met de op handen zijnde sloop van  
de lange galerijflats op 16 januari verhuisd zijn. 

Als passagiers uit tram 13 stappen bij de eindhalte in 
Geuzenveld staan ze in de Willem Baerdesenstraat en 
komen meteen terecht op een kruispunt van fietspa-
den met bijkomend gevaar van een wegrijdende tram.

Hoe ga je rustig en niet gestrest oversteken vanaf de tramhal-
te naar de overzijde, richting het mooi ingerichte plantsoen, 
om dan verder te gaan? Dit hangt af van het uur van de dag.
In het spitsuur moeten de overstekende passagiers goed uit-
kijken en beoordelen of ze voorrang krijgen van de fietsers en 
de auto’s die van twee kanten komen aanrijden. De tram die 
op dat moment klingelend op twee meter afstand wegrijdt, 
maakt deel uit van de onoverzichtelijke situatie.
Ouders moeten hun kinderen goed vasthouden zodat ze niet 
de straat over rennen naar het plantsoentje want door hun 

kinderlijke onbezorgdheid is er een kans dat ze in botsing 
zouden kunnen komen met een auto of met een fiets.
In de daluren gaat het er wat minder gestrest aan toe want 
dan zijn er minder voertuigen, maar het onaangename gevoel 
van gevaar blijft. Je weet nooit of een chauffeur oplettend 
naar de weg kijkt of dat hij of zij net naar het schermpje van 
zijn of haar telefoon kijkt.
De onveilige situatie zit vele omwonenden hoog. Daarom 
heeft een groep bewoners per e-mail contact met het GVB ge-
zocht met het verzoek een oplossing te zoeken zodat de pas-
sagiers veiliger zijn. Het voorstel van de bewonersgroep is dat 
de uitstaphalte wordt verplaatst naar de veiligere ruimte aan 
de achterkant van het Pluspuntgebouw. Daar rijden auto’s 
noch fietsers en is er meer dan genoeg ruimte voor uitstap-
pende passagiers. Het GVB heeft eind vorig jaar telefonisch 

gereageerd op het verzoek en toegezegd het voorstel naar 
hun technische afdeling te sturen om het te beoordelen.Tot 
nu toe heeft de bewonersgroep geen antwoord ontvangen.
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► IVANKA JOKIC 

Tram 13 brengt ongeluk

Huisraad belandt op straat. Foto: Christiane Baethcke

Een onoverzichtelijke eindhalte. Foto: Christiane Baethcke



In Geuzenveld was in de jaren 50-60-70 van 
de vorige eeuw het paasfeest een vrolijke 
boel. Het hele gezin was op zijn paasbest 
in het nieuw en we gingen allemaal hele-
maal opgedoft naar de kerk. Het begon ‘s 
morgens al met dat geweldige paasontbijt 
met een gekookt eitje in een mooie eierdop 
met een door mijn moeder zelfgemaakte ei-
erwarmer erop. Heerlijke witte broodjes en 
roomboter. We hadden ook een palmpaas-
stok met allerlei lekkers eraan geprikt en 
bovenop, als piek, een broodje in de vorm 
van een haantje. Een heel leuk gezicht om 
de hele buurt met die palmpaasstokken te 
zien lopen. 
Het was natuurlijk ook heel fijn dat je dan 
paasvakantie had en tweede paasdag gin-
gen we altijd naar mijn oma in Uithoorn. 

Tandarts
Toen ik twaalf was, zat ik in de eerste klas 
van de Maris Stella mulo en uiteraard had-
den we daar ook paasvakantie. In die vakan-
tie moest ik naar de tandarts, de heer Bul-
thuis, en ik vermoed dat deze man nog in 
vele hoofden een aanwezige herinnering is. 
Ik was ook niet zo happig om naar de tand-

arts te gaan maar ging wel altijd trouw. Je 
had in die tijd geen afspraken en de mensen 
met de grootste mond en het meeste duw-
vermogen waren dus als eerste aan de beurt. 
Maar goed. Eindelijk was ik aan de beurt en 
bij de balie zeiden ze dat ik te laat was. Dat 
was dus niet zo want ik moest in de paasva-
kantie komen en het was nog paasvakantie, 
want op de mulo had je een week langer. Ik 
kon zeggen wat ik wilde, maar omdat de 
paasvakantie van de lagere scholen alweer 
voorbij was werd ik niet geholpen. Ik ben 
weer afgedropen naar huis en ik hoor mijn 
moeder nog zuchtend zeggen “Nou, dan 
moet je maar weer opnieuw gesaneerd wor-
den”. Dat heeft mijn moeder gelukkig snel 
voor mij geregeld en ik kon een paar weken 
later toch naar de tandarts. 

Het Geheugen van West is een interactieve 
website voor iedereen met herinneringen aan of 
banden met Amsterdam (Nieuw) West en wordt 
gevuld met verhalen van en door (ex)-bewoners. 
Heb je ook een verhaal of wil je meer verhalen 
lezen? Ga naar www.geheugenvanwest.amster-
dam of stuur je verhaal naar redactie@stichting-
geheugenvanwest.nl
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► SADÉ SULKERS

Waarom WijZijnNieuwWest.nl 
Nóg een platform! 

► MARIE-ANJA SEITZ-WARMERDAM

Geheugen van West
Herinneringen rond de paasdagen

DE WIJK VANUIT 
ONDERNEMERSOGEN

2

Op ons paasbest poseren voor de foto. Foto: collectie Channah van Straaten.

Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen
(MVO)

Het begrip MVO komen we regelmatig te-
gen net zoals de termen biologisch, duur-
zaam, milieuvriendelijk, ecologisch enzo-
voort.

Als ondernemer probeer ik ook een steen-
tje bij te dragen aan het Maatschappelijk 
Verantwoord Onderenemen door onder 
andere te voorzien in actueel leesvoer, 
educatief materiaal en allerhande prakti-
sche benodigdheden. Dit doe ik niet alleen 
vanuit ondernemersoogpunt maar zeker 
ook vanuit mijn verantwoordelijkheid 
voor de buurt aangezien er hier in de na-
bije omgeving niet in wordt voorzien. 

In het algemeen maakt een ondernemer 
deel uit van een ketenproces. Daarmee 
wordt bedoeld dat de bank meefinanciert, 
de vastgoedeigenaar de ruimte voor een 
redelijke prijs verhuurt, de leveranciers 
werken met rendabele marges, de onder-
nemer de producten tegen een eerlijke prijs 
aanbiedt en de klanten de producten die ze 
waarderen komen kopen in de winkel. 

Idealiter zou iedere partij zijn bijdrage aan 
het MVO kunnen leveren door verant-
woordelijkheid te nemen. Alleen dan kan 
het geheel een succes worden. Zodra een 
partij uit balans raakt door alleen aan zich-
zelf te denken, zal er een kink in de kabel 
komen met alle gevolgen van dien.  

Hiervan kan ik twee concrete voorbeelden 
aanhalen:
Plein ‘40-‘45 heeft een mooi winkelcen-
trum, een ware aanvulling voor omwo-
nenden en werkenden in de buurt. Men 
kan er terecht voor alle dagelijkse bood-
schappen. De meeste winkelketens zijn er 
vertegenwoordigd. 
In 2008 begon de economische crisis. Maar 
de bank en de vastgoedeigenaar bleven 
hun regime handhaven en weigerden de 
huurprijs te verlagen. Integendeel zelfs 
wel elk jaar huurindexatie toepassen. 

Word toch wakker mensen en laat de term 
MVO ook daadwerkelijk betekenen ‘ver-
antwoord’ met elkaar de maatschappij 
runnen. We hebben elkaar nodig! Als een 
van de partijen wegvalt, zal het proces 
jammer genoeg geen stand houden met als 
gevolg dat de ondernemer wellicht stopt 
of verhuist.

Voor het andere voorbeeld verwijs ik naar 
het openingsartikel in Het Parool van 8 
februari: “Studenten kunnen fluiten naar 
hun huis. Hierin wordt beschreven dat de 
huizen in eerste instantie bedoeld waren 
voor studenten maar nu worden verhuurd 
voor een hoger bedrag aan young profes-
sionals. Een duidelijk voorbeeld van niet-
MVO handelen

Ik hoop dat de lezer en de verantwoorde-
lijke instanties hiermee aan het denken 

worden gezet en dat dit zal leiden tot 
verantwoord handelen. Het hoeft per 

slot van rekening niet zo inge-
wikkeld te zijn.

CARLO PANOET

Soms kunnen we door het bomen het bos niet meer zien. 
Facebook, Twitter, Next Door en alle onafhankelijke web-
sites: voor elk dingetje wordt er wel een nieuw platform 
of nieuwe app gebouwd. Het is het tijdperk van de digita-
lisering. Soms tot ergernis van een ander. Als we de tram 
instappen kunnen we geen fatsoenlijk gesprek met elkaar 
voeren, omdat iedereen met z’n neus in zijn telefoon zit. 
Als we willen kunnen we over de schouders meelezen met 
een privébericht dat wordt verstuurd via Whatsapp. De 
buurman kunnen we natrekken via Facebook.

Tja, tijden veranderen en alles heeft zijn voor- en nade-
len. Gelukkig weten we elkaar nog wel te vinden in real 
life. Met het platform WijZijnNieuwWest willen we dit 
juist blijven stimuleren door een overzicht te maken van 
al het moois dat er wordt georganiseerd in de buurt. Zo 
blijven we in beweging, want er is genoeg te doen. Heel 
veel mooie initiatieven worden gestart door bewoners en 
organisaties die zich inzetten voor jong en oud.
Het aanbod is nog niet compleet, dus meld je vooral aan 
als je een activiteit, cursus of workshop organiseert. Ook 

aan alle organisaties in Amsterdam Nieuw-West wil ik 
vragen om zich aan te melden, zodat bewoners en profes-
sionals jullie weten te vinden als dat nodig is.

Op het platform vind je een overzicht 
van activiteiten, personen, locaties 
en organisaties. Wij hopen een 
soort wegwijzer te worden van 
Amsterdam Nieuw-West.
Een Gouden Gids, maar dan 
dynamischer en in een nieuw 
jasje. Maar dat lukt alleen als 
we het samen doen. Daar-
naast heb je ook de moge-
lijkheid om via het platform 
je wens uit te spreken en te 
delen. Wie weet leidt dat tot 
een project of nieuw initiatief. 
Een eenmalig oproepje mag ook, 
bijvoorbeeld als je iemand zoekt 
die samen met jou een rondje Sloter-

plas wil rennen nu de lente er weer aan komt. Het kan 
allemaal.

Vanaf onze kant willen we ook graag een 
oproepje doen. Om het platform nog 

beter te laten functioneren en het 
overzicht completer te maken 

zoeken we enthousiaste en cre-
atieve vrijwilligers die handig 
zijn met de computer. Een 
korte cursus en introductie 
over het platform krijg je ui-
teraard.

Wil jij graag meewerken en 
denken met WijZijnNieuw-

West? Stuur dan een mailtje 
naar: info@wijzijnnieuwwest.nl

En vergeet vooral niet om 
je vast te aan melden via 

www.wijzijnnieuwwest.nl



Na een moeizame start als belbus rijdt 
de buurtbus nu dagelijks een vaste rou-
te tussen sportpark De Eendracht, de 
Tuinen van West en de Aalbersestraat 
in Geuzenveld. Vooralsnog gebeurt dat 
alleen nog overdag.

De afgelopen vier maanden reed het busje 
alleen op verzoek van bewoners of bezoe-
kers van het sportpark en de Tuinen van 
West. Maar in de praktijk bleek dat vooral 
voor veel wijkbewoners een te hoge drempel 
om naar de chauffeur van het busje te bellen. 
De afgelopen maanden reed het busje dan 
ook hooguit voor drie wijkbewoners naar 
bijvoorbeeld een fysiotherapiepraktijk op de 
Osdorperweg of naar de Tuinen van West.
Bij de start hadden de initiatiefnemers ge-

rekend op 275 individuele leden. De teller 
staat nu op circa vijftig leden, van wie het 
merendeel zich aanmeldde na verspreiding 
van een folder in de wijk de Eendracht. 
Liesbeth Wit, coördinator van de buurtbus, 
denkt dat de animo voor het project de ko-
mende maanden sterk zal toenemen als be-
woners het busje dagelijks zien rondrijden 
in de wijk.

“Ons is gebleken dat mensen niet snel bellen 
om het busje te reserveren. Vooral oudere 
mensen denken dat ze ons daarmee lastig 
zouden vallen. Dat is natuurlijk helemaal 
niet zo, maar zo ervaren zij dat nu eenmaal. 
We denken dat het voor hen veel makkelij-
ker is om een langsrijdend busje op straat 
aan te houden en meteen in te stappen.”
Wit denkt nog steeds dat de buurtbusver-

eniging uiteindelijk wel in de buurt komt 
van het oorspronkelijke doel van 275 indi-
viduele leden. ,,Als we dagelijks rondrijden 
wordt de zichtbaarheid natuurlijk veel gro-
ter en dan komen die leden er heus wel.” 
Het elektrisch aangedreven busje kan vier 
reizigers vervoeren en vult het gat op dat 
ontstond toen het GVB bijna twee jaar gele-
den de lus van de buslijnen 21 en 61 schrapte. 
Vertrekpunt is Sportpark De Eendracht. De 
basisroute is nu: Bok de Korverweg - Gerda 
Brautigamstraat - Sam van Houtenstraat - 
Aalbersestraat - Cornelis Outshoornstraat - 
J.M. den Uylstraat - Bok de Korverweg. Af 
en toe rijdt de bus door naar de Tuinen van 
West. Een rondje duurt een klein half uur en 
kost omgerekend 53 eurocent.

Uitsluitend leden van de Vereniging voor 
Besloten Vervoer Tuinen van West mogen 
met het elektrisch aangedreven busje mee. 
Dat geldt ook voor gasten en gebruikers van 
het sportpark en de zakelijke leden (onder-
nemers van het Rijk van de Keizer en de 
Fruittuinen van West). Maar coördinator 
Wit zegt dat de chauffeurs ook wel mensen 
mogen meenemen die geen lid zijn. “We la-
ten natuurlijk niet iemand met twee zware 
boodschappentassen langs de kant van de 
weg staan. Die nemen we gewoon gratis 
mee, maar dan moeten ze bij de tweede rit 
wel lid zijn geworden natuurlijk.”
Na drie maanden dagelijks rondrijden be-
kijken de initiatiefnemers in de zomer of de 
proef van een half jaar is geslaagd en defi-
nitief wordt voortgezet. Voor de gemaakte 
kosten (ongeveer 20.000 euro voor een half 
jaar) staat sportpark De Eendracht groten-
deels garant.

De buurtbus heeft een website: 
www.vervoertvw.nl
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De landelijke ANBO (Algemene Nederland-
se Bond voor Ouderen) steunt niet langer 
de plaatselijke afdelingen. Ook de bruisen-
de afdeling Geuzenveld-Slotermeer moest 
verdwijnen. Joke Veldkamp en Evert van 
Maanen van het toenmalige bestuur gingen 
naarstig op zoek naar een nieuwe formule, 
een andere naam en een nieuw logo. En zie, 
het lukte! Nieuw-West werd verblijd met de 
nieuwe organisatie ESAN: Energieke Seni-
oren Amsterdam Nieuw-West. En energiek 
zijn ze, Joke en Evert.

Wat drijft hen?
Evert antwoordt kort en bondig: “de men-
sen”. Hij vervolgt: “Er is een grote behoefte 
aan activiteiten, het beweegt de mensen, we 
laten ze nadenken. Het verbetert de gezond-
heid. De mensen dragen ideeën aan. Tijdens 
de bijeenkomsten wordt geluisterd wat de 
behoefte is. Wij kijken of het haalbaar is en 
spelen hierop in. Zo ontstaan in deze vrij-
willigersorganisatie allerlei activiteiten, met 
voor ieder wat wils.” Joke: “Laatst zijn we 
met een clubje naar de Meervaart geweest 
met daarna eten. Mensen doen dit niet snel 
in hun eentje, ze bepalen het met elkaar.”

Elk jaar proberen zij een nieuwe activiteit te 
starten. Dit jaar wordt begonnen met fiet-
sen, busreisjes en er is extra aandacht voor 
voeding en beweging. Ook is er een spelle-
tjesochtend. In samenwerking met vrouwen-
trefcentrum ‘De Hippe Heks’ bieden zij de 

cursus ‘Zinvol en creatief ouder worden’ aan.
Enkele activiteiten die al lopen en goed be-
zocht worden zijn het eetcafé, de themabij-
eenkomsten, filmmiddagen, museumuitjes, 
line dance en de cursussen. Het project ‘Le-
vensboeken’ is zijn derde jaar ingegaan.
Al deze activiteiten vinden in samenwer-
king met het Nivon 
plaats in Het Honk, Jan 
de Louterpad 8. In De 
Schakel in de Paul Schol-
tenstraat 36 A zijn de 
inloopactiviteiten, het 
koor, gymnastiek, bingo 
en klaverjassen.
Het Roze Stadsdorp 
Nieuw-West voor ou-
dere LHBT (lesbiënnes, 
homoseksuelen, biseksu-
elen en transgenders) is 
ook een nieuw initiatief. 

Er is veel werk aan de winkel. Hebben 
jullie meer mensen nodig om dit te rea-
liseren? 
“We hebben behoefte aan meer menskracht. 
Nu komt alles op ons neer. Voor ons is er op 
een gegeven moment een grens, het moet 
leuk blijven. We stimuleren de mensen an-
deren erbij te betrekken. We hebben men-
sen nodig die verantwoordelijk willen zijn 
voor de organisatie van een activiteit en niet 
alleen om mee te helpen bij een deeltaak. 
Inmiddels hebben we wel een penning-

meester, Ton Bakker. Ook voor een organi-
satorische klus, zoals de PR en de website, 
zijn mensen die zich inzetten hard nodig. 
Je kunt mensen niet dwingen vrijwilligers-
werk te doen. Het moet in de genen zitten, 
in je handen en voeten.”

In het logo staat ‘Ener-
gieke Senioren’. Ener-
giek zijn jullie, maar wan-
neer is men een senior?
“In het bedrijfsleven bete-
kent senior dat je wijs en 
deskundig bent, het is niet 
aan leeftijd gebonden. Bij 
ons is iedereen van harte 
welkom. Ook is het belang-
rijk om mensen de weg te 
wijzen als ze vragen heb-
ben. We verwijzen onder 
andere door naar SEZO of 

naar het inloopspreekuur van het Sociaal 
Loket in De Honingraat. 
Het is bijzonder dat we senioren bereiken 
die gemêleerd zijn qua opleiding, financiële 
situatie, sociale en economische klasse. Via 
onze activiteiten proberen we de nieuwe 
verzuiling tussen klassen te voorkomen.”

Voor informatie en/of vragen kunt u ESAN 
vinden op www.wijzijnnieuwwest.nl

Of bellen naar Joke Veldkamp 020 614 68 44 
of naar Evert van Maanen 06 10 31 87 77.

‘Hoezo beloftes’ 

Toen Warner Hemmes met zijn 
column stopte heb ik gezegd 
dat ik eventueel wel zijn opvol-

ger wilde worden. Warner en ik zijn 
ongeveer even oud en we hebben 
beiden een positieve instelling in het 
leven. Ik ben net iets linkser dan War-
ner maar we zijn het ook vaak eens 
over bepaalde zaken. Ik hoop dus een 
waardige opvolger van hem te worden. 

Voor wie mij nog niet of niet meer kent 
een korte toelichting op mijn lange 
band met onze beide Tuinsteden. In 
1956 als kind van de eerste bewoners 
(pioniers) komen wonen in de Dol-
haantjestraat waar ik nog altijd woon. 
Eerst als kind van mijn Friese ouders, 
die vanwege de armoede Friesland 
ontvluchtten, met mij en mijn twee 
jongere broertjes. Later als vader van 
vier kinderen en inmiddels als opa 
van twee kleindochters, terwijl er nog 
twee kleinkinderen onderweg zijn. Na 
mijn schooljeugd en het begin van 
mijn werkzame leven was ik actief in 
de buurt en het stadsdeel. Vanaf 1981 
zetelde ik in het Wijkopbouworgaan 
Geuzenveld (WOO) en vanaf 1993 in 
de deelraad Geuzenveld-Slotermeer, 
onder andere als raadslid en raads-
voorzitter. In 2014 bij de komst van 
de bestuurscommissies ben ik gestopt 
en sloot mij aan als vrijwilliger bij on-
der andere de FNV, de Zonnebloem 
en bij Stichting de Brug. Een van de 
eerste dingen die ik als voorzitter van 
het WOO instelde was de bewoners-
krant. In Slotermeer bestond al enige 
jaren ´het Carillon´ en in Geuzenveld 
hadden we voortaan ´de Geus´. Na de 
komst van de deelraad in 1990 werden 
beide WOO-en in elkaar geschoven en 
dat gebeurde ook met de krant die u 
nu kent als de GaSet. 

De datum dat ik mijn eerste column 
moest inleveren was 15 maart; de dag 
van de Tweede Kamerverkiezingen. 
Als u dit leest is de kabinetsformatie 
waarschijnlijk al in volle gang. Om 
daar realistisch naar te kunnen kij-
ken moet u beseffen dat geen enkele 
partij zijn hele verkiezingsprogramma 
kan uitvoeren. Er zijn wel vier of vijf 
partijen nodig om een meerderheid 
te hebben in de Tweede en liefst ook 
Eerste Kamer. Dat is ons poldermodel 
waardoor wij nooit hele rare eenzij-
dige plannen of grote verschuivingen 
kennen en dus een stabiel land zijn. 
Verkiezingsprogramma’s zijn geen be-
loftes (breekpunten wel) maar inzet bij 
de onderhandelingen tussen partijen 
om een regering te vormen. Natuurlijk 
heb ik mijn voorkeur, maar ik ben blij 
met onze ´traditionele´ democratie.  

HANS STAPHORSIUS

► ROSE VAN DONGEN

Nieuw jasje voor energieke 
senioren
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► RENÉ TORLEY DUWEL

Belbus eindelijk buurtbus

De buurtbus met chauffeur Syllun Man achter het stuur. Foto: Shirley Brandeis



Sinds ik met de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging op natuur-
studiereis naar Turkije ben geweest waarbij 
heel veel naar vogels gekeken werd, ben ik 
met het vogelaarsvirus aangestoken. Een 
verrekijker moest gekocht worden en nu 
maar vogelen. Omdat ik toch al dagelijks 
met de teckels wandel combineer ik dat. Bij 
onze wandeling wordt het vanaf Park de 
Kuil spannend. Hier gebeurde het, dat op 
een boom naast het laarzenpad de buizerd 
zat en naar prooi speurde. Toen wij dichter-
bij kwamen vloog hij steeds op en ging een 
stukje verder weer op een tak zitten. Wat is 
dat toch een mooie vogel als je hem door de 
kijker gadeslaat! Verderop in de polder zie ik 
soms stelletjes buizerds op grote hoogte met 
hun brede vleugels op de thermiek zweven. 
De miauwende roepen zijn van ver te horen. 

Hoe anders vliegt de torenvalk, die ik ook 
heel vaak in de Tuinen van West en in het 
Fluisterbos zie. Hij zit daar soms op een 
paal, vliegt dan snel naar grotere hoogte en 
bidt, als hij een prooi in het vizier heeft. Hij 

is een stuk kleiner dan de buizerd en heeft 
smalle lange vleugels, die in een stompe 
punt uitlopen. De sperwer, die ik daar ook 
al twee keer heb gespot, onderscheidt zich in 
zijn vlucht van de andere. Hij slaat een paar 
keer met zijn vleugels en glijdt dan een stuk. 
De havik schijnt ook ergens aan de rand 
van het gebied een nest te hebben, maar dat 
heb ik nog niet kunnen ontdekken. Op mijn 
zoektocht zie ik plotseling een blauwe flits 
over de sloot, wat gaat dat hard! Het is een 
ijsvogel! IJsvogels broeden in steile oevers, 
waar de vos en de bunzing niet bij kunnen; 
van die oevers hebben wij er meerdere in de 
Binnenpolder.

In de vroegere veenweides van de polder 
gaan weidevogels broeden. Relaxed zittend 
op een bankje in de zon kan ik grutto, kievit 
en ook de grote zilverreiger gade slaan. Veel 
ganzen, nijlganzen, bergeenden, meerkoe-
ten, smienten, waterhoentjes, natuurlijk wil-
de eenden en ook wintertalingen hebben het 
hier reuze naar hun zin. Een ooievaar komt 
aangevlogen. Vogelen, wat een leuke hobby!
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Wie bij mooi weer wel eens door de Jan 
de Louterbuurt loopt, kent hen misschien 
wel: twee olijke mannen op een bankje. Het 
bankje is met de hand gemaakt door de 
oudste van de twee en past precies tussen 
de trappetjes voor de voordeuren in. Vanaf 
deze plek leveren Jaap Korzelius en Dirk 
van Ginkel met een ondeugende twinke-
ling in hun ogen commentaar op iedereen 
die voorbij komt. Léuk commentaar uiter-
aard maar een beetje plagen moet kunnen. 
Van Ginkel :“Dan vragen we bijvoorbeeld 
aan de mensen die voor onze deur parke-
ren of ze wel betaald hebben bij de auto-
maat. Welke automaat? Wij hier!”

Korzelius en Van Ginkel wonen inmiddels 
zo’n veertien jaar naast elkaar. “En het klik-
te meteen”, zeggen zij in koor. In de zomer 
zien zij elkaar dagelijks en er is geen feestje 
zonder dat de buurman erbij is. Zo waren 
Van Ginkel en zijn vrouw op het 25-jarige 

huwelijksfeest van Korzelius. “Een gewel-
dig leuk feest.” Of zij onderling ook wel 
eens minder leuke tijden hebben gekend? 
Zulke taferelen zul je bij hen niet voorbij 
zien komen, zegt Korzelius: “Ik zeg altijd: 
voor ruzie heb je twee mensen nodig. En ik 
doe er niet aan mee, dus tja...”. Van Ginkel: 
“Wat heeft het ook voor zin om kwaad te 
worden? Daar schiet je toch niets mee op?”.

Ook het contact met de andere buren is 
goed. Een mooie mix van mensen, vinden 
de heren. Zelf zijn zij beiden met een Azi-
atische getrouwd. Om hen heen wonen 
Irakezen, Nederlanders, Turken, Portuge-
zen en Marokkanen; de halve wereld in één 
straatje. De vele kinderen in de buurt heb-
ben bij deze opa’s duidelijk een speciaal 
plekje in hun hart: “De lieverds!” . Om die 
te zien opgroeien vinden zij erg bijzonder. 
Ja, wat hen betreft volgen er nog vele jaren 
op dat mooie bankje.
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STRIP  door Remko de Maar

In februari 2016 verscheen ‘Vogeljon-
gen’ van Guus Bauer. Een mooi ge-
schreven boek dat zich zowel in het 
heden als in het verleden afspeelt. 
In het boek is Nieuw-West vaak op 
de achtergrond aanwezig. Aan het 
eind van het boek kom je er als lezer 
achter dat het Slotervaart moet zijn, 
de ‘naoorlogse nieuwbouwwijk’ 
waarvan wordt gesproken. Als je 
bekend bent met Nieuw-West geeft 
dat een extra dimensie: je kunt je 
veel beter voorstellen waar een groot 

gedeelte van het boek zich afspeelt 
dan een andere lezer. 

In ‘Vogeljongen’ is wel meer subtiel. 
Het duurt even voordat je als lezer 
doorhebt dat er een oorlogsverle-
den in het spel is bijvoorbeeld. De 
verteller is een geslaagde zakenman 
die in comateuze toestand in een 
ziekenhuis ligt. Zijn brein werkt nog 
op volle toeren en vertelt ons steeds 
iets meer over heden en verleden. In 
korte stukjes, van vaak maar twee 

pagina’s, weet Bauer op prachtige, 
haast poëtische wijze een jeugdver-
haal te vertellen. De wisselingen tus-
sen heden en verleden zijn filmisch 
aangebracht: sluit er in het verleden 
bijvoorbeeld een deur, dan begint 
het stukje over het heden met een 
deur die open gaat. 

Naarmate het boek vordert, wordt 
het steeds iets grimmiger. Er wordt 
zeker een beroep gedaan op de 
kunde van de lezer om tussen de 

regels door te lezen. Zo laat een boek 
dat begon als een jeugdverhaal je 
toch ietwat ontgoocheld achter. Toen 
ik het boek sloot, wilde ik het eigen-
lijk nog een keer lezen, op zoek naar 
eventuele aanwijzingen die tussen 
de regels verborgen liggen. Dit is, 
naar mijn mening, ook echt een boek 
om met een (lees)groepje te bespre-
ken. Mocht iemand dat gaan doen, 
dan sluit ik graag aan.
‘Vogeljongen’ door Guus Bauer
Uitgeverij Marmer, 2016

BETER EEN GOEDE BUUR 
DAN EEN VERRE VRIEND

RECENSIE

Dirk van Ginkel en Jaap Korzelius. Foto: Linda El Omari

► CHARLOTTE LEHMANN 

Subtiel jongensboek

IJsvogels broeden in de steile oevers in de Binnenpolder. Foto: Wikipedia

► CHRISTIANE BAETHCKE

Vogelen in de Osdorper 
Binnenpolder► LINDA EL OMARI
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Hugo 
in de buurt

Een zeldzame lege plek. Foto: Linda El Omari
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► ERIK SWIERSTRA

Renovatie Airey-woningen 
in Slotermeer

De Airey-woningen gezien vanaf de Burgemeester de Vlugtlaan in 2012, 
toen zij nog met sloop werden bedreigd. Foto: Erik Swierstra 

De Airey-woningen tijdens de bouw in 1953. 
Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam 

Na jarenlang klagen lijkt er voor de bewoners 
van de Jan de Louterbuurt in Slotermeer dan 
eindelijk een oplossing te komen voor het 
parkeerprobleem in hun wijk. Het ziet ernaar 
uit dat ondanks pogingen van bewoners en 
diverse politici om van deze buurt een blau-
we zone te maken, er binnen een jaar betaald 
parkeren wordt ingevoerd. Een beslissing 
met een hoop poltiek geklungel.

Afgelopen jaar vond er in delen van Sloter-
meer nog een uitgebreide proef plaats die als 
doel had de parkeerdruk in druk bezette wij-
ken te verminderen. Hiervoor werd de maxi-
male parkeerduur in bepaalde blauwe zones 
opgerekt van twee naar zes uur, waardoor 
de druk op andere wijken af zou moeten ne-
men. Bewoners van de Burgemeester Vening 
Meineszlaan en omgeving, een van de blau-
we zones, constateerden echter een enorme 
verhoging van de parkeerdruk en een ver-
slechtering van de leefbaarheid en veiligheid 
in de buurt. Het stadsdeel reageert aanvan-

kelijk niet op de vele klachten en informeert 
de bewoners slecht over de proef. Maar in 
maart 2016 besluit de bestuurscommissie de 
proef in dit deel van het pilotgebied stop te 
zetten. Als enkele maanden later blijkt dat 
de proef ook niet het gewenste effect heeft 
op de parkeerdruk in de Jan de Louterbuurt, 
wordt de stekker eruit getrokken. De com-
missie bereidt een draagvlakmeting in de 
Jan de Louterbuurt voor.

Helaas blijkt in december 2016 dat men een 
vrij belangrijk ‘detail’ over het hoofd heeft 
gezien: het stadsdeel is al sinds 1 maart van 
dat jaar niet meer bevoegd om over het par-
keerbeleid te beslissen! Volgens de bestuurs-
commissie verandert dit niets aan de wens 
om bewoners te horen. Jammer alleen dat er 
voor hen nog maar zo weinig te kiezen valt... 
Het beleid van de gemeente Amsterdam is 
nu namelijk leidend en daarin staat dat er 
slechts één optie is voor de regulering van 
parkeren in woonwijken: betaald parkeren.

Opnieuw een tegenvaller voor de bewoners 
van de geplaagde buurten, die vrezen voor 
hoge kosten. Zij worden gesteund door di-
verse raadsleden, die er tijdens een vergade-
ring begin dit jaar voor pleiten om de optie 
‘blauwe zone’ toch voor te leggen aan het 
college van B&W. Portefeuillehouder Erik 
Bobeldijk ziet er geen brood in. ”Waarschijn-
lijk lukt het toch niet,“ stelt hij. Aanwezige 
bewoners reageren woedend. 

Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud geeft 
hen daarop de kans om ook hun visie op het 
beleid te laten horen. Met succes, want een 
maand later ontvangen de bewoners van de 
Jan de Louterbuurt een enquête over moge-
lijke oplossingen voor het parkeerprobleem 
in de wijk. Hierin wordt ook gesproken over 
de optie ‘blauwe zone’. Een groot deel van 
de bewoners ontvangt de brief echter pas 
enkele dagen tot een dag voor de deadline, 
dus veel tijd om over de verschillende opties 
na te denken is er niet. Slechts 30% reageert.

De resultaten van de enquête worden mee-
genomen in het advies dat de bestuurscom-
missie nog deze week naar B&W stuurt. He-
laas is bij het ter perse gaan van dit nummer 
nog niet bekend hoe dit advies er precies uit-
ziet. Zoals verantwoordelijke Bobeldijk ech-
ter al aangaf is de kans klein dat de centrale 
stad akkoord gaat met een blauwe zone en 
dienen bewoners serieus rekening te houden 
met de invoering van betaald parkeren.

► LINDA EL OMARI

Oplossing parkeerprobleem 
na veel geklungel in zicht

Slachtoffer

Voor de ingang van de buurtsuper 
staat een man die een exemplaar 
van daklozenkrant Z! voor zijn 

buik houdt. “Ik heb het zo koud. Ik hoop 
niet dat ik naar de nachtopvang moet. 
Wilt u geen krantje? Oh, wat koud,” jam-
mert hij. Het is niet de vriendelijke ver-
koper die er normaal staat maar een 
ietwat opgejaagd type met een asser-
tievere verkoopstrategie. Ik kijk naar de 
voorkant van de Z! en die komt mij niet 
bekend voor. Blijkbaar is er al weer een 
nieuwe uit. ”Als ik straks terugkom koop 
ik een krantje,” antwoord ik. Snel schiet 
ik de winkel in want het is inderdaad 
koud. Een kwartiertje later sta ik met 
een uitpuilende boodschappentas weer 
voor hem. Terwijl ik hem twee euro over-
handig zie ik dat ik zijn laatste exem-
plaar heb. “Je bent helemaal los,” zeg 
ik, maar op deze positieve bedrijfseco-
nomische conclusie komt geen reactie. 
Hij pakt de euro’s aan, rolt het krantje 
op en stopt die razendsnel naast een 
uitstekende prei tussen mijn boodschap-
pen. Die service gaat mij iets te snel. Ik 
pak de Z! weer uit mijn tas om de cover 
nog even te bekijken. Dan zie ik dat het 
helemaal geen nieuw nummer is maar 
een exemplaar van acht maanden oud. 
Juni 2016. Ik voel me genept en laat 
dat luidkeels weten. “Maar ik heb het zo 
koud,” zegt de verkoper. “Ik moet toch 
ook eten.” Nu valt het mij ook pas op dat 
hij geen verkopershesje draagt en ook 
geen legitimatiepas om zijn nek heeft 
hangen. Waarschijnlijk een verslaafde 
in nood. “Je verpest het voor de an-
dere verkopers.” Boos loop ik met mijn 
volle boodschappentas naar mijn warme 
huis. “U bent een goed mens,” roept de 
kleine fraudeur mij nog na. Thuis doe ik 
uitgebreid verslag van mijn slachtoffer-
schap. “Arme jongen,” zegt mijn vrouw. 
En daarmee bedoelt ze niet mij.

HUGO HOES

Langs de Burgemeester De Vlugtlaan 
werden in 1953 naar ontwerp van J.F. 
Berghoef 221 Airey-woningen en vijf 
bedrijfsruimtes gebouwd. Na jaren van 
verwaarlozing besloot woningcorporatie 
Eigen Haard in 2011 tot sloop. 

Hiertegen rees verzet omdat de woningen 
goed te renoveren waren en stedenbouw-
kundig en architectonisch tot het hart be-
horen van het gemeentelijke beschermd 
stadsgezicht Slotermeer. Na een lobby door 
buurtbewoners en erfgoedorganisaties Pro-
West en Heemschut besloot de gemeente-
raad in 2015 alsnog tot behoud. In februari 
2017 betrokken de eerste bewoners hun gere-
noveerde woningen aan het Jan Postmahof.

Revolutionair bouwsysteem
De dertien woonblokken zijn uitgevoerd in 
het Nemavo-Airey-systeem: skeletten van 
lichte betonstijlen bedekt met betonnen bin-
nen- en buitenplaten en in de gevels zitten 
ranke stalen raamprofielen. De ramen en 
dakspanten zijn van staal, de houten kap 
heeft een bitumineuze afdekking.

Woningnood
Dit uit Engeland afkomstige revolutionaire 
bouwsysteem werd ontworpen door Sir 
Edwin Airey en werd na de Tweede We-
reldoorlog regelmatig toegepast om snel de 
woningnood aan te kunnen pakken. In Ne-
derland zijn tussen 1949 en 1965 bijna tien-
duizend Airey-woningen gebouwd, waarvan 
ruim de helft in Amsterdam, zowel eenge-
zinswoningen als portieketagewoningen.

Beschermd stadsgezicht
Juist de combinatie van een bijzondere ver-
kaveling met de nog oorspronkelijke archi-
tectuur is van grote betekenis. De speelse 
driehoekige groene buitenruimtes liggen 
deels tussen de schuin geplaatste flats. Het 
noordelijke deel van Slotermeer is tot ge-
meentelijk beschermd stadsgezicht be-
noemd.

Renovatie
In het najaar van 2016 startte de renovatie 
van vier blokken ten westen van de Burge-
meester Fockstraat. Nieuwbouw bleek zelfs 

duurder dan renovatie. Er blijven meer be-
taalbare woningen beschikbaar, die comfor-
tabeler en energiezuiniger zijn.

In goede staat
Bij nader onderzoek constateerde men dat 
de kwaliteit van de woningen nog verbluf-
fend goed is. De constructie verkeert in zeer 
goede staat en het materiaal is nauwelijks 
achteruitgegaan. Er zijn in de afgelopen de-
cennia natuurlijk wel een aantal problemen 
opgetreden, vooral als gevolg van gebrek 
aan onderhoud. De woningen waaraan bij-
na nooit iets is gebeurd, zijn het meest au-
thentiek. Dat betekent dat de ‘slechtste’ wo-
ningen het meest ‘monumentaal’ zijn. Een 
uitdaging voor de architect.

Erfgoedwaarden
Bij de renovatie is gezocht naar een even-
wicht tussen herstel van het oorspronke-
lijke gevelbeeld, wooncomfort, financiële 
haalbaarheid én minder energieverbruik. 
De karakteristieke stalen kozijnen zijn ver-
vangen door ranke aluminium kozijnen. 
De betonnen grijze gevelplaten behouden 
hun kleur. Het aantal bestaande woningen 
werd gehandhaafd en er werden verschil-
lende plattegronden getekend voor de circa 
60 m2 grote woningen, waarbij er zowel 
driekamerwoningen als woningen met vier 
kamers zijn gerealiseerd. Alle woningen 
blijven in de sector sociale huurwoningen 
beschikbaar.

De eerste Airey-woningen zijn in februari 2017 na de renovatie weer 
bewoond. Foto: Erik Swierstra 
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Chet Baker, John Coltrane, ‘Bird’, wie 
kent ze niet? En als u ze niet kent, kunt 
u ze leren kennen door Kees Krabben: 
componist, saxofonist, leraar en work-
shopleider.

Kees is componist, saxofonist en geboren in 
Emmen in 1988. Tegenwoordig woont hij in 
Slotermeer. “Ik vind Slotermeer een open en 
gezellige plek om te wonen. Met natuur in de 
buurt en alle voorzieningen die ik nodig heb. 
Alleen geen jazzcafé en dat is jammer.“

Wat heb je gedaan?
Kees heeft op zijn jonge leeftijd al een rijke 
historie. Zo is hij afgestudeerd aan het Prins 
Claus Conservatorium in Groningen en heeft 
hij een ‘Master in Music’ gehaald op het con-
servatorium in Rotterdam. Een hoogtepunt 
van zijn opleiding was een vier maanden 
durend verblijf op het Purchase College of 
Music in New York in het kader van een uit-

wisseling. Waar hij zijn oren heeft verwend 
en zijn ogen heeft uitgekeken.

Wat doe je nu en wat zijn je ambities?
Kees is ambitieus en werkt aan meerdere mu-
zikale invullingen. Zo heeft hij in maart 2013 
samen met zijn kwartet de EP “Pain Thing” 
uitgebracht. Een jaar later bracht hij samen 
met de bigband Stageband de cd ‘Journey to 
the Heart’ uit. Hij heeft een lespraktijk opge-
bouwd en werkt mee aan workshops. Verder 
heeft hij veel uitgeschreven muziek liggen 
die hij graag wil opnemen voor een nieuwe 
cd. Ook speelt hij in een duo met gitaar, stijl 
American Songbook. 

Is spelen op een saxofoon nou moeilijk?
“Alle begin is moeilijk, maar onder mijn 
begeleiding leer je het snel. Een goede tech-
niek zorgt ervoor dat je met zo min moge-
lijk moeite het meeste resultaat behaalt. De 
saxofoon is een mooi instrument, makkelijk 
mee te nemen. Zo oefende ik een keer ‘lange 

tonen’ bij de Sloterplas. Tot mijn verbazing 
kwamen er mensen in hun bootjes luisteren 
en kreeg ik zelfs applaus.”

Je geeft ook les?
“Ik heb nu al vier leerlingen, jong en oud. Als 
je les neemt, neemt niet alleen je muzikale ge-
voel toe, maar ook je sociale vaardigheden, je 
krijgt er zelfvertrouwen door en het bevor-
dert je taalgebruik. Ik werk graag met leer-
lingen vanaf acht jaar. Je komt eerst op proef-
les, daarna werk ik aan je houding, krijg je 
gehoortraining en werken we uit lesboeken.” 

Er is veel jeugd in Slotermeer en 
Geuzenveld. Kunnen zij ook komen?
“Ik vind hiphop en rap ook vet. Het lijkt vaak 
ook op jazz: flow en groove spatten ook daar 
van af. Het gaat erom dat je je kunt uiten. Zie 
het als een soort uitlaatklep, iets creatiefs. Ga 
vooral bezig met zelf iets creëren. Wat je op 
de radio hoort kun je ook zelf maken. Het is 
echt niet ver weg...”

Ga naar www.keeskrabben.com, luister naar 
zijn muziek en volg een proefles. Neem con-
tact op om hem te boeken met zijn duo.  

► KAMAL BERGMAN

Saxofoon en jazz in Slotermeer 
Op zondagochtend jazz luisteren is Goddelijk 

In 1957 ben ik in Geuzenveld op het Grote 
Geusplein komen wonen. Ik was toen zes-
tien jaar en net van school. We kwamen van 
een halve woning in de Albert Cuypstraat. 
Ik sliep daar aan het voeteneind van mijn 
ouders. Tussen de huiskamer en het slaap-
gedeelte zat een gordijn. In Geuzenveld 
kreeg ik voor het eerst een eigen kamer. 

Als ik voor het raam in de huiskamer stond 
dan zag ik eerst een stuk braakliggend land, 
dan een dijk (de bedoeling was dat daar een 
tram zou komen te rijden) en daarna het 
Lambertus Zijlplein. Zelf heb ik een foto 
gemaakt zoals het plein er nu uitziet. Op 
het stuk land zijn nu eengezinswoningen 
gebouwd. In 1957 waren er meer verschil-
lende winkels. Nu is het aanbod veel meer 
van hetzelfde. De maandagmarkt is wel een 
vooruitgang. Maar het blijft erg moeilijk om 
wat sfeer op het plein te brengen. Ik weet 
dat iedereen erg zijn best doet, maar het wil 
maar niet lukken. Het blijft een groot en on-
gezellig plein. Zelf heb ik geen idee hoe dat 
komt. Er verdwijnen op het moment ook 
weer veel winkels en dat doet er natuurlijk 
ook geen goed aan. 

Vanaf 1984 woon ik zelf weer in Geuzenveld 
en ik woon daar met plezier. Wat de toe-
komst brengt zullen we dan wel zien…

► THEA SCHAAFSMA 

Lambertus Zijlplein
Oud en nieuw

Zo zag het Lambertus Zijlplein eruit in 1959. Foto: Stadsarchief Amsterdam

Oproep ABC voor 
Taalvrijwilligers
De wereld ging open voor Rashid
In Amsterdam zijn er momenteel wachtlijs-
ten voor vrouwen thuis die geholpen willen 
worden met de Nederlandse taal. Rashid 
krijgt sinds een half jaar les. Toen ze vanuit 
Pakistan naar Nederland kwam had ze een 
zoontje van een jaar en was hoogzwanger 
van het tweede kind. Ze wilde dolgraag Ne-
derlands leren en beginnen met de inburge-
ringscursus maar zat twee jaar vooral thuis 
en zorgde voor de kinderen. Door de taal-
lessen ging er voor haar letterlijk een wereld 
open. Nu kan ze met andere mensen in con-
tact komen. 
Wil jij ook een vrouw helpen met haar 
spreekvaardigheid en in de lente starten 
met vrijwilligerswerk? Dat kan bij het Am-
sterdams Buurvrouwen Contact. Jij bent dan 
haar taalmaatje die haar kan helpen met het 
vinden van een activiteit in de buurt waar 
ze andere mensen ontmoet. Er worden korte 
trainingen georganiseerd voor vrouwen die 
Taalvrijwilliger willen worden. 

De eerstvolgende introductietrainingen zijn 
op vrijdag 21 en vrijdag 28 april telkens van 
10 tot 15 uur. Na de training kan je een dag-
deel per week lesgeven bij iemand thuis.

Kijk voor meer informatie www.abcamster-
dam.org. Aanmelden via de website of 
maaike@abcamsterdam.org

OPROEPJE

Bent u onlangs onterecht ontslagen of heeft u 
onenigheid met uw huurbaas? Heeft u toren-
hoge schulden en geen benul wat u hiertegen 
moet doen? Wilt u weten hoe de nieuwe re-
geling omtrent de studiefinanciering luidt of 
heeft u andere vragen op juridisch gebied? 
Dan kunt u terecht bij Stichting Geen Punt. 
Wekelijks houden we juridisch spreekuur op 
diverse locaties in Amsterdam-West.
Sinds kort houden wij ook spreekuur in het 
Pluspunt op dinsdag van 15.30 – 18.00 uur. 

Tijdens het spreekuur kunt u zonder af-
spraak binnenlopen. Onze medewerkers 
staan tijdens het spreekuur voor u klaar en 
zullen u van passend advies voorzien. De 
zaken die wij behandelen lopen flink uiteen; 
van bestuursrecht tot strafrecht tot arbeids-
recht. Naast hulp op juridisch gebied bieden 
wij ook financiële en sociaal-maatschappelij-
ke hulp. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.jouwvraag-geenpunt.nl.

OPROEPJE

Gratis juridisch spreekuur 
bij Stichting Geen Punt

OPROEPJE

Vriendenkringen 
zoekt vrijwilligers
Vriendenkringen, onderdeel van welzijnsor-
ganisatie DOCK, zoekt voor ontmoetingsbij-
eenkomsten voor bewoners uit Nieuw-West 
vrijwilligers. De bijeenkomsten zijn speciaal 
voor mensen met een klein netwerk en wei-
nig persoonlijke contacten. Met steun van de 
vrijwilligers leren zij andere mensen kennen 
en zelf een vriendenkring opbouwen.
Elke eerste en derde zondag van de maand 
organiseert Vriendenkringen de ontmoe-
tingsbijeenkomsten. De bijeenkomsten vin-
den plaats in verschillende locaties in Nieuw-
West. Onder genot van een hapje, drankje en 
eventueel een spelletje kunnen bewoners 
hier andere mensen leren kennen. 
 
Als vrijwilliger bij Vriendenkringen kun je 
helpen met de organisatie van de bijeenkom-
sten, deelnemers stimuleren contact te leg-
gen en hen ondersteunen bij het onderhou-
den van hun contacten. Je leert hen sociaal 
vaardiger te worden en levert op deze ma-
nier een zinvolle bijdrage aan het welzijn van 
een groep mensen.

Heb je interesse en affiniteit met mensen 
met een verstandelijke, psychische of licha-
melijke beperking? Kan je goed met mensen 
omgaan of heb je een organisatietalent en ben 
je minimaal één zondagmiddag per maand 
beschikbaar, neem dan contact op met: Irene 
Peters via 06-38759261 of ipeters@dock.nl.

Kees Krabben met zijn geliefde instrument. 
Foto: persoonlijk bezit

Toni bij het nieuwe waterkraantje.
Foto: Christiane Baethcke



►  Emercan & Yusuf
Emircan (links) en Yusuf zijn trots op hun zelfgemaakte knutselwerk: 
“Dit is een verrekijker en we gaan wilde dieren kijken”.

Tekst: Anna Verhaar Foto’s: Sanya Berkhout

GaSetJunior

Elke woensdagmiddag komen er achter de Immanuelschool kinde-
ren bijeen om te voetballen in de kooi. Zij trainen allemaal voor één 
moment: Slotermeer-West vertegenwoordigen in het grote VoorUit 
voetbaltoernooi. Tijdens het toernooi nemen teams uit acht verschil-
lende wijken het tegen elkaar op om de beste wijk van Amsterdam 
te worden. Maar liefst drie teams uit Slotermeer en Geuzenveld doen 
mee, namelijk: Geuzenveld, Slotermeer-West en Slotermeer-Oost. Af-
gelopen jaar is Slotermeer-Oost zelfs voor de zoveelste keer op rij kam-
pioen geworden. Vandaar dat er nu in de kooi bij de Immanuelschool 
extra hard getraind wordt om ze dit jaar te kunnen verslaan. 
Zit jij zelf in groep 5, 6, 7 of 8? En vind jij het heel leuk om te voetbal-
len? Kom dan een keer langs en doe mee zodat jij een van de teams 
naar de overwinning kan helpen. 
Hieronder zie je de dag, het tijdstip en de locatie van jouw wijk waar 
er getraind wordt: 

►  Slotermeer-West elke woensdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur 
bij de Immanuelschool (Jan de Louterstraat 90).

►  Slotermeer-Oost elke donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur 
in het Gerbrandypark.

►  Geuzenveld elke vrijdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur 
bij de dr. H. Colijnstraat 25
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Bij de kidsclub in buurthuis de Social Garden gaan we elke 
woensdagmiddag knutselen met gerecyclede materialen. 
De kinderen leren zo op een creatieve en milieuvriendelijke 
manier knutselen. Met karton, oude kranten, wc-rollen en 
pizzadozen kan je namelijk heel veel! Kijk maar:

►  Sammy & Alara
 “Wij hebben een vlinder gemaakt. Met een wc-rol en rietjes, 
“zeggen Sammy (links) en Alara.

►  Chaima & Khaoula
Chaima (links) zegt: “Ik ga elke week naar de kidsclub op woensdag. Dan 
gaan we knutselen. We hebben vlinders gemaakt. Dat hebben we met 
wc-rollen gedaan. We hebben vleugels erop geplakt die we zelf versierd 
hadden. Nu hangt dit in het buurthuis.” 
Khaoula vertelt: “Ik kom altijd naar het buurthuis. Bij juf Anna en meester 
Thomas gaan we knutselen om te recyclen. Dat is dat je met oude dingen 
nieuwe dingen maakt. Dan hoef je geen dingen te kopen en het is goed 
voor de wereld. We gingen een slang maken met veel kleuren”.

Voetballen in 
Slotermeer en Geuzenveld
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Na vijftien jaar gaat ISH terug naar waar 
het allemaal ooit begon: urban arts in 
het theater. ‘Elements of Freestyle’ is een 
spectaculaire show met onder anderen 
skaters, freerunners, breakdancers en 
BMX’ers, waardoor je met een andere blik 
naar urban arts gaat kijken. 

Artistiek leider Marco Gerris (jurylid ‘The 
Freestyle Games’ en ‘So You Think you 
Can Dance’) vindt veel inspiratie in de 
pure beweging van urban arts. Als geen 
ander ziet hij de poëzie in iedere bewe-
ging. Bij een BMX’er wordt een fiets zijn 
partner en de rail wordt zijn barre. Of je 
nu door de ruimte zweeft op balletschoe-
nen of op skates; het is allemaal dans. 

‘Elements of freestyle’ gaat over de alles 
goedmakende secondes waarin die ene 
ingewikkelde trick eindelijk lukt. Over de 
totale focus, extase en het gevoel van vrij-
heid bij de sporter. Ontdek de kunst ach-
ter het kunstje met een wervelende show 
vol breakdance, in-line skating, freestyle 
basketbal, acrobatiek, BMX en freerun-
ning.
Wil jij kans maken op een van deze vrij-
kaartjes? Stuur een mail met je naam, 
adres, woonplaats naar prmail@meer-
vaart.nl en uiterlijk 24 april krijg je bericht 
of je een van de gelukkige bent!
 
Theater de Meervaart, Meer en Vaart 300, 
Amsterdam, www.meervaart.nl 

DE MEERVAART
GaSet mag 5 x 2 vrijkaarten weggeven voor de urban voorstelling 
Elements of Freestyle van ISH op zaterdag 30 april om 16.00 uur. 
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► GUUSJE WELSING

Liefde is... tijd voor een goed gesprek
“Jan, laten we eens even met elkaar praten.”
“Dat is goed Ans, wat wil je me vertellen?”
“Ja, nou, kijk, zie je...”
“Nee, ik zie het niet.”
“Dan zal ik je het duidelijk maken:
 Ik zal nóóit niet van je houden.”
“Heel mooi, houen zo.....”
“Maar…kijk, we hebben zeven jaar lief en leed met elkaar gedeeld. Dat zijn geen ver-
loren jaren, toch?
Maar… nu ben ik opnieuw heel erg verliefd geworden op je beste vriend Pieter-Paul. 
En dat heeft me zó gek van geluk gemaakt, dat ik jou dat ook gun.
Je hoeft je geen verwijten te maken. Dat ik met hem verder wil gaan, betekent niet dat 
jij niet meer waardevol bent. Ik zal nooit een hekel aan je krijgen en als je wil, kunnen 
we elkaar blijven zien, als Pieter-Paul dat ook goed vindt.
Voor jou kan deze switch ook verrassend uitpakken, misschien is je collegaatje Lise-
lotte nog vrij?
En jij kunt onze huurwoning gewoon aanhouden, ik ga met Pieter-Paul samenwonen.
Ik neem alleen mijn eigen spullen mee, zodat we nergens moeilijk over hoeven doen.
“Zie je het nu wél?”
… stilte…
“Nou, kop op Jan, er zijn ergere dingen in het leven! Ik kijk er naar uit hoe jij een 
nieuwe draai aan je leven gaat geven. Zal ik het bij familie en vrienden bekend maken 
of doe je dat liever zelf?”
… stilte…
“Neen, dank je wel voor al je begrip en medeleven met mij, ik maak het wel bekend in 
een boek dat ik over je ga schrijven, Ans.”

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

Redactie Christiane Baethcke, Charlotte Lehmann, Kamal 
Bergman, Linda el Omari, Remko de Maar (Remko7- 
strip), René Torley Duwel, Rose van Dongen, Sanya 
Berkhout (GaSet Junior) en Thea Schaafsma met onder-
steuning van Marleen Bressinck (Stichting Eigenwijks) en 
Dorèndel Overmars.

Correspondenten Massoud Memar en Ivanka Jokic
Columnisten Hans Staphorsius, Hugo Hoes en  
Carlo Panoet
Literair recensent Charlotte Lehmann
Met bijdragen van De Meervaart, Erik Swierstra, Guusje 
Welsing, Marie-Anja Seitz-Warmerdam en Sade Sulkers

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

Voor informatie en kopij
Stichting Eigenwijks, De Honingraat, 
Slotermeerlaan 103-H, 1063 JN Amsterdam
Telefoon 020-3460670
Aanleveren kopij, oproepjes en bijdragen bij gaset@eigen-
wijks.nl uiterlijk op woensdag 21 juni 2017 om 12 uur.

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

Versterking 
voor de GaSet
De GaSet ligt weer voor u met allerlei 
leuke nieuwtjes en wetenswaardigheden 
uit uw buurt. De redactie maakt de 
krant vier keer per jaar telkens met heel 
veel plezier. Maar om de GaSet wat 
nieuw leven in te blazen is de redactie 
op zoek naar versterking; mensen die 
het leuk vinden om regelmatig wat te 
schrijven, die kunnen redigeren (die dus 
een oplettend oog hebben om de kleine 
en grote fouten uit teksten te halen), of 
die mooie foto’s kunnen maken bij de 
onderwerpen. En last but not least, kunt 
u leuk tekenen en vindt u het fijn om een 
strip te maken; ook dan bent u bij ons 
welkom. Want zoals u gemerkt heeft; 
onze striptekenaar is verhuisd naar een 
ander deel van Amsterdam!

Kortom heeft u interesse om 
deel uit te maken van de redactie 
van de GaSet mail dan naar 
gaset@eigenwijks.nl. 
Stelt u zich kort even voor en 
zeg wat u wil doen voor de krant. 
U krijgt altijd reactie.

Geuzenveld en Slotermeer is een wijk met veel verschillende 

nationaliteiten. Massoud Memar portretteert voor GaSet ieder 

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

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

► KAMAL BERGMAN

Samen lente 
in het park
Ik wens dat mijn ogen mooie dingen zien
Ik wens dat mijn neus heerlijke

ingrediënten ruikt 
Ik wens dat mijn mond verfijnde smaken

proeft
Ik wens dat haar lichaam het mijne voelt
Ik wens dat mijn oren mooie tonen horen
En boven alles wens ik dat ik samen 

met iedereen geluk mag voelen
In het Gerbrandypark voel ik mijn

lichaam, bezweet van de sport
In het Eendrachtspark, ruik ik de

ingrediënten, zij in haar barbecueschort
In De Kuil loop ik te denken 
In het Sloterpark kan ik naar anderen

wenken
En thuis in mijn stoel, wil ik terug naar

het park, wil ik alles terugspoelen 

OPROEP

Naam: Alex Stalenberg
Wijk: Geuzenveld
Leeftijd: 61 jaar
Nationaliteit: Nederlandse, maar ik zeg 
liever wereldkind
Hobby: het leven
Ik ben na 25 jaar in het buitenland ge-
woond en gewerkt te hebben ( Frankrijk 
& Duitsland) in 2011 weer terug naar Ne-
derland gekomen en kreeg als eerste deze 
woning in Geuzenveld aangeboden. Een 
vijfde etage met (nog) vrij uitzicht waar 
men de prachtige luchten van onze buurt 
kan bewonderen.

Ik ben naast mijn werk in het bedrijfsle-
ven een lange tijd volledig beeldhouwer 
geweest. Helaas was daar in Nederland 
weinig tot geen interesse voor.
In 2011 wilde ik ook doorgeven wat mij 
opviel aan de verschillen tussen het Ne-
derland van vóór 1985 en het heden en 
schreef dit op de site van mijn toenmalige 
favoriete partij D66. Snel ga je dan mee-
doen en meedenken met de partij hoe we 
dingen kunnen verbeteren voor de men-
sen. 
Mijn ervaring in binnen- en buitenland 
komt daar goed bij van pas. Dat is dan 
uiteindelijk één van mijn belangrijkste ac-
tiviteiten geworden.
 
Nieuw-West is een prachtig gebied met 
veel groen, fietspaden en een goede lig-
ging ten opzichte van de luchthaven en 
haven. Ik verwacht een mooie toekomst 
voor dit stadsdeel.
 
Wat ik jammer vind is dat de mensen el-
kaar zo weinig groeten en aankijken.
Ook in een aantal winkels. Zou dat komen 
door onze grote diversiteit van herkomst? 
Of zijn we te gehaast en gestrest gewor-
den van het werk?
Hebben we een Amsterdamse Dag van de 
Vriendelijkheid nodig om het weer eens te 
proberen? We zouden er denk ik in ieder 
geval allemaal baat bij hebben.
Een goed leven; dat maak je met zijn allen.

GEDICHT


