
Over de prijs en kwaliteit van de zaken zijn 
bewoners over het algemeen tevreden. Het 
aanbod is volgens hen echter onvoldoende 
gevarieerd. Het niet schenken van alcohol 
en het weren van honden geeft sommige 
bewoners het gevoel dat zij buitengeslo-
ten worden. Het lijkt hierbij echter om een 
minderheid te gaan: bij een brede rond-
vraag in de buurt vonden wij niemand die 
dit gevoel (openlijk) deelde. Maar de GaSet 

zou de GaSet niet zijn als wij dit niet ver-
der onderzochten! Hoeveel zaken schen-
ken geen alcohol en weren honden? Heeft 
dit alles inderdaad te maken met religie? 
Wij onderzochten 33 zaken. De belangrijk-
ste resultaten van dit onderzoek vindt u in 
bijgevoegd kader. In ongeveer de helft van 
de onderzochte zaken wordt wel alcohol ge-
schonken, in de andere helft niet. Religie is 
vaak wel de hoofdreden om geen alcohol te 

verkopen. Als het gaat om het toelaten van 
honden in het pand wordt hygiëne als enige 
reden aangevoerd.

Tilly Hendrik, beheerster van de Dobbeka-
mer (een buurthuiskamer), vindt het jam-
mer dat er op zo weinig plekken alcohol 
wordt geschonken. Ook het toenemende 
aantal toeristen lust volgens haar wel een 
drankje. Maar het gebrek aan alcohol is voor 
haar geen reden om niet te gaan. Buurtbe-
woonster Latifa el Haddar drinkt zelf niet 
maar begrijpt wel dat anderen een drankje 
bij hun eten missen: “Bij een divers aanbod 
kan je kiezen voor een restaurant waar wel 
alcohol geschonken wordt. Helaas, die mo-
gelijkheid wordt steeds kleiner.”

Buurvrouw Marjolein van Trigt noemt 
het horeca-aanbod rond Plein ’40-‘45 ‘heel 
schraal’. Van Trigt: “Het ontbreekt bijvoor-
beeld aan een leuke kroeg waar je even een 
drankje doet met een vriendin, maar ook 
aan goede restaurants met genoeg vegeta-
risch eten en aan kindvriendelijke koffie-
tentjes.” Volgens haar zijn er wel degelijk 
plekken zoals de vele speeltuinen en de pie-
renbadjes die de potentie van echte hotspots 
hebben. IJsjes voor de kinderen, koffie voor 
de papa’s en mama’s. En niet te vergeten 
toiletten! Het stadsdeel kan hierbij volgens 
haar een voorbeeld nemen aan Terrasmus in 
het Erasmuspark. 

Dat het stadsdeel actiever moet zijn vindt 
ook oud-wijkbeheerder Pieter van Dijke. 
“De gemeente stuurt het aanbod door het al 
dan niet verlenen van vergunningen. Zij zou 
hierin bewustere keuzes moeten maken,” 
stelt hij. 

Weet u wat 
u eet?

IK wel, althans, dat dacht ik. 
Het gebeurde in een restau-  
rant waar geen sprankje 

licht te bespeuren viel.
Ik word naar mijn plaats begeleid en 
terwijl ik plaats neem, wordt mijn stoel 
aangeschoven. 
Door de totale duisternis komen al mijn 
zintuigen op scherp te staan. Ik begin 
met het aftasten van de omgeving en 
ook luister ik naar het geroezemoes 
om me heen. Waar ben ik, waar zit ik, 
waar is de uitgang, hoeveel mensen 
zitten er om me heen en wie zijn ze? 
Vragen die allemaal onbeantwoord 
blijven.

Een uur lang ga ik me verplaatsen in 
blinde en slechtziende mensen én ik 
ga proberen te ontdekken wat ik eet. 

De serveerster vindt me feilloos en zet 
mijn bord eten precies voor me. Na 
"Uw glas staat, als u langs de rand van 
uw bord naar boven gaat, op twaalf 
uur. Eet u smakelijk" begint mijn eet- 
en proefavontuur.
Ik probeer te ruiken wat er op mijn bord 
ligt; helaas… Na wat stuntelen heb ik 
iets aan mijn vork weten te prikken en 
wonder boven wonder vind ik feilloos 
mijn mond. Ik concentreer me op de 
smaak en de structuur van mijn eten, 
maar ik kan het niet benoemen. Om 
toch nog iets te kunnen onderscheiden 
ga ik met mijn vingers door mijn eten; 
ook nu, helaas…
Na het eetritueel word ik opgehaald 
en kom ik weer in de ziende wereld 
terecht. Er wordt me gevraagd wat 
ik denk te hebben gegeten. Meloen? 
Peer? Fout! Het bleken aardbeien te 
zijn. 

Heel even heb ik dit alles mogen 
ervaren; ik weet dat alle zintuigen 
belangrijk zijn, maar als het zicht is 
verdwenen, kom je in een andere 
wereld terecht. Gehoor en tastzin zijn 
dan nog belangrijker. Deze ervaring 
heeft mijn begrip voor de niet-ziende 
medemens nog meer versterkt. Ook 
ben ik me meer bewust van datgene 
wat er om me heen gebeurt en zeker 
van wat ik eet. En dat alles in één uur 
tijd!

ROSE VAN DONGEN

► LINDA EL OMARI

Op een droogje zitten geen probleem
Buurt: aanbod van horeca veel te eenzijdig
Het afgelopen jaar is het aantal horecazaken in Nieuw-West enorm toegenomen. 
Het ene na het andere restaurant opent zijn deuren maar is soms binnen een jaar 
weer gesloten. Andere zijn in korte tijd ongekend populair geworden en trekken 
een breed publiek dat uit de hele stad komt. Maar wat vindt de buurt er zelf van? 
GaSet ging op onderzoek uit.
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De redactie van de GaSet wenst iedereen 
een gezellige zonnige zomer toe!

de cijfers

GaSet onderzocht van 33 zaken in 
Geuzenveld en Slotermeer of er alchol 
wordt geschonken en of er in het pand 
honden zijn toegestaan. Bij een ‘nee’ wilden 
wij uiteraard ook weten waarom dat het 
geval was. Hieronder de belangrijkste 
bevindingen.

►  Van de 33 zaken vallen er drie in de ca-
tegorie koffie/lunch. Er zijn vier cafés. 
Elf zaken vallen onder de noemer fast-

food en vijftien zijn (bezorg)restaurant 
of eetcafé.

►  Vijftien van de zaken schenken alcohol, 
achttien doen dit niet.

►  Bij zeven van de zaken die geen alco-
hol schenken wordt als belangrijkste of 
enige reden gegeven dat dit niet binnen 
het concept past. Elf eigenaren geven 
aan dat zij primair geen alcohol schen-
ken om religieuze redenen; zij zijn allen 
moslim. Veel van hen noemen echter 
ook een praktische reden: er is onder 
hun klanten dusdanig weinig vraag 

naar alcohol dat zij ook niet overwegen 
dit in hun aanbod op te nemen.

►  In tien zaken zijn honden binnen toege-
staan.

►  Religie speelt geen rol bij de vraag of 
honden in het pand zijn toegestaan. Een 
aantal zaken dat om religieuze redenen 
geen alcohol schenkt, laat wel honden 
toe. En andersom. De achttien zaken die 
geen honden toelaten, geven aan dat dit 
uit hygiënisch oogpunt is. Een uitzon-
dering wordt gemaakt voor hulphon-
den.

Eén van de 33 onderzochte horeca-zaken. Foto: René Torley Duwel



Als boekverkoper heb ik het privilege om 
boeken te mogen lezen van alle genres.
Spanning, literaire werken, lectuur en kin-
derboeken komen voorbij.
Eens in de zoveel tijd kom je een boek te-
gen dat zo’n indruk achterlaat dat je het 
iedereen wilt aanraden.
Zo’n boek is dat van Mohamed El Bachiri 
Een Jihad van Liefde.

Op voorhand wil ik aangeven dat het niet 
mijn bedoeling is om deze column te ge-
bruiken voor het promoten van boeken, 
echter ik neem wel de artistieke vrijheid 
om het de aandacht te geven die het ver-
dient. Hij is geen doorgewinterde schrij-
ver die eindelijk een meesterwerk levert, 
maar één die schrijft wat hij meemaakt na 
het verlies van zijn vrouw bij de Brusselse 
aanslag.
Een verhaal in gedichten dat de tijdgeest 
zo treffend weergeeft. 

Over woede, wraak en haat, die je als 
gerechtigheid zou kunnen beoordelen, 
schrijft hij het volgende: 
“In de beproeving die ik moet doorstaan voel ik 
me meer ‘jihadist’ dan de grootste strijder. Ik 
ben een jihadist van de liefde. Vraag me niet om 
te haten, nog liever zou ik sterven.”

Tegen de daders:
“Als je denkt dat onschuldigen doden en dra-
ma's veroorzaken voor jou een vorm van ge-
rechtigheid is, en als dat zelf de gerechtigheid 
van God is, dan hebben jij en ik niet dezelfde 
religie.”

Over zijn geliefde Loubna:
"Hoe moet ik over liefde schrijven zonder Lou-
bna te noemen? Die uitzonderlijke persoon 
met haar ongeëvenaarde schoonheid en haar 
oneindige goedheid. Een droom bij klaarlichte 
dag, samen met mijn wederhelft, voor eeuwig 
in mijn hart. De best denkbare vrouw voor de 
echtgenoot die ik was. Haar bewondering voor 
de mooie dingen op aarde. Haar afkeer van ge-
weld en oorlog. De mooie, zachte Loubna beli-
chaamde het goede en het schone in de wereld. 
Hoe moet ik de liefde beschrijven zonder die 
vrouw te noemen? De geëngageerde vrouw die 
vrouwen liet bewegen omdat sport kan eman-
ciperen. De toegewijde vrouw, de moedige 
moeder, vol liefde voor haar drie kinderen. De 
hartsvrouw die nooit ontbrak als er aan lief-
dadigheid werd gedaan. De vrouw die harten 
veroverde van iedereen die op haar pad kwam.
Wat een verlies."

De kracht van een vader:
"De kinderen praten voortdurend over hun 
mama. In hun glimlach vind ik nog kracht en 
betekenis. Maar de uitdaging is ze te vertellen 
dat de wereld mooi is, dat de mensen goed zijn, 
ondanks wat ons is overkomen.
Ik moet stoïcijns blijven om door te kunnen 
gaan. Als ik instort, is het voorbij."

Ondanks zijn grote tegenslag laat hij 
zich niet misleiden door emoties, dog-
ma's en angst. Integendeel, het heeft 
hem sterker gemaakt in het geloof van  
    liefde, openstaan voor anderen, kennis 
        vergaren en dat de liefde vele  

                   malen sterker is dan de haat.
                 Hiermee kan ik mij identifi- 

            ceren en velen met mij.

CARLO PANOET

De zomers van vroeger waren in mijn ogen 
talrijker wat warmte betreft. Ik herinner mij 
geen ‘koude zomer’ of ‘geen zomer’. Hier 
een impressie van één van die mooie zomers.

Naar de Veluwe
In 1947 bouwde mijn vader een woonhuis 
voor de eigenaar van het recreatieterrein 
‘Polsmaten’, gelegen aan het Veluwemeer 
(bestaat nog steeds). Het was in de zomer, 
dus grepen vader en moeder de gelegenheid 
aan om daar ook op vakantie te gaan. De 
fietsen gingen mee op de boot die vertrok 
vanaf achter het Centraal Station en voer 
naar Harderwijk. Vanaf daar was het niet 
ver fietsen meer naar ons vakantieverblijf.

Op de boot naar Harderwijk.

Op de boerderij te Nunspeet
Als vader aan het werk was, vermaakten 
wij ons op de boerderij van de familie waar 
we logeerden. We deden boodschappen in 
Nunspeet of banjerden over het terrein van 
Polsmaten. Ook de bootjes vonden gretig af-
trek. Fietstochten waren aan de orde van de 
dag. Het was bijna altijd mooi weer!

Schommelen was een van de favoriete bezigheden.

Met de roeiboot op het Veluwemeer
We speelden veel aan het strandje bij het 
meer en voeren ook in de bootjes, kano’s en 
roeiboten. Surfplank of skimboard beston-
den nog niet. Laatst zijn we daar nog eens 
geweest en er is eigenlijk weinig veranderd. 
Alleen woont iedereen nu in een caravan en 
niet meer in een kippenhok.

Met de roeiboot op het Veluwemeer.

In een oud kippenhok 
Ons verblijf was een leegstaand kippenhok. 
Stro, om op te slapen, werd gratis bijgele-
verd. Het mocht natuurlijk allemaal niet te 
veel kosten. Desondanks hebben we ons 
daar dat jaar kostelijk vermaakt. Later kam-
peerden we met tenten op in de buurt lig-
gende campings, zoals Saxenheim en Mos-
terdveen.

Een oud kippenhok als vakantieverblijf.

Foto’s: Jan Wiebinga
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SEZO en ESAN organiseren 
mantelzorgbijeenkomsten

► JAN WIEBINGA

Het Geheugen van West
DE WIJK VANUIT 

ONDERNEMERSOGEN

2

Wat is SEZO en waar staat deze  
organisatie voor?

Paul Dautzenberg (SEZO) antwoordt:
“SEZO is een organisatie voor maatschap-
pelijke dienstverlening in het stadsdeel 
Nieuw-West. We helpen mensen met aller-
hande problemen zoals echtscheidingen, 
opvoedingsproblemen, eenzaamheid en 
veel meer. Buurtbewoners kunnen zichzelf 
melden bij SEZO als ze hulp nodig hebben. 
Ze zullen vervolgens worden begeleid of 
indien nodig doorverwezen worden om zo 
hun leven weer op de rit te krijgen. SEZO 
is één van de professionele organisaties in 
Amsterdam die ook ondersteuning biedt 
aan mantelzorgers die met hun vragen bij 
ons terecht kunnen. We bevorderen het lot-
genotencontact en zorgen dat men de ver-
halen aan elkaar kwijt kan.”

Joke Veltkamp (ESAN – Energieke Senioren 
Amsterdam Nieuw-West) vertelt:
“ESAN is de opvolger van de ANBO afde-
ling Geuzenveld-Slotermeer. Vanaf 1 januari 
2017 bestaan we onder deze nieuwe naam. 
We organiseren activiteiten voor en door 

senioren. We hebben ook lotgenotenbijeen-
komsten georganiseerd voor mantelzorgers 
van senioren die zelf geen senior hoeven te 
zijn. Doordat veel deelnemende mantelzor-
gers niet meer deelnamen door overlijden 
of opname in verpleeghuizen van degene 
die zij verzorgden, besloten we er eind 2016 
mee te stoppen. Maar het stadsdeel liet on-
derzoek doen naar de behoeften en moge-
lijkheden voor mantelzorgerondersteuning. 
Zo zijn ESAN en SEZO bij elkaar gebracht 
en besloten we gezamenlijk tot een nieuwe 
start. We willen alle mantelzorgers bereiken 
die behoefte hebben aan contact met lotge-
noten.”

Wat zijn mantelzorgers?
“Dit zijn mensen die, omdat ze een sociale 
relatie met iemand hebben, een partner, ou-
der, kind, vriend(in) of een goede buur, voor 
iemand zorgen. De formele definitie is dat je 
mantelzorger bent als je voor iemand zorgt 
gedurende minstens drie maanden en min-
stens acht uur per week.”

Is er behoefte aan de bijeenkomsten?
“Mantelzorgers zorgen eerder voor ande-

ren dan voor zichzelf. Hun grenzen worden 
steeds verder verlegd. Ze zitten soms vast 
in hun eigen kring. Ze zijn zo intensief bezig 
dat ze zichzelf wel eens vergeten en vinden 
het daardoor vaak moeilijk ondersteuning 
te vragen. Het is onze ervaring dat ze zich 
gesteund voelen als ze wél komen en hun 
ervaringen delen en uitwisselen.
De moeilijkheid is dat ze vaak niet bekend 
zijn met de verscheidenheid aan ondersteu-
ningsmogelijkheden. Daarnaast voelen ze 
zich heel verantwoordelijk en willen geen 
‘buitenstaanders’ over de vloer én als zij dit 
wel willen, is het degene die zij verzorgen 
die het niet wil. Het is om die reden een best 
moeilijk te bereiken groep.”
Joke: “Er bestaat ook respijtzorg. Dit bete-
kent vervangende zorg. Enkele organisaties, 
zoals Markant, werken met vrijwilligers die 
bij je thuis komen. Dan kunnen de mantel-
zorgers even iets anders doen. Ook zijn er 
Maatjesprojecten. De zorgvrager kan dan 
even op pad met zijn maatje. De mantelzor-
ger krijgt tijd voor zichzelf.
Binnen onze bijeenkomsten werken we met 
thema’s. Dit kan zijn rouwverwerking, de-
mentie, alarmering, eenzaamheid, indicatie 

huishoudelijke hulp, respijtzorg, zorgmij-
ders en ook thema’s die mantelzorgers zelf 
aandragen. Ook hebben we het over hoe je 
praktische zaken kunt regelen. De lotgeno-
tenbijeenkomsten zijn iedere vierde woens-
dag van de maand (uitgezonderd in juli en 
augustus) van 10.00 tot 12.00 uur in Het 
Honk, Jan de Louterpad 8 in Slotermeer.”

Naast de maandelijkse lotgenotenbijeen-
komst is er ook een wekelijkse mantelzorg-
inloop. Dit is iedere woensdag van 9.30 tot 
12 uur in het Huis van de Wijk De Honing-
raat, Slotermeerlaan 103H. Hier kan men 
terecht voor vragen.
Aan zowel de wekelijkse inloop als de lot-
genotenbijeenkomsten zijn geen kosten ver-
bonden.
“Mantelzorger, zorg goed voor uzelf, daar be-
gint het mee. Wij bieden een plek waar aandacht 
voor u is en u antwoord krijgt op uw vragen.”

Voor vragen kunt u terecht bij
ESAN: Joke Veltkamp op 020 614 68 55 
of mail naar j.veltkamp45@upc.nl
SEZO: Paul Dautzenberg op 06 39 23 11 91 
of mail naar p.dautzenberg@sezo.nl



Iris Prins (46) ziet met haar rechteroog 
vier procent, haar linkeroog is een pro-
these. Jeroen van der Linden (42) scoort 
niet veel beter met vijf procent links en 
twee procent rechts. En Machteld Cos-
see (39) kijkt haar hele volwassen leven 
als door een rietje, terwijl ze zonder twee 
gehoorapparaten nagenoeg doof is.

Maar alle drie lopen wel iedere dinsdag 
hard op en rond sportpark De Eendracht 
in Geuzenveld. Samen met een goedziende 
buddy, met wie ze zijn verbonden door een 
lint. Via dit lint en met aanwijzingen be-
geleidt de buddy de loper. Soms loopt een 

blinde loper ‘los’ en volgt hij of zij de aan-
wijzingen van de buddy die naast of schuin 
voor hem of haar loopt.
De vereniging Running Blind is een initiatief 
van John Stoop, die op zijn 37ste werd ge-
troffen door trombose. In het hele land heeft 
de vereniging elf afdelingen. Van Running 
Blind Amsterdam zijn twaalf slechtzienden 
en een kleine twintig buddy’s lid. 

Als de hardlopers dinsdagochtend rond half 
tien het sportpark binnendruppelen, is van 
hun handicap vaak niet direct iets te zien of 
te merken. Mensen die vanaf hun geboorte 
blind zijn, bewegen zich soms zo makkelijk 
door een wereld vol zienden dat je uit hun 

bewegingen nauwelijks kunt afleiden dat ze 
niet zien waar ze lopen. Vaak is hun taststok 
de eerste aanwijzing dat ze een beperking 
hebben.

Wie wel direct opvalt bij binnenkomst is  
Jeroen van der Linden, sinds een jaar voor-
zitter van de afdeling Amsterdam. Hij is 
precies twee meter lang, maar ook in figuur-
lijke zin steekt hij er duidelijk bovenuit.
Hardlooptrainer Gerard Versteeg (57) kijkt 
geamuseerd toe. Hij werkt vier dagen per 
week als bouwkundige om op dinsdag deze 
groep te kunnen trainen. Normaliter doet 
hij dat samen met Eric Cornelisse, maar 
die blijkt de avond ervoor ‘iets verkeerds’ 
te hebben gegeten, meldt de voorzitter met 
een brede grijns.

Even later moet ook trainer Gerard eraan 
geloven als onder leiding van Machteld een 
intense warming-up wordt gehouden op 
een van de kunstgrasvelden. Na tien minu-
ten gaat het richting Tuinen van West. Daar 
moet iedereen flink aan de bak. Het warme 
weer maakt dat menigeen met een rood en 
kletsnat hoofd zwaar hijgend door het recre-
atiegebied rent. Tegen 11 uur is de training 
voorbij en wordt er in de sportkantine nage-
kletst onder het genot van gebak dat Naomi 
van der Aar (56) heeft meegenomen; zij is de 
buddy van Iris Prins. 

Dan krijgen de hardlopers ook te horen dat 
ze in de aanloop naar de marathon van Am-
sterdam op 15 oktober centraal komen te 
staan in een promotiecampagne: ze worden 
de ‘Superheroes’ van de TCS Marathon van 
Amsterdam 2017! Dat houdt onder meer 
in dat ze met hun levensverhaal en foto in 
de media zullen verschijnen. De fotoshoot 
hiervoor vindt een week later plaats op het 
Museumplein. 
De kantine wordt van enthousiasme nog net 
niet afgebroken…
Het betekent ook dat ze op de deelnemers-
lijst staan. Enkelen hebben al een marathon 
gelopen, de meesten niet. Een nieuwe uitda-
ging wacht: 42,195 kilometer lang.

Meer info: www.runningblind.nl
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Tot grote verrassing van bewoners komt 
er deze maand toch een blauwe zone in 
de Jan de Louterbuurt. Dit na jaren van 
gelobby en gesteggel.

Dat er iets aan de grote parkeerdruk in de 
wijk gedaan moest worden, daar waren be-
woners en politici het wel over eens. Bewo-
ners pleitten voor een blauwe zone, maar dit 
leek niet haalbaar. Het stadsdeel mag na een 
bestuurlijke wijziging vorig jaar namelijk 
geen eigen beleid meer voeren, maar moet 
de zogeheten ‘stedelijke kaders’ van de Cen-
trale Stad volgen. In dit geval: betaald par-
keren. Dat er nu toch een blauwe zone komt 
is een opluchting voor veel bewoners, die 
vreesden voor hoge parkeerkosten. “Maar 
waarom kan het nu ineens wel?” vragen zij 
zich af.

Woordvoerder Johan van Beek noemt de 
stedelijke kaders rond het parkeerbeleid 

‘multi-interpretabel’. Blauwe zones leken 
hierdoor in eerste instantie geen optie. Na 
een brief van het stadsdeel aan de Centrale 
Stad bleek een blauwe zone als tijdelijke 
maatregel echter wél toegestaan. Omdat 
een meerderheid van de Jan de Louterbuurt 
voorstander is van een blauwe zone heeft 
het stadsdeel dan ook besloten deze daad-
werkelijk in te voeren voor de periode van 
twee jaar. Dit met uitzondering van een aan-
tal straten waar al betaald parkeren is.

Niet alleen de Jan de Louterbuurt kampt 
overigens met parkeeroverlast: het stads-
deel stelde begin dit jaar een top zes vast van 
buurten waar de parkeerdruk het hoogst is. 
Of ook al deze wijken een blauwe zone krij-
gen is nog niet zeker. De wethouder Verkeer 
en Vervoer heeft namelijk aangegeven dat 
het stadsdeel hier zelf de kosten van moet 
dragen. 
Op dit moment is nog niet bekend of dit 
voor alle zes de buurten haalbaar is.

Alleen de blauwe lijn ontbreekt nog. 
Foto: Linda El Omari

IK  eindigde mijn eerste co-
lumn met een bericht over 
de verkiezingen en de for-

matie daarna. Inmiddels zijn de par-
tijen in Den Haag al drie maanden 
bezig om een kabinet te (in)formeren 
maar het is nog niet voor elkaar. Ster-
ker nog, er is sprake van een impas-
se. Maar beter langzaam en goed dan 
overhaast een onwerkbare regering. 

Ondertussen gebeuren er in de wereld 
om ons heen veel belangrijker zaken. 
Een groot gedeelte van onze inwoners 
had de afgelopen weken ramadan. 
Door de lange dagen en korte nach-
ten een prestatie van formaat. Daarna 
vierden ze het suikerfeest met familie, 
vrienden en buren. 

Wat mij de afgelopen periode bezig 
hield was de 91e verjaardag van mijn 
allerliefste schoonmoeder en een dag 
later de geboorte van mijn derde klein-
dochter (Eva). Dat zijn toch de mooi-
ste dingen om mee te maken in een 
mensenleven. Dat een moeder rede-
lijk gezond en nog goed bij zinnen zo 
oud wordt. En dat zij, bijna als verjaar-
dagscadeautje, een achterkleinkind 
nog kan en mag meemaken. Zij is niet 
meer in staat om even bij de nieuwe 
nazaat langs te gaan maar dankzij 
de mobiele telefoon met zijn foto- en 
app-mogelijkheden mist ze heel wei-
nig. Het zijn soms ondingen maar voor 
(over)grootouders is het een mooie 
toevoeging om op de hoogte te blijven 
van het familienieuws. 

Voor mijn vrouw en mij betekent de 
nieuwe kleindochter een extra op-
paskind op de dinsdagen vanaf sep-
tember als het ouderschapsverlof van 
zoon en schoondochter weer is afge-
lopen. Ik hoef mij dus als pensionado 
niet te vervelen en dan is er ook nog 
een nieuw kleinkind onderweg. In au-
gustus komt onze eerste kleinzoon. 
Voorlopig dus geen volkstuintje voor 
mij. Ik ben er zelfs nog niet aan toe ge-
komen om een hengeltje uit te gooien. 
Maar het wordt allemaal ruimschoots 
gecompenseerd. Ik voel mij in elk ge-
val een bevoorrecht mens.      

 HANS STAPHORSIUS

► LINDA EL OMARI

Toch blauwe zone Jan de Louterbuurt
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► RENÉ TORLEY DUWEL

Running Blind: hardlopen 
met een buddy en een lint

Machteld Cossee met haar buddy lopen voorop. Foto: René Torley Duwel
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STRIP  door Arta Balina

De stadsvernieuwing in de Bakemabuurt 
wordt nu voortvarend aangepakt. Zes blok-
ken worden gesloopt, twee blokken worden 
gerenoveerd. Alle werkzaamheden vinden 
zo ongeveer gelijktijdig plaats, alle flatge-
bouwen zijn nu onbewoond en staan ach-
ter bouwhekken. Stadgenoot heeft voor de 
meeste ex-bewoners nieuwe woonruimte 
weten te regelen. Maar wie denkt aan de 
bewoners die geen huur betalen, zoals de 
vleermuizen?

Voor een ingrijpende renovatie of sloop van 
gebouwen moet eerst een Flora en Fauna 
Quickscan uitgevoerd worden. Bescherm-
de dier- en plantensoorten moeten ontzien 
worden. In de Bakemabuurt Zuid heeft El-
senLinde bv in opdracht van Stadgenoot de 
Quickscan gedaan. Ze hebben vleermuizen 
aangetroffen en toen een afdoend onderzoek 
uitgevoerd. Zij vonden een grote kraamko-

lonie van wel 60 gewone dwergvleermuizen 
in de kopse gevel van blok 5, dat is het lange 
flatgebouw met onderdoorgang in de Jan Zij-
vertszstraat, en twee paarterritoria. Dit heeft 
tot gevolg dat een ontheffing van de Flora-en-
Faunawet noodzakelijk is. Voor het tegengaan 
van negatieve effecten is mitigatie (verzach-
ting) nodig in de vorm van het aanbieden van 
alternatieve huisvesting. Dat is gebeurd: in de 
Dirk Sonoystraat heeft Stadgenoot op de ge-
vel van een gerenoveerd gebouw vier vleer-
muizenkasten laten aanbrengen.

Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die 
kunnen vliegen. Het zijn zeer nuttige dieren, 
want ze vangen insecten. Gewone dwerg-
vleermuizen jagen op muggen, ze vangen er 
in een nacht zo’n 3000. Dat scheelt ons een 
heleboel jeukende muggenbulten. Dwerg-
vleermuizen zijn klein, zo klein dat ze met 

opgevouwen vleugels met gemak in een 
lucifersdoosje passen. Dat maakt dat ze bij-
voorbeeld door ventilatieroosters in de gevel 
in de spouwmuren kunnen klimmen, hun 
favoriete verblijfplaats. Vleermuizen hebben 
verschillende verblijfplaatsen, winter- en 
zomerverblijfplaatsen en dan nog paarterri-
toria en paarverblijven. In de Bakemabuurt 
gaat het om een zomerverblijfplaats, de zo-
genaamde kraamkolonie en twee paarterri-
toria. In de kraamkolonie worden in juni en 
juli de jonge vleermuizen geboren, in de re-
gel één jong per vrouwtje. De jongen van de 
dwergvleermuis vliegen vlak na de geboorte 
op de buik van de moeder mee, later blijven 
ze achter in de kraamkamer en worden daar 
gezoogd of gevoed.

Hoewel vleermuizen erg oud kunnen wor-
den (soms wel meer dan 20 jaar), zijn ze als 
diergroep kwetsbaar. Uit tellingen is geble-

ken dat de meeste soorten sterk in aantal 
achteruit gegaan zijn en enkele soorten zelfs 
uit ons land verdwenen zijn. Daarom zijn 
alle (ca. 20) soorten vleermuizen in 1973 bij 
de wet beschermd.

Het onderzoek voor het ecologisch rapport is 
uitgevoerd met het oog op renovatie en niet 
op sloop. Zijn de conclusies nu wel van toe-
passing op de grootschalige sloop, van twee 
grote en vier kleine blokken tegelijk binnen 
een paar weken? Is er wel een ontheffing ver-
leend voor sloop in juli, de tijd dat de vleer-
muizen jongen hebben? Hebben de vleer-
muizen voldoende tijd om met hun jongen 
te verhuizen naar de vleermuiskasten? Mis-
schien blijven de jongen wel hulpeloos alleen 
achter in de kolonie, omdat ze nog niet kun-
nen vliegen. Ik hoop voor de vleermuizenko-
lonie en hun jongen dat alles goed gaat.

De gewone dwergvleermuis. Foto: Paul van Hoof

► CHRISTIANE BAETHCKE

Vleermuizenkolonie in 
de Bakemabuurt Zuid 
zit in het nauw

De nieuwe grachtengordel – De realisatie van 
het Algemeen Uitbreidingsplan van Amster-
dam is weer zo’n mooi voorbeeld van ‘kijk 
naar buiten en je ziet waar het over gaat’. 
Het boek gaat over het Algemeen Uit-
breidingsplan (AUP), het Amsterdamse 
plan voor stadsuitbreiding dat in de jaren 
dertig werd ontwikkeld en na de Tweede 
Wereldoorlog werd gerealiseerd. Sloter-
meer en Geuzenveld kwamen er bij (als 
je uit het raam kijkt, kun je dat – als het 
goed is – zien) en ook de andere wijken 
van Nieuw-West plus Bos en Lommer, de 
Watergraafsmeer en Buitenveldert werden 
toegevoegd aan de bestaande stad. 

Het boek laat al deze ontwikkelingen zien, 
met achtergrondinformatie en veel mooie 
foto’s. De schrijvers doken hiervoor diep 
in het Stadsarchief, waar ook een bijbeho-
rende tentoonstelling te zien is tot 16 juli. 
Het boek voelt erg officieel aan, als een  
historische encyclopedie van het Alge-
meen Uitbreidingsplan. Het bevat ook nog 
eens een Engelse samenvatting, veel ver-
wijzingen en voetnoten. Interessant dus – 
als je een planoloog of een architect bent. 
Maar ook de toevallige lezer kan veel leren 
van dit boek; zelfs als je alleen de mooie 
foto’s bekijkt, zie je hoe de stad ooit uit-
breidde. 

Door de grote omvang van het boek (hard-
cover, 416 pagina’s, ik schat dat het ruim 
twee kilo weegt), neem je het niet zomaar 
even mee in je koffer op vakantie. Geen 
zonnige vakantielectuur dus, maar wel 
een prachtig boek voor op je koffietafel. 
Blijf je thuis deze zomer? Heb jij even ge-
luk! Koel drankje erbij, ramen en balkon-
deuren open en bladeren maar!

De Nieuwe Grachtengordel – De realisatie 
van het Algemeen Uitbreidingsplan van 
Amsterdam
Door Marinke Steenhuis (red.), Vincent 
van Rossem, Jeroen Schilt, Paul Meurs, 
Lara Voerman, Minke Walda
Uitgeverij Thoth, 2017

BETER EEN GOEDE BUUR 
DAN EEN VERRE VRIEND

RECENSIE

? ?

Beste lezer,
Op deze plek staat altijd een verhaal 
waarin twee buren uitleggen waarom 
ze zulke goede buren zijn en wat 
hun vriendschap maakt tot wat ze is. 
Maar nu is het mapje met gegadigden 
leeg, terwijl de redactie zeker weet 
dat er nog vele unieke en bijzondere 
verhalen te vertellen zijn.

Wilt u ook graag samen met uw 
buurvrouw of -man een keer worden 
geïnterviewd door één van onze 
redactieleden? Stuur dan een e-mail 
naar gaset@eigenwijks.nl. Wie weet 
staat u dan samen met uw buur in de 
volgende GaSet!

► CHARLOTTE LEHMANN 

Architectonisch zwaargewicht



Eind deze maand wordt duidelijk of de 
buurtbus in Geuzenveld ook na de zomer 
blijft rijden. Weliswaar stijgt het aantal parti-
culiere leden en gebruikers van dit besloten 
vervoer, maar de animo blijft achter bij de 
prognoses van vorig jaar. Bij de start in no-
vember 2016 gingen de initiatiefnemers uit 
van circa 275 leden; het zijn er nu zeventig. 
Zij betalen 10,67 euro per jaar (inclusief tien 
ritten) en vervolgens per rit 53 eurocent. Het 
lagere aantal leden schiet dus meteen een 
gat in de begroting.

De buurtbus rijdt op werkdagen tussen 
8.30 en 17.00 uur en in het weekeinde tus-
sen 11.00 en 15.00 uur een vaste route tus-
sen sportpark De Eendracht en de Tuinen 
van West naar de bushalte voor de Lidl in 
de Aalbersestraat. 
Liesbeth Wit is coördinator van de buurtbus: 
“Onze verwachtingen waren bij de start te 
hooggespannen. Wel gaat het heel langzaam 
iets beter met de bus. Mensen zien ons nu 
vaker in de wijk rijden en dat is samen met 
mond-tot-mondreclame de beste promotie. 
We rijden op een gemiddelde dag twee tot 
drie keer. Vaste klanten die we naar bijvoor-
beeld een fysiopraktijk op de Osdorperweg 
brengen en halen. Ook de mensen van de 
volkstuincomplexen hier weten ons nu beter 
te vinden. Eind juli bekijken we of het ren-
dabel is om door te gaan. Nu heeft het sport-
park er voor het eerste half jaar een aardig 
bedrag ingestoken. Dat kan natuurlijk niet 
onbeperkt zo blijven. We hopen nog meer 
zakelijke leden te krijgen die voor hun gas-

ten betalen. Zo heb ik nu een deal gesloten 
met Fyla Sports op de Osdorperweg. Hun 
klanten kunnen dus voortaan gratis met ons 
busje mee, want zij nemen de kosten voor 
hun rekening.”

De buurtbus vult het gat op dat ontstond 
toen het GVB twee jaar geleden de lus van 
de buslijnen 21 en 61 schrapte. Bezoekers 
van het sportpark moesten sindsdien zo’n 
achthonderd meter lopen van en naar de 
bushalte in de Aalbersestraat. De basisroute 
van de buurtbus start op de Bok de Korver-

weg en vervolgens: Gerda Brautigamstraat 
– Sam van Houtenstraat – Aalbersestraat 
– Cornelis Outshoornstraat – J.M. den Uyl-
straat – Bok de Korverweg.
Alleen leden van de Vereniging voor Beslo-
ten Vervoer Tuinen van West mogen met het 
elektrisch aangedreven busje mee. Dat geldt 
ook voor gasten en gebruikers van het sport-
park en de zakelijke leden (ondernemers 
van het Rijk van de Keizer en de Fruittuinen 
van West).

Meer info: www.vervoertvw.nl

Of chauffeur Syllun Man nog lang achter het stuur van de buurtbus kan zitten is nog de vraag. 
Foto: Shirley Brandeis
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► RENÉ TORLEY DUWEL

Toekomst buurtbus nog onzeker

Zwart-op-wit staat het niet maar het 
stadsdeel wil een einde aan verdere 
groei van het aantal horecazaken rond 
Plein ’40-’45. Tegelijkertijd willen het 
stadsdeel en de uitbaters gastheren en 
–vrouwen inzetten om overlast voor de 
buurt te beperken.

Er mogen zich vanaf 2018 alleen lunchrooms 
en dergelijke (‘daghoreca’) vestigen rond 
Plein ’40-’45. Zo’n beperking komt waar-
schijnlijk in het bestemmingsplan Sloter-
meerlaan 2018 te staan.
Leegkomende winkelpanden worden sinds 
enkele jaren vrijwel allemaal horecazaken die 
doordeweeks tot één uur ’s nachts en in het 
weekeinde tot drie uur open zijn. Dat levert 
geluid-, stank-, parkeer- en vuiloverlast voor 
omwonenden. Mensen slapen noodgedwon-
gen met oordoppen in en moeten ramen en 

deuren dichthouden. Ook signaleren omwo-
nenden drugshandel en prostitutie in auto’s 
in de straten bij het winkelcentrum.
De koerswijziging van stadsdeel Nieuw-
West is gekomen onder druk van bewoners. 
Ze zijn het spuugzat om tot diep in de nacht 
uit hun slaap te worden gehouden. Na slui-
tingstijd blijven horecagasten vaak een tijdje 
rondhangen en houden ze straatraces.
De afgelopen maanden zijn vanuit de buurt 
ruim honderd klachten ingediend. “De enige 
reactie is een ontvangstbevestiging, verder 
hoor je niets. Na zeven uur ’s avonds is de af-
deling Handhaving sowieso dicht, dus daar-
aan hebben we ook niks. En politie zie je niet.”

De politie heeft wel op 26 juni bij een inval 
in het Turkse restaurant Ada computers en 
de administratie in beslag genomen. De eige-
naar wordt ervan verdacht betrokken te zijn 

bij witwaspraktijken. Drugsgelden zouden 
zijn gebruikt om Ada en het in aanbouw zijn-
de restaurant Suada aan de Oostoever van de 
Sloterplas te financieren. Al een jaar lang ligt 
daar het werk stil, terwijl de horecazaak ge-
bruiksklaar is. De gemeente is nog steeds be-
zig met een integriteitsonderzoek naar deze 
eigenaar. Deze ontkent dat hij verdachte is in 
dit onderzoek. Volgens hem gaat het om de 
vorige eigenaar van Ada. Hij maakt binnen-
kort bekend wanneer Suada opengaat.

Veel omwonenden zijn op zich blij met de 
horeca maar ze willen dat de gemeente werk 
maakt van toezicht en handhaving. Buurtbe-
woners erkennen dat dankzij de horeca het 
gebied er op vooruit is gegaan. Jaren geleden 
was het ’s nachts riskant om op straat te lo-
pen. Het fietspad stond bekend als ‘roofrou-
te’. Tegenwoordig gaan bewoners met een 
gerust hart in het donker naar buiten.
Horecaondernemers zijn bereid met het 
stadsdeel en bewoners te zoeken naar op-
lossingen. Ze willen bijdragen aan de inzet 
van gastheren en –vrouwen, die overdag al 
te vinden zijn in winkelgebieden en stations 
(‘gele hesjes’). Hun aanwezigheid moet er-
voor zorgen dat bezoekers stiller en sneller 
huiswaarts keren.
In opdracht van het stadsdeel komt er ook 
een onderzoek naar het huidige winkel- en 
marktgebied. Bedoeling is op basis hiervan 
het gebied aantrekkelijker te maken. Omwo-
nenden schamen zich voor hun omgeving en 
vragen minder snel kennissen op visite.
De buurt heeft ook last van dronken mensen 
op het plein en rondom het water aan de Van 
Tienhovengracht. Het stadsdeel overweegt 
een alcoholverbod, zoals bij winkelcentrum 
Osdorp.

► RENÉ TORLEY DUWEL

Rem op horeca rond Plein ’40-‘45
Buurt is overlast van uitgaanspubliek spuugzat

Ja-nee

Er zijn buurtbewoners en zelfs 
journalisten met een nee-
nee-sticker op hun brieven-

bus en daar begrijp ik echt helemaal 
niets van. Kijk, dat je niet zit te wach-
ten op de reclamefolders met de 
weekaanbiedingen van winkels waar 
je misschien nooit komt, is logisch. 
Maar dat je geen huis-aan-huisbla-
den in de bus wil, kan er bij mij niet 
in. Zo mis je namelijk naast de GaSet 
ook elke week de Westerpost. Daarin 
staat altijd wel iets wat je nergens an-
ders leest. En wie het kleine nieuws 
niet eert, is het grote niet weerd, zei 
mijn vader vroeger nooit. Maar áls hij 
het gezegd had, was ik het natuurlijk 
volmondig met hem eens geweest. 
Nu is het verspilde energie om hier 
iets te schrijven voor iedereen met 
een nee-nee-sticker op de deur, want 
die zien dit dus niet. U, verstandige 
buurtbewoner met brede belangstel-
ling, ziet dit gelukkig wel. Al kan het 
ook zijn dat u niet weet hoe je aan 
zo’n nee-nee-sticker kunt komen, 
maar daar gaan we even niet van 
uit. Enfin, dankzij die Westerpost 
belandde ik half juni op een plek 
waarvan ik het bestaan niet kende: 
een klooster. In Nieuw-West. In de 
Derkinderenstraat, waar tien Fran-
ciscaner broeders samenwonen. On-
geveer evenveel bezoekers kwamen 
er langs tijdens die open dag. Er was 
een rondleiding door de bibliotheek, 
huiskamer en kapel en je kon alles 
vragen over de best wel rare kleding 
van de broeders. Ook waren er gratis 
paaskransjes, die verdacht veel op 
kerstkransjes leken. Het opmerke-
lijkste nieuws hoorde ik toen ik wat 
vroeg over de dagelijkse bezigheden. 
Die vinden plaats volgens een vast 
schema en bestaan voor een groot 
deel uit religieuze activiteiten. Alleen 
op zondag wordt afgeweken van het 
vaste patroon. Niet omdat het de dag 
des Heeren is, maar vanwege een 
andere religie. Op zondag worden 
de tijden van de mis afgestemd op 
Studio Sport. En tot overmaat van 
verrassing bleek de overste een sei-
zoenkaart van Ajax te hebben. Dat 
hadden we zonder huis-aan-huisblad 
allemaal niet geweten. Ja-ja.

HUGO HOES

Drugsgelden zouden bij restaurant Ada zijn witgewassen. Foto: René Torley Duwel

► CHARLOTTE LEHMANN 

Architectonisch zwaargewicht
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Bij de Natureluur wordt voor de tweede keer 
de vakantie ingeluid met de Buurtcamping 
Sloterpark. Middels Buurtcamping Sloter-
park creëren we een vakantie voor iedereen, 
jong of oud/rijk of arm. Leer nieuwe buren 
kennen, struinend over de camping, met de 
toiletrol onder de arm. De Buurtcamping Slo-
terpark zal plaatsvinden van vrijdag 21 t/m 
zondag 23 juli.

Nieuwe buren ontmoeten
Voor de organisatie is het de derde keer dat 
zij de camping organiseren. Door de jaren 
heen hebben zij al veel ontmoetingen tot 
stand zien komen en vriendschappen zien 
ontstaan. Zowel de club vrijwilligers die de 
camping mogelijk maken als de groep vaste 
bezoekers zijn een echte Buurtcamping fami-
lie geworden.
“Het kan ook niet anders. Met een toiletrol 
onder de arm valt alle gêne weg waardoor je 
elkaar echt goed kan leren kennen”.

Vol programma
Het thema van de Buurtcamping dit jaar is 

‘Yes we Camp’. Iedereen kan op zijn of haar 
manier mensen ontmoeten, sporten en ont-
spannen! Het ontmoeten, sporten en ontspan-
nen zijn dan ook de dagthema’s van dit jaar. 
Om een greep uit het voorlopig programma 
te nemen: op vrijdag gaan we salsa dansen 
met Rolf en komt Hugo Hoes verhalen ver-

tellen bij het kampvuur. Op zaterdag is er 
een Indianen zeskamp en op zondag sluiten 
we de camping af met de traditionele bingo. 
Met de Buurtcamping Sloterpark gunnen we 
iedereen een onbezorgd weekend. Daarom 
zijn alle programmaonderdelen, samen met 
het eten en drinken, bij de prijs inbegrepen.

Geef je snel op!
De kaartverkoop is in volle gang. Boek dus 
snel je plekje op onze camping! Kaarten bestel 
je via de site sloterpark.debuurtcamping.nl. 
Voor een reguliere tentplek betaal je vijftien 
euro of 2,50 euro als je in het bezit bent van 
een Stadspas. Per kampeerder betaal je even-
eens vijftien euro (of 2,50 euro met Stadspas). 
Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen gratis 
mee kamperen.
Heb je vragen? Of wil je een handje helpen? 
Mail dan naar sloterpark@debuurtcamping. 
De Buurtcamping Sloterpark is (mede) moge-
lijk gemaakt door Eigenwijks met gelden van 
de regiegroepen Geuzenveld en Slotermeer.

Kamperen is hip in Slotermeer!
Wil je alvast een nachtje oefenen met het 
kamperen in eigen buurt? Dat kan! Sinds 
twaalf jaar kent Slotermeer een eigen Buurt-
camping. Een feest voor jong en oud! Dit jaar 
vindt deze plaats op 15 juli, op het grasveld 
aan de Burgemeester Vening Meineszlaan, 
tussen de Burgemeester Fockstraat en de 
Harry Koningsbergerstraat.

Als ik in de buurt met bewoners een praatje 
maak hoor ik vaak de klacht dat ze in de va-
kantieperiode vaak zo alleen zijn. De kinde-
ren en kleinkinderen zijn met vakantie en er 
is dan haast niemand die naar hen omkijkt. 
Er wordt ook gemopperd dat alle clubjes in 
de wijkcentra stilliggen en dat ze dus ook die 
contacten wekenlang moeten missen. 
Ik ben dat maar eens gaan uitzoeken. Dan 
blijkt dat er in de maanden juli en augustus 
inderdaad veel sluit, maar ik was tegelijker-
tijd blij verrast dat er nog heel veel gewoon 
doorgaat – voor de achterblijvers.
Onderstaand een zo volledig mogelijk over-
zicht van wat er voor ouderen allemaal nog 
te doen is in de zomermaanden. 

Het Pluspunt
Maandag 9.00 - 12.00 uur Breiles 
Maandag 13.00 - 16.00 Spelletjesmiddag
Dinsdag 12.00 - 15.30 uur Spelletjesmiddag
Woensdag 12.00 - 13.00 uur Buurtlunch
Donderdag 10.00 - 12.00 uur Koffiegroep 
voor ouderen
Vrijdag 12.00 - 14.00 uur Schilderclub

Honingraat
Maandag 13.30 - 16.00 uur Tafeltennis voor 
50+
Dinsdag 10.00 - 11.00 uur Feelfitgym 50+
Dinsdag 11.30 - 13.00 uur Atelier Angelworks
Dinsdag 12.00 - 14.00 uur Kickboksen voor 
vaders
Donderdag (vanaf 27 juli) 9.00 - 12.00 uur 
Breien voor dames

Ik zie bij dit programma dat het niet alle-
maal voor ouderen is.

Buurthuiskamer De Brug
In principe sluit de Brug niet dus de meeste 
activiteiten gaan gewoon door. Iedereen is 
welkom.

Activiteiten van ESAN op diverse locaties:
Het Honk, Jan de Louterpad 8
Dinsdag 10.00 - 12.00 uur Koffieinloop
Dinsdag 12.00 - 13.00 uur Lunch
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur Klaverjassen
Zondag 11.00 - 15.00 uur Zondagmiddag-
salon elke derde zondagmiddag in juli, 
augustus en september 

De Schakel, Paul Scholtenstraat 36A
Maandag 10.00 - 12.00 uur Koffieinloop
Maandag 12.00 - 13.30 uur Lunch
Maandag 14.00 - 15.00 uur Gymnastiek voor 
ouderen
Zondag vanaf 13.30 uur Elke tweede zon-
dag van de maand bingo 

Ik hoop dat er iets voor iedereen bijzit. Mis-
schien maakt u wel vrienden of vriendinnen 
en heeft u daar na de vakantie ook plezier 
van. Als u van deze activiteitenlijst gebruik 
heeft gemaakt wilt u dan voor de volgende 
GaSet een reactie geven. We kunnen dit dan 
voor volgend jaar nog een keer herhalen.
De redactie van de GaSet wenst u allemaal 
een fijne vakantie toe - of u nu thuis blijft of 
er op uit trekt.

► THEA SCHAAFSMA 

Activiteiten in de 
zomer voor ouderen 

Op 23 juli is er bij Stichting de Brug 
(Aalbersestraat 248A) de Pasar 
Jembatan – de jaarlijkse Indische 
markt met muziek, dans, eten en 
drinken. Van 12.00 tot 18.00 uur in 
de voormalige kloostertuin en bin-
nen de Brug. De toegang bedraagt 
zes euro per persoon, kinderen tot 
twaalf jaar gratis. Iedereen is van 
harte welkom om dit feest een keer 
mee te maken. Ingang rechts van 
de Brug, door het poortje.

In de vorige editie van de GaSet sprak ik 
met een jong jazzfenomeen uit Slotermeer, 
Kees Krabben. Dit keer spreek ik met Alan 
Laurillard in café Westside aan de Burge-
meester de Vlugtlaan. Alan heeft zoveel 
gedaan dat ik iedereen aanraad Wikipedia 
te raadplegen of naar zijn website te gaan: 
www.alanlaurillard.nl. 

Wie is Alan Laurillard? 
“Je hebt me al eens kunnen zien bij de we-
reldberoemde Geluksdisco in Westside. Ik 
ben componist, workshopleider, saxofo-
nist, geluidskunstenaar. Ongeveer vijf jaar 
geleden kwam ik hier wonen. Dicht bij de 
natuur en in een buurt waar veel dingen 
gebeuren. Ik woon vlakbij de Sloterplas en 
het park. Fijn, buiten het centrum en toch zo 
dichtbij. En zoveel verschillende mensen.”

Rijke geschiedenis
Ter voorbereiding op ons gesprek heb ik 
Wikipedia geraadpleegd. Daar zie je onder 
meer hoe zijn oeuvre tot stand komt.

Hoe voelde het om in 1982 de Boy 
Edgar Prijs te krijgen toegekend, de 
belangrijkste prijs in de jazzwereld? 
“Ik was stomverbaasd toen ik een telefoon-
tje kreeg en hoorde dat ik die prijs had ge-
wonnen. Ik was nog jong en ik had als een 
gek gewerkt in de muziek, in Groningen. 
Met de band De Noodband kreeg ik lande-
lijke en internationale bekendheid. Dit was 
opgevallen bij de Stichting Jazz NL, die de 
prijs toekent. Erna konden we op steeds 
grotere en belangrijkere podia spelen. Ook 
kregen we vijfduizend gulden mee. Ik was 
zesendertig jaar en het was een grote eer om 
die prijs te krijgen.”  

Wat doe je nu? 
“Ik ga weer met het Greetje Bijma Kwintet 
(werelds stemkunstenaar) in Nederland en 
Europa spelen. Eerst komen daar wat vi-
deo’s van op YouTube. Dan speel ik ook met 
het Blaastrio trompet Mo Satch. We spelen 
muziek van Louis Armstrong. Wel wat ver-
hipt hoor, ‘Gospely’! Daarnaast speel ik in 
een ensemble met kerkorgel. Moderne or-
gelmuziek, en dat heet Up there trio met 
Greetje Bijma. Check ook mijn soloact: Jerk-
station met hippe beats op YouTube.”

Samplekunstenaar wat is dat? 
“Mijn zoon kwam eens thuis met hiphop-
muziek. Geweldig, het ritme, de ritmische 
samples en beats die ze gebruiken. Wat 
jonge mensen doen is altijd goed om naar te 
luisteren en mee te nemen. Arrangeren voor 
normale composities en toevoegen van ver-
schillende geluiden, sequencen. Ik houd 
ook van wereldmuziek. In de jaren zeventig 
en tachtig gaf ik workshops in Groningen 
met verschillende muzikanten, die allemaal 
wilden begrijpen hoe geluiden werkten.”

Er is veel jeugd in Slotermeer en Geuzen-
veld. Heb je een boodschap voor hen? 
“Jazeker! Heb veel vertrouwen in je ei-
gen ding. Heb vertrouwen in jezelf. Volg 
je droom en werk keihard. Toon passie in 
wat je doet en ga ervoor! Ik heb mijn eigen 
winkel gecreëerd, mijn eigen ding. Ik was 
universitair geschoold op een ander gebied, 
maar rond mijn vierentwintigste koos ik 
voor de muziek en nu zit ik hier met jou te 
praten. Ik heb veel geluk gehad dat het na 
de oorlog goed ging in Amerika. Dus 
financieel kon ik deze kans grijpen.” 

Buurtcamping Sloterpark komt er weer aan

► KAMAL BERGMAN

Slotermeer is rijk 
aan muzikanten

Foto: Alan Laurillard

Indische markt 2017
OPROEP

Op de Indische markt is er veel dans en muziek.
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Met de Scootmobiel club 
lekker de natuur in
Elke tweede dinsdagmiddag van de maand gaan 
we met enkele gebruikers van een scootmobiel een 
tocht maken door de natuur van Nieuw-West. De 
groep varieert van 10 tot 15 deelnemers.
Wij zoeken een of twee vaste begeleiders op de 
fiets, om deze groep veilig over te laten steken bij 
drukke punten en tijdens de tocht te begeleiden.
Het is één keer in de maand op 11 juli, 8 augustus, 
12 september en 10 oktober; vertrek om 13.30 uur 
vanaf het Huis van de Wijk het Pluspunt en terug 
ongeveer om 16.30 uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden, onderweg is er een koffie- of theestop.
Interesse en aanmelden bij Evert van Maanen 
op 06-10318777 of bij Loes Bartelings 
(Pluspunt 020-6112083).

We zijn van februari tot en met mei 
bijna elke week bij mensen met 
verschillende beroepen wezen kijken. 
We hebben allerlei rondleidingen 
gekregen. De ene keer waren we bij 
een opticien, de andere keer bij een 
dierenverzorger. En zelfs zijn we een 
keertje bij een animator geweest. Dat 
was erg leuk.

Een keertje waren we bij de 
Voedselbank. Dat vonden we 
wel indrukwekkend. We vonden 
het allemaal heel interessant en 
we kunnen niet wachten om 
zelf aan de slag te gaan.

Veel vermaak op het afvalfestival tijdens 
Nationale Buitenspeeldag

Niet schelden a.u.b!
Op zaterdag 9 september 2017 van 10 tot 16 uur is 
weer onze jaarmarkt langs het Kruisherenpad en 
op het Lambertus Zijlplein. 
Vermoedelijk zijn de kramen al allemaal weg als 
de GaSet uitkomt, maar u kunt het uiteraard nog 
wel proberen. U kunt bellen naar telefoonnummer 
06 83 26 68 396. Door nare ervaringen krijgt u niet 
meteen iemand aan de telefoon. U kunt inspre-
ken, een sms sturen of via whats app. Als de kra-
men allemaal gereserveerd zijn, dan hoort u dat 
bij het bellen. Het is jammer dat het zo moet, maar 
er wordt te vaak vergeten dat Nicole een vrijwil-
liger is en het niet leuk vindt om uitgescholden te 
worden. Dit gebeurt namelijk regelmatig.
Dit jaar is de sportmarkt, die anders op het Os-
dorpplein is, ook bij ons aangesloten.
Laten we in ieder geval maar vast duimen voor 
een mooie gezellige dag.

Vakantiebericht OBA
In de vakantie zijn zowel de OBA (Openbare Bi-
bliotheek Amsterdam) in Slotermeer als die in 
Geuzenveld gewoon open. Dit alle dagen behalve 
de zondag en in Geuzenveld ook niet op zaterdag. 
Tijdens de vakantieperiode kunt u boeken voor 
zes weken meenemen. Leen een boek en neem het 
mee naar het park, op vakantie of naar het zwem-
bad! Goed om te weten: de boete voor het te laat 
terugbrengen van boeken is 
voor kinderen afgeschaft. U 
kunt bij ons ook gewoon de 
krant lezen of een tijdschrift.

Lancering van het Magazine 
Amsterdam 
Vertelt op vrijdag 14 juli, 13.00 uur
Het Magazine is een resultaat van de samenwer-
king tussen jongeren en ouderen in de wijk. Jon-
geren en ouderen wisselden hierbij verhalen uit 
over de wijk. Schrijver Abelkader Benali en foto-
graaf Maarten Tromp gaven les. Een deel van de 
groep ging met de camera op stap, een ander deel 
schreef teksten. De lancering van het Magazine 
wordt feestelijk aangekleed met een hapje en een 
drankje. U bent van harte welkom, we beginnen 
om 13.00 uur in de OBA in Slotermeer.

Kijk voor meer activiteiten in de zomervakantie 
op www.oba.nl/geuzenveld
en www.oba.nl/slotermeer 
Kijk voor andere activiteiten van de OBA op de 
website: www.oba.nl. U kunt terecht in al onze 25 
vestigingen.

Ons adres 
De OBA Slotermeer zit in De Honingraat, 
Slotermeerlaan 103E
De OBA Geuzenveld zit in het Pluspunt, 
Albardakade 3.
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Beter hadden we het ons eigenlijk niet kunnen 
wensen. De zon scheen, er hing geen druppel in de 
lucht en de mensen kwamen van her en der om te 
helpen afvalprikken, buiten te spelen en te relaxen 
op het gras. Op woensdag 14 juni was het weer 
Nationale Buitenspeeldag waarbij zoveel mogelijk 
kinderen buiten konden spelen.

In het Gerbrandypark vond echter tegelijkertijd 
het Afvalfestival plaats. Een groot succes met 
een enorme opkomst. Op het voetbalveldje werd 
fanatiek en nonstop gevoetbald, even daarnaast 
konden de kinderen touwtrekken en een 
uitdagende hinderloopbaan lopen.

Overal rondom het veld, bij de bosjes, liepen 
kinderen met vuilniszakken en prikkers. In ruil 
voor een prikkie mochten ze namelijk op het grote 
springkussen springen. Verborgen in de schaduw 
van de bomen ‒ de zon scheen immers behoorlijk 
‒ vond je ouders, vrijwilligers en anderszins 

nieuwsgierige buurtbewoners die genoten van een 
kopje thee, koffie of een verfrissend glas water.

Al met al was het een enerverende dag, waar 
iedereen die aanwezig was met volle teugen van 
heeft genoten. 
Volgend jaar weer? Wij hebben er alweer zin in en 
hopelijk zien we jullie dan ook!

… mocht je op het grote springkussen.

Foto’s: Vooruit

In ruil voor een prikkie… 

Welke ploeg is de sterkste?



Foto boven: Dieren 
verzorgen is een 
leuke bezigheid.

Foto onder: Bij de 
Voedselbank.

Foto’s: Vooruit. 
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GaSet mag 5 x 2 vrijkaarten weggeven voor de première Welterusten, Kleine 
Beer van Theater Terra op zondag 24 september om 14:30 uur. 
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► IVANKA JOKIC

Ik wil mijn woning ruilen 

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

Redactie Ada Wallien, Arta Balina (strip), Christiane Bae-
thcke, Henriette de Willigen, Kamal Bergman, Leo Koning, 
Linda el Omari, René Torley Duwel, Rose van Dongen, 
Sanya Berkhout (GaSet Junior) en Thea Schaafsma met on-
dersteuning van Marleen Bressinck (Stichting Eigenwijks) 
en Dorèndel Overmars.

Correspondenten Massoud Memar en Ivanka Jokic
Columnisten Carlo Panoet, Hans Staphorsius en  
Hugo Hoes 
Literair recensent Charlotte Lehmann
Met bijdragen van De Meervaart en Jan Wiebinga

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 20 september 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.

Naam: Frans Stefels
Wijk: Geuzenveld
Leeftijd: 53 jaar
Nationaliteit: Nederlander
Hobby’s: fotografie, sport (zwemmen, 
hardlopen, fietsen)

Ik ben een geboren en getogen Amster-
dammer. Ik ben getrouwd en heb twee 
dochters. Ik heb tot mijn 30ste gevoetbald 
bij AFC Amsterdam, daarna 10 jaar geroeid 
bij ZZV in Zaandam, een aantal jaar aan 
hockey gedaan en nu zwem en fiets ik en 
loop ik hard. Daarnaast houd ik me vooral 
bezig met fotografie. Ik maak graag foto’s 
van roofvogels en oude gebouwen (‘urbex’ 
fotografie). Ik werk als fysiotherapeut .
Sinds 1989 is er veel veranderd in de wijk. 
De Sam van Houtenstraat was destijds 

een redelijk goede winkelstraat met veel 
winkelend publiek en gevarieerde buurt-
winkels. Het is nu veel van hetzelfde. Wel 
heeft Toko Makassar zich al die jaren weten 
te handhaven met zijn heerlijke gerechten. 
De beste toko in town, naar mijn mening! 

Er vindt meer en meer verloedering van de 
buurt plaats en dan heb ik het met name 
over de rotzooi die iedere morgen weer 
op straat ligt. Kleine moeite om je afval 
in de afvalcontainers te gooien. De ratten 
vinden het prima, want die zie je overal. Ik 
hoop dat de buurt er eens weer op vooruit 
zal gaan nu de laatste oude huizenblokken 
worden gesloopt en er nieuwbouw plaats-
vindt. Hopelijk komen mensen tot het be-
sef dat het een kleine moeite is om zelf je 
buurt leefbaar te houden.

Ik woon in Geuzenveld aan de Colijn-
straat. Tegenover mijn woning staat het 
Parkrandgebouw waar toeristen naartoe 
komen om het te bewonderen want het is 
een mooie en aparte architectuur. Achter 
dat gebouw ligt het mooie Eendrachtpark 
met zijn grasvelden waar mensen kun-
nen genieten. De Albardagracht heeft veel 
groen aan zijn oevers waar vele watervo-
gels in huizen.

Het Huis van de Wijk met bibliotheek or-
ganiseert veel activiteiten voor kinderen 
en ouderen. Faciliteiten voor kinderen 
zijn er, naast de speeltuinen en scholen. 
Vlakbij zijn twee winkelcentra. En het 
openbaar vervoer is goed geregeld. Over-
al in mijn omgeving werkt men aan de re-
novatie van gebouwen en de verbetering 
van stoepen en wegen. Mijn omgeving 
wordt elk jaar mooier en plezieriger om 
er te wonen en te leven.

Wat het sociale gedrag van de bewoners 
betreft zijn we heel flexibel. We volgen op 
vele manieren het beroemde motto van 
Amsterdam dat mensen moeten leven 
zonder te veel regels of beperkingen.
 
Speciaal bij kinderen koesteren we dat 
gevoel van vrijheid in gedrag zodat ze 
later hun eigen leven kunnen leiden. Als 
uw kind papier of een blikje op de stoep 
gooit… hier vindt men dat gewoon. Als 
uw kind met zijn fietsje de winkel inrijdt, 
er hard schreeuwt of hysterisch huilt, dan 
gaat niemand u als ouders daarop aan-
spreken. Ze kunnen in een kledingwinkel 
verstoppertje spelen en rondrennen. Als u 
met uw kind in de bibliotheek bent dan 
kan het daar hard praten, huilen en on-
belemmerd rennen of boeken op de vloer 
gooien. De boeken worden toch door het 

personeel opgeraapt. Dat is bij ons in 
Geuzenveld allemaal geen probleem.

Niet alleen kinderen worden zo bediend. 
Ook krijgen volwassen mensen de kans 
om hun manier van sociaal gedrag te to-
nen. Bijvoorbeeld als u van ratten en mui-
zen houdt, dan kunt u hen voeren met de 
resten van uw eten. Zet uw vuilniszak-
ken naast de vuilcontainers op de grond 
ook al is de container nog niet eens half 
gevuld. Ratten en vogels maken de zak-
ken wel kapot en de vuilnis wordt over 
de volle breedte van de straat verspreid.
En u hoeft zich niet te houden aan de 
vaste ophaaldag van het grofvuil. U kunt 
het gewoon elke dag van de week op het 
trottoir zetten!

Als iemand interesse heeft van woning te 
ruilen dan kan hij/zij zich bij mij melden.

Alles kan in Geuzenveld. 
Foto: Christiane Baethcke

► LOTJE EN CHRISTIANE BAETHCKE

Mededeling van het hondje

Voel mijn hart
Mijn maatje Cindy is nu al meer dan 
een jaar bij ons en ja, ik kan zeggen, ze 
is ingeburgerd. Misschien niet zoals ik 
want ik ben hier niet geboren maar wel 
getogen. Maar Cindy is hier echt thuis. Ze 
kan fietsen, trammen, autorijden, aan de 
riem lopen, met vreemde hondjes kennis 
maken en die vindt ze allemaal even leuk. 
Dat was in de begintijd toch wel anders! 
Cindy was nog niet zo lang bij ons en wij 
wandelden in Park de Kuil. Natuurlijk 
mogen wij daar los. Op een stuk weg 
tussen de bomen zagen wij in de verte een 
wat grotere hond aan komen lopen. Cindy 
schrok heel erg en liep pardoes de andere 
kant op en weg was ze. En vrouwtje maar 
roepen: “Cindy, Cindy, kom!” Normaal 
komt ze dan altijd gelijk blij aangerend. 
Maar nee, vrouwtje kon roepen wat ze 
wou, geen Cindy te zien. 

Ten einde raad zijn we naar huis gegaan 
om te kijken of ze daar was; onderweg 
hebben wij onze buurvrouw nog gebeld, 

die kwam ons tegemoet. Ook rond het huis 
zagen wij geen Cindy. Dan de garagedeur 
geopend om naar binnen te gaan en wie 
kwam daar aangerend? Onze kleine rooie 
Cindy glipte naar binnen. Achter haar aan 
een grote zwetende Marokkaanse man. Hij 
was vreselijk buiten adem en vertelde met 
pauzes, waarin hij naar adem hapte, dat 
hij in de auto zat en Cindy over straat zag 
lopen. Hij zette snel zijn auto aan de kant 
en heeft haar dan al rennende achtervolgd 
tot de ingang van onze garage, bang dat 
ze overreden zou worden. En Cindy 
rende natuurlijk steeds harder omdat ze 
doodsbang was voor hem. Uitverteld riep 
hij uit: “Voel mijn hart! Voel mijn hart!” 
Hij pakte de hand van ons vrouwtje en 
inderdaad, het bonkte vreselijk. “Ja”, zei ze 
en pinkte een traantje van opluchting weg.

Gelukkig is Cindy nooit meer weggerend. 
En bij deze nog een keer hartelijk 
bedankt aan de onbekende man, die mijn 
teckelvriendin Cindy wou redden!

GaSet 
portret

Geuzenveld en Slotermeer is een wijk met veel verschillende 

nationaliteiten. Fotograaf Massoud Memar portretteert voor 

GaSet ieder nummer een andere buurtbewoner. Wil je ook op 

de foto? Mail dan naar Massoud: m.me18@ymail.com.

Theater Terra, bekend van ‘Kikker’ en 
‘Raad eens hoeveel ik van je hou’, brengt 
het wereldberoemde prentenboek ‘Wel-
terusten, Kleine Beer’ tot leven in een 
nieuwe familievoorstelling voor iedereen 
vanaf vier jaar.

Kleine Beer kan niet slapen. Hij is bang 
voor het donker. Grote Beer brengt steeds 
een groter lichtje naar Kleine Beer. Uitein-
delijk neemt hij zelfs de maan voor hem 
mee en alle fonkelende sterren.
Grote Beer, Kleine Beer en hun berengrot 
komen nu voor het eerst naar het theater. 
Na de voorstelling mag iedereen met Klei-
ne Beer op de foto!
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 augustus krijg je 
bericht of je een van de gelukkigen bent!
 
Theater de Meervaart, Meer en Vaart 300, 
Amsterdam, www.meervaart.nl 


