
Lichtjes, oliebollen 
en voornemens

Begin november loop ik in het winkel-
centrum en laat mijn gedachten de 
vrije loop. ‘Nooit op de dingen vooruit 
lopen’ is mijn motto. Terwijl ik om me 
heen kijk, vraag ik me af waar deze 
gedachte zo plots vandaan komt. Aha, 
er wordt hard gewerkt om de kerstver-
siering in de hal aan te brengen, de 
kerstboom staat al in zijn volle glorie 
te prijken. Een paard in een etalage? 
Na goed kijken zie ik dat het de schim-
mel van Sinterklaas is. Lichtjes en de 
winterversiering omlijsten het Sinter-
klaashuis. Mooie combinatie.

Toch knipper ik even met mijn ogen. 
Zie ik werkelijk wat ik zie, loop ik een 
maand achter? Buiten gekomen staat 
daar de vertrouwde oliebollenkraam, 
dus toch december? Thuis toch even 
de kalender raadplegen. Zie, het is 
nog steeds begin november. Tegelij-
kertijd herinner ik me dat begin januari 
de paaseitjes al verleidelijk in de win-
kels liggen te pronken. Er vroeg bij zijn 
is het toverwoord.

Wanneer u dit leest, zijn de kerstda-
gen nabij en dient het nieuwe jaar zich 
spoedig aan. Een tijd van bezinning, 
aanhalen van vriendschappen en fa-
miliebanden verstevigen. Al snel ko-
men we terecht bij het bedenken van 
onze goede voornemens voor het ko-
mende jaar. Doet u mee?

Ik moet bekennen dat mijn voorne-
mens altijd snel sneuvelen en ben tot 
de conclusie gekomen dat dit niet goed 
voor me is. Toen ik me hiervan bewust 
werd, heb ik meteen mijn illusies laten 
varen. Hoewel, niet helemaal. Dit ga 
ik met u delen. Ieder jaar neem ik me 
voor om géén voornemens te maken. 
Dit lukt altijd wonderwel en ook zonder 
schuldgevoel. Ik moet zeggen, het be-
valt me prima.
 
Goede dagen, goede jaarwisseling en 
een jaar met wellicht toch goede voor-
nemens.

Kijk niet om,
Kijk niet vooruit,
Kijk nu.

ROSE VAN DONGEN

Grote kans dat Slotermeer zijn gezicht 
kent, want Jeroen Jonkers loopt vaak 
rond op Plein ’40-’45 en drinkt er dan 
met iedereen een kopje koffie. Alleen 
weten de meesten niet wie hij precies is. 

Nou, Jeroen Jonkers is kwartiermaker Plein 
’40-’45. Hij moet het kwakkelende plein 
nieuw leven inblazen, er een bruisend plein 
van maken. Om te beginnen volgend jaar al, 
met themamarkten en pop-up stores in het 
winkelcentrum. Jonkers was eerder kwar-
tiermaker in de Jan Evertsenstraat. ‘Ik Geef 
om de Jan Eef’ werd opgericht door buurtbe-
woners na de dodelijk afgelopen overval op 
juwelier Fred Hund. Mede dankzij Jonkers 
keerde het tij in de Evertsenstraat, die kamp-
te met leegstand en criminaliteit. 

Plein ’40-’45 kwam dit jaar negatief in het 
nieuws door incidenten. Zo raakten demon-
strerende Turken slaags met de ME en moest 
restaurant Ada sluiten vanwege een witwas-
onderzoek. Ook waren er incidenten rond 
Halal Fried Chicken, waarvan de eigenaar 
werd doodgeschoten.

Jonkers werkt samen met omgevingsmana-
ger Plein ’40-‘45 Redouan Boussaid. Ze pra-
ten met bewoners en ondernemers, zitten 
bij buurtbijeenkomsten en overleggen met 
marktkooplieden, projectontwikkelaars en 
andere belanghebbenden. Om uit te vinden 
waar de pijn zit en om ideeën op te doen voor 
het revitaliseren van het plein.

Zo zitten ze ook op Facebook (Groep Toe-
komst Plein ‘40-‘45) waar iedereen kan aan-
geven wat er met het plein moet gebeuren. 
Eind november organiseerde Jonkers een 
bijeenkomst in café Westside waar hij met 
dertig bewoners brainstormde over het plein.

Veel reacties hebben betrekking op het een-
zijdige aanbod op de markt en het ontbreken 
van een ‘normale’ Hema. Maar ook zoiets als 
de plastic tasjes die op het marktterrein rond 
dwarrelen is velen een doorn in het oog. 

Daarom start binnenkort project ‘Zero Mika’ 
(nul plastic) om kooplieden en bezoekers een 
alternatief aan te bieden, zoals afbreekbare 
papieren zakken.

Er komt ook een straatconciërge die de boel 
in de gaten houdt. Jonkers: “Mensen moeten 
snel gaan merken dat er echt wat gebeurt en 
het niet alleen bij mooie woorden blijft. We 
proberen iedereen hierin mee te nemen. Een 
buurt veranderen doe je samen.”

Jonkers: “We hebben met de horecaonderne-
mers ook in oktober een poster gepresenteerd 
om bezoekers op te roepen niet teveel lawaai 
te maken bij vertrek. Het initiatief daarvoor 
kwam vanuit het stadsdeel.”

Het tweetal sluit niet uit dat Plein ’40-‘45 in 
de nabije toekomst een zondags muziekfes-
tival, themamarkten en een voetbaltoernooi 
kan verwelkomen. “Met zulke initiatieven 
moeten we de bewoners tonen dat het niet bij 
woorden blijft.”

Ook de markt krijgt een oppepper. “Je hoort 
vaak dat het aanbod te eenzijdig is”, zegt 
Boussaid, “teveel van hetzelfde. Acht kra-
men met textiel zijn er nu en je kunt je afvra-
gen of dat wenselijk is. Er ontbreken kramen 
met bijvoorbeeld delicatessen en kazen. Dat 
soort aanbod trekt ook meteen ander publiek 
zonder dat je de huidige klanten wegjaagt. 
Binnenkort gaan we met de marktlieden om 
de tafel. Er zullen wellicht kramen moeten 
wijken, maar door een andere indeling van 
het terrein kunnen we ook nog extra ruimte 
creëren.”
Eind januari presenteren ze hun plan om van 
het plein een echte trekker te maken.
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Op maandag 1 januari vindt de elfde edi-
tie van de traditionele en supergezellige 
Nieuwjaarsduik Sloterplas plaats. 

Dit kortste en koudste evenement van Am-
sterdam Nieuw-West begint om exact 13.00 
uur (één uur!) vanaf het fraaie Sloterstrand. 
De duik is voor jong en oud. Niet alleen voor 
stoere gasten, maar ook voor watjes. 

Dus strijk je zwembroek, boerkini of dui-
kerspak en zet je wekker. Na afloop is er in 
Hotel Buiten voor alle deelnemers en toe-
schouwers Glühwein, warme chocolade-
melk en oud-Hollandse óf halal snert.

Ook is er een verrassingsoptreden van 
niemand minder dan zangeres Debbie 
de Witte. 

Let wel, deelname is op eigen risico en 
Unoxmutsen zijn verboden.

Waar? Sloterstrand, eindpunt tram 7 en 14.
Wanneer? 1 januari, 13.00 uur.
Kost dat? Helemaal niets!

Volg ons ook Twitter @NJD_Sloterplas of 
like ons op Facebook.

Meer info: Marco de Maijer, 06 18326575

Jeroen Jonkers (links) en Redouan Boussaid midden op hun werkterrein.

Nieuwjaarsduik Sloterplas 2018

► RENÉ TORLEY DUWEL

Plein ’40-’45 moet trekker worden
Facelift voor kwakkelend winkelgebied



Voor de Kerst
Als kind maakte het kerstgebeuren en dan 
vooral de geboorte van het kindje Jezus die-
pe indruk op mij. Op het dressoir werd de 
kerststal met alle mooie beelden neergezet 
en op de rand van het dressoir stonden een 
heleboel rode kandelaartjes met witte kaars-
jes er in. ‘s Avonds na het eten werden alle 
kaarsjes aangestoken en zaten we met zijn al-
len bij de stal en zongen kerstliedjes. Ik her-
inner me nog de mooie gloed van het kaars-
licht en de toch wel gewijde sfeer als we aan 
het zingen waren. We gingen natuurlijk naar 
de kerk en toen we wat groter waren gingen 
we naar de nachtmis. Dat was wel heel mooi 
en vooral dat het dan zo laat was vonden we 
heel spannend. 

Kerstmis
Het kerstontbijt was geweldig. De sneetjes 
krentenbrood met spijs en roomboter wa-
ren echte traktaties voor ons allemaal. Mijn 
moeder had dan ook een hele grote bal ge-
hakt gebraden en dan mochten we een bo-
terham met een dikke plak zelfgebraden ge-
hakt. (Heerlijk). Het kerstdiner was ook een 
spannende gebeurtenis. Dan was er rollade. 
Met kennersblik sneed mijn vader die dan in 
plakken. Wij hadden in die jaren geen kerst-
boom en in mijn herinnering had eind jaren 
vijftig begin jaren zestig bijna niemand in 
onze buurt een boom. Wij gingen ook altijd 
speciaal naar de kerk om naar de stal aldaar 

te kijken. De Kerstman was ook nog niet in 
beeld en het was bij ons niet de gewoonte 
om met de Kerst cadeautjes te krijgen. Onze 
nieuwe kerstkleren (door mijn moeder zelf-
gemaakt) vonden wij al helemaal een cadeau! 
Wat ik wel erg moeilijk vond, was dat je als 
het Kerstmis was niet buiten mocht spelen. 
Meestal gingen we tweede kerstdag met mijn 
vader een hele lange wandeling maken en 
konden we toch even stoom afblazen. 

Oudejaarsavond
Als de kerstdagen weer voorbij waren begon 
het grote verheugen op oudejaarsavond. Het 
hele gezin zat dan in de huiskamer en mijn 
moeder ging rond met kleine vierkante toast-
jes met zalm en we kregen kaas en worst. We 

mochten dan ook appelsap en je kunt je nu 
haast niet meer voorstellen hoe bijzonder dat 
was. Ook de heerlijke kerstkransjes en kerst-
chocolaatjes die nog over waren lieten we 
niet aan onze neus voorbijgaan. Om twaalf 
uur ‘s nachts stond de hele buurt buiten met 
allemaal fonkelende en spetterende ster-
retjes. Dat was een heel leuk gezicht. Moe 
maar voldaan doken we dan ons bed in en 
(jammer voor mijn ouders) waren we de vol-
gende morgen weer heel vroeg paraat om de 
straat af te struinen naar sterretjes die niet 
helemaal opgebrand waren. Het nieuwe jaar 
was dan begonnen en we waren de hele dag 
bezig om iedereen het beste te wensen.
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► HANS STAPHORSIUS

Bijna gratis EHBO-cursus voor vrijwilligers 

DE WIJK VANUIT 
ONDERNEMERSOGEN

2

In de vorige GaSet heeft Carlo Panoet geschreven dat hij stopte met zijn column omdat 
hij ook stopte met het uitbaten van zijn Bruna- winkel op Plein’40 – ’45.

Wie van de ondernemers in Geuzenveld of Slotermeer wil het stokje overnemen?

Heb je een vlotte pen en wil je eens in de drie maanden 
een stukje aanleveren over alles wat je aan het hart gaat 
als ondernemer in Geuzenveld of Slotermeer?

Stuur dan een mail naar gaset@eigenwijks.nl. 
U wordt uitgenodigd voor een gesprek. Misschien 
bent u dan de diegene die in de volgende GaSet 
deze column vult!

► MARIE-ANJA SEITZ-WARMENDAM

Het Geheugen van West

Precies 35 jaar geleden ontstond de eerste 
Telefooncirkel van Nieuw-West: in Geuzen-
veld. Er moest iets bedacht worden voor ou-
deren uit dit stadsdeel die aan het vereenza-
men waren. In dit tijdperk is het immers heel 
normaal dat kinderen een druk leven heb-
ben, of ver van hun ouders vandaan wonen. 

De Telefooncirkel was geboren: ouderen die 
elkaar iedere ochtend bellen om te horen of 
iedereen goed is opgestaan en of alles nog 
wel goed gaat. Niet alleen voelen de leden 
zich wat veiliger, ook is het een manier om 
sociale contacten in stand te houden. 

Nu, 35 jaar later, gebeurt dit nog steeds. In-
middels telt Nieuw-West drie cirkels: Geu-
zenveld, Slotermeer en Slotervaart. Om 
het jubileum te vieren zijn de leden van de 
Telefooncirkels van Geuzenveld en Sloter-
meer op 22 november bij elkaar gekomen 
voor een lekkere lunch met een prachtige 
muzikale omlijsting in Huis van de Wijk 
het Pluspunt. Ook Achmed Baâdoud kwam 
langs om zijn waardering voor deze groep 

en de zelfstandigheid van deze (oudere) 
buurtbewoners uit te spreken. Het was een 
geslaagde middag. 

De Telefooncirkel staat altijd open voor 
nieuwe leden. Wilt u zich aansluiten bij 
de Telefooncirkel, neem dan contact op met 
Gina van der Linden (opbouwwerker bij
Eigenwijks) via 06-33342880 of 
gina@eigenwijks.nl. 

Al het hele jaar gaan vrijwilligers van 
diverse maatschappelijke organisaties 
op EHBO-cursus op diverse locaties 
in Nieuw-West. Circa honderd vrijwil-
ligers zijn geslaagd voor de tweedaag-
se cursus, en nog eens circa vijftig 
ook voor de derde lesdag. 

De vrijwilligers hebben hiermee een  
EHBO-certificaat met Europese erkenning 
en dragen voortaan een internationaal her-
kenbare EHBO-pas in hun portemonnee bij 
zich. Omdat de gemeente meebetaalde aan 
deze cursus kostte deze maar 25 euro in 
plaats van de gebruikelijke 250 euro voor 
gewone cursisten.

Wij vroegen  aan het Rode Kruis Amster-
dam-Amstelland op wiens initiatief deze 
cursus tot stand is gekomen.

“Het project is een initiatief van stadsdeel 
Nieuw-West. Het stadsdeel wil namelijk 
de toegankelijkheid, de hulpbereidheid en 

de veiligheid van de buurt vergroten. Ook 
vinden zij het belangrijk om bij te dragen 
aan het creëren van betere kansen op de ar-
beidsmarkt door het makkelijker te maken 
om een relevant en erkend EHBO-certifi-
caat te verkrijgen. Daarnaast was dit pro-
ject ook een middel om waardering te to-
nen aan vrijwilligers die zich geruime tijd 
inzetten in Nieuw-West. Het streven is dat 
dankzij dit project meer EHBO’ers kunnen 
worden ingezet in de buurt bij bijvoorbeeld 
een zelf georganiseerde bijeenkomst.”

Er zijn heel veel vrijwilligers. Jullie hebben 
al een keer verlengd. Komt er nog meer? 
“Deze maand is de laatste cursusreeks 
gestart in het kader van dit project. We 
gaan wel door met het organiseren van 
EHBO-cursussen. Deze worden zowel 
op de locatie van het Rode Kruis Amster-
dam (Valkenburgerstraat 24, vlakbij het 
Waterlooplein) als op locaties in de buurt 
georganiseerd. Dit laatste gebeurt alleen 
op aanvraag.  Verder organiseren we ook 
gratis EHBO-voorlichting voor kinderen 
op de basisschool. En worden er gratis 
workshops EHBO in en om het huis gege-
ven in buurthuizen en ontmoetingscentra 
voor specifieke doelgroepen. Meer infor-
matie is te vinden op: www.rodekruis.nl/
amsterdam.”

De laatste groep die aan deze cursus deel-
namen zijn vrijwilligers van Stichting 
de Brug, Wielervereniging Olympia en 
Honkbalclub Quick van Sportpark Sloten. 
Zij volgden de cursus bij Spark United op 
Sportpark de Eendracht, waar Liesbeth de 

Wit niet alleen gastvrouw maar ook deel-
nemer is. Zij motiveert haar meedoen met 
de volgende woorden: “Het Rode Kruis 
kwam bij ons terecht omdat wij centraal op 
het sportpark liggen, goed bereikbaar zijn 
en omdat veel omringende sportverenigin-
gen ook vrijwilligers op de cursus hebben. 
Vorig jaar was het Rode Kruis ook al hier 
voor deze cursus en toen ze dit jaar weer 
kwamen, wilde ik zelf ook graag meedoen. 
Het was voor mij al weer ruim twintig jaar 
geleden dat ik mijn EHBO deed. Door de 
trainers en LOTUS-medewerkers (Lande-
lijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slacht-
offers) was het geweldig om deel te nemen 
en het Rode Kruis is al jarenlang een goede 
partner van Spark United op ons sport-
park.”   

Jammer dat het project stopt maar het was 
een mooi initiatief van stadsdeel Nieuw-
West waar ook Geuzenveld-Slotermeer 
zijn vruchten van plukt. Meer deskundige 
helpende handen bij kleine en grotere on-
gelukken, dat is pure winst. 

► GINA VAN DER LINDEN

Hallo, wie heb ik 
aan de lijn?

?



In mijn buurt, rondom Plein ’40-’45, zie ik 
veel mensen die ik niet ken, vooral ’s za-
terdags als de markt druk bezocht wordt. 
Ik krijg daar een gevoel van contactloos-
heid bij, alsof ik met niemand iets te ma-
ken heb. Dat vind ik niet prettig. Daarom 
vroeg ik me af of daar iets aan te doen is.

Nu weet ik wel dat Slotermeer een lap-
pendeken van culturen is, waarin de Ne-
derlandse tot de minderheid behoort. Om 
nu al die verschillende mensen een beetje 
contact met elkaar te laten maken, heb ik 
iets bedacht. Voordat ik mijn idee uit de doe-
ken doe, moet ik vermelden dat er al enkele 
goede initiatieven met dit doel bestaan, zo-
als de Geluksdisco en restaurant Smaakvol 

in Westside Slotermeer, Burgemeester de 
Vlugtlaan 125.

Mijn plan is om op een zaterdagmiddag rond 
drie uur, ná het carillonspel, een sinaasap-
pelkistje te zetten op een plek aan het water 
bij de markt van Plein ’40-’45. We nodigen 
mensen uit om iets te komen zeggen op dat 
kistje of om daar te komen luisteren naar een 
spreker. Ik werd hiertoe geïnspireerd door 
André Hazes, die ooit begonnen is op een 
sinaasappelkistje bij de Albert Cuyp. 

Zelf weet ik wel wat ik op die sprekersplek 
zou zeggen, namelijk dat ik in deze buurt 
naast alle vreemde gezichten gelukkig ook 
al heel aardige mensen ken, bij voorbeeld  
middenstanders, medewerkers van de bi-
bliotheek in de Honingraat en vrijwilligers 
in de buurthuizen.

Als je dit ‘Sprekerskistje’ een goed idee 
vindt, geef het dan door aan de GaSet per 
e-mail: gaset@eigenwijks.nl. Zo kunnen we 
zien of er belangstelling voor bestaat. De da-
tum maken we dan bekend via de Wester-
post, de GaSet en affiches.

PS. Het sinaasappelkistje op de foto kregen 
we te leen van de aardige groenteman op de 
hoek bij café Plein ’40-’45.
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De Echinopsis macrogona is een cac-
tussoort die symbool staat voor volhar-
ding, met wat stekeligheden, en gure 
weertypes weerstaat, van zéér droog tot 
aan zéér koud, en levensreddend kan 
zijn doordat hij veel vocht bevat. Dat in-
spireerde mij om een buurtkamer te be-
heren met de naam Cactus. De geschie-
denis van de locatie past precies in mijn 
plan om daar iets moois van te maken.

De locatie werd verkregen door samen-
werking met het stadsdeel Slotermeer. Het 
stadsdeel huurde het pand aan de Louis 
Couperusstraat 13 al enige tijd, maar er wa-
ren geen activiteiten. Omdat er in de buurt 
niets was waar bewoners terecht konden, 
werd door de gebiedsmakelaar van het 
stadsdeel besloten om daar iets te starten 
dat paste in de filosofie van het stadsdeel. 
Zó, het ei was gelegd en mij werd gevraagd 
of ik daar wilde beginnen als beheerder met 
een mandaat, en ik wilde die uitdaging wel 
aan gaan.

Bij bezichtiging van het pand aan de LC13 
schrok ik echter hevig. Het schrootjespla-
fond leek door een maandagmorgentim-
merman met twee verschillende schoenen 
in elkaar geflanst te zijn, om over de elek-
tra maar te zwijgen. Als je een schakelaar 
durfde om te zetten hoefde je de eerste twee 

jaar geen krullen meer te zetten. Van deze 
vroegere fietsenstalling en bloemenwinkel 
moest toch iets te maken zijn, dacht ik. Aan 
de slag dus, en ik maakte een verbouwings-
plan. Met enkele goede kornuiten gingen 
we aan de slag nadat er een klein budget 
was toegekend. Stichting Eigenwijks ging 
het budget beheren en meedenken om in 
dit pand te komen tot zinvolle activiteiten. 
Het pand werd gestript en ontdaan van on-
nodige dingen. Ik vertel u dat we als beesten 
hebben gewerkt, zo’n vier weken lang, om 
er iets veiligs en vriendelijks van te maken. 
Hulde aan de mensen die mij hebben gehol-
pen om dit voor elkaar te krijgen, waaron-
der ook de jongens van Pantar.

De mogelijkheden die we nu hebben maken 
De Cactus geschikt voor allerlei gevarieerde 

activiteiten. Inmiddels is De Cactus in ge-
bruik genomen en vinden er al activiteiten 
plaats, zoals een kinderknutselclub, verga-
deringen van Stadgenoot en andere vergade-
ringen. Zo hebben we op zondag 24 decem-
ber van 14 tot 17 uur een rummikubmiddag 
gepland. Ik wil hierbij dan ook alle buurt-
bewoners vragen, wanneer zij een activiteit 
willen starten, te denken aan De Cactus. 

Kom anders eens langs en treed binnen, 
misschien voor een praatje en een kopje 
thee of koffie. Taart zelf meebrengen! Mocht 
je nog levende cactussen hebben dan nemen 
wij die graag onder onze hoede. Voor meer 
informatie bij Ed (beheerder De Cactus) 
g.bijl8@upcmail.nl of Stichting Eigenwijks: 
www.eigenwijks.nl
Tot spoedig!

Lichtpuntje op 
de dolgedraaide 

woningmarkt

Toen ik afgelopen vrijdag thuis kwam 
zag ik in onze straat, bij de oude wo-
ning van de familie Visser, een gezin 

naar binnen kijken en de tuin bewonderen. 
Blij verrast om te zien dat er al zo snel weer 
nieuwe buren kwamen, tenminste dat was 
mijn eerste gedachte, stapte ik op hen af. 
Ze waren inderdaad de potentiële nieuwe 
bewoners, maar ze stonden te wachten op 
iemand van Stadgenoot voor de bezich-
tiging. Dus helemaal zeker dat zij, man, 
vrouw, dochter en zoon, onze nieuwe bu-
ren worden is het nog niet. Onze eenge-
zinswoningen zijn zeer gewild en woon-
duur plus urgentie speelt ook een rol bij de 
toewijzing. En natuurlijk of mensen die qua 
volgorde eerder aan de beurt zijn ja of nee 
zeggen. Maar los van wie precies de nieu-
we buren worden is het heel verheugend 
om te zien dat vrijgekomen huurwoningen 
niet meer worden verkocht, maar opnieuw 
verhuurd. Ook toen ik nog in de politiek zat, 
heb ik mij altijd hevig verzet tegen het ver-
kopen van woningen in het sociale huur-
domein en zeker de betaalbare eenge-
zinswoningen in de Westelijke Tuinsteden.  
 
Doordat de woningbouwcorporaties ein-
delijk weer tot hun oorspronkelijke taak, 
het zorgen voor voldoende huurwoningen 
voor de bevolking, zijn teruggekeerd is de 
verkoop na 20 jaar eindelijk stopgezet. 
Vrijgekomen huizen worden weer ver-
huurd en niet meer verkocht aan de hoog-
ste bieder. Ik heb de afgelopen jaren veel 
huizen in onze Dolhaantjebuurt verkocht 
zien worden. En veel daarvan werden bin-
nen korte tijd weer doorverkocht, waardoor 
ook deze sociale woningvoorraad slachtof-
fer werd van het speculeren en opdrijven 
van de prijzen en de WOZ-waarde. Am-
sterdam wordt langzaam maar zeker een 
stad waar gewone burgers, die van een 
normale baan moeten rondkomen, niet 
meer kunnen wonen. Door de verkoop in 
onze buurt nu te stoppen, is de rest van 
de buurt voor deze prijsopdrijving en ont-
trekking aan de huurwoningmarkt behoed.  
 
De mare dat kopers beter voor hun huis 
zorgen en een verrijking voor de buurt zijn, 
is volgens mijn waarneming niet in alle ge-
vallen waar gebleken. Integendeel bleek 
meermalen dat panden die alleen gekocht 
worden als speculatieobject, leeg bleven 
staan of snel (met hoge winst) weer in de 
verkoop gingen. Die kopers hebben niets 
toegevoegd aan de buurt en de woonom-
geving: sterker nog, je zag ze niet of nau-
welijks en vaak bleef zo’n woning maan-
denlang een soort permanente bouwput. 
Alleen daarom al ben ik blij met het nieu-
we beleid van de corporaties die op hun 
schreden zijn teruggekeerd. Betaalbare 
laagbouwwoningen, die recht doen aan 
de term eengezinswoningen, zijn opnieuw 
voor huurders met kinderen. Door de nieu-
we gezinnen met kinderen leeft de buurt 
ook weer meer. En zo wordt door de her-
nieuwde verhuur aan de doelgroep deze 
wijk met eengezinswoningen langzaam 
maar zeker weer een eensgezinde buurt.  

HANS STAPHORSIUS
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► GUUSJE WELSING

Goed idee?

Foto: Marleen Bressinck

Ed (rechts) poseert met Lion Spilt, opbouwwerker bij Eigenwijks, voor De Cactus, die prachtig opgeknapt is.

► ED BIJL

De geboorte van een cactus

De ruimte in De Cactus is vrij groot, maar wel 
heel gezellig.
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STRIP  door Arta Balina

In Memoriam voor Lotje die eigenlijk Santje heette

Een schrijvende teckel, geen tweede als jij.
Redactiedashond, maatje en reisgezel.
Rennen en jagen, blaffen en spelen,
Te pas en te onpas, we missen je zo.

Onze gangmaker was je, een brok energie,
Excursieteckel, doorzettertje, intens gedreven,
Behalve bij regen en waterkoude, daar walgde je van.
Toch storm en harde wind, dat was jouw ding.

Goede tijden met jou, jij was er voor ons
En wij er voor jou, het paste perfect.
Jouw trouw en pit, de schrille blaf en stoere draf
Een steelse blik en dan de paden af.

We wachtten op je, dat vertrouwde je wel,
Zo leerden wij vertrouwen op jou.
Dat je terugkwam van de wilde jacht.
Uitzinnig van blijdschap ons te zien.

Weer thuis was je opgekikkerd, 
Opnieuw in de stemming voor het leuke spel,
Gooi nou dat balletje en hol achter me aan.
Dat deden we dan. Ren en speel voor altijd.

In de eeuwige jachtvelden,  geen riem die je bindt, 
Geuren en sporen en vriendjes te over.
Daar ga je dan, het licht tegemoet, 
Kijk nou niet om! Vaarwel!

► CHRISTIANE BAETHCKE

De eeuwige jachtvelden

Ondanks de 
zwaartekracht, 
Suzanna Jansen
Jansen - zelf opgegroeid in Slotermeer - gaat met 
dit boek terug naar haar jeugd in de westelijke 
tuinstad. Ze vervlecht in Ondanks de zwaartekracht 
drie heel mooie verhalen met elkaar: het verhaal 
van Van Eesteren, die aan de wieg stond van onder 

andere de Westelijke Tuinsteden, het verhaal van 
balletdanseres en -lerares Steffa Wine (die een bal-
letstudio had in Slotermeer) en dat van de hoofd-
persoon zelf, een Slotermeers meisje dat droomt 
van balletdansen. 

Het boek is prachtig beeldend geschreven. Je hoeft 
niet in Slotermeer te wonen om de sfeer van de 
buurt direct te herkennen. De verhaallijnen lopen 
af en toe wat stroef. De verhalen van Steffa Wine 
en de jonge hoofdpersoon zijn wel heel makkelijk 
met elkaar te combineren; het verhaal van Van Ees-
teren staat daar soms geforceerd naast.

RECENSIE

► CHARLOTTE LEHMANN

► ADA WALLIEN

Geluk
Wat is geluk in een normaal mensenleven en 
dan vooral in een alleenstaand normaal men-
senleven? Je maakt met je dochter spontaan een 
afspraak om naar een voorstelling van Barts 
Boeken Club in het Betty Asfalt Complex te 
gaan. Het programma omvat de boekbesprekin-
gen van Thomas Verbogt en Tomer Pawlicki.

Thomas Verbogt heeft de roman ‘Hoe alles 
moest beginnen’ geschreven. Hierin vertelt hij 
het verhaal van twee jeugdigen die samen een 
verzonnen leven aangaan, want het echte leven 
vertrouwen ze niet. Leidraad is: wat zijn je ge-
lukkige herinneringen aan je jeugd. Wat voel, 
denk, ruik of proef je nog.

Tomer Pawlicki heeft de tragikomische roman 
‘Dankzij de oorlog’ geschreven. De vraag of hij 
nog mocht bestaan stelt de vijfentwintigjarige 
Tomer zich. Tomer is Joods. Hij voelt zich geen 
slachtoffer, maar volgens de mensen om hem 
heen is hij dat wel. Feit is dat hij bestaat dankzij 
de oorlog.

Het Betty Asfalt Complex op de Nieuwezijds 
Voorburgwal is een oud pand, met een hele 
mooie vergane grandeur. Als je het niet kent, 
verrast het gebouw, verrast de foyer waar je je 
moet melden en waar de bar is, verrast de thea-
terzaal met rode pluchen stoeltjes en enkele ta-
feltjes. En ja, je mag je drankje mee naar binnen 
nemen. Als geboren  Amsterdammer weet je dat 
dit het gebouw is van Tingel Tangel, in de jaren 
vijftig/zestig een bekende cabaretgroep. Zelf 
was ik daar te jong voor, maar thuis werd daar 
wel over gesproken. Sieto Hoving was de leider 
van de cabaretgroep Tingel Tangel.

Terug naar nu. Buiten de twee boekbespre-
kingen waren er ook pitches van boeken van 
beginnende schrijvers. Heel verrassend om 
mee te maken. Verder speelt de huisband Vrac  
jazz en veel nummers van Ramses Shaffy.

De vragen naar aanleiding van het boek van 
Thomas Verbogt hielden verband met wat herin-
ner je nog uit je jeugd. Enkele bezoekers deelden 
hun herinneringen. Ook bij mij kwamen herin-

neringen terug en dat waren warme herinnerin-
gen. Ik heb ze met niemand gedeeld en toch was 
het fijn. Ik heb zijn boek ter plekke gekocht en 
Thomas heeft er een lieve tekst in geschreven.

In antwoord op de eerder gestelde vraag hield 
Tomer Pawlicki een betoog over hoe een fami-
lie in eerste, tweede en derde lijn om kan gaan 
met de verschrikkingen van een oorlog. Hij is 
van mening dat iedere oorlog een impact op 
levens kan hebben en door de Tweede Oorlog 
beladen te maken en de vernietiging van miljoe-
nen Joden als heilig te verklaren, je hiermee alle 
dialoog stopt. Dit boek hoefde ik niet te kopen, 
want dit had ik al. Het boek is veel lichtvoetiger 
en humorvoller dan de avond liet zien. Het is 
echt een aanrader om te lezen en te vernemen 
dat je ook anders naar de oorlog kan kijken.

Interessante avond, met een fijn glaasje wijn en 
meer dan goed gezelschap. Bij thuiskomst doe 
je de televisie nog even aan en val je halverwege 
in de herhaling van Jeroen Pauw. Eerst zie ik 
een afgestudeerde pianiste die op straat heeft 
geleefd en nu op bijzondere locaties concerten 
geeft, vooral voor daklozen. Dan volgt Herman 
Pleij die een betoog houdt over hoe geluk je 
overkomt. Geluk moet je ervaren en toelaten.

Deze avond was voor mij geluk. Die boekbe-
sprekingen, het geweldige gebouw, de gewel-
dige sfeer en vooral dit mee te maken met mijn 
dochter. Hier werd ik heel nederig en gelukkig 
van en dan thuiskomen, de televisie nog even 
aan te doen en dan een vervolg op geluk te zien.

Jansen deed goede research voor haar boek: ze 
ontdekte nieuwe dingen over Van Eesteren en 
Wine. De bronnenlijst aan het eind van het boek 
is lijvig en er zijn zelfs twee katernen met foto’s 
toegevoegd. Toch heb je als lezer niet het idee dat 
je een geschiedenis- of informatieboek aan het le-
zen bent. Het boek leest als een literaire roman en 
dat is prettig. 

Na het lezen van het boek wilde ik een wandeling 
of fietstocht door Slotermeer gaan maken, met het 
boek in de hand. En dan maar weer eens ontdek-
ken dat de verhalen soms zo maar op straat liggen.

Foto: Ada Wallien



Storing

Brief van de energiemaatschap-
pij. Daarin staat dat er de 
eerstvolgende vrijdag geen 

elektriciteit zal zijn in verband met 
een onderzoek naar een storing. Wat 
te doen? Op vrijdag ben ik vrij en een 
koude novemberdag thuis zonder cv is 
geen fijn vooruitzicht. 

Daar komt nog eens bij dat er warm 
water noch wifi is en zelfs geen wer-
kend koffiezetapparaat. Wel staat er 
die vrijdagochtend een potje tennis op 
het programma en heb ik een afspraak 
voor de film van 16.00 uur. Ik kom de 
dag dus wel door zonder te verkleu-
men. Maar donderdagavond laat zegt 
mijn tennispartner af en mijn filmmaatje 
appt dat ze ‘vier uur niet gaat halen’.

Thuisblijven is geen optie. Dan maar 
naar de zaak. Mijn vrouw verklaart mij 
maar weer eens voor gek. In Hilversum 
is niemand op kantoor. Voor ik weer 
naar huis ga, verplaats ik daar wat 
spullen zodat iemand hopelijk ziet dat 
ik er geweest ben. Op mijn vrije dag! 
Thuisgekomen zie ik dat de elektriciteit 
helemaal niet onderbroken is geweest. 
Alle digitale klokjes staan op tijd en ook 
is de cv niet van slag. 

Wat nu? Klagen bij de energieleveran-
cier dat ik de hele dag wél elektriciteit 
heb gehad is nogal zot. Maar dit ook. 
Dus ik bel ze. Een vriendelijke en be-
gripvolle medewerker zoekt het voor 
mij uit. Na een minuut of twee heeft hij 
het antwoord. “Er is wel werk verricht in 
uw straat, maar de gezochte storing is 
niet gevonden. Daarom is de elektrici-
teit niet onderbroken”, zegt hij. 

Dat klinkt niet best en is het ook niet, 
want twee weken later komt er eenzelf-
de brief. Weer met de waarschuwing 
dat er geen stroom zal zijn. Ik zorg die 
vrijdag dat laptop, iPad en telefoon op-
geladen zijn en wacht op wat komen 
gaat. Gelukkig gaat het licht nu wel uit. 
Even later zie ik verschillende mannen 
met meetapparatuur in de straat zoe-
ken naar een ondergrondse kink in de 
kabel. De storing blijkt voor mijn huis 
te zijn. 

Er komt een graafmachine en even la-
ter staan vier mannen in een groot gat 
te kijken. Er wordt druk gepraat, gewe-
zen en af en toe verdwijnt er iemand 
met een spade in het gat. Vanachter 
mijn keukenraam zie ik ze zo zeker 
een half uur rond het gat staan kijken. 
Ik word nieuwsgierig en ga naar buiten. 
“Mag ik ook even kijken?”, vraag ik. “Ja 
hoor,” antwoordt een van hen, “maar er 
is helemaal niets te zien.”

HUGO HOES
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Hugo 
in de buurt
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Ik, Cindy, heb de pen overgenomen van 
Santje. Ik mis mijn vriendin wel, maar ik 
heb ook nog Sara, het hondje van onze 
buurvrouw, om mee te wandelen. Want 
alleen is maar alleen. Enfin, vandaag lo-
pen we met buuf en Sara bij opperbest 
herfstweer in de Bretten, een laarzenpad 
naast de Haarlemmervaart ter hoogte 
van het volkstuincomplex. 

Wij zijn al een eind op weg naar de Seine-
weg, als we ingehaald worden door een 
grote jonge Rottweiler, een beer van een 
hond. Heel enthousiast wil die met ons 
kleintjes spelen en slaat wild met zijn zware 
poten op mijn rug. Au, dat doet pijn! Mijn 
vrouwtje tilt me op, maar hij blijft tegen 
haar omhoog springen. De bij de hond be-

horende baas is heel in de verte te zien; hij 
heeft geen haast om te komen. Eindelijk bij 
ons in de buurt zet het onderdeurtje met 
een rode pet een keel op. “Zet die hond op 
de grond!” schreeuwt hij. Mijn vrouwtje en 
ook buuf zijn dan nog niet direct onder de 
indruk. Vrouwtje probeert uit te leggen dat 

mijn rug kwetsbaar is en ik zomaar een her-
nia kan krijgen van dat slaan met de poten 
van zijn hond. Maar zover komt zij eigenlijk 
niet, want de man schreeuwt steeds harder: 
“Jij hebt hier helemaal niets te zeggen! Je 
bent een buitenlander en moet naar je eigen 
land! Oprotten! Jullie moeten doorlopen! 
Doorlopen! Wegwezen!” Mijn vrouwtje 
vindt het een beetje komisch en begint te 
giechelen maar ook dat valt niet in goede 
aarde. “Niet lachen, naar je eigen land op-
rotten!” Wij laten de schreeuwlelijkerd pas-
seren en keren op onze schreden terug, niet 
vermoedend dat hij ons nu achtervolgt en 
zijn hond achter ons aan stuurt. Nu is het 
niet meer komisch en wij zijn blij, dat we na-
dat we over een balk over de sloot gebalan-
ceerd zijn, kunnen ontsnappen. Wat doen 
we de volgende keer als we man en hond 
ontmoeten? Moet vrouwtje op boksen?

► CINDY MET CHRISTIANE BAETHCKE

Rondje met het hondje

Als in de herfst de blaadjes vallen, kan 
ik soms in weemoed verdrinken. Ik be-
denk dat ik ruim 35 jaar in Oost heb 
gewoond en nu al weer een jaar in 
Nieuw-West. Velen zullen zich afvragen 
‘waarom in godsnaam ga je in Nieuw-
West wonen?’. Dat geldt zeker voor ge-
boren en getogen oosterlingen.

De liefde laat je soms dingen doen die je tot 
voor kort niet voor mogelijk hield. En we 
kwamen in Slotermeer terecht om een leuke 
woning te vinden die voldeed aan de eisen 
van ons beiden. Mijn vriendin kende het 
stadsdeel wel goed, maar ik slechts van een 
jaar of veertig geleden. 

Mijn Amsterdamse carrière begon in de Ko-
lenkitbuurt, namelijk aan de Wiltzanghlaan, 
bij de toenmalige HTS aldaar. Dat was mijn 
kennismaking met Amsterdam als achttien-
jarige jongen uit de polder. Voor mij als tie-
ner was die mooie stad een wereldstad. 
Voor mijn studie ben ik toen op kamers gaan 
wonen en ik zwierf van Zuid via de Staats-
liedenbuurt naar de Jordaan om uiteindelijk 
in Oost mijn eerste echte woning te krijgen. 
Dat werd op de Kastanjeweg ‘3 hoog voor’. 
Een echte hele halve woning, met een keu-
ken en zelfgebouwde douche; de wc was op 

de gang naast de trap. Dat was begin tachti-
ger jaren en halve woningen bestonden toen 
nog. Vrij snel nadat ik was verhuisd naar de 
Javastraat, is die woning aan de Kastanje-
weg samen met de achterste halve woning 
verbouwd tot een hele etage.
Aan de Javastraat had ik voor het eerst een 
hele etage van wel 35 m². De wc was niet 
meer op de gang, maar binnen in mijn huis. 
Een douche zat er niet in. Die heb ik zelf 

ingebouwd toen het badhuis aan het Java-
plein ging sluiten. Daar kun je tegenwoor-
dig heerlijk eten en drinken.

In Amsterdam waren trouwens ooit 21 bad-
huizen en het laatste daarvan werd in 1986 
gesloten. Alleen de namen bleven. En soms 
zelfs die niet. Wie weet nog dat je in brou-
werij ‘t IJ heerlijk kon badderen en douchen, 
op de plek waar nu bier gebrouwen, getapt 
en gedronken wordt? 

In Nieuw-West zijn alle woningen gebouwd 
na de oorlog, dus al die woningen zijn voor-
zien van een douche, hoe klein de woning 
ook is. Intussen heb ik gezien dat in West 
ook veel kleine woningen zijn gebouwd en 
dat Oost, de Jordaan en de Staatslieden-
buurt daar niet het patent op hebben.

Zoals je zult begrijpen zijn hier in Nieuw-
West dus geen oude badhuizen, die nog 
steeds die naam dragen maar niet meer 
als zodanig in gebruik zijn. Dat neemt niet 
weg dat je ook in deze wijk lekker kunt eten  
en drinken in gelegenheden met prachtige 
namen.

Nu ik in Nieuw-West samen met mijn vrien-
din een woning heb betrokken met twee 
badkamers, een enorm dakterras (groter 
dan mijn woning in de Javastraat) en een ga-
rage voor de auto heb ik niets te klagen. Kan 
ik alleen maar denken dat ik gelukkig was 
in Oost, maar nu ook erg blij ben in Nieuw-
West. En dat ik nog steeds woon in Amster-
dam waar ik mijn hart aan heb verpand.

► GERARD VALENTIJN

Van Oost naar Nieuw-West

In Nieuw-West heb je heerlijke terrassen waar je altijd lekker kan vertoeven. Foto: Gerard Valentijn

Het enige water dat dit badhuis nog heeft, wordt geserveerd in flesjes op het terras. Foto: Gerard Valentijn

Foto: Richard Koning
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Het was een mooie gewoonte, een midwinterfeest op het 
Lambertus Zijlplein. Helaas gaat het dit jaar niet door.
Nathan Ririhena, opbouwwerker van Eigenwijks Geu-
zenveld, legt desgevraagd uit dat een aantal redenen 
aanwijsbaar is waarom het midwinterfeest niet doorgaat. 
“Bij het stadsdeel wordt elk jaar erg veel moeite gedaan 
om budget voor de feesten en de Jaarmarkt vrij te ma-
ken. Voor de Jaarmarkt is dit gelukt, helaas voor het mid-
winterfeest is dat dit jaar niet gelukt. Het blijft elk jaar 
een vraag of er voldoende geld voor beide markten vrij-
gemaakt kan worden. Daarnaast heeft de Jaarmarkt laat 
in het jaar plaatsgevonden, waardoor het niet realistisch 
was om ook nog een midwinterfeest te organiseren. Dit is 
te intensief voor zowel professionals als vrijwilligers die 
zich met de organisatie van de jaarmarkt bezighouden.”

Een markt organiseren kost geld en tijd van professionals 
en vooral veel vrijwilligers. Vergunningen moeten op tijd 
worden aangevraagd en een markt organiseren waaraan 
alle culturen veel plezier beleven is ook een opgave. Toch 
blijft het jammer dat zowel in Slotermeer als in Geuzen-
veld dit jaar geen kerstmarkt zal plaatsvinden. 
Wellicht kunnen de twee wijken volgend jaar de handen 
en budgetten ineenslaan. Een alternatieve plek ergens in 
het midden van beide stadsdelen is misschien ook een 
optie.

Op 21 december 2017 van 20.00 tot 
23.00 uur is in café Westside de kick-off 
van: Follow The Night.

Shanna Slemmer, Maaike Reynaert en Frede-
rik Petzoldt hebben overduidelijk een groot 
hart voor Slotermeer en Geuzenveld. In café 
Westside sprak ik met Shanna Slemmer over 
hun nieuwe initiatief voor en door muzikan-
ten, poëten, dansers en verhalenvertellers. 
Een vrolijke, opgewekte Shanna in café 
Westside over de kick-off: “Deze avond zal 
een midwinternacht-special zijn. Dé kick-off 
voor een terugkerend open podium voor ta-
lent uit en voor de buurt.”

Wat is Follow The Night?
“Wij kwamen op het idee om een gevarieerde 
muziekavond – genaamd Follow the Night – 
te organiseren, met als uitgangspunt ‘een win-
terse omarming voor iedereen’. Een programma 
waarbij ontmoeten en inspireren centraal 
staan. Een ruimte waarin jong en oud, be-
ginnende en ‘doorgewinterde’ artiesten hun 
talenten kunnen delen. Het mooist zou zijn 
als er nieuwe dingen zouden ontstaan. Het 
draait om dans, poëzie, verhalen en het aan-
boren of laten ontwikkelen van nieuw talent.”

Wat is jullie doel?
“Het creëren van verbinding door middel 
van muziek en andere podiumkunsten. We 
willen een toegankelijk collectief worden 
voor inspiratie en talentontwikkeling. Mu-
zikanten die, met liefde voor Slotermeer 
en Geuzenveld, een culturele hub onder de 
aandacht willen brengen bij de grotere Am-
sterdamse muzikale scene. Een inspirerende 
avond neerzetten voor zowel buurtbewoners 
als artiesten waar professionele eigenzinnige 
artiesten bijdragen aan talentontwikkeling 
in de buurt. Laat je verrassen!”

Komen er alleen muzikanten uit Sloter-
meer en Geuzenveld?
“Nee, we willen juist ook muzikanten en 
artiesten hebben die uit andere buurten ko-
men. Zo beginnen we met intieme buurtver-
halen van Charlotte Lehman, gevolgd door 

muziek uit verschillende windstreken door 
o.a. ud-speler Mahmoud abo Bassam en 
singer-songwriter GT Thomas, die overgaat 
in dans van Jori Meijer en opbouwt naar een 
groovy afsluiter, DJ Socrates. Op deze ma-
nier kunnen we een gevarieerd programma 
van goede kwaliteit neerzetten.”

Is het nodig?
“Helaas is er in Slotermeer en Geuzenveld 
nog weinig te doen op het gebied van cultu-
rele avonden zoals wij die willen organise-
ren. Dit komt niet door de afwezigheid van 
muzikanten en performers, want die zijn er 
genoeg, maar we zien een mager aanbod op 
dit gebied. Of dat door de hoeveelheid cul-
turele plekken komt of juist het ontbreken 
daarvan weten we niet. Dit betekent niet dat 
er een collectief gevoel onder artiesten heerst 
dat er niks gebeurt, integendeel. Er gebeurt 
heel veel en daarom willen we het samen-
brengen. We willen laten zien wat we in huis 
hebben. We willen alleen niet gaan navelsta-
ren, maar samenwerken. Daarom benaderen 
we ook artiesten die van buiten Slotermeer 
en Geuzenveld komen. We weten zeker dat 
dat juist voor veel inspiratie kan zorgen voor 
alle kunstenaars binnen onze wijken.”

Kijk vooral op www.facebook.com/west-
sideslotermeer/events en klik op “Follow 
The Night” voor meer informatie. 

► KAMAL BERGMAN

Follow the Night
Een nieuwe kijk op winterse taferelen! 

Waarom heet je Socrates?
“Omdat ik op de middelbare school altijd 
vragen stelde!”

Tropical Bass
Tropical Bass, Electropica, Global Fusion of 
Electro Swing. Allemaal muziekstijlen die 
groot zijn geworden door bedenkers van 
een bepaalde muzikale stroming. Naar-
mate er meer mensen luisteren, groeit het 
gevoel en de liefde voor deze stromingen 
ook. Kleurrijk, divers en zeer creatief. 

Illusie 
Met zijn Traktor software, twee compacte 
controllers (native Sounds) en zijn laptop 
mixt Frederik Petzoldt, aka DJ Socrates 
soundscapes voor de dansvloer. Niet alleen 
maakt hij al twaalf jaar muziek, hij leeft er 
ook al zes jaar van. “Al vroeg realiseerde ik 
mij dat ik met mijn passie mijn geld wilde 
verdienen. Het is een illusie dat je hogerop 
moet in het leven. Wat drijft je en wat kun 
je doen met je eigen talent, dat is waar het 
om draait in het leven.”

Niet tegengehouden
Zijn ouders hielden hem in ieder geval niet 
tegen in zijn eigen zoektocht. Een “hoge-
school studie” betekende niet zoveel. Je 
passie volgen wel. Al heel vroeg had Fre-
derik door dat hij wilde leven van zijn 
muziek. Eerst was hij een goede tekenaar, 
daarna lonkte de muziek. Door zijn liefde 
voor samenwerken en zijn nieuwsgierig-
heid is hij nu al ver gekomen. 

Slotermeer
Als kersverse Slotermeerder vond hij op-
nieuw aansluiting bij een aantal andere 
muzikanten uit Slotermeer. Zijn oude lief-
de, Singer Songwriter, werd hierdoor ook 
weer aangewakkerd. Uit het liedjes maken 
kwam ook zijn interesse als DJ naar voren 
en dat was gelijk een goede basis. Zijn lief-
de van toen voor de stromingen Folk Rock, 
Reggae & Psychedelica is nog steeds terug 
te vinden op het palet aan mogelijkheden 
dat hij nu als DJ benut.

Wat is het fijnst aan DJ zijn? 
“Het mooist aan DJ zijn vind ik de verschil-
lende culturen en daardoor diverse stijlen 
die ik kan gebruiken. Ik wil een organische 
reis maken met als doel: sfeer en energie 
verhogen, interactie stimuleren en zorgen 
dat het publiek zijn grenzen oprekt. Ik wil 
dat ze uit de comfortzone stappen en ze 
verrassen met nieuwe geluiden, iets fris 
brengen! Ik wil ze tijdens mijn sets steeds 
meer laten voelen, iets magisch en dan als 
ze vertrouwd zijn in extase brengen”. 

Nu leven
“Sommige mensen leven voor later. Ik leef 
in het hier en nu. Het meest waardevolle 
bezit in de wereld ben ikzelf. Je eigen ta-
lent en je eigen passie. Respecteer jezelf en 
daardoor vele anderen om je heen, die je 
nodig hebt en je kunnen helpen. Het maakt 
gelukkig terwijl je het doet en dus niet om 
een potje te creëren voor later.” 

Voor de Slotermeer jeugd
“Zorg dat je mensen om je heen krijgt die 
je steunen, die achter je staan. De weg mag 
dan soms wel eens slingeren, dat is niet 
erg. Steun elkaar en vraag feedback aan 
anderen in je omgeving. Dingen kunnen 
veranderen. Volg je pad. Maar vooral en 
niet in de laatste plaats tune in op de juiste 
frequentie!”

Benieuwd? 
Wil je weten wat hij zoal maakt en draait 
en waarom ongeveer 3000 mensen op 
Oerol zijn muziek waardeerden, kijk 
dan vooral op zijn facebookpagina 
www.fb.com/socrates. 

► ADA WALLIEN 

Geen midwinterfeest op 
het Lambertus Zijlplein

► KAMAL BERGMAN

DJ Socrates

follow the night
een midwinterse 
avond met
singer-songwriters
en verhalen
+ djset

21 december
westside slotermeer

westside slotermeer - burgemeester de vlugtlaasn 125 - amsterdam

deur open 20u
entree 3,50 euro

met welkomsdrankje

Foto: Christiane Baethcke

Overal in ons stadsdeel hoor ik over leuke dingen die op de pleinen geor-
ganiseerd worden. Op het Osdorpplein zelfs 2 dagen: op 23 en 24 decem-
ber de hele middag. Het is al zo saai op het Lambertus Zijlplein. Is er geen 
winkeliersvereniging die, eventueel in samenwerking met het Pluspunt en 
vrijwilligers, iets wil organiseren? Dit is toch in hun eigen belang. Is het gek 
dat je er haast geen bewoners ziet lopen en dat de winkels, ondanks dat ze 
al kleiner gemaakt zijn, elke keer weer leegstaan. De enige gezellige dag is 
de maandag. Dan staat er een markt. Je ziet dan dat er nog wel bewoners 
interesse hebben om te winkelen op het Lambertus Zijlplein. Dan is het over 
het algemeen redelijk druk. Ook de winkeliers hebben daar voordeel van, 
maar ik heb het idee dat ze niet weten hoe ze samen moeten werken. Of dit 
ook niet willen. Er zijn volgens mij best leuke dingen te organiseren.

Er was jaren een midwinterfeest dat door professionals en vrijwilligers ge-
organiseerd werd. Hier is dit jaar ook al geen geld voor. Alleen vraag ik me 
dan wel af waarom het elders wel kan. Ik word regelmatig aangesproken 
met de vraag of er dit jaar geen feest is rondom de feestdagen. Er is nog 
steeds veel eenzaamheid onder de mensen en echt niet alleen onder de ou-
deren. Dit soort gezelligheid geeft de burger dan vaak weer wat moed. Ook 
al omdat je weer eens gezellig met iedereen een praatje kan maken. Doordat 
er ook nog een kerst/rommelmarkt aan vastzat, kregen de mensen die het 
konden gebruiken ook nog wat extra financiële armslag. Dat kan echt be-
langrijk zijn, zeker in deze tijd. 

Ik hoop toch dat iedereen gezellige dagen heeft en dat kan ook best als je 
alleen bent. Ik wens alle bewoners een leuk en gezond 2018!

► THEA SCHAAFSMA 

Waarom geen midwinterfeest 
op het Lambertus Zijlplein?

LEZERSBIJDRAGE
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In het buurthuis van Geuzenveld is 
iedere dag wel iets te doen! Youssra, 
Zainab, Youssra en Logien vertellen:

GaSetJunior
7

DEZE PAGINA IS TOT STAND GEKOMEN IN SAMENWERKING MET 
EMMELIE DHUYVETTER, VOORUIT WIJKCOÖRDINATOR SLOTERMEER-WEST

“Op woensdag is er 8baanclub. Dan komen mensen vertellen over hun 
beroep. Een keer kwam een mevrouw die allemaal cadeautjes voor ons 
had. Zij werkt op het kantoor van de ASVA en lost problemen op. Een 
andere keer kwam een mevrouw vertellen over hoe compost gemaakt 
wordt. Dat mogen we nu zelf ook doen: we bewaren ons overgeble-
ven eten in kartonnen doosjes en brengen die naar de container bij het 
buurthuis. Dan wordt het in een soort machine gestopt en die maakt er 
compost van voor de plantjes in de moestuin.” Na het klaarmaken eten we het eten samen op.

Cadeaus bij 8baanclub!

Foto’s: Vooruit

DINSDAG

“Op dinsdag leren we bij de kinderpolitieclub over regels en de politie. 
We hebben een keer een speurtocht door de wijk gedaan. Toen moesten 
we verkeersborden zoeken. Wie het eerste alle borden gevonden had, 
kreeg een prijs. Dat was superleuk! We hebben met de kinderpolitie ook 
een keer buiten een soort bingo gedaan, dan vertelde de juf een verhaal 
en moesten wij zeggen wie je dan moest bellen, bijvoorbeeld de politie 
of je ouders. Wie het eerste drie op een rij had, had gewonnen.”

“Op maandag hebben we nieuwsclub. Daar kijken we naar het jeugd-
journaal en dan praten we daarna over het nieuws. Soms gaat het over 
oorlog of arme landen, maar soms ook over dingen die dichtbij zijn, in 
Nederland en Amsterdam. Daar kan je veel van leren! We leren over 
wat er gebeurt in de wereld en dat is belangrijk. We moeten ook lief en 
zachtjes met elkaar te praten, maar dat lukt niet altijd.”

MAANDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

“Kookclub is op donderdag. Een paar kinderen mogen dan helpen met 
koken en de rest mag spelen of knutselen. Daarna eten we met z’n allen. 
Dat is altijd heel gezellig! We hebben al couscoussalade en spaghetti 
gemaakt. Zo leer je ook nieuw eten kennen. De kookclub is ons favoriete 
clubje, want we leren koken en snijden en tijdens de kookclub hebben 
we ook nieuwe vrienden gemaakt.”

“Aan het einde van de week, op vrijdag, is er handwerkclub. Dan gaan 
we breien en over muziek leren. Voor het breien mogen we een kleur 
uitkiezen en ook of we een hoofdband of een onderzetter willen maken. 
Dan maakt de juf voor ons een beginnetje en gaan we zelf verder. We 
leren ook over muziek. Bijvoorbeeld wat voor soort muziek rockmuziek 
is, of hoe een gitaar klinkt. Onze favoriete muzikant is Lil’ Kleine.”

VRIJDAG

“We vinden het altijd erg 

gezellig in het buurthuis! 

Het is leuk om te leren en 

samen te spelen en nieu-

we vrienden te maken. 

Soms helpt wat we leren 

tijdens de clubjes zelfs op 

school. We hopen dat het 

buurthuis voor altijd blijft 

doorgaan!”

De moestuin waar onze zelfgemaakte compost in terecht zal komen     
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DE MEERVAART
GaSet geeft 5 x 2 vrijkaarten weg 
voor de Bonte Avond op maandag 
1 januari. Een Bonte Avond voor 
iedereen in Nieuw-West.

8

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 en tekening), 
Christiane Baethcke, Emmelie Dhuyvetter (GaSet Junior),  
Gerard Valentijn, Henriette de Willigen, Joke de Jong, 
Kamal Bergman, Leo Koning , René Torley Duwel, Ronald 
van der Baaren (tekening voorpagina), Rose van Dongen 
en Thea Schaafsma. Met ondersteuning van Marleen  
Bressinck (Stichting Eigenwijks)

Correspondent Massoud Memar
Columnisten Hans Staphorsius en Hugo Hoes 
Literair recensent Charlotte Lehmann
Met bijdragen van De Meervaart , Ed Bijl, Gina van der 
Linden, Guusje Welsing, Marco de Maijer en Marie-Anja 
Seitz-Warmendam. 

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 7 maart 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: Nyamad Hossain Moenna
Wijk: Slotermeer
Leeftijd: 71 jaar
Nationaliteit: Nederlands
Hobby’s: besturen van en betrokken zijn 
bij verschillende maatschappelijke orga-
nisaties, veel vrijwilligerswerk, lezen, af 
en toe regisseren van films

Iets over mijn werk en ideeën:
Ik woon vanaf 1966 hier in Nederland 
in de mooie stad Amsterdam. Heb ruim 
38 jaar gewerkt bij de Bedrijfsvereniging 
van de Bouwnijverheid, nu “APG” aan 
de Basisweg, en ik ben van 2002 t/m 
2010 duoraadslid geweest van de toen-
malige stadsdeelraad Geuzenveld/Slo-
termeer voor GroenLinks. Sinds 2004 ben 
ik vervroegd met pensioen gegaan en ben 
sindsdien vrijwilliger om de verbinding 
te maken tussen vitale 50-plus migranten 
en de buurtbewoners in de wijken. Hier 
zoek ik nog trekkers voor.

Wekelijks komen we nu op vrijdag bij el-
kaar van 11 uur tot 14 uur in Geuzenveld 
met een groep 50-plussers in de Plint op 
het adres C. Outshoornstraat 128, in sa-
menwerking met de Stichting Philadel-
phia. Wat doen we daar? We nemen daar 
met gemiddeld twintig buurtbewoners en 

leden van de Ontmoet- en Doegroep de 
week door, drinken thee en koffie, doen 
spelletjes, lunchen samen, en doen be-
weegoefeningen en hersentraining.
Nu we zo lang mogelijk gezond thuis 
moeten blijven wonen is het van wezen-
lijk belang dat we in beweging zijn, con-
tact met elkaar hebben, elkaar beter leren 
kennen, vrienden maken en elkaar man-
telzorg verlenen, en niet thuis vereenza-
men of verpauperen.

Wat is het leukst in de buurt?
Veel groen met bomen en planten, rust in 
de hofjes, je kent de buren, veel ruimte om 
je heen. Niet druk in de straat, je kunt je 
fiets voor de deur parkeren.

Wat is het minst leuk in de buurt?
Dat de bewoners hun eigen tijdstip be-
palen om de troep bij de afvalcontainers 
neer te zetten, terwijl er speciale dagen en 
plekken zijn om je vuil buiten te zetten. 
Verder dat de gemeente aan het bezuini-
gen is en de openbare banken en de gaten 
in de straten en de stoepen lang laat ver-
pauperen. Immers er lopen toch veel van 
gastvrouwen en -heren dagelijks rond die 
hiervan melding kunnen maken. Moge-
lijk doen ze dat maar het personeel heeft 
het kennelijk te druk met andere dingen?

GaSet 
portret

Geuzenveld/Slotermeer is een wijk met veel verschillende natio-
naliteiten. Fotograaf Massoud Memar portretteert voor de krant 
GaSet ieder nummer een andere buurtbewoner. Massoud is voor 
Gaset Portret altijd op zoek naar bewoners die geportretteerd wil-
len worden, in traditionele kleding of moderne kleding. Belangstel-
lenden kunnen mailen naar: m.me18@ymail.com.Marie en Peer willen graag iets leuks or-

ganiseren in de donkere dagen van het 
jaar. Daarom nodigen ze de hele buurt uit 
samen feest te vieren in Theater de Meer-
vaart. De hele kerstvakantie lang, bijna 
elke dag. Samen met de deelnemers van 
alle leeftijden verzorgen zij Bonte Avon-
den en Middagen; steeds weer een ander 
programma met fijne verhalen, verras-
sende optredens en veel muziek, live be-
geleid door een band. 

Trek je feestjurk uit de kast, zet je mooiste 
hoed op en kom kijken en luisteren naar 
wat Nieuw-West te bieden heeft. Grote 
kans dat je iemand kent die meedoet. 
Niet alleen, maar met elkaar!

Wil jij kans maken op een vrijkaartje? 
Stuur voor 26 december een e-mail met je 
naam en adres naar prmail@meervaart.nl 
en uiterlijk 27 december krijg je bericht of 
je een van de gelukkigen bent!

Theater de Meervaart, Meer en Vaart 300, 
Amsterdam, www.meervaart.nl 

OPROEP

Wilt u meer Glans geven aan uw leven?
Heeft u een oppepper nodig om initiatieven  
te nemen?
Kunt u wat meer grip op uw leven gebruiken?
Wenst u meer te genieten van de kleine dingen 
in het leven?
Heeft uw zelfvertrouwen wat versterking nodig?
Wilt u zich minder alleen of eenzaam voelen?

Meldt u dan aan voor de Grip & Glanscursus, 
bedoeld voor vrouwen van 50 jaar en ouder.
In deze cursus van zes bijeenkomsten (één bij-
eenkomst per week) van twee en een half uur, 

onder begeleiding van twee docenten, gaat u 
zelf aan de slag, soms in tweetallen, soms in 
een groep. Tijdens iedere bijeenkomst krijgt u 
ook opdrachten om thuis te doen.

Na drie maanden is er een terugkombijeen-
komst. Aan het eind ontvangt u een deelne-
merscertificaat. Na uw aanmelding neemt 
een docent contact met u op voor een
kennismakings-/intakegesprek.

Er starten twee cursussen:
1. Op maandag 8, 15, 22 en 29 januari en 

5 en 12 februari van 9.30 tot 12.00 uur. Plaats: 
Het Honk, Jan de Louterpad 8, Slotermeer.  
Docenten: Mw. Karel Blanksma en Mw. Joke 
Veldkamp.

2. Op donderdag 8, 15, 22 februari en 1, 8 en 
15 maart van 14.00 tot 16.30 uur in Geuzen-
veld, locatie nog niet bekend. 
Docenten: Mw. Els Bolding en Mw. Marian 
van Keuk.

Voor het succes van de cursus is van belang 
dat u alle bijeenkomsten aanwezig kunt zijn. 

Deelname kost € 25 voor de gehele cursus, 
inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en een 
koekje. Voor Stadspashouders met een  groe-
ne stip kost het € 15.

Voor informatie en aanmelden: 
Cursus Honk: Joke Veldkamp, 
tel. 020-6146844 of 06-29482731 of 
j.veldkamp45@upcmail.nl. 
Cursus Pluspunt: Els Bolding, 
tel.06-17579858 of elsbolding-c@telfort.nl.
Er kunnen 8 á 10 vrouwen per cursus 
meedoen.

Een goede start in 2018: geef meer Glans aan uw leven!

OPROEP

Bent u:
•  onlangs (onterecht) ontslagen
•  benaderd door schuldeisers
•  in gevecht met uw huurbaas
•  benadeeld door uw onderwijsinstantie
•  onzeker over uw juridische situatie?

Of heeft u een andere vraag? Kom dan langs 
bij Stichting Geen Punt voor gratis juridisch 
advies van onze juridische medewerkers. U 
kunt zonder afspraak langskomen op dins-
dag van 15.30 uur tot 17.30 uur in het Plus-
punt, Albardakade 5 - 7. Kijk ook op onze 
website: www.jouwvraag-geenpunt.nl of op 
www.facebook.com/GeenPunt

Jouw vraag? Geen Punt!

Gratis juridisch 
spreekuur bij 
Stichting Geen Punt

Een warme 
wintergroet!

Foto: Edwin Boer


