
Buurtkrant
nummer

55
juli 2013

onder andere:

Samen uit,
samen genieten
Pagina 2

Nieuw-West
luidt de zomer in
Pagina 3

GaSet portret
Pagina 8

Een blad voor en door bewoners

Geuzenveld-
Slotermeer 
ontwaakt
Hier komt het samen. Binden en verbinden 
van buurten met hun bewoners, dat is het 
doel. Het mooie nieuwe multifunctionele 
gebouw aan de Slotermeerlaan is statig 
en zit in de afwerk periode. Bewoners is 
gevraagd de naam te bedenken. Ik heb er 
mijn hoofd over gebogen, maar helaas. Ik ben 
er wel benieuwd naar.
Inmiddels is de Parade door de wijken 
getrokken. De deelnemers konden zelf hun 
outfi t uitzoeken. Niet makkelijk, wel creatief. 
Om tot een mooi geheel te komen moesten 
meerdere bronnen aangesproken worden. Ook 
hier die verbinding.
Het Zid Theater trok door de buurt met een 
nieuwe voorstelling door buurtbewoners. 
Voor het feest streek men neer op het 
Confuciusplein.
Elf keer waarde een Engel rond in de 
Struikbuurt. Bewoners lieten zien waar 
zij gelukkig van worden. Een jaar lang 
maakte zij kennis met elkaar in repetities 
en workshops. Vrolijke, zingende, dansende, 
innemende, maar ook serieuze stukjes werden 
aan de toeschouwers getoond. Zal onze 
postbode voortaan de post dansend blijven 
bezorgen? Af en toe werd het publiek op 
het verkeerde been gezet en er zullen altijd 
vragen open blijven staan.
Niet alle bewoners begrepen of waardeerden 
het. Op één plek werd het raam geopend 
en werd een zakje met water naar beneden 
gegooid. Het zorgt even voor verwarring 
bij de spelers. Gelukkig lieten de spelers 
zich hierdoor niet uit het veld slaan, ook 
niet toen er een toeterende fi le ontstond. 
De voorste automobilist meende dat hij 
toch moest doorrijden, dan maar de spelers 
zachtjes opzij duwen. Stoïcijns werd er 
doorgespeeld.
Het laat het ons zien dat we allemaal anders 
zijn, dat we allen het leven leven, dat we 
binden en verbinden. 
In de komende tijd zijn er nog meer 
activiteiten waarbij we onze naasten kunnen 
leren kennen. Ik zou zeggen: ‘Ga er op af!’
Dít doel is in iedere geval ruimschoots 
gehaald.

Rose van Dongen

Het Huis van de Wijk Slotermeer 
verhuist na de zomer naar het nieuwe 
multifunctionele gebouw aan de 
Slotermeerlaan. In dat gebouw gaat 
Eigenwijks samen met Dock jongerenwerk 
en een nieuwe horecagelegenheid verder 
bouwen aan het Huis van de Wijk. 

Daarnaast worden een Ouder Kind Centrum, 
Verloskundig centrum Groei en de Openbare 
Bibliotheek in het nieuwe pand gehuisvest. U 
kunt dus straks komen genieten van een over-
heerlijke lunch of een lekkere cappuccino in 
de horeca en natuurlijk ook terecht bij Eigen-
wijks voor het indienen van een bewonersini-
tiatief of voor ondersteuning. 

Door de verhuizing komen er veel kansen en 
mogelijkheden voor het Huis van de Wijk om 

zijn functie als spil van de buurt nog meer in 
te vullen en uit te breiden. Tegelijkertijd is 
het ook even slikken, want na ruim anderhalf 
jaar in de Multibox is dit een vertrouwde plek 
geworden. En vooral ook een plek waar veel 
bewoners het gevoel hebben welkom te zijn, 
waar ruimte is voor iedereen en voor (de uit-
voering van) allerlei plannen.
In het nieuwe gebouw zit het Huis van de Wijk 

op de eerste verdieping. Opbouwwerkers Pe-
ter, Marjolijn en Serfanim zullen er uiteraard 
alles aan doen om te voorkomen dat u dit 
als een drempel ervaart. Mede daarom staat 
het ontvangstteam van de Multibox met on-
der meer Güleser en Marianne u in het nieuwe 
pand al op de begane grond op te wachten. 

Daarnaast is alles straks nieuw, schoon en 
heel! Dat is natuurlijk heerlijk. Er komen 
diverse zalen voor sport, spel en ontmoe-
tingsactiviteiten die Eigenwijks samen met u 
weer wil gaan programmeren vol met leuke, 
interessante en leerzame zaken voor de wijk. 

Hopelijk tot ziens, deze zomer nog in 
De Multibox en daarna in het nieuwe pand!

Team Eigenwijks

Huis van de Wijk verhuist

In de Diderotstraat hoor ik hamerslagen. Metaal op metaal, het 
geluid klinkt mij meer dan bekend in de oren. Herinneringen 
uit mijn kindertijd  komen in mij op, de smidse van mijn opa, 
het smidsvuur, het aambeeld, mijn opa met de grote handen. 
Hij houdt met een tang een stuk heet witgloeiend ijzer op het 
aambeeld, slaat met de hamer ritmisch erop en vormt het zo.

Weer die klank. Geen twijfel mogelijk: dit moet een smid zijn! En 
ja, door de open deur zie ik de smid aan het werk in de smidse met 
aambeeld, smidsvuur, tangen, hamers. Wat een lekkere geur komt van 
die brandende kolen af. Een smidse lijkt wellicht voor de leek wat rom-
melig, maar alle dingen hebben een functie of komen nog van pas bij 
de productie van een smeedijzeren voorwerp.
Casper Prager is ambachtelijk smid en kunstenaar, die zijn vak in En-
geland aan de National School for Blacksmithing in Hereford geleerd 
heeft. In 2006 voltooide hij zijn opleiding en heeft toen eerst in 
Engeland gewerkt. Sinds 2010 zit hij op de locatie Diderotstraat 2. De 
smidse is gevestigd in een van de voormalige bedrijfsruimtes bij het 
Confuciusplein, waar de sloop uitgesteld is. Hij maakt deel uit van 
een project van stichting Beehives. Kunstenaars en creatieven kunnen 
leeggekomen ruimtes gebruiken in ruil voor inzet voor de buurt. In 
het geval van de kunstenaars in de fi losofenbuurt betekende dit onder 
andere een verfbeurt van de buitengevels van de slooppanden.

De henneppers
Toevallig was er in de begintijden van de wijk ook een smid in deze 
straat, een stukje verderop. Het smidsambacht is met de opkomst van 
de auto’s langzaam achteruit gegaan en met uitsterven bedreigd. Maar 
de smid als kunstenaar is op zijn retour. Al moet hij wel vaak zijn deu-
ren gesloten houden, want tegenwoordig nemen mensen snel aanstoot 
aan het klinken van de hamer. Daardoor is er ook weinig contact met 
de buurt. Echte opdrachten uit de wijk heeft Casper nog niet, een paar 
piepkleine reparaties. Soms komt er iemand met een kapotte uitlaat, 

maar die wordt natuurlijk doorverwezen naar de garage. Een keer kwam 
iemand met de vraag, of hij de grote pers van hem mocht gebruiken. 
Hij bleek er hennep mee te willen persen. Dat feest ging niet door.

Menselijke schalen
Het mooiste van het vak vindt hij de voortzetting van het traditionele 
ambacht en de bijdrage aan de architectuur door bijvoorbeeld bijzon-
dere hekken of smeedijzeren poorten. Deze ontwerpt hij ook zelf. Het 
liefst smeedt Casper op dit moment schalen, waarin hij mensenfi guren 
heeft verwerkt. Toegepaste kunst, voorwerpen met een functie, die 
ook werkelijk gebruikt worden. Bijvoorbeeld een notenschaal, waar 
ook een notenkraakfunctie in de kaak van het fi guur verwerkt is. Tij-
dens het nemen van de foto’s werkte Casper aan een hendel voor de 
ventilatie, dat hij gelijk prachtig met ornamenten versierde. “Als ik 
toch al een hendel nodig heb, waarom dan niet meteen een mooie hen-
del”, zei hij. En gelijk heeft hij. Ik ga gauw op zoek naar een voorwerp 
in huis, dat een hendel nodig heeft.
Zie ook: www.casperdesmid.nl

Christiane Baethcke

Casper de smid
Het smidsambacht is 
terug in de Diderotstraat

Foto: Christiane Baethcke



Dit keer eens een wat ander stukje dan anders. Omdat de Westelijke Tuin-
steden dit jaar zestig jaar bestaan, ook van mij een kleine terugblik op de 
tijd dat ik in Geuzenveld gewoond heb.
Vanuit een halve woning driehoog achter op de Albert Cuypstraat zijn mijn 
ouders en ik in 1957 verhuisd naar Het Grote Geusplein in Geuzenveld. 
Voor het eerst kreeg ik daar een eigen kamer helemaal met eigen meubel-
tjes ingericht. Ik had vanaf mijn vierde jaar geslapen aan het voeteneind 
van mijn ouders. De huiskamer en het slaapgedeelte waren daar geschei-
den door een gordijn. Mijn ouders waren echte verenigingsmensen en al 
vlug werd er een handbalvereniging opgericht. De naam van de vereniging 
werd Far West (het verre westen), de kleur van het tenue was: donker rode 
broek en geel shirt. Het was een heel gezellige tijd. Alles werd vanuit de 
woning op Het Grote Geusplein gedaan. Het maandblad werd bij ons thuis 
gemaakt en op een stencilmachine (de voorloper van een kopieerappa-
raat) gedraaid. De stapels kopieën werden dan op de ronde tafel gelegd en 
achter elkaar liepen we rondjes om de tafel. Een ander deed de nietjes er 
in. Als alle bladen gemaakt waren werden die uitgedeeld bij de trainingen 
en het restant werd rond gebracht door vrijwilligers. Door ziekte van mijn 
vader moesten we verhuizen en gingen we weg uit Geuzenveld.
Later maakte ik kennis met een man, waar ik ook mee getrouwd ben, die 
toevallig ook in Geuzenveld woonde. Zijn ouders waren daar al in 1956 uit 
Friesland komen wonen. Er kwamen in die tijd veel mensen uit Friesland 
in Geuzenveld wonen. De mannen gingen vaak werken bij gemeente dien-
sten, vooral het GVB. De woningbouwverenigingen hadden graag amb-
tenaren op de woningen. Ze waren dan zeker dat de huur betaald werd. 
Bij mijn schoonouders heb ik twee jaar ingewoond. Dit was in de Aal-
bersestraat. Eén deur verder dan de woning waar ik nu woon. Na diverse 
omzwervingen ben ik weer terug gekomen in Geuzenveld en ik woon nu al 
weer vanaf eind 1984 in de Aalbersestraat. 
Vanaf 1987 doe ik hier allerlei activiteiten: buurtcommissie, bewoners-
commissie, computerles, GaSet. Over de EHBO, wat ik ook doe, kunt u 
verder in de krant meer lezen. 

Tot de volgende keer, Thea Schaafsma

Hallo allemaal,

Het motto van de Stichting Vier Het Leven is: samen uit, samen 
genieten! De stichting is opgericht om oudere mensen, die niet 
meer zelfstandig uitgaan een gezellige avond te bezorgen met een 
bezoek aan een theatervoorstelling of een concert. 

De deelnemers worden door vrijwilligers aan huis opgehaald en weer 
thuisgebracht. Er is ook een rolstoelbus beschikbaar. De kaartjes zijn 
van tevoren gereserveerd en inbegrepen is een kop koffi e of thee voor 
aanvang van de voorstelling en een pauzedrankje. 

Sinds anderhalf jaar is de stichting in Amsterdam aanwezig  en het aantal 
theaters dat meewerkt breidt zich nog steeds uit. Ik mocht een avond 
mee uit om het zelf te ervaren. Er is dan een keuzemogelijkheid uit ver-
schillende voorstellingen. Ik koos voor het optreden van This is Africa 
van de Zuid-Afrikaanse theatergroep Ikusasa in De Meervaart in april, 
vanuit mijn interesse voor Afrikaanse dans en muziek. Deze keer had 
zich één deelnemer aangemeld. Voor de opera, een week daarvoor was de 
belangstelling veel groter. 

Voor het begin van de voorstelling werd ik opgevangen door de organisa-
trice en ik ontmoette de deelnemer, een vrouw uit Osdorp en haar bege-
leider. De vrouw was sinds het overlijden van haar man niet meer uitge-
gaan. De begeleidster houdt van theater en mensen. Zij is zelf in Zuid 
Afrika geweest. We waren heel benieuwd naar wat ons te wachten stond.  
We zagen een prachtige, dynamische show met zang, dans en een ver-
haal erdoorheen geweven. Het spel gaf ons een inkijkje in het leven van 
de bewoners van een sloppenwijk in Johannesburg. We zagen hoe een 
jongedame van een andere stam daar belandt en na enige strubbelingen 
wordt opgenomen in de groep en hoe betrokken de mensen zijn. In het 
publiek zat ook Jetty Mathurin, die uitbundig genoot. Aan het einde 
van de voorstelling is de hele zaal enthousiast en gaan ook wij staan en 
swingen op de muziek. 
Voor oudere mensen én de deelnemende vrijwilligers is het een praktische 
en gezellige manier om samen uit te gaan, via deze stichting. De stich-
ting is bereikbaar via de website: www.4hetleven.nl of telefoonnummer: 
035-5245156.

Cobien Vermeij

Samen uit, samen genieten
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Foto: Stichting Vier het Leven

Foto: Christiane Baethcke

Uit de verte aangetrokken door een grote witte feesttent op 
de plaats waar vroeger de Timotheusschool stond, sta ik met 
mijn fi ets plotsklaps midden in een groot opgezet buurtfeest. 
Allerlei hapjes en drankjes, die er overheerlijk uitzien en ook 
zo ruiken, worden klaargemaakt en gepresenteerd naast een 
adembenemende bedrijvigheid, gesjouw van tafels, banken, 
kratten met drankjes, druk getelefoneer en aanwijzingen, op-
bouw van zithoeken en handhaving bij de parkeerplekken. Dit 
alles in stralende zonneschijn, eindelijk allerheerlijkst len-
teweer. Döner, Adanaköfte, Sarma, Ayran, ik krijg spontaan 
trek. Het feest is een initiatief van Stichting Ekmel aan het 
Eendrachtspark en duurt drie dagen lang, net als een Turkse 
bruiloft. En net als daar natuurlijk ook geen glaasje wijn of 
een biertje. Een beetje uit het zicht achter het nieuwe pand  
is een aparte tent opgebouwd voor de vrouwen, waar dames 
zich het eten laten smaken.

Van Sionskerk naar jongerencentrum
Het gebouw van het jongerencentrum is in 2009 gekocht door 
de Stichting Islamitisch Centrum Amsterdam West (SICAW). 
Hiervoor heette het de Sionskerk. Het is een modern vormge-
geven gebouw in de stijl van het Nieuwe Bouwen, waarbij de 
vorm wordt bepaald door functie, doel en constructieve eisen. 
Nu doet het gebouw dienst als Turks educatief centrum met 
moskee en inwoning (internaat) voor circa veertig meisjes 
van Stichting Ekmel. Het is aan de buiten- en binnenkant 
radicaal gerenoveerd en met zijn nu knalgele gevel valt het 
ook nog op.  

Maatschappelijke betekenis voor de buurt
Stichting Ekmel wil buurtbewoners dichter bij elkaar bren-
gen. Dit buurtfeest is een voorbeeld hiervan. In de Johan van 
Kuyckstraat is ook een jongerencentrum van Stichting Ekmel. 
Hier kunnen jongeren onder toezicht bij elkaar komen, thee 
drinken, kletsen en televisie kijken.
Met dank aan Abdullah Özler, coördinator communicatie van 
Stichting Ekmel, die ondanks zijn drukke werkzaamheden tij-
dens de feestactiviteiten even tijd voor me nam om een paar 
vragen te beantwoorden.

Christiane Baethcke

Een groot buurtfeest
Feestelijke opening van nieuw 
pand Ekmel in de Colijnstraat

In 1921 annexeerde Amsterdam veel randgemeen-
ten waardoor de stad vier keer zo groot werd en de 
bouw van nieuwe woonwijken mogelijk werd. Zo 
ontstond in 1940 het ontwerp voor Tuinstad Sloter-
meer. Het plan kon door de oorlog pas uitgevoerd 
worden in 1951.

Toen ik onlangs de route van het buurtproject ‘Een Engel 
in Nieuw-West’ volgde, zag ik enkele kenmerken van de 
bouwstijl van dit ontwerp:
-  een afwisseling van laag- en hoogbouw
-  open bouwblokken met veel groen ertussen
-  hofjes, parkjes en knusse straatjes
De belangrijkste architect ervan was Cornelis van Ees-
teren. Hij bouwde voor werklieden en middenstanders 
wijken die uitnodigen tot wonen, spelen, leren en ont-
spannen. 

Ik moest lachen toen ik in het Van Eesterenmuseum las 
dat de Sloterplas zijn ontstaan mede aan Slotermeer te 

danken heeft. Voor de bouw had men namelijk veel zand 
nodig en groef de Sloterplas.
Naast alle afwisseling van wonen en recreëren in Nieuw-
West  -met onder andere speelplaatsen en zandbakken 
van architect Aldo van Eyck- is er ook aan kunst gedacht, 
zoals bijvoorbeeld:  de wanddecoraties bij de fl ats van 
De Verfdoos aan de Slotermeerlaan,  de Schoolfi guren in 
baksteen aan de Burgemeester de Vlugtlaan naast het 
tankstation (zie foto),  het Vrijheidscarillon op Plein 
‘40-’45 en  her en der allerlei beeldhouwwerken.
Als je met een gids door Slotermeer loopt, ontdek je 
hoeveel architectonische snufjes, grapjes en originele 
versieringen er te zien zijn. Voor interessante rondlei-
dingen door deze wijk van ‘Licht, Lucht en Ruimte’ kun 
je je opgeven bij www.vaneesterenmuseum.nl of op-
bellen naar 020 - 447 1857. Het museum is op vrijdagen 
en zaterdagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur en is 
gevestigd aan de Burgemeester De Vlugtlaan 125.

Guusje Welsing

Waarom ik trots ben op Slotermeer
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LEEF DE ZOMER

Vroeg licht
lange dag
De natuur zindert van leven
alles groen
bloeit
is in beweging
Vogels fl adderen vrolijk
tjilpen hun zomerse lied 
lucht vervult 
met zomerse insecten
vlinders op zoek naar honing
Takken van de bomen
weerspiegelen in het water
beroeren het
Een zonnestraal baant zich een weg 
door het lichte lover 
probeert tussen de wolken door 
onze huid te beroeren
Het speelt zijn dagelijkse spelletje
en ligt als een deken over ons heen
dringt diep door in iedere vezel
zon en natuur lokt me naar buiten
Flaneren door de buurt
de tijd staat stil
er wordt niets van elkaar verwacht
ik maak deel uit van het leven om me heen
fl eurig 
vrolijk
Oase van rust, ruimte en natuur
maakt zich meester in mijn lichaam
zon en warmte in sappige vruchten 
één met de natuur
gakkende ganzen terwijl ik
veertjes raap
meeuwen scheren over het water
sierlijk
hun vleugels wijd uitgespreid
mag getuige zijn 
van hun kracht en vliegkunst
De veranderde wolken geven 
een palet van blauwe kleuren
dan opent de hemel zich
om de aarde schoon te spoelen.

Rose van Dongen

De zomer komt eraan. Het zou toch zo 
fi jn zijn als jong en oud zouden kunnen 
zwemmen in de Sloterplas. Helaas is de 
waterkwaliteit sinds tientallen jaren en-
kel maar achteruit gegaan. De Sloterplas 
heeft de slechtste waterkwaliteit van het 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
beheergebied. Steeds vroeger in het jaar 
vergaat de Sloterplas van de blauwalg. De 
bacteriologische vervuiling is helaas zo 
groot dat zwemmen al vroeg in het jaar af-
geraden of zelfs verboden is. De oorzaken 
voor de blauwalgoverlast zijn divers, maar 
voornamelijk gelegen in de diepte van de 
plas en de instroom van fosfaten uit de 
omringende gebieden. Dat maakt de be-
strijding van de blauwalg lastig. Veel tijd 
en geld is door de betrokken instanties al 
besteedt aan onderzoek naar oorzaken en 
mogelijke oplossingen. Plannen, beleidsnota’s, memo’s en goede 
voornemens ten overvloede. Waternet en het stadsdeel zijn mo-
menteel met elkaar in gesprek om te kijken welke tijdelijke oplos-
singen (die worden ingevoerd op het moment dat blauwalg zich 
voordoet) en welke structurele oplossing het meest effectief en 
haalbaar is. Helaas is tot nu toe geen enkele concrete actie onder-
nomen. Jan Schaefer († PvdA politicus) zou gezegd hebben: “In 

geouwehoer kan je niet zwemmen”. Dit kan 
duidelijk beter.

Eenzelfde verhaal van goedbedoelde ver-
spilling van belastingcenten geldt voor 
de kiosk bij het pierenbadje in het Een-
drachtpark, zij het dan op kleinere schaal. 
Vijf jaar geleden is de blokhut gebouwd 
als kiosk voor de lekkere trek. Met toilet-
tenruimtes en een kleine keuken. Helaas is 
de kiosk tot nu toe niet opengesteld voor 
publiek omdat het stadsdeel geen pachter 
kon vinden. Ambtenaren van het stadsdeel 
zijn nu aan het bekijken wat er met de 
kiosk gaat gebeuren. Dat is nu nog niet 
bekend. Typisch geval van jammer, nog 
steeds kan hier geen kind een ijsje halen 
of even naar de wc.

Stadsdeel, doe je best, desnoods pas je de voorwaarden aan voor 
de pachter! Stel gebruikers van het park en het pierenbadje niet 
teleur en laat ze niet met dichtgeknepen benen voor gesloten wc-
deuren staan! Hier met dat ijsje en het patatje voor de kleintjes! 
En pak ook eindelijk eens de blauwalg in de Sloterplas aan!

Christiane Baethcke

Weinig Waterpret in Geuzenveld-Slotermeer
In geouwehoer kan je niet zwemmen

Foto: Christiane Baethcke

Op de ritmische klanken van de trom-
mels werd op 15 juni in Nieuw- West 
de zomer ingeluid. Er trok een kleurige, 
fl eurige Parade door de straten. Het was 
een feest! Langs de route vrolijke, blije 
gezichten en deinende mensen. De stoet 
werd voorafgegaan door een kleine auto, 
die ikzelf bestuurde. De auto was ver-
sierd met bloemen en bonte linten met 
bovenop een enorme feestmuts.
Al swingend kwam de Parade aan op het 
Osdorpplein waar de ritmische klanken 
nog even voortduurden en het dansen 
doorging. De wind liet de schitterende 
gewaden van alle kanten zien.

Wethouder Paulus de Wilt onthulde een 
groot scherm waardoor de zomeractivi-
teiten offi cieel werden geopend.
Een Marokkaanse band streelde met zijn 
muziek de oren van de toegestroomde 
bezoekers. Theatergroep Degasten ver-
zorgde een bewegingsoptreden, het zag 
er mooi en strak uit, zoals we gewend zijn bij deze groep ac-
teurs. Maar wat deed die oude verwarde man tussen de bewegende 
jongens? De vraag of de man hier wel bij hoorde zal voor velen 

een open vraag blijven… Maar intussen kan de zomer beginnen. 
Nieuw- West bruist en is er klaar voor! 

Rose van Dongen

Foto: Shirley Brandeis

Nieuw-West luidt de zomer in

Zomer
  EditieZomerZomer2013
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Op 22 juni werden het Lambertus Zijlplein en het Kruis-
herenpad in Geuzenveld omgetoverd tot één groot gezellig 
evenemententerrein. Ondanks de regen kwamen vele bezoe-
kers naar de jaarmarkt en de kraamhouders prezen met een 
goed humeur hun spullen aan.

Meer dan 200 kraamhouders uit de buurt verkochten hun spullen 
voor zachte prijsjes aan de bezoekers. Vrijwilligers uit de buurt 
zorgden ervoor dat ze allemaal een broodje kregen, zodat ze hun 
kraam niet hoefden te verlaten. Op het podium op het plein ver-
zorgden buurtbewoners optredens en demonstraties: zang en gi-
taar, tango, zouk, en een prachtig optreden van de kinderen die 
peuter- en kleuterdansles hebben in het Huis van de Wijk Geu-
zenveld, het PlusPunt. Even verderop op het Kruisherenpad stond 
het podium van Dock, waar jongeren zelf voor muziek zorgden en 
korte optredens gaven. Op het veldje naast het podium maakten 
velen voor het eerst kennis met midgetgolfen, konden kinderen 
lekker springen en dansen in de het disco-springkussen, en er 
waren leuke workshops. 

De topper van de dag waren toch echt de waterballen in de Albar-
dagracht! Aan het begin van de dag stonden de kinderen nog een 
beetje afwachtend te kijken naar die gekke dingen. Toch best eng 

zo’n grote bal op het water... Tot één stoer meisje het aandurfde 
om in de bal te kruipen. Deze werd opgepompt en dicht geritst 
en daar ging ze, zo het water op! Gelukkig zaten de ballen aan 
een touw zodat ze niet weg kon drijven. De hele middag stonden 
kinderen vervolgens rijen dik te wachten op hun beurt.  

Drijvende krachten achter de jaarmarkt zijn Marian Kerkman, 
Sylvia van Eer, Nicole van Bergen en Olga Mohan. Samen met 
wijkcoördinator Jeroen Bouman, gebiedsnetwerker Rajen Koebeer 
en Eigenwijks zetten deze bewoners zich elk jaar in om dit eve-
nement te organiseren. En met succes: “Was er elke maand maar 
zo’n markt!”, verzuchtte een van de bezoekers… Deze editie werd 
financieel mogelijk gemaakt door Stadsdeel Nieuw-West, Stad-
genoot, Eigen Haard en de bewonersinitaitieven Geuzenveld. Op 
naar volgend jaar!

Karin Kauw, opbouwwerker Eigenwijks

Regen mag de pret niet drukken: fantastische editie Jaarmarkt Geuzenveld

< Foto: Karin Kauw

Hoe lang loopt het project Zwerfvuil al?
“De campagnenaam luidt: Nieuw-West schoon, heel gewoon. Het 
project is gestart begin 2012 en gaat nog minimaal door tot  
1 januari 2014.”

Wat is de doelstelling van het project?
“Nieuw-West moet het schoonste stadsdeel van Amsterdam wor-
den.”

Dat lijkt heel hoog gegrepen. Wat zijn de concrete acties om 
dit te bereiken?
“Het project Zwerfvuil jaagt de acties van het stadsdeel aan en 
verbetert deze. De betrokken instanties en de acties zijn te talrijk 
en divers om hier allemaal te noemen. Een voorbeeld van een 
concrete aanpak zijn de stikkers op de ondergrondse containers 
met de informatie over de regels van het aanbieden van vuil. 
Een andere inzet is het aanbrengen van vijf markeringstegels te-
gels ter aanduiding van de plekken waar op de ophaaldagen het 
grofvuil neergezet mag worden. Dit moet op 1 september gere-
aliseerd zijn. Prikacties met scholieren gecombineerd met voor-
lichting is een insteek van ons project. Tot nu toe zijn een derde 
van alle scholen benaderd en hebben 2000 kinderen mee geprikt. 
We proberen daarbij ook ouders te betrekken via een vragenlijst 
voor thuis. Voorts zijn er naast de afvalwijzer nog brieven aan 
de bewoners gestuurd met de ophaaldagen. Als tegenwoordig als 
iemand de gemeente – telefoonnummer 14020 – belt met een 
klacht, wordt hij of zij terug gebeld of gemaild wordt over de 
voortgang van de melding. Dagelijks zijn tientallen medewerkers 
bezig om het stadsdeel schoon te houden.”

Tegen welke problemen loopt u aan?
“Vooral het totaalplaatje moet kloppen. Als schoolkinderen zwerf-
vuil prikken maar hun buren dumpen het afval gewoon op straat 
of de vuilnisbakken zijn vol werkt dat ontmoedigend. Als bewo-
ners een melding doen over vervuiling van hun straat en ze horen 
verder niets en zien ook niet dat het aangepakt wordt, bellen ze 
geen tweede keer.”

Hebben deze acties al zoden aan de dijk gezet? Is er resul-
taat geboekt?
“Door de inzet van buurtveiligheidsteams – bijvoorbeeld in de 
Dobbebuurt – neemt het dumpgedrag af. Er is een experiment 
gaande met een ‘wijkverzorger’ in de Wildemanbuurt in Osdorp. De 
wijkverzorger, een medewerker van de afdeling reiniging, is voor 
10 straten verantwoordelijk. Bewoners worden aangesproken en 
raken uiteindelijk zo betrokken. Dat loopt heel goed, er ontstaat 
een positieve houding in deze buurt. Er komt zeer waarschijnlijk 
een uitbreiding van deze werkwijze in andere probleembuurten.”

Hoe zit het met handhaving? Als je de bewoners in hun 
portemonnee pakt, kijken ze wel uit.
“Hier zijn we inventief mee bezig. Handhavers in burger volgen 
scholieren op ‘snoeproutes’, dus op tijden en plaatsen als ze iets 
te snoepen gekocht hebben. Als ze afval op de grond gooien volgt 
er direct een boete. De buurtveiligheidsteams zijn ook behoorlijk 
uitgebreid, door handhaving verhogen ze de leefbaarheid.”

Gaat u ook over het dumpen van grofvuil?
“Grofvuil valt binnen het project. Grofvuil op een foute plek of 
een foute dag op straat trekt ander vuil aan. Het probleem van 
het afval dumpen is bekend maar zeer moeilijk te bestrijden om-
dat de overtreders steeds andere locaties kiezen en observanten 
niet overal tegelijk kunnen zijn.”

Christiane Baethcke

Project Zwerfvuil 
Interview met Catrinus Mak

Help mee van Nieuw-West het schoonste 
stadsdeel van Amsterdam te maken!

Bewoners die zelf actief iets willen doen hebben de  
volgende mogelijkheden:
•   Modern, doeltreffend en gemakkelijk: Een app voor je 

smartphone: Verbeter de buurt. Als je verkeerd aangebo-
den vuilnis ziet neem je een foto en verstuurd deze gelijk 
via je mobiele telefoon. De app is te downloaden in de 
Google Play Store. 

•   Een ondergrondse container adopteren. Als je een contai-
ner adopteert dan houd je zelf de vervuiling en het goed 
functioneren van de container in de gaten. Kleine zaken 
herstelt de adoptant zelf. Bij grotere problemen kunnen 
ze een melding doen per telefoon; ze krijgen dan direct 
een medewerker afvalinzameling aan de lijn. Bewoners die 
adoptant willen worden kunnen zich aanmelden via adop-
teereenafvalbak@nieuwwest.amsterdam.nl of via 14020.

•   Bewoners die zelf zwerfvuil willen prikken, kunnen zwerf-
vuilgrijpers met bijbehorende materialen meekrijgen van-
uit de Huizen van de Wijk.

•   Bewoners die stevig in hun schoenen staan kunnen men-
sen die ze vuilnis zien dumpen aanspreken op hun dump-
gedrag.

•   Heb je goede ideeën om het stadsdeel schoner te ma-
ken, of lukt het niet materialen bij het Huis van de Wijk 
te krijgen, mail dan naar nieuwwestschoon@nieuwwest.
amsterdam.nl. 

Foto: Christiane Baethcke

Overpeinzingen over 
60 jaar Slotermeer
Verliefd zijn kon in oorlogstijd. Maar trouwen? Dat moest maar 
even wachten! Dan is er de bevrijding in 1945. Wat is er veel in 
te halen. De jonge mensen kunnen gaan trouwen, hoewel, wonin-
gen zijn er niet. Het wordt ‘inwonen’. Zolders worden omgebouwd, 
tuinhuisjes en schuren gaan dienen als onderkomen.
Mijn man en ik trouwen in 1952 en betrekken na veel zoeken 
een ‘inwoning’. We krijgen een kamer met alkoof en mogen ge-
bruik maken van keuken en toilet, die we als voorwaarde moeten 
schoon houden. 

Na drie jaar wachten mogen we, dankzij een urgentieverklaring, 
in 1955 een driekamerwoning betrekken in een nieuw gebouwd 
blok in Slotermeer, de eerste Tuinstad. Een eigen etage, met in de 
keuken een geiser voor warm water en een eigen doucheruimte. 
Groter geluk kon je toen niet wensen. Geen ketels water opzet-
ten en je niet meer hoeven wassen in een teil. De gang naar het 
badhuis wordt verleden tijd. Heerlijk!
Op de Burgemeester De Vlugtlaan zijn volop winkels. De huizen in 
de Slotermeerlaan staan nog in de steigers. Tramlijn 13 heeft zijn 
eindpunt op de kruising van de Burgemeester De Vlugtlaan en de 
Slotermeerlaan.
Alle huizen zijn nieuw, de verf is, als we de woning betrekken, 
amper droog en de verhuiswagens staan in het zand. Er is nog 
geen bestrating.
Slotermeer wordt de ‘jampottenbuurt’ genoemd. “Wat een hoge 
huur” zegt men. Hierdoor kan men beleg op de boterham niet 
betalen en wordt er alleen jam gegeten.
Er zijn noodscholen en noodkerken. De woningbouwverenigingen 
hebben regels: geen was- of beddengoed buiten het balkon han-
gen en samen met de buren de trappen schoon houden.
In de jaren 50 komen veel mensen uit Groningen, Friesland en 
Drenthe naar de Tuinsteden om er te wonen en te werken.
Iedereen is blij en er worden vriendschappen aangegaan. We drin-
ken koffie bij elkaar en gaan samen met de kinderen naar zwemles 
op de Heiligeweg. We passen op elkaars kinderen en gaan naar 
het strandje aan de Sloterplas, brood en drinken mee. Op het 
Jan Zwanenburghof is een heerlijke speelplaats met zandbak en 
klimtoestellen, later ook aan de Eliasstraat. Daar vertoeven we 
vele uurtjes. Na enkele jaren zwermen gezinnen uit, zij stromen 
door naar grotere woningen en ander werk. Voor ons gezin wordt 
de flat na tien jaar te klein. Met heel veel moeite mogen we een 
vijfkamerwoning betrekken.
In die tijd zijn er scholen en kerken gebouwd. De Slotermeerlaan 
is klaar met nieuwe woningen en een hotel. De tram heeft een 
nieuw eindpunt gekregen en er is ook een zwembad gekomen. 
Maar wat missen we het strandje!

Geuzenveld, Osdorp en Slotervaart komen erbij. Onze kinderen 
worden groot en vliegen uit. De vijfkamerwoning is dan wel wat 
groot voor twee personen, helemaal toen ook mijn man overleed.
Nu woon ik na vijfendertig jaar toch weer in een driekamerflat. In 
al die jaren is Slotermeer erg veranderd, meer multicultureel wat 
betreft de bewoners, het Plein ‘40-’45 en de winkels. Zo zullen er 
altijd wisselingen blijven bestaan.
Dat ik het allemaal mag meemaken in het mooie Slotermeer ver-
heugt mij zeer.

Riek Zwaan



5

De EHBO-er is 
er altijd bij!
U komt ons bij veel activiteiten tegen, in ons 
stadsdeel, maar natuurlijk ook in de gehele 
stad. De meeste collega’s die u ziet zijn lid 
van afdeling Amsterdam van de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging EHBO. De meeste 
EHBO-ers die u in Geuzenveld en Slotermeer 
tegenkomt zijn ook lid van mijn eigen vereni-
ging: ‘Tuinsteden-West’. Wij oefenen in ver-
pleeghuis Amsta in de Jan Bongastraat. Uit 
eigen ervaring kan ik u zeggen dat het ont-
zettend leuk werk is. We komen overal. Van 
de rommelmarkt langs het Kruisherenpad tot 
aan de Mokumse vrouwenloop en van de Keti 
Koti tot aan de avondvierdaagse. Buiten ons 
stadsdeel zijn er ook veel festivals en sport-
activiteiten, bij voorbeeld bij de bosbaan en 
bij turnwedstrijden op sportpark Sloten. Hier 
sta ik zelf vaak bij. Dit is niet in Geuzenveld/
Slotermeer, maar wel in ons eigen stadsdeel. 
Zelf sta ik ook altijd op het Pleinfestival op 
plein ‘40-‘45. Onze kleding is heel duidelijk 
herkenbaar: geel/blauw, met grote letters 
EHBO er op. We zijn allemaal goed opgeleid 
en krijgen uiteraard elk jaar bijscholing. De 
letters EHBO staan voor Eerste Hulp Bij On-
gelukken. We zijn dus geen arts. We kunnen 
alleen proberen om, bij voorbeeld bij sport, 
een blessure niet ernstiger te laten worden. 
Ook wordt ons geleerd om bepaalde sympto-
men te herkennen. En we leren om ergens af 
te blijven en deskundige hulp in te schakelen 
als wij dat nodig vinden. We werken onder 
alle weersomstandigheden. Het is natuurlijk 
wel prettig als we bij slecht weer een dak bo-
ven ons hoofd hebben. Dit ook om ons mate-
riaal droog te houden. Ook als het erg warm 
is, is het prettig als we iemand die onwel 
geworden is, even in de schaduw kunnen zet-
ten. Kom eens bij mij of mijn collega’s kijken 
als u ons tegenkomt. We kunnen u dan ter 
plekke wel wat informatie geven. Ook als u 
zelf een cursus wilt volgen kunt u voor in-
formatie bij ons terecht. U kunt hiervoor ook 
kijken op de website van afdeling Amster-
dam: www.ehbo-amsterdam.nl.

Thea Schaafsma  

Cobien fi etst en ontdekt
De Tuinen van West is een natuurgebied, dat ligt aan beide zijden 
van de Osdorperweg, die loopt van Osdorp Noord naar Halfweg. Het 
heeft een landelijk karakter. Sinds 2009 wordt er gewerkt aan de 
inrichting van dit gebied tot recreatiegebied. Tot de 21e eeuw heb-
ben enkele agrarische bedrijven zich weten te handhaven, maar ook 
stadslandbouw krijgt een plek. Er zijn enkele volkstuinen en een 
bijenpark. 

Vanuit Slotermeer en Geuzenveld is het heerlijk fi etsen door het gebied. 
Fiets via de Ruys de Beerenbrouckstraat richting Halfweg tot aan Sport-
park de Eendracht en ga linksaf waar je langs de volkstuinparken gaat tot 
aan de Osdorperweg. Aan die Osdorperweg zitten twee zogenoemde stads-
landbouwinitiatieven: Kwekerij Osdorp, op nummer 937 en Bierbrouwerij 
de 7 Deugden op nummer 578.

Ontdek bijzondere tomaten
Bij Kwekerij Osdorp kunnen mensen, die een afstand hebben tot de ar-
beidsmarkt via de Dienst Werk en Inkomen werken in hun eigen tempo. 
Voor deze mensen is het prettig om zo in een ritme te komen en een 
dagbesteding te hebben onder deskundige begeleiding. ’s Zomers is er op 
vrijdag en zaterdag een winkel, waar biologische producten gekocht kun-
nen worden. Niet alleen groenten uit eigen kas, zoals tomaten, paprika’s 
en courgettes zijn verkrijgbaar, ook fruit, brood, eieren en vlees van be-
drijven uit de omgeving. Zaterdagochtend wordt er een rondleiding gege-
ven in de kassen. Dit geeft een indruk van het werkterrein. Ik zag er een 
bijzonder soort tomaat en de geeloranje bloemen van de courgette, die 
ook in de winkel verkocht worden. Het is leuk dat wij in een witte jas (ter 
bescherming van de gewassen) rond mogen lopen, terwijl in grote bedrij-
ven, waar bijvoorbeeld alleen komkommers gekweekt worden geen bezoe-
kers worden toegelaten. De medewerkers zijn heel attent en vriendelijk.

Ontdek De 7 Deugden
Een bezoek aan bierbrouwerij De 7 Deugden kan ik ook aanraden. Op 
donderdagmiddag van 16.30 tot 18.30 uur en zaterdagmiddag van 16.00 
tot 19.00 uur is het mogelijk verschillende bieren te proeven. Wel even 
van tevoren reserveren. Daarna is er een rondleiding, waarbij je hoort 

hoe het proces van het brouwen in werking wordt gezet. De eigenaar/
brouwer vertelde ons hoe hij een aantal jaar geleden op het idee kwam 
om dit bedrijf op te starten. Hij wilde een bedrijf beginnen voor mensen, 
die speciale begeleiding nodig hebben op het werk en bier brouwen leek 
hem echt leuk. Hij moest dat eerst leren en begon een bedrijfje aan huis. 
Er is ook een winkeltje annex opslag en een ruimte waar biertafels staan 
voor de proeverijen. 
We zaten aan tafel bij een vrouw, die is opgegroeid op een agrarisch be-
drijf aan de Osdorperweg en nu op Curaçao woont. Zij wil graag het vak 
van bierbrouwen leren en op Curaçao een bedrijfje beginnen. Het bier van 
de brouwerij, zeven nieuwe smaken, is te koop in vele winkels. De vraag is 
zo gegroeid, dat ze binnenkort een grotere installatie gaan aanschaffen, 
om meer bier te kunnen produceren. Dan kunnen nog meer mensen het 
bier van de 7 Deugden gaan ontdekken. 
Deze zomer kunnen we fi etsend door het nieuwe en bestaande natuurge-
bied van de Tuinen van West van de omgeving genieten. 

Cobien Vermeij

Christiane fi etst en observeert
Goh, wat zie ik toch in daar in de verte? Al fi etsende op de Joris 
van den Berghweg neem ik nog niet eerder geziene voorwerpen 
waar. Ik stop de fi ets en tuur: in regelmatige afstanden zijn hier 
voor een dijk grote grijze afvalbakken geplaatst. In the middle of 
nowhere, of zouden ze daar onaangekondigd een golfbaan aange-
legd hebben?... Dit moet ik onderzoeken. 

Ongeacht de borden, die fi etsers naar het 
fi etspad langs de Haarlemmerweg willen 
dirigeren, sla ik de Tom Scheursweg in. 
Bij een rotondetje ga ik naar links. Het 
fi etspad is nog maar half afgesloten, zo 
te zien is fi etsen gedoogd. Geen gevaar 
van auto’s of ander verkeer, dus de teckel 
mag uit het fi etsmandje.

Uitgestrekt ligt de polder. Een strak fi ets-
pad langs een evenzo rechte sloot met 
natuurlijke oevers. Jonge wilgen. Een 
verlaten gloednieuwe avonturenspeel-
plaats. Een onderdoorgang met interessante doorkijk door de dijk zonder 
functie. Een bankje voor moeders in een peuterspeelplaats met een hek 
eromheen. Een kabelbaan. Een brede betonnen trap naar de sloot toe 
zonder schaduw en zonder mogelijkheid in de sloot te duiken. Wel behoort 
pootjebaden tot de mogelijkheden. De teckel gooit er haar balletje in en 
begint te blaffen omdat ze er niet meer bij kan. Verderop ziet ze toch 
nog een mogelijkheid om te water te gaan en rolt om te drogen door het 
mengsel van modder en zand dat is aangebracht voor de beplanting. Dat 
wordt thuis eerst maar eens fi jn badderen en spoelen.

Of het hier ooit krioelt van de kinderen vraag ik me af. Het is toch een 
stuk uit de bewoonde wereld. Hier is heel wat belastinggeld geïnvesteerd 
voor de inrichting van een recreatiegebied ter compensatie van de verlo-
ren gegane natuur door de Westrandweg. Maar fi jn fi etsen kan je er.

Christiane Baethcke

Hilarische 
Badpakkenshow
De bewoners van Geuzenveld zijn 
helemaal klaar voor een zonnige zomer. 
Onlangs bezocht meneer Van Engelen 
het PlusPunt met zijn verzameling van 
ruim 200 badpakken uit het verleden, 
zelfs van voor de oorlog. Groot was de 
hilariteit, toen vier dames bereid waren 
enkele exemplaren te showen. Uitgerust 
met zonnehoeden, zonnebrillen, pareo’s 
en andere attributen gaven ze een 
prachtige show.

Fietsen door de Tuinen van West 
De zomer begint. Hopelijk wordt dit er eentje met zwoele, warme dagen en af en toe een zacht briesje. Ideaal fi etsweer! 
Geuzenveld en Slotermeer barst natuurlijk van het mooie groen met het Sloterpark, Gebrandypark, De Brettenzone, Park de 
Kuil en het Eendrachtspark, maar het loont ook de moeite om buiten de grenzen van het gebied te kijken. Speciaal voor deze 
zomereditie van GaSet stapten Cobien en Christiane op de fi ets om een nieuw natuurgebied te verkennen.  

Foto: Cobien Vermeij

Foto: Rita Sol

Foto: Christiane Baethcke

hoe het proces van het brouwen in werking wordt gezet. De eigenaar/

Openingsfeest Tuinen van West

Vrijdag 5 juli van 16.00 – 20.00 uur is het feest in de Tuinen van West. 

Op het feestterrein aan de Tom Schreursweg komt onder meer een 

streekmarkt met producten uit Nieuw-West en omstreken. Verder kun je 

kanoën  en is er een puzzeltocht. Iedereen is welkom om te vieren dat 

er in de Osdorperbinnenpolder-Noord nu volop gerecreëerd kan worden!

ZOMERZANG
 
Weet je nog
die witte winter?
Een snijdende kou
bevroor de krokussen.
Mijn brein werd onderkoeld
de gedachtenstroom gestold.
 
Maar nu word ik wakker gekust
door de zon
en bloeien er bonte bloemen
naast de stenen stoeptegels.
De bomen wuiven groen in de wind
en ik voel me weer een zomerkind.
 

Lya Toet



6

Kom kijken en doe mee in het PlusPunt

ZOMERPROGRAMMA VOOR OUDERS, KINDEREN EN SENIOREN
Het zomerprogramma in het Huis van de Wijk staat in het teken van ouders en kinderen: leuke acti-
viteiten waaraan je als gezin mee kunt doen. De activiteiten voor ouders en kinderen vinden plaats 
op maandag. Op woensdag is er aansluitend op de Buurtlunch een thema bijeenkomst voor senioren: 
samen een fi lm kijken of spelletjes doen. De zomeractiviteiten duren vier weken en starten op 8 juli. 

8 t/m 14 juli Maandag: Ouder- en kind activiteit: Viswedstrijd en aquarellen
  Woensdag: Activiteit voor senioren na de buurtlunch
15 t/m 21 juli Maandag: Ouder- en kind activiteit: Sporttoernooi voor de hele familie: 
  hockey en voetbal
  Woensdag: Activiteit voor senioren na de buurtlunch
22 t/m 28 juli  Maandag: Ouder- en kind activiteit: Armbandjes en kettingen maken 
  en een mannenactiviteit
  Woensdag: Activiteit voor senioren na de buurtlunch
29 t/m 4 aug  Maandag: Ouder- en kind activiteit: Viswedstrijd en aquarellen
  Woensdag: Activiteit voor senioren na de buurtlunch

VASTE ACTIVITEITEN
Een aantal activiteiten gaat gewoon door in de zomer. De ontmoetingsruimte is elke werkdag open 
van 9.00 – 17.00 uur. Een ploeg vrijwilligers staat klaar om voor u een kopje koffi e of thee te 
schenken. Elke woensdag wordt de buurtlunch georganiseerd van 12.00 tot 13.00 uur. Op de tweede 
en vierde dinsdag van de maand kunnen alle bewoners samen koken en samen eten van 17.00 tot 
21.00 uur. Op de derde dinsdag van de maand is het om 14.00 uur weer tijd voor klaverjassen en 
op donderdagochtend komen de dames van de koffi e ochtend groep om 10.00 uur gewoon gezel-
lig samen. En het zangkoor zingt vrolijk door in juli (in augustus nemen ze vakantie). Wil je meer 
informatie over deze activiteiten? Loop dan even binnen bij het PlusPunt.

AANGEPASTE TIJDEN SPREEKUREN 
Van 8 juli tot en met 16 augustus zijn er aangepaste tijden voor de Social helpdesk van SEZO en 
Eigenwijks. In de weken vindt het spreekuur plaats op woensdag van 9.30 – 11.00 uur. Het woon-
spreekuur van WijkSteunpuntWonen gaat gewoon door op donderdagochtend van 10.00 – 12.00 
uur. Op donderdagmiddag kunt u voor het zoeken van een woning via Woningnet terecht bij de 
vrijwilligers van WijkSteunpuntWonen van 14.00 – 16.00 uur. De advocaat staat voor u klaar tijdens 
zijn spreekuur van 17.00 – 18.00 uur op donderdagmiddag.   

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN
Jongerenwerk Dockzz Geuzenveld organiseert gedurende zomer een heleboel activiteiten: polder-
sport (survival op het platteland), Jongerenwinkel bij de Basizz op de Goeman Borgesiusstraat 3, 
Watergames bij ’t Koggeschip en op het Nigel de Jongplein, Iftar, Ramadan voetbal… teveel om op 
te noemen. Bekijk het volledige programma op: www.zomerinnieuwwest.nl/activiteiten.  

MEER INFORMATIE?
Wil je meer weten over het zomerprogramma? Loop even binnen bij het PlusPunt, of houdt de web-
site van Eigenwijks (www.eigenwijks.nl) en de Huis van de Wijk Facebook pagina (facebook.com/
HuisvandeWijkGeuzenveld) in de gaten voor meer informatie. 

Kom kijken en doe mee in de Multibox

VRIJWILLIGERS ORGANISEREN ZOMERPROGRAMMA!
De Multibox is in het bezit van een groepje zeer enthousiaste vrijwilligers. Deze leuke dames kwa-
men op het geweldige idee om in navolging van het succes van het zomerprogramma in 2012 het 
dit jaar nog eens dunnetjes over te doen. 

Tijdens een brainstorm bijeenkomst vlogen de plannen, ideeën en verzoeken over tafel en uit deze 
berg mogelijkheden zijn ze tot een plan gekomen. Vier zomerse weken zal het Huis van de Wijk de 
Multibox in het teken staan van kinderen. Iedere week krijgt zijn eigen thema met een professionele 
docent die gezamenlijk met de kinderen zal toewerken naar een eindpresentatie of voorstelling op 
de vrijdagmiddag speciaal voor de ouders, oma’s, opa’s, buren, neefjes, nichtjes: iedereen is welkom!

Week 1 zal in het teken staan van:  De superheld in jou (georganiseerd door LEAD)
Week 2 zal in het teken staan van: Dansen en bewegen (georganiseerd door choreografe 
 Sheyda Darab) 
Week 3 zal in het teken staan van:  Theater (georganiseerd door ZIDtheater)
Week 4 zal in het teken staan van:  Circus en goochelen (georganiseerd door Circus Kristal)

De week loopt van dinsdag tot vrijdag. Vanaf 10.30 uur start de inloop en het programma start stipt 
om 11.00 uur en eindigt om 15.00. Iedere vrijdag is er een spetterende voorstelling of presentatie. 

Naast deze thema’s loopt er parallel een knutselprogramma in Ons Pand. Georganiseerd door nog 
zo’n kei van een vrijwilligster. Zij zal op de dinsdag en woensdag in de eerste drie weken een pro-
gramma bieden waar de kinderen ook heerlijk mee aan de slag kunnen.
-  Dinsdag 16 juli:  glasverven
-  Woensdag 17 juli:  mozaïeken 
-  Dinsdag 23 juli:  sieraden maken
-  Woensdag 24 juli:  kleien en boetseren
-  Dinsdag 30 juli:  glasmozaïek
-  Woensdag 31 juli:  tuinlantaarntjes maken (ook voor het balkon)

Wat een mogelijkheden allemaal! De kosten van het programma zijn 50 cent per dag per kind, voor 
een week is dat 2 euro. Dat is voor een geweldig vierdaags programma inclusief lunch, drinken en 
een snack en uiteraard heel veel plezier. 

Tot snel, groetjes van het zomerse Multibox team

AANGEPASTE TIJDEN SPREEKUREN 
Van 8 juli tot en met 16 augustus zijn er aangepaste tijden voor de Social helpdesk van SEZO en 
Eigenwijks. In de weken vindt het spreekuur plaats op maandag van 9.30 – 11.00 uur. Het woon-
spreekuur van WijkSteunpuntWonen gaat gewoon door op maandagmiddag van 13.00 – 15.00 uur. 
U kunt terecht bij het Advocatenspreekuur op woensdag van 17.00 – 18.00 uur. 

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN
Jongerenwerk Dockzz Slotermeer organiseert in de zomer allerlei activiteiten in de buurt. Deze 
activiteiten kun je nalezen op een speciale zomerkalender: www.dockzz.nl/nieuwwest/zomer-
kalender-slotermeer. 

OPGEVEN VOOR HET ZOMERPROGRAMMA OF MEER INFORMATIE?
Hoe kun je je opgeven voor de spectaculaire zomerweken bij de Multibox? Loop even binnen bij de 
Multibox, en houdt de website van Eigenwijks (www.eigenwijks.nl) en de Huis van de Wijk Face-
book pagina (facebook.com/HuisvandeWijkSlotermeer) in de gaten voor meer informatie. 

Z O M E R P R O G R A M M A

Deze zwaan heeft een nest gebouwd vlakbij het Eendrachtspark. Alle voorbijgangers kunnen de zwaan en de pullen 
zien, maar ze zijn net te ver weg om erbij te kunnen. Foto: Massoud Memar.

Op deze plek werd ooit een foto gemaakt voor het vullen van de letter ‘G’ in het GaSet logo. Speciaal voor deze zomeredi-
tie werd de plek opnieuw gefotografeerd. Foto: Thea Schaafsma 
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Bij Fysiotherapie Slotermeer 
werken vijf therapeuten. Met 
drie hiervan ging de redactie in 
gesprek: fysiotherapeut George 
van der Veldt, psychosomatische 
fysiotherapeute Paula van Ma-
nen en Mensendieck therapeute 
Mirjam van Smirren. Verder 
werkt Juliane hier als manueel 

therapeute en Marte is hier als fysiotherapeute net nieuw.

Wat is fysiotherapie?
“Het is een paramedisch beroep. We behandelen mensen met di-
verse lichamelijke klachten. We leren ze hun grenzen kennen en 
te bewaken door persoonlijke begeleiding en coaching. We geven 
aan dat het belangrijk is om thuis te oefenen. Een van de doelstel-
lingen is dat wij proberen het gedrag van mensen te veranderen 
door ze onder andere aan het bewegen te krijgen en inzicht te 
geven in hun eigen klachten.”  

Kunt u iets vertellen over de opleiding?
“Het is een HBO opleiding met vakken als anatomie, fysiologie, 
massage, psychologie, bewegingstechnieken.”
Mirjam: “Mensendieck is een andere vierjarige HBO opleiding met 
dezelfde instroommogelijkheid. Bij Mensendieck gaan we kijken 
hoe je een gunstige houding in je dagelijkse beweging kunt toe-
passen zonder dat je klachten krijgt, hoe je de activiteiten kunt 
blijven doen met een gunstige houding. Fysiotherapie en Mensen-
dieck kunnen elkaar goed aanvullen omdat je samen ieder vanuit 
een andere invalshoek de klacht bekijkt.”

Wat zijn hier de meeste klachten en waar zijn ze aan 
gerelateerd?
George: “Klachten aan het bewegingsapparaat. Er komen hier veel 
ouderen en migranten. Bij ouderen zien we veel ouderdomsklach-
ten zoals artrose. Migranten hebben vaak overgewicht met daar-
aan gekoppeld rug- en nekklachten. ‘Rust roest.’ Vaak bewegen 
patiënten te weinig.”
Mirjam: “Ik werk veel met kinderen en pubers met houdingspro-
blemen. Ze hebben regelmatig een motorische achterstand, 50% 

heeft overgewicht. Het percentage dat sport in deze buurt is ex-
treem laag, dit heeft ook een minder ontwikkeld lichaamsbesef 
tot gevolg.” 

Paula, kunt u iets vertellen over de psychosomatische 
fysiotherapie? 
“Ik behandel stressgerelateerde klachten, zoals hoofdpijn en 
rugpijn die niet verklaarbaar zijn vanuit een aandoening. Ook 
hyperventilatie, angststoornissen, paniekaanvallen. Ik bied men-
sen gesprekstechnieken, ademhaling- en ontspanningsoefeningen 
aan, dit voor diegene die gespannen zijn maar niet naar een psy-
choloog hoeven te gaan, maar bij een gewone fysiotherapeut net 
wat te kort komen.”

Met hoeveel behandelingen kan men weer op de been zijn?
George: “Dat is wisselend, we overleggen met de patiënt en stel-
len samen een behandelplan op. We proberen mensen onafhanke-
lijk en bewust te maken. We geven informatie en stellen ze gerust. 
We zijn met mensen bezig, we geven ze vertrouwen.” 

Wordt er veel in de oefenruimte gewerkt en wat is het doel?
“We werken op twee locaties, daarbij is de oefenruimte heel be-
langrijk. Er is hier een grote populatie die weinig beweegt, we 
proberen ze aan het bewegen te zetten. We gebruiken de spiegels 
om te laten zien wat er in het lichaam gebeurt bij een bepaalde 
beweging. Als je het ziet kun je beter koppelen aan wat je voelt.”

Is er tot slot nog iets wat u kwijt wilt?
George: “Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende 
verzekering en gaat dus niet van het eigen risico af. We heb-
ben een gratis inloopspreekuur voor informatie, bellen kan ook: 
020 - 614 6015 of 020 - 6114741. Sinds alle veranderingen is er 
veel onduidelijkheid, waardoor mensen niet durven te komen. Dat 
is niet nodig! Het gevolg zou kunnen zijn dat mensen later of niet 
komen, terwijl ze sneller geholpen kunnen worden. Het werken in 
deze buurt is erg leuk. Mensen ontmoeten met hun verhaal maakt 
het interessant. Voor mij zou het nog kleurrijker mogen zijn. Em-
pathie, daar begint het mee.”

Rose van Dongen

Gezondheidszorg Fysiotherapie Slotermeer

Auteur: Aysel Caliskan, opgetekend door Mariël Croon 
Herdruk november 2007 door uitgeverij Rainbow
 
Het boek gaat over het waar gebeurde levensverhaal van een 
geëmancipeerd Turks meisje dat in Nederland opgroeit met ou-
ders die zelf niet kunnen lezen schrijven en daardoor ook hun 
kinderen begrenzen. Door haar eigen doorzettingsvermogen en 
ondanks allerlei tegenwerking en talloze problemen komt uit-
eindelijk alles toch goed. Boeiend, meeslepend en schitterend 
vertelt in de ik-vorm. 
Al op jonge leeftijd emigreert Aysel met haar familie van Turkije 
naar Nederland. Zij heeft moeite om te aarden en voelt zich op-
gesloten in het vreemde Nederland. Als ze dertien jaar is, wordt 
Aysel uitgehuwelijkt aan een jongen op het Turkse platteland. Ze 
gaat een verschrikkelijke tijd tegemoet en vlucht na anderhalf 
jaar weer terug naar Nederland.
Aysel Caliskan werd in 1972 in Cemele geboren. Dit is een dorpje 
in Turkije 150 kilometer van Ankara. Ze was drie jaar oud toen 
ze met haar broertje Abi van zeven jaar en haar moeder naar Ne-
derland toe kwam. Haar vader behoorde tot de eerste generatie 
van gastarbeiders en woonde hier. Aysel was zeven jaar oud toen 

haar broertje Memo geboren werd 
met een verstandelijke beperking. 
Haar uithuwelijking, het verblijf in 
Turkije en vooral haar schoonouders 
zijn een verschrikking en tenslotte 
vlucht Aysel naar Nederland. Hier 
leert ze Neco kennen en vanwege 
de nieuwe dreiging van uithuwelij-
king trouwt ze met hem. Neco heeft echter al een vrouw en 
kinderen in Turkije. Aysel heeft vele zorgen om haar broer Memo, 
die in geen enkele instelling te handhaven is. Haar huwelijk 
loopt stuk, zij wordt zwaar mishandeld. Na de scheiding ontmoet 
Aysel haar huidige man met wie ze gelukkig getrouwd is. Ze blijft 
zich inzetten voor verstandelijk beperkte allochtonen.
De moeder van Aysel Caliskan is ook zwaar mishandeld. De klap-
pen die ze heeft gehad in haar huwelijk, deze noemt ze de noot-
jes van het huwelijk. Nootjes om te kraken en om op te kauwen, 
is een uitspraak van de moeder van Aysel. Daarom de titel van 
het boek ‘de nootjes van het huwelijk’.

Simone van Stek en Peter Schuitmaker

Boekrecensie 

De nootjes van het huwelijk
Een Engel in 
Nieuw-West
Een schitterende toneelreis
Overal in wereld is men gewend dat het publiek bij een toneel-
voorstelling op de tribune zit om te kijken, maar in Amsterdam 
gaan veel dingen andersom. Daardoor wordt de ervaring ook vaak 
meer dan super.
Wat ik in de Struikbuurt in Slotermeer zag op 25 mei 2013 kan 
ik een wereldpremière noemen. Niet alleen omdat hier zoveel na-
tionaliteiten leven, waarvan een heleboel ook vertegenwoordigd 
waren in de voorstelling, maar ook omdat tijdens de uitvoering 
het publiek met een tribune door de straat vervoerd werd. De spe-
lers stonden op de straat, op stoepen en in huizen om van daaruit 
hun rol te spelen.

‘Het is een spelletje voor kinderen’, dacht ik… Met een sceptisch 
gevoel over het toneel ging ik er naartoe. Maar toen het stuk be-
eindigd was, was ik zo blij en onder invloed van de mooie emoties 
die de voorstelling bij me opwekte. Fantastisch amateurtoneel dat 
niet volgens professionele clichés was gespeeld met originaliteit 
in het spel en met een voor mij compleet nieuwe instelling en 
choreografi e.
Ik besefte hierdoor dat niet alleen mooi is wat er op de profes-
sionele podia word gespeeld maar ook wat op de amateurpodia 
gespeeld wordt. Want de originaliteit van het stuk, waar ik enigs-
zins sceptisch en met de nodige vooroordelen naartoe ging, zag 
ik als avant-garde in de toneelwereld. 
Slotermeerders, ik feliciteer u vanuit mijn hart met deze Engel in 
Nieuw-West. 

Ivanka Jokic

Waar word jij gelukkig van?
Samen met de buurt zochten theatermakers Anne Rooschüz en 
Andreas Bachmair antwoorden op deze vraag. Dit resulteerde 
in een unieke theatervoorstelling in de buitenlucht waaraan 

circa honderd buurt-
bewoners hun steentje 
bijdroegen. Van 24 mei 
tot en met 2 juni 2013 
liep er een Engel door 
de Struikbuurt in Slo-
termeer. Het publiek 
volgde de engel die 
het geluk van bewo-
ners ontdekte vanaf 
een oude SRV-wagen 
die speciaal voor de 
voorstelling werd om-
gebouwd tot tribune.

Foto’s: Suzanne Jager

Foto: Thomas Heere

In Slotermeer is een wijkonderneming aan het ontstaan. Het 
idee komt van Songül Sentürk van Kanss en advies- en project-
bureau voor Community Management. Zij kreeg de opdracht van 
het stadsdeel  om haar plan uit te werken en wil graag  vrouwen 
uit de Dobbebuurt en omgeving meer kansen  bieden om zich te 
ontwikkelen en eventueel een eigen te bedrijfje te starten.
Zelf was ik aanwezig bij een aantal bijeenkomsten. De vrouw, 
die ik help met Nederlands leren, nodigde mij daarvoor uit; zo 
ben ik betrokken geraakt bij het project. Songül vroeg zich af: 
wat kunnen de vrouwen, waar liggen hun talenten? Ze heeft een 
groep vrouwen een cursus aangeboden, waarbij ze werkten aan 
bewustwording, hun mogelijkheden en eigenwaarde. Van daar-
uit ontstonden ideeën voor een patisserie, een naaiatelier, een 

buurtcafé, een schoonheidssalon en een moestuin. De aanpak van 
Songül is veelzijdig. Ze kan goed met een groep werken en tege-
lijkertijd elke persoon individueel benaderen. Ze leert zakelijk te 
zijn vanuit het hart.
De stichting is opgericht. Nu begint het pas. Na de vakantie zal er 
gewerkt worden aan de uitvoering van de ideeën, wat niet een-
voudig zal zijn. Voor de buurt is het plan vernieuwend en het kan 
een impuls geven aan de vrouwen, die mee gaan werken en buurt-
bewoners, die gebruik kunnen maken van de diensten. Het motto 
van de Stichting Morgenn is: Morgen is de toekomst van vandaag.

Cobien Vermeij

Stichting Morgenn: een wijkonderneming



De regiegroep Slotermeer heeft in 2013 de opdracht gekregen om in samen-
spraak met Eigenwijks de bewonersinitiatieven van Slotermeer te behandelen. 
De groep (allemaal buurtbewoners) staat voor een grote uitdaging: minstens 
evenveel aanvragen behandelen als voorgaande jaren met een meer dan gehal-
veerd budget (circa € 75.000,-) Geen makkelijke opgave, maar de regiegroep 
laat zich niet zo snel uit het veld slaan. 

Plannen voor bewonersinitiatieven komen uit heel Slotermeer en zijn zeer divers. Van 
sportactiviteiten tot computercursussen, van bingoavonden tot een buurtcamping. Je 
kan het zo gek niet bedenken; buurtbewoners zijn echt heel creatief! De verschillende 
activiteiten zijn bedoeld om de sociale cohesie en de leefbaarheid van de buurt te ver-
groten. De aanvragen tussen de € 500,- en € 5000,- komen terecht bij de regiegroep 
Slotermeer. Bij het behandelen van de aanvragen krijgen we ondersteuning van een 
opbouwwerker van Eigenwijks en de wijkcoördinator vanuit stadsdeel Nieuw-West. 
Maar het is uiteindelijk aan de regiegroep om keuzes te maken.

Kritisch kijken
Opvallend bij de aanvragen van 2013 is dat het voornamelijk gaat om activiteiten die 
ook in voorgaande jaren plaats hebben gevonden. Op een goede avond ligt er voor 
ongeveer 40.000 euro aan aanvragen. Als we alle aanvragen goedkeurden, zouden we 
dus binnen twee maanden door ons budget voor het hele jaar heen zijn geweest. Dat 
kan natuurlijk niet, dus we moeten echt kritisch kijken naar de inhoud van de aanvraag 
en naar de ingediende begroting.
Dat zorgt voor de nodige hoofdbrekens. Waar leggen we de grens? Wat zijn onze 
redenen om een aanvraag af te wijzen, goed te keuren of te snijden in het budget? 
Hoe zorgen we ervoor dat we consequent een lijn trekken in de behandeling van onze 
vragen? Inmiddels is er ongeveer 44.000 euro besteed.

Onze inzet is natuurlijk 
om zoveel mogelijk ini-
tiatieven door te laten 
gaan, maar helaas gaat 
alleen de zon voor niets 
op. Onlangs kwam er 
een aanvraag voor mei-
denvoetbal. Voor het 
realiseren van zo’n plan 
zijn de gelden natuurlijk 
zeker bestemd, maar wel 
alleen als de meiden die 
meevoetballen ook be-
reid zijn om een eigen 
bijdrage van één of twee 
euro per keer te betalen. 

Buurtcamping zoekt sponsors
Een ontzettend leuk en waardevol initiatief zoals de buurtcamping dat al tien jaar 
plaatsvindt op het grote grasveld aan de Burgemeester Vening Meineszlaan, moest 
het ook met minder doen. De organiserende buurtbewoners krijgen al jaren eenzelfde 
bedrag voor het dekken van de onkosten. De regiegroep is natuurlijk ook waanzinnig 
enthousiast over dit evenement, maar vond dat dit bedrag een te grote hap nam uit 
het budget en halveerde de bijdrage. Natuurlijk behoorlijk slikken voor de organise-
rende bewoners, maar die gingen niet bij de pakken neerzitten. Ze vroegen plaatse-
lijke ondernemers om zaken te sponsoren en dat lukte. Van pizza’s en toiletpapier 
tot viltstiften, er bleken heel wat ondernemers bereid om bij te dragen aan weer een 
schitterend weekend!  
De regiegroep vindt het interessant om telkens verschillende soorten initiatieven langs 
te zien komen en uitdagend om daarin keuzes te maken. Het is leuk om te ontdekken 
wat er allemaal speelt in de buurt en welke geweldige initiatieven er zijn waar je als 
bewoner aan met kunt doen. Want uiteindelijk is dat waar de regiegroep het voor doet; 
de buurt leefbaarder en leuker maken om in te wonen, te werken en op te groeien. 

Alaa Srifi  en Marjolijn van Leeuwen
De inleverdata voor aanvragen zijn:
3 september / 1 oktober / 29 oktober / 3 december
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Ivanka Jokić, Simone van Stek, Cobien Vermeij 
en Thea Schaafsma met ondersteuning van 
Karin Kauw (Stichting Eigenwijks) en Dorèndel Overmars.

Correspondent: Massoud Memar

Met bijdragen van: Guusje Welsing, Riek Zwaan, Lya Toet, 
Peter Schuitmaker, Alaa Srifi , Marjolijn van Leeuwen, Rita Sol, 
Samen naar ’t Koggeschip, Marion Sandee

Voor informatie en kopij:
Stichting Eigenwijks
Het PlusPunt
Albardakade 5-7, 1067 DD Amsterdam
Telefoon 020-3460670
Email karin@eigenwijks.nl

Opmaak: Stephan de Smet
Drukker: Flevodruk Harlingen
Verspreiding: Amstelpost
Oplage: 20.000 exemplaren

Deadline aanleveren van kopij: 10 september 2013

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina’s gepresenteerde informatie 
kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze pagina’s mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
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GaSet portret
ANNA STOLYAROVA 

is 38 jaar. Haar hobby’s 

zijn kunst en lezen. Zij 

komt uit de Oekraïne en 

hij heeft de Nederlandse 

nationaliteit. Wat Anna 

het leukst vind in de 

buurt is al zijn bewo-

ners met verschillende 

nationaliteiten en talen. 

Ze vindt de mensen soms 

wel wat weinig tolerant 

richting elkaar. 

Foto: Massoud Memar

Lezers van GaSet mogen 
altijd een artikel of gedicht 
insturen voor de krant. Daar 
is de redactie heel erg blij 
mee. Vanaf nu heeft GaSet 
ook ruimte voor andere kleine 
lezersbijdragen zoals een leuke 
observatie uit uw omgeving, 
een pluim of bedankje voor 
een buurtbewoner, een dierbaar 
recept, een actuele mop of een 
aanbeveling voor iets leuks. 
Wilt u meedoen? We kijken 
uit naar uw reactie.

QUIZVRAGEN OVER SLOTERMEER EN GEUZENVELD

1.   Op welke plein zit een Chinees restaurant en op welk plein zit een 
Grieks restaurant?

2.   In welke straat in Geuzenveld zijn al langer dan een halve eeuw zes 
kunstenaarswoningen?

3.   In welke straat stond vroeger een paard in de keuken?
4.   Welke architect heeft na 1947 meer dan 700 speelplaatsen 

ontworpen, waarvan er veel in Nieuw-West staan? 
5.   Wat voor beeldhouwwerk is er op kerkgebouw De Ontmoeting 

(vroeger: de Hoeksteen) te zien?
6.   In welke fl at heeft Willeke Alberti gewoond vroeger?
7.   Welk humanistisch huis is nu gesloten?

Marion Sandee van de ANBO

DE LEZERSBIJDRAGE 

Antwoorden: 1.Chinees op het Lambertus Zijlplein en Griek op het Confuciusplein  2.Van Karnebeekstraat 
3.Cornelis Outshoornstraat  4.Aldo Van Eyck  5.Twee cherubijntjes (een soort engelachtige wezens)
6.Burgemeester Hogguerstraat in de Philipsfl at, bij het Nova College aan de Sloterplas  7.Gerhardhuis

Regiegroep Slotermeer: 
“Een uitdaging, maar 
zeker de moeite waard!”

Van links naar rechts: Alke Wiertz Kuipers, Rob Spithorst, Semra Ayan, 
Dogan Oorthuis (wijkcoördinator), Anna Stolyarova, Bram Niezen, 
Irene Kopp en Tilly Hendrik komen iedere maand bij elkaar om te 
wikken en te wegen om het geld voor bewonersinitiatieven zo goed 
mogelijk te verdelen. Op deze foto missen Alaa Srifi  en Abdullah Özler 
die ook lid zijn van de regiegroep. Foto: Marjolijn van Leeuwen

Samen naar ‘t Koggeschip is een initiatief van ouders 
in Amsterdam Nieuw-West die hun kinderen naar een 
goede school in de eigen buurt willen sturen. Brede 
basisschool ‘t Koggeschip biedt onderwijs van hoge 
kwaliteit. Samen met de school organiseren tientallen 
ouders nu allerlei activiteiten voor de leerlingen. 
Eén van de betrokken ouders is Tamara Seur: “Wij wo-
nen met veel plezier in Slotermeer en willen graag ons 
steentje bijdragen aan de buurt. Voor ons was het van-
zelfsprekend dat onze dochter naar de buurtschool zou 
gaan. Bij het ‘t Koggeschip was het meteen raak - het 
draait hier echt om de leerling. Het is een typisch Am-
sterdamse school en een afspiegeling van kleurrijk Geu-
zenveld. Wat we voor de school doen, is een extraatje 
voor de kinderen.”

‘Meester Peter’ van der Spek, directeur van de school is 
blij met het ouderinitiatief: “Deze bevlogen ouders her-
kennen de kwaliteit van onze buurtschool en zijn echt 
onze ambassadeurs. Wij werken graag met hen samen.”

Tamara Seur: “Een voorbeeld van wat we doen is een 
theatervoorstelling door poppenspeler Leo Petersen, 
bekend van vingerpop Lejo van Sesamstraat. Verder zijn 
we van plan een ploegje samen te stellen met voor-
lees- en klasseouders. Ook ontwerpen de kinderen uit 
de bovenbouw kleurplaten ontwerpen die iedereen mag 
inkleuren en voor zijn raam hangen, met een prijs voor 
de beste.”
Meer informatie: www.samennaartkoggeschip.nl.

Samen naar ’t Koggeschip 
Ouders organiseren kinderactiviteiten 
met de buurtschool

Massoud Memar presenteert in elk nummer een portret van een bewoner uit Geuzenveld en Slotermeer. Massoud is 
voor Gaset Portret ook op zoek naar bewoners in traditionele kleding. Meer info: m.me18@ymial.com


