
Veel mensen die voor hun dagelijkse boodschappen lopend naar de 
winkel moeten, zijn aangewezen op het voetgangersgebied bij het 
Tuinstadhuis en het Plein ‘40-’45. 
‘Is toch gewoon,’ zult u zeggen.
Ja, maar de laatste maanden is er nogal wat reuring. 
De voetgangers, waaronder jonge kinderen, veel ouderen, mensen die 
moeilijk ter been zijn en mensen die met een rollator lopen, zijn hier 
niet altijd hun leven zeker. Zij moeten zich manoeuvreren tussen de 
rijdende en geparkeerde auto’s van de ambtenaren die hier aan het 
werk zijn. Dit zijn over het algemeen de witte auto’s met het logo van 
Nieuw-West, of een auto met op het dashboard een vergunning. Ook 
staan er regelmatig particuliere auto’s. Momenteel wordt de laatste 
verbouwing in het Tuinstadhuis gerealiseerd, waardoor het vele bouw-
verkeer ook overlast geeft.
Om me heen hoor ik: ‘Ach, het is even behelpen.’
Dit is maar gedeeltelijk waar. Want wat gaat er gebeuren als alles klaar 
is?
We zijn dan wel de overlast van bouwverkeer kwijt, maar op het voet-
gangersgebied komt meer ruimte vrij voor de auto’s en daar zouden 
de werkenden in het Tuinstadhuis hun auto kunnen gaan parkeren. 

Ook van diegene die gaan winkelen. Nu staan er al gauw in de twintig 
auto’s, hoeveel zullen het er straks zijn? De borden aan de Slotermeer-
laan en de Krijn Breurstraat laten zien dat het nog steeds een voet-
gangergebied is met slechts drie afgebakende parkeerplaatsen voor de 
vergunninghouders. Tegenwoordig staan er veel meer. Boete € 90,00 
voor de auto’s buiten deze plaatsen. Het geld staat hier spreekwoorde-
lijk op straat! Maar… ik heb de politie nog geen boete zien uitdelen. 
Momenteel komen vanaf de Slotermeerlaan auto’s aan racen om vervol-
gens om de lopende mens heen slalommend een parkeerplaats zoeken. 
Wanneer zij geen plaats kunnen vinden racen ze met dezelfde vaart 
slalommend over het voetgangersgebied, de Slotermeerlaan weer op. 
Vindt men toch een zelfgecreëerde plaats, dan gaan de dames en heren 
op hun gemak shoppen om daarna slalommend met een vaart het voet-
gangergebied te verlaten.
Doen we allemaal toch?
Hier klopt niets van!
Moeten we nu echt wachten op een aanpassing nadat een voetganger 
op zijn voetgangersgebied omver wordt gereden?
Voorlopig blijft het opletten!

Rose van Dongen
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Een blad voor en door bewoners

Wie begrijpt 
wat liefde is?
Rondje met het hondje. Wat is het 
warm! Een vrouw van mijn leeftijd 
stapt in het Sloterpark op me af. 
“Mag ik je even een gedicht voorlezen, 
het is echt heel mooi!” vraagt ze 
opgewonden. “Ja hoor, ik ga even 
op dat bankje in de schaduw zitten, 
dan kan mijn teckeltje een beetje 
ravotten en ik luisteren.” “Het is 
eigenlijk een liedje”, zegt ze, nu een 
beetje verlegen. “Oké, ook goed, zing 
het dan maar!” Ze gaat in de juiste 
zanghouding staan, houdt de tekst 
voor zich en begint:

Wie begrijpt wat liefde is?
het verandert je bestaan
Wie begrijpt wat liefde is?
een nieuw leven dient zich aan.

Ze kan de toon niet goed houden en 
zegt enigszins bedrukt: “Het lukt niet 
zo goed!” “Jawel, kan er best mee 
door, als je maar blijft oefenen.” Vol 
vertrouwen begint ze luidkeels met 
veel gevoel vanaf het begin.
Lotje is wel wat gewend. Ik zing ook 
vaak voor haar. En ik heb een stem als 
een zaag. Maar nu lijkt ze van haar 
stuk gebracht en kijkt me vragend 
aan. Ze mag naast mij op het bankje, 
ik geef haar een geruststellende 
aai en wij gaan allebei weer in de 
luisterhouding. Alle coupletten van 
het liedje volgen wij gezamenlijk 
aandachtig. Als het liedje uit is, krijgt 
ze een groot applaus van me. Haar 
stem mag dan niet geweldig zijn, 
dat is mijn gehoor ook niet, maar 
die dame blinkt wel uit door haar 
spontane moedige optreden op een 
doordeweekse dag. Blij en ingenomen 
met haar performance begint ze 
een gesprek over de jaren ’70: de 
kleding, de muziek, de stemming, alles 
herleefde, ook bij mij. Alleen Lotje kon 
er niet over meepraten.

Christiane Baethcke

Racen en slalommen
Plein ‘40-’45: Voetgangersgebied of autoparkeerplaats?

De redactie van GaSet wenst 
iedereen een fijne zomer. 
De vakantiegangers veel 
plezier in exotische oorden, 
de ramadanners een mooie 
vastenmaand en de thuisblijvers 
ook een heerlijke tijd. 

Op pagina 4 en 5 vindt u 
een overzicht van diverse  
zomeractiviteiten in Geuzenveld 
en Slotermeer voor jong en oud!

Zicht vanaf de Krijn Breurstraat. 

Zicht vanaf de Slotermeerlaan. Foto’s: Massoud Memar

Animatie: Remko de Maar



Heilige huisjes
Het van Eesterenmuseum aan de Burgemeester de Vlugtlaan 
125 is wellicht beter bekend als voorheen ‘de huishoud-
school’ en later ‘de school voor de opleidingen van het ROC’. 
Nu zijn er in het museum tentoonstellingen en rondleidin-
gen in en over de Tuinsteden, het Nieuw-West van nu. De 
bebouwing en inrichting ervan is destijds ontworpen door 
de architect Cornelis van Eesteren. 

Het eerste van Eesterengesprek – een korte geschiedenis   
We gaan terug in de tijd, naar het jaar 1345. Het jaar waarin 
het Mirakel van Amsterdam plaats vond. Het was de periode van 
pelgrims en religie, dat hand in hand gaat met handel en hoeren-
lopen. Met sprongen door de eeuwen wordt het veranderd religi-
eus landschap van Amsterdam verwoord en in beeld gebracht. Na 
de twintigste eeuw blijft een sterk ontzuild Amsterdam achter. 
De vraag is wat te doen met de vele kerkgebouwen waarvan de 
functie is vervallen. Met de komst van Noord-Afrikaanse en Turkse 
gastarbeiders eind jaren zestig en daarmee de Islam, ontstaat een 
onstuimige groei. We treffen deze voornamelijk aan in de Weste-
lijke Tuinsteden. De vraag is welke invloed de Islam heeft op de 
oer-Hollandse kerkelijke samenleving. Passen al deze geloven zich 
naadloos aan in het multiculturele klimaat dat gevormd is sinds 
het middeleeuwse Mirakel?

Het cultuurhistorische onderzoek naar de kerkbouw in de naoor-
logse wijken laat de ontwikkelingen zien die van toepassing is 
op de Westelijke Tuinsteden. Het kerkgebouw dijde uit tot een 
wijkcentrum met allerlei niet-kerkelijke, maar sociaal samenbin-
dende nevenactiviteiten. De vraag is nu wat de mogelijkheden 
zijn om het cultureel erfgoed een nieuwe functie te geven. Is het 
de moeite waard om in stedenbouwkundig opzicht de context van 
de kerk en haar kerkgebouwen te respecteren? Deze en vele an-
dere vragen zijn aan de orde gekomen en beantwoord in het kader 
van de religieuze stad ‘Heilige Huisjes’.

Elke maand is er een van ‘Eesterengesprek’ over religie en het 
religieuze erfgoed in de naoorlogse wijken. Er heeft inmiddels al 
een bijeenkomst plaatsgevonden over het gebruik en hergebruik 
van de kerkgebouwen. In Nieuw-West zijn nog enkele naoorlogse 
kerken te vinden; de Ontmoeting, de Olijftak, het Nieuwe Verbond 
en het Catharinacomplex.

Riek Zwaan
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Hebt u er wel eens bij stilgestaan wat er zou gebeuren als alle vrij-
willigers ineens zouden stoppen met hun ‘vrijwillige’ werk? Ik denk 
dat de hele economie in elkaar zou zakken. Vooral de meeste leuke 
dingen zouden stoppen. In verzorgings- en verpleeghuizen wor-
den haast alle activiteiten gedaan door de vrijwilligers. Dit vooral 
omdat door de bezuinigingen het personeel hier geen tijd meer 
voor heeft. Bijna het hele Pluspunt draait op vrijwilligers, ook de 
activiteiten binnen en buiten. Natuurlijk kan ik nog veel dingen 
opnoemen, maar dan wordt het vervelend. Denk hier eens over na. 
Misschien kunt u zelf hier en daar een handje helpen. Vooral bij de 
sportverenigingen zitten ze om vrijwilligers te springen. 

Gaat u deze vakantie nog iets leuks doen? Als u thuis blijft dan 
wordt er voor de thuisblijvers ook nog genoeg georganiseerd. Als 
u nog niets of niet veel van de computer af weet kunt u deze zo-
mer ook op het Pluspunt terecht voor informatie en gezellig een 

kopje koffie of thee. Mijn mede-vrijwilliger en ik kunnen u dan ook 
informatie geven over de cursussen die we aanbieden. Ook kunt 
u terecht op de twee themamiddagen. Ik hoop dat we u daar dan 
een stukje verder kunnen helpen. Het overkomt ons regelmatig 
dat mensen denken dat wij ook vrijwillig computers repareren, 
maar dat kunnen we niet. U kunt dus niet bij ons terecht voor 
reparaties. 

En dan nog een zomertip van mij: als u naar het buitenland gaat 
met uw eigen auto, doet u dan wel rustig aan. Altijd uitgerust 
op vakantie gaan (zeker met de ramadan), u geniet er dan het 
meeste van. Niet meteen de eerste dag wegrijden. Daarbij ge-
beuren juist de meeste ongelukken. Hier in Nederland is het ook 
mooi en misschien zie ik u nog in het computerlokaal. In ieder 
geval veel plezier.

Thea Schaafsma

Wat zou Nederland zijn zonder 
vrijwilligers?

STRIP door Remko de Maar

In Slotermeer ligt de Dobbebuurt, een buurt die de komende jaren enorm gaat 
veranderen. Dit boek uit 2012 van Ineke Teijmant en Bart Sorgedrager legt de 
buurt zoals die nu is vast. Het is een boek in een serie van Amsterdamse buurten 
die veranderen. Wat meteen opvalt zijn de mooie foto’s in het boek. Zowel van 
hoe de buurt er nu uitziet als hoe het er eerder uitzag. 
Wat echt een schitterende inkijk in de buurt levert is één van de eerste hoofdstuk-
ken: ‘de trap’. De voor veel huizen kenmerkende trap die de buurtbewoners  van een blok aan elkaar verbindt.  Het vertelt het 
verhaal van verschillende van deze bewoners en de manier waarop ze met elkaar samenleven. We lezen en zien een stukje van 
het leven van bijzondere Dobbebuurtbewoners, die er al jaren wonen en erg actief zijn. Het boek gaat echter in op veel meer 
onderwerpen. Zoals de architectuur van de wijk, de onstaansgeschiedenis en hoe de straten aan hun naam zijn gekomen. Wat ook 
niet onvermeld mag blijven is het hoofdstuk dat ingaat op hoe de buurt zo ‘groen’ is geworden, iets wat de buurt zo kenmerkt.
Zeker voor bewoners van de Dobbebuurt is dit een geweldig leuk boekje, maar eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in 
Amsterdam en haar geschiedenis. Als over vijftien jaar de wijk onherkenbaar is veranderd, hebben we dit boek om ons eraan te 
herinneren hoe het was.

Edwin Werkman

Boekrecensie 

‘De Dobbebuurt’

Op 31 mei was er een groot feest van de soefi’s in de Dirk Sonoystraat. 
Deze soefi’s behoren tot het Naqshibandi–Soefisme, een filosofische 
stroming van de islam. Het feest werd gehouden ter ere van de komst 
van de nieuwe leider van de soefi’s, Shykh Mehmet, de zoon van wijlen 
Shaykh Nazim. Voor het feest kwamen aanhangers uit Frankrijk, Duits-
land, België en Luxemburg om Skykh Mehmet te zien en te horen.
Foto: Christiane Baetchke

Buurtveiligheidsteam in 
Geuzenveld en Slotermeer
Geuzenveld en Slotermeer hebben buurtveiligheidsteams (BVT). 
Het BVT gaat samen met buurtbewoners en ondernemers zorgen 
voor een veilige en lekker leefbare buurt. Het BVT is momenteel 
een samenwerking tussen de politie, stadsdeel Nieuw-West en de 
woningcorporaties (Ymere, Stadgenoot en de Alliantie).

Het BVT bestaat uit politieagenten, toezichthouders en handha-
vers. Het BVT werkt ook samen met de reinigingsdienst van het 
stadsdeel, de wijkcoördinator en de klussenteams van Implace-
ment. 
Ook zijn er klantenpanels gestart, omdat buurtbewoners zelf erg 
belangrijk zijn. Met hun inbreng is het pas een geslaagd project! 
In de klantenpanels kunnen buurtbewoners en de ondernemers 

meepraten over wat er in de buurt gebeuren moet om de buurt 
beter, leefbaarder en veiliger te maken voor de bewoners.
 
U kunt hier denken aan: verkeershinder of overlast, fout of te 
vroeg neergezet grofvuil en huishoudelijk afval, kapotte of hape-
rende verlichting (op straat, maar ook bij de panden en woningen 
van de woningcorporaties). En natuurlijk de algehele veiligheid 
in de buurt. Maak Geuzenveld en Slotermeer een fijne wijk om te 
wonen! 
Voor vragen aan de buurtveiligheidsteams mail naar 
Noortje Dickhoff (n.dickhoff@nieuwwest.amsterdam.nl) of 
Jeroen Bouman (j.bouman@nieuwwest.amsterdam.nl).

Remko  de Maar



WONING
GEZOCHT

Behrouz Tehrani is een blinde Iraans-Nederlandse beeldend 
kunstenaar die woont in Geuzenveld. Hij werkt vanuit zijn 
emotionele binnenkant. Door zijn werk wil hij anderen laten 
zien dat er altijd ‘levenshoop’ is.

Behrouz woonde in Iran. Tijdens de oorlog tussen Iran en Irak, 
dertig jaar geleden, was hij slachtoffer van een bomaanslag op 
een bus. Er vielen doden, Behrouz raakte ernstig gewond en ver-
loor zijn zicht. Zijn dochter Ladan staat hem zoveel mogelijk bij 
en treedt in zijn creatieve voetsporen. Ze volgt een parttime op-
leiding op de kunstacademie. Naast haar studie en haar werk zorgt 
ze voor haar blinde vader.  

Op mijn vraag waar Behrouz zijn inspiratie als beeldend kunste-
naar haalt, vertelt hij vol trots: “Negentien jaar geleden ben ik 
begonnen met het maken van beelden. Vroeger was ik tekenaar 
en fotograaf, dat kan nu niet meer. Beeldhouwen is de enige op-
tie. Doordat ik vroeger heb kunnen zien, heb ik veel beelden en 
ideeën in mijn hoofd. Ik tekende alles uit mijn hoofd en door te 
fotograferen heb ik goed leren kijken. Mijn verbeelding is mijn 
vermogen en ik ben blij dat ik dit nog steeds kan. Aan het blind 
zijn ben ik gewend.

Twintig jaar geleden ben ik acht maanden in Apeldoorn in de 
blindenschool geweest. Ik heb daar braille geleerd en vele hand-
technieken, waaronder het maken van manden van pitriet en het 
werken met klei en steen. Ik kreeg een steen cadeau, betastte de 
steen en voelde een zeehond. Ik nam de steen mee naar de schuur 
en begon te raspen. Ik maakte mijn eerste beeld, de zeehond! 

Ik voel in de stenen de dieren en maak deze weer tot een dier. 
Nicolette, de docente van de blindenschool, bewonderde de zee-
hond. Zij nam me mee naar een werkplek waar tien ziende beeld-
houwers aan het werk waren, ik mocht hier meedoen. Ik kreeg een 
grote steen en een rasp en maakte een eend. En opnieuw kreeg ik 
een steen cadeau. Nicolette zei: ‘Neem de steen mee, maak iets 
en breng het de volgende keer weer mee.’ Het werd een Egyptische 
kat. De bewondering was groot. 

Thuis ben ik doorgegaan met beeldhouwen. Omdat ik door mijn 
blindheid niet met een beitel kan werken, moet ik de stenen scha-
ven. Omdat dit schaven veel stof geeft, heb ik een kist gemaakt 
met voorin twee gaten, waar ik mijn handen door kan steken. Zo 
kan ik werken en alle stof blijft in de gesloten kist. Soms vallen 
er kleine steentjes uit die ik ook weer gebruik. Voor mijn dochter 
Ladan heb ik een hartje gemaakt dat zij aan een ketting om haar 
hals draagt.
Wanneer ik bezig ben met creëren dan denk ik aan niets anders, 
ik wil mijn doel bereiken. Ik haal hier heel veel levensvreugde uit.
Ook als ik niet aan het beeldhouwen ben, geniet ik van het leven. 
Ik luister naar de radio, loop thuis op de loopband en ga samen 
met Ladan naar buiten. Ook kook ik, speel piano en verzorg mijn 
vele planten. Ik heb nog twee kinderen in Iran.

Mijn beelden heb ik nog nooit tentoongesteld, ik wil ze wel eens 
gaan verkopen. Ik wil blinde mensen graag meegeven dat ze niet 
wanhopig hoeven te zijn. Er is altijd hoop.”
Wilt u meer weten over deze bijzondere beeldhouwer of wilt u 
zijn beelden bewonderen? Dan kunt u contact opnemen met de 
redactie.

Rose van Dongen 
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Regelmatig kom ik ze tegen, via mailtjes en op 
Facebook: dringende verzoeken om woonruimte. Nou 
begrijp ik de wanhoop volkomen. Als je in Amsterdam 
werkt of studeert - je zal maar elke dag op en neer 
moeten vanuit Roermond of Renkum - dan heb je 
met al dat gereis natuurlijk geen leven. Om vijf 
uur opstaan, files of overvolle treinen, en wat dat 
allemaal niet kost...

Maar dan lees ik de laatste zin van de oproep: het 
moet wel een huis zijn binnen de ring.
Tut tut, denk ik dan, je bent wanhopig op zoek naar 
woonruimte, staat handenwringend te smeken om 
hulp, maar je hebt ondertussen nogal wat noten op 
je zang... De woning moet zich wel in het Centrum, 
Zuid, West of chic Oost bevinden. Nou, zo erg is je 
woningnood dus ook weer niet! Blijf jij nog maar 
lekker een tijdje zuchtend in de file staan.

Want wonen in Nieuw-West is dus blijkbaar zo erg dat 
je liever 100 km reist elke dag. Eng hoor daar... geen 
OSM (Ons Soort Mensen), en je ouders durven vast 
niet langs te komen.
En dan begin ik in mijn hoofd het rijtje zaken op te 
noemen waarom ik zo graag in Nieuw-West woon: 
Veel groen, ‘s zomers vliegen er ooievaars langs mijn 
balkon, de beste toko’s, viswinkels, groenteboeren 
en zelfs juwelier van Nederland. Goed openbaar 
vervoer, de snelweg en Schiphol vlakbij en veel minder 
omgevingslawaai dan het dure Museumkwartier.

Geen druk druk druk types en kijk mij eens 
belangrijk en interessant wezen, maar wel de nieuwe 
Marokkaanse vrienden die een pan soep brengen 
als ik griep heb en me ‘s nachts van het station in 
Haarlem komen ophalen als ik de laatste trein heb 
gemist. Oké, toegegeven, gezellige horeca is nog wel 
een puntje. De te vroege laatste tram ook, voor als ik 
wil doorhalen in een ander deel van de stad. Op het 
winkelaanbod op de Bos en Lommerweg ben ik wel 
een beetje jaloers en niet alle straten zien er even 
schoon en romantisch uit.

Maar dan denk ik opeens: what the f..k: zit ik een 
beetje in mijn eigen hoofd Nieuw-West te
verdedigen en redenen te bedenken wat er zo leuk is. 
Ophouden met dat gemiesmuis Hemmes! Dat doen 
die bijdehante types in Oud-Zuid echt niet over hun 
eigen buurt. Als ik die een keer meeneem voor een 
fietstocht en een rondje Sloterplas en Nieuw-West zijn 
ze perplex en reuze onder de indruk. Het is graag of 
niet! Wie hier niet heen wil, blijft maar mooi weg. We 
doen het gewoon met de mensen die hier graag wonen 
en komen. Dat worden er steeds meer, zwaan kleef 
aan.

En de rest? Die moet het lekker zelf weten: een 
vermogen betalen om in de stad tegen een blinde 
muur aan te kijken, de hele nacht lawaai op straat, 
en € 1,50 betalen voor een bosje koriander, eigen 
schuld! Wij weten hier in Nieuw-West wel beter!

Warner HemmesVrienden maken bij Kringlink 
Nieuw-West 
Elke drie maanden wordt er door Vriendenkringen Nieuw-
West een Kringlink georganiseerd voor volwassenen en 
ouderen. Vriendenkringen is er voor mensen met een be-
perking die het moeilijk vinden om contacten te maken of 
vrienden te vinden. 

Vriendenkringen helpt daar een handje bij, zodat je verschillende 
mensen ontmoet met wie je iets leuks in de buurt kan gaan on-
dernemen. Op de Kringlink ontmoet je nieuwe mensen. Je kunt 
zelf kiezen met wie je in een vriendengroepje komt te zitten. 
Vrijdag 4 juli is de volgende Kringlink. Nieuwe deelnemers leren 
elkaar kennen via allerlei kennismakingsspelletjes. Dit gebeurt in 

kleine groepjes onder begeleiding van een vrijwilliger. Aan het 
eind wordt er samen nog wat lekkers gegeten en gekletst, zodat 
je met iedereen kennis hebt gemaakt. Aan de hand van jouw keuze 
tijdens de Kringlink worden de kleine vriendengroepjes gevormd. 
Deze gaan regelmatig met een vrijwilliger iets leuks ondernemen. 
Op deze manier bouw je een vriendengroepje op. 

Lijkt het je leuk en wil je meedoen? Neem contact op voor meer 
informatie en aanmelden: 
Aude Logger, alogger@dock.nl, 06-41597373, 
www.vriendenkringenamsterdam.nl en www.dockzz.nl

Aude Logger

De Wereld van WarnerKracht in beeld

Foto’s: Rose van Dongen

Vanaf dit voorjaar rijden deze prachtige elektrische GOGO auto’s 

door Nieuw-West. Voor € 2 (pinnen) kun je opstappen op vaste 

plekken langs de route. Thuis opgehaald worden kan ook, je belt 

dan 020-4168688, de kosten zijn € 4 per auto. Ideaal voor een 

regenachtige zomerdag, of voor zonnige dag waarop je simpelweg 

van de prachtige omgeving in Nieuw-West wilt genieten. 

Foto: Thea Schaafsma



Hoewel de zomer van 2014 nog moet beginnen, is ie voor 
mij toch al gedenkwaardig. Ik weet zeker dat ik gisteren 
nog 25 was, maar - de tijd vliegt - nu blijkt dat opeens 
65. Digitale vragenlijsten van de Sociale Verzekeringsbank 
worden afgewisseld door papieren formulieren met vragen 
als: wat verdiende u in april 1998 (weet u het, ik niet...)?

Ik weet natuurlijk zeker dat ik nog een jonge god ben, maar de 
bewijzen ertegen zijn onverbiddelijk. Een hipster keek laatst 
verbaasd naar de Vans aan mijn voeten en begon te
giechelen. ‘Hè, draagt u die? Ik ken helemaal niemand die zo 
oud is die die schoenen draagt...’ Er ontbreken alleen nog pijl-
tjes met de tekst: zit-achter-de-geraniums-en-snel-een-beetje! 

Maar ik zie ook de voordelen. Nog vorig jaar dacht ik bij het 
gesprek met een onuitstaanbaar type meestal: vriendelijk blij-
ven lachen, niet vervelend doen, misschien hebben we elkaar 
binnenkort weer nodig voor een klus. En dan heb je er niks aan 
als je net hebt laten weten dat je hem/ haar een onuitstaanba-
re blaaskaak vindt zonder enige kwaliteiten. En nu? Netwerken 
is niet meer zo nodig en dat komt de eerlijkheid wel ten goe-
de...Liggen we elkaar niet? Prima, even goede vrienden, einde 
verhaal. Als ik mensen hoor zeggen dat ze ‘altijd eerlijk’ zijn 
denk ik ‘ja, ja, en die collega wiens bloed je wel kan drinken, 
die chef van je en die moeder van je schoondochter dan....’

Je agenda zelf bepalen in plaats van dat die voor je wordt 
bepaald? Heerlijk! Geen drie afspraken achter elkaar, geen ge-

haast en bij de ene eerder weg moeten om bij de volgende dan 
toch net te laat binnen te komen, en dan ook nog tussen het 
vergaderen door een broodje weg moeten proppen omdat je 
daar de hele dag nog niet aan toe gekomen bent. Ik doe er niet 
meer aan mee en mis dat dus he-le-maal niet!!

Mijn calvinistische opvoeding verbiedt me om mijn tijd in le-
digheid door te brengen, maar de activiteiten hoeven nou ook 
weer niet iedere dag om 07.00 uur te beginnen, hoe de wekker 
werkt ben ik al bijna vergeten. Een cadeautje! Maar één ding 
klopt wel: mijn geraniums doen het opeens een stuk beter dan 
ooit tevoren. Ze zijn zelfs zo groot dat ik er wel achter kan 
gaan zitten, maar dan zie ik niks meer. Dus dat heeft geen zin. 
En er is zoveel te doen in en om Geuzenveld-Slotermeer dat er 
alleen maar tijd over blijft ze af en toe water te geven!

Ik kan mijn tijd wel beter besteden: samen met u er voor blij-
ven zorgen dat het steeds leuker en schoner wordt in Geu-
zenveld-Slotermeer. Niet jeremiëren over wat anderen allemaal 
fout doen - zonde van de negatieve energie - maar handen uit 
de mouwen steken. Niet klagen over wat er niet goed is aan 
een nieuw initiatief, maar meehelpen het tot een succes te 
maken.

De ene dag (wat maken we met zijn allen een troep...) met de 
prikstok het gebied rond de flat waar ik woon van zwerfvuil 
ontdoen, de volgende dag een handje helpen bij de fantasti-
sche Geluksdisco. Daarna meedenken over hoe het mooie initi-
atief levensverhalen nog succesvoller te maken en vervolgens 
jonge ondernemers een steuntje in de rug geven.
Voor jonge mensen zijn het uitdagende tijden, vindt maar eens 
een baan! Velen starten moedig hun eigen onderneming. Doe 
het ze maar na. Zij zijn de toekomst, en wat is leuker dan een 
bijdrage leveren aan hun succes? Bij de een is het helpen met 
de nieuwsbrief, grammatica is niet ieders sterkste kant, bij de 
ander aandacht genereren voor een taartenwinkel of ontwerp-
bureau. 

En op de vrije dag: de fiets pakken en na vijf minuten de eer-
ste lepelaar zien, de bruine kiekendief, een groene specht en 
een vos zien wegschieten... De zomer van 2014: voor mij een 
topzomer!

Warner Hemmes
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Vakantiefotografen!
Vind jij de zomer ook zo heerlijk ruiken en 
het gras heerlijk onder je voeten voelen? De 
juffen en meesters van het VoorUit buurt-
huis hebben echt zin in deze zomer en een 
zomergevoel. Omdat we het jammer vinden 
om jullie niet dagelijks te zien en te weten 
hoe jullie zomer eruit ziet, hebben we voor 
jullie een opdracht! Alle kinderen uit Geu-
zenveld en Slotermeer mogen hun mooiste 
vakantiefoto opsturen om jouw vakantie-
gevoel in beeld te brengen. Dat kan zijn 
een foto van je straat in Amsterdam Nieuw-
West, maar ook op het strand! De drie 
mooiste foto’s worden uitgekozen, geprint 
en krijgen een ereplekje in onze buurthui-
zen. Ook jij krijgt een afdruk van je foto!

Graag willen we van elke fotograaf weten: 
hoe je heet, hoe oud je bent, waar je woont 
(Geuzenveld of Slotermeer), waar is de foto 
gemaakt en waarom de foto jou een zomer-
gevoel geeft. Ook de oplossing van de rebus 
kan worden opgestuurd naar:

Sturen naar: hannah@vooruitproject.nl

VoorUit student Gina Lafour met 
de Dobbetimes Kids uit Slotermeer

De twee meisjes in Tetouan 
Elk jaar gaan wij naar Marokko in het stadje Tetouan. Daar vinden wij het super leuk en 
mooi, vooral door de bergen. En we gaan vaak naar het strand omdat het leuk is met de 
hoge golven. Na het zwemmen gaan we vaak bij elkaar spelen. En in de avond gaan we 
vaak wandelen langs het strand.

Groetjes van Selma Errochdi en Sara Ibn Said

Ramadan
Ik ga deze zomer zonnen, zwemmen, barbecueën, vissen, tennissen, hutten bouwen, bo-
men klimmen, ramadan en dan Suikerfeest vieren. Suikerfeest heet in het echt ramadan-
feest. Iedereen trekt dan zijn mooiste kleren aan en je gaat dan bij familie op bezoek. Wij 
gaan dan naar oma. Als je gaat vasten dan mag je niet ruziemaken en pesten en dan moet 
je mensen respecteren en mensen helpen. Als je ramadan doet denk je aan arme mensen 
en geef je ze geld of eten. Bij iftar mag je weer eten.

Door Lina

De nieuwe Dobbekamer komt deze zomer
Het is zover de nieuwe Dobbekamer gaat verhui-
zen. We zijn bezig met de vernieuwing. De kin-
deren zijn heel erg blij. Dankzij Tilly komen er 
feestjes wij zijn haar heel erg dankbaar. Er zijn 
daar hele leuke activiteiten zoals: huiswerkbege-
leiding, cup cakes maken, Dobbetimes, natuur-
club allemaal in de nieuwe Dobbekamer. We heb-
ben meer sponsors nodig om geld te verdienen. 
Hoe meer geld hoe meer spullen we kunnen halen 
voor de Dobbekamer.

Door Roumaysa en Helena

Rebus

Zomer in 
Geuzenveld-
Slotermeer
Tijdens de zomervakantie ontstaat er ieder 
jaar een verandering in onze sociale samen-
leving in Geuzenveld-Slotermeer. De taalcur-
sus loopt tot juli, de naaicursus ook en de 
gymnastiek stopt. Ook de koffieochtenden in 
meerdere ruimtes in onze wijk beginnen pas 
na de vakantie weer. Voor mij als bewoner, 
die tijdens de vakantie in Geuzenveld blijft, 
zijn al die veranderingen bijzonder om waar 
te nemen. 

De dagelijkse dingen houden een zomerstop of 
worden veel minder bezocht. Zo zal de sociale 
helpdesk minder afspraken hebben en ook op de 
markt zullen minder kramen staan. Het geluid van 
voetbalwedstrijden ebt weg en dokters verwijzen 
hun patiënten door naar andere dokters omdat ze 
zelf op vakantie zijn.
Winkels zijn minder druk en lawaaierig en de bi-
bliotheek, waar veel kinderen uren doorbrengen 
op de computer, heeft ineens stukken minder be-
zoekers. Kinderen zijn samen met hun ouders naar 
diverse vakantiebestemmingen in de hele wereld 
vertrokken en genieten ergens in Marokko, Turkije, 
de Balkan of op een camping in de mooie Neder-
landse natuur.
Op de straten en in de winkels klinkt minder vaak 
een huilend kind of onverwacht hard gepraat. In 
de bussen en trams naar onze wijk zie je ineens 
meer westerse toeristen. De tram vult zich met 
Frans, Engels en Duits in plaats van onze ‘wijktaal’: 
een mix van Turks, Marokkaans, Surinaams en Ne-
derlands. Soms heb ik in de zomer het gevoel dat 
ik mij ergens anders bevind. Tijdens de zomer in 
Geuzenveld lijkt het alsof ik ook met vakantie ben.

Ivanka Jokic

Gedenkwaardige zomer

Vorig jaar berichten wij in de GaSet dat het slecht gesteld was met de waterkwaliteit in de Sloterplas. 
Lekker zwemmen in de zomer was uitgesloten door blauwalgoverlast. Gelukkig kon er later in de zomer 
weer gezwommen worden, door de inzet van stadsdeel Nieuw-West in samenwerking met Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. De oplossing werd gevonden in een scherm dat de blauwalg buiten het zwemge-
deelte bij ‘de Varkensbaai’ houdt. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor de hele Sloter-
plas. Ondertussen kan er ook deze zomer heerlijk worden gezwommen bij het strandje aan de noordkant 

Zomer

Geraniums op het balkon. Foto: Warner Hemmes.

Maakster van de rebus: Lina

GaSet  Junior
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Zomerprogramma 
in Slotermeer en 
Geuzenveld

Vorig jaar berichten wij in de GaSet dat het slecht gesteld was met de waterkwaliteit in de Sloterplas. 
Lekker zwemmen in de zomer was uitgesloten door blauwalgoverlast. Gelukkig kon er later in de zomer 
weer gezwommen worden, door de inzet van stadsdeel Nieuw-West in samenwerking met Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. De oplossing werd gevonden in een scherm dat de blauwalg buiten het zwemge-
deelte bij ‘de Varkensbaai’ houdt. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor de hele Sloter-
plas. Ondertussen kan er ook deze zomer heerlijk worden gezwommen bij het strandje aan de noordkant 

Zomer
2014

Tussen 21 juli en 15 augustus is er een zomerprogramma in het Pluspunt 
(Huis van de Wijk Geuzenveld) en de Honingraat (Huis van de Wijk Sloter-
meer). Er worden activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroe-
pen. Als u ook een leuk idee heeft voor ons zomerprogramma, dan horen we 
dat graag! U kunt een e-mail sturen naar esther@eigenwijks.nl. 

Op deze pagina leest u het programma zoals dat nu bij ons bekend is. Houd voor 
de meest recente versie van ons zomerprogramma www.eigenwijks.nl in de gaten of 
volg de Huizen van de Wijk op Facebook: facebook.com/HuisvandeWijkGeuzenveld 
en facebook.com/HuisvandeWijkSlotermeer. 

Waarom een zomerprogramma?
Omdat niet iedereen (de hele zomer) op vakantie gaat en het aanbod van sport-
clubs en verenigingen in de zomer vaak even stilstaat, bieden de Huizen van de 
Wijk een zo’n gevarieerd mogelijk programma met voor ieder wat wils. Alle activi-
teiten worden bedacht en gerealiseerd door bewoners, actieve vrijwilligers en de 
medewerkers van Eigenwijks.

Huis van de Wijk, wat is dat?
Het Huis van de Wijk Slotermeer is gevestigd aan de Slotermeerlaan 103-H. Het 
Huis van de Wijk Geuzenveld is gevestigd aan de Albardakade 5-7. Het Pluspunt en 
de Honingraat worden beheerd door Eigenwijks en zijn een plek waar bewoners en 
professionals elkaar ontmoeten en van alles organiseren. Er is ruimte voor leuke, 
spannende, nuttige en informatieve activiteiten of een gezamenlijk kopje koffie 
en iedereen is welkom!

Andere zomeractiviteiten
Voor meer zomeractiviteiten in Geuzenveld en Slotermeer bekijk de volgende 
websites:
Dock: activiteiten voor jongeren van Stichting Dockzz: www.dockzz.nl/nieuwwest
VoorUit project: activiteiten voor kinderen van het VoorUit project: 
www.vooruitproject.nl/zomer
OntKIEM West: kunstproject in Geuzenveld: www.ontkiemwest.nl
Tuinen van West: activiteiten in dit prachtige groengebied 
www.nieuwwest.amsterdam.nl/tuinenvanwest 
De Natureluur: natuurspeeltuin voor kinderen: www.denatureluur.nl 

Zomerprogramma in Slotermeer
De meeste activiteiten in dit overzicht zijn gratis, voor sommige wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd. In de 
buurthuiskamers in Slotermeer worden ook activiteiten georganiseerd. Voor vragen over activiteiten kunt u contact 
opnemen met Eigenwijks Slotermeer via slotermeer@eigenwijks.nl, telefoonnummer 020-8208741 of kom even 
langs bij de balie. Onderstaande activiteiten worden wekelijks georganiseerd van maandag 21 juli tot en met 
vrijdag 15 augustus.

WANNEER? WAT?      HOE LAAT? WAAR?
Maandag  Social Helpdesk      9.30 – 11.00 De Honingraat
 Gym voor ouderen door Loes    ‘s middags  De Honingraat
 Kookworkshop voor kinderen door Loes   ’s middags  De Honingraat
 Tafeltennis     13.30 – 16.00 De Honingraat
Dinsdag  Kickboksen voor mannen    14.00 – 16.00  De Honingraat
 Spreekuur Woningnet door WSW   15.30 – 17.30 OBA, De Honingraat
 Yoga door Natasha 1    9.30 – 21.00 De Honingraat
 Uitjes en creatieve activiteiten voor ouderen door Loes Hele dag   Ons Pand
Woensdag  OBA Pinokkio (toegang gratis met OBA-pas, anders € 5) 15.00 – 15.30 OBA, De Honingraat
 Yoga door Natasha     19.30 – 21.00 De Honingraat
 Spelletjes en eten bij Lloyd in De Honingraat  14.00 – 21.00 De Honingraat
 Uitjes en creatieve activiteiten voor kinderen door Loes Hele dag   Ons Pand
Donderdag Spreekuur Grip of je Geld    9.00 – 12.30 De Honingraat
 Oefenspreekuur OBA voor beter leren lezen, schrijven,  14.00 – 17.00 OBA, De Honingraat
 rekenen of internetten. Gratis en vrije inloop
 Tai chi (geschikt voor kennismaking met deze sport) 18.00 – 20.00 De Honingraat
Vrijdag  Iftar door Semra (eenmalig op 25 juli)   19.00 – 22.00 De Honingraat
 Cursus Turks Koken (start op 15 augustus)  18.00 – 21.30 De Honingraat 

Zomerprogramma in het Pluspunt
Alle activiteiten zijn GRATIS (alleen de buurtlunch kost € 0,50). Aanmelden is meestal niet nodig. Voor vragen 
over activiteiten kunt u contact opnemen met: Esther Lemsom 0633319682 of esther@eigenwijks.nl, of langs 
komen bij de balie van het PlusPunt.

WANNEER? WAT?      HOE LAAT? MEER INFORMATIE
Di 15 juli Klaverjassen voor volwassenen   13.30 – 16.30 
Wo 16 juli Buurtlunch voor volwassenen    12.00 – 14.00 
Vr 17 juli Naaiclub voor volwassenen    09.30 – 12.00 Neem zelf een werkje mee!
Ma21 juli Computercafé voor volwassenen   14.00 – 16.00 Voor een kopje koffie en al uw  
         computervragen.
 Spelletjes inloop voor ouderen   13.30 – 16.00 Gezellig met elkaar kaarten,  
         scrabbelen etc.
Di 22 juli Kinderactiviteit voor kinderen van 6 – 12 jaar  13.00 – 15.00 Bijvoorbeeld: schilderen,
         sporttoernooi, spelletjes
Wo 23 juli Buurtlunch     12.00 – 14.00 
Vr 25 juli Naaiclub voor volwassenen    09.30 – 12.00 Neem zelf een werkje mee! 
 Schilderen voor volwassenen    12.00 – 14.30 
Za 26 juli Karaoke voor volwassenen    14.00 – 17.00 
Ma 28 juli Spelletjes inloop voor ouderen   13.30 – 16.00 Gezellig met elkaar kaarten,
         scrabbelen etc.
 Kinderredactie o.l.v Firmamedia voor 8 – 12 jaar  15.00 – 17.00 Van tevoren aanmelden.
Di 29 juli Kinderactiviteit voor 6 – 12 jaar   13.00 – 15.00 Bijvoorbeeld: schilderen,
         sporttoernooi, spelletjes
 Computerles voor volwassenen    14.00 – 16.00
 Hoe zoekt u gericht op het internet?  
Wo 30 juli Buurtlunch voor volwassenen    12.00 – 14.00 
Vr 1 aug. Naaiclub voor volwassenen    09.30 – 12.00 Neem zelf je werkje mee!
 Schilderen voor volwassenen    12.00 – 14.30 
Ma 4 aug. Computercafé voor volwassenen   14.00 – 16.00 Voor een kopje koffie en al uw  
         computervragen.
 Spelletjesinloop voor ouderen   13.30 – 16.00 Gezellig met elkaar kaarten,
         scrabbelen etc.
Di 5 aug. Kinderactiviteit voor 6 – 12 jaar   13.00 – 15.00 Bijvoorbeeld: schilderen,
         sporttoernooi, spelletjes
Wo 6 aug. Buurtlunch voor volwassenen 12.00 – 14.00 
Vr 8 aug. Naaiclub voor volwassenen    09.30 – 12.00 Neem zelf je werkje mee!
 Schilderen voor volwassenen    12.00 – 14.30 
Ma 11 aug. Spelletjesinloop voor ouderen   13.30 – 16.00 Gezellig met elkaar kaarten,  
         scrabbelen etc.
Di 12 aug. Kinderactiviteit voor 6 – 12 jaar   13.00 – 15.00 Bijvoorbeeld: schilderen,  
         sporttoernooi, spelletjes
 Computerles voor volwassenen: thema e-mailen  14.00 – 16.00 
Wo 13 aug. Buurtlunch voor volwassenen    12.00 – 14.00 
Vr 15 aug. Naaiclub voor volwassenen    09.30 – 12.00 Neem zelf je werkje mee!
 Schilderen voor volwassenen    12.00 – 14.30 
Di 19 aug. Klaverjassen voor volwassenen   13.30 – 16.30 

Buurthuis VoorUit Geuzenveld
Kun jij ook niet wachten tot de zomervakantie? In het VoorUit Buurthuis van Geuzenveld, Dirk Sonoystraat 35, zijn 
ook deze vakantie weer allemaal leuke dingen te beleven. Wil jij ook mee naar het strand, speurtocht of Tasjes-
museum? Kom dan snel naar het buurthuis om je in te schrijven voor deze leuke activiteiten! Alle activiteiten zijn 
GRATIS. Hopelijk zien we je snel. 

WAT?   WANNEER?  HOE LAAT?  VOOR WIE?
Zandvoort Strandmiddag Maandag 7 juli 2014  Van 12.00u  tot 16.00u Kinderen 5 t/m 12 jaar.
Zandvoort Strandmiddag Dinsdag 8 juli 2014  Van 11.00u tot 17.00u Kinderen 7 t/m 12 jaar 
         MET zwemdiploma.
Tasjesmuseum  Woensdag 9 juli 2014 Van 11.00u tot 17.00u Meiden 5 t/m 12 jaar. 
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De Weggeefwinkel is verhuisd
De bekende winkel helemaal vernieuwd
De bekende weggeefwinkel in de Nolenstraat is 
verhuisd. Sinds begin mei is de winkel weer open op 
de nieuwe locatie in de Johan van Kuyckstraat 41 – 
47. Een goede reden om het winkeltje te bezoeken en 
te kijken hoe alles gaat. De Weggeefwinkel bestaat 
vijf jaar, spullen die je zelf niet meer gebruikt kun je 
er naartoe brengen. Iedereen kan er binnenlopen en 
mag drie dingen per keer gratis meenemen.

In de oude locatie kon de winkel op een gegeven moment 
niet langer blijven, de eigenaar van het pand: Stadgenoot, 

had sneller dan verwacht een huurder gevonden. Medio 
maart moesten ze eruit. Maar de woningcorporatie vond 
het ook jammer, als de Weggeefwinkel geen onderkomen 
meer zou hebben en deed daarom grote inspanningen om 
een nieuwe plek te vinden. Op voorstel van vaste vrijwilli-
gers Dorien en Marga, die de nieuwe plek kenden, werd het 
de Johan van Kuyckstraat. In de buurt van het Lambertus 
Zijlplein en het PlusPunt.

Wat een geweldig mooie winkel, groot en fris! Veel nieuwe 
stellingen, alles heeft nu een plek en is mooi uitgestald. 
Er is zelfs een bibliotheek, waar de vele boeken en ook de 
muziekcollectie een plek hebben gekregen. En ja hoor, ook 
een heuse paskamer!

De verhuizing was wel een enorme klus, al was de winkel 
al gewit. Gelukkig hadden Dorien en Marga veel hulp van 
buurtbewoners, die door de verhuizing praktisch vaste vrij-
willigers zijn geworden. Ook de daadkrachtige medewer-
king van Implacement onder leiding van Rajen Koebeer bij 
het verkassen was een grote steun, niets dan lof!

De weggeefwinkel is op Facebook: facebook.com/weggeef-
winkelgeuzenveld. De Weggeefwinkel is open op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur en 
van 13.00 – 16.00 uur. Tijdens de vakanties in de Weg-
geefwinkel gesloten. 

Christiane Baethcke

Gordon Ramsey of 
Herman den Blijker 
gezocht!
Ben je 55-plusser en vind je koken leuk? Lees dan verder.

Kom samen met kinderen tot 12 jaar van de omliggende scholen een goede 
en gezonde maaltijd bereiden. De handigheid die je in de loop van jaren hebt 
opgebouwd in je eigen keuken, breng je dan over op de jeugd.

Er wordt elke donderdagmiddag om 16.00 uur gekookt in De Honingraat (Slo-
termeerlaan 103-H). Studenten van de Vrije Universiteit en de Universiteit 
van Amsterdam ondersteunen en begeleiden dit project. In overleg wordt 
bepaald wat er gekookt wordt. De kinderen doen boodschappen onder bege-
leiding. 

Na het koken wordt er samen gegeten en nagepraat. Daarna wordt er geza-
menlijk opgeruimd zodat de keuken om 18.00 uur weer netjes wordt achterge-
laten. Iedere deelnemer betaalt € 1 eigen bijdrage.

Wil je meer weten, neem dan contact 
op met Isabelle Meijer, studente van 
de UVA op 06-46691248 of via e-mail: 
Isabelle.Meijer@student.uva.org  

Evert van Maanen 

Het Musiforum 
zoekt mannen!

De Animaris Rhinoceros Transport, een oude buurtbewoner 
van Geuzenveld (Albardagracht), is verhuisd naar het 
nieuwe Business Park Amsterdam Osdorp in Amsterdam 
Nieuw-West waar hij op 18 mei losging. 
Maker Theo Jansen was ook aanwezig. Een geweldig beest, 
de buurtbewoners in Geuzenveld missen hem zeker!

In 2015 hopen wij ons 30-jarig jubileum in De Wes-
terkerk te vieren met een geweldig concert. Daar-
voor moet het koor wel in goede balans zijn, er zijn 
dringend herenstemmen nodig, tenoren en bassen. 
Bij de alten kunnen wij nog enkele dames plaatsen. 

Wij zingen licht-klassiek, populair en musicals on-
der begeleiding van Jan Laan (hij is een geweldige 
repetitor). Op de repetitie wordt hard gewerkt maar 
plaats voor een grapje is er altijd. U hoeft echt 
geen noten te kunnen lezen, dat kunnen de mees-
ten niet, als u maar van zingen houdt!
Wij hebben een leuke gezellige vereniging, treden 

regelmatig op in de ouderencentra en maken af en 
toe een uitstapje of organiseren een ‘borrel’. Kom 
eens vrijblijvend naar een repetitie, wij zijn blij met 
u en u zult er geen spijt van krijgen!

Informatie: www.hetmusiforum.nl 
of telefoon 020 6136231. 
Repetitie: Woensdag 13.00 - 15.30 uur
Locatie: Kerkgebouw De Ontmoeting, Louis Coupe-
russtraat 133/hoek Burg. Eliasstraat (ingang fysio-
therapie), gratis parkeren (blauwe schijf).

Steinie Eggerdink

Foto: Christiane Baethcke

Foto’s: Christiane Baethcke



De disco in Slotermeer
Als je jong in je hart bent maar minder jong in je getelde 
jaren dan is de Geluksdisco misschien wat voor je. De disco 
begint niet pas midden in de nacht en je adrenaline wordt 
er niet opgekrikt met zoveel decibellen aan muziek dat je 
gehoor beschadigd. 

Bezoekers komen om plus minus negen uur om zich te amuseren 
met dans, muziek en een vrolijke sfeer. Bewoners van eind twin-
tig tot en met zeventig jaar oud weten een weg te vinden naar 
de maandelijkse Geluksdisco. Spotlichten en gekleurde lampjes 
belichten de ruimte. De dames zien er prachtig uit en 
de mannen willen op dat gebied niet achterblijven. 

Het muziekrepertoire bestaat uit hedendaagse mu-
ziek, maar ook van de vorige decennia is van alles 
te horen. Ik hoor er melodieën terug die ooit mijn 
jonge hart verwarmden. De DJ Bram draait profes-
sioneel de muziek met gevoel voor de leeftijd  van de 
dansers. Hij draait muziek in een snel ritme en daarna 
in een beetje langzamer ritme. Zo krijgen dansende 
bezoekers de kans om een pauze te nemen en nieuwe 
kracht te hebben voor het volgende nummer dat de 
dansers met een toverstokje van hun stoelen lijkt te 
tillen.

Soms zijn er optredens van artiesten, uit een van de 
talrijke nationaliteiten die in Nieuw-West wonen. Op 
de laatste disco traden artiesten uit Iran, Turkije en 

Suriname op die met een zacht dansritme bijna iedereen in de zaal 
op de benen zette.
De entree is € 1 en een drankje kost hetzelfde. Zo hoef je voor 
die avond niet veel geld mee te nemen en dat scheelt in deze 
magere tijden. 
De laatste Geluksdisco voor de zomer is op vrijdag 4 juli van 20.00 
- 2.00 uur in de Aula van Broedplaats De Vlugt aan de Burgemees-
ter de Vlugtlaan 125 in Slotermeer.

Ivanka Jokic

PROGRAMMA 2014
Zaterdag 13 september: Energie
Mantelzorger zijn, wat betekent dat voor u, wat kost u energie en 
wat geeft u energie?
Hoe kunt u er voor zorgen dat u in balans bent en blijft. Hoe 
zorgt u ervoor dat de zorgvrager op haar of zijn kracht blijft? En-
kele ervaringsdeskundige vertellen hoe zij zijn omgegaan met hun 
energie en het steeds opnieuw hervinden van een juiste balans.

Zaterdag 11 oktober: Relatie
De relatie tussen de Mantelzorger en de zorgvrager. Wat verandert 
er als iemand ziek wordt en mantelzorg nodig heeft? Hoe veran-
dert uw relatie als u van partner, zoon of dochter opeens verzorger 
wordt. Wat betekent dit voor u en voor de zorgvrager en hoe gaat 
u hier beiden mee om?

Zaterdag 8 november: Ondersteuning
Welke ondersteuning is er voor mantelzorgers. Op welke manier 
kunt u vrijwilligers inzetten om uw taken te verlichten. Wat heb-
ben zorgvrijwilligers te bieden en welke organisaties zijn er waar 
u ondersteuning kunt aanvragen?

Zaterdag 13 december: Ziekenverzorging
Ziekenverzorging thuis. Bij de zorg voor een langdurig of ernstige 
zieke komt veel kijken. Waar moet je allemaal op letten? Hoe kun 
je een zieke helpen met wassen en aankleden en toiletgang? Hoe 
verschoon je een bed als de patiënt er niet uit kan? Hoe kun je 

doorliggen voorkomen? Een verpleegkundige geeft uitleg en be-
antwoordt vragen.

De lunchbijeenkomsten vinden plaats op iedere 2e zaterdag 
van de maand van 11.00 tot 14.00 uur. Locatie: Huiskamer 
van de buurt: Het Honk, Jan de Louterpad 8, Slotermeer.

Aanmelding:
U kunt zich tot twee dagen van tevoren aanmelden bij Joke Veld-
kamp of Elisabeth Riemenschnitter telefoon: (020) 6146844 of 
e-mail: j.veldkamp45@upcmail.nl. U bent van harte welkom!
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Herrie in de 
bibliotheek
Als je een bibliotheek betreedt, verwacht je een stille 
en rustige sfeer. De bibliotheek is van oudsher het 
symbool van kennis en cultuur. Mensen gingen er naar-
toe om te lezen of leren, want boeken waren duur en 
niet betaalbaar voor iedereen. Ook studenten benutten 
de mogelijkheden om daar te leren. 

Maar in deze moderne tijden zijn boeken goedkoper en 
betaalbaarder voor het grootste deel van de bevolking. 
Universiteiten en scholen hebben hun eigen bibliotheken, 
waardoor de openbare bibliotheken vandaag de dag een 
compleet andere sfeer hebben gekregen.

Het tafereel in de bibliotheken in Geuzenveld en Slotermeer 
anno nu: moeders zitten met elkaar te praten, terwijl kinde-
ren achter de computer zitten en spelletjes spelen. Ook zijn 
er kinderen die door de bibliotheek rennen, verstoppertje 
spelen, hard lachen of huilen, hard naar moeder roepen als 
ze iets willen zeggen, ruzie met elkaar maken etc. Dat is 
vandaag de dag vaker te zien dan een rustige en leesbare 
sfeer. 

Het personeel van de bibliotheek probeert met zachte toon 
en woorden als: “In de bibliotheek is het niet toegestaan 
om te rennen - wil je niet te hard praten - je mag hier niet 
schreeuwen - je mag de boeken niet op de vloer gooien”, 
de kinderen wat rustiger gedrag bij te brengen. Maar na een 
minuut komt het spelende gedrag en deze sfeer terug. 

Soms is het in de bibliotheek zo druk, dat je het gevoel hebt 
dat je je in een kinderdagverblijf bevindt. Natuurlijk zijn er 
‘de moedigen’ die ongeacht dit soort taferelen blijven zitten 
en lezen, naar een boek zoeken of iets achter de computer 
doen omdat ze thuis geen internet hebben. 
Misschien is het tijd dat de verantwoordelijken van de bi-
bliotheken nadenken over de nieuwe rol en de nieuwe trend 
van deze lokale bibliotheken in Geuzenveld-Slotermeer? Het 
is duidelijk dat ouders behoefte hebben aan een ruimte waar 
hun kinderen spelletjes achter de computer kunnen spelen 
en waar moeders aan hun kinderen een boek kunnen voorle-
zen met aanwezigheid van andere spelende kinderen. Maar 
de bibliotheek is ook een plek waar kinderen zich rustig 
moeten gedragen en leren de regels van de openbare ruimte 
te respecteren, en waar de andere bezoekers een rustige en 
echt bibliotheeksfeer hebben nodig.

Op die manier zouden de bibliotheken twee heel belangrijke 
sociale functies hebben.

Ivanka Jokic




Mantelzorg lunchbijeenkomsten
Bent u mantelzorger voor ouderen in stadsdeel Nieuw-West, bent u woonachtig in Slotermeer, Geuzenveld of Osdorp? Zorgt 
u voor een ziek familielid, vriend of buur? Dan bent u van harte welkom op de gratis maandelijkse mantelzorglunches in het 
Honk. 
In een ontspannen sfeer krijgt u informatie en gaan we met elkaar in gesprek over thema’s rondom mantelzorg. Elke maand 
behandelen we een nieuw onderwerp. U kunt vragen stellen, u ontmoet andere mantelzorgers en kunt genieten van een 
heerlijke lunch. Deelname is gratis.

Kunstfestival in het 
Eendrachtspark
Op 13 september zal er een kunstfestival worden georganiseerd in het Eendrachtspark door bewoners i.s.m. Stadsdeel Nieuw-West en 
Eigenwijks. Belangrijk onderdeel in dit festival is de jaarlijkse openluchtbioscoop. Dit jaar wordt het programma uitgebreid met work-
shops en een kunstexpositie. Het doel is om bewoners in Geuzenveld en Slotermeer op verschillende manieren kennis te laten maken 
met kunst. 
Wij zijn op zoek naar kunstenaars uit die wijken die het leuk vinden hun kunst op dat festival te exposeren! Interesse? 
Neem contact op met: Esther Lemsom van Eigenwijks via 06-33319682 of esther@eigenwijks.nl.



GaSet portret

Djahan Hosseini komt uit Afghanistan en heeft een 
verblijfsvergunning. Hij woont ongeveer twee jaar in 
Slotermeer en is 32 jaar oud.

Werk: “Ik ben nu bezig met de Nederlandse taal en 
ik wil graag vanaf dit jaar de opleiding informatica 
beginnen. Ik heb in Iran mijnbouwkunde gestudeerd, 
maar ik kon hier geen goede baan vinden. Ik ben blij 
dat ik in Nederland woon, maar ik mis mijn familie 
en mijn land. Op dit moment leer ik over de taal, 

cultuur, verschillende mensen en de vele regels hier 
in Nederland. Ik wens een goede toekomst voor mijn 
land en voor mijn landgenoten.”
Hobby’s: “Theater, hardlopen, klassieke muziek en 
gedichten schrijven.”
Leuk in de buurt: “Je kunt verschillende 
nationaliteiten in mijn buurt zien. Mijn buurt is heel 
rustig en mensen zijn er aardig voor elkaar.”
Minst leuk in de buurt: “Diefstal, vorig jaar is twee 
keer bij mij ingebroken.”

De een zit al een jaar bij de regiegroep, de ander komt pas kijken… Wat zijn onze er-
varingen met en verwachtingen van de regiegroep in Slotermeer? Wij, dat zijn Khadija 
en Charlotte. We zijn allebei bewoonsters van de Dobbebuurt in Slotermeer en actief 
in de wijk. Khadija als actieve buurtvrijwilliger en Charlotte via het Vooruit Project. 
In dit stukje zullen wij vertellen over ons werk bij de regiegroep.

Wat is het precies?
De regiegroep is een groep bewoners die beslist over de verdeling van het geld dat 
beschikbaar is voor bewonersinitiatieven. Een keer in de maand komen zij bijeen om 
deze initiatieven te bespreken en dat doen zij met veel enthousiasme. Alle leden van 
de regiegroep wonen in Slotermeer. De regiegroep wordt begeleid door medewerkers 
van Eigenwijks. 

Ervaring met de regiegroep
Khadija zit ongeveer een jaar in de regiegroep. Ze vindt het leuk dat een aantal 
activiteiten steeds terugkomen, zoals bijvoorbeeld de Geluksdisco voor jong en oud. 
Ook noemt ze het nieuwe initiatief music is a language een goed voorbeeld van een 
leuke activiteit. Binnenkort zal dit muziekproject gaan starten in Slotermeer, onder 
leiding van getalenteerde muzikanten. Sowieso zijn grote, feestelijke projecten die 
niet eenmalig zijn de beste projecten, vindt Khadija. Dit zijn echt investeringen in 
de toekomst. 
Jonge mensen die betrokken zijn bij de activiteiten vindt Khadija een echte must. Er 
wonen veel jongeren in Slotermeer en het zou geweldig zijn als er veel dingen voor 
en door hen georganiseerd zouden worden. Als voorbeeld noemt ze streetdance, to-
neel en straatvoetbal. Elkaar helpen hoeft niet zo veel geld te kosten. Als iedereen in 
Slotermeer  iets met zijn of haar eigen talenten zou doen, zou het een paradijs zijn, 
aldus deze actieve buurtbewoonster. 

Verwachting van de regiegroep
Charlotte gaat na de zomer officieel starten als lid van de regiegroep. Ze heeft al een 
aardig kijkje in de keuken van de actieve Slotermeerders genomen. Voor de komende 
tijd hoopt zij te kunnen bijdragen aan het opbouwen van een Slotermeer met nog 
meer activiteiten. Het is een wijk die barst van de leuke ideeën. Al is het er niet altijd 
perfect: dat is het nergens! 

Hoe?
Ten slotte nog wat tips van deze twee regiegroepleden. Hoe zet je een goed initiatief 
in elkaar? Ten eerste: kom met een goed plan en schrijf het zo gedetailleerd moge-
lijk op. Alles wat je in je hoofd hebt over je plan kun je op het formulier kwijt. Ten 
tweede: kom met een uitgebreide begroting. Zo is alles duidelijk en voorkom je dat je 
later nog extra dingen moet gaan uitleggen. Ten derde: lukt het niet? Er staan altijd 
opbouwwerkers van Eigenwijks voor je klaar om je te helpen.
Kom met je ideeën: je bent welkom! 

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

De redactie: Christiane Baethcke, Rose van Dongen, Ivanka 
Jokić, Simone van Stek, Thea Schaafsma, Remko de Maar en 
Stefania Maginzali met ondersteuning van Karin Kauw  
(Stichting Eigenwijks) en Dorèndel Overmars.

Correspondent: Massoud Memar

Columnist: Warner Hemmes

Met bijdragen van: Edwin Werkman, Riek Zwaan, Aude Logger, 
Evert van Maanen, Charlotte Lehmann, Khadija Amzdar, Steinie 
Eggerdink, Guusje Welsing, Nieuwzkidz en DobbeTimes

Voor informatie en kopij:
Stichting Eigenwijks, De Honingraat, 
Slotermeerlaan 103-H, 1063 JN Amsterdam
Telefoon 020-3460670
Email karin@eigenwijks.nl

Opmaak: Stephan de Smet
Drukker: Flevodruk Harlingen
Verspreiding: Amstelpost
Oplage: 25.000 stuks

Deadline aanleveren van kopij: 8 augustus 2014

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.

Lezers van GaSet mogen altijd een artikel of gedicht insturen voor de krant. Daar is de redactie blij 
mee. GaSet heeft in deze rubriek ook ruimte voor andere kleine lezersbijdragen zoals een leuke 
observatie, een pluim of bedankje voor een buurtbewoner, een dierbaar recept, een actuele mop of 
een aanbeveling voor iets leuks. 

EEN LEVENSLES VAN LA FONTAINE
De Franse fabeldichter La Fontaine (1621 - 1695) stond bekend om zijn goedhartigheid, oprechtheid, zacht-
aardigheid en bescheidenheid. In de volgende twee fabels wil hij ons meegeven dat kleine onbeduidende 
‘mensen’ toch heel belangrijk voor je kunnen zijn.

De leeuw en de rat
Tussen de poten van een leeuw kwam een rat uit zijn hol tevoorschijn. 
De koning van de dieren toonde dat hij een echte vorst was en liet de rat 
in leven. Deze goede daad was niet vergeefs. Het gebeurde dat de leeuw 
bij het verlaten van het bos in netten gevangen werd. Met zijn gebrul 
kon hij er zich niet uit bevrijden. De rat snelde toe. Met zijn tandjes 
knaagde hij de mazen door en gaf de leeuw zijn vrijheid terug.

De duif en de mier
Aan een helder beekje zat een duif te drinken. Toen een mier zich over 
het water boog, viel hij erin en zag men de mier zich tevergeefs inspan-
nen om de kant te bereiken. De duif schoot onmiddellijk te hulp. Ze 
wierp een strootje in het water; dat was voor de mier een eiland waar ze 
op klom en zo de kant bereikte. Dan komt er een jager voorbij. Zodra hij 
de vogel van Venus ziet, verheugt hij er zich al op hem in zijn braadpan 
te stoppen. Maar terwijl hij aanlegt om het dier te doden, steekt de mier 
hem in zijn hiel. De man draait zich om. De duif hoort hem en vliegt 
weg. Het souper van de jager vliegt daarmee ook weg. Geen duif als buit.

Misschien is er een lezer die uit zijn eigen leven een concrete toepassing van deze fabels kan geven?
Guusje Welsing

DE LEZERSBIJDRAGE 

Vanuit de regiegroep: 
ervaring en verwachting
Samen sterk in Slotermeer

Foto: Massoud Memar

In Geuzenveld en Slotermeer leven mensen met veel 
verschillende nationaliteiten. Fotograaf Massoud Memar 
portretteert voor ieder nummer een andere buurtbewoner.


