
“Lopend, op de fiets of op de scooter gaan 
we altijd in uniform de wijk in, zo zijn we 
altijd goed zichtbaar. 50% van onze werktijd 
besteden we aan digitaal werk. Zelf zouden 
we naar 30% willen, maar dat lukt helaas 
niet. De andere 50% zijn we aan het surveil-
leren of zijn op huisbezoek. Regelmatig heb-
ben we een overleg in het stadsdeelkantoor, 
afspraken met partners of de woningbouw. 
Wanneer er bijvoorbeeld klachten zijn over 
de openbare verlichting gaan we met de ge-
meente schouwen. We kijken of het verlich-
tingsniveau in orde is.

In onze wijk zijn we veel bezig met de leef-
baarheid en veiligheid. Overlast heeft in-
vloed op de leefbaarheid waarbij de eind-
verantwoordelijkheid bij het stadsdeel ligt. 
Hierbij moet men onder andere denken aan 
vuildumpingen, parkeeroverlast, ongedierte 
of overlast van jeugd. We hebben hier wel 
een taak in, zo ook Handhaving & Toezicht 
waar we nauw mee samenwerken. Daar 
waar Handhaving & Toezicht niet meer kan 
optreden, kunnen wij dat vaak overnemen. 
Onze taak is het signaleren, adviseren en het 
verwijzen naar het stadsdeel of naar de be-
woners zelf.

Om mensen bewuster te maken over veilig-
heid organiseren we in de wijk seniorenover-
leg. We geven informatie en delen folders uit. 
We komen  bij de mensen thuis en als er meer-
dere mensen zijn organiseren we een ruimte 
in de buurt. We adviseren bijvoorbeeld om 
bij lange donkere avonden eens goed te kij-
ken naar de verlichting en wijzen ze op goed 
hang- en sluitwerk. Ook welke maatregelen 
mensen kunnen nemen voor hun eigen vei-
ligheid. 

Als we een melding krijgen van iemand die 
slachtoffer is geworden van een babbeltruc 
gaan we er heen. Is er in een buurt een piek 
van overlast, dan gaan we de mensen die het 
afgelopen half jaar slachtoffer zijn geweest, 
actief benaderen. Onze hoofdtaak is het ver-
beteren van de veiligheid in de buurt en het 
bevorderen van de zelfredzaamheid, daarbij: 
‘hoe kan ik u hiermee helpen?’ Er komen 
steeds meer WhatsAppgroepen, dat wordt 
door ons gestimuleerd, want: samen sta je 
sterk. We hebben liever dat er gebeld wordt 
naar de politie voor het doorgeven van mel-
dingen dan dat er geen melding wordt ge-
daan.

Bij spoed bel 112, anders 0900-8844 (lokaal 
tarief).
Men kan ook een berichtje achterlaten op 
www.politie.nl. Klik op ‘mijn buurt’ en vul 
het juiste adres in. Via het envelopje kom je 
bij het meldingsformulier. Vul dit in en de 
wijkagent reageert op uw melding.
Wijkagenten zijn ook bereikbaar via 0900-
8844, hebben ze geen dienst dan wordt er 
een terugbelverzoek gestuurd naar de des-

betreffende wijkagent. Om snel ter plaatse te 
kunnen zijn hebben wij wel een melding van 
de burgers nodig, want: ‘niet gemeld is niet 
gebeurd’.”

Bij de reorganisatie van de Nationale Politie 
is het bureau in Geuzenveld- Slotermeer (Lo-
dewijk van Deysselstraat) gesloten. Het is nu 
een politiekantoorpand waar je als publiek 
niet meer heen kunt. Totaal zijn er in Amster-
dam zeventien bureaus gesloten. Wij vinden 
dit een slechte zaak. Voor uw aangifte kunt u 
nu terecht op de Postjesweg 179 .

Aangifte doen is erg belangrijk, dus:
bel bij spoed 112, bij twijfel 0900 8844, 
vul een formulier in op www.politie.nl 
of stuur een mail naar:
voor de Confuciusbuurt: 
caroline.van.der.flier-buwalda@politie.nl 
voor de Louterbuurt: 
paul.de.winter@amsterdam.politie.nl
voor de Van Deysselbuurt: 
Ester.ouwehand-beekhoven@politie.nl

Rondje met 
de hondjes

Onvoorwaardelijke liefde

’s Ochtends is ons vrouwtje nog niet 
zo fit en moet ze zich altijd eerst  
oriënteren op de nieuwe dag. Daarom 
krijgt ze dan ook extra veel aandacht 
van mij en veel liefdesbewijzen, zoals 
likjes. Om een uur of negen, als de 
grootste drukte van de moeders met 
schoolgaande kinderen achter de 
rug is, gaan wij dan voor ons eerste 
rondje. Veel snuffelen, wij ruiken al-
les, wie is hier langsgekomen, welke 
hond heeft daar geplast? Is er soms 
een nieuwkomer in de buurt waar-
mee wij nog geen kennis hebben 
gemaakt? Na een klein rondje om 
de Albardagracht komen wij via het 
Kruisherenpad uit op het Lambertus 
Zijlplein. Achter ons horen wij een 
man onverstaanbare taal uitslaan. 
Tegen wie heeft hij het nou en wat 
roept hij eigenlijk? Vrouwtje draait 
zich om en ook wij worden nieuws-
gierig. De man is alleen en praat, nee 
roept tegen zichzelf, er wild bij geba-
rend. Dat bevalt ons vrouwtje niet, zij 
vertrouwt het niet en lijnt ons gauw 
aan. Ze trekt aan onze riemen en pro-
beert met ons uit de buurt van deze 
man te komen. Ze is gewoon een 
beetje overbeschermend.

Maar nu krijgt die man ons juist in de 
gaten. Hij haalt ons in, stopt met zijn 
onverstaanbare verbale uitingen en 
kijkt ons teckels vertederd aan. Op 
zijn voordien iets verwrongen gezicht 
verschijnt nu een brede glimlach. 
“Wat een leuke hondjes!” roept hij. 
“Teckels toch? Maar klein formaat! 
Honden überhaupt, onvoorwaarde-
lijke liefde! Honden laten je nooit in 
de steek! Onvoorwaardelijke liefde!”

Het hiervoor ietsje angstige gezicht 
van ons vrouwtje klaart ook op. “In-
derdaad, onvoorwaardelijke liefde! 
Je hebt gelijk!” antwoordt ze. Ik wist 
het wel, die man kon helemaal geen 
kwaad. Hij was ook niet gestoord of 
zo maar had gewoon zin in een beet-
je gek doen, luid roepen en gebaren. 
Moet kunnen.

LOTJE MET CHRISTIANE BAETHCKE

► ROSE VAN DONGEN

Waar kan ik u mee helpen?
Caroline van der Flier en Paul de Winter 
In Geuzenveld zijn vier wijkagenten werkzaam en in Slotermeer zes. Drie wijken 
in Slotermeer zijn aaneengesloten, waar Caroline verantwoordelijk is voor de Con-
fuciusbuurt, Paul in De Louterbuurt en Ester Ouwehand in de Van Deysselbuurt. 
“We weten van elkaar wat er speelt in de buurt en kunnen elkaar waarnemen bij 
afwezigheid.”

OPROEP
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Leden gezocht voor 
regiegroep Geuzenveld
Algemene beschrijving
Geuzenveld heeft een budget voor initiatieven van 
bewoners. Dit budget wordt beheerd door een re-
giegroep die bestaat uit bewoners uit Geuzenveld. 
De regiegroep vergadert een keer per maand en 
bespreekt dan de binnengekomen bewonersinitia-
tieven. De groep besluit gezamenlijk of een initia-
tief wel of geen doorgang kan vinden. 

Taken
u   een keer per maand vergaderen met de  

regiegroep;
u aanvragen inlezen vóór de vergadering;
u  op uitnodiging aanwezig zijn bij initiatieven 

van bewoners.

Wat krijgt u ervoor terug?
Als lid van de regiegroep heeft u invloed op waar 
het budget voor bewonersinitiatieven aan wordt 
besteed, bent u op de hoogte van de activiteiten in 
Geuzenveld, levert u een belangrijke maatschap-
pelijke bijdrage aan de wijk en vergroot u uw net-
werk.  

Functieprofiel
Als regiegroep lid wordt van u verwacht dat u  
binnen het volgende profiel past:
u 18+ en woonachtig in Geuzenveld
u kunnen denken in het belang van de wijk
u ervaring of affiniteit met vergaderen
u objectief kunnen oordelen

Heeft u interesse? Meld u dan aan voor een intake 
gesprek bij Eva de Boer via eva@eigenwijks.nl

 

 

CHINEES  
VOOR BEGINNERS 

 
 

Kom je ook meedoen? 
 
Voor iedereen die geïnteresseerd is in Mandarijn Chinees is er nu de 
kennismakingscursus Chinees conversatie voor absolute beginners. 
Gedurende 10 weken gaan we onze aandacht besteden aan de 
spreek- en luistervaardigheid. 
 
 
Wanneer  Dinsdagavond 19.00 - 20.45 uur 

 26 sep 2017 t/m 28 nov 2017 

Waar   De Honingraat, Slotermeerlaan 103h in Amsterdam 

Kosten  € 16,50 

Inschrijven Ja! Leuk!  

Contact  Mail voor meer informatie en aanmelding naar: 
 chineesbeginners@gmail.com 
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Activiteiten VoorUit
VoorUit heeft deze Kinderburendag georganiseerd maar ze doen nog veel meer! 
Hieronder hun activiteitenrooster.

u DINSDAG 16.00-18.00
KOOKCLUB   8 t/m 12 jaar  De Honingraat 

u WOENSDAG 16.00-17.30
VOETBALCLUB  6 t/m 12 jaar  Social Garden

u DONDERDAG 16.00-17.30
V.I.S.CLUB*  Vanaf 8 jaar  Social Garden

u VRIJDAG 16.00-17.30
KIDSCLUB  Vanaf 4 jaar  Social Garden  

* V.I.S. staat voor Verdienen In Slotermeer

Voor updates kunt u onze Facebook in de gaten houden: 
facebook.com/vooruitslotermeerwest 
Huis van de Wijk De Honingraat Slotermeerlaan 103 
Social Garden Lodewijk van Deysselstraat 61
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Je hebt me zojuist gewekt, precies op het uur dat 
ik wil opstaan.
En als ik soms een siësta hou, krijg ik van jou een 
teken wanneer het genoeg is geweest.
Twee keer per maand, op zaterdagmiddag tus-
sen 14 en 15 uur, laat je een afwisselend live re-
pertoire horen. Ik geniet daarvan.
Wie kan ik bedanken voor al dat blije getingel? 
Dat zou ik willen weten. Stadsdeel Nieuw-West?
Dat is me te onpersoonlijk. Eens kijken wat 
Google over je vertelt.

Het carillon kwam er in 1960 op initiatief van het 
Comité Nationale Herdenking en werd aangeboden 

aan de gemeente Amsterdam. Die heeft het in 1961 
op Plein ‘40-‘45 laten plaatsen, waar het op 4 mei van 
dat jaar in gebruik is genomen.

Sindsdien wordt er elk jaar bij de dodenherden-
king in stilte geluisterd naar acht indrukwekken-
de slagen van de grote klok.
Alles bij elkaar genomen gaat mijn dank uit naar 
het Comité Nationale Herdenking, de gemeente 
Amsterdam, architect van de toren Dick Slebos 
en beiaardier Klaas de Haan. Deze laatste kan ik 
af en toe ook nog een applausje geven.

Foto: Marleen Bressinck

Caroline van der Flier en Paul de Winter. 
Foto: Rose van Dongen

Naam Wijkagent Welke Buurt
Vincent ALBERTS Sloterdijk
Jos BRUGMAN Eendrachtsbuurt
Mahsuni DILER Beerenbrouckbuurt
Lotte WAGEMAKER Zijlpleinbuurt
Jolly SCHURINGA Ratiobuurt
Paul de WINTER Louterbuurt
Ester OUWEHAND Deijsselbuurt
Caroline van der FLIER Confuciuspleinbuurt
Abder TONOUH Burgemeesterbuurt
Mos BEN EL FAQUIH AKALAY Dobbebuurt (Plein40-45)
Lhoucine SOUSSI Dichtersbuurt
Marcel KUNST Oostoever Sloterplas
Arjen van de MERWE Sierpleinbuurt
Janet van de PUT Kon. Wilhelminabuurt
Patrick ERNST Overtoomseveld Zuid
Youssef JERBI Overtoomseveld Noord
Johan SCHUTTE Kolenkit (B&L)
Ingrid FIENE Huiselijk Geweld / Ext. Contact

Bereikbaar via 0900 - 8844

 ► GUUSJE WELSING 

Ha! Carillon van Plein ‘40-‘45



► RIEK ZWAAN
EEN DAME DIE GRAAG WANDELT

 

Hobbels
Een klacht
Wat heb je aan een wandelpad met 
kuilen?
Daar heb je helemaal niets aan!
Hoe moet dat met de rollator?
Zigzaggend om de kuilen en de 
verzakkingen heen?

Dat is toch niet te doen?
Toch ziet het wandelpad in de  
Krijn Breurstraat er zo uit.

Ettelijke keren heb ik hierover 
opgebeld. Eerst het nummer 14020. 
Een vriendelijke stem vertelt me dat ik 
een ander nummer moet intoetsen.
Na mijn uitleg waar precies het 
wandelpad is, krijg ik van de 
betreffende medewerker te horen:  
“We gaan kijken en lossen het op.”

En wat gebeurt er? Niets!

Wacht men tot er iemand struikelt?

Daarom blijf ik aandacht vragen.
“Heren stratenmakers, doe iets.”
Ik hoop het.

LEZERSBIJDRAGE

1964. Ik zit op mijn knietjes op een stoel voor 
het raam op het Groenpad. Zoals bijna dage-
lijks maakt mijn moeder ruimte op de ven-
sterbank en schuift ze de vitrage een stukje 
opzij. Ik vermaak mij prima zo. Hier bene-
den mij ligt de doorgaande looproute van de 
Osdorperban naar het Osdorpplein en er is 
altijd wel iets te zien. Vandaag (2011) liggen 
er bergen bladeren op straat. Herfst!

Van tekentafel naar ballenbak
Verbeeld ik mij het nu of liggen er nog dezelf-
de bladeren als uit mijn jeugd? Ja! Ik zie de-
zelfde vorm, hetzelfde blad, dezelfde lucht! 
Ik zie mijzelf door de bladeren heen schop-
pen en zo nu en dan gooi ik er een handvol 
van in de lucht. Zouden deze bladeren de 
inspiratiebron zijn geweest voor de toekom-
stige ballenbak? Gek is dat. Een eventueel ri-
sico op hondenpoep deert mij niet. Heerlijk!

Een heks zou een moord plegen
De straatveger komt aanlopen met in zijn 
kielzog de kar waarin hij met zijn prachtige 
bezem en brede schep de rommel verwijdert. 
De bezems zijn prachtig! Van heuse takken. 
Een heks zou er een moord voor willen ple-

gen. De onderzijde van de bezem is met de 
grootste zorg schuin afgesneden zodat het 
veegoppervlak groter wordt. Handig!

Het leren petje
Ik zwaai en de man zwaait terug. Hij draagt 
het leren petje waarmee onze vader altijd 
dreigde: “Denk erom! Als je je best niet doet 
op school, dan krijg je later een leren petje!” 
De man veegt en schept en veegt en schept. 
Mijn hele speelterrein weg. Zo nu en dan 
blaast hij even. Vermoeid? Warm? Rust!

Reiniging anno nu
Heel anders dan de mensen van de reiniging 
in de 21ste eeuw. Zij blazen ook, maar dan 
met een hoop herrie, de bladeren van de ene 
plek naar de andere. Nieuwsgierig vroeg ik 
onlangs één van hen of er nog weleens een 
bezem aan te pas kwam. De man antwoord-
de: ,,Dat is zo jaren zeventig!”
Ik lach en neem afscheid. De man geeft in-
middels al weer gas en laat mij een spron-
getje opzij maken. Hij hoort mij al niet meer. 
Terwijl ik verder loop denk ik even terug 
aan dat kleine jochie achter het raam op het 
Groenpad. Ik ben veranderd.
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► FENNA BLAAS

Senior en student zijn ideale match

► HILBERT STEENSMA

DE WIJK VANUIT 
ONDERNEMERSOGEN

2

Suzanne (89) en Max (26) kennen 
elkaar sinds de zomer van 2016, 
maar het voelt alsof ze elkaar al jaren 
kennen. Ze hebben elkaar ontmoet 
door het project Jong+Oud=Goud van 
Stichting SeniorenStudent. 

Voor dit project worden senioren en studen-
ten een jaar lang aan elkaar gekoppeld. Ze 
zien elkaar in dat jaar gemiddeld zes uur 
per maand. Hoe ze die tijd verdelen en wat 
ze samen doen, mogen ze zelf weten. Su-
zanne en Max ondernemen graag iets leuks, 
zo zijn ze al naar het Van Gogh museum en 
naar de brasserie van de Bijenkorf geweest.

Max is KNO-arts in opleiding bij het AMC 
ziekenhuis. Suzanne werkte vroeger in 
hetzelfde ziekenhuis als secretaresse, maar 
toen heette het nog het Wilhelmina Gast-
huis. Ze praten regelmatig over het werk in 
het ziekenhuis. Voor Max is het leuk om te 
horen hoe het vroeger ging en voor Suzanne 
is het leuk om te weten hoe zaken nu gaan.. 

Hun gedeelde kennis over het ziekenhuis 
is geen toeval: senioren en studenten wor-
den gekoppeld op basis van overeenkom-
sten en gedeelde interesses. Zo kunnen zij 
een bijzondere band opbouwen en in het 
gesprek de diepte ingaan, waardoor een 

vriendschap ontstaat tussen jong en oud. 
Samen werken senior en student aan con-
crete doelen om de zelfstandigheid van de 
senior te vergroten, zoals omgaan met een 
smartphone of reizen met het openbaar ver-
voer. Suzanne wilde beter met de computer 
leren omgaan, vooral om foto’s te bewer-
ken. Max helpt Suzanne daarom met het 
computerprogramma Photoshop. 

Senioren gezocht!
Stichting SeniorenStudent is ook in Geuzen-
veld en Slotermeer op zoek naar senioren 
en studenten die gekoppeld willen worden. 
Ook zorgprofessionals kunnen senioren 
aanmelden. Wilt u meer weten, zelf deelne-
men of iemand anders opgeven? 
Inschrijven kan op www.stichtingsenioren-
student.nl of bel naar 020 308 09 16.

Suzanne en Max praten regelmatig over hun werk in het ziekenhuis. Foto: Stichting SeniorenStudent

Een warme 
afscheidsgroet 
aan Nieuw-West

De ‘geluiden’ waar ik als ondernemer con-
tinu mee van doen heb op het gebied van 
techniek, concurrentie, diefstal zijn onder 
andere: 

u   Goedemorgen mevrouw, kan ik u helpen? 
Nee bedankt, ik kom alleen kijken wat 
recentelijk aan boeken is uitgekomen.  
Eigenlijk koop ik geen boeken meer want  
ik lees alles op mijn e-reader.

u  Meneer, gaat deze passer stuk na een  
paar keer gebruik? 
Meneer, ik zoek een potlood dat niet  
stuk gaat bij het slijpen.

u  Waarom doe je dat nou? Je helpt er  
niemand mee door spullen te stelen.  
Jouw karma wordt negatief beïnvloed en de 
goede naam van je ouders wordt bezoedeld.

Ik krijg als ondernemer hierin steeds meer 
handigheid en natuurlijk probeer ik met 
mijn buurtwinkel ook een positieve bij-
drage (op wat voor manier ook) aan de 
maatschappij te leveren.

Daarnaast heb ik als ondernemer tevens 
de verantwoordelijkheid voor het (econo-
misch) reilen en zeilen van mijn winkel. 

In mijn voorgaande columns heb ik het 
onderwerp ‘de huur’ reeds aangehaald. 
De huur is namelijk naast personeel een 
belangrijke kostenpost. Op personeel had 
ik al fors bezuinigd. De huur bleef tien jaar 
lang op een exorbitant hoog niveau, waar-
door continuering op deze manier onver-
antwoord werd. Daarom heb ik besloten 
om mijn Bruna-winkel niet verder voort te 
zetten. 
Gelukkig heb ik dat als ondernemer zelf in de 
hand en kan ik zelf beslissen ‘wanneer het ge-
noeg’ is!

Ik wil alle trouwe lezers/klanten laten we-
ten dat ik de winkel met heel veel plezier 
heb gerund en dat ik Geuzenveld-Sloter-
meer een warm hart toedraag. 

Via deze weg wil ik een ieder enorm be-
danken voor de klandizie en ik hoop jullie 
zeker nog wel te zien (in ieder geval tot 

eind van het jaar).

CARLO PANOET

Het Geheugen van West

Een prachtige bezem en een brede schep
Foto: Geheugen van West



Na ruim één jaar trekken de initiatief-
nemers op 31 december de stekker 
uit de buurtbus in Geuzenveld. Alleen 
een klein wonder kan de buurtbus nog 
redden. De kans daarop in de vorm van 
nieuwe geldschieters is vrijwel nihil.

Weliswaar is het aantal leden en gebruikers 
van de buurtbus in de zomer nog licht geste-
gen, maar de animo voor dit besloten vervoer 
blijft ver achter bij alle prognoses. Bij de start 
in november vorig jaar werd gerekend op het 
viervoudige van het huidige aantal leden: 
ruim zeventig. Zij maken ook minder ritten 
met de buurtbus dan was verwacht. Dat be-
tekent dat de initiatiefnemers (met voorop 
sportpark De Eendracht) er veel meer geld in 
moeten steken. 
“Wij trekken de kar bijna een jaar en dat is 
zonder de steun van andere partijen niet 
langer vol te houden”, zegt Liesbeth Wit. Zij 
is als assistent-beheerder van het sportpark 
De Eendracht belast met de coördinatie van 
de buurtbus Tuinen van West. “We hadden 
gehoopt dat de centrale stad ons alsnog zou 
willen steunen. Maar op GroenLinks en de 
SP na is er in de gemeenteraad geen steun 
voor de buurtbus te verwachten. Misschien 
dat volgend jaar in de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen andere partijen 
ons steun aanbieden, maar erg waarschijnlijk 
is dat natuurlijk niet.”
En: “Dat betekent simpelweg het einde van 
de buurtbus, hoe spijtig ook voor de gebrui-
kers van het sportpark, de mensen in Geu-
zenveld en de ondernemers van het Rijk van 
de Keizer en de Fruittuinen van West. De 
leasecontracten voor de twee busjes lopen 

per 1 januari 2018 af en dan is het afgelopen 
als er geen wonder gebeurt. We hebben hier 
in Geuzenveld ook geen steenrijke onderne-
mers zitten, zoals in Buitenveldert, die wel 
de portemonnee trekken om zo’n buurtbus 
weer een tijdje te laten rijden.”
Al met al is Wit teleurgesteld over de gang 
van zaken. “Kijk, die buurtbus moest het gat 
opvullen dat door het schrappen van de lus 
van bus 21 en 61 was ontstaan. De mensen 
hebben tot de start van de buurtbus zelf an-
dere oplossingen gezocht: brommer of elek-
trische fiets gekocht, ander aanvullend ver-
voer gevonden of ze zijn gewoon verhuisd. 
Goed openbaar vervoer is essentieel voor een 
wijk. De mensen hier en de micro-economie 

in Geuzenveld lijden daar nog steeds onder.”
Ze denkt ook dat voor veel mensen de prijs 
(53 eurocent per rit) een drempel was. “Dat 
bedrag komt bovenop de kosten van de ge-
wone bus. Mensen moeten een extra over-
stap maken in de Aalbersestraat en hebben 
dus ook vaak extra wachttijd. Dat zijn alle-
maal hobbels.”

De buurtbus rijdt in ieder geval dit jaar nog 
op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur en in 
het weekeinde tussen 11.00 en 15.00 uur de 
vaste route tussen sportpark De Eendracht 
en de bushalte in de Aalbersestraat. Alleen 
leden van de Vereniging voor Besloten Ver-
voer Tuinen van West mogen mee.

GaSet 72 Oktober 2017

Wist je dat het elke dinsdag in de Dobbeka-
mer koffieochtend is? Ben je wel eens kinde-
ren tegengekomen die lekker creatief bezig 
waren in de Buurtslager? Heb je de verbou-
wingen gezien in Louis Couperus 13? Heb 
je ooit gehoord van Tante Ali of de Social 
Garden? Of zeggen deze namen je helemaal 
niets? Dan vertel ik je graag over de buurt-
huiskamers van Slotermeer: ruimtes in de 
wijk waar buurtbewoners activiteiten kun-
nen organiseren voor de buurt. 
Deze buurthuiskamers – met allemaal een 

unieke naam – bestaan al een aantal jaar in 
Slotermeer. De ruimtes worden beschikbaar 
gesteld door verschillende woningcorpora-
ties om zo bij te dragen aan de leefbaarheid 
in de buurt. Het beheer van de ruimte en de 
activiteiten worden geregeld door buurtbe-
woners. Daar komt een hoop bij kijken! 

Een buurthuiskamer is eigenlijk een huis-
houden in het klein. Er moeten afspraken 
worden gemaakt met elkaar, iemand moet 
het pand openen, het moet schoon blijven 

en de activiteiten moeten bekendheid krij-
gen in de wijk. En welke groepen mogen 
eigenlijk gebruik maken van het pand? Een 
flinke uitdaging dus, maar dat maakt een 
buurthuiskamer juist extra leuk!

Als je actief bent in een buurthuiskamer leer 
je een hoop buren kennen en dat maakt de 
wijk extra gezellig. Ook kan je je talenten ont-
wikkelen en nieuwe dingen uitproberen. Wie 
weet ontdek je wel dat je het leuk vindt om 
een activiteit voor kinderen te begeleiden of 
mensen te helpen met lastige brieven. Of je 
bent juist handig en maakt eigen tafeltjes en 
stoeltjes om de buurthuiskamer sfeer te ge-
ven. Het kan allemaal in de buurthuiskamer. 

Opbouwwerkers van Stichting Eigenwijks 
Mare van der Velden en Stefania Maginzali 
ondersteunen zeven buurthuiskamers in 
Slotermeer: De Dichter, Tante Ali, de Dob-
bekamer, De Schakel, Social Garden, De 
Buurtslager en Louis Couperus 13. Op het 
kaartje kan je zien waar deze locaties liggen. 
Ben je benieuwd naar een buurthuiskamer? 
Loop dan vooral even langs en maak een 
praatje. Of wil je er meer over weten? Neem 
dan contact op met Mare (mare@eigenwijks.
nl; 06-40186753) of Stefania (stefania@eigen-
wijks.nl; 06-33319681).

Opnieuw een 
gemiste kans

IK wil het deze keer eens hebben 
over iets waar we gewild of on-
gewild allemaal mee te maken 

krijgen: de gemeenteraadsverkiezingen 
van volgend jaar maart. En dan niet toe-
gespitst op de 45 raadsleden die daarna 
in Amsterdam het College van Burge-
meester en Wethouders moeten contro-
leren en de financiën voor de plannen 
moeten goedkeuren en bewaken. Maar 
nu vooral over de volgende opvolger van 
de stadsdeelraden en de bestuurscom-
missies, de stadsdeelcommissies. 

Over de stadsdelen kon je al twijfels 
hebben over hun taken en bevoegdhe-
den, maar die bestonden in elk geval 
nog wel. Er werden in de stadsdelen 
echt besluiten genomen over het eigen 
stadsdeelgebied en de zaken die daar 
speelden, zoals bestemmingsplannen, 
bouwprogramma’s en de reiniging. Na 
het ingrijpen van de regering moesten de 
deelraden in 2014 als extra bestuurslaag 
verdwijnen. Voor de duidelijkheid leek 
het voor de hand te liggen dat ook Am-
sterdam vanaf 2014 weer volledig vanuit 
de Stopera zou worden bestuurd, maar 
er werd een tussenvorm bedacht: be-
stuurscommissies zonder bevoegdhe-
den om zelf plannen te maken, als ogen 
en oren van de bevolking in de stadsde-
len. De plannen kwamen uit het Amster-
damse stadhuis en de bestuurscommis-
sies mochten en moesten daar advies 
over geven. En in dat advies moest dan 
het oordeel van de bevolking een plaats 
krijgen. 

Theoretisch een aardig verhaal, maar in 
de praktijk vrijwel onuitvoerbaar omdat 
de adviesaanvragen van de gemeente 
vaak op het allerlaatste moment bij de 
bestuurscommissie kwamen en er soms 
nauwelijks tijd was om ze te agenderen. 
Noodgedwongen namen de drie porte-
feuillehouders (wijkwethouders) dan een 
besluit dat als advies terug ging naar 
het stadsbestuur. De bevolking kon dus 
meestal helemaal niet geraadpleegd 
worden. In 2018 wordt de bestuurscom-
missie veranderd in een stadsdeelcom-
missie in plaats van een adviesraad voor 
en door de bewoners. Na de mislukte ad-
viesrol voor de bestuurscommissie gaat 
de stadsdeelcommissie dus straks vrolijk 
door op de doodlopende weg, waarbij 
ze de bewoners met kennis die verder 
reikt dan verkiezingsprogramma’s of 
bestuursakkoorden, gewild of ongewild 
opnieuw buitenspel zetten. Weer een ge-
miste kans dus. 

 HANS STAPHORSIUS
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► RENÉ TORLEY DUWEL

Doek valt snel voor buurtbus
“Alleen klein wonder kan ons nog redden”

Eind vorig jaar werd de buurtbus tijdens de promotierit uitgezwaaid. Valt eind dit jaar definitief het 
doek? Foto: René Torley Duwel

Actieve buurtbewoners poseren voor Tante Ali. 
Foto: Stefania Maginzali

► STEFANIA MAGINZALI

Buurthuiskamer: de plek 
waar iedereen welkom is
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STRIP  door Arta Balina

Ik weet niet hoe het met u is gesteld, maar 
na een inbraak in een woning in ons com-
plex voel ik me toch niet zo veilig meer. Waar 
komt dat gevoel vandaan en is het terecht?

Google biedt een hoop informatie, bijvoor-
beeld de Gebiedsanalyse 2016 over de wijk 
Geuzenveld/Slotermeer/Sloterdijk. Hierin 
staat vermeld hoe het met de veiligheid bin-
nen dit gebied gesteld is en die cijfers zijn 
niet zo positief. Maar dit zijn cijfers uit 2015 
en in de tussentijd is er in Geuzenveld/Slo-
termeer veel aandacht vanuit de gemeente 
geweest voor deze problematiek. De Kerncij-
fers Amsterdam 2017 laten zien dat bijvoor-
beeld diefstal/inbraak uit woningen gemid-
deld met 15% is gedaald. Dat is hoopgevend.

Komt het gevoel van onveiligheid dan voort 
uit het feit dat de inbraak zo dichtbij heeft 
plaatsgevonden? Immers, het is gebeurd in 
het complex/gebouw waar je woont. Hoe 
komen die inbrekers binnen, vraag je je af? 
De ervaring leert dat je inbrekers nooit te-
gen kunt houden, je kunt het ze alleen heel 
moeilijk maken. Goede sloten zijn het begin. 
Alert zijn is ook belangrijk. Te vaak wordt er 
aangebeld door onbekenden, die met ver-
schillende smoezen toegang tot het gebouw 
proberen te krijgen en er zijn altijd bewoners 
die opendoen, ‘gastvrij’ als ze zijn. De politie 
heeft hiervoor op diverse manieren aandacht 
gevraagd. Op televisie, in de krant en ook in 
de wijkkranten wordt er regelmatig melding 
van gemaakt. Jammer dat de politie zich 
hierbij voornamelijk op ouderen richt, terwijl 
jonge ouders vaak net zo argeloos zijn.

Een bekende werkwijze van inbrekers: 
schroevendraaier in het slot en dan het slot 
eruit trekken. Met plaatsing van kerntrekbe-
slag kan men dit voorkomen. Verder steken 
inbrekers bijna onzichtbare stukjes doorzich-
tig plastic tussen de deurlijst en meestal de 
onderkant van de deur. Als dat stukje plastic 

er na een paar dagen nog steeds zit, dan zijn 
de bewoners met vakantie en kunnen de in-
brekers toeslaan. 
De grote voordeur van het gebouw ‘behan-
delen’ zij als volgt: ze zijn met z’n drieën, 
twee jongens/mannen tillen de derde op, 
die steekt zijn benen naar voren en dan ren-
nen ze tegen de deur aan. Een gemiddeld 
buitenslot kan een kracht van ongeveer 300 
kilo aan, door de kracht van het rennen zit-
ten zij daarboven. Als er een dranger op de 
deur zit, kan die gewoon weer dichtgedaan 
worden, alleen valt het slot natuurlijk niet 
in de deurlijst. En dan heb je verder nog die 
onbekenden, die zich met de meest uitlo-
pende smoezen toegang verschaffen tot het 
gebouw. Opmerkzaamheid van de bewoners 
is ook hierbij cruciaal.

Blijf ik me onveilig voelen? Nou nee, want 
angst is een slechte raadgever. Ga ik ook de 
sloten van mijn woning controleren en zo 
nodig aanpassen? Ja natuurlijk, want ik wei-
ger me onveilig te voelen in mijn eigen huis! 
Verder is het heel belangrijk dat mensen zich 
bewust worden van hoe inbrekers te werk 
kunnen gaan.

Bronnen
www.ois.amsterdam.nl/pdf/2017_kerncijfer
www.ois.amsterdam.nl/gebiedsanalyse2016geu-
zenveld-slotermeer-sloterdijk

► ADA WALLIEN

Veiligheid 
en inbraken

Koppijn 
Snelle novelle 
14 september jongstleden is in Westside Koppijn 
gepresenteerd, de eerste novelle van Sloter-
meerse schrijver Kamal Bergman. In het boek 
maken we kennis met Joshua, een vlotte jonge 
jongen die al zijn hele leven door mysterieuze 
hoofdpijnen wordt getergd. Terwijl het leven 
van Joshua, en dat van de andere personages, in 

een sneltreinvaart voorbij raast, komt de lezer 
stukje bij beetje meer te weten over de redenen 
voor de hoofdpijnaanvallen. Spannend!

Bergman heeft een vlotte schrijfstijl; het boek 
leest vlug en makkelijk. Af en toe zijn het onder-
werp en de persoonsvorm niet gelijk of er staat 
een ietwat kromme zin, dat wel. Het boek raast 
voort, dus jij als lezer ook. In ieder hoofdstukje 
komt een ander personage aan het woord. De 
zinnen zijn kort en ieder personage lijkt zijn of 
haar eigen stijl te hebben. Er wordt veel spreek-
taal gebruikt in het boek. Naar mijn mening 
soms iets té veel. De zinnen van de jonge Joshua 

en zijn opgeschoten vrienden zijn doorspekt 
met ‘man’ en ‘gast’ en dat werkt na een aantal 
hoofdstukken op de zenuwen. Het is mooi dat 
het verhaal zich grotendeels in Amsterdam 
afspeelt. De stad is zelf haast een personage in 
het boek, al wordt het -vooral naar het einde 
toe- een beetje morbide. Kippenvel, dat wel. 

Nieuw-West rukt op en er kan steeds meer in 
Slotermeer. Als we onze vruchten plukken bij de 
Tuinen van West, onze daghap eten bij Westside 
en films kijken aan de Sloterplas, dan zou ik 
zeggen: lees ook lokaal! Begin bijvoorbeeld eens 
bij dit boek. 

RECENSIE

► CHARLOTTE LEHMANN

► RENÉ TORLEY DUWEL

Ada houdt klant voor de gek
Restaurant Plein ’40-’45 moest dicht
Dertig personeelsleden van restaurant Ada 
zitten sinds 7 september zonder werk. Maar 
volgens hun baas kunnen ze eind oktober na 
een verbouwing van zo’n zes weken weer 
aan de slag. Ook klanten krijgen dit te horen.

De echte reden is een heel andere: Ada zit op 
slot op last van burgemeester Eberhard van 
der Laan. De eigenaar beschikt al ruim een 
jaar niet over de nodige vergunningen en 
het ziet er niet naar uit dat hij die ooit krijgt. 
Hij en zijn compagnon worden namelijk 
verdacht van criminele activiteiten op het 
gebied van internationale drugshandel en 
witwaspraktijken. Ada zou zijn betaald met 
drugsgelden. De eigenaren van Ada hebben 
alles geprobeerd om sluiting te voorkomen, 
maar hun advocaten kregen geen poot aan 
de grond bij de bestuursrechter in Amster-
dam. Volgens de rechter weegt het belang 
om criminele activiteiten te voorkomen 
zwaarder dan het belang van het restaurant 
om zijn deuren open te houden. Op 26 juni 
heeft de politie bij een inval bij Ada onder 
anderen de bedrijfsleider en zijn vader aan-
gehouden, en computers en administratie in 
beslag genomen.

Niet alleen Ada zal hoogstwaarschijnlijk niet 
meer onder de huidige leiding heropenen. 
Dat geldt ook voor het nog te openen restau-
rant Suada aan de Sloterplas. Hier zouden 
vijftig mensen komen te werken. Ook Suada 
zou met crimineel geld zijn gefinancierd. 
Hiernaar loopt een justitieel onderzoek. Su-
ada is eigendom van de bedrijfsleider van 
Ada. Zijn vader was tot april eigenaar van 
Ada maar is enkele maanden geleden te-
ruggetreden om gezondheidsredenen. Ook 
omdat de gemeente had aangekondigd dat 
verlenging van de drie vergunningen an-
ders zou worden geweigerd vanwege zijn 
‘slechte levensgedrag’ (justitiecontacten). 
Daarop besloot de man zich uit het bedrijf 
terug te trekken en zette zijn zoon het res-
taurant in een andere BV voort, wel deels 
gefinancierd door zijn vader. De vergunnin-

gen waren nog niet verleend toen de politie 
eind juni bij Ada binnenviel en onder an-
deren vader en zoon (bedrijfsleider) arres-
teerde. Diezelfde zoon zei na zijn vrijlating 
in de media zich niet met drugshandel en 
witwassen bezig te houden. ”De zaak is met 
keihard werken opgebouwd, met heel veel 
zweetdruppels. Er zit spaargeld in, wat le-
ningen, een beetje financiering van de bank. 
Maar drugsgeld? Nee.”

Op sociale mediakanalen en ook op een 
briefje op de deur van Ada wordt gesteld 
dat Ada (en Suada) op korte termijn weer in 
bedrijf zal zijn. Op Facebook reageren vaste 
gasten verheugd op de verbouwing en spre-
ken de hoop uit dat de horecazaak dus nog 
tijdens de herfstvakantie weer open is. De 
directie van Ada houdt zelf echter ernstig 
rekening met de ondergang van het res-
taurant. ”Sluiting van Ada heeft een waar-
schijnlijk faillissement, baanverlies voor 
dertig personeelsleden en reputatieschade 
tot gevolg”, zeiden de advocaten van Ada 
tegen de bestuursrechter.
Veel omwonenden zijn opgelucht dat Ada 
voorlopig dicht is. Ze zaten de hele zomer 
regelmatig in de stank van de houtskool-
grill, en hadden last van nachtelijk rumoer 
op straat.

Klanten denken dat ze eind oktober weer bij Ada 
terecht kunnen. Foto: René Torley Duwel

Sporen van inbraak op de voordeur van de flat. 
Foto: Ada Wallien
 



Slotermiljonair

“Hé, hou je van hip-hop?” 
De vraag overvalt mij. 
Ik wil net mijn fiets in 

het rek zetten van de Jumbo su-
permarkt op Plein ‘40-’45, het win-
kelhart van Slotermeer. “Uh, weet 
ik nog niet zo goed,” stamel ik. Met 
mijn boodschappentas en suffe he-
renrijwiel plus fietstassen zie ik er 
niet echt uit als een doorsneelief-
hebber van dit muziekgenre. Ook 
ben ik al jaren geen zestien meer. 
Maar het hoeft niet meteen duidelijk 
te zijn dat ik totaal niet op de hoogte 
ben van hop-hip. Imago is tenslotte 
ook wat waard. Zeker op straat in 
Nieuw-West. “Wil je mijn cd kopen?” 
De energieke jongeman laat er geen 
gras over groeien en haalt een cd 
tevoorschijn uit zijn sporttas. 

“Ho ho, wacht even, dit gaat te snel,” 
zeg ik. “Vertrouw je mij niet?” vraagt 
hij. Goede verkooptechniek. Ik zeg 
“Jawel hoor, want ik ken je niet.” 
Daarna houdt hij een gloedvol be-
toog waarin onder meer De Wereld 
Draait Door en Osdorp Posse wor-
den genoemd. “Heb je YouTube op 
je telefoon? Zoek maar op.” Ik pak 
mijn mobiel en begin te zoeken. Dat 
gaat mijn nieuwe vriend allemaal iets 
te langzaam en hij scrolt even over 
het scherm van zijn eigen telefoon. 
“Hier, luister.” Even later heb ik zijn 
oortjes in en hoor ik voor het eerst 
rapper Smitty Smijt, want zo heet de 
muzikale marskramer. “Jij bent niet 
zomaar iemand.” zegt Smitty. “Wat 
doe je?” Ik vertel met enig weemoed 
dat ik ex-stadsdeeldichter ben en 
met trots dat ik columnist ben van 
de GaSet. “Ik dacht al zoiets,” ant-
woordt hij. Ik straal. En groei. Deze 
dag kan niet meer stuk. “Waar woon 
je?” Ik zeg tweehonderd meter hier 
vandaan. “Ha, je bent dus ook een 
Slotermiljonair!” Na die zin ben ik 
verkocht en koop, met kwantumkor-
ting, drie exemplaren van hem. Ik 
vraag of hij er al lang staat en veel 
verkocht heeft. “Nee joh, ik was al-
leen maar op weg naar de sport-
school. Bij de supermarkt wilde ik 
nog even wat fruit kopen.”

HUGO HOES

Dreigend heft de breker
zijn kop met de getande bek 
zwaait zoekend de wonderlijke lange hals 
met grote halen van links naar rechts. 

Knarsend vreet hij dieper met zijn harde kaken, 
bijt toe en trekt het stuk gewapende beton 
met niets ontziende kracht los 
en slingert achteloos het opzij.

Dan plotseling valt hij aan naar voren
hapt raak in het gesteente van het casco van de flat. 
Steengruis schiet los en raast omlaag,
met dode blik staart het gedrocht er onbewogen naar.

Begint opnieuw, verandert van tactiek,
van boven slaat hij met zijn lange nek zijn kop op het beton 
en ja, krakend geeft het mee, 
nog een slag en verder zakt het in.

Daar liggen nu de brokken van behuizingen,
mensen woonden er voordien en 
vonden toevlucht tegen de buitenwereld.
Voorbij, de sporen van geleefd geluk en leed zijn uitgewist.

Het stalen ondier schuift naar voren, 
verbrijzelt zo nog meer de stukken van zijn prooi,
schept hij zichzelf een laag van gruis,
geschikt om op te rijden met zijn rupsbanden.

Woest sjort het monster nog 
de fundamenten uit de gehavende grond.
Diep kreunt de aarde en de bodem trilt.
Triomfantelijk brult het beest.
Het is klaar. De flat is plat. Wat rest is puin.

Foto: Christiane Baethcke
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► CHRISTIANE BAETHCKE

De Steenbijter

Vooral in Slotermeer staat de komende 
jaren heel wat te gebeuren. In de ene 
na de andere buurt gaan de woningen 
op de schop. De woningcorporaties De 
Alliantie, Rochdale, Eigen Haard, Yme-
re en Stadgenoot zijn allemaal bezig 
met het maken van plannen voor het 
opknappen van delen van hun bezit. 

Vernieuwing is voor de woningen uit de 
jaren vijftig nu zeer noodzakelijk. In som-
mige buurten vindt de uitvoering al plaats. 
Bijvoorbeeld in de Anton Struikbuurt, waar 
onder andere de duplexwoningen deels 
worden samengevoegd en twee nieuwe ap-
partementencomplexen worden gebouwd 
voor oudere bewoners. En ook de vorderin-
gen van de renovatie van de Aireyblokken 
grenzend aan de Burgemeester De Vlugt-
laan zijn al goed waar te nemen. 

Zo’n renovatie heeft voor de huurders veel 
impact. Vooraf moet er veel overlegd wor-
den tussen de verhuurder en de bewoners. 
Wat er allemaal moet worden besproken 
en hoe dat moet gebeuren is vastgelegd in 
de ‘Amsterdamse Kaderafspraken bij Ver-
nieuwing en Verbetering’. Vanaf de eerste 
aanzet voor de plannen tot het moment dat 
de aannemer voorrijdt, is er gewoonlijk al 
ruim twee jaar verstreken. En vaak duurt 
het nog langer. En die tijd is echt nodig! 

Het begint altijd met een onderzoek om te 
kijken of een renovatie nodig is. Als dat zo 
is, maakt de corporatie een zgn. voorkeurs-
scenario. Dat bespreekt ze met de bewo-
nerscommissie. Als die nog niet bestaat, kan 
de stichting !WOON helpen om er eentje 
op te richten. Dat voorkeursscenario is erg 
belangrijk omdat daarin al besloten wordt 
wat voor soort renovatie het gaat worden. 
Vragen als ‘wat gaat er aangepakt worden’, 
‘kunnen mensen tijdens de renovatie in hun 

woning blijven wonen’ en ‘kunnen mensen 
sowieso wel terug naar hun eigen oude wo-
ning’ worden daar beantwoord. 

Als het scenario is vastgesteld, is er overleg 
over de gevolgen voor de bewoners: waar 
hebben ze recht op, wat wordt de huurver-
hoging, hoe komen de woningen er precies 
uit te zien, etc. Ook hier heeft de bewoners-
commissie invloed op de plannen. Op ver-
schillende momenten worden de plannen 
voorgelegd aan alle bewoners. Uiteindelijk 
hebben de bewoners ook een belangrijke 
stem in het geheel. Als meer dan 70% van 
alle bewoners zich positief heeft uitgespro-
ken over de plannen, kan de corporatie aan 
de slag. 
Als het dan gaat om een renovatie die niet 
in bewoonde staat kan worden uitgevoerd, 
moeten de bewoners eerst (tijdelijk) naar 
een wisselwoning verhuizen. Bewoners 
kunnen er ook voor kiezen om met voor-
rang te verhuizen naar een andere woning. 
Ze worden dan ‘stadsvernieuwingsurgent’. 
Pas als de bewoners zijn verhuisd, kan de 

daadwerkelijke renovatie dus beginnen. 
Gedurende het hele proces is een actieve 
en goed ingevoerde bewonerscommissie 
heel belangrijk. Zij adviseren namens de 
overige bewoners over hoe de plannen er 
uiteindelijk uit komen te zien. Als de plan-
nen niet goed afgestemd zijn op de wensen 
van de bewoners, zal de woningcorporatie 
uiteindelijk niet die 70% goedkeuring halen 
en kan ze dus niet zomaar starten met de 
renovatie. Een bewonerscommissie heeft 
bij dit hele proces gelukkig recht op onder-
steuning. Ze kunnen daarvoor bijvoorbeeld 
terecht bij de bewonersconsulenten van 
stichting !WOON aan het Groenpad 4 in 
Osdorp. 

Op dit moment vinden in Slotermeer voor-
bereidingen plaats voor renovaties in bij-
voorbeeld de Dobbebuurt (Rochdale), de 
Burg. Fockstraat en de Speelmanstraat (De 
Alliantie), de Bernard Loderstraat (Eigen 
Haard), de Lodewijk van Deysselbuurt 
(Rochdale), de Van Nieuwenhuysenbuurt 
(De Alliantie) en de Descartesbuurt (Ymere).

► GERRIT DE SCHIFFART

Volop renovatieplannen 
in Slotermeer

Deze flats in de Burgemeester Fockstraat staan op de renovatielijst. Foto: Gerrit de Schiffart
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Het Van Eesterenmuseum verlaat het 
oude schoolgebouw aan de Burge-
meester De Vlugtlaan en betrekt bin-
nenkort zijn nieuwe onderkomen aan 
de Sloterplas. Op 13 oktober wordt 
het schitterende paviljoen officieel 
geopend. 

Het oude museum is op 23 juli dichtge-
gaan om alle tijd en energie te kunnen ste-
ken in de verhuizing naar en de inrichting 
en aankleding van het nieuwe pand aan 
de Noordzijde.

In de aanloop naar de opening was er tij-
dens de Open Monumentendagen in sep-
tember een tentoonstelling van verhalen 
van bewoners. Veel bewoners kwamen 
deze twee dagen langs met verhalen en 
foto’s. Verhalensite ‘Het Geheugen van 
West’ leverde ook een aantal verhalen uit 
haar grote verhalenbestand. In hetzelfde 
weekeinde waren er ook excursies door de 
buurt en naar de museumwoning en na-
tuurlijk in het nieuwe pand. 

Een aantal buurtbewoners heeft dus al 
kennis kunnen nemen van het nieuwe 

pand. Alle andere geïnteresseerden kun-
nen 13 oktober terecht bij de opening van 
het Van Eesterenmuseum. Vanaf 19 okto-
ber kunnen betalende bezoekers er weer 
terecht, nu van donderdag tot en met zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur, ook voor rond-
leidingen in de museumwoning. 

Ik kan u beide van harte aanbevelen, de 
museumwoning is voor vele ouderen een 
bron van herkenning en voor jongeren van 
verbazing. Het paviljoen is een prachtig 
licht en ruim gebouw, op de plek die van 
Eesteren zelf ooit al voor een bijzonder 
pand had bedoeld. Hij heeft er tachtig jaar 
op moeten wachten. 

Het Van Eesterenmuseum eert zijn naam-
gever nu met een schitterend museum op 
een centrale plek in de Westelijke Tuin-
steden, vlak naast het klotsend hart van 
Nieuw-West, de Sloterplas. Een plek en 
een pand die een bezoek meer dan waard 
zijn. Heden en verleden ontmoeten elkaar 
hier en het erfgoed van de stedenbouw-
kundige Cornelis van Eesteren is 
hier in goede handen.

Nieuw-West wil van het gebied rond de 
Sloterplas een nieuwe hotspot maken 
voor cultuur. De centrale stad en een 
aantal culturele instellingen van Amster-
dam willen daar misschien een steentje 
aan bijdragen. 

Aan de Sloterplas zit natuurlijk al theater de 
Meervaart en binnenkort opent het nieuwe 
Van Eesteren Paviljoen (zie deze pagina) zijn 
deuren. Het Amsterdam Museum en Para-
diso zijn beide geïnteresseerd om eventueel 
een dependance te vestigen in de buurt van 
de Sloterplas. 

Door ruimtegebrek in het voormalige Am-
sterdams Historisch Museum, nu Amster-
dam Museum (AM), staan veel belangrijke 
objecten over de geschiedenis van onze 
fraaie stad vrijwel permanent opgeborgen in 
grote depots. Het voormalige Burgerwees-
huis aan de Kalverstraat is simpelweg te 
klein om alles tentoon te stellen. Het AM wil 
wel permanent meer laten zien en de keus is 
het prachtige historische pand met zijn rijke 
geschiedenis verlaten of alternatieven zoe-
ken elders in de stad. De discussie is nog in 
volle gang, maar het lijkt erop dat de keus 
richting uitbreiding naar meer tentoonstel-
lingsruimte in de stadsdelen het zal gaan 
winnen. 

Op 19 juli dit jaar ondertekenden AM, ge-
meente Amsterdam en stadsdeel Nieuw-
West een intentieovereenkomst voor een 
nieuwe presentatieplek bij de Sloterplas. De 
drie partijen onderzoeken nu of deze plaats 

geschikt is voor een nieuwe aanvullende lo-
catie van het AM. De samenwerkende par-
tijen zien het belang van het presenteren van 
een meerstemmig verhaal over de stad en 
haar multiculturele identiteit. De komende 
maanden wordt duidelijk of de Sloterplas, 
gesitueerd midden in de caleidoscoop van 
culturen van Nieuw-West, de beste plek is 
om dat verhaal van het AM te vertellen. 

Ook Paradiso overweegt om een depen-
dance te openen aan de Sloterplas. Het is de 
bedoeling van directeur Minkman om de ne-
venvestiging in een bestaand pand te huis-
vesten. Welk gebouw dat zou kunnen zijn, is 
nog niet duidelijk. Minkman wil dat de nieu-
we locatie ‘op de buurt’ gaat programmeren. 
Dat houdt in dat artiesten zullen worden 
aangetrokken waar de inwoners van Nieuw-
West enthousiast over zijn.

U ziet het, alle plannen zijn nog niet con-
creet. We weten nog niet wanneer en waar 
we straks ook buiten het AM kunnen genie-
ten van de rijke historie van Amsterdam. 
Ook de plannen van Paradiso om hun vleu-
gels uit te slaan in de richting van onze Wes-
telijke Tuinsteden zijn nog niet concreet. 
We houden u op de hoogte mochten er nieu-
we ontwikkelingen zijn.

Goed nieuws is wel dat Hotel Buiten op 8 
oktober geopend is. Als resultaat van een be-
wonersinitiatief  is op de oude plek een heel 
nieuw gebouw opgetrokken door vrijwilli-
gers. Het café-restaurant werkt met mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt en ge-
bruikt zoveel mogelijk lokale producten. 

► HANS STAPHORSIUS 

Kunst en cultuur 
rond de Sloterplas 

Ik zat met Jennifer Jaddoe bij Het Plus-
punt in Geuzenveld. Ik zag een jonge-
dame van veertien jaar. Ze vroeg: “Wat 
moet ik zingen?’” Ik zei: “Nou, wat je wil 
laten horen?”

Ze pakte haar mobiel en drukte op het 
scherm. Ik hoorde een aantal blazers, een pi-
ano, bas en drums. Wat mij meteen opviel is 
dat het een ouder nummer was. Ik dacht aan 
Otis Redding of The Temptations. Jennifer 
begon te zingen en ik was gelijk verkocht. 
Kippenvel, secondelang. Haar vibraties 
raakten alles in mijn lichaam. Wat een stem! 
Het bleek een nummer van Sam Cooke te 
zijn, dat Jennifer voor mij zong. 

Helden
Ik had gelijk één held van haar gehoord. 
Maar ze had er meerdere: Michael Jack-
son, Stevie Wonder, Whitney Houston, The 

Temptations. Vaak vooral de oude nummers. 
“Zij zongen over hoe de wereld echt was. 
Ze deden tekstueel niet zo stoer. Er zat veel 
meer echte emotie in dan nu.” Geen enkele 
andere muzikanten konden haar op vroege 
leeftijd al meer bekoren dan deze artiesten. 
Zoveel muziekinspiratie: soul (is echt het 
mooist), pop, r&b (de echte), gospel.

Wie ben jij eigenlijk? 
“Ik ben veertien jaar en heb er alles voor over 
om te bereiken wat ik wil. Ik zet door op alle 
gebieden, totdat ikzelf tevreden ben. Je bent 
nooit te oud of te jong om te doen waar je 
van houdt.” Dus van haar muzikale route, 
die ze al op jonge leeftijd is ingeslagen, gaat 
Jennifer niet afwijken. Ze weet wat ze wil en 
heeft de regie in eigen handen. Knap!

Hoe begon ze met zingen?
Op heel jonge leeftijd wist Jennifer al dat ze 
zangeres wilde worden. De eerste herinne-

ringen gaan terug naar haar vijfde jaar. Op 
de basisschool kreeg ze een hoofdrol in een 
musical. Al heel vroeg probeerde ze een ei-
gen stijl te ontwikkelen. Ze deed haar helden 
niet eens echt na, maar maakte het gelijk van 
haarzelf. Haar eigen geluid en invulling. Ze 
heeft maar één keer les gehad. Via de muziek 
kan Jennifer haar hart laten spreken. “Wat ik 
met gewone woorden en zinnen niet kan 

zeggen, kan ik wel via de muziek vertellen.”

Wat wil je bereiken?
“Het is zoals eten. Ik moet gewoon zingen, 
ook al bereik ik niets.” Maar Jennifer heeft 
wel degelijk ambities. Ze wil over de hele 
planeet gehoord worden. Strak vasthouden 
en dicht bij jezelf blijven is daarvoor een 
voorwaarde. “Ik schrijf  zelf ook liedjes, maar 
die zijn nog niet opgenomen. Dat is wel mijn 
grote wens natuurlijk. Ik treed ook graag op, 
bijvoorbeeld op de jaarmarkt in Geuzenveld. 
En ik word wel vaker gevraagd.”

Wat wil je de jongeren vertellen in 
Slotermeer-Geuzenveld? 
“Geloof in jezelf. Als je bereid bent er veel 
voor te doen dan lukt je dat vanzelf.” Ze 
vindt het maar niets dat sommige jongeren 
hun leven weggooien door jointjes te roken 
en op straat rond te hangen. Doe iets moois, 
maak muziek! 

► HANS STAPHORSIUS 

Het nieuwe 
Van Eesteren-
museum is klaar

► KAMAL BERGMAN

Niet stoer doen, laat maar zien wat je kunt 

Jennifer Jaddoe

Het Van Eesterenmuseum betrekt een gloednieuw paviljoen aan de Sloterplas. Foto: Ruud van Koert

Tijdens Open Monumentendag konden bezoekers bewonersverhalen lezen. Foto: Ruud van Koert

Feestelijke 

opening op 

13 oktober



OPROEP

GaSet 72 Oktober 2017

Leden gezocht voor 
regiegroep Geuzenveld
Algemene beschrijving
Geuzenveld heeft een budget voor initiatieven van 
bewoners. Dit budget wordt beheerd door een re-
giegroep die bestaat uit bewoners uit Geuzenveld. 
De regiegroep vergadert een keer per maand en 
bespreekt dan de binnengekomen bewonersinitia-
tieven. De groep besluit gezamenlijk of een initia-
tief wel of geen doorgang kan vinden. 

Taken
u   één keer per maand vergaderen met de  

regiegroep;
u aanvragen inlezen vóór de vergadering;
u  op uitnodiging aanwezig zijn bij initiatieven 

van bewoners.

Wat krijgt u ervoor terug?
Als lid van de regiegroep heeft u invloed op waar 
het budget voor bewonersinitiatieven aan wordt 
besteed, bent u op de hoogte van de activiteiten in 
Geuzenveld, levert u een belangrijke maatschap-
pelijke bijdrage aan de wijk en vergroot u uw net-
werk.  

Functieprofiel
Als regiegroeplid wordt van u verwacht dat u  
binnen het volgende profiel past:
u 18+ en woonachtig in Geuzenveld
u kunnen denken in het belang van de wijk
u ervaring of affiniteit met vergaderen
u objectief kunnen oordelen

Heeft u interesse? Meld u dan aan voor een intake 
gesprek bij Eva de Boer via eva@eigenwijks.nl

KINDERBURENDAG
Op zaterdag 23 september was het burendag 
en dit werd gevierd in het buurthuis de Social 
Garden. Naast allerlei spelletjes die gespeeld 
konden worden, was er ook een mogelijkheid 
om aan te geven welke activiteiten de kinderen 
misten in de buurt 
of nog in het buurthuis wilden doen. 
De kinderen mochten dit op een 
gekleurd papiertje schrijven. 
Vele goede ideeën kwamen 
in de ideeëndoos terecht!

CHINEES 
VOOR BEGINNERS 

Kom je ook meedoen? 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in Mandarijn Chinees is er nu 
de kennismakingscursus Chinees voor absolute beginners. 
Gedurende 10 weken gaan we onze aandacht besteden aan 
de spreek- en luistervaardigheid. 

Wanneer Dinsdagavond 19.00 - 20.45 uur 

26 sep 2017 t/m 28 nov 2017 

Waar  De Honingraat, Slotermeerlaan 103h in Amsterdam 

Kosten € 16,50

Inschrijven Ja! Leuk! 

Contact Mail voor meer informatie en aanmelding naar: 
chineesbeginners@gmail.com 
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Activiteiten VoorUit
VoorUit heeft deze Kinderburendag georganiseerd maar ze doen nog veel meer! 
Hieronder hun activiteitenrooster.

u DINSDAG 16.00-18.00
KOOKCLUB   8 t/m 12 jaar  De Honingraat 

u WOENSDAG 16.00-17.30
VOETBALCLUB  6 t/m 12 jaar  Social Garden

u DONDERDAG 16.00-17.30
V.I.S.CLUB*  Vanaf 8 jaar  Social Garden

u VRIJDAG 16.00-17.30
KIDSCLUB  Vanaf 4 jaar  Social Garden  

* V.I.S. staat voor Verdienen In Slotermeer

Voor updates kunt u onze Facebookpagina in de gaten houden: 
facebook.com/vooruitslotermeerwest 
Huis van de Wijk De Honingraat Slotermeerlaan 103 
Social Garden Lodewijk van Deysselstraat 61

DEZE PAGINA IS SAMENGESTELD DOOR EMMELIE DHUYVETTER, VOORUIT WIJKCOÖRDINATOR SLOTERMEER-WEST
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DE MEERVAART

GaSet geeft 5 x 2 vrijkaarten weg voor de familievoorstelling 
Dummie de Mummie op zondag 19 november om 14.00 uur. 
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COLOFON
GaSet is een uitgave voor en door bewoners van  
de buurten in Geuzenveld en Slotermeer  
(Stadsdeel Nieuw-West). 

Redactie Ada Wallien, Arta Balina (strip), Christiane  
Baethcke, Henriette de Willigen, Kamal Bergman,  
Leo Koning, René Torley Duwel, Rose van Dongen,  
Emmelie Dhuyvetter (GaSet Junior) en Thea Schaafsma. 
Met ondersteuning van Marleen Bressinck (Stichting 
Eigenwijks).

Correspondenten Massoud Memar en Ivanka Jokic
Columnisten Carlo Panoet, Hans Staphorsius en  
Hugo Hoes 
Literair recensent Charlotte Lehmann
Met bijdragen van De Meervaart, Fenna Blaas, Gerrit de 
Schiffart, Hilbert Steensma en Stefania Maginzali

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

Voor informatie en kopij
Stichting Eigenwijks, De Honingraat, 
Slotermeerlaan 103-H, 1063 JN Amsterdam
Telefoon 020-3460670
Aanleveren kopij, oproepjes en bijdragen bij gaset@eigen-
wijks.nl uiterlijk op woensdag 29 november 2017 om 12 uur.

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina’s gepresenteerde informatie 
kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze pagina’s mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de 
rechthebbende(n) op het auteursrecht, c.q. de uitgever van deze uitgave, door de 
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Naam: Ilse Lindeijer
Wijk: Slotermeer
Leeftijd: 45 jaar
Nationaliteit: Nederlandse
Hobby’s: Tennis, fietsen, lezen, lachen en 
rondreizen met ons Eriba Puck caravan-
netje

Vertel eens wat over uw werk en ideeën. 
In april 2015 ben ik de wereld van het 
schrijven ingestapt. Ik hoop uiteindelijk 
één of meerdere romans te gaan publi-
ceren. Op dit moment schrijf ik aan vier 
boeken tegelijkertijd. Waarom? Omdat 
het kan. :-) Ik kom erachter dat ik zoveel 
ideeën heb die niet per se allemaal in één 
boek passen. En ideeën op de spreek-
woordelijke plank leggen voor later, nee, 
dat werkt niet voor mij.

Direct vanaf het eerste schrijfmoment ben 
ik begonnen met ‘zelfpromotie’. Er is zo-
veel concurrentie, je moet op de één of an-
dere manier opvallen. Ik heb onder andere 
een website (Het boek van Ilse), ben actief 
op diverse socialemediakanalen en daar-
naast heb ik project Hondsdol & Co opge-

richt. Samen met vriendin/fotograaf Anja 
Daleman (Ashots photography) interview 
ik baasjes en hun hond(en). We vinden het 
leuk om met ons vak bezig te zijn en op 
deze manier ontmoeten we allerlei leuke 
mensen en honden, elk met hun eigen 
bijzondere verhaal. Als bedankje voor het 
meewerken krijgen de deelnemers een 
mooie foto. Twee keer per week plaatsen 
we op Facebook een foto met verhaal. We 
nodigen geïnteresseerden van harte uit 
om contact met ons op te nemen.

Wat is het leukst in uw buurt? 
Samen met mijn man JP en ons hondje Neo 
woon ik aan de Sloterplas in een flat, met 
vrij uitzicht richting Osdorp. De ruimte, 
het vele groen en de ontwikkelingen om 
West meer bij de binnenstad te trekken, 
maken de buurt steeds aantrekkelijker.

Wat is het minst leuke in uw buurt? 
Ik kan me enorm storen aan zwerfvuil 
op straat. Het bederft het straatbeeld en 
ik moet enorm oppassen dat mijn hondje 
bijvoorbeeld niet in het glas trapt of bar-
becueafval eet.

Rectificatie 
GaSet 71
In het stuk over de man-
telzorgbijeenkomsten die 
georganiseerd worden 
door ESAN en SEZO is 
een fout geslopen in de 
naam en het email-adres 
van Joke Veldkamp. Je 
kan meer informatie krij-
gen over deze bijeenkom-
sten bij Joke Veldkamp op 
020 614 68 55 of mail naar 
j.veldkamp45@upc.nl. 
Onze welgemeende 
excuses!

GaSet 
portret

Geuzenveld / Slotermeer is een wijk met veel verschillende 

nationaliteiten. Fotograaf Massoud Memar portretteert voor 

GaSet ieder nummer een buurtbewoner. Wil je ook op 

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

Stel je voor: je heet Goos Guts, je bent 
doodnormaal en je woont in het saaiste 
dorp van de wereld. Op een dag loop je je 
slaapkamer binnen, je ruikt iets vies, kijkt 
rond en je ziet ineens een mummie in je 
bed. Wat doe je dan? Ja, je schrikt je rot, 
natuurlijk. En dan doe je je ogen dicht, je 
telt tot tien en dan is hij weer weg. Maar 
stel je nou eens voor, hè, dat die mummie 
daar na die tien tellen nog steeds ligt… en 
na twintig tellen ook nog. Wat doe je dan?

‘Dummie de Mummie’ is een Nederlandse 
kinderboekenserie geschreven door Tosca 
Menten. De boeken werden meermaals 
bekroond en in de serie zijn al 300.000 boe-
ken verkocht. Na twee succesvolle films 
kon een theatervoorstelling niet uitblijven!

Wil jij kans maken op deze vrijkaartjes? 
Stuur voor 25 oktober een mail met je 
naam, adres en woonplaats naar prmail@
meervaart.nl, en uiterlijk 4 november krijg 
je bericht of je een van de gelukkigen bent!
Theater de Meervaart, Meer en Vaart 300, 
Amsterdam, www.meervaart.nl 
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Eén keer in de twee maanden kun je bij 
Westside Slotermeer je zangkunsten pu-
bliekelijk oefenen tijdens Karaoke Night@
Westside. Karaoke is een muzikaal vermaak 
dat oorspronkelijk uit Japan komt. Het werd 
daar ooit geïntroduceerd zodat mensen zich 
buiten de drukke werkweek om kunnen 
amuseren. En amusant is het … ook hier in 
Slotermeer.
In deze technologisch moderne tijden wordt 
het steeds makkelijker om je favoriete lied-
jes te zingen met behulp van instrumentale 

muziek uit de com-
puter. Voor karao-
ke-optredens hoef je 
geen echt muzikaal 
of vocaal talent te 
zijn. Het is genoeg 
dat je zin hebt om te 
zingen; dan neem je 

de microfoon en krijgt jouw stem hulp van je 
hart. Het publiek geniet namelijk ook als een 
lied niet zuiver klinkt, maar wel met harts-
tocht wordt gezongen. 

Leuk is ook dat je tijdens zo’n avond mu-
ziek van verschillende genres en perioden 
hoort. Muziek uit de tijd van toen ik nog 
jong was; die mijn hart verwarmt en ge-
dachten oproept aan romantische perioden 
van verliefdheid. Maar ook muziek uit mijn 
‘rebelse’ perioden, uit de tijd dat ik nog ide-
alistisch was en dacht de wereld te kunnen 
veranderen. Ook muziek van deze tijd komt 
aan de beurt: zogenoemde rap en hiphop. 
Die muziek zullen mensen in de toekomst 
misschien romantisch vinden? 
Bij elk nummer is het enthousiasme van de 
‘artiesten’ zichtbaar, dat maakt bij mij als 
luisteraar nieuw levenselixer aan. Het herin-
nert me eraan dat mooie en emotionele mo-
menten niet vergaan zijn door het dagelijkse 
ritme van leven. Ze zitten nog in ons.
 
De eerstvolgende Karaoke Night is op za-
terdagavond 21 oktober vanaf 20.30 uur aan 
de Burgemeester De Vlugtlaan 125. Gratis 
toegang.
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Taal verbindt
Het Amsterdams Buurvrouwen Contact heeft met zijn 
campagne ‘Taal Verbindt’ al vele nieuwe taalvrijwilligers 
aangesproken. 
In juli en augustus hebben twintig nieuwe vrijwilligers 
meegedaan met de ‘Basistraining Lesgeven’ die het ABC 
organiseert. ,,De basistraining bereidt vrijwilligers voor 
op het lesgeven aan huis en gaat over lesgeven, onze les-
op-maat methode, interculturele communicatie en gren-
zen stellen”, aldus Magda van der Wees, coördinator bij 
het ABC. Daarna gaan mensen lesgeven bij iemand thuis 
of voor kleine groepjes. Het doel is altijd om via taal men-
sen te helpen zelfredzaam te worden en te laten meedoen 
in de Amsterdamse samenleving. 

Ook in oktober worden weer basistrainingen voor nieu-
we vrijwilligers gehouden, want de vraag naar taalles 
blijft toenemen. Magda: ,,We merken dat nu veel Syri-
sche vluchtelingen een huis hebben toegewezen gekre-
gen. Ze beginnen met inburgeringslessen bij een officieel 
instituut, maar kunnen soms de lessen niet bijbenen of 
kennen nog te weinig mensen in de buurt met wie ze 
hun Nederlands in de praktijk kunnen oefenen. Een taal-
maatje via ABC biedt dan uitkomst. En dan zie je mooie 
dingen tussen lesgever en lesnemer ontstaan: mensen le-
ren elkaar kennen, gaan samen op stap in de buurt. Taal 
verbindt echt!”

Ook taalvrijwilliger (m/v) worden? Meld je aan via 
www.abcamsterdam.org

► IVANKA JOKIC

Ook valse noten 
zorgen voor nieuw 
levenselixer


