
Verhalen, vragen en 
info kunt u sturen naar: 

pcberlage@upcmail.nl 

Wilt u meewerken en denken 
aan het verbeteren van de 
wijk, heeft u ideeën voor de 
Nieuwsbrief en heeft u geen 
e-mail, geen probleem, 
schrijf het op en doe het in 
de brievenbus van:  

Cisca Groen  

Berlagehof 36 

of 

Sonja van Mourik 

Berlagehof 32 

Of bel het door naar:  

020-6144568 Cisca 

 

De volgende nieuws-
brief verschijnt na half 
januari 

 

Wist u dat….. 

… wij graag uw medewerking 

hebben voor het samenstel-

len van deze brief. 

…dit voor dit jaar alweer de 

laatste Nieuwsbrief is en wij 

u in 2014 graag weer voor-

zien van alle nieuwtjes en 

weetjes uit de architecten-

buurt. 

...wij graag info van u zou-

den willen ontvangen. 

…Ontkiem West hele leuke 

dingen doet in Geuzenveld?

En dat wij hier in een volgen-

de nieuwsbrief op terug 

komen 

Daphne en haar team bij-
staan met informatie.  

Laten we nu eens niet met 
en tegen elkaar lopen 
mopperen en klagen maar 
de koe bij de horens pak-
ken en melden wat en 
waar het fout gaat. Alleen 
dan kunnen we er een 
super buurt van maken.              

WIJKAGENT BUURT 6 
EN 7: 
Sinds een jaar hebben we 
in de Architectenbuurt 
weer een wijkagent. 
Bij deze willen we haar 
graag even voorstellen. 
 
DAPHNE VAN  
VELDHUISEN. 
 
Haar standplaats is bu-
reau Lodewijk van Deijs-
selstraat 16. 
Voor alle politiezaken is  
Daphne bereikbaar onder 
nummer 0900-8844. haar 
e-mail 
dahpne.van.veldhuisen@
amsterdam.politie.nl 
Zij en haar team rijden 
veel door de wijk vaak op 
een snorfiets. U kunt haar 
altijd aanhouden om iets 
te vragen of een opmer-
king te plaatsen. Als er 
politieaangelegenheden 

zijn geef daar melding van 
zodat zij ook werkelijk iets 
kan betekenen voor de 
wijk. Zij zal niet alles per 
direct kunnen oplossen, 
maar met een heel team 
achter zich en enkele net-
werkpartners wordt er 
hard gewerkt achter de 
schermen en op de lange-
re termijn zal dat zeker 
zichtbaar worden in de 
Architectenbuurt.  
Mocht u getuige zijn van 
een of ander, bijvoorbeeld 
een burenruzie die uit de 
hand loopt. Een inbraak, 
lastig vallen van buurtge-
noten of extreem overlast 
van wie dan ook is het 
van belang dat dit gemeld 
wordt. Als dit gemeld 
wordt en U krijgt een raar 
antwoord meld dit dan 
ook. Als we in de wijk seri-
eus genomen willen wor-
den moeten we zelf ook 
ons steentje bijdragen en 

V A N  B U U R T G E N O T E N  V O O R  B U U R T G E N O T E N   

    
A C T I V I T E I T E N  O P  H E T  L A M B E R T U S  Z I J L P L E I N  

Op zaterdag 14 december en 
zaterdag 21 december zal 
het stadsdeel Nieuw West 
samen met Stadgenoot en 
een aantal actieve bewoners 
uit Geuzenveld een Winter-
spektakel organiseren. 

Op zaterdag 14 december 
waren daar o.a. poffertjes-
kraam, diverse workshops 
zoals kerststukjes maken en 
kerstballen versieren, op de 
foto met de Kerstman, hoc-
keyveld, koek en sopie,   
terras en muziek. 

Zaterdag 21 december is er 
een Kerstmarkt (60 kramen) 

Een rodelbaan, poffertjes-
kraam, kerstboom, diverse 
workshops, wintersleebaan, 
schminkster, koek en sopie, 
terras, muziek en nog veel 
meer. Kom allen naar dit 
winterspektakel zodat het 
een groot succes wordt. 
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Of de winter van 1962/3 

extreem koud was weet ik 

me niet meer te herinneren, 

maar wat ik wel weet is, dat 

er sneeuw en ijs lag. We 

kwamen op het idee op het 

grasveld gelegen tussen de 

Bazelhof, Berlagehof en 

Goeman Borgesiusstraat 

een ijsbaan aan te leggen 

en begonnen dijkjes sneeuw 

te maken met de straatbe-

zem. Toen dat klaar was een 

slang aan de kraan en werd 

er een laagje water tussen 

de dijkjes gespoten. Een 

aantal buren boden de hel-

pende hand door ook een 

slang uit te leggen. Spoedig 

was er voldoende water 

opgespoten om een rond 

baantje te doen ontstaan. 

De foto van februari 1963 

geeft een beeld van de ijs-

baan met het gebruik dat er 

van is gemaakt 

                                    C.R. 

Wij hopen dat kerst 2013 voor iedereen veel gezel-

ligheid en vreugde zal brengen en wij wensen ieder-

een een voorspoedig, gezond en vredig 2014 toe.  

Voor onszelf spreken we de wens uit dat er veel re-

acties uit de wijk zullen binnen komen in het ko-

mende jaar . 

                                                               Cisca en Sonja 
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B R O E R T J E  V O O R  S K Y E  

Je ligt in mijn bedje, mag wel 

hoor lief klein broertje want 

ik ben al groot”.                

Wat is het  toch fijn om zo’n 

grote broer als Skye te heb-

ben!! 

De trotse Papa en Mama 

zijn Celine en Ruben. 

Wij wensen dit mooie gezin-

netje heel veel liefde en 

geluk toe. 

 Op 3 december was het dan 

eindelijk zover en werd        

MAVE  geboren.  

Skye is reuze blij met zijn 

broertje. Via het geboorte 

kaartje heeft hij aan een 

ieder laten weten hoe blij hij 

is. Uit zijn naam staat er op 

het kaartje: 

“Op mijn teentjes kijk ik over 

het randje. 

De foto van 

februari 1963 

geeft een beeld 

van de ijsbaan 

met het gebruik 

dat er van is 

gemaakt 
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