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HANDIGE TELEFOONNUMMERS 
ALGEMEEN: 
112 Algemeen Noodalarm 
569 68 68    AC Gein-Wisseloord 
409 55 01    Afvalpunt Zuidoost 
566 91 11    AMC, Academisch Medisch     
         Centrum  
697 45 22    Basisschool het Gein 
697 25 01    Bijlmer Sportcentrum 
555 66 66    Brandweer 
555 63 63     Brandweerkazerne Anton 
592 34 56    Centrale Doktersdienst 
626 21 21    Dierenambulance 
597 26 26    Dynamicon (OV-klachten) 
597 12 34    ENW Storingen 
580 25 29    Gem. Waterleiding-klachten 
00882992020  Gezondheidscentrum Gein,    
421 45 67    Horeca overlast telefoon 
365 05 65    KSH Gein Kinderdagverblijf 
453 17 78    KSH Gein Kidsclub (BSO) 
628 80 00    Klachtenbureau Politieoptreden 
09009292    Openbaar Vervoer          
         Reizigersinformatie 
555 56 00    Ongedierte Bestrijding (GG&GD) 
600 63 36    Ondernemershuis Zuidoost 
0900-8844    Politiepost Remmerdenplein     
         (Reigersbos) 
622 22 22    Politie Algemeen 
25 252 555   Meldpunt Zorg en Overlast 
 
Meldpunt Openbare Ruimte: 
Mail:    MpOpenRmt@zuidoost.amsterdam.nl 
Of:     info@zuidoost.amsterdam.nl 
Voor afval en/of glas rond de Gaasperplas mailt u 
naar Groengebied Amstelland: 
      info@groengebied-amstelland.nl 
 

ALGEMEEN INFORMATIENUMMER GEMEENTE 
AMSTERDAM : 14020 

 
Voor alle vragen en meldingen aan de gemeente 
Amsterdam en dus ook voor vragen over en aan 
stadsdeel Zuidoost: 14 020 is elke werkdag 
bereikbaar van 8:00 tot 18:00 uur.  

GEIN3DORPER 
 
De Gein3Dorper  wordt in Gein3 huis-aan-huis ver-
spreid in een oplage van 1.300 exemplaren. 
 
Redactie 
Dirck van Gent 
Marja Keijzer 
Minke Wiggerink 
Rien de Jager 
 
Redactieadres  
Marja Keijzer 
Anne Kooistrahof 76 
Telefoon: 020 – 697 90 43 
E-mail: redactie@gein3dorp.nl 
Twitter: www.twitter.com/Gein3dorper 
Uiterste inleverdatum: donderdag 1 december 
 
Webmaster: 
Manon Vermolen 
E-mail: webmaster@gein3dorp.nl 
Website: www.gein3dorp.nl 
 
Noot van de redactie 
De redactie van de Gein3Dorper en het Bestuur van 
de Vereniging GeinDrieDorp hebben in goed over-
leg het volgende bepaald: De redactie heeft het 
recht over te gaan tot het inkorten van te lange, dan 
wel het niet plaatsen van ingezonden stukken. 
Wanneer een stuk niet geplaatst wordt, c.q. wan-
neer de stijl ingrijpend wordt gewijzigd, zal de  
redactie dat onder opgaaf van redenen aan de in-
zender meedelen. De redactie zal zo nodig de spel-
ling aanpassen aan de in de Gein3Dorper  
gehanteerde normen. 
Ingezonden stukken die niet zijn voorzien van 
naam, adres en woonplaats van de afzender,  
worden niet in behandeling genomen. 
 
Bestuur Vereniging GeinDrieDorp 
0623198862  Peter Vrieler, voorzitter 
        C. Schuurmanhof 21 
691 39 34    Gerie Moens, ledenadministratie/  
        penningmeester 
        Lambert Rimastraat 39 
696 94 59   Dirck van Gent, algemeen       
        bestuurslid 
        Willem Gerresepad 27 
0615296885  Monique Jansma, algemeen      
        bestuurslid 
        J.Krüsestraat 3  
697 56 65   Wim Eendebak, algemeen  
        bestuurslid 
        Johan Schamppad 35 
 
Gironummer  NL43 INGB 0005 9143 06 
          t.n.v. Vereniging Geindriedorp    
                 Lambert Rimastraat 39 
       1106 ZS  Amsterdam Zuidoost. 
 
Distributie Gein3Dorper 
        Gezinus Hoogenberg 
        Anne Kooistrahof 31 
 
     
 

Foto’s voorpagina en blz. 3: Rien de Jager 
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INHOUDSOPGAVEINHOUDSOPGAVEINHOUDSOPGAVEINHOUDSOPGAVE    

VAN DE REDACTIEVAN DE REDACTIEVAN DE REDACTIEVAN DE REDACTIE    
 “Back to normal”, vakanties achter de rug, scholen 

weer begonnen, …. Ook de Geindriedorper is weer 
paraat.  
Natuurlijk blikken we nog even terug op de afgelo-
pen zomer en hebben we onze gebruikelijke rubrie-
ken. De koeien, de tuin van…., een recept van Ivo, 
Brinkie, deze keer een gesprek met meester Mat-
thijs en natuurlijk diverse mogelijkheden om actief 
bezig te zijn.  
Over actief zijn gesproken. De redactie heeft afgelo-
pen zomer niet stil gezeten en heeft de website ver-

nieuwd. Nu is het mogelijk om ons te volgen en 
meteen het laatste nieuws te ontvangen!  
Verder hebben we versterking gekregen van Rien 
de Jager. Je zult hem ongetwijfeld gaan ontmoeten 
bij diverse evenementen en gebeurtenissen die in 
de wijk (zullen gaan) plaatsvinden. Rien gaat graag 
op pad met zijn fotocamera.  
Heb je nog tips, wil je zelf een stukje schrijven,…. 
redactie@gein3dorp.nl ontvangt ze graag.  
Foto’s / filmpjes zijn natuurlijk ook welkom! 
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GAASPER GAASPER GAASPER GAASPER PLEASUREPLEASUREPLEASUREPLEASURE    2016201620162016    
Het Gaasper Pleasure festival op de zuidoever van 
de Gaasperplas vierde dat het dit jaar voor de 10e 
keer gehouden werd. En dat is best bijzonder. Het 
is geen festival dat georganiseerd wordt door een 
grote organisatie, maar door de jongens en meiden 
uit de buurt zelf. 
 
Nog even terugblikken. 
Zo een 10 jaar geleden was de wijk ruim 20 jaar 
oud en veel van de jongeren die hier geboren zijn 
ook zo ongeveer. Zomers vermaakten zij zich na-
tuurlijk heerlijk aan de Gaasperplas. Muziekje en 
een kratje bier erbij. En dat mag natuurlijk niet zo-
maar. De politie kwam erbij. Als ze wilden feesten 
dan moesten ze daar een vergunning voor hebben. 
Dus stond een groepje jongeren uit Gein3 de vol-
gende dag aan het loket. De vergunning kwam er 
en daarmee was in 2007 de eerste Gaasper Pleas-
ure een feit. Bij het toilethuisje tegenover het water-

leidingstation (dagcamping). Een kleine tent, goede 
muziek en een drankje. Het werd een succes. 
Het volgende jaar kon er al een grotere tent ge-
huurd worden. En zo groeide elk jaar het festival 
een beetje en kwamen er steeds meer bezoekers.  
Inmiddels neemt het de hele zuidoever, dagcam-
ping en het surfstrand in beslag.  
Drie podia met dj’s, waarvan verschillende bekende. 
En 4500 bezoekers, waarvan velen uit de buurt. 
Wat al die jaren hetzelfde is gebleven zijn de jon-
gens en de meiden die zelf de organisatie en het 
grootste deel van het opbouwen en afbreken van 
het festival doen. Sommigen al vanaf de allereerste 
keer. 
Dit jaar stond er een heel grote houten “10”. Natuur-
lijk door hen zelf getimmerd. Met trots. Een felicita-
tie waard. 
 
Rien de Jager. 

 
 
 

GUILTY GUILTY GUILTY GUILTY PLEASUREPLEASUREPLEASUREPLEASURE    2016201620162016    
Dit jaar werd voor de tweede keer het Guilty Pleasu-
re Festival gehouden. Op de zondag na Gaasper 
Pleasure  op hetzelfde terrein en door dezelfde or-
ganisatoren. 
 
Het verschil is dat de muziek van voor en rond de 
eeuwwisseling is. Juist ja, meer de smaak van de 
ouders van de bezoekers van de dag ervoor. Een 
feestje ook voor de ouderen die zich nog of weer 
jong voelen. Dit jaar waren er nog meer bezoekers 
uit de buurt, zodat het soms op een buurfeest leek. 
Er werd gedanst, gefeest en meegezongen met de 
bekende hits. 
De muziek werd niet alleen door dj’s gedraaid, maar 
er waren ook live optredens van Jody Bernal,  Lan-
ge Frans, K-Liber, Snap! en Captain Jack. Trafassi 
zong weer over de grote en kleine wasjes en na-
tuurlijk was Def Rhymz er ook weer bij. 
 
Er konden vele spelletjes gespeeld worden, er was 
ook een silent disco, lekker eten en te drinken. 
Als speciale gasten waren daar ook Barbie en Ken. 

Een succesvolle dag, die volgend jaar zeker weer 
gehouden zal worden. 
 
Rien de Jager. 
 
Foto’s van Gaasper Pleasure 2016 en Guilty Pleas-
ure Festival 2016 op Facebook en op 
www.rdjfotografie.nl 
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DE DE DE DE WEBSITEWEBSITEWEBSITEWEBSITE    VANVANVANVAN    GEINGEINGEINGEIN3333DORPDORPDORPDORP    

VRIJWILLIGERS VRIJWILLIGERS VRIJWILLIGERS VRIJWILLIGERS GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT    
Stichting Wandelsportcentrum de Verbinding zet 
zich in om iedereen op een verantwoorde wijze 
(blijvend) aan het bewegen te krijgen. Wij hebben 
wandelgroepen en organiseren verschillende wan-
delevenementen. Soms stromen mensen bij ons 
vandaan door naar een andere sport.  
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Er 

Mijn naam is Frits Moens, ben woonachtig in ons 
mooie dorp Gein 3 en ik wandel erg graag. 
Echter, door mijn steeds slechter wordende visuele 
handicap, is het voor mij bijna niet meer mogelijk 
om dat nog zelfstandig te doen. 
 

Daarom ben ik op zoek naar een zogenaamd 
‘wandelmaatje’. Iemand die graag wandelt en dat 
samen met mij wil doen. En zeg nu zelf, wandelen 
met z’n tweeën is toch ook gezelliger dan wandelen 
in je eentje? 
 

Dus, ben jij: 

WANDELMAATJEWANDELMAATJEWANDELMAATJEWANDELMAATJE    

zijn verschillende vacatures. U wordt begeleid in uw 
werkzaamheden en er worden verschillende cursus-
sen aangeboden. U ervaart hoe leuk wandelen is en 
zet zich in om meer mensen (blijvend) aan het be-
wegen te krijgen. Voor informatie: in-
fo@wscdeverbinding.nl  / www.wscdeverbinding 

- een vrouw, 
- tussen ca. 50 en 60 jaar, 
- woonachtig in Gein 3, 
- goed ter been, 
hou je van wandelen en zou je, samen met mij, re-
gelmatig in de omgeving een wandeling(etje) willen 
maken, aarzel dan niet en neem contact met mij op. 
Misschien hebben wij dan binnenkort onze eerste 
wandelafspraak! 
 
e-mail: fmoens@xs4all.nl 
mobiel: 06-10833307 

De website van Gein3dorp: www.gein3dorp.nl  
is vernieuwd, eigentijds met een aantal rubrieken uit 
de oude opzet. 
U kunt als bezoeker van de website nu aangeven 
dat u deze wilt 'volgen' via een button rechts onder-
aan die in uw scherm meeloopt.  
(zie bijgaande foto's) 

U ontvangt dan van elk nieuw geplaatst bericht op 
de site een melding in uw email, zodat u op de 
hoogte blijft. 
De redactie zal deze website ook meer gaan gebrui-
ken voor actuele berichten. 
 
 

Button 
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Ervaar zelf de diepe lichamelijke en  

ontspannende werking van een  

Voetreflexbehandeling of Massage 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ontspanning 

• overgangsklachten 

• afname lichamelijke klachten 

• meer energie 

• vermindering van pijn 

• betere balans  

• afvalstoffen worden afgevoerd 

• preventief onderhoud 

 

Voor meer informatie en/of  het maken van 

een afspraak: 

bel 06-20849476 of mail info@voetspirit.nl. 

 

Mariët Meijer 

C. Schuurmanhof 6 

1106 WR Amsterdam 

www.voetspirit.nl 
 
gediplomeerd voetreflexoloog; beroepslid van de BER 
Informeer bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding van 
de behandeling 

Rina’s Pilates Studio. 
 

STOTT gecertificeerd Pilates docent. 

Bowen Behandelaar. Lid van het N.V.S.T., een beroeps-
vereniging die door een aantal zorgverzekeringen wordt 

erkend. 

Axis For Life methode, speciaal voor klachten die te ma-

ken hebben met de wervelkolom. 

Speciale training voor nek-en schouderklachten, bekken-

en/of onderrug klachten, 

Zwangerschapspilates (tot 6 maanden na de bevalling) en 

houdingcorrectie.  

  

Pilates is heel geschikt voor pijnlijke en stijve gewrichten 
en spieren, maar ook voor sporters die hun prestatie`s 

willen verbeteren. De oefeningen zijn aan te passen aan 

jouw eigen niveau van bewegen. 

Bowen techniek is een niet belastende techniek,die werkt 

via bindweefsel verbindingen in het lichaam. Deze techniek 

kan bij een scala van klachten worden ingezet en is zelfs 

veilig bij kleine baby`s. 

Voor meer info kijk op: 

www.bowned.nl 

 
Persoonlijke begeleiding bij privé les. 

Groepsles in de studio tot 3 pers. 

Groepsles in basisschool “Het Gein”. 

 

Voor verdere informatie:  

www. rinaspilates.nl 

Of bel: 020-6978597  

of 06-26644156 
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BON AVENTURA BON AVENTURA BON AVENTURA BON AVENTURA MOBIELMOBIELMOBIELMOBIEL    
Maak kennis met Hanny v/d Bilt. Zij is mobiele kap-
ster in Amsterdam. Op 16 jarige leeftijd wilde ze 
kapster worden, en nu... 40 jaar later zit ze nog 
steeds met haar handen in het haar! 
 
Hanny vertelt: "Na al die jaren werk ik nog steeds 
met heel veel plezier in het kappersvak, niets is mij 
teveel.  
Ik ben als leerling kapster begonnen bij  
Hilkman Coiffeur d'Artistique in Amsterdam Osdorp. 
Mijn baas August Hilkman, een topkapper in die tijd 
heeft mij het vak geleerd. 
Het was de tijd van Saturdaynight Fever en Grease, 
met John Travolta, de tijd van vetkuiven! Ook gel 
werd voor het eerst gebruikt. Leuk om te zien dat de 
kuiven en kapsels van toen weer helemaal hip zijn! 
Al spoedig werkte ik in de herenkapsalon, salons 
waren toen nog niet gemengd. In de jaren '70 en 
begin '80 heb ik mijn kappersdiploma's behaald. De 
tijd van de permanent! 
 
In 1998 opende ik mijn eigen dames- en herenkap-
salon in Amsterdam, Overtoomse Veld. Na 8 jaar 
heb ik deze verkocht en ben vervolgens ambulant 
gegaan. In die afgelopen jaren heb ik een hele trou-
we klantenkring opgebouwd. Bij sommige klanten 
kom ik al 30 jaar over de vloer! 
Dit jaar is mijn 40- jarige Jubileum! Om dat te vieren 
zijn er vanaf september leuke acties voor nieuwe en 

bestaande klanten! De acties zijn te vinden op mijn 
website en Facebook pagina”. 
 
"Ik hoop u snel te zien!" Aldus Hanny. 
 
Op dit moment is Hanny bezig met een kapsalon 
aan huis, waar u volgend jaar van harte welkom 
bent! De afspraken bij u thuis blijft zij daarnaast ge-
woon doen. De opening wordt t.z.t. bekend gemaakt 
op de website en via verspreiding huis aan huis. 
 
www.bonaventuramobiel.nl 
www.facebook.com/bonaventuramobiel 
 
Telefoon nr: 06 20102348 
E mail: aventurastyle@hotmail.com 

ROMMELMARKTROMMELMARKTROMMELMARKTROMMELMARKT    
Zaterdag 24 september is er weer een rommelmarkt 
op de parkeerplaats bij Eben Haezer, Wisseloord 
219, van 10.00 - 15.00. 
Dit is ter gelegenheid van "Burendag". 
Bij erg slecht weer vindt de markt binnen plaats. 
Kom ook gezellig even snuffelen! 
  
  

Op zaterdag 24 september van 10-17 uur vindt  
“Fijn-in-Gein”, het wijkevent van Gein plaats in  
winkelcentrum Wisseloord met braderie, muziek/
zang/dans en sport en spel. 
 
Talenten uit de buurt zorgen voor een feestelijke 
happening voor jong en oud. Met bekende namen 
zoals Graziella Hunsel Rivero, maar ook minder 
bekende, zoals Soultrash, Legato Partyband, Glo 
Entertainment en andere zang, dans, soul en ki-
zoumba presentaties. 
Sportcentrum Pleizier geeft sportdemonstraties voor 
alle leeftijden. 
Kinderen kunnen prijzen winnen in een sport- en 
spelcircuit. Maar je mag ook lekker springen op het 
luchtkussen. Of je laten versieren door het 
Schminkteam of Tutu”s laten vlechten. Heb je zin in 
Graffiti maken, dan kun je meedoen met de arties-
ten van de Knotwilg. 
En last but not least, lekker eten, leuke dingen ko-
pen of kennismaken met jonge ondernemers uit 
Gein en omgeving.  
 
Gein 3 is goed vertegenwoordigd op de braderie, 
met verschillende ondernemers, zoals Ronald van 
Aalten, Hella Snijder en Helene van der Heiden, 

met diverse vormen van coaching, Schoonheidsa-
lon Fjaril, de Tsjechische keuken van Nathalie 
Gutherova, De Stichting Second Change met kle-
ding en Hapjes uit Ghana, Dialoog in actie en het 
Nationale Zorgfonds. En niet te vergeten Marja Keij-
zer, redacteur van dit blad, en Marian Wynne met 
tekeningen en schilderijen. 
 
Wie de ochtend goed wil beginnen, kan om 10 uur 
in het buurthuis terecht voor een lekker en goed-
koop ontbijt. 
Voor recente updates zie de facebookpagina van 
Fijningein 

‘FIJN’‘FIJN’‘FIJN’‘FIJN’----    ININININ----    GEINGEINGEINGEIN    
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GESPREK GESPREK GESPREK GESPREK METMETMETMET    MEESTERMEESTERMEESTERMEESTER    MATTHIJSMATTHIJSMATTHIJSMATTHIJS    
Matthijs Zwaal is sinds een paar jaar als vakleer-
kracht bewegingsonderwijs verbonden aan basis-
school Het Gein. Vorig jaar had hij een aanstelling 
van 0,4 fte op de school. Dankzij de subsidierege-
ling vakleerkrachten van de gemeente Amsterdam 
heeft Matthijs met ingang van dit schooljaar een 
fulltime aanstelling op de school. Matthijs neemt ons 
mee in wat dit voor hem betekent. 

 
Een bijzonder gegeven in het verhaal van Matthijs 
is, dat hij zelf als kind op Het Gein heeft gezeten. 
“Mijn ouders waren een van de eerste bewoners in 
1986”, vertelt Matthijs daarover. “De metro was toen 
al doorgetrokken, maar reed nog niet tot Gein. Het 
was hier nog een woeste vlakte. Dat moest allemaal 
nog bebouwd worden. Het Gein startte in een nood-
lokaal en breidde door de jaren heen verder uit. 
Heel grappig, er werken hier op school een paar 
juffen, waar ik 20 jaar geleden nog les van heb ge-
had. Ik ben zelfs als klein ventje nog op het huwelijk 
van één van de juffen geweest.” 
 
Voor de gymlessen moet Matthijs veel de deur uit. 
“Hier in huis is alleen een kleuterspeelzaal. Wij 
gaan met alle andere kinderen gymmen bij basis-
school De Ster, dat is hier iets verderop. Drie scho-
len bij elkaar, daar hebben ze een paar zalen. Alle 
klassen komen op de fiets daar naar toe, onder be-

geleiding van hun docent. Geen fiets? Dat betekent 
een fiets lenen van iemand anders of niet meedoen. 
Een beetje gedoe is het soms wel, eer je de hele 
klas op de fiets hebt. Dan is er weer ergens een 
ketting vanaf gelopen, of er is een sleuteltje kwijt…. 
Maar over het algemeen wordt dat wel goed opge-
lost.” 
 
Wat betekende die extra subsidie voor het bewe-
gingsonderwijs op school? Matthijs vertelt verder: 
“Tot voort kort hadden alle klassen – groep 3 tot en 
met 8 - één keer per week gymles van een vakleer-
kracht. Niet veel. Daar is nu verandering in geko- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWE NIEUWE NIEUWE NIEUWE KLEUTERSKLEUTERSKLEUTERSKLEUTERS    ABBSABBSABBSABBS    HETHETHETHET    GEINGEINGEINGEIN    
Gedurende het schooljaar 2016-2017 of 2017-2018 
wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij naar de basis-
school.  
Het lijkt misschien nog ver weg, maar het moment is 
nu aangebroken waarop u voor uw kind een school 
moet kiezen. Best een moeilijke keus. U wilt natuur-
lijk een school die bij uw kind past.  
Basisschool Het Gein is een buurtschool voor Gein 
3 en 4. Wij bieden basisonderwijs voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. Basisschool Het Gein voorziet duide-
lijk in een behoefte voor kinderen uit uw buurt.  
In A’dam geldt  het stedelijk  toelatingsbeleid voor 
(bijna) alle basisscholen. Dit toelatingsbeleid is van 
toepassing voor alle kinderen geboren na 1 juli 
2011. 
 
U ontvangt  een informatiebrochure en  het aanmel-
dingsformulier van de gemeente /BBO. 
Op de website van het stedelijk toelatingsbeleid, 
www.amsterdam.nl/schoolwijzer kunt u veel infor-
matie teruglezen. 
Op deze website staat ook precies vermeld hoe en 
vanaf wanneer u uw kind(eren) kunt aanmelden bij 
ons op school en wat u daarvoor nodig heeft. 
Een schoolkeuze maken is niet altijd eenvoudig en 
het is belangrijk dat u zorgvuldig uw afweging 
maakt. Graag willen wij u verder helpen in het ma-

ken van een keuze. U kunt wat sfeer proeven door 
een bezoekje te brengen aan onze school, de infor-
matieavond en/of kennismakingsochtend bij te wo-
nen, de schoolgids te lezen en/of onze website te 
bezoeken.  
 
Op dinsdag 20-09-2016 en maandag 28-11-2016 en 
dinsdag 28-03-2017 krijgt u meer schoolspecifieke 
achtergrondinformatie tijdens de kennismakingsoch-
tend van 9.00u-10.00u. U wordt om  9.00 uur in on-
ze grote hal ontvangen. U hoeft zich niet vooraf aan 
te melden. U kunt dan een kijkje komen nemen in 
de school, sfeer proeven, de klassen bezoeken en 
eventuele vragen stellen. Uw zoon en/of dochter is 
daarbij natuurlijk van harte welkom.  
Mocht u ouders kennen en ze zijn nog niet op de 
hoogte van deze ochtenden, maakt u ze dan gerust 
attent op deze dagen. 
U kunt natuurlijk ook altijd een afspraak maken voor 
een persoonlijke rondleiding en een gesprek.  
Wij hopen u graag te ontmoeten op onze school en 
wensen u veel succes bij het maken van de keuze.  
  
Met vriendelijke groet,       
Richard Schuiling en Tony Janssen  
ABBS Het Gein Corn. Aarnoutsstraat 1106 ZG  
020-697452, directie@hetgein.nl , www.hetgein.nl 
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VERVOLG VERVOLG VERVOLG VERVOLG GESPREKGESPREKGESPREKGESPREK    METMETMETMET    MEESTERMEESTERMEESTERMEESTER    MATTHIJSMATTHIJSMATTHIJSMATTHIJS    
men. Deze klassen krijgen nu twee keer per week 
les van mij. De kleuters krijgen in ieder geval één 
maal per week les van mij – en ook minstens één 
maal per week van hun groepsleerkracht. Twee 
keer per week is ongeveer het Amsterdamse ge-
middelde. ” 
Matthijs stuitte zelf een tijdje geleden op de subsi-
diemogelijkheid en overlegde met zijn directeur. Die 
was meteen enthousiast, want een liefhebber van 
sport. En sport in een schoolse setting is zoveel 
meer dan alleen de motorische ontwikkeling van het 
kind stimuleren. “Het is goed als kinderen met el-
kaar sporten”, legt Matthijs uit. “Bewegen is natuur-
lijk prima, maar kinderen leren ook echt veel. Ze 
leren tegen hun verlies te kunnen. Ze leren met el-
kaar rekening houden, met elkaar spelen. Ook uit 
dat oogpunt was de uitbreiding wenselijk. Ik schreef 
een voorstel, we vroegen de uitbreiding aan, en je 
ziet het, die is er ook gekomen. Daar zijn we alle-
maal blij mee. Want uit onderzoek blijkt dat meerde-
re keren per week sporten ook een positieve invloed 
heeft op de prestaties in de klas.” 

 
Voor Matthijs is er door deze uitbreiding ook wel het 
een en ander veranderd. “Ik werkte in de vorige set-
ting ook nog hiernaast, in KSH kidsclub Gein, de 
naschoolse opvang. Ik kende daardoor al veel kin-
deren. Bij de opvang moest ik zo nu en dan tot 
19.00 uur werken. Dat is erg lang en erg intensief, 
want soms begon ik dan op school om 08.00 uur. 
Nu ik op één plek zit, scheelt het me in ieder geval 
veel administratie en organisatie. Ik hoef niet meer 
voor twee werkplekken te denken. Dat scheelt veel 
tijd en regelwerk. En het leuke is, ik maak nu echt 
volledig deel uit van het team van Het Gein. Ik hoor 
er nog meer bij dan al het geval was.” 
De extra gymlessen bleken ook prima te passen in 
de lesroosters. “We waren toch al aan het sleutelen 
aan de roosters, op advies van de Onderwijsinspec-
tie. Daardoor was er ruimte voor extra bewegings-
onderwijs. Naast muzieklessen, en naast uitstapjes, 
want dat doet onze school ook nog steeds”, gaat 
Matthijs verder.  
Voor sommige collega’s van Matthijs betekent zijn 
komst: Zelf geen gymles meer geven. Sommige 
collega’s vinden dat wel een beetje jammer, maar 
het hele team is – unaniem – blij met de uitbreiding 

van de bewegingsuren.  
Nieuw voor Matthijs is ook het lesgeven aan de 
kleuters. “Dat is leerzaam, maar het is ook best pit-
tig”, zegt Matthijs. “De kleintjes zijn snel afgeleid. 
‘Meester, kijk, het regent.’ Vandaag heb ik de vijf 
kleutergroepen achter elkaar gehad. Vijf keer 45 
minuten, zonder pauze. Tijdens de lessen geef ik de 
kleintjes veel korte opdrachtjes. Vandaag heb ik dus 
in totaal vijftien keer hetzelfde opdrachtje met bal-
lonnen gedaan. Ik heb die ballonnen dan wel zo’n 
beetje gezien. Maar voor de kinderen moet het ie-
der moment even leuk blijven. In groep 8 geef ik op 
een heel andere manier les. Daar heb ik eerlijk ge-
zegd wat meer mee. Maar begrijp me niet verkeerd 
hoor, de kleuters lesgeven vind ik echt een bijzon-
dere ervaring.” 
En het is goed dat Matthijs tegenwoordig ook les 
geeft aan de kleuters. “Want ik ben intussen bezig 
met het opzetten van een leerlingvolgsysteem voor 
gym”, vervolgt Matthijs. “Hiermee kan ik de motori-
sche vaardigheden van alle leerlingen volgen. 
Vroeg monitoren zorgt ervoor dat je vroeg hulp kunt 
zoeken als dat nodig is. Hoe sneller je erbij bent om 
een kind te helpen, hoe kleiner de achterstand. Een 
kind kan dan meestal weer snel aanhaken. In ieder 
geval loopt de achterstand dan minder snel op.”  

 
Wat Matthijs verder opvalt, is dat Het Gein een 
sportieve school is. “Heel veel kinderen sporten ook 
al na schooltijd, opvallend. Zeker 80% schat ik. Of 
dat aan de buurt ligt? Misschien wel, er zijn hier 
veel verenigingen in de buurt.” 
Naast de gymlessen doet de school veel sportieve 
extra’s. Onder meer een voetbal toernooi. En daar 
hoeft Matthijs maar weinig aan te doen, want er zijn 
veel enthousiaste ouders die dat allemaal organise-
ren. Gaat de school ook meedoen dit jaar met het 
scholentoernooi rond het EK Atletiek in Amster-
dam? “Jah, dat is waar ook”, zegt Matthijs. “Dat is 
inderdaad dit jaar. Daar ga ik eens over nadenken, 
misschien wel leuk!  Nu ik hier fulltime ben, wil ik 
ook zeker kijken naar dingen van buiten, die ik de 
school kan binnenhalen. Zo kan ik verder een net-
werk gaan uitbouwen. Maar het belangrijkste blijft 
natuurlijk mijn kinderen plezier in sporten en bewe-
gen mee te geven. Daar draait het wat mij betreft 
om.” 

Schoolvoetbal Finaledag 2015: 
Foto Juf Charlotte 
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FOODTRUCKSFOODTRUCKSFOODTRUCKSFOODTRUCKS    
Ik ben de afgelopen maanden heel erg druk ge-
weest met het geven van kookdemonstraties op de 
festivals van ‘Nederland Kookt’. Ik doe dit voor een 
van de grootste aardappelboeren die ons land rijk is 
en waar ik uiteraard in het belang van dit verhaaltje 
de naam niet van mag noemen. 
Ik geef deze demonstraties vanuit een “Foodtruck” 
in dit geval een Citroen HY uit 1956.  
‘Nederland kookt’ is een food/muziek festival waar-
bij alle voedselproducenten van het festival in het 
bezit moeten zijn van een “Foodtruck”. Hierdoor 
ontstaat een soort van karavaan van rijdende res-
taurants die een ieders wens vervullen. Burgers en 
saté, salades en soepen, sapjes en gebakjes, er is 
voor ieder wat wils. Het leuke is ook dat elke wagen 
weer anders is versierd en geschilderd zodat er een 
hele bonte stoet ontstaat en dit alles wordt verge-
zeld door de meest uiteenlopende muziek. Het festi-
val doet alle grote steden van Nederland aan gedu-
rende het zomerseizoen. Meestal staan we in een 
park of op een stadsplein, en staan we in een grote 
kring die wordt onderbroken door een groot podium 
waar de optredens plaats vinden. Een festival duurt 
altijd 4 dagen, van donderdag tot en met zondag en 
iedere dag is er een line- up van andere artiesten. 
Zoals u, beste lezer, zult begrijpen is het voor mij 
niet het meest vervelende werk dat er bestaat. Ter-
wijl ik sta te koken delen de promotiemeisjes de 
hapjes uit en zijn wij de enige op het festival waar je 
voor niks eten kunt krijgen en zoals het echte Hol-
landers betaamt, staat het bij ons dus van 13:00 tot 
23:00 helemaal bommetje vol. Helaas is het seizoen 
nu voorbij maar vanaf april 2017 zullen we weer het 
hele land doorgaan en misschien zie ik u daar dan 
wel.  
Voor nu zal ik u trakteren op het recept van de gra-
tin dauphinois omdat dat het gerecht is wat ik dit 
seizoen het meeste heb gemaakt en waarover u 
hieronder iets kunt lezen over haar oorsprong: 
 
Gratin dauphinois is een ovenschotel uit de traditi-
onele regionale Franse keuken op basis 
van aardappelen en crème fraîche. De oorsprong 
van het gerecht is de historische regio van 
de Dauphiné die ook in de naam vermeld wordt. De 
eerste maal dat het gerecht vermeld wordt is in de 
beschrijving van een feestmaal dat Charles-Henri, 

graaf van Clermont-Tonnerre en luitenant-generaal 
van de Dauphiné, aanbiedt aan de notabelen van 
de stad Gap op 12 juli 1788. Het aardappelgerecht 
werd toen geserveerd bij gebraden gevogelte. Gra-
tin dauphinois wordt bereid door dun gesneden on-
gekookte geschilde aardappelschijfjes en room in 
een geboterde schaal, ingewreven met look, lang-
zaam tot koken te brengen in een oven. Vele varia-
ties van het gerecht bestaan, en ook de afwerking 
verschilt. Veelal wordt gemalen kaas boven op de 
schotel nog tot smelten gebracht, om zo 
een gegratineerde schotel te bekomen maar dit 
maakt geen deel uit van het basisgerecht, en be-
hoort eerder tot de receptuur van de verwante gratin 
savoyard. 
 
Ingrediënten 

• 500 g aardappelen 

• 1 teentje knoflook 

• 300 ml room 

• klontjes boter + extra voor de ovenschaal 
 
Bereiden 
Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes die niet 
dikker zijn dan een paar millimeter; dat gaat heel 
goed met een mandoline (plakjessnijder red.). Spoel 
ze grondig onder de koude kraan (dat is van het 
grootste belang) en dep ze met een theedoek 
droog. Leg ze laag voor laag in een ondiepe schaal 
van aardewerk, die met een teen knoflook is inge-
wreven en goed beboterd is. Bestrooi met zwarte 
peper en zout. 
Giet er 300 ml room over, leg er wat klontjes boter 
op en zet de schaal 1½ uur in een matig warme 
oven (150 °C). Zet de oven gedurende de laatste 10 
minuten flink hoog, zodat de aardappelen een mooi 
goudbruin korstje krijgen. 
Dien ze op in de schaal waarin ze zijn klaarge-
maakt. Een gratin dauphinois komt naar mijn me-
ning het best tot zijn recht als u het gerecht zonder 
iets erbij opdient, bijvoorbeeld als eerste gang voor 
gegrild of gebraden vlees of gevogelte, of voor een 
koud stuk vlees met een groene salade. 
 

EET SMAKELIJK! 
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********Schoonheidssalon******** ********Schoonheidssalon******** ********Schoonheidssalon******** ********Schoonheidssalon********     
****Beauty 4U********Beauty 4U********Beauty 4U********Beauty 4U****    

***Verzorgd van top tot teen!******Verzorgd van top tot teen!******Verzorgd van top tot teen!******Verzorgd van top tot teen!*** 
 

    
Bij ons kunt u terecht voor:Bij ons kunt u terecht voor:Bij ons kunt u terecht voor:Bij ons kunt u terecht voor:    
GezichtsbehandelingenGezichtsbehandelingenGezichtsbehandelingenGezichtsbehandelingen    
Microdermabrasie Microdermabrasie Microdermabrasie Microdermabrasie     
MassagesMassagesMassagesMassages    
HarsenHarsenHarsenHarsen    
ManicureManicureManicureManicure    
PedicurePedicurePedicurePedicure    
VisagieVisagieVisagieVisagie    

 

    
Jelle Posthumapad 97Jelle Posthumapad 97Jelle Posthumapad 97Jelle Posthumapad 97    
1106 ZP Amsterdam1106 ZP Amsterdam1106 ZP Amsterdam1106 ZP Amsterdam    
06060606----43030148430301484303014843030148    

info@beauty4uinfo@beauty4uinfo@beauty4uinfo@beauty4u----salon.nlsalon.nlsalon.nlsalon.nl    
www.beauty4uwww.beauty4uwww.beauty4uwww.beauty4u----salon.nlsalon.nlsalon.nlsalon.nl    

     
               

 * Ontspanningsmassage 

* Zwangerschapsmassage op prenatale tafel 

                * Metamorfose massage  

* Gezichts-, decolleté- & nekmassage 

                 * Duo massage 

* Voeten- en onderbenenmassage 

  
Openingstijden massagepraktijk  
 Maandag, dinsdag en donderdag 10.00 - 22.00 uur 
 
Locatie & Informatie 
Jan van der Neuthof 33 * 1106 WL Amsterdam * 
06-38926534 *  
info@samasta-massage.nl  *  
www.samasta-massage.nl  *  
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DE TUIN VAN LIDEWIJDE TUIN VAN LIDEWIJDE TUIN VAN LIDEWIJDE TUIN VAN LIDEWIJ    
Tuinieren is mijn hobby, ik word er rustig van, ik kan 
er uren mee bezig zijn.  
De tuin is niet groot, de woonkamer is uitgebouwd 
met een serre. We wilden er ruim kunnen zitten en 
ook bloeiende planten om ons heen hebben. Dat is 
gelukt! Na de uitbouw is een nieuw terras aange-
legd van okergele en rode sierstenen. De tuin is op 
het oosten, heerlijk in de zon met je ontbijt en lunch 
en als het heel warm is lekker koel bij het avond-
eten. De borders zijn afgezet met keitjes. Veel ste-
nen zijn meegenomen van vakanties. Marmer uit 
Carrara, stukjes koraal uit Curaçao, zandsteen uit 
Sardinië en zelfs een steentje uit de tuin van Pablo 
Neruda, de Chileense dichter. Op een paar planten 
na is alles zelf aangeplant. Achter in de tuin groeit 
de blauwe regen van de buren mooi over de schut-
ting. Tegen de schuur groeit een vuurdoorn. Daar-
naast staat een grote Viburnum, een flinke boom 
die in de winter bloeit met roze bloemetjes, die komt 
nog uit de tuin van mijn ouders. 
 

Aan de zonkant staan vooraan de kruiden: bonen-
kruid, tijm, rozemarijn, munt en salie. Salie is heer-
lijk om een kippenborst mee te vullen en doet het 
ook goed in pastagerechten met bijvoorbeeld spina-
zie en ricotta (jonge kaas, te vergelijken met hütten-
käse). Salie is ook medicinaal, de thee is heel goed 
bij keelpijn, het ontsmet en verzacht. Goed heet 
drinken met honing en niet te sterk zetten, het is 
bitter. 
Helaas hebben we de kersenboom van de vorige 

bewoners moeten omzagen, hij was er slecht aan 
toe, het regende zwarte luis. Nu staat er een mand 
op de overgebleven stronk met eenjarigen. Daar-
naast een duizendknoop, een grootbladige plant 
waar de rode bloemen als pieken uitgroeien. 
 
Aan de andere kant, de schaduwkant, staan een 
paar beeldjes. Buddha in onze oude bonsaibak. 
Verderop een grote steen met een beeldje van drie 
monniken, ze kijken als het ware van hun rots naar 
beneden. Dat is van mijn moeder geweest. Vooraan 
staat een grote parasol. Op de voet tussen de 
schelpen een wulps vrouwtje met mooie ronde bil-
len. Het beeldje is gemaakt van serpentijn en komt 
uit Zimbabwe. Ik vond het achtergelaten in de tuin 
van een Nederlandse galerie. Het is beschadigd 
maar hier heeft ze een tweede leven. Ze moet wel 
leunen tegen een steen, want ze kan niet zelf meer 
staan. Helemaal vooraan een Annabella die prach-
tig bloeit. De schuttingen zijn begroeid met Hedera, 
klimhortensia en Kerria.  

In de voortuin op het westen staat ook een tafel. Zo 
gauw het kan eten we daar 's avonds in de zon, met 
voldoende privacy door de haag van coniferen. 
Daarvoor een rozenboompje, hortensia's en een 
witte rododendron. Aan beide kanten zorgen plan-
ten voor een natuurlijke afscheiding. Rechts voor-
aan een dubbele dennenboom uit de tuin van mijn 
ouders, daarnaast een ribes, een magnolia en een 
laurier. Het is hier goed toeven!  
 

 
 
 

Door Lidewij verteld aan  
Gerritje Nuisker 
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Administratiekantoor 

Administraties 

Boekhoudingen  

Belastingen 

Wiggerink 

Ondernemingsweg 122-BG 
1422 DZ Uithoorn 
Tel.: (0297) 25 77 28 
Fax: (0297) 25 77 29 
Mob. (06) 2298 3582 
Email:  office@wiggerink.net 
  

 

Jacob Krüsestraat 46 

1106 ZL Amsterdam Zuidoost 

Telefoonnummer: 06 - 28 68 50 37 

Emailadres: 

Schilderwerken 

J.Schrijver 

PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR 

AL UW SCHILDERWERK 
 

BINNEN EN BUITEN 
 

ZZP-ER 

joopschrijver@gmail.com 

 

Voor de beste kwaliteit: 

Bel of mail voor een vrijblijvende  
offerte 

Kom gezellig mee wandelen! 
      Wandelgroepen op maandag t/m donderdag  

door heel Amsterdam (met stadspas v.a. € 5 p.m.!) 
Agenda wekelijks wandelen Amsterdam Zuidoost: 

  maandag - Matchzo/Driemond 
 dinsdag - Bijlmer Parktheater 

  dinsdag - Basisschool het Gein 
   donderdag - Buurtcentrum Gein 

 
Begeleide wandelreizen 

     Vierdaagse training en begeleiding 
Wandeltrainingen + WandelFit 

Wandeltochten 
Begeleide wandelingen 

Opleidingen in de wandelsport 
Reanimatie / EHBO 

 
Eerstvolgende wandeltocht: 26/27 november 

vanuit Gein! 
Kerstwandeling Driemond: 17 december 

www.wscdeverbinding.nl/info@wscdeverbinding.nl 

Wij zoeken vrijwilligers voor onze stichting!           

KOM HELPEN! 
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WIJ WIJ WIJ WIJ MAKENMAKENMAKENMAKEN    ONSONSONSONS    ZORGENZORGENZORGENZORGEN!!!!    
Graag lopen wij door “ons park”, de Gaasperzoom. 
Zij is een van de redenen dat we hier zijn komen 
wonen en elke dag prijzen we onszelf gelukkig dat 
we zo vanuit ons huis de natuur in kunnen. Toch 
moet ons iets van het hart, we maken ons zorgen 
over deze natuur. 
We herinneren ons nog hoe het hele “bergje” en de 
velden eromheen geel zagen van het bloeiend kool-
zaad, een overvloed aan fluitenkruid, een berm vol 
rode klaprozen en een weide vol verschillende bloe-
men. We missen ze.  
Als we nu kijken zien we vooral grote stukken vol 
met een aantal monoculturen: brandnetel, distel, 
groot hoefblad, duizendknoop, bramen.  
Kortom dat wat koeien niet eten. 
Graag lopen we over het gras en de graspaden. 
Vroeger was de grasmat egaal en liep dat heerlijk. 
Op sommige stukken is de grond nu zo kapot ge-
trapt door de koeien dat het heel hobbelig is en ver-
velend loopt, op ander stukken is het nu nog minder 
erg, maar al wel ongelijk. Eén graspad is bij nat 
weer zelfs helemaal niet meer te belopen.  
 
Toen de koeien ongeveer 3 jaar gelden hun intrede 
deden werd ons verteld dat de natuur er op vooruit 
zou gaan. Tot onze spijt zien we vooral achteruit-
gang. Er is een stukje park waar de koeien niet ko-
men, een veldje rechts van het fietspad richting het 
fietspad naar Abcoude, daar kun je zien hoe de na-
tuur eruit ziet zonder koeienbeweiding: een prachti-
ge rijke variatie aan bloemen en grassen.  
Groengebied Amstelland heeft het beheer van het 
Recreatiepark Gaasperzoom uitbesteed aan  
Lindenhoff Open Tuin, die er de koeien laat lopen.  

Het project zou na 3 jaar geëvalueerd gaat worden. 
Die evaluatie verwachten we dan ook binnenkort. 
 
We hopen dat deze verarming van de natuur in “ons 
park”, en daarmee in onze ogen de teloorgang van 
een rijk natuurgebied, dat toch in eerste instantie 
voor het plezier en de ontspanning van “de mensen” 
aangelegd is, serieus genomen zal worden. We wil-
len graag mee denken en mee beslissen over hoe 
we ons mooie bloemrijke park weer terug kunnen 
krijgen! 
Als dit zo door gaat denken we dat de koeien over 
nog eens 3 jaar, geen gras meer zullen vinden tus-
sen de distels. 
 
Namens de BBB: Bezorgde Buurt Bewoners. 
Helene van der Heijden. 
 
Deel je onze zorg?  
Stuur dan een mailtje  
naar heleneh@xs4all.nl  
en we houden je op de  
hoogte. 
 
Dit artikel is geschreven 
 op 1-9-2016. Tegelijk  
met het inzenden van  
de copy naar de  
Gein3dorper krijgen  
Groengebied Amstelland  
en Lindenhoff een kopie.  
Hopelijk is er al actie  
ondernomen terwijl je  
dit leest. 

DE DE DE DE KOEIENKOEIENKOEIENKOEIEN    
De kudde Gasconne-koeien heeft aardig wat tripjes 
gemaakt afgelopen zomer.  
Er zijn steeds meer festivals in Amsterdam en dus 
ook in Zuidoost. Vanwege Open Air en Gaasper 
Pleasure en de nieuwkomer Reggae Lake Festival 
ging de kudde een weekendje logeren in het wei-
land. Lekker rustig! 
Inmiddels is het ook weer tijd voor stier Hades voor 
zijn jaarlijkse bezoek aan de kudde. Dit jaar is er 
voor gekozen om Hades niet in de Gaasperzoom te 
brengen. In plaats daarvan gaan de koeien samen 
met Hades voor zes weken de wei in. De kudde is 
in tweeën gesplitst en de eerste koeien zijn, samen 
met hun kalfjes, alweer terug in de Gaasperzoom. 
De andere helft is net begonnen aan hun logeerpar-
tij in de wei.  
In het voorjaar hopen we het resultaat van deze 
samenwerking te mogen verwelkomen.  
 
Deze lente werden er 10 gezonde kalveren gebo-
ren. De moederkoeien waren, vooral in het begin, 

erg waakzaam. Op onze oproep aan de buurtbewo-
ners om daar rekening mee te houden bij het uitla-
ten van de hond werd veelal positief gereageerd. 
Men hield goed afstand, hield de hond aan de lijn of 
liep een eindje om. Heel fijn dat dit zo goed werd 
opgepakt. Hartelijk dank aan alle hondenbezitters! 
En voor eenieder, geniet van dit bijzondere stuk 
natuur vlak achter ons huis! 

Foto: Margo Pronk 
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HULP BIJ VRAGEN OVER WERK  

CHANCE TO CHANGE 

  

Ervaren loopbaanadviseur, coach en mediator. 

Helpt u bij het vinden van passend werk. 

Effectief solliciteren, een sterk CV maken, 

een brief waardoor u wél wordt uitgenodigd. 

 

Oplossen van knelpunten in de werksituatie. 

De samenwerking verbeteren, beter uit de verf komen.  

Ervoor zorgen dat u met plezier blijft werken. 

Praktisch, doelgericht en betaalbaar. 

 
  

  

  

  

  

  

 
Lidewij Boggia - www.chancetochange.nl 

Praktijk sinds 1996    

Gecertificeerd ABvC /  TCZ -RBCZ 

Aanvullend verzekerd? Uw consult wordt vergoed! 

Telefoon: 06 46258154.  

Email: LBoggia@planet.nl 

Telefoon: 06 46258154.  

Email: LBoggia@planet.nl 

  

 
 
 

 

Openingstijden: 
MAANDAG T/M ZATERDAG van 8:00 tot 22:00 uur 
ZONDAG: 10.00 tot 20.00 uur 

Jumbo Wisseloord 
Wisseloord 126 
1106MC Amsterdam 
(020) 696 35 28  

 

Wat: 
Persoonlijke Ontwikkeling is een duurzame investering in 

jezelf en in het contact met anderen.  
 

Hoe: 

Door jezelf (en elkaar) vanuit compassie beter te leren 
kennen en op een opbouwende manier te ondersteunen. 

 

Resultaat: 
Bewust vormgeven aan je leven met meer tevredenheid 

in leven, liefde en werk. 
 

Sylvia Potemans  
psychosociaal therapeut (35 jaar ervaring als therapeut 

en coach) 
 

Meer informatie kun je vinden op:  

retroresource.nl of  
relatietherapie-amsterdamzuidoost.nl  

 

Wil jij ervaren wat RetroResource jou te bieden heeft? 
Maak dan een afspraak voor een gratis proefsessie.  

Je kunt me bereiken op 06-40026935  

of stuur een e-mail via de website. 
 

 

 
 

Counselling RetroResource 

 
Praktijk voor Persoonlijke  

Ontwikkeling en Relatietherapie 
 

Bewust kiezen voor meer  
tevredenheid 
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Twee jaar geleden deed ik een oproep voor een 
leesclub en daar zijn direct enthousiaste reacties op 
gekomen. We zijn met z’n zevenen, waarvan twee 
mannen. Hele verschillende mensen die allemaal 
van literatuur houden. We komen eens per zes we-
ken op woensdagavond bij elkaar. Ieder brengt om 
de beurt een boek in en heeft dan ook de leiding 
van de avond.  Het is ons goed vergaan en we leren 
steeds beter hoe we met het boek én met elkaar 
kunnen omgaan. En..we hebben plaats voor twee 
nieuwe leden!  
 
Wat hebben we gelezen?  
Jesús Carrasco:        De Vlucht 
Michail Boelgakov:       De meester en Margarita 
David Mitchell:         De niet verhoorde gebe - 
              den van Jacob de Zoet  
Irvin D. Yalom:         Nietsches Tranen.  
Tweede boek:       Het raadsel Spinoza 
Pauline Slot:          Het vergeten zo lang 
Siegfried Lenz:         Het Verlies 
Anna Enquist:         De Thuiskomst 
Günther Grass:         De Bot 
Charles Lewinski:       Het Lot van de familie   
              Meijer 
Stefan Hertmans:       Oorlog en Terpentijn 
Anna Brouwer:        Land van gebroken belof-
              tes 
P.F.Thomése:         De Onderwaterzwemmer 
Alexander Münninghoff:  De Stamhouder 
 
In september bespreken we 'Jij zegt het' van Connie 

LEESCLUB LEESCLUB LEESCLUB LEESCLUB GEINGEINGEINGEIN: 2 : 2 : 2 : 2 JAARJAARJAARJAAR    LEESPLEZIERLEESPLEZIERLEESPLEZIERLEESPLEZIER    
Palmen. Woensdag 26 oktober bespreken we  
'Tante Julia en meneer de schrijver' van Mario Var-
gas Llosa.   
 
Hoe verlopen onze avonden?  
We komen bij elkaar van half acht tot half tien. Het 
boek hoeft niet perse een roman te zijn, het kan ook 
een autobiografie zijn of een boeiend reisverslag.  
Dankzij een rooster voor zes maanden kunnen we 
op tijd boeken reserveren bij de bieb, elders lenen 
of  goedkoop aanschaffen. Bij de keus voor een 
boek heb je ingeschat dat het de groep zal aanspre-
ken. Vooraf stuur je een paar  vragen aan ieder ter 
voorbereiding. De start van de avond is een korte 
introductie. Je vertelt over de schrijver, je geeft aan 
waarom je dit boek hebt gekozen en wat de thema's 
zijn. Ieder reageert verschillend, de één vertelt voor-
al waarom een boek hem of haar raakt, de ander 
kijkt meer naar de opbouw van het boek en de uit-
werking van de personages. De avond is geslaagd 
als er diepgang komt, als we ons verplaatsen in de 
tijd dat het is geschreven en de omstandigheden 
waarin de personages verkeerden. Dus meer dan 
alleen een persoonlijke mening.   
 
Twee plaatsen vrij!   
Onze groep kan uitbreiden met twee mensen.  Het 
zou leuk zijn als zich een paar mannen aanmelden 
voor het evenwicht.  
 
Interesse? Neem dan  contact op met:   
LBoggia@planet.nl. Telefoon: 06 46258154.   

De volwassenen schaken op vrijdagavond vanaf  
20.00 uur  
De contributie bedraagt € 110,- pp. per seizoen. Je 
bent dan ook lid van de KNSB/SGA en ontvangt de 
officiële uitgave "Schaakmagazine" van de KNSB. 
(PS: contributie kan zo nodig in gedeelten betaald 
worden.) 
We hebben een interne competitie en we hebben 
de mogelijkheid je schaakles te geven. 
Bovendien spelen we mee in een externe competi-
tie van de KNSB/SGA. 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Bert Meester, 
tel. 020-6963216.  
 
De jeugd (vanaf ± 6jaar) schaakt op dinsdagavond-
van 19.00 tot 20.00 uur. 
Ze spelen een interne competitie en er wordt  
schaakles gegeven onder deskundige leiding. 
Ook schaakt de jeugd mee in een externe competi-
tie van de KNSB/SGA. 
De contributie is € 55,- (kan in gedeelten betaald 
worden) pp. per seizoen.                                                                                               
Dan krijg je ook het KNSB-blad voor de jeugd in de 

bus.   
Inlichtingen  jeugdschaak:  Pjotr van Nie,  tel. 06-
41170841 
 
De locatie is Buurthuis Gein, Wisseloord 83  
1107NB  Amsterdam Zuid-Oost. 
Telefoon: 020-696 22 27 
 

• Op zondag 6 november 2016 organiseert 
Chaturanga een openbaar schaaktoernooi in 
Buurthuis Gein 

• In december zal er ook weer ons openbaar 
Kersttoernooi zijn. Kijk voor de datum op on-
ze website. 

Wil je meer weten? Verdere informatie kan je  
vinden op onze website: Chaturanga.nl 
 

SCHAAKCLUB SCHAAKCLUB SCHAAKCLUB SCHAAKCLUB CHATURANGACHATURANGACHATURANGACHATURANGA    
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Gediplomeerd Pedicure 
Aangesloten bij de beroepsorganisatie Provoet 

Anita’s Voetverzorging 

In Gein 3 
 
 

Gespecialiseerd in: 
• Diabetische Voet 
• VIP behandeling:  
    de verwenbehandeling in 5 stappen 
 
 
 
 
 
 
Praktijkadres: 
Anita’s Voetverzorging 
C. Schuurmanhof 1 
1106 WR Amsterdam 
Telefoon: 020-6945320 
Mobiel: 06-50294205 
 
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, u kunt mij 
altijd bellen. 
Behandeling na telefonische afspraak. 
Mijn praktijkdagen zijn dinsdag,donderdag en zaterdag-

ochtend.  

Speltherapie 
als uw kind een extra steuntje  

nodig heeft 

”Ik ben benieuwd naar jou…” 
een oudercursus wanneer u als opvoeder  

een extra steuntje nodig heeft 
 

Helene van der Heijden  

psychologe/speltherapeute 
met een bewogen hart voor ouders en kinderen. 

       Benieuwd? 

Bel:  020-6635099 

Kijk: www.extrasteuntje.nl 

   www.benieuwdnaarjou.com 
 

Makelaar en Hypotheekadviseur 

Buurthypotheek.nl 
 

Om snel te weten hoe het werkt, bel dan met 
Dirck van Gent: 0652662670 (makelaar) 

Cor Kok: 0624986581(hypotheekadviseur) 
 

Uw vragen per email sturen kan uiteraard ook 
via ‘contact’ op de website 
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HERINNERING: HERINNERING: HERINNERING: HERINNERING:     
Atelier van Haaren tekenlessen: 
 
De Tekencursus voor volwassenen start dinsdag-
avond 4 oktober 2016 
De Tekenles voor kinderen start maandagmiddag  
3 oktober 2016 
 
Alle informatie kunt u vinden op 
www.ateliervanhaaren.nl 

ZIE ZIE ZIE ZIE HETHETHETHET    WONDERWONDERWONDERWONDER!!!!    
Kijken naar je kind  
En zie het wonder in hem (of haar) 
Zie je het niet 
Kijk dan nog eens 
En nog eens  
En nog eens  
En als je goed kijkt  
Kun je het wonder zien in hem (of haar)  
Het beweegt  
Het spreekt  
Het kijkt  
Het luistert 
Het lacht  
En het raakt je aan  
En het zegt iets van liefde  
Zoiets groots als je kind  
Moet voorbestemd zijn 
Voor iets dat van een andere, hogere orde is  
Dan het leven op aarde  
Kijk naar je kind 
En zie het wonder 
                                                                                                                                        
(Toon Hermans) 
 
Wanneer je naar een pasgeboren baby kijkt wordt je 
bijna altijd geraakt door dit wonder van nieuw leven. 
Gaandeweg het opgroeien van je kind(eren) raak je 
dit besef wel eens een beetje kwijt. Soms gaat het 
ook allemaal zo anders dan je verwacht had. Je 
ervaringen kleuren je bril en de momenten dat je 
van je kind geniet worden minder.  

Na het volgen van de oudercursus: “Ik ben be-
nieuwd naar jou…!”, verwoorden sommige ouders 
hoe zij weer meer het wonder in hun kind zijn gaan 
zien: 
 
“Er is meer openheid en plezier” 
“Ik ben er erg door opgebouwd en mijn ogen zijn 
open gegaan” 
“Er is meer rust, waardoor ik anders naar mijn kin-
deren kijk” 
“Het contact is beter en hij vertelt meer uit zichzelf” 
“ Een zeer simpele, makkelijk toepasbare andere 
aanpak” 
 
Ik wens iedereen toe dat hij/zij het wonder in hun 
kind(eren) en die van anderen weer gaat zien. 
 
Helene van der Heijden 
psycholoog/ speltherapeut 
020-6635099 
www.extrasteuntje.nl 
www.benieuwdnaarjou.com 

VOLWASSEN EN TOCH SPVOLWASSEN EN TOCH SPVOLWASSEN EN TOCH SPVOLWASSEN EN TOCH SPELEN?ELEN?ELEN?ELEN?    
Dat kan bij Theatergroep Klets!  
Iedere dinsdagavond, onder begeleiding van een 
theaterdocent, worden er kleine scènes gespeeld. 
Met alleen een emotie of een relatie ontstaan vaak 
verrassende situaties, waarbij de interactie tussen 
de spelers een grote rol krijgt toebedeeld.   
Er wordt geoefend, geïmproviseerd, theatersport 
bedreven en ontzettend gelachen!  

Wij zijn met acht leden en zoeken er nog meer le-
den bij. Misschien is zo’n ontspannen avond iets 
voor u? Ervaring hebben hoeft niet, zin hebben wel!  
 
Kom langs voor een gratis proefles in ABBS het 
Gein, op dinsdagavond van 20.00 – 21.30 uur  
of neem eerst contact op met:  
Ineke van Beveren, tel. 020-6978884.   

KUNSTMARKTKUNSTMARKTKUNSTMARKTKUNSTMARKT    
Zet zaterdag 19 november vast op uw kalender!  
Dan wordt de gezellige jaarlijkse Kunstmarkt, in het 
oecumenisch Kerkcentrum De Drie Stromen in Rei-
gersbos gehouden. 
Tussen 10.30 en 15.30 uur kunt u allerlei soorten 
kunst: schilderijen, kaarten, keramiek, kerstdecora-
tie en nog veel meer, komen bekijken en kopen, 
er is altijd wel iets voor u bij. Ook is er weer een 
loterij met leuke prijsjes, beschikbaar gesteld door 
de winkeliers van Reigersbos. Een gedeelte van de 
opbrengst is bestemd voor de Protestantse Ge-
meente ZO. 
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ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR  
ONDERNEMERS EN PARTICULIEREN 

 
De diensten zijn: 

 
Verwerken van financiële administratie 
Salarisadministratie 
Opmaken jaarrekening 
Belastingadvies en –aangiften 
Financieringsvraagstukken 
Organisatieadvies (reorganisatie en  
bedrijfsopvolging) 
Estate planning 

 
 

CHECK! Administratie- en belastingadvies- 
kantoor 

De heer T. Willemse 
Maria Snelplantsoen 15 

1106 WN  Amsterdam Zuidoost 
 
 

Telefoon:    020-7709444 of 06-20472100 
Email:    info@checkadministratiekantoor.nl 
Website:  www.checkadministratiekantoor.nl  

Time to treat yourself ! 

Voordelen: 
- Na 5 behandelingen 25% korting (vanaf € 20,00) 
- Eerste behandeling (kennismaking) 15% korting 
- Indien u een vriend(in) aanbrengt 15% korting voor u en uw vriend(in) 
 
Nu ook verkrijgbaar: 
- cadeaubonnen voor elk gewenst bedrag (of behandeling) 
- u kunt ook bij ons pinnen 
 
Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact op ! 
  

Schoonheidssalon Fjäril 

Monique de Groot 

Lambert Rimastraat 54 

1106 ZT  Amsterdam 

Tel.nr.: 06 21 888 331 

www.schoonheidssalonfjaril.nl 

* Gezichtsbehandelingen 
* Harsen / waxen 
* Mani-care 
* Pedi-care 
* Ontspannende massages 
* Nu ook volledig biologische behandelingen 
 
Kijk voor alle behandelingen en prijzen op onze website ! 
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BADMINTONBADMINTONBADMINTONBADMINTON        

De zomervakantie is alweer een paar weken achter 
de rug. We konden geen gebruik maken van de 
sporthal maar wel genieten van o.a. Olympisch bad-
minton op TV. Zaak om zelf weer de training op te 
pakken en wat doelen te stellen. Een heuse oefen-
wedstrijd voor de competitieteams stond een week 
voor het begin van de competitie op het program-
ma. De seniorenteams spelen opnieuw in samen-
werkingsverband met spelers van Martinus Amstel-
veen met 2 teams in de 3e divisie, 1 in de 4e divisie, 
1 Hoofdklasse, en een 2e klasse en 4e klassenteam. 
Nieuw dit jaar een 3e klasse team (het kampioens-
team van de 4e klasse van vorig seizoen en 3e op 
het NK, aangevuld met een dame van Martinus Am-
stelveen.  
De jeugdcompetitie speelt > 19 veren, > 17 nylon, 
>13 en C 11. Maximaal 14 wedstrijden, 7 uit en 7 
thuis en duurt voort tot in de maand januari.  
 
De jaarlijkse Open Avond heeft waarschijnlijk al 
plaatsgevonden (19/9) maar laat u zich niet weer-
houden om alsnog onze Sporthal Gaasperdam een 
bezoekje te brengen. Tot en met donderdagavond 
zijn wij elke week met verschillende groepen in de 
hal te vinden. Zie voor de trainingstijden onze  
website www.bvgaasperdam.nl of  
e-mail info@bvgaasperdam.nl voor al uw vragen. 
 
Op 9 oktober a.s. wordt het 8ste Marga de Breij re-
creantentoernooi gehouden. Een toernooi waarbij 

een zo’n groot mogelijk deel van de opbrengst voor 
KiKa (kinderen kankervrij) is bestemd.  
Door veel deelnemers binnen te halen en een 
“ruime” Tombola te organiseren, hopen we zoveel 
mogelijk geld voor KiKa bijeen te brengen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij spelen in Sporthal Gaasperdam, Ravenswaai-
pad 5 naast de SGR (vrij parkeren) 
Kom gezellig langs. U kunt twee keer gratis trainen/

meespelen. 

“Olympisch” Badminton ook bij U in de buurt!  

BEWEGEN BEWEGEN BEWEGEN BEWEGEN ISISISIS    GOEDGOEDGOEDGOED    VOORVOORVOORVOOR    JEJEJEJE    GEZONDHEIDGEZONDHEIDGEZONDHEIDGEZONDHEID!!!!    
Wil je dit jaar zonder probleem meedoen aan de 
avondvierdaagse? Of gewoon werken aan je condi-
tie? Dat kan bij de Vereniging Conditietrainen Gaas-
perdam. 
Deze vereniging organiseert al bijna 25 jaar lessen 
Conditietrainen voor iedereen die wil werken aan 
een betere conditie. 
 
De lessen worden gegeven in de sportzaal van ba-
sisschool De Tamboerijn, Reigersbos 301 op maan-
dagavond van 20 tot 21 uur en van 21 tot 22 uur en 
op woensdagavond van 20.15 tot 21.15 uur. 
Er zijn ook lessen op de woensdagochtend in de 
Sporthal Gaasperdam, Ravenswaaipad 5 van 9.30 
tot 10.30 en van 10.30 tot 11.30 uur. 
 
Wat bieden wij? 

• Een gratis proefles 

• Een uur lekker trainen samen met buurtgeno-
ten en je daarna fitter voelen 

• Professionele begeleiding 

• Lage contributie (€ 37 per kwartaal) 
 

De meeste leden zijn tussen de 30 en 65 jaar maar 
we hanteren geen echte leeftijdsgrenzen.  
Op maandagavond van 21 tot 22 uur is er een ge-
mengde groep; de overige uren trainen er op dit 
moment alleen vrouwen. 
 
Je kunt je opgeven voor een proefles bij de leden-
administratie: Betty Le Guen, telefoonnummer 020-
6979973 of per mail aan conditietrainengaasper-
dam@gmail.com 
Je vindt ook informatie over onze vereniging op de 
website  
www.conditietrainen-gaasperdam.nl 
 
Wil je een keer deelnemen of komen kijken? Dan 
ben je van harte welkom! 
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ZUMBA ZUMBA ZUMBA ZUMBA ENENENEN    PILATESPILATESPILATESPILATES    
Elke vrijdag tussen een en twee uur is er in Het Rei-
gersnest bij SeniorenWoongroep 44, Schoner-
woerdstraat 4 op de even weken Zumba- en op de 
oneven weken Pilatusles. De kosten daarvoor be-
dragen 5 euro per deelname. Als u voor de eerste 
keer komt, dan kunt u gelijk meedoen onder des-
kundige leiding van een lerares.  
Voor meer informatie kunt u bellen 0644206489. 

LAAT LAAT LAAT LAAT NIEMANDNIEMANDNIEMANDNIEMAND    ININININ    EENZAAMHEIDEENZAAMHEIDEENZAAMHEIDEENZAAMHEID    STERVENSTERVENSTERVENSTERVEN    
Veel ouderen zijn eenzaam in de laatste levensfase 
en sterven alleen. Thuis maar ook in het verpleeg- 
of verzorgingshuis. VPTZ-Amsterdam (vrijwilligers 
palliatieve terminale zorg) zoekt mensen die een 
paar uur per week aandacht willen geven 
aan iemand in de laatste levensfase. Gewoon, door 
er te zijn, te praten of samen een activiteit te onder-
nemen.    
 
Bij VPTZ-Amsterdam (vrijwilligers palliatieve termi-
nale zorg) komen wekelijks zoveel hulpvragen bin-
nen dat extra vrijwilligers zeer welkom zijn. Voor 
overdag of 's nachts om te waken. Ervaring is niet 
nodig. Wel betrouwbaarheid, betrokkenheid, inle-
vingsvermogen en het hart op de goede plaats. Vrij-
willigers krijgen een goede training, begeleiding 
en onkostenvergoeding. De eerstvolgende basistrai-
ning start in oktober. 
Bent u geïnteresseerd in dit bijzondere vrijwilligers-
werk? 
Neem dan contact op met VPTZ Amsterdam, onder-
deel van Markant, centrum voor mantelzorg 
Tel: 020 886 88  
info@markant.org  /  www.markant.org   
    
Meer genieten, minder piekeren 
Cursus 'De zorg de Baas' voor mantelzorgers 
Mantelzorgers die wonen of voor iemand zorgen in 
Amsterdam-Zuidoost, kunnen gratis deelnemen aan 
de cursus ‘De Zorg de Baas’. Start: dinsdag 11 ok-
tober van 10.00-12.30 uur. De cursus wordt gege-

ven door Markant, centrum voor mantelzorg in 
Buurthuis Bonte Kraai, Kraaiennest 68.  
In vijf bijeenkomsten gaat u samen met andere 
mantelzorgers aan de slag. U leert hoe en bij wie u 
om steun kunt vragen. U krijgt tips om de zorg zo te 
regelen dat u meer energie overhoudt. Daarnaast 
krijgt u handreikingen om beter te kunnen reageren 
op gedrag van degene die u verzorgt, meer te ge-
nieten en minder te piekeren, minder schuldgevoe-
lens te hebben en meer tijd vrij te maken voor uw 
eigen behoeften en wensen.   
Bel voor meer informatie en aanmelding naar  
Markant T. 020- 886 88 00 of info@markant.org 
  
 
 
 

YOGA YOGA YOGA YOGA ININININ    GEINGEINGEINGEIN    
Mijn naam is Graciela Letz, ik ben getrouwd, 56 jaar 
oud. Ik ben als kind in aanraking gekomen met yoga 
door mijn vader en Andre van Lysebeth, het was 
zeer inspirerend! 
Sinds 1987 woon ik in Gein. Na verschillende admi-
nistratieve banen heb ik besloten om yogalessen te 
gaan geven.  
Sinds 1993 ben ik werkzaam als Hatha Yoga do-
cente, gediplomeerd van de Stichting Yoga en Ve-
danta. Het is een erkend Europees en Nederlandse 
opleiding. Daar heb ik ook vanaf 2003 t/m 2009 stu-
denten opgeleid tot Hatha Yoga docenten. 
 
Mijn werkwijze is op ontspanning en bewustwording 
van het lichaam gericht. Een korte uitleg van de yo-
ga filosofie, je gedachten leren kennen en accepte-
ren, kunnen je helpen om meer rust te ervaren.  
Yoga kan o.a. helpen tegen stress, piekeren, hyper-
ventilatie, rugklachten, hoofdpijn en slapeloosheid. 
Sinds 2010 geef ik lessen in Gein 2 in een prettige 
ruimte op donderdagavond. Daarvoor heb ik 14 jaar 
les gegeven in het buurthuis Gein.  
 
Mocht je interesse hebben, voel je vrij om een gratis 
proefles te volgen.  

Voor meer informatie kun je me bellen: 0630296504 
of e- mailen: gletz@hotmail.com  
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ADVERTENTIE-TARIEVEN : 
 
Pagina b x h (mm)       Prijs 
1/4 A4 79 x 121(staand)   €   65,= 
1/2 A4 167  x 122 (liggend)  € 110,= 
1 A4  hele pagina      € 220,= 
 
De prijzen zijn per jaar. 
 
De voorwaarde voor adverteren in de 
Gein3Dorper, mits er plaats is, is dat u woont 
en/of werkzaam bent  in Gein3Dorp. 

WHAT’S NEXT? 
 
De volgende Gein3Dorper verschijnt rond  
21 december 2016. Heeft u kopij? Mail het naar:  
redactie@gein3dorp.nl, of gooi het in de bus bij één 
van de redactieleden. Kijk op blz. 2 voor de adres-
sen en uiterste inleverdatum. 
U kunt ons ook volgen op Twitter:  
https://twitter.com/Gein3dorper  
En vergeet niet zo af en toe eens op de website: 
www.gein3dorp.nl te kijken. Daar kunt u ook de  
Gein3Dorper in PDF nalezen en/of downloaden. 

HET HET HET HET LAATSTELAATSTELAATSTELAATSTE    NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS    VANVANVANVAN    BRINKIEBRINKIEBRINKIEBRINKIE    

Wij hebben er een nieuwe pony bij. Ze heet Polly en 
is een 3-jarige Shetlander. Ze was al snel gewend 
aan haar nieuwe omgeving. Op zaterdag wordt ze, 
net als Jody, onze andere pony, uitgebreid ge-
poetst. Er is dan volop tijd voor de bezoekers om 
Jody en Polly gezellig te aaien en te knuffelen. Polly 
gaat ook buiten de boerderij uit wandelen, natuurlijk 
wel aan de lijn. 
 
Ook kuikens worden groot. De snoezige kuikentjes 
van dit voorjaar zijn gegroeid en de hanen zijn op 
en buiten de boerderij goed te horen. De hennen 
zullen eerdaags wel hun eerste ei leggen. Ons doel 
om meer verschillende rassen op de boerderij te 
houden, is prima gelukt. Kom gerust een kijkje ne-
men bij onze Barnevelders, Zijdehoenders, Ant-
werpse baardkrielen, Japanse gabo’s, Wyodotte en 
Cochinkrielen. 
 
Het boekenhok, bij de kringloopwinkel, wordt gron-
dig gerenoveerd. De vloer is verhoogd en ver-
nieuwd. Aan de wanden zijn nieuwe boekenplanken 
bevestigd. Zolang het boekenhok niet af is, kunt U 
in de grote stal uw boeken blijven uitzoeken. 
De koeienwei en de paardenwei gaan op de schop. 
Iedereen zag dat na een fikse regenbui de eenden 
er weer een vijver bij hadden. Binnenkort wordt de 
koeienwei volledig omgeploegd en opnieuw inge-

zaaid. Er komt een drinkplek voor de koeien met 
een goede beschoeiing. Onze koeien zullen zolang 
op de wei bij de dijk verblijven. De paardenwei krijgt 
drainage, wat een minder ingrijpende klus is. De 
ezels en pony’s kunnen gewoon op de wei blijven. 
En….gelukkig worden deze forse klussen uitge-
voerd en gefinancierd door de gemeente. 
 

 

 

 

 

 

Onze activiteiten: 

• Op zondag 25 september is er van 12 uur tot 
15 uur onze grote najaarsmarkt. 

• Op woensdagmiddag 5 oktober vieren wij   
dierendag met een vrolijk dierenbanket en 
aansluitend activiteiten in de educatieve ruim-
te. 

• Op zondag 20 november is er van 12 uur tot 

15 uur de kerstmarkt 

LID LID LID LID WORDENWORDENWORDENWORDEN!?!?!?!?    
Bent u bewoner van Geindriedorp? 

Stelt u het op prijs om de Gein3dorper te ontvangen? 
Bent u begaan met het wel en wee van ons mooie dorp? 

Wilt u ons bestuur en de redactie van de Gein3dorper steunen? 

Word dan nu lid! Voor het geld hoeft u het niet te 
laten: € 5,00 per jaar, meer mag ook. Deze kleine 
bijdrage stelt ons in staat om de Gein3dorper te blij-
ven maken en de (beperkte) kosten van het bestuur 
te dekken.  
Samen werken we aan behoud en verbetering van 
ons dorp!  
Voor alle leden is er de mogelijkheid zich aan te 
melden voor onze nieuwsbrief.  

De redactie stuurt enkele keren per jaar een mail 
als er iets bijzonders te melden is.  
Bij adhoc-zaken waarbij het bestuur het niet alleen 
aan kan gebruiken we deze mailinglijst soms om 
ondersteuning te vragen, natuurlijk zonder enige 
verplichting.  
U kunt zich aanmelden op de website: 
www.gein3dorp.nl 
 



  25 JAAR ERVARING  
 

Geachte medebuurtbewoner, 
Inmiddels bij velen van u niet meer weg te denken, 

 door de grote bekendheid met alle type woningen in Gein III 
 Ruim 400 Geindriedorpers gingen u voor, waardoor de grootse showroom  

van gerealiseerd werk in Gein lll is ontstaan! 
 
 

LEVEREN EN PLAATSEN VAN TOILET, BADKAMERS EN KEUKENS 
Voor als het echt mooi moet zijn, en onder één hand gerealiseerd. 

 
Een toilet, badkamer of keuken (ver)kopen is helaas makkelijker,dan het  

bouwen / realiseren hiervan. Voorkom een teleurstelling bij de aanschaf van uw droom. 
U zult zich verbazen wat er door onze bekendheid met uw woning te realiseren is. 

Advies, voorbereiding, planning, levering, uitvoering en service/onderhoud. 

 
COMPLETE VERBOUWINGEN 

woningvergrotingen, indelingsveranderingen, 
Hang– en sluitwerk, 

noodreparaties na (inbraak-)schade en 
alle overige werkzaamheden 

 
ELEKTRAWERK 

huis– en tuinverlichting 
nieuwe groepenkast plaatsen 

overige elektrische veranderingen/aanpassingen 

 
ZWAKSTROOM INSTALLATIES 

leveren en/of installeren van een alarminstallatie 
aanleggen van een netwerk  

oplossen van storingen 

 
LOODGIETERWERK 

ontstoppingswerk 
sanitair en leidingwerk 

centrale verwarming en airconditioning 

 
Nu ook leverancier van de SUNSHOWER! 

Douchen en bruinen gaan vanaf nu samen 
 

VOOR GRATIS ADVIES OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 

Willem Gerresepad 75, 1106ZH Amsterdam 
Telefoon 691 14 29 / Mobiel 06 55 85 27 08 / E-mail – Johan@Sijbrands.nl 

K.v.K. 33.257.872 / www.Sijbrands.nl 
 

  VOOR EEN EERLIJKE PRIJS EEN EERLIJK STUK WERK! 
GRAAG TOT ZIENS! 


