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VAN DE REDACTIE
Surfen, tennis, conditietrainen, badminton, wandelen, volleyballen, …… een hele sportieve krant deze
keer. Maar naast het sporten is er natuurlijk veel
meer.
Zo leert Ivo je Kaiserschmarrn maken, een Oostenrijks nagerecht. Er is nieuws van KSH en de school
en we hebben weer iemand in de spotlights gezet.
Woensdag 13 april is er een jaarvergadering waarvoor we iedereen van harte willen uitnodigen. De
agenda, de notulen van de vorige vergadering en
de financiën zijn in deze editie terug te vinden.
Verder is er aandacht voor de tuin van Nettie en

Cilius, de dieren in Gein en dat zou ik bijna vergeten,…. De uitslag van de kerst-kleur-wedstrijd! De
winnaars zijn bekend en zullen binnenkort hun prijzen ontvangen.
Intussen is de gemeente begonnen met het laatste
stuk van het onderhoud in de wijk. De bomen in de
Cornelis Aarnoutsstraat en de Jacob Krüsestraat
zijn gerooid en tijdens de schoolvakantie zijn ze begonnen met de bestrating van stoepen en parkeerplaatsen rondom de school. Nog even en dan is
eindelijk de hele wijk opgeknapt.

Voor...

En na..
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Foto’s Minke Wiggerink
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FINANCIËN
Staat van lasten en baten van Vereniging Gein3dorp 2015
(€)
Administratie

260 Contributie 2015

Representatie

695 Boekverkoop

Gein3dorper

4067 Advertenties 2015

ING (betalingsverkeer)

172 Rente

Totaal lasten

5194 Totaal baten

Beginvermogen 2015

(€)
3918
0
1669
71

5658

14392

Resultaat 2015

464

Eindvermogen 2015

14856

Balans van Vereniging Gein3dorp 2015
(€)
ING - Betaalrekening

6302 Beginkapitaal

ING - Spaarrekening

8554 Resultaat 2015

Kleine kas

(€)
14392
464

0

Totaal

14856 Totaal

14856

Begroting van Vereniging Gein3dorp 2016
Kosten

(€) Baten

(€)

Administratie

300 Contributie

4000

Representatie

1000 Advertenties

1700

Gein3dorper

4400 ING rente

ING betaalverkeer

200

Totaal

5900 Totaal

Te verwachten batig saldo 2016

-150
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JAARVERGADERING
De Jaarvergadering over 2015, wordt gehouden op woensdag 13 april 2016, in ABBS het Gein
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Bijna elk jaar hebben we behalve de vaste agendapunten ook een thema. Het thema dit jaar is veiligheid.
Hiervoor vragen we Sylvia Grimmink, onze buurtregisseur. NB: Het is niet zeker dat zij in de gelegenheid is
te komen, dus dit agendapunt is onder voorbehoud.
Agenda:
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Welkom, mededelingen, vaststellen agenda
Notulen van de jaarvergadering over 2014,
gehouden in april 2015
2015 financieel en inhoudelijk
Het bestuur: herbenoemen van zittende bestuursleden / benoemen van nieuwe
bestuursleden
De wijkagent: Sylvia Grimmink
Parkeren
Lopende zaken:
- Gein3Dorper
- Onze website www. gein3dorp.nl
- Facebook: gein3 helpt
- www.zoiizo.nl
- Buurtoverleg
Ontwikkelingen in en rond onze wijk
Herinrichting van de openbare ruimte:
-Opleveringsvragen

10
11

-Stand van zaken rond het centrale deel van
Gein3 dat nu wordt aangepakt
Wat er verder ter tafel komt
Afsluiting en drankje

Foto Rien de Jager

WAT ER IN EN OM GEIN3 GEBEURDE IN 2015
2015 was het eerste jaar waarin we konden genieten van de opgeknapte openbare ruimte. Ik schrijf
opzettelijk ‘genieten’, want je zou snel vergeten zijn
hoe de openbare ruimte er voordien bij lag. Die was
echt toe aan een opknapbeurt.
Er waren niettemin ook kanttekeningen. Bij de jaarvergadering van vorig jaar werden opmerkingen
gemaakt over:
- Parkeervakken: De parkeervakken zijn uitgevoerd
in uiteenlopende breedtes. De huidige normbreedte
is minimaal 2.40m. Er zijn echter vakken teruggelegd met een breedte van 2.10m, zoals dat het geval was bij de eerste aanleg van onze wijk. Dit is
gedaan als er geen ruimte was voor extra breedte
zonder een parkeerplaats te offeren. Het verschil in
breedte blijft dus zo.
- Parkeren: Op een aantal plekken, die bedoeld zijn
om te keren, zouden niet-parkeerkruisen moeten
worden aangebracht. Wordt er wel geparkeerd, dan
veroorzaakt dit hinder.
- Waterplassen: Op sommige plaatsen blijven na
regen plassen achter op het trottoir en op de fietspaden. Zeker als het (’s nachts) gaat vriezen, kan
dit glijgevaar opleveren. Het stadsdeel geeft aan dat
als mensen zo’n plas zien ze dit kunnen melden bij
het Meldpunt Openbare Ruimte (ga naar
www.amsterdam.nl en zoek op ‘meldingen openbare ruimte’.
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Je komt dan op een pagina waar je een formulier
kunt binnenhalen om online aangifte te doen).
- De kwaliteit van de nieuwe stoeptegels: De nieuwe
stoeptegels zijn van een andere kwaliteit dan de
oude. Ze zijn compacter en daardoor eerder glad.
- Anti-onkruid: Op een aantal plekken piepte al snel
onkruid tussen de nieuwe tegels vandaan. Dat is
inherent aan het werk dat is gedaan. Bewoners kunnen zelf onkruid trekken en het zal ook meegenomen worden in het reguliere onderhoud.
- Zandbak: Op een enkele plek is een zandbak verwijderd, volgens afspraak, alleen kwam er niets
voor terug terwijl de bewoners van het bewuste hofje dit wel verwachtten.
- Grofvuil: Op enkele plekken zijn de stoeptegels die
de aanbiedplaats voor grofvuil aangeven niet helemaal op de juiste plek gelegd. Volgens het stadsdeel liggen ze wel op de juiste plek.
Om de openbare ruimte schoon te houden moeten
we als bewoners ook zelf een handje toesteken. We
kunnen niet voor alles het stadsdeel inroepen.
Op 1 januari (oké, dat is al 2016 en hoort dus feitelijk niet in dit jaarverslag) was er opnieuw een
Nieuwjaarsduik. Er waren meer liefhebbers dan op
1 januari 2015. Zou dit een trend zijn of lag het aan
het prachtige weer? Iemand gaf aan dat het water
ongeveer 8⁰C was. De Nieuwjaarsduik in de Plas
komt steeds met een foto op de voorpagina van het
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VERVOLG
Stadsblad; met wat geluk herken je jezelf.
De nieuwe singel aan de oostzijde van de Gaasperplas zal dit jaar voor het eerst redelijk dicht begroeid zijn. Het is fascinerend om te zien hoe snel
planten het nieuwe domein in bezit nemen en hoe
de vegetatie zichzelf vernieuwt.
Open Air (het festival van vrijdag tot zondag aan de
noordzijde van de Gaasperplas) en Gaasperpleasure (een weekend in augustus aan de oostkant) houden nog immer de gemoederen bezig. Met name
Open Air leidt tot veel klachten, vooral uit Nellestein.
Vooruitblik
Wat niet gebeurde in 2015 maar zou kunnen gebeuren in 2016 is vestiging van nieuwe horeca aan de
westzijde van de Gaasperplas. Volgens het bestemmingsplan is er plaats voor, maar er gebeurt niets
zolang zich geen ondernemer meldt.
Aan de noordkant van de Gaasperplas heeft het
Groengebied Amstelland (de beheerder van het
hele Gaasperpark) plannen voor herinrichting van
de verkeersverbindingen. Men is van zins om een
verbrede, gefundeerde hoofdontsluitingsverbinding
aan te leggen. Dat zou mede moeten helpen om
schade bij het opbouwen en afbreken van Open Air
te voorkomen. Het is een investering die zich niet
zal terugverdienen uit de revenuen van Open Air; dit
roept vragen op, zeker als je bedenkt dat Groengebied Amstelland eerder liet weten te moeten bezuinigen.
Verder uit de buurt
In ons winkelcentrum staan nog voltooiingswerkzaamheden op stapel. De herinrichting van Winkelcentrum Gein is nog niet volledig uitgevoerd en
staat op de planning voor 2016.
Zorgcentrum Eben Haëzer ondergaat in 2016 een
verandering tot zorghotel. Het ligt in de bedoeling
dat Eben Haëzer zich meer op de buurt gaat richten, o.a. door een publiek toegankelijke horecavoor-

ziening.
Het grootste en meest opvallende werk is natuurlijk
de aanleg van de nieuwe A9 in tunnelbakken. Dat
werk is nu volop aan de gang. De voltooiing duurt
tot 2020. Dan wordt het werk afgesloten met de
aanleg van een park of parkachtige strook op het
dak. De details daarvan zijn nog niet bekend. Op de
flanken van de dan overkapte A9 zal gebouwd worden. Ook de uitwerking daarvan is nog niet bekend.
Van de 5 fietsonderdoorgangen zijn er twee dicht;
de andere drie gaan nu over noodbruggen. Vanaf
die bruggen heb je als fietser mooi zicht op het vorderen van de werkzaamheden. Het is voor de
meesten wel een stukje om en het is ook drukker
geworden.
Het fietspad langs de Provinciale Weg (en de weg
zelf) zijn keurig opgeknapt. Het fietspad is verbreed
en beter gescheiden van de autoweg, helemaal tot
in Diemen aan toe. De kruising zelf bij Driemond is
nog niet aangepakt. Er was een ontwerp, maar dat
is ingetrokken. Hopelijk gaat de herinrichting nog in
2016 van start.
Metrostation Gein, tenslotte, staat op een lijst om te
worden opgeknapt, maar het is pas als allerlaatste
van alle stations aan de beurt. Dit kan wel eens
gaan duren tot eind 2018.
Peter Vrieler

Foto Rien de Jager

NOTULEN JAARVERGADERING IN 2015
1. Opening, mededelingen en aanpassen
agenda.
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd : kaalslag metrobaan, vegen en de buurtregisseur.
Er zijn geen mededelingen.
2. Verslag Notulen jaarvergadering 2014
N.a.v. : Het bestuur heeft geen contact gekregen
met de buurtregisseur en gaat opnieuw proberen
haar uit te nodigen voor een informatief gesprek
over de rol en functioneren van de regisseur voor
Gein3.
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Er zijn geen verdere op - of aanmerkingen en de
notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3: Financiën
Er wordt een negatief batig saldo voor 2015 verwacht van € 200,00. De advertentie-inkomsten in
2014 waren uitzonderlijk hoog door een nabetaling
uit 2013. De contributie inkomsten voor 2015,
€ 4000.00, is een optimistische inschatting. De contributiebijdrage toont al jaren een daling van ongeveer 6 á 7 % per jaar.
Na enige discussie wordt besloten om de vrijwillige
contributieacceptgiro nadrukkelijker te koppelen aan
de verspreiding van de Gein3dorper. De acceptgiro
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VERVOLG NOTULEN
zal samen met het blad verspreid worden.
De kascommissie, bestaande uit de heren Wiggerink en Vis, verklaart de kas- en financiën gecontroleerd te hebben en in orde bevonden. Het bestuur
wordt décharge verleend.
De kascommissie voor 2015 wordt vastgesteld: De
heren Wiggerink en Dikken stellen zich beschikbaar, als reserve meldt zich dhr. B. Meester.
4. Bestuur
Er zijn geen bezwaren tegen het aanblijven van het
Bestuur, bestaande uit
- Peter Vrieler voorzitter
- Gerie Moens penningmeester en ledenadministratie
- Dirck van Gent algemeen bestuurslid
- Monique Jansma algemeen bestuurslid
- Wim Eendebak algemeen bestuurslid
Er voelt zich niemand geroepen om tot het bestuur
toe te treden.
5. Lopende zaken / actualiteit
- De Gein3dorper wordt door de aanwezigen gewaardeerd als een leuk krantje. Het blad
wordt voornamelijk gevuld door bijdragen van
bewoners.
- Er is een doorsteek gemaakt bij de moestuinen
naar de Gaasperplas.
- Nadat een wandelaar was "aangevallen" door
een koe met een kalfje is de ruif verplaatst,
waardoor de situatie van wandelaars door de
kudde heen mogelijk minder snel zal optreden.
- De provinciale weg bij het kruispunt met Driemond zal worden heringericht.
- De werkzaamheden aan de dijk langs de rivier
Het Gein zijn afgerond.
- De werkzaamheden aan de singel om de Gaasperplas heen zijn zo goed als gereed.
- De camerabewaking bij het winkelcentrum is
weggehaald.
- Er heeft een enorme kaalslag bij de Metro
plaatsgevonden, Met als argument "veiligheid"
zijn bijna alle bomen langs het talud tussen het
Jan Schaeferpad en het eind van de metrobaan
gekapt.
- Er wordt slecht geveegd in de wijk, ongeveer
een keer per jaar komt een veegautootje langs.
5. Groot onderhoud Gein 3
Alle aanwezigen spreken hun waardering uit voor
het eindresultaat. De buurt is er flink op vooruit gegaan. Het geheel van de vernieuwde openbare
ruimte geeft de wijk weer een fris aanzien.
Er zijn wel een aantal aandachtspunten die het bestuur bij de gemeente gaat aankaarten:
-Parkeervakken
De parkeervakken zijn uitgevoerd in uiteenlopende
breedtes. Her en der zijn er vakken met een breedte
van 2.10m, o.a. in de Hendrik Veldhuishof.
De vraag is welk beleid er heeft gezeten achter de
keuze van de breedte en of aanpassing (tot 2.40m)
bespreekbaar is?
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-Waterplassen
Op sommige plaatsen blijven na regen plassen achter op het trottoir. Aan de hand van een schouw is
vast te stellen waar zich dit voordoet. De vraag is of
aanpassing van de bestrating bespreekbaar is
(zodanige aanpassing dat regenwater afstroomt
naar de kolken).
-Aard van de nieuwe tegels.
De nieuwe tegels zijn niet van hetzelfde type als de
oude tegels. De nieuwe tegels bleken deze winter
gladder te zijn: water blijft er op liggen en vriest snel
aan. Ook zijn er al tegels gesignaleerd met groene
uitslag en er zijn tegels waarvan hoeken zijn afgebroken. De vraag is welk beleid er zat achter de
keuze van de tegels en of in bijzondere gevallen
(gevaar) aanpassing of vervanging mogelijk is en of
er periodiek reiniging plaatsvindt?
-Fietspaden
De brede, rode fietsverbindingen zijn geheel voorzien van een nieuwe toplaag die volledig vlak is
aangelegd. Regenwater stroomt niet af naar de
berm. Hierdoor treedt na nachtvorst onnodige gladheid op. De vraag is wat hier aan te doen is?
Anti-onkruid
Op sommige plaatsen piept nu al onkruid tussen de
nieuwe stoeptegels vandaan. Het lijkt er op dat er
soms geen of te weinig anti-onkruidzand is aangebracht. De vraag is of dit alsnog valt te verhelpen?
-Zandbak
Door een bewoner van de Cornelis Schuurmanhof
werd een vraag gesteld over de zandbak. Deze zou
worden verwijderd. Inmiddels is dit ook gebeurd. De
vraag is of het erbij blijft dat de plaats van de bak
wordt dichtgestraat of dat een andere (speel)
voorziening wordt getroffen?
-Parkeren
Op een aantal plaatsen (parkeerlussen) zouden
witte niet-parkeerkruisen moeten worden aangebracht, omdat er nu gewoon geparkeerd wordt.
-(Grof) vuil
Op veel plaatsen zijn de tegels die de aanbiedplaats
voor de vuilcontainers en/of het grofvuil markeren
net niet op de juiste plaats aangebracht. De vraag is
of dit nog kan worden hersteld?
De groot onderhoudswerkzaamheden in de omgeving Jacob Krusestraat, Willem Gerespad en Cornelis Aarnoutsstraat zijn nog niet begonnen, een planning hiervan is bij geen van de aanwezigen bekend.
De slak is erg smerig, 's avonds is het een hangplek
voor jongeren, het idee wordt geopperd om met een
groep vrijwilligers regelmatig de slak schoon te maken, echter door het intensieve gebruik als speeltoestel is na een regenbui de slak weer snel
smerig.
6. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
Veel bewoners zijn blij met de nieuwe Jumbo.
7. De vergadering wordt afgesloten met een
hapje en een drankje.
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Rina’s Pilates Studio.
STOTT gecertificeerd Pilates docent.
Bowen Behandelaar. Lid van het N.V.S.T., een beroepsvereniging die door een aantal zorgverzekeringen wordt
erkend.
Axis For Life methode, speciaal voor klachten die te maken hebben met de wervelkolom.
Speciale training voor nek-en schouderklachten, bekkenen/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

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

DAMES & HEREN KAPPER
SCHOONHEIDSSALON

Maandag geopend
Dinsdag gesloten
Liefst volgens afspraak

℡ 697 19 58
Wisseloord 93
(onder metro Gein)
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DE TUIN VAN NETTIE EN CILIUS
Toen de linkerburen vele jaren geleden een uitbouw
lieten maken van baksteen gaf dat ons de inspiratie
om als afscheiding een mooie stevige stenen muur
te bouwen met bogen en houten wanden ertussen.
Op de bogen staan lampen en twee stenen ganzen.
Tegen de stenen afscheiding van de buren zijn twee
spiegels geplaatst in een soort spiegelglas in lood
raampjes met hangplanten ertussen en potten met
planten eronder, allemaal éénjarigen.
Voor de muur met de bogen staan wintergroene, op
conifeer lijkende struikjes en rondgeknipte buxusbollen.
Aan de achterkant ook de stenen muur met een
houten deur. Daarnaast de schuur met een uitgebouwd dakje voor de sfeer en een ouderwetse waterpomp die nog uit het ouderlijk huis komt.
Daarvoor een klein vijvertje, opgesierd met een koperen waterpompje en een stenen kikker, vol met
salamandertjes die in de avond door de tuin lopen
en gespot worden vanaf het terras. Ook een pad
met een rode streep over zijn rug springt er rond.
De naam is onbekend. Als het een rugstreeppad is
dan is het eigenlijk een kikker uit de familie padden.
Maar die rode streep op zijn rug?

De rechterkant van de tuin is de afscheiding met de
buren, groen van de klimop.
De tuin is een verlengstuk van de kamer met al die,
in de winter groene planten en een grote mand winterviolen, hei en andere winterplantjes op de tafel.
Zomers is het een feest om op het terras te zitten,
dat is dan onze huiskamer, en te genieten van de
tuin, de insecten, vlinders en de vogels.

Om het vijvertje bodembedekkers, een buxusbol en
natuurlijk een prachtige hortensia. Tussen de
schuur en de vijver een struikje met roze bloemen.

Gerritje Nuisker
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DIERENGEIN
De lente is de tijd van het nieuwe jonge leven. Daarom staan in deze aflevering de puppies in de schijnwerpers die op 20 januari bij ons geboren zijn. Tegen de tijd dat deze Gein3dorper op uw mat ploft
zijn de pups alweer uitgevlogen, maar op het moment dat ik dit schrijf beginnen ze net een beetje te
lopen en pap te eten.
Er komt heel veel bij kijken om een nestje (ras)pups
te fokken. Al sinds moeder Nyota geboren is 2½
jaar geleden was ik aan het zoeken naar een geschikte partner voor haar eerste nestje. Daarbij kijk
ik naar uiterlijk, gezondheid en karakter, maar ook
pluis ik zijn hele stamboom uit zodat ik kan zien of
er mogelijk probleemgevallen onder zijn voorouders
zijn. Beide ouders worden getest op een aantal in
het ras voorkomende erfelijke gebreken.
Voor de dekking ga je meestal met je teef naar de
reu toe. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in het
buitenland, in het geval van dit nestje was dat ergens achter Hamburg, in Duitsland dus. De teef
wordt twee of drie dagen achter elkaar gedekt.
Daarna begint het lange wachten tot je weet of je
teefje moeder gaat worden. De teef draagt zo’n 9
weken, maar na een week of 5 begint ze wat aan te
komen en vooral de laatste 3 weken begint ze echt
te groeien.
En dan is het eindelijk zover. De werpkist staat al
een week klaar en ik slaap vanaf ongeveer 5 dagen
voor de uitgerekende datum naast de werpkist op
de bank. Nyota was al de hele dag onrustig en
vloeide al behoorlijk. Toch wilde ze nog mee op de
normale wandelingen in het park. Om 22 uur kwam
eindelijk de eerste pup, na een paar nauwelijks
zichtbare weeën. Helaas was dit eerste reutje overleden voor de geboorte. Het was wel helemaal volgroeid en gaaf, dus hij was nog niet lang dood.
“Oma” Rishon en ik hebben nog geprobeerd hem te
reanimeren, ze heeft hem nog heel lang gelikt, maar
dat mocht niet baten.
Nog geen 5 minuten na dit eerste pupje, zag zijn
kleine broertje het levenslicht. Dit pupje was geluk-
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kig heel levenslustig en ging direct op zoek naar de
melkbar. Nog geen uur later was de familie compleet en hadden we drie kleine kereltjes om voor te
zorgen. Alle drie even levenslustig en hongerig.
De eerste twee weken zijn de pups doof en blind,
het enige wat dan supergoed werkt is de neus.
Daarmee kunnen ze altijd de moedermelk vinden.
Ook voelen ze goed het verschil tussen warm en
koud. Wij hebben die eerste 2 weken continu de
verwarming op 21,5˚C, want ze kunnen zich nog
niet goed zelf warm houden. Ook ligt er een warmtekussen in een hoek van de werpkist. Als de pups
warm genoeg zijn hoor je ze zelden piepen.
Als de oogjes eenmaal opengaan, rond de 12e dag,
worden het ineens echte hondjes om te zien, tot
dan toe hebben ze meer van blinde cavia’s. Natuurlijk zien ze de eerste tijd nog niet zoveel, net als
mensenbaby’s kunnen ze nog niet goed focussen,
maar toch gaan ze al wat meer rondkruipen.
Met drie weken beginnen de pups een beetje te
spelen, je hoort af en toe een minigrommetje en –
kefje en ze gaan in elkaars poten en oren “bijten”.
Gelukkig hebben ze dan nog geen tandjes. Deze
week beginnen we ook met de pups een beetje pap
te voeren van geitenmelk, rijstebloem en een heel
klein beetje puppy-blikvoer. Eerst doe ik een klein
likje pap in hun bekje zodat ze de smaak te pakken
krijgen, dan gaan ze het van mijn vinger likken en
dan breng ik mijn vinger steeds dichter naar de
schotel toe. Deze pups hadden heel snel door hoe
ze de pap van een schoteltje konden likken.
Rond de 4 weken zijn de pups een beetje uitgekeken op de werpkist, zelfs als daar steeds wisselend
speelgoed in ligt. Ook worden nu de eerste stapjes
richting de zindelijkheid gezet. De pups verhuizen
nu naar een puppyren waar een lekker bedje, een
puppytoiletje en natuurlijk speelgoed in ligt. Zodra
de pups wakker worden of als ik ze een beetje zoekend rond zie draaien, zet ik ze op het puppytoiletje
en ze hebben vrij snel door dat ze daar hun plasjes
moeten doen. De ontlasting is wat lastiger, maar dat
wordt nog steeds door moeders opgeruimd.

Voorjaar 2016

VERVOLG DIERENGEIN
Op het moment van schrijven van dit stukje zijn de
pups 5 weken oud. Zodra ze ons zien, willen ze de
ren uit en lekker in de hele woonkamer rondhollen.
Ze spelen met elkaar dat het een lieve lust is en
vallen heerlijk op onze schoot in slaap als ze moe
zijn. Hun vachtjes beginnen al goed te groeien,
waardoor ze er op dit moment uitzien als speelgoedhondjes. Als het een beetje beter weer wordt,
nemen we de pups in de hondenbuggy mee naar
het park en naar de Praxis, zodat ze alvast een
beetje kennis kunnen maken met de grote wereld.
En als ze zo’n 9 weken zijn, brengen we de pups
naar hun nieuwe tehuizen die we zorgvuldig geselecteerd hebben. De meeste nieuwe eigenaars zijn
elke week komen kijken, dus de pups kennen ze al
goed zodat de overgang niet zo erg is. Meestal
stappen ze al snel vrolijk rond om hun nieuwe omgeving te verkennen.

het eventuele verblijf (hotel), gezondheidstesten
ouderdieren, werpkist, puppyren, de wasmachine
en droger maken overuren, voedsel, entingen, ontwormingen, stambomen, chippen, DNA-profielen,
ogentest pups, speelgoed, puppypakketje om straks
aan de nieuwe eigenaars mee te geven en nog veel
meer. Het is leuk, maar je moet niet denken dat je
er aan gaat verdienen, zeker niet als je ook nog al
je uren zou gaan rekenen. En gelukkig krijgt mijn
ras niet zulke grote nesten, ik moet er niet aan denken om hier acht of meer pups rond te hebben rennen. Met drie heb ik mijn handen al meer dan vol.

Het is heel leuk om een nestje te hebben, als ik dat
niet leuk vond zou ik het niet doen. Maar ik ben bijna altijd thuis en dus vrijwel continu met de pups
bezig vanaf dat ze zo’n 3 weken oud zijn tot ze vertrekken. Er komt heel veel bij kijken qua testen, papierwerk en niet te vergeten geld, dus je wordt er
echt niet rijk van zoals veel mensen denken als ze
de prijs van een pup horen. Je betaalt de dekking,
Tekst & foto: Iris

OP VAKANTIE IN GEIN3
GEIN3
Iejoor en Pluis komen iedere vakantie bij Marjan en
Hans logeren.
Iejoor is een wit konijn en heeft hangoren en zijn
vriendinnetje Pluis is bruin en haar oren staan rechtop. Ze zijn door hun dochter beurtelings uit de dierenopvang gehaald en kunnen het heel goed samen
vinden.
De konijntjes lopen thuis dag en nacht los door het
huis met op een vaste plek een konijnenwc.
Hans en Marjan hebben een grote kooi in de kamer
staan met daarin het konijnentoilet. Fantastisch zoals zij hun behoefte daarop doen. Ik had er nog
nooit van gehoord maar het werkt echt. Ze zijn in
verschillende maten te koop in de dierenwinkel.
De kooi staat altijd open en de konijntjes springen
door het huis, liggen op warme kleedjes en als het
weer het toelaat en het zonnetje schijnt lopen zij
beide los in de tuin waar ze ‘binkies’ maken: een
soort sprongetje waarbij ze om zichzelf heen draaien van blijdschap. Daardoor hebben ze veel bekijks
van de buurtjes bij het tuinhek.
Als Marjan een appeltje schilt zijn ze er meteen bij
ook al lagen zij te slapen; dat is zo lekker en ze
gunnen elkaar geen hapje. Maar van banaan worden ze helemaal wild, dat is nog veel lekkerder! Dan
klimmen zij tegen je benen op om een stukje te bedelen of springen vast op de bank om maar dichter
bij die banaan te komen.

Voorjaar 2016

Hans heeft om de TV en muziekinstallatie een hek
gemaakt zodat er geen draden kapot geknaagd
kunnen worden. Knagen doen ze op stukjes wilgentak als zij er behoefte aan hebben. Net als de dieren
in het wild. Wilgentak is geneeskrachtig en dat weten ze, daar wordt ook onze aspirine van gemaakt.
Van de zomer zijn ze er weer om de binkies en
sprongetjes te maken in de tuin.
Tot de vakantie, gezellige pluisbeesten!
Gerritje Nuisker
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STICHTING MUZIEKLES OP MAAT
Al jaren een bekende naam in de wijk. Een levendige Stichting die het plezier in muziek maken wil
doorgeven aan de mensen in de wijk. Ook deze
herfst en winter is er weer veel muziek gemaakt. Zo
was er in november een concert speciaal voor volwassenen die in de wijk wonen en graag muziek
maken: het zogenaamde ‘Borrelnotenconcert’. In
informele sfeer, onder het genot van een hapje en
drankje, is er een uur gemusiceerd, geluisterd, kennis gemaakt met medemuziekliefhebbers en bijgepraat. Wegens het grote succes is er op 5 juni om
16.00 uur een volgend Borrelnotenconcert gepland.
Woont u in de wijk en maakt u graag muziek? Dan
bent u van harte uitgenodigd om te komen spelen
en luisteren en kennis te maken met anderen in de
wijk die ook graag muziek maken.
In januari was ons jaarlijkse winterconcert waarop
de leerlingen weer van zich hebben laten horen. Op
26 juni kunt u komen genieten van ons Zomerconcert van 15.00 tot 16.00 uur in Basisschool Het
Gein. Bent u nieuwsgierig geworden wat Muziekles
Op Maat te bieden heeft? Op 10 april van 13.00 tot
16.00 uur is de Open Dag. U kunt dan kennis komen maken met onze docenten, instrumenten uitproberen en luisteren naar kleine concertjes. Wij
zien u graag!

Ooit begonnen als koor voor volwassenen, Zingen
in Gein, groeide de Stichting al snel uit tot een
groep enthousiaste en gediplomeerde muziekdocenten die muzieklessen in de wijk aanbiedt voor
jong en oud. Want, zoals ook blijkt uit het succes
van het Leerorkest op de basisscholen in Amsterdam Zuidoost, is samen muziek maken enorm goed
voor de ontwikkeling.
Alle lessen worden in de wijk gegeven, het grootste
deel in de Basisschool `t Gein en een deel bij muziekdocenten thuis, die in de wijk wonen. Vooral op
de woensdagmiddag/avond, maar langzamerhand
ook op de andere dagen, is het een drukte van belang in de Geinschool. Er worden op dinsdagmiddag lessen gegeven in algemene muzikale vorming
voor de jongsten (groep 2 t/m 4) en er wordt lesgegeven op allerlei verschillende instrumenten, van
gitaar tot trompet, van drums tot cello aan kinderen
en volwassenen. Op de maandag in de avond zingt
het koor Zingen in Gein, inmiddels een dameskoor,
de sterren van de hemel.
Kijk voor meer informatie op de website:
www.muzieklesopmaat.nl.

ZEEMANSKOOR AHOY
Al een poos zeiden er mensen in mijn directe omgeving: “ Je moet gaan zingen”! Ik vond zelf van niet,
maar op een dag zei Richard (Directeur op basisschool het Gein), “Ik ben uitgenodigd door een oudbuurman om een keer te komen proefzingen bij het
zeemanskoor AHOY in Abcoude”. Hij zei:”Ik denk
niet dat ik het doe”, maar ik dacht: “Als hij gaat ga ik
mee”! Na een beetje heen een weer gepraat te hebben, besloten we een keer te gaan kijken. We kwamen binnen, en mijn eerst reactie was: “Ik weet het
niet zeker Rich, maar volgens mij ben jij vandaag
met je 58 jaar de jongste”! We werden hartelijk ontvangen, we konden er gelijk tussen gaan staan en
meedoen!
Het zijn vaak liedjes die je min of meer al kent en er
staan boeken voor je neus met zeer duidelijke
teksten. Richard kan muziek lezen, ik niet, ik doe
het op gevoel, en dat kan allemaal. En wat ook
helpt, de accordeon helpt je op weg qua begeleiding!
Het is in Abcoude op donderdag van 20.00 uur tot
22.00 uur met halverwege een pauze. We treden
ook op: ongeveer 10x per jaar, meestal mei/juni en
september. En we hebben dat ook als zeer positief
ervaren, erg gezellig! Men vindt het leuk als je meegaat, maar als je niet kan, geen probleem!
Het koor bestaat uit +/- 35 man en staat als goed
aangeschreven. En geloof me, niet iedereen kan
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even goed zingen, maar dat mag geen reden zijn
om het niet eens te proberen!
Kijk eens op onze webpagina:
www. zeemanskoorahoy.nl
Lijkt het je wat? Kom een keer kijken en of meedoen! Wat mij betreft kan je, om over de drempel
heen te stappen, met mij meerijden!
Je mag me bellen: André Neering 0653419344
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********Schoonheidssalon********
****Beauty 4U****
***Verzorgd van top tot teen!***
Bij ons kunt u terecht voor:
Gezichtsbehandelingen
Microdermabrasie
Massages

* Ontspanningsmassage
* Zwangerschapsmassage op prenatale tafel
* Metamorfose massage
* Gezichts-, decolleté- & nekmassage

Harsen

* Duo massage

Manicure

* Voeten- en onderbenenmassage

Pedicure
Visagie
Jelle Posthumapad 97
1106 ZP Amsterdam
0606-43030148
info@beauty4uinfo@beauty4u-salon.nl
www.beauty4uwww.beauty4u-salon.nl
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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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KAISERSCHMARRN
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw, toen ik dezelfde
leeftijd had als mijn zoon tegenwoordig, gingen wij
vaak skiën in de Oostenrijkse Alpen, in Berwang
wel te verstaan. Wij verbleven daar in Haus Baldauff waarvan ik me de geur, evenals de eigenaresse en haar zoon Christiaan nog goed kan herinneren. Toen ik als jonge twintiger met een stel
vrienden terugging naar Haus Baldauf om wat
jeugdherinneringen op te halen hoorde ik dat Christiaan jaren daarvoor bij een tragisch skiongeluk was
omgekomen.
Zoals ik het me als 14-jarige herinner, gingen we
om 9:00 uur met de eerste lift omhoog en genoten
met volle teugen van het eerste deel van de dag,
door met onafgebroken enthousiasme bergop en
bergaf te gaan. Rond een uur of 12 in de middag
verzamelden we met z’n allen - we gingen altijd met
een paar families op skivakantie - bij een vooraf
besproken skihut om daar eens goed te lunchen.
Vette pasta’s, broodjes worst, zuurkool en leberknodels stonden er steevast op het menu.
Ik weet 100% zeker dat ik toen nog geen kok wilde
worden maar wel stond al vast dat eten een
belangrijke gebeurtenis was waar we met z’n allen
erg goed van moesten genieten. Het dessert gaf
aan dat het bijna tijd was om de latten weer onder
te binden voor het tweede gedeelte van de dag,
welke op dezelfde wijze als de eerste werd uitgevoerd. De namiddag spraken wij weer met z’n allen af
om te genieten van de après-ski, dat volgens mij in
die tijd nog geen après-ski heette, althans niet in het
Oostenrijkse van midden jaren ‘80, om daarna in
het hotel te gaan eten omdat we altijd boekten op
basis van half pension inclusief diner.
Ook hier tierden de vette pasta’s en de knodels en
worsten welig, evenals de gebraden hünchen en de
sauerkraut.
Nu moet u weten dat ik elk kwartaal, voordat u dit
leest en voordat ik dit geschreven heb, last heb van
een zogenaamd writersblock( een sjieke term voor
het feit dat ik niks weet om op te schrijven) en ook
deze keer was het weer raak. Toen ik mijn vrouw
hiermee confronteerde en haar probeerde te misleiden door een oud verhaaltje onder haar neus te
duwen, (zij leest namelijk al mijn stukjes voor ze de
deur uit gaan), raadde ze mij aan om eens een
stukje te schrijven over kaiserschmarrn, een in Oostenrijk schijnbaar wereldberoemd nagerecht.
En nu moet ik u eerlijk bekennen dat ik nog nooit,
maar dan ook nooit van dit gerecht heb gehoord en
dat terwijl ik toch een groot fan ben van poffertjes,
pannenkoeken en andere zoete deegwaar.
Enigszins beschaamd deed ik wat ik moest doen en
kroop in de wereld van Google om alles over dit
recept te weten te komen. Sterker nog, ik ga ze vanavond maken en voorschotelen aan mijn gezin en
ik stel voor dat u na het lezen van dit stukje hetzelfde doet. Het recept krijgt u van mij en voor de
leuke weetjes hierover verwijs ik u door naar
Google of Wikipedia.
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Ingrediënten voor 1 persoon:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150g (tarwe)bloem
3 eieren
1 eetlepel suiker
20 centiliter melk
40g (room)boter
40g rozijnen( half uurtje weken in rum of water)
2 eetlepels boter
eventueel een scheutje bruine rum
1 theelepel poedersuiker
zout

Bereidingswijze:
Scheid de eieren. (Bewaar zowel het eigeel als het
eiwit.)
Klop de bloem, snufje zout, eigeel en melk tot een
glad beslag en laat dit 30 minuten rusten.
Eventueel kan een zakje vanillesuiker toegevoegd
worden.
Klop tijdens het wachten de eiwitten.
Vermeng het geklopte eiwit met het deeg.
Verhit de boter in een pan en giet het deeg vingerdik in de pan.
Strooi de afgespoelde rozijnen op het deeg.
Bak het deeg aan de onderkant goudbruin (zorgen
dat het deeg niet aanbakt).
Laat boter aan de rand van de pan in de pan
glijden.
Draai de pannenkoek om en bak hem goudbruin.
Scheur de pannenkoek vervolgens met twee vorken
in kleine stukjes. Laat de stukjes nog 1 minuut bakken.
Serveer de Kaiserschmarren met poedersuiker.
Eet smakelijk!
Ivo Schellen
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NIEUWE VVE PEUTERGROEPEN OP KSH
Kinder Service Hotels Gein is vanaf heden VVE gecertificeerd. De peutergroepen werken met het programma “Ben ik in Beeld” onder begeleiding van
gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Voor
alle leergierige peuters van 2,5 tot 4 jaar!
Wanneer uw kind een VVE ja-indicatie heeft, kunt u
vanaf heden ook bij ons terecht.
Op onze peutergroepen zijn diverse pakketten af te
nemen:
•
Hele dagopvang (07.00 tot 19.00 uur) of halve dagopvang (07.00 tot 13.00 uur of van
13.00 tot 19.00 uur)
Hiervoor hanteren wij het reguliere tarief voor
de kinderopvang. Als u recht heeft op subsidie vanuit de gemeente wordt dit in mindering
gebracht op uw factuur.
•
12 uur per week verdeeld over vier dagdelen
(09.30 - 12.30 uur)

Wanneer uw kind op indicatie deelneemt aan de
peutergroep heeft u recht op subsidie vanuit de gemeente Amsterdam.
Informeer ook naar de mogelijkheden van het
KDV en de Kidsclub!
Wilt u meer weten over onze vernieuwde peutergroepen en het VVE programma
“Ben ik in Beeld”? Mail of bel gerust:
KSH KDV Gein:
Jacob Krüsestraat 73
1106 ZK Amsterdam
Tel: 020 4511433
Mail:
gein@kinderservicehotels.nl

Inschrijven kan via het
hoofdkantoor:
Nijverheidsweg 14-B
7031 BV Wehl
Tel: 0314680498
www.kinderservicehotels.nl

LEUKE WORKSHOPS OP KIDSCLUB GEIN
De onderbouwkinderen ( 4 en 5 jaar) van Kinder
Service Hotels Kidsclub Gein hebben een 3-weekse
yogaworkshop gevolgd van Yoga and Friends.
Deze is 15 februari begonnen met een leuke dierenles. Op 22 februari was het thema van de les gericht
op vriendjes en vriendinnetjes. We hebben veel
ademhalingsoefeningen gedaan voor een goede
concentratie en innerlijke rust. Daarnaast zijn er
houdingen gedaan die naast samenspel ook de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling stimuleren.
De kinderen gingen helemaal op in alle mooie houdingen en spelletjes, ze hebben genoten met een
grote glimlach!

De bovenbouwkinderen(6 t/m 13 jaar), van Kinder
Service Hotels Kidsclub Gein hebben in dezelfde
periode een 3 weekse kickboksworkshop gevolgd
bij Henny Pleizier. Deze is gestart op donderdag 11
februari.
Discipline en respect stond centraal in de lessen en
agressie werd niet getolereerd. De kinderen hebben
kennis gemaakt met de basistechnieken uit de sporten karate en taekwondo. Ze hebben zowel fysiek
als mentaal weerstand, kracht en reflexen getraind.
Deze workshop gaf een kick!
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NIEUWE KLEUTERS
Voor het huidige schooljaar 2015-2016 hebben wij
nog plaatsen beschikbaar in onze groepen 1 / 2.
Het gaat hierbij om kleuters die gedurende dit
schooljaar vier jaar worden. Is dit het geval, neemt u
dan gerust contact op met de directie van basisschool Het Gein. Ook als u mensen in uw nabije
omgeving kent, geef ze gerust het sein dat ze contact kunnen opnemen met de directie: Tony Janssen.

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 bij het maken van deze keuze. U kunt sfeer komen proeven
door een bezoek te brengen aan onze school, de
schoolgids te lezen en/of onze website te bezoeken.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 geldt in Amsterdam
een nieuw toelatingsbeleid voor (bijna) alle basisscholen. Dit toelatingsbeleid is van toepassing voor
alle kinderen geboren op of na 1 juli 2011.
Alle ouders ontvangen, voordat uw kind vier jaar
wordt, een informatiebrief, brochure en aanmeldingsformulier van de gemeente.
Ouders die al kinderen bij ons op school hebben en
een jonger broertje of zusje gaan aanmelden volgens het nieuwe toelatingsbeleid, kunnen we geruststellen. Deze kinderen kunnen we plaatsen als
eerste voorrangscriteria.
Op de website van het nieuwe stedelijke toelatingsbeleid, www.amsterdam.nl/schoolwijzer kunt u veel
informatie teruglezen.

U kunt natuurlijk 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 schoolkeuze.
Met vriendelijke groet,
Richard Schuiling en Tony Janssen, directie
ABBS Het Gein
Corn. Aarnoutsstraat 80
1106 ZG A'dam
Tel. 020-697452
directie@hetgein.nl
www.hetgein.nl

WINNAARS KLEURWEDSTRIJD
En dit zijn ze dan, ……. De winnaars van de kleurwedstrijd.
De gewonnen prijzen worden binnenkort aan hen overhandigd!

Valerio v/d Vliet
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Ellis en Emy
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Administratiekantoor

J.Schrijver
Schilderwerken

Wiggerink

ZZP-ER
PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR
AL UW SCHILDERWERK
BINNEN EN BUITEN
Voor de beste kwaliteit:
Bel of mail voor een vrijblijvende
offerte
Jacob Krüsestraat 46
1106 ZL Amsterdam Zuidoost
Telefoonnummer: 06 - 28 68 50 37
Emailadres:

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

joopschrijver@gmail.com

Kom gezellig mee wandelen!
Begeleide wandelreizen
Vierdaagse training en begeleiding
Wandeltrainingen + WandelFit
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
Eerstvolgende wandelevenementen:
12/13 maart ’s Graveland e/o
9/10 april Amsterdam ZO e/o
30 april/1mei Hilversum e/o
Avondvierdaagse 17 t/m 20 mei
www.wscdeverbinding.nl/info@wscdeverbinding.nl
Ook voor lessen reanimatie/AED en (wandel) ehbo
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LOOP DE LENTE TEGEMOET
Stichting Lenteloop en Stichting WSC de Verbinding
organiseren samen de Lentewandeling Amsterdam
ZO! op 9 en 10 april 2016. Dit keer starten we in
Gein! Het parcours gaat door Amsterdam Zuidoost
naar Ouderkerk, nog verder en weer terug. U ontmoet water en weilanden, bebouwing en natuur.
Dat alles hebben we in Amsterdam Zuidoost en omgeving!
Afstanden:
40 km - 33 km - 25 km - 20 km - 15 km - 10 km - 6
km
starttijden -afhankelijk van de afstand- tussen 8.00
en 13.00 uur
Startlocatie:
Woonzorgcentrum Eben Haëzer
Wisseloord 219, 1106 MB Amsterdam ZO
Deelname:
U kunt voorinschrijven via de website of ter plaatse
inschrijven op 9 en 10 april 2016.
Voor meer informatie zie: www.stichtinglenteloop.nl
Wandelen vanuit Matchzo
Wandelgroep:
Stg. WSC de Verbinding heeft sinds vorig jaar haar
officiële plek in Matchzo Driemond/Amsterdam
Zuidoost. Daar zijn we reuze trots op. Bent u er al
eens geweest? Het is de moeite waard van een bezoekje. Achter de bar staan altijd aardige vrijwilligers en er huizen een flink aantal sportclubs.
Wij wandelen vanuit Matchzo iedere week op maandagavond vanaf 19.30 uur zo’n 4 tot 5 kwartier met
de wandelgroep. Soms, als we daar zin in hebben,
drinken we aansluitend nog wat in Matchzo of de
dorpskroeg van Driemond. Supergezellig! Kom gewoon eens een keertje gezellig meewandelen.
Wandelevenementen:
Op 5 t/m 7 mei organiseren we “de Drie van Driemond”. We maken iedere dag een ander parcours
met pijlen en routebeschrijving. Tijdens dit meerdaags evenement kunt u 1, 2 of drie dagen meelopen. Afstanden waaruit u dagelijks kunt kiezen variëren van 10 t/m 40 km. Starttijden zijn, afhankelijk
van de afstand, tussen 8.00 en 13.00 uur
Op 18 juni vindt ons nachtevenement “Zomerse
Nacht” plaats.
Op 19 juni kunt u meewandelen met het “Zomerse
Dag”-evenement.
Beide evenementen lopen in elkaar over. U kunt de
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Zomerse Nacht starten op zaterdagavond tussen
20.30 uur en 23.30 uur. Afstanden die u ’s avonds
en ’s nachts kunt lopen variëren van ±5 tot 25 km.
De Zomerse Dag kunt u afhankelijk van uw gekozen
afstand starten tussen 4.00 uur(!) ’s morgens en
13.00 uur. De afstanden variëren van 5 t/m 50 km.
Het adres van Matchzo is: Stammerlandweg 10,
1109 BR Amsterdam/Driemond.
Meer informatie over deze wandelactiviteiten vanuit
Matchzo vindt u op www.wscdeverbinding.nl
Nog meer Amsterdamse evenementen:
Avondvierdaagse Amsterdam Zuidoost:
Dit jaar verzorgen wij de organisatie van de A4d
Amsterdam Zuidoost. Deze zal plaatsvinden van 17
t/m 20 mei. Natuurlijk kent u de avondvierdaagse
met al die wandelende schoolkinderen, maar wist u
dat ook individuele wandelaars, zowel kinderen als
volwassenen(!) zich mogen inschrijven? Kom 4
avonden door Amsterdam Zuidoost meewandelen
vanuit het Bijlmer Sportcentrum, Anton de Komplein
157, 1102 DR Amsterdam Zuidoost. U kunt kiezen
uit 5 of 10 km. Meer informatie vindt u op
www.wscdeverbinding.nl
Wandelvierdaagse van Amsterdam:
9 t/m 12 juni hebben wij voor u een parcours gebouwd voor 4 dagen wandelen in en rond Amsterdam. Iedere dag een andere richting, iedere dag
keuze uit verschillende afstanden, variërend van 10
t/m 40 km. Startlocatie: Sporthallen Zuid, Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam. Starttijden
van ±8 uur. Metro 50 brengt u er naar toe. U kunt
kiezen uit 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen.
Voor informatie over deze vierdaagse gaat u naar
www.wscdeverbinding.nl
Voor informatie over wat we nog meer allemaal
doen, zoals alle wandelgroepen en wandeltochten
in de regio Noord-Holland/Utrecht: surf naar
www.wscdeverbinding.nl
Voor al deze wandelactiviteiten zoeken we met
spoed vrijwilligers. We kunnen dit met onze stichting
niet organiseren zonder de hulp van velen. We hebben een gezellig team en de taken zijn zeer divers.
U kunt zich aanmelden om incidenteel bij de wandeltochten te helpen of zelfs wekelijks bij onze wandelgroepen. Waar nodig krijgt u van ons een cursus
of opleiding aangeboden. Informeer eens naar de
mogelijkheden. We hebben u nodig!
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Counselling RetroResource
Praktijk voor Persoonlijke
Ontwikkeling en Relatietherapie
Bewust kiezen voor meer
tevredenheid

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.

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.

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.

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

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

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

Bladzijde 20

Voorjaar 2016

GEIN3DORPER
GEIN3DORPER IN DE SPOTLIGHTS
In onze rubriek ‘Gein3Dorpers in de spotlights’ deze keer aandacht voor Bentinho Massaro
Bentinho Massaro groeide met veel plezier op in
Gein 3
Inmiddels is hij 28. Hij wist al heel jong wat zijn weg
was. Toen hij eindelijk van ons achterhaalde schoolsysteem af was, pakte hij zijn rugzak en een oude
laptop en trok 9 jaar geleden de wereld in.
Geen cent op zak maar met een groots ideaal en
dromen! Eerst naar India als Yogateacher maar al
snel was hij al het "spirituele gedoe "zat. Daar vond
hij geen antwoorden op al zijn vragen over hoe het
leven in elkaar steekt. Hij ging zijn eigen weg volgen. Hij woont nu al 5 jaar in Amerika, het leven van
zijn dromen. Hij heeft inmiddels een bedrijf met 10
mensen in dienst in Boulder Colorado.
Zijn teachings vol humor en liefde, zijn vooral gericht op empowerment van mensen en dat helpt hen
om het leven van hun dromen te creëren.
De geluksfactor te verhogen en ontspannen te leren
leven, vanuit het hart en niet volgens de ideeën van
papa, mama en de maatschappij. Vooral doen waar
je blij van wordt en je immuunsysteem versterken.
Vol vertrouwen in de toekomst, ongeacht de omstandigheden, mooie nieuwe dingen leren creëren.
Individueel en als maatschappij volkomen zelfverantwoordelijk leren te zijn. Niet meer wijzen buiten
onszelf, alles gebeurt binnen in ons eigen bewustzijnsveld. Hij maakt zelfrealisatie begrijpelijk. Hij
geeft vooral heel praktische tips om onze frequentie
te verhogen voor jong en oud om volledig open te
leren staan voor de overvloed in het leven.

Hij is vooral bekend geworden via Youtube door als
‘geinig jochie’ zijn filmpjes te plaatsen.
Mensen komen van over de hele wereld naar zijn
teachings, van jong tot soms heel oud! Vaak na jaren van zoeken en worstelen binnen onze oude systemen en religies van alle maten en soorten.
Ze volgen enthousiast de Trinfinity Academy on line, die Bentinho opgericht heeft.
www.trinfinityacademy.com
Als hij af en toe bij zijn ouders komt, zegt hij wel
eens: Pap, mam, wat is het hier klein! En dan zeggen wij weer: " Maar nog altijd heel fijn!" Zeg nou
zelf, wat hebben we hier een mooie wijk om kinderen veilig op te laten groeien. Volop de ruimte te
geven. Spelend opgroeiend, mogen blijven en worden wie ze werkelijk zijn!
Arturo en Monique Massaro

Van "gein"ig straatjochie tot internationaal erkend spiritueel leraar.
Kent u ook Gein3Dorpers die op één of andere manier in de spotlights staan of hebben gestaan? Laat
het de redactie weten: redactie@gein3dorp.nl.
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Dan besteden wij er in een volgende Gein3Dorper
graag aandacht aan!

Bladzijde 21

DE KOEIEN
Het is geen strenge winter geweest dit jaar, althans
tot nu toe, en de kudde Gasconne-koeien had het
goed in de Gaasperzoom. De ruif was gevuld, het
likblok hing klaar en als het een enkele keer vroor
hakten de vrijwilligers een open plek in de sloot. Zo
was er altijd drinkwater beschikbaar voor de kudde.
De vrijwilligers uit de buurt (Gein, Reigersbos en
Holendrecht) rijden op de fiets regelmatig rondjes
door de Gaasperzoom om te zien waar de kudde is,
wat ze doen, hoe ze er uit zien en wat de conditie
is. Een van de koeien liep enige weken geleden
steeds moeilijker. Onderzoek wees uit dat er een
blessure was aan de poot waarna de koe een poosje op de boerderij werd geplaatst. Hier hoefde ze
niet veel te lopen en kon de blessure genezen. Inmiddels is de koe weer hersteld en wel terug in de
kudde.
De vrijwilligers wordt soms gevraagd om voorlichting te geven over de koeien aan schoolkinderen.
Vrijwilliger Ineke vertelt: ‘De kinderen van de groepen 3/4/5 van basisschool 'De Regenboog' zijn met
'boswachter' Agnes Meijs de hele dag op stap geweest om te kijken wat er in de winter aan planten,
vogels en beestjes om de school te zien is. Ook zijn
de kinderen naar het natuurgebied 'De Gaasperzoom' geweest om daar de Gasconne-koeien te
zoeken, het likblok te 'proeven' en in de koeienpoep
te poeren om te kijken welke beestjes eronder zitten. De herders van de koeiengroep hebben de kinderen nog wat extra informatie over de koeien gegeven. De kinderen vonden het heerlijk om de natuur te ontdekken! Dit zijn enkele reacties van de
kinderen:
‘Serlynn: Ik vond het leuk om kleine beestjes te zoeken voor het vogeltje zodat hij kon eten. Ik zocht
pissebedden en slakken. We maakten een nestje
voor het pimpelmeesje in het midden van de boom.
Ik heb een slak en twee pissebedden gevangen in
een vergrootglaasje. Oh ja we hebben ook nog
wormpjes gevangen.

Eshan: Ik heb nooit in mijn leven zo’n koe gezien.
Een Gasconne-koe met dikke billen. Ik zag koeienpoep, heel dik en bruinig. Ik vind het zielig dat alle
stieren opgegeten worden. De herder vertelde dat
er één op vakantie is. Misschien wel naar Frankrijk,
want daar komt ie vandaan’.
Er is overigens nog plaats voor nieuwe vrijwilligers
voor de Lindenhoff vrijwilligersgroep. Wat vragen
we en wat zoeken we? Iemand met affiniteit met
natuur en dieren, en die beschikbaar is
voor minimaal twee rondes per week. Een leuke
groep vrijwilligers in de Gaasperzoom staat klaar
om je te verwelkomen en in te werken.
Mail naar: jonathan@lindenhoff.nl voor meer informatie en of aanmelden.
De wetenswaardigheden van de kudde zijn nog
steeds te vinden via Facebook:
www.facebook.com/koeiengaasperzoom
Informatie over de Lindenhoff via:
www.lindenhoff.nl/boerderij/
Informatie over het Open Tuin project van de mensen die het groenonderhoud in de Gaasperzoom
verrichten: http://lindenhoff.nl/open-tuin
En Boswachter Agnes Meijs is te bereiken via:
www.natuurlijkheden.nl
Geniet van uw verblijf in de Gaasperzoom!
De vrijwilligers

KLAVERJASVERENIGING KLAVERTJE 4
Elke vrijdagavond klaverjassen wij in Sporthal
Gaasperdam, Ravenswaaipad 5
We kaarten Amsterdams. Het is altijd erg gezellig
en we spelen niet met het mes op tafel.
Ook is er iedere week een loterij.
Aan het einde van het jaar hebben we een gezellig
uitje.
Een paar keer per jaar organiseren wij een open
toernooi. De 1e is op goede vrijdag 25 maart
2016 om 20.00 uur.
We spelen 3 partijen en hebben lekkere hapjes.
Ook zijn er prachtige prijzen te winnen in de loterij.
je kunt je hier apart voor opgeven.
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Deze avond kost slechts 2,50.
Lijkt het je leuk? Kom gerust eerst een avondje kijken. Je leeftijd is
niet belangrijk.
De contributie
bedraagt E 2,50
per week.
Voor informatie:
Mary:
0652421167
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NATUURLIJKE SPEELHEUVEL
“Mam, ik ga even huttenbouwen en pluk aalbessen voor in het toetje!”
Wat zou het leuk zijn als de buurtkinderen (6 -16
jaar) een echte natuurspeelplek hebben met klimbomen, neergelegde bomen, struiken waar je je achter
kan verstoppen en open plekken.
Waar komt deze speelheuvel?
Wij zouden dit heel graag willen realiseren en denken dat er in onze wijk een hele mooie locatie voor
is: De heuvel met bomen achter de moestuin aan
de Lambert Rimastraat.
In het voorjaar wordt de heuvel al actief gebruikt
door de kinderen, maar zomers en in het najaar is
de heuvel met bomen een verwilderde en overwoekerde plek, deze willen we graag herinrichten tot
een echt speel-voedselbos.
Het idee is ontstaan door kinderen uit de buurt,
waarbij hun moeder nu de trekker is van dit plan.
Intussen is er een clubje van 4 personen die dit plan
verder aan het uitwerken is.
De eigenaar van de grond (Groengebied Amstelland) staat positief tegenover dit initiatief en is bereid mee te werken. Het één en ander afhankelijk
van draagvlak en inzet bewoners.

Goed initiatief en mee willen helpen?
Begin april willen we een bewonersavond organiseren om verder te praten en denken over het plan.
Tevens zullen we dan meer toelichting geven over
de ideeën en hoe de vervolgstappen zouden kunnen zijn om het plan te realiseren.
Opgeven of meer informatie? Mail naar Geinspeelheuvel@gmail.nl
Blijf op de hoogte via Facebook: Geinspeelheuvel
Groetjes, Inge en Merlijn.

WATER EN VUUR IN GEIN3
GEIN3
Het nieuwe jaar begon dit jaar goed. De allerdappersten doken al op de eerste dag de Gaasperplas
in. De Nieuwjaarsduik in het gelukkig niet al te koude water was ook dit jaar weer een groot succes.
Een week later was er bij moestuinvereniging 'Op
het Landje' voor het eerst een georganiseerde
kerstboomverbranding. Vorig jaar lukte het niet om
de vergunning hiervoor rond te krijgen, dit jaar dus
wel.
De buurtbewoners die dit organiseerden hadden erg

hun best gedaan om het netjes en veilig te laten
verlopen. Geen heel groot vuur door alle bomen in
een keer te verbranden, maar een gezellig vuur van
steeds enkele bomen tegelijk. Hierdoor kon het vuur
ook langere tijd brandend gehouden worden terwijl
iedereen intussen kon genieten van de meegebrachte drankjes en lekkernijen.
Na afloop was iedereen het er over eens:
“Geweldig, volgend jaar weer!”.

Rien de Jager
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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 zaterdagochtend.

Speltherapie

NIEUW INITIATIEF IN
GEIN3:

als uw kind een extra steuntje
nodig heeft

BUURTHYPOTHEEK.NL
De voor u winstgevende samenwerking
van uw makelaar en hypotheekadviseur
in de buurt.

”Ik ben benieuwd naar jou…”
Onze samenwerking is voor u winstgevend.
Maakt u gebruik van zowel de verkoop of aankoop
van een huis, dan krijgt u korting op het advies en
bemiddelingstarief van uw nieuwe hypotheek.

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.

Kijk op www.buurthypotheek.nl
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Benieuwd?
Bel: 020-6635099
Kijk: www.extrasteuntje.nl
www.benieuwdnaarjou.com

Voorjaar 2016

HET ZELFBEELD VAN UW KIND
Als een kind…..

Beste ouders/ opvoeders:

Als een kind met kritiek leeft,
Leert het veroordelen.
Als een kind met vijandigheid leeft,
Leert het vechten.
Als een kind met spot leeft,
Leert het wantrouwen.
Als een kind met schaamte leeft,
Leert het zich schuldig voelen.
Als een kind met verdraagzaamheid leeft,
Leert het geduldig zijn.
Als een kind met aanmoediging leeft,
Leert het te vertrouwen.
Als een kind met complimenten leeft,
Leert het te waarderen.
Als een kind met eerlijkheid leeft,
Leert het rechtvaardigheid.
Als een kind met zekerheid leeft,
Leert het geloof te hebben.
Als een kind met goedkeuring leeft,
Leert het van zichzelf te houden.
Als een kind met aanvaarding en vriendschap leeft,
Leert het liefde in de wereld te vinden.

Hierbij nodig ik jullie uit om na te denken over hoe
het zelfbeeld van jullie kind eruit ziet, hoe je denkt
dat het zo gegroeid is en wat jij kan doen om het zo
nodig te veranderen.
Helene van der Heijden
Psychologe/speltherapeute
www.extrasteuntje.nl
www.benieuwdnaarjou.com

(Dorothy Lau Nolte)

LANGERLUST
The Colour Kitchen Langerlust is een leerwerkbedrijf in de horecasector met een missie. In een
samenwerkingsverband tussen Pantar en The Colour Kitchen geven we elke dag een nieuwe kans
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen bieden we een opleidingsplek
bij Langerlust met als doel doorstromen naar een
betaalde baan. Gewoon het feit dat je elke dag gaat
werken, gasten blij maakt en veel leuke collega’s
hebt, kan voor hen het verschil maken.
Zij maken op hun beurt weer het verschil voor iedereen die ze in hun leven treffen. Zij zijn niet alleen
een voorbeeld en inspiratie voor familie en vrienden, maar ook voor alle mensen die werken en te
gast zijn op onze locatie.

Buiten het eetcafé zijn wij ook een congrescentrum,
officiële trouwlocatie en verzorgen wij ook bedrijfscatering.
Verder organiseert The Colour Kitchen verschillende evenementen het gehele jaar door.
Heerlijke bbq’s, live muziek, exposities en festivals.
Op eerste paasdag wordt er een paasbrunch bij The
Colour Kitchen georganiseerd.
Iedereen is welkom op 27 maart van 11:00 – 15:00.
Voor meer informatie kunt u de website
bekijken: www.langerlust.nl
of de facebookpagina.

Dit sociale aspect, samen met de unieke locatie
maakt The Colour Kitchen Langerlust een bijzondere plek om elkaar te ontmoeten. Gelegen aan de
rand van Amsterdam op een van de mooiste plekken van Amsterdam Zuidoost. Of je nu alleen bent,
met een groepje, met de hond, te paard, zakelijk of
privé, iedereen is hier welkom.
Bij Langerlust maakt dat niet uit, je voelt je
er meteen thuis. Je bent welkom voor een kopje
koffie, een heerlijke lunch, diner of een barbecue.
Dit kan zomers buiten op het terras.
We bereiden het eten met verse en lokale producten en soms zelfs uit eigen tuin!
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BADMINTON
Gaasperdam 2 kampioen Noord-Holland!
Wist u dat de Badminton Vereniging Gaasperdam
vlakbij u in de buurt speelt en nog een aantal nieuwe leden kan plaatsen? De vereniging heeft ruim
150 leden verdeeld over competitiespelers en recreanten zowel jeugd als senioren. Training is mogelijk
op alle niveaus.
BV Gaasperdam speelde afgelopen seizoen voor
de 4e keer achtereen in de competitie samen met
spelers van Martinus Amstelveen. Doel om zo hoog
mogelijk te kunnen blijven spelen.
De senioren competitie speelde landelijk met 3
teams, waarvan twee in de 3e en één in de 4e divisie. Daarnaast nog 4 teams in de regio bestaande
uit een Hoofdklasse, een 2e, 4e en 5e klasse team.
Van alle teams zijn er in totaal 5 teams samengesteld met spelers van Martinus.
Jeugd is ingedeeld in leeftijdsklassen en speelde
momenteel U13 (C2), U15 en U19.
Bij de senioren werd het 4e klasse team (allen
woensdagavond recreanten!) nipt afdelingskampioen door een verschil in games met de nummer 2.
Jeugd C2 werd ruim kampioen met 15 punten verschil!
Zaterdag en zondag 13 en 14 februari hebben zij
om de 1ste plaats in het Regio Kampioenschaptoernooi gestreden! Gaasperdam 2 won wonder boven
wonder met twee invaldames de finale en gaan namens de regio Noord Holland in juni naar het NK
voor regioteams! Het Jeugdteam verloor helaas…

Om te kijken of het competitiespelen iets voor een
jeugdspeler wat is, speelt de jeugd van BV Gaasperdam voor de 2e keer mee in de Amsterdamse
competitie samen met Slotermeer, UVO Spirit en
Zeeburg. Zie voor meer activiteiten de Evenementenkalender op de website: onder Jeugd!
De vereniging heeft een gevarieerd ledenbestand
qua leeftijd (van 6 tot aan bijna 80 jaar ), qua geslacht en qua afkomst. Kom eens kijken en speel
kosteloos 2 keer mee op één van onze speeldagen
in Sporthal Gaasperdam.
Er is nog plaats voor jeugdleden van 6 t/m 10 jaar
en van 10 t/m 16 jaar op maandag respectievelijk
van 17:00 tot 18:00 en van 18:00 tot 19:30 uur. Trainer is Kenneth van Leeuwaarde.
Senioren recreanten op dinsdagsavond van 21:0023:00 uur en op woensdagavond van 19:00 tot
21:00 uur.
Competitiespelers zijn eveneens van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht bij
Corrie van Kampen onder nummer: 020-6974843,
e-mail: info@bvgaasperdam.nl
of zie onze website: www.bvgaasperdam.nl

Bij de senioren recreanten staat de gezelligheid
voorop, hoewel men hier niet terugschrikt voor een
zweetdruppel of een smash. Meestal wordt het dubbelspel gespeeld. Hierbij speel je samen met een
ander tegen een ander koppel. Vaak wissel je van
partner en soms speel je met een dame, soms met
een heer. Ga je voor meer inspanning dan speel je
een enkel: 1 tegen 1 of je kunt zelfs mee doen met
de competitie voor recreanten (team 4e klasse en
5e klasse).

VOLLEYBALLEN IN AMSTERDAM ZUIDOOST
Volleybal Vereniging Arena is een gezellige volleybal club in Amsterdam Zuidoost.
Het leuke van volleybal is dat je niet heel erg fit
hoeft te zijn om mee te kunnen spelen maar het is
natuurlijk wel een prima manier om in beweging te
blijven.
Bij Arena wordt er op verschillende niveaus gespeeld en dus is iedereen welkom
Op donderdagavond wordt er getraind vanaf 20.15
uur in de sporthal van de SGR-school
achter winkelcentrum Reigersbos (ingang Parkhof
Puiflijkpad bij de tennisvelden).
De recreanten spelen dan een aantal sets tegen
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elkaar, iedereen kan daaraan meedoen. Er zijn recreanten die net beginnen en nog niet echt goed
kunnen volleyballen maar deze mensen worden
altijd graag geholpen door de spelers die al wat
meer gevorderd zijn. Het maakt dus niet uit welk
niveau je hebt, je kunt bij Arena altijd terecht voor
een sportieve avond.
De vereniging heeft ook een damesteam en twee
herenteams die competitie spelen.
Er is nog plek in de teams, zowel bij de dames als
bij de heren dus iedereen die al een beetje kan spelen kan zich nog inschrijven voor de competitie.
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VERVOLG VOLLEYBALLEN
Kijk voor meer informatie op:
www.volleybalverenigingarena.nl
of neem contact op met Amy Bakker:
Tel: 0644658467
Amy.bakker@gmail.com
Dus kom een keer langs op donderdag, neem je
sportschoenen mee en doe mee!

OPEN DAG BIJ TENNISVERENIGING GEINBURGIA
Je woont in Amsterdam Zuidoost en wilt gaan tennissen bij een gezellige club. Je vraagt je dan af
waar je dat het beste kunt doen.
Is er een tennisvereniging dichtbij? Is het daar niet
te duur? Is het wel goed bereikbaar? Kan ik er makkelijk parkeren?
Is het er wel een gezellig? Is het ook leuk voor mijn
kinderen? Word je er als nieuw lid leuk ontvangen?
Kan ik daar makkelijk meedoen aan competitietennis? Kan ik daar ook goed tennisles krijgen?
Ben ik als ik een keer wil tennissen snel aan de
beurt? Als ik dan moet wachten, kan ik dan in ieder
geval lekker op het terras zitten?
Zijn er ook activiteiten als toernooien en clubkampioenschappen om aan mee te doen?
Allemaal vragen die wij volmondig met “ja” kunnen
beantwoorden.
Wacht niet langer en probeer ons uit. Kom bij ons
langs.

Op 3 april hebben wij een open dag met leuke activiteiten voor kinderen en volwassenen op onze vier
banen.
Tot slot: we zijn veel dichterbij dan alle andere tennisverenigingen in de buurt.
Wil je meer informatie,
bel dan met Geo van Dam: 06 48 76 10 83
of met Cor Kok: 06 24 98 65 81
Of kijk op tennisinzuidoost.nl.

BEWEGEN IS GOED VOOR JE GEZONDHEID!
GEZONDHEID!
Wil jij werken aan je conditie? Dat kan bij de Vereniging Conditietrainen Gaasperdam.
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 basisschool De Tamboerijn, Reigersbos 301 op maandagavond 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.

mengde groep; de overige uren trainen er op dit
moment alleen vrouwen.
Je kunt je opgeven voor een proefles bij de ledenadministratie: Betty Le Guen, telefoonnummer 0206979973 of per mail aan conditietrainengaasperdam@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!

Wat bieden wij?
•
Een gratis proefles
•
Een uur lekker trainen samen met buurtgenoten 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 een ge-
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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 belastingadvieskantoor
De heer T. Willemse
Maria Snelplantsoen 15
1106 WN Amsterdam Zuidoost
Telefoon:
Email:
Website:

020-7709444 of 06-20472100
info@checkadministratiekantoor.nl
www.checkadministratiekantoor.nl

Schoonheidssalon Fjäril
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 !
* 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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Monique de Groot
Lambert Rimastraat 54
1106 ZT Amsterdam
Tel.nr.: 06 21 888 331
www.schoonheidssalonfjaril.nl
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GOED BEZIG!
BEZIG!
Een (paar) keer per week écht bewegen, sportief
bezig zijn: het houdt je fit en gezond. We weten het
allemaal, maar toch lukt het ons niet altijd en hebben we soms een zetje in de goede richting nodig.
Zo'n dertien jaar geleden nam een vriendin me mee
naar een les van ACG ZO fit ( toen nog Aerobic
Club Gaasperdam), in de dojo van de sporthal aan
het Ravenswaaipad. Hoewel wat stuntelig tijdens de
eerste groepslessen, voelde ik me er al snel op mijn
plek. Een niet zo grote vereniging met een goede
onderlinge sfeer, een leuk en afwisselend lesaanbod en met persoonlijke aandacht van deskundige
trainers
Na al die jaren ben ik nog steeds een trouw en enthousiast lid!
Meer over ACG ZO fit:
We spelen in op actuele trainingsvormen, maar
houden daarbij natuurlijk ook rekening met de wensen van de leden.
Momenteel kun je bij ons vier lessen per week volgen:

•
maandagavond Step Shape
•
dinsdagavond Yoga
•
woensdagavond Body Shape
•
zondagochtend Body Workout
Een uitgebreidere beschrijving van de lessen, de
exacte lestijden en nog veel meer informatie vind je
op de website www.acgzofit.nl
Voor een contributie van € 25 per maand (en een
eenmalig inschrijfgeld van €5) heb je toegang tot al
deze lessen. Als je (nog) geen lid wilt worden, is dat
ook mogelijk: je betaalt dan €7 per les
Natuurlijk kun je eerst een gratis proefles volgen,
meld je dan vlak voor aanvang van de les bij de vrijwilliger.
Kom eens kennismaken, zou ik zeggen. Mannen en
vrouwen zijn van harte welkom en het maakt niet
uit, of je beginner of gevorderde bent.
Ine Liebregts

WINDSURFING
Zondag 29 mei houdt Gaasperplas Windsurfing
haar jaarlijkse Open Dag.
Iedereen is van harte uitgenodigd om zelf, vanaf
12:00 uur, te ervaren hoe het is om op een surfplank te staan en te genieten van onze prachtige
stek en relaxte club aan de oever van de Gaasperplas.
Wederom dit jaar: SUPPEN!
Stand Up Paddling is de snelst groeiende watersport ter wereld. Het is snel te leren en een prima
workout voor je spieren. De Gaasperplas (en omgeving Gein, Gaasperpark, etc.) is een mooie plek om
deze sport te beoefenen.
Op de Open Dag kan iedereen ook het suppen uitproberen.
Ideale trainingslocatie voor triatloners?
Wij hebben een fanatieke groep openwaterzwemmers en zijn opzoek naar uitbreiding van deze
groep en/of eventueel triatlon beoefenaars.
De club is in 1988 opgericht door een groep enthousiaste surfers.
Bij de club voelen mensen zich thuis die lekker van
hun sport willen genieten. Of je nu een kampioenssurfer bent of een beginner, dat speelt geen rol.
Iedereen is welkom. Naast alle ‘inspanning’ van de
sport speelt gezelligheid uiteraard een belangrijke
rol. De club heeft ook een aantal leden die puur
voor de gezelligheid komen en van het uitzicht willen genieten.
De vereniging beschikt over gediplomeerde surfinstructeurs. Er worden lessen gegeven voor beginners en voor gevorderden. En heus: iedereen kan
het leren. We hebben leden van 12 jaar (minimum
leeftijd) tot in de zestig!
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Ons clubgebouw is van alle gemakken voorzien
zoals een bar, kleedkamers met warme douches,
toiletten. Op het terrein van de vereniging staan afsluitbare containers ingericht voor de opslag van de
surfplanken van de leden. Dus geen planken meer
op zolder, in de schuur of ergens anders in huis.
Het terrein is afgesloten en niet toegankelijk voor
niet-leden.
Tijdens de Open Dag wordt de mogelijkheid geboden om door middel van een proefles, gegeven
door een gediplomeerde surfinstructeur, te ervaren
hoe leuk het is om op een surfplank te staan en jezelf over het water voort te bewegen. Wil je hieraan
deelnemen, neem dan zwemkleding en een handdoek mee (ook handig als je een sup wilt uitproberen), wij zorgen voor de rest.
De Open Dag is van 12:00-17.00 uur op de Driemondweg 25 (vlak bij Ballorig). Dit is aan de zuidoever van de Gaasperplas en zal op de dag zelf door
middel van pijlen worden aangegeven. Er is volop
gratis parkeergelegenheid.
Telefoon 06-21303842 en kijk ook eens op onze
website: www.gaasperplaswindsurfing.nl
Speciale aanbieding: bij aanmelden voor lidmaatschap op de Open Dag hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden!
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PESO’S TERUG NAAR EIGEN LAND
Hij wordt niet alleen gelezen, de GeinDrieDorper,
maar mensen worden er ook door geactiveerd. Dat
blijkt maar weer eens;Na de oproep in de laatste
krant hebben Laura en Dick contact hebben gezocht met de ‘muntenman ‘- voorheen Brinkieboer –
met het voorstel de munten en biljetten uit genoemde landen mee te nemen als ‘vakantiegeld ‘.
“Het derde stel uit Gein3 dat de weg dus heeft gevonden”, zei ik tegen mijzelf. Want in de afgelopen
jaren zijn er inmiddels al jarenlang Gein3bewoners
die de Indonesische rupiahs ( jaarlijks) overnemen.
Alsook anderen die steeds informeren of er ‘nog wat
uit hun vakantieland in depot is ‘. Een tijdje geleden India’se rupees en pasgeleden de ZuidAfrikaanse randen. “Ja, geef ook die kleine muntjes
maar mee, het strooigoed zeg maar, want dat raken
we wel kwijt aan bedelaars die we tegen komen. “
Zo gezegd, zo gedaan. En tijdens de vakanties van
dit laatste stel, krijg ik dan telkens een foto toegestuurd waarop glunderende gezichten te zien zijn
van degenen die de gelukkigen zijn geworden.
“ Maar hoe gaat dat dan allemaal precies, breng je
dat geld dan niet gewoon naar ‘De Bank' om te wisselen?” Hoe vaak krijg ik dit nog jaarlijks te horen?
Nou ja, de Nederlandse biljetten nog steeds wel.
Zo’n twee of drie keer per jaar naar De Nederlandse
Bank op het Frederiksplein. Dat kan nog tot 30 december 2031, de allerlaatste dag waarop die biljetten nog vereurotiseerd kunnen worden. Nee, de
muntjes niet, maar die blijven welkom. Een Souvenirwinkel uit Pijnacker koopt die op, zoals ook de
oude centen en stuivers. De laatste voor drie euro
per kilo. De andere munten worden op jaartal gelegd, zodat je je partner die dit jaar 66 jaar wordt
kunt verblijden met muntjes op de verjaardagskaart
uit 1950 als je snapt wat ik bedoel. Daarnaast gaan
alléén maar de Duitse marken, Oostenrijkse schillingen en Spaanse peseta’s – zowel biljetten alsook
munten – naar de Nationale Banken in betreffende
landen zoals Keulen, Wenen en Barcelona. En in
die drie laatste landen is nog steeds geen einddatum vast gelegd.
Al die meer dan honderd overige (!) landen gaan
allemaal via..via. Allerlei netwerken van kennissen,
familieleden, buurtbewoners en ja, óók via Gein3bewoners naar de landen van herkomst. Met tien
procent korting is dit een win – win situatie. Met de
opbrengst voor allerlei goede doelen. In het begin
( voorjaar 2001) alleen ‘t Brinkie. Daarna
( 2002) kwamen daar de kinderboerderijen Bijlmerweide en Gliphoeve bij. Vanaf begin 2005 projecten
in ‘verweggistanlanden' zoals Sri Lanka na de
tsunami, India, Haïti, Pakistan enz.enz. En sinds
september één derde ook naar de Vluchtelingen.
Aanvankelijk twee maanden naar de grote Hulporganisaties zoals Rode Kruis enz. en vanaf november ook naar projectjes en activiteiten van de
‘nieuwe buren‘ in de opvangcentra in Amsterdam:
voor 700 euro werden er koffers en tassen gekocht
voor de verhuizing naar elders, kapperspullen, een
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bezoekje van 40 kinderen naar Circus Zanzara in
het Westerpark tijdens de kerstvakantie, een bijdrage aan de Valentijnslunch, een bedrag van 500 euro naar het project Time Being van de Regenboog.
Ook dit jaar 2016 gaat 1/3 van de opbrengst ( in
2015 meer dan dertig duizend euro ) naar ditzelfde
doel. Die andere 1/3 naar de 16 kinderboerderijen in
Amsterdam en 1/3 naar de ‘verweggistanprojecten’
in India en Ghana. Zie verder op de website (én
Facebook) van Muntenactie.
En, oh ja, op 1 april viert deze inzamelactie vanuit ‘t
Brinkie inmiddels haar derde Lustrum. Na vijftien
jaar zijn wij nog steeds maatjes: Bert en ik. Bert
zorgt steeds weer voor allerlei opgeknapte melk(Brinkie)bussen, waarvan er ook een bij Jumbo in
Gein staat. De afgelopen week heeft hij de 78e afgeleverd. Opbrengst voor het nieuwe project voor
vluchtelingen op de Mauritskade 17a van Gastvrij
Oost: Hoost genaamd, waarvan laatst op Brandpunt
beelden te zien waren. Aanleiding om dit artikeltje te
schrijven. “Zwaan-kleef-aan“, het goede voorbeeld
van die drie stellen uit Gein 3 vraagt zeker navolging!
Toon Borst,
de muntenman

‘T BRINKIE
Na een natte winter hopen wij op een beter voorjaar, zodat de dieren weer fijn op de wei kunnen.
Zoals U heeft kunnen zien, dartelt er een nieuw kalf
rond. Ze heet Klaartje en is een raszuivere rode
blaarkop.
Wij verwachten eind maart de eerste lammetjes.
Ook komen er weer kuikentjes rond Pasen.
Traditioneel kunnen de kinderen weer op 1ste paasdag eieren komen zoeken. Aansluitend zijn er paasknutselactiviteiten in onze educatieve ruimte.
Op 10 april a.s. is er een minimarkt op t’ Brinkie
vanaf 12u. Waar iedereen natuurlijk van harte welkom is.
De grote voorjaarsmarkt is op zondag 22 mei. Op
het terrein vindt U weer kramen vol met allerlei hebbedingetjes, apparatuur, computers, audio, boeken
enz. En er is natuurlijk onze veiling rond 13.00 uur.
Brinkie’s verjaardag vieren wij op zondag 19 juni.
Het programma blijft nog even een verrassing. De
toegang is zoals altijd gratis.
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LAAT NIEMAND IN EENZAAMHEID STERVEN
Veel ouderen zijn eenzaam in de laatste levensfase
en sterven alleen. Thuis maar ook in het verpleegof verzorgingshuis. Dat komt o.a. omdat de kring
van mensen om hen heen steeds kleiner wordt en
het de verzorging vaak aan tijd ontbreekt. Wanneer
het levenseinde nadert heeft men dikwijls extra behoefte aan iemand die aanwezig is, die tijd en aandacht kan geven. Het is voor niemand fijn om in
eenzaamheid te sterven. Vrijwilligers kunnen hierin
veel betekenen.

VPTZ-Amsterdam is onderdeel van Markant, centrum voor mantelzorg. Voor informatie en aanmelding: T. (020) 886 88 00 / info@markant.org
Bij voorbaat veel dank en met vriendelijke groet,
Constance Sanders, Communicatieadviseur

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 ondernemen. Er zijn vrijwilligers nodig voor mensen die thuis willen sterven en voor
mensen die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven en terminaal zijn. Ervaring is niet nodig. Wel
betrouwbaarheid, betrokkenheid, inlevingsvermogen en het hart op de goede plaats. Vrijwilligers krijgen een goede training, begeleiding en onkostenvergoeding.

Foto: Constance Sanders

LID WORDEN!?
WORDEN!?
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 blijven 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

WHAT’S NEXT?

ADVERTENTIE-TARIEVEN :

De volgende Gein3Dorper verschijnt rond
21 juni 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 adressen 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.

Pagina b x h (mm)
1/4 A4 79 x 121(staand)
1/2 A4 167 x 122 (liggend)
1 A4 hele pagina
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Prijs
€ 65,=
€ 110,=
€ 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.
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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!

