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VAN DE REDACTIE
Dit is hem dan, de laatste Gein3dorper van 2016.
Een relatief rustig jaar. We sluiten dit jaar af met
een succes verhaal van een kunstenaar, dierengein, de koeien en andere dierenverhalen.
Ivo verwent ons met een kerstrecept en we mogen
weer een kijkje nemen in een tuin.
Wat zal 2017 gaan brengen? De realisatie van een
jachthaven? Woningbouw? Meer of andere commerciële evenementen in het park?
Groener worden van de wijk door meer gebruik te
maken van alternatieve bronnen? Of worden er wat
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kleinere buurtinitiatieven ontwikkeld?
Laten we beginnen met het goed afsluiten van
2016. De redactie van de Gein3dorper wil iedereen
dan ook een hele mooie, veilige en gezonde jaarwisseling toewensen! En iedereen natuurlijk het allerbeste wensen voor 2017!
Voor de mensen die nog een goed voornemen zoeken,.... sluit je aan bij de redactie van de Gein3dorper en beteken op een andere manier iets voor je
wijk.
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ZONNEPANELEN
Zonnepanelen: voor niets gaat nu echt de zon op in Amsterdam!
Wij, Hella en Ronald wonen al weer bijna een jaar
naar volle tevredenheid op de Jan Nautahof. We
hebben besloten om ons dak op het zuiden te gaan
gebruiken voor het opwekken van onze eigen
stroom: we gaan zonnepanelen laten installeren.
Tijdens het vergelijken van offertes viel het mij op
dat het nu in Amsterdam mogelijk is om helemaal
zonder kosten en zonder eigen geld zonnepanelen
te gaan nemen én er zelfs direct aan te gaan verdienen! Ik zal dit duidelijk maken met de volgende
korte berekening. De cijfers zijn afkomstig van de
meest gunstige offerte (ik heb er 5 ontvangen en
vergeleken).
Op ons dak passen 9 panelen. Die leveren per jaar
gemiddeld 2530 kwh op. Daardoor besparen wij op
onze energierekening 2530 x 0,19 (gem. prijs kwh)
= € 480 per jaar. Het systeem gaat minimaal 25 jaar
mee. Ieder jaar wordt de opbrengst van de panelen
wel ietsjes minder (0,5% p.j.).
De totale kosten voor het systeem, inclusief alle
montage zijn € 3611. Na ± 12 jaar moet de omvormer worden vernieuwd: € 531 (excl. montage).
Via de gemeente Amsterdam is het nu mogelijk om
een energielening aan te vragen voor energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen. De enige voorwaarde die wordt gesteld is een check op
kredietwaardigheid bij de BKR. Er zijn geen inkomenseisen. Deze lening moet in 10 jaar worden
afbetaald met een vast bedrag per maand (= annuïteit). De rente is 1,7 %. Door het totale bedrag te
lenen, dus € 3611, is het per jaar af te lossen bedrag € 396 (bron: berekenhet.nl)
Wat kost het?
Niets. Je hebt géén eigen geld nodig.
Wat levert het op?

In de eerste 10 jaar: je verdient ± € 475 (gem. besparing elektra) – € 396 (lening) = € 79 per jaar.
In de volgende 15 jaar: je verdient ± € 460 per jaar
(de lening is afbetaald; opbrengst neemt iets af)!
Bovendien:
In het eerste jaar krijgt je als particulier de betaalde
btw terug. Dit is € 626 (de 21% btw in 3611) – € 60
(= te betalen btw over opgewekte stroom) = € 566.
Dit bedrag kun je opzijzetten om na ± 12 jaar te besteden aan een nieuwe omvormer.
Conclusie
De gedaalde prijzen van zonnepanelen in combinatie met de zeer gunstige energielening van de gemeente Amsterdam maakt het nu mogelijk om helemaal kosteloos op zonnepalen over te gaan. Sterker
nog: je verdient er direct aan! Dus: draag bij aan je
portemonnee én aan het milieu en doe met ons
mee! Hoe meer we zelf kunnen opwekken hoe minder fossiele brandstoffen er verbrand hoeven te
worden.
Wil je wel maar heb je geen zin in de administratieve rompslomp? Voor een kleine vergoeding help ik
je daar graag mee. Als je meer wilt weten kun je mij
altijd benaderen via
info@praktijkronald.nl.
Ronald van Aalten,
Jan Nautahof 70

JACHTHAVEN LANGERLUST
Een jachthaven in de Gaasp ?
Er worden plannen gemaakt voor een kleine jachthaven in de Gaasp ter hoogte van Boerderij Langerlust .
Aan een 200 meter lange loopsteiger parallel aan
de wal, met dwars daarop 5 korte loopsteigers, kunnen 50 aanlegplaatsen gerealiseerd worden. Een
deel vaste ligplaatsen en een deel passantenplaatsen, zodat Boerderij Langerlust ook per boot bereikbaar zal worden.
De bedoeling is dat er voldoende elektrische oplaadpunten bij de aanlegsteigers komen om ook
elektrisch aangedreven boten een ligplaats te kunnen bieden.
Het plan is een particulier initiatief, waar het stadsdeel Zuidoost positief tegenover staat.
Om het plan te kunnen verwezenlijken zoekt de
initiatiefneemster bezitters van boten die eigenaar
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willen worden van een vaste ligplaats.
Wil je hier meer over weten, neem dan contact op
met initiatiefneemster Aimee Cox: a.cox@live.nl

Winter 2016

OGENLUST IN LANGERLUST
MIjn naam is Ruud van der Duin. Ik ben kunstenaar.
Toen ik in 2008 in Amsterdam kwam wonen, ben ik
mijn omgeving gaan bestuderen, tekenen en schilderen. Als je verhuist verdwijnt niet zo maar het oude en verschijnt niet zo maar het nieuwe. Dat heeft
tijd nodig en aandacht: waar ben ik eigenlijk? In mijn
geval was dat Reigersbos - en wijde omgeving!
Ik ben dus geen Gein3dorpeling, maar ik mocht van
de redactie toch een stukje schrijven voor de Gein3dorper omdat het gaat over schilderijen van de omgeving (o.a. de Gaasperzoom) die bij boerderij Langerlust hangen, en omdat ik één van de koeienherders ben (in de Gaasperzoom).
Afgelopen zomer opende ik een expositie van mijn
schilderijen in restaurant Langerlust aan de Gaasperplas. Aanvankelijk voor drie maanden. Toen de
volgende exposant had afgezegd, werd mij gevraagd of de schilderijen langer konden blijven hangen. Weer iets later kwam het verzoek of mijn schilderijen ‘permanent’ in Langerlust konden hangen:
De schilderijen, de omgeving, en de plek (de oude
boerderij Langerlust) vormden één geheel. Ik was
zeer vereerd en omdat ik ook van anderen had gehoord dat alles mooi op elkaar aansloot, ging ik natuurlijk in op het verzoek. Inmiddels zijn er drie schilderijen verkocht en vervangen door drie ‘nieuwe’.
WAAR IK BEN
Blijft toch diep in de grond een vreemd raadsel
Iets waar ik niet uit kom altijd aarzel
Ik zie iets buiten en hoor iets binnen
Ben ik dan binnen of buiten zinnen?
Een schilder probeert zijn ogenlust niet te temmen,
maar eerder te leren kennen. Hij is niet alleen gefascineerd door wat hij ziet met die ogen, maar
vooral ook door wat dat met hem doet. De drang om
daar uitdrukking aan te geven, kan zo sterk zijn dat
hij verf en penseel pakt en als het ware die opgewekte lust zelf laat schilderen. Dat veroorzaakt
soms dat spannende, onwerkelijke gevoel dat het
niet de schilder is die aan het werk is, maar iets of
iemand anders.
Het zijn niet alleen de ogen die dit teweeg kunnen
brengen. Als ik ergens loop, dat kan buiten de stad
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zijn maar ook in het centrum, komen er vaak onverwachte melodieën op. Maar ook herinneringen en
daarmee gepaard gaande gevoelens. Al die dingen
kleuren ook wat ik zie en wakkeren mijn ogenlust
soms zo heftig aan, dat ik stil moet blijven staan.
Dat zorgt er voor dat in datgene wat ik op dat mo-

ment zie, en wat al deze dingen op de een of andere manier oproepen, dat daarin die ogenlust zich
gaat nestelen. Wanneer ik daar later een tekening
of schilderij van maak, is mijn enige streven dat alles wat die lust opgewekt heeft, daarin zijn weerslag
vindt, zodanig, dat wanneer ik er naar kijk, alles
weer net zo tot leven komt als op het moment toen
ik het onderging en even niet meer verder kon lopen.
Dan hoop ik dat wanneer anderen mijn werk onder
ogen krijgen, zij ook hun eigen ogenlust ondergaan,
en hopelijk hun eigen melodieën horen.
De onderstaande triptiek bestaat uit het schilderijtje
van de Gaasperplas waarmee ik de jury-prijs won
van Mijn Kunst in 2013.
Op het tweede schilderijtje ben ik wel en niet een
doek aan het beschilderen, in de werkelijkheid of
niet?
Het derde schilderijtje is wat er overblijft: een ‘leeg’
doek; dat naast een eindpunt ook een beginpunt
kan betekenen: wat zullen we nu weer eens gaan
schilderen?
Veel kijkplezier bij Ogenlust in Langerlust!
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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
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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
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DIERENGEIN
Claartje is met haar 17 jaar het oudste hondje wat
ooit in deze rubriek geschitterd heeft en de kans is
heel klein dat er ooit nog een ouder hondje zál figureren. In mensenjaren zou zij 119 jaar oud zijn, dus
het is niet zo gek dat haar oren, ogen en neus het
een beetje laten afweten en ze af en toe even niet
weet welke kant ze op moet. Toch word ik begroet
met waaks geblaf als ik binnenkom, maar kort daarna kruipt madam lekker weer in haar warme mandje
bij de verwarming. De herfst is eindelijk echt aangebroken en eigenaresse Marja overweegt om maar
een vestje voor de oude dame te gaan breien omdat ze buiten loopt te rillen. Er zit niet veel spek
meer op de oude botjes, maar ze is nog levenslustig
genoeg om het zeker nog een poos vol te houden.
Claartje werd in het vorige millennium op Prinsjesdag geboren nadat een Spaanse schone een scharrel had gehad met de Beagle van de buren. Het gezin van Marja had altijd konijnen gehad, maar nu de
kinderen 10 en 14 jaar oud waren vonden ze het tijd
worden voor een “écht” huisdier. Na veel research
was de keuze gevallen op een Hollandse Smous,
maar daar bleken enorme wachtlijsten voor te bestaan. Toen Marja dus hoorde dat een vriendin van
haar schoonzus een ongepland, zogenaamd oepsnestje had, ging het gezin bij de puppies kijken en
was meteen verliefd.
Door de verhalen die Marja vertelt, wordt duidelijk
dat Claartje een echt gezinshondje is, de hele familie is dol op haar. Toen Marja’s zoon nog thuis
woonde, kwamen zijn vrienden af en toe poker spelen en ook bij hen was Claartje populair. Ze hebben
zelfs een eigen FaceBook pagina voor haar gemaakt: Claartje Neering.
Als pup is Claartje eens in het water gevallen omdat
Marja’s zoon aan de overkant liep. Gelukkig zat ze
wel aan de lijn en was ze er dus snel weer uit gevist. Sindsdien is Claartje bang voor water. Als het
héél warm is wil ze wel eens tot haar buik het water
in lopen, maar zwemmen ho maar. In zee durft ze
helemaal niet.
Naar andere honden toe is Claartje niet heel sociaal. Heel vroeger speelde ze weleens met honden
van haar eigen formaat, maar dat is lang geleden.
Vroeger liepen Marja en Claartje vaak met de broer
van Claartje en diens vrouwtje in het natuurgebied.
Witte hondjes houdt Claartje niet zo van en ze is
een beetje bang voor herders. Als ze een angstig is
trekt ze een lipje op, maar als een andere hond nog
banger is dan zij, dan kan ze aardig kattig zijn. Nu
negeert ze andere honden eigenlijk maar liever.
Katten op straat dienen te worden verjaagd. Er wonen vroeger echter katten op de hoek die behoorlijk
uit konden halen naar honden. Om die specifieke
katten liep ze na zo’n aanvaring met een grote boog
heen.
Marja’s schoonzusje had voor haar eigen hond
Tjoekie en Claartje ieder een knuffel gekocht. Tjoekie had die knuffel binnen de kortste keren gesloopt,
maar Claartje heeft hem nu nog steeds. Als ze ie-
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mand bij de deur komt begroeten, dan neemt ze
altijd die knuffel mee.
Claartje gaat altijd mee als de familie tussen Kerst
en Oud en Nieuw op vakantie gaat met een groep
vrienden en familie. Als er dan gewandeld werd was
Claartje natuurlijk ook van de partij. Ze liep iedere
wandeling wel 10 x want ze zag het als haar taak
om de groep bij elkaar te houden. Tegenwoordig
blijft ze lekker in het huisje bij de kachel liggen!
Claartje is altijd heel dol geweest op eten, maar de
laatste tijd eet ze steeds moeilijker. Wat ze wel
graag lust is rosbief, dus dan krijgt ze dat maar. De
laatste dagen springt ze ook niet meer zelf op haar
kleedje op de bank en als je haar erop zet springt
ze er meteen weer af. Dat brengt onvermijdelijk de
vraag of ze denken dat er een andere hond zou komen als Claartje er ooit eens niet meer is.
Marja’s man zou het wel willen en zelf denkt ze dat
ze het wandelen wel heel erg zou gaan missen,
maar eigenlijk wil ze nog niet over die vraag nadenken en dat is natuurlijk heel logisch. We hopen dat
Claartje nog heel lang van het leven mag genieten.

Tipjes van het seizoen:
•
In ons park komt het niet zo veel voor, maar
veel mensen gaan misschien ook weleens
naar een bos. Het is dan goed om te weten
dat eikels bijvoorbeeld heel giftig zijn voor
honden omdat ze looizuur bevatten. Ook dennenappels kunnen honden beter niet eten
omdat die levensgevaarlijke verstoppingen in
het maag/darmkanaal kunnen veroorzaken.
Van kastanjes is het risico dat ze naar binnen
schieten als de hond ze in de bek neemt en
omdat ze zo glad zijn kunnen ze de slokdarm
blokkeren. Van paddenstoelen is bekend dat
sommigen behoorlijk giftig kunnen zijn voor
mens en dier. Pas dus op met zo’n beetje
alles wat de herfst zo fraai maakt.
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DE LINDENHOFFKOEIEN
Sinds 2013 lopen er runderen van De Lindenhoff in
de Gaasperzoom. Het Groengebied Amstelland
ging daarvoor met De Lindenhoff een driejarig contract aan. Nu is het tijd voor een evaluatie. De koeien hebben veel positieve maar ook enkele negatieve reacties teweeg-gebracht. In de meeste gevallen
hebben de koeien echter een meerwaarde voor de
bezoekers van de Gaasperzoom. De Gasconne
koeien begrazen het gehele gebied. Het invoeren
van dit begrazingsbeheer heeft geleid tot een kostenbesparing die het mogelijk maakt de gebieden te
blijven beheren. Daarnaast is het een leuk en vernieuwend recreatiegebied geworden, vindt Groengebied Amstelland. En heel anders dan de gebieden die zij al in beheer heeft. Een groep vrijwilligers
doet regelmatig de ronde in de Gaasperzoom, let op
het welzijn van de kudde en beantwoordt vragen
van het publiek. Sommige 'herders' doen dit al vanaf het begin van het project. Zoals de healthmanager. Groengebied Amstelland is tevreden met de
huidige gang van zaken. Daarom is een positief advies gegeven aan het Recreatiegebied NoordHolland om het contract met Lindenhoff te verlengen.
Voor de healthmanager is het jaar voorbijgevlogen:
“We namen afscheid van een paar koeien en we
kregen er ook weer nieuwe voor in de plaats…zo
gaat dat. De koeien hebben ook voor de laatste
keer afscheid genomen van hun grote vriend stier
Hades…deze keer voor altijd. De jonge generatie
koeien waarvan er volgend jaar een paar bij de kudde zullen komen, zijn dochters van hem en hen bevruchten is niet wenselijk.
Dirco, eigenaar van Hades, had dit jaar besloten dat
het beter was om Hades niet meer in de zoom te
laten dekken…het gaf toch wat onrust onder de bezoekers. Hoewel Hades een uiterst rustige Fransoos was die zich als een rechtgeaarde Fransman
voornamelijk bezig hield met eten en ‘les femmes’.
Hij heeft zijn werk weer goed gedaan en hoewel we
nog niet zeker weten of alle koeien weer drachtig
zijn, zie je bij een groot aantal de buiken al weer
goed groeien. De drachtigheidsscan die de dierenarts aan het eind van het jaar gaat maken zal de
uitslag geven over hoeveel nieuwe snuitjes we in

het voorjaar kunnen verwachten.”
Er kwamen ook nieuwe herders bij dit jaar, een van
hen vertelt zijn ervaringen:
“Vreemde hobby’......vonden mijn collega's toen ik
ze afgelopen april vertelde dat ik koeien-vrijwilliger
was geworden voor de koeien in de Gaasperzoom.
Ik wist namelijk uitsluitend iets van koeien op culinair gebied. De aanleiding was een oproep op Facebook waarin nieuwe vrijwilligers werden gevraagd. Ik reageerde omdat ik het project van het
begin af aan bijzonder vond. Loslopende koeien
achter in onze wijk! Aanvankelijk was ik wat onzeker, maar dat kwam door de onbekendheid. Ik heb
snel bijgeleerd. Ik wil graag een aantal wetenswaardigheden met u delen (voor zover u nog niet op de
hoogte was). Overdag lopen we regelmatig een ronde in de Gaasperzoom. Gedurende de kalvertijd
lopen wij elk uur een ronde en proberen wij zo lang
mogelijk bij de kudde te blijven. We tellen dan het
aantal runderen, controleren of zich dieren afzonderen en houden hun gezondheid in de gaten. Ook
staan wij regelmatig bezoekers van de Gaasperzoom te woord. Indien noodzakelijk (koe in de
sloot.....) hebben wij direct contact met de beheerder. De meeste bezoekers (veelal buurtbewoners)
vinden het een leuk project. Een klein aantal vindt
het niks. Hier hebben wij begrip voor; er zijn altijd
ongemakken. Poep op de stoep; koe op het pad.....
Laatst sprak iemand mij aan en zei: ‘Er is genoeg
ruimte voor mens, hond en koe’. Vreemde hobby?
Niet meer!”
Wekelijkse updates over de kudde vindt u op Facebook Koeien in de Gaasperzoom.

VERVOLG WIJ MAKEN ONS ZORGEN
Beste buurtbewoners,
Hierbij wil ik jullie bedanken voor alle reacties op het
stukje betreffende onze zorgen over de natuur in de
Gaasperzoom.
Het blijkt dat veel mensen onze zorg delen, sommigen gaat vooral de natuur ter harte, anderen hebben echt last van de koeien.
Henk Meuleman, locatiebeheerder Groengebied
Amstelland, heeft ook op het stukje gereageerd met
een bezoek aan het park samen met Finette van
der Heide (ecologe) en heeft een mail aan mij ge-
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stuurd met hun bevindingen. Daar heb ik weer op
geantwoord.
Omdat het te veel wordt om deze hele mailwisseling in de Gein3dorper te plaatsen, zijn deze
mails op de webpagina van de Gein3dorper te vinden (www.gein3dorp.nl).
Namens de BBB (Bezorgde Buurt Bewoners)
Hartelijke groeten,
Helene van der Heijden
heleneh@xs4all.nl
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DE HAVIK
Elk jaar kiest Groengebied Amstelland een plant- of
diersoort als voorkeurssoort die extra aandacht
krijgt. We begonnen vorig jaar met de smient, de
vogel die het logo van het Groengebied siert.
Smienten komen in het winterhalfjaar heel veel voor
in Amstelland. Dit jaar hebben we gekozen voor een
dier dat zich minder vaak laat zien: de havik. Vanwaar deze keus?
Het steeds meer voorkomen van de havik (en andere roofvogels) laat een positieve ontwikkeling zien,
die we graag onder de aandacht willen brengen en
die tegenover zorgwekkende trends als klimaatverandering, vermesting, verdroging enzovoorts staat.
Vijftig jaar geleden waren roofvogels in Nederland
vrijwel afwezig. Roofvogels staan aan de top van
een voedselpiramide: ze kregen met hun prooidieren zo veel gestapeld gif binnen dat ze het loodje
legden. Deze gifophoping in het milieu is wezenlijk
verminderd, na de bewustwording ervan in de jaren
zestig. De gevolgen ervan zijn, zij het met moeite,
omkeerbaar gebleken. De havik en andere roofvogels, en ook andere roofdieren als marterachtigen
herstellen zich langzaam aan. Zo is de otter onlangs
waargenomen bij het Naardermeer.
De havik is een ambassadeur van deze blijde boodschap.

3 kraaien proberen havik te verjagen, foto Theo van Lent

De havik is een grote roofvogel (de vrouwtjes zijn
groter dan een buizerd, de mannetjes wat kleiner),
donkergrijs van boven en licht van onder, met een
opvallende wenkbrauwstreep en puntiger vleugels
en minder brede staart dan een buizerd. De borst is
fijn gebandeerd, maar dat is uit de verte moeilijk
zichtbaar. Ze kunnen snel vliegen, al klappen ze vrij
traag met hun vleugels waarna ze recht vooruit glijden. Je ziet ze soms vanuit grote hoogte duiken op
hun prooi.
Haviken leven in bossen met geschikte nestbomen,
waar open land om te jagen in de buurt is. De recreatiegebieden vormen dus gunstig terrein. Ze maken
enorme nesten (horsten) in bomen, die jarenlang
gebruikt worden. Soms hebben ze meerdere nesten
in een gebied en wisselen ze per jaar van nest om
parasieten te vermijden.
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In Groengebied Amstelland zijn dit jaar (2016) twee
nesten geweest waarin een jong is grootgebracht.
De haviknesten zaten in de omgeving van de Gaasperplas in een berk en in De Hoge Dijk in een populier. Beide nesten zijn vorig jaar ook bezet geweest.
In beide nesten is één jong succesvol grootgebracht. In succesvolle jaren kunnen dat er wel drie
of vier zijn. In Over-Amstel is ook een havikhorst
(geweest), maar daar is dit jaar geen activiteit gerapporteerd.
Dit lijkt niet veel, maar haviken jagen in gebieden
die honderden hectaren groot zijn. We kunnen ze
dus overal in Amstelland tegenkomen. Haviken zijn
gespecialiseerd in het overrompelen van vogels als
prooi, maar ze slaan ook andere dieren. Het menu
bestaat uit houtduiven, kraaiachtigen, fazanten,
spreeuwen, ratten, konijnen en hazen. Weidevogelbeschermers zijn uiteraard niet blij met haviken in
de buurt. Dat haviken ook kraaiachtigen kunnen
verschalken stemt ze hopelijk welwillender.
We vermoeden dat de havik vorig jaar tot zes keer
toe een kip soldaat heeft gemaakt in het park van
Wester-Amstel. De havik is er waargenomen en een
aantal dagen achter elkaar vonden we (helaas) de
resten van een kip, waarbij de veren geheel intact
waren. Dat is geen werk van een vos, rat of marter,
alleen haviken trekken de veren uit inclusief de
schachtpunt. Alleen de haan en twee kippen, verscholen onder de bramenstruiken, hebben deze
schaftpartijen overleefd.
Haviken leven verborgen. Je ziet ze dus niet regelmatig. De beste kans maak je in het vroege voorjaar
als er thermiek in de lucht is: dan kun je haviken
hoog in de lucht zien schroeven en baltsen.
Wat doet Groengebied om de havik te ondersteunen? Om te beginnen willen we graag zo veel mogelijk weten van de haviken in ons gebied, waar
zitten ze, hoeveel jongen brengen ze groot, waaruit
bestaat hun prooi. Daarom faciliteren we de onderzoeker(s) van SOVON zo veel mogelijk. Bekend is
dat haviken geen verstoring rond hun nest verdragen. Kennelijk is er voldoende rust aanwezig rond
de huidige havikshorsten, maar Groengebied zal er
rekening mee houden en verstoring zo veel mogelijk
tegengaan.
Finette van der Heide

Havik in de Middelpolder, foto Theo van Lent
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GELUKKIG NIEUWJAAR
Als u dit leest beste lezer, dan heeft u de feestdagen voor de deur staan, het kerstmenu is al besloten en zij die zich extreem goed voorbereiden hebben de boodschappen al gedaan. Ik weet niet wat
het is maar ik vind de feestdagen elk jaar leuker
worden. Misschien komt het omdat de kinderen wat
ouder worden en ze nu ook echt snappen wat lekker eten inhoudt en misschien komt het omdat ik
zelf wat ouder word en gewoon geniet van de momenten die warm en gezellig zijn.
Hoe dan ook, ik heb er zin in. Zelf heb ik op het moment dat ik dit schrijf nog geen idee wat ik ga maken en misschien is het leuk om de overpeinzingen
die mij tot een menu brengen hier samen met u op
papier te delen.
Mij is gevraagd om het hoofdgerecht voor eerste
kerstdag te bedenken, en als ik heel eerlijk ben
word mij elk jaar gevraagd om het hoofdgerecht te
bedenken. Domweg omdat ik weet hoe je een
maaltijd voor zoveel mogelijk mensen warm op tafel
krijgt, al doende leert men!! Ik ben van de grote
stukken vlees, hele ham(2013), lamsbout(2014),
wildstoof(2015).
Terwijl ik dit schrijf schieten de gedachten door mijn
hoofd, ik zie rundvlees, grote stukken aan één stuk
gebraden en dan aan tafel gesneden met een
zachtzure saus, ik zie warme stoofperen, puree met
spruitjes en spek, rode kool met appel en kaneel, ik
zie ossenhaas, nee ik zie entrecote, een grote entrecote in z’n geheel gebraden met rozemarijn en
een grote hoeveelheid gepofte knoflook, jaaahhh
dat wordt het. Geserveerd met een zelf geslagen
bearnaisesaus, oh wat een feest, een maaltijd is
geboren!!
Nu moet ik mijn gedachten ordenen en opschrijven
wat ik nu precies ga maken zodat ik dit kan omzetten in een boodschappenlijstje en een “mis en
place“ lijst, dat zoveel betekent als een lijstje met
daarop de handelingen beschreven die ik moet
doen om dit gerecht in elkaar te zetten. Ik ben een
creatieveling wat inhoudt dat ik ook best wel chaotisch ben en wat dan weer inhoudt dat ik met lijstjes
moet werken om niks te vergeten.
U zal ik trakteren op een tweetal recepten en wel
die van de geheel gebraden entrecote en die van de
béarnaisesaus, geniet ervan en ……
Gelukkig Nieuwjaar.

Zet het vlees met pan en al in de oven en wacht
rustig tot u de thermometer hoort bellen, dat duurt
ongeveer een uur.
Haal het vlees uit de oven, draai die uit en zet de
dienschaal in de oven. Laat het vlees 10 minuten
rusten en snijd het in dunne plakjes. Zet het vlees
even terug in de oven. Giet het uit het vlees gelopen
vocht bij de braadjus, roer goed, voeg twee klontjes
kalfsfond toe en giet deze jus over het vlees.
Béarnaisesaus:
Ingrediënten
•
50 gr sjalotten in brunoise
•
600 gr koude boter in klontjes
•
1 dl dragonazijn met dragonsteeltjes
•
1 dl witte wijn
•
10 st gekneusde, witte peperkorrels
•
150 gr eidooier
•
sap van 1/2 citroen
•
zout
•
cayennepeper
•
gehakte dragonblaadjes
Werkwijze:
•
Leg de benodigde materialen en grondstoffen
klaar voor gebruik.
•
Doe de azijn en de witte wijn met de sjalotten,
de dragonstelen en de gekneusde peperkorrels in een pan.
•
Zet de pan op een hoog vuur en breng de
vloeistof aan de kook.
•
Kook het vocht in tot de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid.
•
Passeer de ingekookte vloeistof (gastrique)
door een bolzeef in een beslagkom.
•
Koel de gastrique af tot onder 50 °C.
•
Voeg de eidooiers toe aan de gastrique en
klop het mengsel au-bain-marie tot het goed
gebonden is.
•
Neem de beslagkom uit de bain-marie.
•
Voeg een voor een de klontjes boter toe onder voortdurend kloppen.
•
Breng de saus op smaak met citroensap,
zout en cayennepeper.
•
Bestrooi de saus met dragonblaadjes.
EET SMAKELIJK!

Entrecote:
Ga als volgt te werk: haal het stuk vlees tijdig uit de
koelkast, zodat het op temperatuur kan komen.
Droog het, wrijf het ruim in met peper en zout.
Smelt een klont boter in een geëmailleerde pan,
doe er een scheutje olijfolie bij en laat het geheel
schuimig en lichtbruin worden. Braad het stuk vlees
aan alle kanten aan.
De oven staat inmiddels op ongeveer 80 graden.
Steek de vleesthermometer tot midden in het stuk
vlees en stel de temperatuur in op 55 graden (met
de kern temperatuurmeter, Ikea € 8,50).
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* 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 POTTENTUIN VAN DINI
Dini woont al 30 jaar in Gein 3 en geniet nog dagelijks van haar pottentuin. Wel wat aarde met vaste
planten, fuchsia’s en anemonen die er ook al 30
jaar staan, maar voornamelijk heel veel potten. Een
overdekt terrasje achter tegen de schuur met een
zitje dat geheel de warme sfeer van Dini uitstraalt in
haar nette, wilde tuin.
In de ochtend schijnt daar volop de zon en tegen de
avond tegen het huis, waar ook een zitbank staat.
De tuin is voornamelijk blauw. Heel veel blauwe
lobelia, lavendel en paarse heide in potten en de
paarse zonnehoed aan de rand in de tuin.
De prachtige klimroos bloeit nog tot het gaat vriezen. Als na de vorst alle bloemen zijn verdwenen
haalt Dini de kunstplanten van zolder zoals hortensia, cyclamen en chrysanten en plaatst die her en
der in de tuin zodat het er vrolijk uit blijft zien.

Bij de voordeur staat dan de prachtig groot geworden hulst met zijn rode bessen.
De tuin wordt opgesierd met prachtige potten van
gietijzer en natuursteen met zoveel mogelijk geurende planten zoals rozen, citroengeranium en lavendel.
Alle planten zijn zoveel mogelijk biologisch gekweekt, gekocht op de plantenmarkt op het Amstelveld op maandagochtend.
Achter in de tuin hangt een grote spiegel zodat de
tuin groter lijkt en je alle planten en potten dubbel
ziet. Insectenhuisjes en vogelvoederhouders aan de
schuttingen.
Dini geniet nog na van de vele vlinders die dit jaar
langskwamen in haar tuin en die voedsel vinden in
biologisch geteelde planten en struiken.
Dini geniet net als ik van de koeien van de Lindenhoff. Echt fantastisch in ons eigen natuurgebied.
Ik ben ook zo blij dat ik hier woon en niet in de stad.
Met de metro vlakbij en al die natuurgebieden.
Zolang de grond aan de Lindenhoff wordt verhuurd
hebben wij geen last van festivals, of nog erger
plannen om villa’s te bouwen.
En opeens ook nog 3 hele grote paddenstoelen in
mijn tuin.
Wat is het toch heerlijk wonen hier.
Gerritje Nuisker

GEZOCHT: WANDELMAATJE
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?
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Dus, ben jij een vrouw, tussen ca. 50 en 60jaar,
woonachtig in Gein 3, goed ter been, hou je van
wandelen en zou je, samen met mij, regelmatig 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
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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!
Wandelgroepen op maandag t/m donderdag
door heel Amsterdam (met stadspas v.a. € 5 p.m.!)
Agenda wekelijks wandelen Amsterdam Zuidoost:
Buurtcentrum Gein : maandag + donderdag
Matchzo/Driemond: maandag
Bijlmer Parktheater: dinsdag
Basisschool het Gein: dinsdag

Begeleide wandelreizen
Wandeltrainingen + WandelFit
Vierdaagse training en begeleiding
Wandeltochten + Begeleide wandelingen
Opleidingen in de wandelsport / Reanimatie / EHBO
Groepen Nordic Walking/Sportief wandelen starten weer

Kerstlichtjeswandeling: 17 december Driemond
Winterwandeltochten:
14/15 januari Vinkeveen
11/12 februari Driemond
www.wscdeverbinding.nl/info@wscdeverbinding.nl
Kom helpen wij zoeken vrijwilligers voor onze stichting!
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KERSTWANDELING EN –BORREL IN DRIEMOND
Op zaterdag 17 december 2016, starttijd wandeling tussen 18.00 en 18.30 uur vanaf MatchZO
Wandeltocht: ±4,5 km & ±7,5 km
Deze wandeling is voor iedereen die van wandelen
houdt in een speciale kerstsfeer.
U loopt door het Diemerbos (paden verlicht) – langs
de verlichte Gaaspermolen – naar café Villa Tante
Bep in Driemond. De lange route gaat tevens door
de nieuwe fiets/wandel-tunnel onder de A9.
De wandeltocht is voor alle geïnteresseerde wandelaars (volwassenen en kinderen).
Inschrijven & start:
Zaterdag 17 december tussen 18.00 en 18.30 uur in
Matchzo, Stammerlandweg 10, u krijgt daar een
deelnamebewijs mee.
Finish: Zaterdag 17 december rond 20.00 uur bij
café Villa Tante Bep; tegen inlevering van uw deelnamebewijs ontvangt u een herinnering aan deze
wandeling.
Deelname:
Deelnemers betalen € 4,00 (leden van de KWBNwandelbond) of € 5,00 (niet leden).
Deelname is inclusief verzorging en een herinnering.
Verzorging:
Koffie/thee/limonade + plak kerstbrood bij de start in
Matchzo. Warme chocolademelk + speculaas bij de
rustpost Gaaspermolen.
Warme chocolademelk/glühwein bij het finishpunt
café Villa Tante Bep (overige dranken voor eigen
rekening).
Verlichting:
De paden zijn speciaal voor deze gelegenheid voor
u verlicht.

Neem eigen lampionverlichting mee (geen grote
zaklampen/lichten s.v.p.). Verlichte kinderwagens
zijn ook van harte welkom. Geniet met elkaar van
deze speciale kerstsfeer in Driemond.
Bijzondere lampionnen: Lampion met stokje, door
breiclub gemaakt mutsje + rood of wit lampje te
koop op zaterdag 17 december in Matchzo voor
slechts € 4.00. U sponsort hiermee de breiclub van
Driemond.
Kerstborrel:
Aansluitend aan de wandeling bij café Villa Tante
Bep. Er is voor iedereen warme glühwein en chocolademelk (overige dranken voor eigen rekening),
snacks en vrolijke kerstmuziek. Een mooi moment
om elkaar te ontmoeten en fijne feestdagen te wensen.
Loop mee en ontmoet elkaar in het Diemerbos en
Driemond!
Sportieve winterse groet,
Wandelsportcentrum De Verbinding
Mede namens:
initiatiefnemer Tom Witkamp
Matchzo
Dorpsraad Driemond
Café Villa Tante Bep
Vrienden van de Gaaspermolen
Vrienden van het Diemerbos
Stadsdeel Zuidoost.

KOM ERBIJ
Kom erbij! Nieuwe wandelgroepen Sportief wandelen en Nordic walking bij WSC DeVerbinding. Voor
net iets meer dan wandelen alleen.
Sportief wandelen:
- lekker in de buitenlucht
- iedereen kan meedoen
- recreatief tempo-wandelen met uitgebreide aan
dacht voor looptechniek en lichaamshouding
- conditieverbetering
- ontmoeten, delen, genieten en werken aan je ge
zondheid
- het is reuze gezellig!
Nordic Walking:
- lekker in de buitenlucht
- iedereen kan meedoen
- recreatief tempo-wandelen met stokken, met uitgebreide aandacht voor looptechniek en lichaamshouding
- conditieverbetering
- complete workout door gebruik van 90% van je
lichaamsspieren (NW is niet suf!)
- ontmoeten, delen, genieten en werken aan je
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gezondheid
- het is reuze gezellig!
Wacht niet tot het voorjaar, de groepen starten in
januari! Het is heerlijk om in de wintermaanden met
elkaar buiten aan de slag te gaan. Probeer gratis
uit! Voor informatie: info@wscdeverbinding.nl /
www.wandel.amsterdam

I-PHONE GEVONDEN
Er is een witte
I-phone met barst
gevonden op
het Jan Schaefferpad.
Er kan contact worden opgenomen
met: 06-82008899.

Bladzijde 15

Counselling RetroResource
Praktijk voor Persoonlijke
Ontwikkeling en Relatietherapie

AyTech
Projectmanagement en dienstverlening

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.
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.

Wilt u verbouwen met een uitstekend
resultaat?
Hebt u advies en/of ideeën nodig voor uw
verbouwing?
AyTech levert kwaliteit voor een scherpe prijs
voor diverse bouwkundige werkzaamheden:

Uitbouw, dakkapel, badkamer,
keuken, schilderwerk, etc.
Wij bouwen graag ons netwerk uit door middel
van tevreden klanten!
Bel of mail voor een vrijblijvende opname en
offerte
GSM: 06 – 168 58 900
www.aytech.nl
E-mail: aytech1@live.com
K.v.k.: 52975762

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 16

Winter 2016

FILMMIDDAG VOOR RONALD MC DONALDHUIS
Planetarium Amsterdam organiseert een filmmiddag voor kinderen t/m groep 4, ten gunste van
het Ronald McDonald Huis AMC Amsterdam
Als onderdeel van totaaloplosser Regardz, werkt
Planetarium Amsterdam al jaren samen met het
Ronald McDonald Kinderfonds en zijn wij direct verbonden aan het Ronald McDonald Huis AMC Amsterdam. Het hele jaar door organiseren wij verschillende acties en activiteiten om geld op te halen voor
het Ronald McDonald Kinderfonds. Denk hierbij aan
verkoop van bonbons met Valentijnsdag, flesjes
water op warme zomerdagen en de verkoop van de
Kinderfondsknuffel. Ook hebben onze medewerkers
2 avonden gekookt voor de gezinnen in het huis;
even een dag niet te hoeven nadenken wat je die
avond gaat eten.
In de kerstvakantie, op vrijdag 6 januari 2017, organiseren wij een filmmiddag in één van onze zalen.
Deze filmmiddag is bedoeld voor kinderen tot en
met groep 4. De gehele opbrengst hiervan doneren
wij aan het Ronald McDonald Kinderfonds! Een
kaartje kost € 5.00, 1 drankje en een bakje popcorn
zijn inbegrepen. Kaartjes zijn te bestellen via 020
651 85 85 & welkom@planetariumamsterdam.nl.
Graag laten we u kennis maken met het Ronald
McDonald Huis AMC Amsterdam:

In het Ronald McDonald Huis AMC Amsterdam logeren familieleden van kinderen die zijn opgenomen
of poliklinisch worden behandeld in het Emma Kinderziekenhuis AMC. Het Ronald McDonald Huis is
veel meer dan een dak boven het hoofd. Ouders
vinden er steun bij het management en de vrijwilligers die er werken. Maar vooral bij andere ouders,
die zich in dezelfde onzekere en moeilijke situatie
bevinden. Zoals het gezin Tessa, Patrick en hun
twee dochters. Tessa (30) en Patrick (35) kregen

vorig jaar maart hun tweede dochter, Ivy Lynn. Na
34 weken zwangerschap toonde de echo een afwijking. Het academisch ziekenhuis in Groningen
(UMCS) deed een extra controle. Patrick: “Daar zagen ze een vergrote tong en een navelstreng met
veel verdikkingen.” Typische symptomen van
Beckwith-Wiedemann, werd hun uitgelegd. Te genezen is de aandoening niet. De behandeling richt
zich op ‘vermindering van de kenmerken’. Omdat
Ivy Lynn veel last had van haar tong - bij ademen,
eten, drinken, praten – belandde ze in het AMC, bij
de enige Nederlandse Beckwith-Wiedemann-poli.
In het Ronald McDonald Huis trof het gezin een ander gezin met twee dochters, van wie de jongste
eveneens voor een tongreductie kwam. “Je merkte
gelijk dat zij ook behoefte aan contact hadden, aan
informatie”, vertelt Tessa. Het klikte. “Dat moest zo
zijn. Er zijn maar weinig mensen die zich in je situatie kunnen inleven, begrijpen wat je meemaakt.” Dat
begrip was er ook in het Ronald McDonald Huis,
waar de familie introk toen Ivy Lynn was opgenomen. “Superleuke mensen daar. Je kan er je hart
luchten, krijgt een arm om je schouder als je verdrietig bent. Dat heb je nodig. Veiligheid, vertrouwen, gemoedelijkheid - een familiegevoel. Zulke
schatten.”
Reserveer nu een kaartje en help daarmee om nog
meer overnachtingen in het Ronald McDonald Huis
AMC Amsterdam mogelijk te maken!

BEWEGEND MEDITEREN
Nieuw in Gein3Dorp: Mediteren op maandagavond
In de lagere school ABBS Het Gein, Cornelis
Aarnoutsstraat 80.
Bestemd voor iedereen die een pas op de plaats wil
maken en even op adem wil komen midden in de
dagelijkse drukte.
Meditatie geeft letterlijk ONT-spanning en laat je
ervaren hoeveel spanning er eigenlijk is als je tijd
neemt om het te gaan voelen.
Het werkt daarom ook verjongend; ik zie het al bij
cursisten die pas 2 lessen hebben gedaan. Hun
gezicht is meer ontspannen. Ook geven ze aan dat
er meer aarding voelbaar is, meer innerlijke rust. De

Winter 2016

meditatie werkt vanuit aandacht bij de adem en
geeft energie.
Zie voor meer info de website:
www.bewegendmediteren.nl
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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
als uw kind een extra steuntje
nodig heeft

”Ik ben benieuwd naar jou…”
een oudercursus wanneer u als opvoeder
een extra steuntje nodig heeft

Makelaar en Hypotheekadviseur
Buurthypotheek.nl

Helene van der Heijden
psychologe/speltherapeute
met een bewogen hart voor ouders en kinderen.

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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Benieuwd?
Bel: 020-6635099
Kijk: www.extrasteuntje.nl
www.benieuwdnaarjou.com
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NIEUWE CURSUS TEKENEN 2017
7 maart 2017 start er weer een cursus tekenen voor
volwassenen bij Ateliér van Haaren.
Deze cursus bestaat uit 8 lessen (maart/april) en
wordt gegeven op dinsdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in de centrale hal van Basisschool Het
Gein, Cornelis Aarnoutsstraat 80.
We proberen met onderwerpen als stillevens, portretten, landschappen etc. gevoel te krijgen voor
compositie, vorm, plasticiteit en vooral te leren kijken.
Iedereen krijgt persoonlijke aandacht op elk niveau,
dus ook beginners zijn welkom.

We werken hoofdzakelijk met houtskool, potlood en
zacht pastelkrijt.
We leren daarmee bepaalde technieken toe te passen zoals: arceren, kleur mengen op papier, lijnvoering e.d.
Voor een impressie van de resultaten en voor verdere informatie en inschrijven kunt u kijken op
www.ateliervanhaaren.nl
Wellicht tot ziens!
Ateliér van Haaren

GEVEN OF ONTVANGEN?
Vinden uw kinderen het fijner om te geven of om te ontvangen?
Onlangs was ik op huisbezoek bij een klein meisje.
Ze is snel bang voor onbekenden en vreemde huizen binnen gaan vindt ze zo eng dat ze in paniek
raakt. Daarom hadden haar ouders me gevraagd de
eerste speltherapiesessie bij hun thuis te doen.
Om haar vertrouwen te winnen had ik een cadeautje voor haar meegenomen.
Nog nooit heb ik zoveel plezier in geven beleefd als
bij haar.
Hoewel ze zich achter mama’s rokken verstopte,
had ze al snel het cadeautje gezien en dat maakte
haar nieuwsgierig en blij. Ze haalde zorgvuldig het
papiertje eraf en zette de doos zo neer dat ze er
goed naar kon kijken.
Vervolgens danste ze enthousiast door de kamer en
liep ze steeds terug naar het cadeautje om het een
beetje verder uit de doos te halen.
Ze lachte en betrok haar moeder bij dit uitpakfeest.
Zelf kreeg ik ook af en toe een lach en begon haar
vertrouwen in mij te groeien.
Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat wanneer wij iets geven er dopamine en endorfine vrij
komt in onze hersenen. Twee stofjes die positief
werken op ons humeur.
Dus net als bij poezen die een ‘lekker stofje’ bij zichzelf vrij maken als ze kopjes geven.
Echt ontvangen is een hele andere kunst.
Achter elk vriendelijk woord, compliment, gebaar,
cadeau, zit de onuitgesproken mededeling: ”Ik vind
jou aardig, lief” of sterker: “Ik hou van jou”.
Vaak verzwakken we een gekregen compliment
(het was maar een uitverkoopje) of ontkennen we
de reden van het gebaar (dat had je nou echt niet
hoeven doen).
De meeste kinderen houden er van nature van om
te geven: een zoen, glimlach, bloemetje, tekening,
behulpzaam zijn… Hoe duidelijker je deze cadeautjes ontvangt, hoe meer je dit stimuleert.
Tot een bepaalde leeftijd zijn kinderen meestal ge-
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makkelijk blij te maken met een kleinigheid: schelp,
poppetje, koekje, plaatje...
Grotere kinderen weten vaak al heel goed wat ze
willen hebben en zijn prijsbewust:
“Ik heb een grote doos lego gekregen van wel 100
euro!” vertellen ze me dan enthousiast. Veel kinderen sparen voor iets duurs en krijgen op hun verjaardag het liefste geld: “Ik heb wel 70 euro gekregen in totaal!”
Iets wat volgens mij wel een beetje ten koste gaat
van die lekkere stofjes bij de gever.
De kerstvakantie staat voor de deur en dat betekent
meer tijd met je kinderen samen.
Een mooie gelegenheid om eens te kijken waar uw
kinderen beter in zijn: geven of ontvangen.
En mocht u een van de twee kunsten willen versterken, dan volgt hier de tip:
“Laat je eigen plezier zien bij het geven en ontvangen.”
Vooral in de kleine dingen.
En het mooiste cadeau wat je ze kan geven: echte,
liefdevolle aandacht.
Hierbij wens ik iedereen een 2017 vol mooie cadeaus (om te geven en te ontvangen).
Helene van der Heijden
Psycholoog/speltherapeut 020-6635099
www.extrasteuntje.nl/www.benieuwdnaarjou.com
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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
Voor huidverbetering en ontspanning

Nieuwjaarsaanbieding (geldig t/m 31 januari 2017):
- Bij een gezichtsbehandeling vanaf € 48,00 gratis nagels lakken of handpeeling en
handmassage
Leuke cadeautips waar ik u bij kan helpen en ze worden feestelijk ingepakt:
- cadeaubonnen voor elk gewenst bedrag (of behandeling).
- Of heerlijke handcrème/bodylotion/make-up etc.
Nieuw Glycolzuurpeelings (kijk op de website voor uitgebreide uitleg):
- Fijne lijntjes, rimpels, littekens van acné en verkleuringen van huid worden verminderd.
- Vermoeide en bleke huid ziet er frisser uit/helpt ingegroeide haartjes voorkomen.
- Verbetert celregeneratie, stimuleert de aanmaak van collageen.
- Heeft een vochtbindend effect/verstevigt en verzacht de huid.
- De uitstraling van de huid wordt verbeterd en de poriën verfijnd.
- Regenereert de zonbeschadigde huid.
- u kunt ook bij ons pinnen
Gezichtsbehandelingen - Glycolzuurpeelings- harsen/waxen -,manicare/pedicare ontspannende massage/Hammam behandelingen - volledig biologische behandelingen

Monique de Groot
Lambert Rimastraat 54
1106 ZT Amsterdam
Tel.nr.: 06 21 888 331
www.schoonheidssalonfjaril.nl

Kijk voor alle behandelingen en prijzen op onze website !
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NIEUWS VAN ‘OP ‘T LANDJE’
Op 10 september vond weer het jaarlijkse oogstfeest plaats bij Op het Landje. Het recept is simpel:
van de oogst worden soep en andere heerlijkheden
gemaakt. Iedereen neemt iets lekkers te eten en te
drinken mee en zijn eigen stoel. En gezelligheid is
gegarandeerd.
Dit jaar heeft kunstenares Mo met de kinderen een
nieuw naambord voor de tuin ontworpen. Er werden
acrobatentoeren op de rode loper uitgevoerd en we
bleken een heus gitaarduo in ons midden te hebben. De zon en een vuurtje in de korf maakten het
compleet.
De buurt is ieder jaar van harte welkom op dit
oogstfeest. We kondigen het t.z.t. aan via een berichtje op de Facebookpagina : ‘Gein3Dorp helpt.’
Ook dit jaar organiseert de buurtmoestuin weer een
kerstboomverbranding. Dit keer op zaterdagavond
7 januari vanaf 18.30 tot 20.00 uur.
U bent ook hierbij weer van harte welkom, neemt u
ook uw kerstboom mee? Er worden geen brandstapels gemaakt, maar er wordt een mooi vuur gestookt waar met regelmaat een kerstboom op wordt

gegooid om het mooi brandend te houden. De vuurmeester zorgt voor een ordelijk verloop en de buurtregisseur is uitgenodigd.
Op het Oogstfeest hebben buurtkinderen prachtige
tekeningen gemaakt voor het nieuwe naambord
onder leiding van Mo. Van al deze tekeningen samen is een nieuw ontwerp gemaakt, en dit is op een
groot stuk hout getekend. Alle buurtkinderen zijn
daarna zelf hun eigen aandeel in dit ontwerp komen
inkleuren en bijwerken. Een prachtig resultaat, waar
we trots op zijn.
Dit nieuwe naambord zal tijdens de Kerstboomverbranding feestelijk worden onthuld.
Op een schrijven van de moestuinders en de voetballers naar bewoners van het Jelle Posthumapad
en de Lambert Rimastraat om meer inzicht te krijgen in hoe men tegenover de plaatsing van een
voetbalhek staat, is ten onrechte het logo van Gein3Dorp geplaatst. Excuus hiervoor, de Vereniging
Gein3Dorp heeft niets met dit schrijven van doen.

PLANNEN VOOR EEN OOIEVAARSPAAL
Toon Borst, bekend van kinderboerderij Brinkie en
de muntenacties, heeft voorgesteld een ooievaarspaal te (laten) plaatsen in de Groene Zoom. Hij is
zover dat hij van het Groengebied Amstelland al
een akkoord heeft. Hij heeft de bewonersvereniging
gevraagd hem te helpen.
De kosten liggen op € 1.876, -.
Toon wil deze kosten dekken door een aanvraag te
doen bij het Schipholfonds voor de helft van dit bedrag en de andere helft wil hij met crowdfunding
ophalen.
Als bewonersvereniging stellen we voor een bedrag
van bijvoorbeeld € 500, - te doneren evt. in ruil voor
een bordje op de paal met de naam van de vereniging er op.

transport naar Amsterdam Zuidoost en inclusief
plaatsing.
Wilt u financieel bijdragen aan dit leuke initiatief of
heeft u ideeën, stuur dan een email naar:
redactie: @gein3dorp.nl
Wij houden u op
de hoogte.

Bij een leverancier in Wageningen,
(www.ooievaarsnesten.nl) is er nu een offerte aangevraagd voor een nest-bouwpakket, inclusief
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ACG ZO FIT
Aerobicclub Gaasperdam “ACG ZO FIT” organiseert
wekelijks 3 lessen ‘body-shape’ en 1 yogales in de
“dojo” van Sporthal Gaasperdam. Behalve in de
zomervakantie want dan is de sporthal gesloten.
(een ‘dojo’ is oorspronkelijk een zaal waarin men
oefent in Japanse zelfverdedigingkunsten of vechtsporten zoals jiujitsu, judo, karate e.d.)
Als trouwe lezer van de Gein3Dorper wist u dit natuurlijk al. Maar er is nieuws, ook voor u! Voor u als
nieuwe lezer is dit wellicht een eerste kennismaking
met ons.
Wij zijn een kleine sportvereniging van vrouwen én
mannen die zich niet prettig voelen in een sportschool maar toch aan hun conditie en spieren willen
werken, en wel in groepsverband.
De lessen worden door enthousiaste en deskundige
trainers gegeven. Wij willen klein blijven om het persoonlijke contact te kunnen handhaven.
Goede voornemens? Dat komt goed uit. Ons nieuwe jaar begint op maandag 2 januari 2017. Dan
hebben wij plaats voor enkele nieuwe leden.
Schrijft u zich vóór 16 januari in als lid, dan betaalt u
geen inschrijfgeld. Wel heeft u dan 2 weken de tijd
om elke les één keer gratis te proberen. Na inschrijving kunt u onbeperkt aan de lessen meedoen. De
contributie is € 25 per maand. Hiervoor kunt u dus 4
lessen per week volgen.
We hebben 3 soorten “bodyshape” lessen. Alle drie
zijn gericht op het verhogen van conditie
(uithoudingsvermogen) en het versterken van alle
spiergroepen (nek, armen, rug, billen, buik, benen
enz.). De lessen hebben elk een eigen accent. De
oefeningen worden zoveel mogelijk op 2 niveaus
aangeboden zodat iedereen mee kan doen. Gebruik

van steps en materialen is niet verplicht. Niets moet:
de trainer is er voor u en niet andersom, dus gewoon lekker sporten op basis van plezier en uw eigen mogelijkheden.
Maandagavond (19.00-20.00 uur) ligt het accent op
bewegen en wordt gewerkt met z.g. weerstandsmaterialen zoals XCO’s (schudkokers met grit), dynabands (elastieken) e.d.
Woensdagavond (19.00-20.00 uur) ligt het accent
op kracht met gewichten, zoals dumbbells en bodybars; de gewichten zijn er van 0,5 – 7 kg waarbij
elke deelnemer ieder zijn eigen zwaarte kiest.
Het accent van de zondagochtendlessen (10.0011.00 uur) ligt op conditie. Deze worden afwisselend door 3 trainers verzorgd, waarbij elk weer eigen accenten aanbrengt: bewegen, houding en cardio. Eens per 4 weken wordt gewerkt met de XCO’s
(kan ook zonder) de andere keren worden geen
materialen gebruikt.
Op dinsdagavond is de yogales (19.30 – 20.30 uur)
Een mix van diverse yogastijlen en -oefeningen.
Concentratie, ontspanning, spierbeheersing en
ademhaling zijn de belangrijkste kenmerken van
deze les. Geen muziek, geen mantra’s.
Kijk voor meer informatie op www.acgzofit.nl
Stuur een e-mail aan acgzofit@gmail.com om informatie en desgewenst wordt u teruggebeld.
Of kom een keertje kijken bij een les en doe de volgende keer gewoon mee. Laat het even van tevoren
via de e-mail weten zodat we u kunnen ontvangen.
Tot gauw ziens
Johan van Schaick.
Voorzitter

WIE HELPT MEVROUW DE GROOT?
GROOT?
Markant, centrum voor mantelzorg, gaat vrijwillige
coaches sociaal werk inzetten in verpleeg-en verzorgingshuizen in Amsterdam.
De coaches bieden tijdelijke ondersteuning aan bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen bij regelzaken w.o. hulp bij het ordenen van de post, het
invullen van formulieren, meegaan naar instanties, inschakelen van het sociale netwerk van de
bewoner. Door ziekte of hun hoge leeftijd zijn bewoners niet altijd (meer) in staat om dit zelfstandig te
doen.
Heb je affiniteit met ouderen? Ben je communicatief, een regelaar en kun je zelfstandig werken? Ben
je 1 ochtend of middag per week beschikbaar? Meld
je dan aan bij Markant om coach sociaal werk te
worden. Naast scholing en professionele begeleiding ontvang je een onkostenvergoeding en een
vrijwilligersverzekering.
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Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel
uit van de aannameprocedure.
Informatie en aanmelding:
Nicole Stoffelen of
Sharon Daalder van
Markant.
T: (020) 886 88 00
of info@markant.org
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INFORMATIE VAN ABBS HET GEIN
Als uw kind gedurende het schooljaar 2017-2018
vier jaar wordt, mag hij/zij naar de basisschool.
U moet nu voor uw kind een school gaan kiezen. U
wilt natuurlijk een school die bij uw kind past, dus
dat is best een moeilijke keus.
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 duidelijk in een behoefte voor kinderen uit Gein3Dorp.
In Amsterdam 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
aanmeldingsformulier van de gemeente /BBO.
Op de website van het stedelijk toelatingsbeleid
www.amsterdam.nl/schoolwijzer kunt u veel informatie 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.
Graag willen wij u verder helpen in het maken van
een goede schoolkeuze. U kunt wat sfeer proeven
door een bezoekje te brengen aan onze school, de

informatieavond en/of kennismakingsochtend bij te
wonen, de schoolgids te lezen en/of onze website te
bezoeken.
Op dinsdag 28-03-2017 krijgt u meer schoolspecifieke achtergrondinformatie tijdens de kennismakingsochtend van 9.00-10.00u. U wordt om 9.00 uur
in onze 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 020-697452
directie@hetgein.nl, www.hetgein.nl

SINTERKLAASFEEST OP KIDSCLUB GEIN
De kinderen van Kidsclub Gein hebben op vrijdag 2
december Sinterklaasfeest gevierd.
Het werd een gezellige middag waarin voluit werd
gezongen, gesnoept en gespeeld: Sinterklaasmemory, dobbelsteenspelletje, stoelendans…..
En er waren natuurlijk veel cadeautjes die gebracht
werden door heel bekende Pieten.
Er was voor elk kind een cadeautje en ze waren er
allemaal erg blij mee.
Ook voor de aanstaande kerstvakantie zijn er weer
leuke activiteiten bedacht door de pedagogisch medewerkers.
Zo zijn er uitstapjes naar theater en Sport-en Funtour, er worden appelflappen gebakken en oliebollen versierd, spelletjes gedaan en natuurlijk ook
heel veel geknutseld.
Dat wordt weer een hele leuke kerstvakantie voor
de kinderen van Kidsclub Gein!
WHAT’S NEXT?

ADVERTENTIE-TARIEVEN :

De volgende Gein3Dorper verschijnt rond
21 maart 2017. 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. En kijkt u ook eens op
de website: www.gein3dorp.nl U kunt als bezoeker
van de website nu aangeven dat u deze wilt 'volgen'
via een button rechts onderaan in uw scherm U
ontvangt dan van elk nieuw geplaatst bericht op de
site een melding.

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!

