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VAN DE REDACTIE
Notulen van de jaarvergadering, de tuin van, een
artikel van Ivo,…… hebben we voor je verzameld in
dit nummer van de Gein3dorper.
Kapsalon Gein ondergaat een metamorfose, nieuwe
bewoners stellen zich voor,…. Met andere woorden,
er is genoeg te lezen.
Nog even en dan sluiten de scholen de deuren voor
6 tot 8 weken. Natuurlijk sluit ook dit jaar de school
af met het gezellige eindfeest.
Daarna heerlijk een paar weken er op uit. Denk
voordat je gaat goed na over hoe je huis er van buiten af uit ziet als jij er niet bent. Blijft de post in
beeld liggen, branden er lampen in de avonduren,
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zijn alle ramen gesloten,…..
Je kent het wel, allemaal signalen en mogelijkheden
voor inbrekers. Laat daarom regelmatig je post uit
de brievenbus of van de mat halen. Zet een tijdschakelaar op de verlichting, sluit je ramen en zorg
voor goede sloten.
De politie heeft heel veel informatie om onbezorgd
op vakantie te kunnen.
Namens de redactie wens ik iedereen een hele
fijne zomer en graag tot in september!
De redactie
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CONTRIBUTIEWIJZIGING
Beste medewijkbewoners,
In het verleden ontving u van ons altijd een losse
brief met de acceptgiro voor de contributie van onze
vereniging. Maar omdat dit toch veel geld kost, voegen we daarom deze acceptgiro in de Geindriedorper bij.
De vereniging laat 4x per jaar de Geindriedorper
drukken die iedereen in de bus krijgt.
Wij vragen daarom van een ieder die dit kan missen
een vrijwillige bijdrage van minimaal € 5.Meer mag natuurlijk ook!

Deze bijdrage kunt u overmaken naar onze rekening:
NL43INGB0005914306 t.n.v.: Vereniging GeinDrieDorp
Vermeld bij uw overschrijving graag even uw naam
en adres erbij zodat de bijdrage op het juiste adres
genoteerd kan worden.
Dank voor uw steun...
Namens het bestuur van de Vereniging
Geindriedorp, Gerie Moens, penningmeester

NOTULEN JAARVERGADERING 2016
Aanwezig: 5 bestuursleden, 16 bewoners
1 Welkom, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij vraagt of er mededelingen zijn
(nee). De voorzitter wil het bij punt 8 hebben over
de herinrichting van de noordoever van de Gaasperplas.
2 Notulen van de jaarvergadering over 2014,
gehouden in april 2015
Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
3 Financieel en inhoudelijk
Er was een goed resultaat; + € 464,00 De kosten
van de drukker van de Gein3dorper waren iets
goedkoper. De contributies dalen, het worden er elk
jaar minder, ongeveer 5 % op jaarbasis.
Er wordt gediscussieerd over een automatische incasso. De vereniging is dan verzekerd van inkomsten. Een automatische incasso betreft echter een
vast bedrag. Een aantal mensen geeft meer dan het
vastgestelde tarief. Dan is een automatische incasso niet handig.
De kosten in het betalingsverkeer zijn lager geworden. Moet de acceptgirokaart met de Gein3dorper
meegeleverd worden of laten we het zo? Dit is een
punt van aandacht. Voorgesteld wordt om de acceptgiro bij de Gein3dorper te voegen. Er moeten
dan 1250 Gein3dorpers met acceptgirokaarten worden gevuld.
Inventarisatie welke hulp hiervoor nodig is.
De kascommissie heeft de financiële stukken in orde bevonden. Het bestuur wordt decharge verleend
voor het gevoerde beleid.
4 Het bestuur, herbenoeming van zittende bestuursleden/ benoeming van nieuwe bestuursleden.
Van het bestuur treedt niemand af en er zijn ook
geen nieuwe aanmeldingen.
Benoeming van de kascommissie van volgend jaar:
er zijn twee aanmeldingen en een reserve lid: John
Dekker, Bert Wiggerink en Bert Meester.
5 De wijkagent: Sylvia Grimminck
Sylvia is inmiddels 6 jaar wijkagent in Gein 3 en
heeft ook Gein 1 onder haar hoede. Gein 1 bestaat
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voornamelijk uit hoogbouw en er is iets minder
koopkracht dan in Gein 3, waar uitsluitend eengezins koopwoningen zijn.
Wat betreft criminaliteit doet Gein3 het goed, al waren er vorig jaar veel woninginbraken. Volgende
maand start een actie van de politie. Er komt een
huis-aan-huis voorlichting. Bewoners ontvangen
een folder. Sylvia benadrukt dat bewoners ook een
eigen verantwoordelijkheid hebben. Er zijn meer
ogen en oren nodig in de wijk die dingen in de gaten
houden. In Gein 3 zijn verder niet veel bijzonderheden.
6 Er komen bij de politie klachten binnen betreffende de parkeerboetes die door de afdeling Handhaving worden uitgeschreven. De politie beboet niet
zelf, dat doet bureau Handhaving.
Er gaat een parkeertelling plaatsvinden. Aan het
gebrek van parkeerplaatsen wordt niets gedaan. Er
komt een gesprek tussen de gemeente en de bewoners hierover. De beheercoördinator –mevrouw Ruttha Fessahaye- staat open voor een gesprek.
Wat parkeren aangaat wordt gehandhaafd en daar
wordt actie op ondernomen (cq er worden boetes
uitgedeeld). De politie gaat niet over de hoeveelheid
parkeerplaatsen. De bewoners moeten hieromtrent
gehoord worden. Het is nog niet bekend wanneer
de parkeertelling gaat plaatsvinden. Eventueel zou
er een blauwe zone voor betaald parkeren kunnen
komen. De parkeernorm ligt in Gein3 al hoger dan
elders op 1,2 parkeerplek per woning. Sinds de
stadsdelen zijn opgeheven, worden de parkeergelden verdeeld over de stad. Daar waar de parkeerdruk te hoog wordt, wordt parkeergeld geheven.
Wat betreft de parkeerdruk: het bestuur en de wijkagent gaan samen met mevrouw Rutta Fessahaye
om de tafel zitten.
Er komt een discussie hoe zinvol het is om groepjes
op te richten die via What’s app contact onderhouden als er iets opvallends of verdachts gebeurt. Sylvia meldt dat iedereen lid kan worden van Burgernet. Dit kan gedeeld worden in de What’s app
groepjes. Sylvia biedt aan om een lijstje te sturen
met regels die gelden voor What’s app gebruik. Als
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VERVOLG NOTULEN JAARVERGADERING
iedereen lid wordt van Burgernet, heb je meer ogen
en oren in de wijk. Te allen tijde geldt: signaleer je
personen waarvan je vermoedt dat ze niet in onze
wijk thuishoren en mogelijk iets verkeerds in de zin
hebben – 112 bellen! Bij 112 moet je wel je gegevens melden; naam, adres, telefoonnummer. Veel
mensen beseffen niet wat er in hun buurt gebeurt.
Er ontspint zich een discussie over What’s app per
straat. De beheerder meldt dit dan aan de rest. Het
is een particulier initiatief. Sylvia, Sjoerd Grouw en
Dirck van Gent besluiten contact met elkaar te onderhouden. In Amsterdam oost is men al ver gevorderd met What’s app. Er zijn What’s app stickers.
Actie Sylvia: stickers bemachtigen. Er is een nieuwe
beveiligings DNA kit. Er kan DNA op spullen gedaan worden, zodat na diefstal de spullen gemakkelijk tot de eigenaar terug te voeren zijn.
De camera’s in winkelcentrum Gein zijn weggehaald. De oorzaken zijn weg, dus zijn de camera’s
verwijderd.
Eén van de leden heeft de indruk dat er de laatste
tijd meer inbraken zijn. Sylvia antwoordt dat de politie veel meer controleert. Tijdens het DDO (Donkere
Dagen Offensief) is er nog meer politiecontrole. Ook
zet de politie regelmatig een helikopter in. Er is in
Gein3 echter geen golf van inbraken. Er is ook geen
sprake van georganiseerde straatroof (straatroof
gebeurt vaak impulsief).
Elders in Gein zijn een vijftal mensen opgepakt.
Informatie over de politie is te bekijken op:
* Facebook pagina Politie Gaasperdam. Hier staan
aanhoudingen vermeld.
* politie.nl Hier kan men inbraakcijfers bekijken.
Sylvia verlaat hierna de vergadering.
7 Lopende zaken
*Gein3dorper. Het aantal pagina’s wordt bepaald
door de hoeveelheid copij die aangeleverd wordt.
Op de wachtlijst voor adverteerders staan nog maar
twee instanties.
De Gein3dorper is een duur blad. De vereniging legt
erop toe. We besluiten om hier niets aan te veranderen.
*Onze website www.gein3dorp.nl. Moet deze gecontinueerd worden? Iemand beheert de site vrijwillig. Actuele meldingen lukken niet goed. Misschien
een website via Word Press.com maken?
We besluiten om de site op te frissen. Actie Dirck en
Rien de Jager.
*Facebook Gein3 helpt. Hier kun je alleen lid van
worden als je zelf ook Facebook hebt
*Website zoiizo.nl. Deze site is door het stadsdeel
in het leven geroepen, maar wordt beheerd door
bewoners. Er is een app NextDoor. Er zijn steeds
meer bewoners lid van. Met NextDoor kun je berichten over bijvoorbeeld inbraak melden maar ook een
oproep doen of iets te koop/geef aanbieden.
*Buurtoverleg. Er is een groep mensen uit Gein3
en 4, o.a. Henny Pleizier, de wijkagente, welzijnsorganisaties Swazoom en Cordaan. Men praat over
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bepaalde thema’s. Dit initiatief staat echter nog in
de kinderschoenen. Er is een overleg geweest over
veiligheid en twee keer een overleg over gezondheid. In Gein1 leven relatief veel alleenstaande
moeders in armoede. Wat kunnen wij voor ze betekenen. De problemen van twee wijken (Gein 1 en 3)
worden in kaart gebracht. Er is eenmaal per twee
maanden een bijeenkomst.
De gebiedsmakelaars vanuit het Stadsdeel hebben
het buurtoverleg bedacht. Eva Pas is gebiedsmakelaar voor Gein en Driemond.
8 Ontwikkelingen in en rond de wijk
De laatste fase van de bestrating wordt nu uitgevoerd. Men is bezig in de Cornelis Aarnoutsstraat
en het Willem Gerresepad. Er is vertraging opgetreden vanwege de riolering. De wortels van de bomen
hebben de riolering in een houtgreep (woordgrapje)
genomen.
Metrostation Gein wordt opgeknapt. Dit duurt echter
nog wel even. Waarschijnlijk pas eind 2017.
De noordzijde van de Gaasperplas krijgt een nieuw
fietspad. De rode lijn op de aanwezige tekeningen is
het nieuw aan te leggen fietspad. Dit fietspad wordt
3 ½ meter breed. Er moet met zwaar materieel over
gereden kunnen worden (Open Air festival). Andere
paden worden dan afgeschaald. De redenen voor
aanleg van dit nieuwe fietspad zijn:
>Het wegennetwerk is aan herstel toe
>Er komt een duidelijke hoofdroute rond de Gaasperplas, een breed fietspad om de plas heen is het
doel maar voorlopig gaat het alleen om de noordzijde. Het doel is om de Gaasperplas onder de aandacht van de regio te brengen.
>Het voetpad wordt eveneens 3 ½ meter breed
>De paarse weg op de tekening is speciaal voor het
Open Air festival. Om met zwaar materieel over de
fietspaden te kunnen rijden, is een betere fundering
nodig. Hiervoor moeten bomen worden gekapt. Men
overweegt honingraatplaten naast het fietspad. De
gemeente wil meer festiviteiten naar de rand van de
stad verplaatsen.
9 Herinrichting openbare ruimte
Voor opleveringsvragen is er het meldpunt Openbare ruimte (bijvoorbeeld als water blijft staan).
De voorzitter sluit de vergadering.
Notuliste: Astrid Roijen
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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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KAPSALON GEIN
Wat is de overeenkomst tussen Trees, Maxine, Nelly, Sarika, Lillian, Ineke en Indira?
Precies, Kapsalon Gein!.
Trees nam 24 jaar geleden het roer over van de
Kapsalon en vroeg vervolgens dochter Maxine om
haar met de zaak te komen helpen. “Een heel bijzonder moment”, vertelde Maxine: ”Door je moeder
gevraagd te worden samen met haar de kapsalon te
gaan runnen.”
Trees, inmiddels 74 jaar, vindt het nu wel tijd om het
stokje over te dragen. “Ik heb nu lang genoeg gewerkt en het is tijd om van mijn vrije tijd te gaan genieten.” Of ze bang is in een gat te vallen wanneer
ze de zaak overgedragen heeft? “Nee hoor, ik ga
eerst lekker op vakantie en als ze me nodig hebben
sta ik natuurlijk voor ze klaar,” lacht ze.
Niet alleen Trees stopt per 1 juni, ook Maxine moet
stoppen. Haar lichaam trekt het fysieke werk niet Nu
is ze op zoek naar een minder (fysiek) belastende
baan. (Mocht iemand nog iets weten,….)

vriendinnen geworden die aan een half woord genoeg hebben. Ze hoeven elkaar maar aan te kijken
en ze rollen alweer lachend door de zaak.
1 juli is het officieel, de sleuteloverdracht van Trees
naar Sakira.
Voor alle klanten, vrienden, familie en belangstellenden staat er zaterdag 9 juli vanaf 3 uur een
hapje en een drankje klaar om samen met Trees,
Maxine, Sarika en Nelly een toost uit te brengen op
een nieuwe toekomst.

Sarika, de Benjamin van het stel, neemt het stokje
over van Trees. Samen met Nelly gaat ze de zaak
voortzetten. Beide dames, wel bekend, werken inmiddels ook al weer ruim 13 en Nelly zelfs al 26 jaar
in Kapsalon Gein. Samen met Indira, de schoonheidssalon achter in de kapsalon, weten ze je een
compleet schoonheidspakket te bieden.
Ineke en Lilian hebben de kapsalon al eerder verlaten. Ineke werkte ruim 7 jaar als zaterdagkracht.
Lilian moest na ongeveer 10 jaar de kapsalon verlaten in verband met ziekte.
De dames hebben veel mee gemaakt met elkaar.
Als je vraagt wat het leukste moment of gebeurtenis
is in de afgelopen 24 jaar is het antwoord van allemaal: “De afgelopen 24 jaar”.
Er is lief en leed gedeeld, variërend van uitjes naar
Parijs, Antwerpen, een overval, tot privé omstandigheden en ziekte. Maar de boventoon is vooral veel
plezier. Naast collega’s, zijn het inmiddels dikke

CONDITIETRAINEN GAASPERDAM
Recent heeft Conditietrainen Gaasperdam haar
website vernieuwd.
Ga snel naar www.conditietrainen-gaasperdam.nl
en ontdek hoe verfrissend het is om met leeftijdsgenoten vanaf 30 tot 65 jaar aan je conditie te werken.
De lessen zijn afwisselend, uitdagend en ook nog
goedkoop. Veelal wordt een combinatie gegeven
van spierversterkende oefeningen met oefeningen
gericht op de opbouw van conditie en vetverbranding.
Je kunt mee doen op je eigen tempo. Elke les heeft
– onder leiding van een deskundige trainer - zijn
eigen opbouw en sfeer.
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Voor een proefles ben je van harte welkom.
conditietrainengaasperdam@gmail.com
of bel Betty LeGuen: 020 -6979973
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HERMAN
Het was 11 november 2015 en dus Sint Maarten.
Het was de hele avond druk geweest met schattige
kinderen, die hun liedje zongen en met graagte in
de mand met lekkers grabbelden. Nadat het al enige tijd stil was geweest dacht ik dat het wel voorbij
was. Maar daar ging toch nog een keer de bel. Zou
ik wel opendoen, want de snoep was op. Gelukkig
had ik nog fruit, dus deed toch maar open.
Toen ik de deur opende, kwam er een hondje naar
binnen. "Wat een leuk hondje!" riep ik uit, want dat
was het. De eigenaar zei trots dat het hondje een
nestje van 5 had en dat de vader ook bij het ploegje
stond. En ja hoor: daar was nog een leuk hondje.
Ik vertelde dat ik op zoek was naar een pup en ik
mocht de volgende dag komen kijken. De volgende
dag was ik er als de gesmeerde bliksem bij. Het
hondje woonde notabene bij me in de straat en de
gelukkige vader woonde ernaast. Ik kreeg een
hondje toegewezen, een mannetje. Ik was op slag
verliefd op hem en noemde hem Herman. Een
naam die ik jaren geleden al had bedacht voor als ik
nog eens een hondje zou hebben.
Bijna dagelijks ging ik op bezoek bij het jonge gezin
en kon ik Herman knuffelen. Ook de rest van mijn
familie kwam kennismaken. Iedereen was het erover eens dat Herman een schattig hondje was en
bij me paste. Later haalde ik Herman iedere dag op,
zodat we aan elkaar konden wennen. Ook de katten
moesten wennen, maar daar hadden ze niet zo'n
zin in. De drie dames trokken hun neus voor hem
op en hielden zich op afstand.
Eindelijk werd het 24 december. De dag dat Herman voorgoed bij ons kwam wonen. Hij werd dus
een Kerstkindje. Wat was ik blij! Mijn leven met Herman was begonnen.
Er ging een hele nieuwe wereld voor mij open. De
honden- met- bazen wereld. Ik stond er versteld van
hoeveel honden er in onze buurt wonen. Herman en
ik maakten kennis met de honden en hun baasjes.
Herman speelt met zijn hondenvriendjes en ik heb

leuke gesprekken over opvoeding, verzorging van
de vacht en allerlei andere interessante onderwerpen.
Nog elke dag ben ik dankbaar voor die speciale dag
in november, waarop Herman in mijn leven kwam
en daarmee de ontmoetingen met honden en baasjes, de fijne wandelingen en het besef dat ik in een
geweldige buurt woon met een prachtige omgeving.
En Herman? Hij is een enthousiaste, vrolijke hond,
die geniet van zijn hondenleven en ik geniet van
hem. En als iemand zegt:"Wat een leuk hondje!"
ben ik zo trots als een pauw.
Lieke Scholten

NIEUWTJES VAN DE KINDERBOERDERIJ
Dit voorjaar zijn er veel meerlingen gekomen. Bij de
dwerggeiten hebben we een vierling, een drieling en
een tweeling. De schapen zorgden voor een drieling
en twee tweelingen. Tot zover de cijfers. Alle bezoekers zien dat de lammetjes groeien als kool. Om de
conditie van de moeders met jongen op peil te houden, krijgen die dan ook extra voeding, zoals geitenmuesli.
Ons kalf Klaartje en koe Lucy kunnen echt niet zonder elkaar. De bedoeling was, dat Klaartje eerst een
paar maanden tussen de geiten zou lopen. Daar
dacht Klaartje echt anders over. Ze sprong over het
hek en wilde meteen naar Lucy op de koeienwei.
Bijzonder dat dit zo zorgeloos verlopen is. Alle voorbijgangers genieten van deze vriendschap op de
wei.
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De grote markt was weer een groot succes. Het
was een gezellige, drukke middag. We hebben echt
geboft met het weer. Het was gelukkig droog. Wij
zijn blij met de opbrengst voor de boerderij.
Ook deze zomer is de kringloopwinkel van 13.00 tot
15.30 uur geopend en kan iedereen weer volop
boeken uitzoeken in de grote stal.
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die het leuk
vindt om elke week een uurtje komt schoffelen en
tuinieren. De plantenbakken bij de ingang worden
vanaf nu niet meer verzorgd door de gemeente.
Onze ingang met leuke, verzorgde plantjes willen
we echt graag behouden.
Als laatste nieuwtje….Voor de kinderen is het fijn
dat de zandbak weer gevuld is met vers speelzand.
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DE KOEIEN
De kudde Chaconnekoeien heeft de winter weer
goed doorstaan in de Gaasperzoom. Toen er in de
winter minder aan gras en struiken te grazen was
werd de kudde bijgevoerd met hooi. Voor de broodnodige mineralen hing er een mineralenblok in de
buurt van de ruif. In het najaar had de veearts geconstateerd dat alle koeien drachtig waren. Dat wil
zeggen dat ze in verwachting waren van een kalf.
De zwangerschap duurt bij koeien ongeveer negen
maanden, ca. 280 dagen. Voor een rustige bevalling gingen de koeien die het eerst uitgerekend waren naar een weiland vlak bij het Gein. Daar werd
op 17 april het eerste kalf geboren, van koe Lea. Al
snel volgden er meer kalfjes. Maar voordat deze
groep gewisseld kon worden met de achtergebleven
koeien vond er al een geboorte plaats in het groengebied. De natuur gaat gewoon zijn gang.... Meestal
'verstopt' de koe die gaat bevallen zich en komt na
een dag of twee weer tevoorschijn met haar kalf.
Deze keer was er echter een bijzondere gebeurtenis. In het volle zicht, midden op het veld achter het
Hendrik Veldhuishof beviel koe Joel van haar kalf,
en dat op klaarlichte dag! Buurtbewoners waren
totaal verrast. Toch was iemand snel genoeg om
het te filmen, zie onze Facebookpagina 'Koeien in
de Gaasperzoom'. Inmiddels zijn alle koeien bevallen. Er zijn nu tien koeien en tien kalfjes. Elke kudde
heeft een dominante koe, dat is de leidster. Zij bepaald wanneer er gegraasd, gelopen en gerust
wordt. Joel is de leidster van deze kudde. Ze is te
herkennen aan haar hoorns, een wijst er omhoog
en een wijst er omlaag.
Nu in de lente is er weer genoeg te grazen voor de
kudde. Het gras is mals en smakelijk maar de boter-

bloemen niet, die smaken bitter voor de koeien. Die
laten ze staan, en wij kunnen zodoende genieten
van de prachtige gele waas over het grasveld! Bij
het grazen slaat de koe haar lange ruwe tong om
gras heen en snijdt het gras af met de ondertanden.
Het gras wordt dan doorgeslikt. Het kauwen van het
gras gebeurt pas later, het zogenaamde herkauwen. Joel bepaalt wanneer de kudde halt houdt en
gaat herkauwen. De kalfjes drinken alleen nog maar
melk, zij herkauwen niet. Zij rusten dan wat of spelen samen, prachtig om dat gehuppel te zien.
Natuurlijk zijn de moederkoeien zeer waakzaam
vanwege de jonge kalfjes. Overal hangen informatieborden om hier op te wijzen.
Houd afstand. Houd uw hond aan de riem en onder
àppel. En bovenal, geniet van uw wandeling in de
Gaasperzoom!
De vrijwilligers van de Lindenhoff

INTERNET, WIFI AND ALL THAT JAZZ
Wat willen wij van een internetaansluiting?
Precies!
Dat hij optimaal fungeert. Hoe moeilijk dat kan zijn
voor ZIGGO, is in de afgelopen periode wel gebleken. Tientallen berichtjes op de besloten FB-groep
Gein3dorp helpt” hebben dat bewezen.
ADSL, VDSL…alles is wel komen langsfietsen.
Wij mensen zijn geneigd te vergeten.
ZIGGO stuurt na vele beleefde telefoontjes, eindelijk een monteur naar HET kastje en we zijn uit de
brand…..voor even, ben ik van overtuigd.
We halen opgelucht adem en maken weer dankbaar gebruik van de diensten van ZIGGO.
We gaan er (weer) aan voorbij, dat het signaal
zwakker wordt, wanneer we met z’n allen van het
internet gebruik maken.
Mijn laptop heeft de geest gegeven door de onregelmatige aanvoer van het signaal. Was geen jonkie meer, maar toch, hij deed het nog goed!
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Op wie verhaal ik die kosten?
Zouden we nog een tegemoetkoming krijgen in de
kosten van het abonnement?
We hebben met z’n allen toch een niet afzienbare
tijd, af en aan, zonder internet gezeten?
Glasvezel is niet zaligmakend en wellicht wat duurder, maar is betrouwbaar en constant.
In 2014 had Zuidoost aan de beurt moeten zijn voor
de aanleg van glasvezel. Watskeburt?
Niks en volgens Reggefiber zal het niet zo snel
gaan gebeuren ook..
Laten wij dat op ons zitten?
NEE!! We eisen, dat er glasvezelkabels doorgetrokken worden naar Zuidoost en dan in het bijzonder
naar Gein 3
Er zullen genoeg huishoudens zijn die de dure aanleg rechtvaardigen. Wij zullen er in elk geval gebruik
van maken.
Diana de Jongh
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DE GROENTETUIN VAN MARGOT
Drie jaar geleden was Margo al die met gif bespoten
groente zat. Zij kocht een glazen kas en een watertank en toverde haar tuin om in een groentetuin.
Een eettuin met veel Surinaamse groente zoals
paksoi, amsoi, kouseband en sugersnaps. Maar ook
spinazie, snijdandijvie, tomaten, spruitjes en radijs.
De meeste zaden komen van Intratuin die overgegaan is op biologisch tuinieren. Nou, het verschil is
goed te proeven!
Het uitzicht uit de kamer is op de kas, met een stukje moestuin ervoor en ernaast de rabarber. Prachtig
gezicht met al die frisse blaadjes van de eetbare
groente. De courgettes staan nog in de kas maar
zijn zo groot geworden dat ze nu de tuin in kunnen
als het buiten warmer wordt.
In de biologische kas in Almere heeft zij geleerd de
slakken te vangen in de avond met een zaklamp, of
vroeg in de morgen. Margo heeft de bodembedekkers uit de tuin gehaald want daar zaten de meeste
slakken onder. De meest humane manier om slakken te doden is zout water.
Verder heeft Margo sojabonen in de kas. Lijkt op
een kleine tuinboon, is dus ook een peulvrucht en
heerlijk van smaak.
Eind maart begint ze met zaaien. Het eerste jaar
deed ze dat veel vroeger, op de zolder, maar als de
plantjes dan groot genoeg waren was het buiten
nog veel te koud en ging alles dood.
Snijandijvie (zie foto) is zachter dan gewone andijvie en vele malen te oogsten. Je knipt de bladeren
die je wilt eten eraf en dan groeit de plant door. Het
zijn dunne blaadjes, heerlijk in de rauwe andijviestamppot.
Kangkong dagoeblad (waterspinazie) komt veel

voor in de tropen en deze soort in Suriname. Dit
kruid kan gesmoord of geroerbakt worden en heeft
een pittige smaak.

Het lichte blad linksonder is de snijandijvie

Recept:
Kouseband 3 minuten in water koken, eventueel
spitskool erbij, dan de taugé en de Kangkong, één
minuut meekoken, afgieten. Pindasaus eroverheen
en rijst erbij.
Sopropo zaait Margo ook, dat is een soort bittere
komkommer. Zaadjes eruit halen en stoven met ui,
knoflook, tomaat en één maggiblokje. Heel gezond
tegen allerlei kwalen. Op internet vindt u tegen welke kwalen.
Heerlijk al die verse groente zo dicht bij huis. Misschien begin ik aan een groentetuin. Gerritje Nuisker

SPEEDIE EN JOGI
Speedie en Jogi zijn 2 waterschildpadjes van bijna
25 jaar oud.
Tot hun 4e jaar stond hun bak met water en rotsen
op zolder maar iedere keer als de familie thuiskwam
liepen zij beneden door de kamer. Ze waren de bak
uitgeklommen en alle trappen afgedaald om beneden te komen. Toen is de bak ook naar beneden
verhuisd.
Ze luisteren als ze geroepen worden. Vinden het
heerlijk om in de kamer en in de tuin te lopen.
De kamerdeur naar de gang kunnen ze zelf open
krijgen en ze weten ook precies hoe ze van buiten
naar binnen moeten lopen. Ze lopen nog best hard
voor een schildpad.
In de winter houden ze 3 á 4 maanden een winterslaap en eten ze niets, net als egels.
Behalve als er gestrooide pepernoten in het water
van hun bak terecht komen als Sinterklaas in het
land is, dan zijn ze er als de kippen bij. Heerlijk vinden ze dat!
Ze lopen 3 of 4 uur per dag in de kamer of in de tuin
en verder zwemmen ze graag in de bak.
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Helaas is Jogi,bijna 25 jaar oud, onlangs overleden.
De inmiddels getrouwde zoon kwam met zijn vrouw
naar huis om afscheid te nemen van Jogi waar hij
zijn hele jeugd mee gespeeld had. Er werd een
traantje weggeveegd en Jogi is plechtig begraven in
de tuin.
Hopelijk went Speedie aan het alleen zijn.

Gerritje Nuisker
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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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FF WAT ANDERS
We gaan het dit jaar eens helemaal anders doen.
Na jaren achter elkaar naar Spanje te zijn geweest,
omdat mijn schoonvader daar woont en een aantal
jaren naar Amerika, omdat mijn vader daar woonde,
die helaas op 2de paasdag van dit jaar het tijdelijke
heeft verruild voor het eeuwige, hebben we besloten het roer eens helemaal om te gooien. U moet
zich indenken dat wanneer je in de stad naar een
tapas-bar gaat de tapas nooit zo zullen smaken dan
wanneer je naar een tapas-bar in Spanje gaat of als
je bij de Chinees in Reigersbos een hapje haalt dit
nooit zo zal smaken dan wanneer je een restaurant
in Shang Hai binnenloopt en hoezeer ik ook nadenk
kan ik me niet herinneren dat ik van de Italiaanse
keuken meer heb geproefd dan de “pizza” van een
pizzeria of een lasagne uit het zelfde etablissement
en misschien mijn zelfgemaakte risotto die erg lekker is en waar vooral mijn dochter gek op is maar
waar ik geen referentiekader aan kan plakken.
Kortom, het is tijd. Tijd om op avontuur te gaan, tijd
om de auto te pakken en tijd om de 1500 kilometer
af te leggen naar het hart van culinair Europa, Toscane!! Ik heb nog nooit zo'n lange reis gemaakt.
Noem me maar gek maar ik ben een luxe kind dus
alles boven de 400 kilometer leg ik af met het vliegtuig en ter plekke huur ik dan een auto.
Maar goed, nu ga ik met het gezin de auto in en ga
in 3 etappes naar San Vincenzo aan de Toscaanse
kust. De eerste dag zal van Amsterdam naar Karlsruhe gaan alwaar we een familiehotelletje hebben
geboekt. Daar zullen we pas in de nacht aankomen
omdat we meteen op de laatste schooldag in de
avond vertrekken. We hopen, net als tienduizenden
andere Nederlanders de drukte een beetje voor te
zijn, waardoor we waarschijnlijk op de A57 bij Venlo
al in de file staan. Dag twee brengt ons van Karlsruhe naar Milaan en hier ligt onze eerste opdracht
om een echte risotto Milanese te eten en waar we
zullen slapen in een hotel in het centrum van Milaan
waar we vroeg aan proberen te komen zodat we
nog wat kunnen zien van de stad waar dit jaar de
finale van de Championsleague werd gespeeld.
Dag drie zal ons brengen naar San Vincenzo, een
plaatsje aan de Tyrreense zee.
Hier hebben we een stacaravan gehuurd met airco
in een dorpje met 85 restaurants dus voor iemand
als ik moet het haast wel gaan lukken om de authentieke Italiaanse keuken te mogen proeven en
waarbij ik meteen moet opmerken dat ik me heb
laten vertellen dat in Italië iedere regio ook weer
een andere keuken heeft, maar goed dat gaan we
meemaken.

Ingrediënten:
•
1 liter bouillon, kip, kalfs- of rund
•
1 kleine fijngehakte ui
•
90 gram boter of 40 gram boter en 60 gram
merg
•
350 gram Carnaroli rijst
•
1 glas droge witte wijn
•
1 zakje saffraan poeder of 1/2 theelepel saffraan draadjes
•
zout en versgemalen peper
•
50 gram geraspte Parmezaanse kaas
Bereiding:
Hoewel beenmerg van kalfsschenkel traditioneel in
deze risotto thuis hoort wordt het weinig meer gebruikt, vaak omdat het moeilijk te krijgen is. Maar
het geeft een extra rijke smaak aan het gerecht.
Rode wijn kan worden gebruikt die wel kleur en
smaak van de risotto beïnvloeden.
Breng de bouillon aan de kook en laat het zachtjes
koken terwijl je de risotto maakt. Doe de saffraan in
een kommetje met een beetje van de warme (niet
kokend) bouillon en laat dit 15 minuten weken. Wrijf
de draadjes tegen de wand van het kommetje fijn.
Smelt het beenmerg in een pan en een klontje boter
en laat het uitje hierin zachtjes fruiten tot het zacht
en doorschijnend is geworden, voeg nu de rijst toe
en roer tot de korrels glanzen van het vet.
Blus de rijst met de wijn en laat 2 minuten goed
doorkoken. Blijf roeren en voeg nu een beetje van
de hete bouillon toe aan de rijst. Als het vocht is
opgenomen voeg steeds meer bouillon toe. De
risotto moet langzaam blijven doorkoken op nagenoeg dezelfde temperatuur. Risotto moet ongeveer
15-18 minuten koken. Voeg halverwege de kooktijd
de saffraan toe. De risotto moet zacht en romig zijn,
maar niet te nat. Proef en voeg zout en peper toe
naar smaak. Haal de risotto van het vuur en roer de
resterende boter erdoor en twee eetlepels van de
Parmezaanse kaas. Het restant van de kaas wordt
op tafel gezet en naar smaak toegevoegd.
EET SMAKELIJK!
Ivo Schellen.

Ik zal u beste lezer een recept geven van de risotto
à la Milanese, ik ga dit recept vandaag zelf maken
en ga dat vergelijken met de risotto à la Milanese
die ik in Milaan ga proeven, ik kan niet wachten!!
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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
WANDELREIS BOURGONDIE : 13 t/m 20 augustus
Eerstvolgende wandelevenementen:
18 juni Zomerse Nacht
19 juni Zomerse Dag
10 & 11 september Baarn & de Vuursche wandeltocht
www.wscdeverbinding.nl/info@wscdeverbinding.nl
Ook voor lessen reanimatie/AED en (wandel) ehbo
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FIT ‘N RUN IN HET GAASPERPARK
De zomer staat weer voor de deur! Veel sportievelingen gaan weer buiten een rondje hardlopen, een
actieve wandeling maken of zijn op een andere manier actief in de buitenlucht. Buiten sporten in alle
vormen en maten is het nieuwe straatbeeld van tegenwoordig. Er zijn vele mogelijkheden om buiten te
sporten en het is heerlijk om te doen!
Ik kan het zeggen, ik vind het heerlijk om buiten te
sporten en sinds januari dit jaar verzorg ik buitentrainingen voor Fit 'n Run.
In het Gaasperpark zijn al verschillende sportmogelijkheden, maar als ik goed kijk, ben ik van mening
dat een nieuw trainingsconcept voor meer mensen
toegankelijk zou zijn. Hoe lekker zou het zijn om op
korte afstand van huis, met buurtgenoten te sporten
in het Gaasperpark? Samen trainen in de buitenlucht, om elkaar te stimuleren. Ik help u graag uw
(sport) doel te bereiken, zonder een (te) zware bootcamp of hardlooptraining te hoeven volgen.

ve sporter geschikt zijn. We bouwen gedegen aan
vooruitgang en zorgen er vooral voor dat u verantwoord traint. Zo houdt u het ook vol en raakt u niet
geblesseerd of overbelast. De groepen zijn niet groter dan 12 personen, waardoor ik nog individuele
begeleiding kan geven. We werken aan algehele
fitheid en wat ik zelf ook erg leuk vind is om te trainen voor een doel, zoals de GaasperplasRun.
Iedere dinsdagavond van 19:00-20:00 uur staat er
een training gepland. Wilt u een keer gratis meedoen? Dat kan! Meld dan aan via www.fitnrun.com.
Lara Visser
Fit ’n Run trainer
Gaasperpark

Fit 'n Run is daar heel geschikt voor. Fit 'n Run biedt
trainingen aan die voor de beginnende of recreatie-

FARMFARM-A-LICIOUS
Omdat het nog een tijd duurt tot het volgende Guilty
Pleasure Festival werd besloten dat een feestje tussendoor geen kwaad kon.
Deze mini Guilty Pleasure werd op pinksterzondag
gehouden bij Boerderij Langerlust en stond geheel
in het teken van het boerenleven. Onder het motto
Farm-a-Licous werden er allerlei spelen gedaan.
Naast twister en Nintendo, die we nog kennen van
Guilty Pleasure waren daar ook de boerderijspelen
zoals touwtrekken, kruiwagenrace en een ‘echte’
rodeostier. Ondertussen zorgde The Colour Kitchen
voor lekkere hapjes.

En natuurlijk was er muziek en werd er gedanst.
Verschillende DJ’s verzorgden de muziek en als
special guest trad de bekende rap-zanger Def
Rhyms op. Na afloop nam hij ruim de tijd om met
zijn vele fans op de foto te gaan.
Het was een leuk feest op een mooie locatie om
alvast warm te lopen voor Guilty Pleasure op 14
augustus. De dag daarvoor, op zaterdag 13 augustus, organiseren de jongeren uit onze buurt voor de
10e keer Gaasper Pleasure.
Rien de Jager
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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 16
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HELLA EN RONALD STELLEN ZICH VOOR...
VOOR...
Sinds begin dit jaar zijn wij, Ronald van Aalten en
Hella Snijder, nieuwe bewoners in Gein3dorp. Vanuit Bos-en-Lommer zijn wij verhuisd naar de Jan
Nautahof 70. Hiermee gehoor gevend aan ons verlangen naar meer natuur, rust en ruimte. Iedere dag
genieten we van ons uitzicht op het water, het
groen, de langslopende koeien en de vele vogel- en
kikkergeluiden. We hebben ons vanaf het begin
heel welkom gevoeld in deze buurt. Buren om ons
heen begroeten ons en stelden vragen. Wij voelden
ons uitgenodigd om hier echt te Zijn. Graag willen
wij iets meer vertellen over onszelf en onze werkzaamheden.
Ronald: ik ben 55 jaar en sinds een aantal jaren
werkzaam als coach, therapeut en trainer. Ik ben
geschoold in verschillende vormen van moderne
effectieve psychotherapie met als basis de Zijnsgeoriënteerde benadering. Zijnsoriëntatie is een psychotherapeutische benadering ingebed in een spiritueel kader, vooral geïnspireerd door het boeddhisme. Ik noem het wel mindfulness in het kwadraat. In
de Zijnsgeoriënteerde manier van werken gaan we
ervan uit dat ieder mens in essentie heel en compleet is. Je compleet-zijn wordt echter vaak versluierd door overheersende emoties, overtuigingen en
gedragingen. Door daar met aanvaarding en compassie bij stil te staan lossen ze langzaam op en ga
je je stralende en liefdevolle natuur meer ervaren. In
mijn eigen ontwikkelingsweg heb ik dit duidelijk kunnen ervaren en is het gelukt om fundamenteel vrijer,
lichter en gelukkiger in het leven te kunnen staan.
Mijn passie om dat ook voor anderen mogelijk te
maken heeft gestalte gekregen in mijn eigen praktijk
voor coaching en therapie, nu aan huis in de Jan
Nautahof.
Naast individuele begeleiding en relatiebegeleiding
geef ik de training ‘van zelfkritiek naar

zelfcompassie’: Hier leer je met jezelf om te gaan
zoals je ook met je beste vriend of vriendin omgaat:
met zorg, aandacht en liefde. In september 2016
start er een training in Amsterdam en Weesp.
Op www.zelfcompassie.nu lees je meer over de
training en op www.praktijkronald.nl lees je meer
over mij en de coaching en therapie.
Hella: Ik ben 53 jaar en werk als docent tekenen en
kunstgeschiedenis aan een middelbare school in
Amsterdam zuid. Daarnaast heb ik sinds 2014 een
bedrijf opgericht speciaal gericht op jongeren in de
puberleeftijd. Ik geef individuele en groepstrainingen
om meer focus, aandacht en concentratie te leren.
Eigenlijk om zichzelf minder af te leiden en meer
(zelf)bewustzijn te creëren over het eigen gedrag.
Daarnaast geef ik meditatiecursussen en noem het
Bewegend Mediteren. Dit is meditatie d.m.v. hele
rustige langzame bewegingen, met ogen dicht, zodat ieder heel dicht bij zichzelf kan blijven. Officieel
Kum Nye genoemd. Ik gaf de cursus 3 jaar lang in
de Baarsjes en zoek nu een geschikte plek in Zuidoost. Als u een suggestie heeft, graag!
Meer info over mijn activiteiten kunt u vinden op de
sites www.bewegendmediteren.nl en
www.aandacht4jongeren.nl.
We vinden het altijd leuk om reacties te horen. Voel
u welkom!
Met een vriendschappelijke buurtgroet,
Hella en Ronald

VOLLEYBALCLUB ARENA
Het gaat goed met Volleybalvereniging Arena!
Waar veel verenigingen te maken hebben met een
langzaam terug lopend aantal leden, is Arena aan
het groeien. Steeds meer mensen ontdekken hoe
leuk de sport is en het wordt daarom steeds gezelliger op de trainingen.
Ook de competitieteams hebben een goed seizoen
gedraaid. De twee herenteams hebben zich gehandhaafd in de 5e en 4e klasse en het damesteam werd met gemak kampioen, waardoor zij promoveren naar de 4e klasse. De competitie begint
weer in september. Er is in alle teams nog plaats
voor nieuwe spelers, enige ervaring is wel gewenst.
Ook een leuke ontwikkeling is dat er sinds kort een
groep tienerjongens bij Arena traint. Ze hebben nog
wel wat training nodig maar hopelijk zullen ook zij
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over een tijdje competitie kunnen gaan spelen.
Maak kennis met Volleybalvereniging Arena en kom
een keer langs of een keer mee trainen!
Dit kan op donderdagavond om 20.15 uur in de
sporthal van de scholengemeenschap Reigersbos.
Voor meer informatie kijk op:
www.volleybalverenigingarena.nl
of bel met Amy 0644658467
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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
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NIEUWE CURSUS TEKENEN
Op 4 oktober 2016 gaat Ateliér van Haaren weer
van start met een nieuwe cursus tekenen voor volwassenen.
Deze cursus bestaat uit 8 lessen en wordt gegeven
op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de
centrale hal van Basisschool Het Gein, Cornelis
Aarnoutsstraat 80.

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

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.
Ook voor kinderen van 8 tot 13 jaar is er tekenles,
deze start op maandagmiddag 3 oktober van 15.45
tot 17.00 uur.
Bij deze les kan men altijd (mits er plaats is) instromen.
Men kan zich voor de lessen inschrijven vanaf 15
augustus 2016

NEE!!
Beste Ouders,
Kunt u zich nog
herinneren dat uw kind
voor de eerste keer
“Nee” zei?
Heeft u dat ervaren als een
mijlpaal in zijn leven en het
net als het eerste woordje,
de eerste keer omrollen of
de eerste stapjes trots aan uw familie en vrienden
verteld? Hoogstwaarschijnlijk niet.
Toch was het wel een mijlpaal, want uw kind gaf
voor de eerste keer verbaal een grens aan en nam
daarbij de verantwoordelijkheid voor de consequenties van het stellen van die grens.
Vaak hoor ik van ouders dat hun kind geen “nee”
durft te zeggen tegen verkeerde voorstellen van
vrienden. Of dat hun kind niet goed voor zichzelf op
komt en zijn eigen behoeftes daarom wegcijfert en
onplezierig gedrag van een ander accepteert.
Volgens de “Oermens theorie” zijn we diep van binnen allemaal bang om afgewezen te worden.
In de oertijd kon je alleen overleven als je bij de clan
hoorde. Uitgestoten worden was hetzelfde als een
doodvonnis.
Wanneer kinderen van jong af aan ervaren dat ze “
nee” kunnen zeggen, zonder gevaar dat ze de liefde
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van hun ouders/ opvoeders verliezen, zullen ze,
wanneer ze groter, zijn met meer zelfvertrouwen
“nee“ kunnen zeggen en grenzen op een goede
manier aangeven.
In een gezin waar ruimte is voor een afwijkende
mening en overleg, met behoud van liefde, leert een
kind een gepast “nee” te zeggen en ook te ontvangen, zonder zich afgewezen te voelen. En daardoor
blijft het ook veel gezelliger.
Ik wens jullie allemaal een zomer vol liefde en veel
plezier met je kinderen.
Helene van der Heijden
Psychologe/speltherapeute.
020-6635099
Info over speltherapie: www.extrasteuntje.nl
Info over ouderondersteuning:
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
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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BADMINTON VERENIGING GAASPERDAM
Wist u dat………..
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

De voorbereidingen voor het volgende badmintonseizoen 2016-2017 alweer in volle
gang zijn?
Sinds 17 maart 2016 het BVG bestuur twee
nieuwe vrouwelijke bestuursleden rijker is?
We inmiddels naar de 160 leden lopen.
Gaasperdam 2 en 3 in de Recreanten Team
Wedstrijden op een 4de en 3de plaats geëindigd zijn?
Dat de eindstand in de Carlton Cup mij is ontgaan? Evenals de eindstand van de Amsterdamse Jeugdcompetitie?
Dat er ook wel informatie van BVG spelers op
de website van Martinus Amstelveen te vinden is?
Dat er weer een heel succesvol Invitatie- en
Jeugdtoernooi heeft plaatsgevonden?
Dat Gaasperdam 2 nog op 18 en 19 juni in
Zutphen om het Nationale Kampioenschap in
de 4de klasse gaat strijden met Michel, Roy,
Romy en Simone?
Dat we voor het 5e seizoen in de seniorencompetitie een samenwerkingsverband hebben met Martinus Amstelveen?
Dat de teamindeling bij de senioren rond is?
Dat een groepje senioren nog op 4 en 5 juni
het Milispec toernooi (ook wel PIP genaamd)
in Berkel en Rodenrijs gaan spelen?
Dat de jeugd nog Clubkampioenschappen
voor de boeg heeft en een eindafsluiting?
Dat het elke dinsdag en woensdag heel erg
gezellig is bij de recreanten en er ook nog
plaatsen vrij zijn?
Dat u op de website www.bvgaasperdam.nl

•

•

•

•

nog veel meer kunt lezen en onder info@bvgaasperdam.nl ook al uw vragen kunt
stellen?
Dat u misschien beter langs kunt komen, 2 x
gratis mee kunt spelen en zo het sfeertje kan
proeven?
In de zomer onze thuishaven Sporthal Gaasperdam van 16 juli tot en met 28 augustus is
gesloten en er dus niet gespeeld kan worden?
U nu al vast wordt uitgenodigd voor het 8ste
Marga de Breijtoernooi op 9 oktober met een
super Tombola en vast nog veel meer.
Meer informatie tzt op de website kunt lezen?

Fijne vakantie
Corrie van Kampen
BV Gaasperdam
Tel: 020-6974843

Marga de Breij

ZOMERSCHAAK
Zomers ligt het verenigingsleven meestal stil.
Maar niet bij schaakclub Chaturanga!
Wij organiseren deze zomer voor iedereen die wil
schaken het ondertussen bekende openbare
“Chaturanga Zomerschaak 2016”
We schaken in een vrijblijvend competitieverband
dus kom wanneer je zin hebt, al is het maar één
avond. Of wil je eens weten of schaken wat voor jou
is; kom het bij ons uitproberen.
Les krijgen kan ook!
Het is in ieder geval een prima mogelijkheid om met
schaken kennis te maken.

En in september beginnen we weer met onze interne/externe competitie van SGA / KNSB.
We schaken in Buurthuis Gein.
PS. We doen meer dan zomerschaak, kijk maar op
onze website: chaturanga.nl
Namens bestuur van Chaturanga,
Bert Meester, vz./secretaris
Tel. 020-6963216

De data zijn: vrijdag 8 juli, 15 juli, 22 juli, 5 aug,
12 aug,19 aug en 26 aug.
We beginnen om 20.00 uur, aanmelden is niet nodig en meedoen aan deze competitie is kosteloos,
behalve natuurlijk wat je op die avonden verbruikt.
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ACG ZO FIT
“Nog één(?) keer de Elfstedentocht ….” Johan van Schaick over sportvereniging “ACG ZO fit”
Johan van Schaick heeft de Tocht der Tochten 3 x
gereden: 1985, 1986, 1997. Met ‘ACG ZO fit blijft hij
voorbereid op de volgende. Of die nog komt? In
2012 was het bijna weer zo ver. Maar ook als de
Tocht nooit meer komt, is en blijft hij fit.
In november 2013 is Johan lid van ‘ACG ZO fit’ geworden: “Ik wilde graag snel herstellen van een
ischias. Na behandeling door een manueel therapeut ben ik door mijn echtgenote, die al heel lang lid
is, meegenomen naar de Yogales.”
Dat bleek slechts het begin. Behalve dat hij sinds 1
januari voorzitter is, is hij een actief deelnemer gebleven.
Het begon met rekken en strekken
Over de Yoga les was hij laaiend enthousiast:
“Rekken, strekken, wervels en gewrichten losmaken, ontspannen. Heerlijk”.
Na een aantal lessen was hij ‘boven J(oh)an’. Hij
bleef. Hij leerde ook op de juiste manier ademhalen:
“Klinkt misschien raar, maar ik haalde vaak tegendraads adem. Dat leidde bijvoorbeeld bij het zwemmen, vroeger, steevast tot buikpijn.”
‘Body dinges’
Hij ging bij ‘ACG ZO fit’ ook een les Body Shape
proberen. Dit beviel al net zo goed. Dat hij regelmatig voor de TV meedeed met “Nederland in Beweging” was een voordeel, niet alleen voor zijn conditie. De oefeningen die hij daar leerde kwamen goed
van pas in de echte Body Shape les. “Anders had
het misschien langer geduurd voordat ik volop had
kunnen meedoen.” Mensen die zich zouden willen
inschrijven maar nog weinig conditie hebben, adviseert hij altijd eerst eens met ‘Nederland in Beweging’ mee te doen.
Uitstekende basis voor andere sporten (en de
tuin)
‘ACG ZO fit’ heeft 3 soorten Body Shape lessen.
Het accent van de les op maandag ligt op beweging. Er wordt gewerkt met de step, met stokken,
elastieken e.d.. In de woensdagles wordt gewerkt
met step en gewichtjes (‘dumbbells’) en bodybars.
Je kiest zelf de zwaarte met een variatie van 0,5 kg
tot 7 kg. Het accent van de zondagles ligt op conditie, maar ook hier komen alle spiergroepen stevig
aan de beurt, zonder gewichten.
Johan: “Die drie soorten Body Shape les vormen elk
een goede basis voor mijn andere sporten, zoals
fietsen en schaatsen (en het werken in de tuin). Sowieso leveren ze een belangrijke bijdrage aan mijn
algehele conditie en het op peil houden van mijn
lichaamsgewicht.”
Johan wordt dit jaar 69 en hoewel de jaren beginnen mee te tellen (of zoals hij zegt: gelukkig door te
tellen) zou hij graag nog een vierde keer de Elfstedentocht willen rijden. “Nou ben ik ook weer niet zo
heel fanatiek en al helemaal geen hardrijder, maar
de Body Shape biedt mij een betere conditie en
sterkere en soepelere been-, rug-, buik- en armspie-
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ren. Oftewel, veel van wat ik nodig heb om 14 uur,
bij voorkeur met een snijdende Noordooster, overeind te blijven. En de inspanning van de Body Shape laat zich voortreffelijk combineren met de ontspanning van de Yoga.”
Wandelen
“Oh ja”, voegt hij er aan toe, “van april tot medio
september wandel ik op de donderdagavonden mee
met ACG, dus de hele zomer door”. Dit laatste ter
voorbereiding van de Dam-tot-Dam Wandelloop op
zaterdag 17 september. “Vorig jaar ook gedaan. Zo
leuk. En het aardige van het wandelen is dat je met
elkaar in gesprek komt, iets waar je tijdens de binnenlessen echt geen tijd voor hebt.”
Het aantal deelnemers aan de wandelingen varieert. Niet-leden mogen aansluiten maar betalen dan
€ 2 per keer. Vertrek om 19.00 uur vanaf de sporthal.
Mannen, oh jeeeee ………………
“Het enige jammere vind ik dat ik de enige man ben
in de vereniging”, zegt Johan. Niet dat hij zich niet
op zijn gemak voelt tussen ‘zijn vriendinnen’, maar
volgens hem denken mannen én vrouwen dat Body
Shape typisch iets voor vrouwen is. En dat Yoga
zweverig is: “Nonsens en dat laatste geldt in elk
geval niet voor onze Yoga. Ik zou het zelfs de vierde vorm van onze Body Shape durven noemen.”
Wellicht is de naam misleidend, vandaar dat hij het
ook wel ‘body dinges’ noemt, maar zo een-twee-drie
heeft hij geen betere, anders dan “kom gewoon
eens kijken of doe een proefles mee. Op onze website www.acgzofit.nl meer informatie over onze vereniging.”
Johan betaalt het inschrijfgeld voor de eerste 5
mannen die zich melden uit eigen zak. Zijn aanbod
geldt eigenlijk tot de zomervakantie. Voor mannen
die zich door dit artikel laten inspireren maakt hij
een uitzondering tot 1 oktober. Dit in verband met
de zomersluiting van Sporthal Gaasperdam van 17
juli tot 29 augustus.
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EINDEJAARSFEEST
Vorig jaar nog een zomerfeest een paar weken voor
de zomervakantie, dit jaar is het eindejaarsfeest in
ere hersteld. Op de laatste donderdag van het
schooljaar, 14 juli wordt dit gezellige feest weer gehouden samen met KSH.
Op de pleinen van school en KSH is van alles te
doen: een rodeostier, een springkussen, voorstellingen, schminken etc. etc. Voor de lekkere trek zijn er
de bekende kraampjes met hapjes en drankjes. En
bovendien komt Hakim, bekend van Sesamstraat,
2x een voorstelling geven van 3 kwartier!
Ook wanneer u (nog) geen kinderen op school en/of
KSH heeft, kunt u als buurtbewoner gerust een kijkje komen nemen!

NOG PLAATSEN VOOR KLEUTERS
Heeft u een kind dat gedurende het schooljaar 2015
-2016 vier jaar gaat worden, of u kent mensen in uw
nabije omgeving voor wie dit geldt, dan kunt u contact opnemen met de directie van basisschool Het
Gein,Tony Janssen. Er zijn nl. nog enkele plaatsen
beschikbaar in de groepen 1 / 2.
Een school kiezen voor uw kind is best moeilijk,U
wilt natuurlijk een school die bij uw kind past.
Basisschool Het Gein is een buurtschool voor Gein
3 en 4. Wij bieden basisonderwijs voor kinderen van
4 t/m 12 jaar.
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.
De meeste ouders zullen inmiddels al een informatiebrief en aanmeldingsformulier van de gemeente
ontvangen hebben. Of u gaat deze nog ontvangen.
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.
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 keuze. U kunt wat sfeer proeven door een bezoekje te brengen aan onze school of de kennismakingsochtend te bezoeken in het schooljaar 20162017.
Wij hopen u graag te ontmoeten op onze school en
wensen u veel succes bij het maken van de keuze.
Richard Schuiling en Tony Janssen, directie
Tel. 020-697452, directie@hetgein.nl
www.hetgein.nl

Foto’s: Juf Charlotte

WHAT’S NEXT?

ADVERTENTIE-TARIEVEN :

De volgende Gein3Dorper verschijnt rond
21 september 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!

