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VAN DE REDACTIE
Hebben we toch nog een winter gehad! IJs,
sneeuw,…. Heerlijk! Maar nu zo de eerste maanden
van het jaar alweer achter de rug zijn, kijk ik ook wel
weer uit naar de zomer.
Wist je eigenlijk al dat we een vernieuwde website
hebben?www.gein3dorp.nl.
Nu hoef je niet meer te wachten op de krant voor de
laatste nieuwtjes. Neem bijvoorbeeld het plaatsen
van de ooievaarspaal op 19 januari. Of de gesprongen waterleiding begin januari.
Om de site en natuurlijk ook de krant te kunnen blijven vullen met informatie uit de wijk, vragen we je
om mee te schrijven. Het maakt niet uit waarover.
Een buurvrouw die een leuke en/of bijzondere hobby heeft, je bent net een eigen bedrijf gestart, overburen zijn --- jaar getrouwd en werden met een
feestje verrast. Je wilt een buurtfeest organiseren,
er zijn nieuwe bomen in de wijk geplaatst, hier en
daar is het opknappen van de straten naar aanleiding van de gesprongen waterleiding begonnen,…..
Of misschien wil je de rubriek ‘DierenGein’ overnemen van Iris? Zij gaat nl. verhuizen. Bijna 5 jaar
heeft ze mooie verhalen over de dieren in Gein3-
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Dorp geschreven. Daarvoor willen we haar op deze
plek graag bedanken en we wensen haar veel geluk
in haar nieuwe woonplaats.
Er zijn dus genoeg onderwerpen waar we graag wat
van willen lezen.
Alle bijdragen, klein en groot, mogen naar de redactie gestuurd worden: redactie@gein3dorp.nl.
De redactie bekijkt je inbreng en zal dan bepalen
hoe en waar we dit kunnen plaatsen (website /
krant). Natuurlijk moet de link met Gein 3 aanwezig
zijn. Dit kan door zelf inwoner van Gein 3 te zijn,
maar kan ook zijn doordat je in Gein 3 werkt. Verhalen die niet aansluiten en/of geen link hebben met
Gein 3 kunnen we geen plaats geven op de website
of in de krant.
Vergeet de jaarvergadering niet! Op woensdagavond 12 april in de Geinschool! Iedereen is welkom.
Voor nu veel leesplezier met deze editie en op naar
de zomer!
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JAARVERGADERING 2017
Datum: woensdag 12 april 2017.
De vergadering vindt plaats in ABBS het Gein
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
Agenda:
1:
Opening, mededelingen, vaststellen agenda
2:
Notulen van de jaarvergadering over 2016
3:
Financieel en inhoudelijk verslag
4:
Bestuur (benoeming nieuwe of herbenoeming
zittende leden)
5:
De herinrichtingwerkzaamheden (bespreking)
6:
Lopende zaken
7:
Ontwikkelingen in en rond Gein3
Wat er in en om Gein3 gebeurde in 2016
In 2015 genoten we in een groot deel van onze wijk
al van de opgeknapte openbare ruimte, maar pas
in 2016 kwam de afronding naderbij. Ja naderbij,
want helemaal af was het in 2016 nog niet. Sommige paden moesten opnieuw worden gelegd, wat
duurde tot in 2017. Erger dan dat was de overstroming die plaatsvond op de kop van het Jan Schaeferpad in de week na de jaarwisseling. Kruipruimtes
liepen vol en op meerdere plaatsen raakten stoepen
verzakt; ook het fietspad stortte deels in. Enkele
woningen hadden forse waterschade. De oorzaak
was een gesprongen leiding van Waternet.
Rondom de buurtmoestuin Op ’t Landje zijn enkele
bewoners op zoek naar een oplossing op een zodanige manier, dat iedereen er vrede mee kan hebben. Wat moet er dan worden opgelost: de tuinders
en voetballers hebben de wens om een ballenvang
te plaatsen (zodat voetballen niet langer in de tuintjes terecht kunnen komen en daar gewasschade
aanrichten). Zo’n ballenvang is meteen ook een
blikvang en je kunt erover twisten of dat een fraai
gezicht is. Hoe los je het op als de een iets wel wil
en de ander niet? Hopelijk komt er uiteindelijk een
compromis.
We hebben een vernieuwde website:
http://www.gein3dorp.nl waarmee de redactie en het
bestuur sneller en eenvoudiger berichten kunnen
plaatsen. Je kunt als bewoner opgeven dat je wilt
“volgen” en zo blijf je op de hoogte van berichten
van Gein3 en kun je ook je reactie plaatsen.
Op 1 januari vond evenals voorgaande jaren een
Nieuwjaarsduik plaats. Dat wordt al een echte traditie. Het wordt ook traditie dat de duik op de hoofdpagina komt van de eerstvolgende Echo. Dit jaar
was het aanmerkelijk kouder dan vorig jaar; toch
kwamen er weer evenveel (of waren het er zelfs
meer?) enthousiastelingen op af, onder wie ook kinderen. Knap hoor.
De singel aan de oostzijde van de Gaasperplas
richting Langerlust is inmiddels al tweedejaars en
op weg naar het derde. Dat is te zien aan de be-
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groeiing. Die wordt langzaamaan wat meer volwassen.
De koeien in de Zoom hebben ook in 2016 weer
bewoners bezig gehouden. Het beeld ontstond dat
de zoom in ecologisch opzicht verarmt en ontkleurt;
zo waren dit jaar vrijwel geen bloemen te zien van
het koolzaad dat er gewoonlijk overvloedig groeit.
Dat zou geheel door de koeien komen, die de jonge
planten immers opeten. Daar staan weer andere
verschuivingen tegenover (komst van nieuwe plantensoorten). Bovendien moet je, om te beoordelen
wat nu precies de invloed is van de begrazing op de
flora, kijken op een langere termijn. Er is door een
deskundige naar gekeken. De stemmen lijken te
staken. Een ander punt dat door enkele bewoners is
aangeroerd is dat de koeien gevaarlijk zouden zijn.
Ook hier wordt verschillend over gedacht.
Open Air (het driedaagse festival aan de noordzijde
van de Gaasperplas) en Gaasperpleasure (een
weekend in augustus op het terrein van de dagcamping) hebben opnieuw plaatsgevonden. Vooral
Open Air leidt tot geluidsoverlast. In onze wijk is het
geluid goed te horen (volgens sommigen te goed;
anderen vinden het wel gezellig) maar het is vooral
Nellestein dat hinder ondervindt. Nellestein gaat
door zware tijden, doordat ook de aanleg van de
nieuwe A9 (Gaasperdammerweg) in 2016 veel geluidshinder gaf.
Er zijn in 2016 ook weer nieuwe dakkapellen, uitbouwen en zonnepanelen geplaatst. Wat dit betreft
leven we in een wijk waar we als bewoners kennelijk graag in investeren. Op zich is dat een goed teken. Betrekkelijk nieuw is de (beperkte) opkomst
van Airbnb met als zichtbaar gevolg dat er soms
bezoekers met de welbekende rolkoffertjes door de
straten lopen, van of naar de metro. Ook hebben
enkele woningsplitsingen plaatsgevonden waarbij
woningen voortaan kamergewijs verhuurd worden.
Misschien is dit ontstaan doordat er in Zuidoost
steeds meer studenten wonen.
Een leuk nieuwtje is de komst van een ooievaarsnest in de Zoom. De aanloop (eerst het idee, dan
het plan en de financiering) startte in november; de
plaatsing was in januari. Het nest staat er nu keurig
bij. Of er ook een ooievaarskoppel komt? We wachten het af en blijven kijken.
Vooruitblik
Zoals vorig jaar al vermeld is er formeel nog steeds
een plaats voor nieuwe horeca aan de westzijde
van de Gaasperplas (bij het haventje). Kwestie van
afwachten tot zich een ondernemer meldt met een
passend plan. De herinrichting van de paden aan
de noordkant van de Gaasperplas is nog steeds in
de planning en zou dit jaar kunnen starten. Het
wegdek van de fietspaden is deels opgeknapt en er
zijn nieuwe bomen geplant (en oude gekapt).
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VERVOLG JAARVERGADERING 2017
Verder uit de buurt.
De aanleg van de nieuwe A9 in tunnelbakken krijgt
inmiddels zichtbaar zijn uiteindelijke vorm. De voltooiing duurt tot 2020. Dan moet het werk zijn afgesloten met een park op het dak. De details daarvan
zijn nog niet bekend. Op de flanken van de dan
overkapte A9 zal gebouwd worden. Ook de uitwerking daarvan is nog niet bekend. Sommigen zien
ruimte voor een attractie met landelijke aantrekkingskracht, anderen houden het graag kleinschalig.
Metrostation Gein wordt opgeknapt, echter omdat
het pas als allerlaatste van alle stations aan de
beurt is en bij eerdere stations vertraging is ontstaan kan de start van het werk nog wel even duren.
De kruising bij Driemond (Provinciale Weg) gaat op
de schop. Dit stond al voor 2015 in de planning.

Door geknutsel aan het ontwerp is de start van de
werkzaamheden vertraagd.
Stadsdeel Zuidoost, tenslotte, gaat de komende
jaren flinke groei doormaken. Daarbij kijkt de gemeente ook naar mogelijkheden voor woningbouw
in Gaasperdam. De wijk Gein zal hier vermoedelijk
voorlopig niet direct iets van gaan merken. Het is in
eerste instantie het kantoor- en bedrijvenpark Amstel III waar veranderingen gaan plaatsvinden. Zo
zijn er plannen voor woningbouw met het doel er
een gemengd woonwerkgebied van te maken; er
worden getallen genoemd van 10.000 woningen. De
eerste bewoners zijn er al (studenten). De druk op
het GVB om de metro ’s nachts langer te laten rijden zal toenemen. Als dat uiteindelijk werkelijkheid
zou worden, zouden wij er dus ook voordeel van
kunnen hebben.

DE OOIEVAARSPAAL STAAT!
STAAT!
De aannemer heeft donderdagmorgen 19 januari de
paal voor het ooievaarsnest geplaatst.
De plaatsing werd bijgewoond door allen die een
bijdrage gedaan hebben voor het tot stand komen
van dit leuke feit. De Echo was aanwezig voor tekst
en foto.
Onze dank gaat uit naar de initiatiefnemer: Toon
Borst, de muntenman "Amsterdammer van het jaar
2016"
Daarnaast naar GroenGebied Amstelland die de
plaatsing betaalde. Verder naar de bedrijfsleider
van JUMBO, dhr. Verboom, de Vereniging Gein3Dorp en bewoners van Gein 3 en 4, die de plaatsing
financieel mogelijk maakten
Sinds een paar jaar zien we zowel aan de oost- als
aan de zuidkant van de Gaasperzoom regelmatig

ooievaars, dus nu maar wachten op de ooievaars
die hier hun nestje gaan maken.

TOON BORST AMSTERDAMMER VAN T JAAR 2016
Toon Borst, ook wel bekend als De Muntenman, is
Amsterdammer van het Jaar 2016 geworden.
Al sinds 2001 zamelt hij munten in voor het goede
doel. Onder meer met de 75 beschilderde melkbussen die je bij vele winkels tegenkomt.
Totaal heeft hij al bijna vierhonderdduizend euro
ingezameld. Elk jaar zamelt hij ongeveer dertigduizend euro in. Tienduizend euro gaat naar de kinderboerderij 't Brinkie in Zuidoost, nog eens tienduizend euro ging dit jaar naar de vluchtelingen en de
laatste tienduizend euro naar - in zijn eigen woorden - 'Verweggistan'.
En er bleef ook nog geld over voor een gulle gift, die
met nog een aantal gulle giften van Jumbo Verboom, Groengebied Amstelland, onze bewonersvereniging Gein3dorp en een aantal bewoners, het mogelijk maakten de ooievaarspaal te plaatsen in de
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Gaasperzoom.
Dank je wel Toon.
Wij gaan wachten op de terugkomst deze zomer
van de ooievaars in de Gaasperzoom.
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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 décharge 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
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.
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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
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
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VERVOLG NOTULEN 2016
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
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.

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

8 Ontwikkelingen in en rond de wijk
De laatste fase van de bestrating wordt nu uitgevoerd. Men is bezig in de Cornelis Aarnoutsstraat

BETAALD PARKEREN
In verband met vele klachten van bewoners van
Gein 3 wordt de mogelijkheid onderzocht om betaald parkeren in te voeren. Er komt hier zover ik
weet nog een enquête over. Ik vraag me alleen af of
de mensen die klagen wel beseffen dat, als dat
wordt doorgevoerd, je per huis een vergunning krijgt
en dat je voor meerdere auto's de hele dag kan be-
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talen. Aangezien de kinderen steeds langer thuis
wonen of terug komen, hebben veel gezinnen meer
dan één auto. Hopelijk stemt iedereen tzt tegen dit
voornemen.
Bianca van Riswick
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DE FINANCIËN
Staat van lasten en baten van Vereniging Gein3dorp 2016
(€)
Administratie

0 Contributie 2016

Representatie

971 Boekverkoop

Gein3dorper

4378 Advertenties 2016

ING (betalingsverkeer)

166 Rente

(€)
3018
0
2022
42

Ooievaarspaal

1562 Ooievaarspaal (Brinkie + Jumbo)

1090

Totaal lasten

7077 Totaal baten

6172

Beginvermogen 2016

14856

Resultaat 2016

-905

Eindvermogen 2016

13951

Balans van Vereniging Gein3dorp 2016
(€)
ING - Betaalrekening

5354 Beginkapitaal

ING - Spaarrekening

8597 Resultaat 2016

Kleine kas

(€)
14856
-905

0

Totaal

13951 Totaal

13951

Begroting van Vereniging Gein3dorp 2017
Kosten

(€) Baten

(€)

Administratie

100 Contributie

3100

Representatie

1000 Advertenties

2000

Gein3dorper

4400 ING rente

ING betaalverkeer

200

Totaal

5700 Totaal

Te verwachten batig saldo 2017

-550
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50

5150
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EEN KOUDE DUIK EN EEN WARM VUUR
Het nieuwe jaar begon koud. Maar dat weerhield de
“echte” Nieuwjaarduikers er niet van om op de eerste dag van het nieuwe jaar een duik in het ijskoude
water van de Gaasperplas te nemen. Jong en oud,
echte helden zijn het.
De organisatie, bewoners van Nellestein, hadden
voor warme erwtensoep en chocolademelk gezorgd. Gratis.
Een week later was er voor de tweede keer de
kerstboomverbranding naast ‘Op het Landje’ in de

Lambert Rimastraat. Eén voor één gingen de kerstbomen op het vuur. Een mooi gezicht.
Terwijl de ouders van een hapje en een drankje genoten konden de kinderen aan lange takken marshmallows roosteren in het vuur.
Hoogtepunt van de avond was de onthulling van het
nieuwe naambord van ‘Op het Landje’.
De tekeningen op dit bord zijn gemaakt door kinderen uit de buurt. Kunstenaar Monique Massaro
maakte er een mooi bord van.

NIEUWS VAN ‘OP ‘T LANDJE’
LANDJE’
Het voorjaar komt met rasse schreden, we zijn allemaal weer druk in de moestuin, daarom hier een
kort bericht van ‘Op het Landje’.
•
Het Kerstboomfeest was ook dit jaar weer
druk bezocht en heel gezellig!
•
Onze boer Henk van de Hartstocht heeft ruim
biologische koeiencompost gebracht. Heb je
nog een emmertje nodig, kom dan even
langs.
•
We hebben de oprukkende bosrand in samenwerking met Groengebied Amstelland

•

teruggebracht tot de oorspronkelijke lijn, zodat er weer rondom gemaaid kan worden. We
merken dat kinderen hier allerlei spullen naar
toe slepen en laten liggen, dat is natuurlijk
niet de bedoeling! Wat je meeneemt om mee
te spelen, graag ook weer 's avonds mee
naar huis nemen.
Het nieuwe naambord, dat geplaatst is tijdens
het Kerstboomfeest, heeft nog wat onderhoud
nodig waardoor het nu even niet op de tuin
staat.

WATER, WIND,
WIND, MIJN BOOT EN IK….
IK….
"Op het water met mijn boot voel ik me vrij en bij de
zeilvereniging is het ook altijd gezellig, zeker met
mijn vrienden", zegt Bas van Daalen (13) uit Gein 3.
Hoewel het weer er nog niet klaar voor is, zijn bij
Zeilvereniging Gaasperplas de voorbereidingen
voor het nieuwe zeilseizoen in volle gang. Op 7 mei
is de jaarlijkse open dag en kort daarna starten de
zeillessen en andere activiteiten weer.
Zowel voor de jeugd (vanaf 8 jaar, met zwemdiploma) als voor volwassenen zijn er zeillessen voor
beginners en (ver)gevorderden en elke twee weken
zijn er zeilwedstrijden voor de leden.
"Ik houd van water en ook van zwemmen. Dat
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doen we vaak na de les en op mooie zomerdagen",
aldus Bas.
In het seizoen wordt er door groot en klein bij de
zeilvereniging gezwommen en ook wordt er regelmatig samen gegeten en geborreld. Dat maakt de
vereniging erg leuk. Zowel voor kinderen als hun
ouders is het een fijne plek om te zijn en te ontspannen.
De eerste en laatste week van de zomervakantie
zijn er zomerkampen voor de jeugd. Ideaal voor
werkende ouders die dan nog geen vrij hebben.
Geïnteresseerd? Kom gerust kijken en neem een
gratis proefles zeilen tijdens de open dag op 7 mei.
Zet die datum alvast in je agenda!
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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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HALSBANDPARKIETEN
Het wordt weer lente en voordat de bladeren weer
aan de bomen zitten ben ik verplicht om alle takken
in de tuin te snoeien, nu kan het nog.
Wat mij eigenlijk al jaren fascineert is de aanwezigheid van de groene parkiet, misschien meer een
kleine papegaai, die in groten getale door ons
Gein3dorp fladdert.
Toen ik ging uitzoeken wat deze vogel precies was
kwam ik erachter dat het hier gaat om de Halsbandparkiet, een vogel die veel voorkomt in Azië en Centraal Afrika. Het verhaal over hun aanwezigheid hier
is echter van dien aard dat ik het u moet vertellen.
Aan de Overtoom in de stad was een Bedrijfsvestiging van de Amerikaanse schrijfmachinefabrikant
Sperry Remmington, de wat ouderen onder ons weten dat een Remmington-schrijfmachine ver voor
het digitale tijdperk ongeveer net zo populair was
als Apple nu. Een van de werknemers van dit bedrijf
hield op de zolder een aantal Halsbandparkieten, en
wat begon als een stelletje, groeide al snel uit tot
een kolonie.
Door klachten van de buren over geluidsoverlast
was deze werknemer verplicht om de vogels te verplaatsen naar elders in het pand waarbij hij meteen
de laatste controle over de populatie verloor.
In 1977 verhuisde de vestiging naar Woerden en bij
de ontruiming van het pand zijn uit gemak de ramen
opengezet waardoor honderden vogels hun vrijheid
tegemoet vlogen.
Het is dan ook best wel grappig dat, wanneer je een
beetje onderzoek doet, er in de Amsterdamse dagbladen uit 1977 voor het eerst melding wordt gemaakt van broedende paartjes Halsbandparkieten
in het Vondelpark.
Verder onderzoek laat zien dat in de daarop volgende veertig jaar de vogels zijn uitgewaaid over de
Randstad en hun aantal is inmiddels de 12.000 gepasseerd.
Al met al ben ik in ieder geval blij met deze kleurrijke vogel. Nu zou het natuurlijk heel erg cru zijn om
een recept te bedenken met deze groene Halsbandparkiet dus die sla ik even over.
In plaats daarvan een recept met groene asperges
en kabeljauw.
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Ingrediënten voor 4 personen
•
400 gr kabeljauwfilet
•
600 g rozeval aardappelen (vastkoker)
•
4 el olijfolie
•
1 bol knoflook
•
700 g groene asperges
•
4 tl tapenade van zongedroogde tomaten (potje 140 g)
•
4 plakken parmaham
•
125 ml crème fraîche
Bereiding
Verwarm de oven voor op 225 °C.
Laat de kabeljauw ontdooien.
Bekleed de braadslee of ovenschaal met bakpapier.
Boen de ongeschilde aardappelen schoon en snijd
in blokjes van 2 x 2 cm. Verdeel over de braadslee
of ovenschaal.
Meng de aardappelen met ¾ van de olie en breng
op smaak met (versgemalen) peper en eventueel
zout. Snijd het kapje van de bol knoflook en zet de
bol bij de aardappelen.
Rooster het geheel in de oven in ca. 40 min. goudbruin en gaar. Schep af en toe om.
Breek ondertussen de houtachtige onderkant van
de asperges en snijd de asperges schuin doormidden. Schep de rest van de olie erdoor.
Dep de vis droog, bestrijk met de tapenade en bestrooi met (versgemalen) peper. Wikkel elk stukje
vis in een plak ham.
Neem de aardappelen na 20 min. uit de oven en
houd de knoflook apart.
Schep de aardappelen om met de asperges en leg
de kabeljauwfilets er bovenop.
Zet weer in de oven en bak de vis in ca. 20 min.
gaar. Knijp de gepofte knoflookteentjes uit de vliesjes en snijd ze fijn.
Meng met de crème fraîche en serveer bij het aardappel-aspergemengsel.
EET SMAKELIJK!
Ivo Schellen
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MANNEN...VAN
MANNEN...VAN HARTE WELKOM!
WELKOM!
Het koor Zingen in Gein is in 1993 begonnen toen
een groepje buurtbewoners bij elkaar kwam om te
zingen en wordt sinds de oprichting gedirigeerd
door onze enthousiaste, veelzijdige dirigente Harriet
Wams. In 1995 werd de Stichting Muziek op Maat
opgericht en naast het koor begon men met individuele muzieklessen voor kinderen en volwassenen
door bevoegde docenten.
Het koor is gestart als vierstemmig koor. De intentie
was en is: zingen voor je plezier in je eigen wijk.
Zingen in Gein is dus een echt buurtkoor. Na het
vertrek van de laatste mannen besloten we verder
te gaan als vrouwenkoor. Ons repertoire bestaat uit
wereldmuziek, liedjes uit de Renaissance, maar ook
pop. We zingen o.a. Russisch, Italiaans, Frans, Engels, Duits en Nederlands. Ook wat zwaardere stukken van componisten zoals Badings, Mendelssohn,
Mozart. Ons koor telt momenteel 18 vrouwen. We

zingen serieus, maar lachen heel veel.
We treden jaarlijks op tijdens de korendagen in Paradiso en Monnickendam. Dat zijn maar korte optredens, maar wij geven ook jaarlijks een concert
waarbij wij meer tijd hebben om ons repertoire ten
gehore te brengen.
We repeteren elke maandagavond (schoolvakanties
uitgezonderd) van 20.00 uur tot 22.00 uur in basisschool Het Gein, Corn.Aarnoutsstraat 80 in Amsterdam Gaasperdam. Je hoeft geen noten te kunnen
lezen, en we hebben op dit moment grote behoefte
aan (lage) alten. En als er mannen zijn die graag
willen zingen: van harte welkom! Want we zouden
graag weer een vierstemmig koor willen worden. Je
bent van harte welkom op een (gratis) proefrepetitie.
Zie onze website: www.muzieklesopmaat.nl.

GEWOON GELUKKIG IN GEIN
Bestaan (groene) kabouters echt?
Heeft u dat nou ook?
Dat u zich zo maar gelukkig voelt in Gein.
Omdat u zo comfortabel woont, in een groene omgeving met gezellige buren.
Of het tegenovergestelde.
Dat u zich zo maar boos kunt maken ………..over
van alles en nog wat.
Bij voorbeeld over:
•
Bomen, die er wel of niet (zouden moeten)
zijn
•
Loslopende honden
•
Beangstigende Gasconne-koeien
•
Gebrek aan parkeerplekken
•
Op de stoep rijdende fietsers en scooters
•
Glasplaten, gipsplaten, verfbussen en accu’s,
die bij het grootvuil worden neergezet
•
Achtergebleven troep op de stoep nadat het
grootvuil is opgehaald
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•
•
•
•

Zwerfvuil
Poep op de stoep
Welig tierend onkruid russen de stoeptegels
En vul verder maar in………………

Hoe ga je met die boosheid om?
Blijf je stressen, de rest van je leven?
Of blijf je boos op de mensen die jou dit hebben
aangedaan? Frank de Moei zegt er in zijn gratis ebook het volgende over:
“Verander je gedachten, verander de situatie.
Als je dieper kijkt, zul je ontdekken dat veel stress
wordt veroorzaakt door je eigen gedachten. Niet de
situatie, maar wat je gelooft over de situatie. Niet
wat andere mensen doen, maar wat je denkt dat ze
zouden moeten doen. Niet wat gebeurt, maar wat
voor betekenis je geeft aan wat er gebeurt”.
Schieten we daar iets mee op?
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VERVOLG GEWOON GELUKKIG IN GEIN
We zijn weer terug bij af. Boosheid komt dus door
wat wij zelf denken en doen. Dus gelukkig worden
we als we iets denken en doen dat niet boosaardig
is. Is het zo makkelijk?
De ondertitel van dit stukje luidt: bestaan groene
kabouters echt?
Is het u wel eens opgevallen, dat er soms wat minder zwerfvuil in de wijk is?
Of dat de troep, die achterblijft nadat het grootvuil is
opgehaald, is verdwenen?
Dat uw stoep is geveegd?
Dat de hondenpoep is opgeruimd?
Dat het onkruid tussen de tegels is verdwenen?
Dat de verfbussen of accu’s zijn weggehaald?
Dat er geen fietsen of scooters meer op de stoep
rijden?

dert. Het ontstaat door onnadenkendheid, onverschilligheid en egoïsme.
Gedrag van anderen is moeilijk te veranderen.
Als je iets wil veranderen, dan kun je wel je eigen
gedrag veranderen. Dat is veruit het gemakkelijkst.

Dat doen de kabouters met de groene mutsen. Ook
wel de groene mutsen genoemd. Kabouters bestaan echter niet. In werkelijkheid zijn het buurtbewoners, die het jammer vinden dat hun wijk verslonst en dat de omgangsvormen verruwen.
Zij ruimen stilletjes die troep op en spreken, op een
rustige manier, op de stoep rijdende fietsers en
scooterrijders aan op hun gedrag.
Waarom?
Omdat overlastgevend gedrag niet vanzelf veran-

Ferry de Jongh

En dat is wat de groene mutsen doen.
Eerst deden ze niks.
Nu doen ze wel wat.
Niet uit boosheid, maar omdat het goed voelt.
Als je iets doet wat goed voelt, word je er zelf gelukkig van.
En daardoor worden anderen misschien ook wel
gelukkig.
Gewoon gelukkig in Gein.

ZONDERPOESPAS
Zonderpoespas.nu – Uw professionele huis- en dierenoppas in Gein3dorp.
Ik ben Paula Pols en woon al vanaf het begin in
Geindriedorp. Ik ben een dierenvriend. Een leven
zonder huisdieren kan ik mij eigenlijk niet voorstellen. Momenteel heb ik twee katten, Floor en Irini.
Maar ook honden, konijnen, hamsters, cavia’s en
vogels verzorg ik met veel liefde en plezier.
Zelf heb ik vaak genoeg ondervonden dat het lastig
kan zijn een oppas voor onze huisdieren tijdens de
vakantie of een weekendje weg te vinden. Een
hond kun je meenemen. Met katten en andere kleine huisdieren gaat dat niet zo makkelijk. Je moet
dan of je buren, familie of vrienden lastigvallen of
kiezen voor een dierenpension.
Daarbij, hoe goed is een dierenpension voor uw
huisdier? Mijn dierenarts zegt hier over: “Wil je
stress bij je huisdier vermijden, laat je dier dan in
zijn of haar vertrouwde omgeving!”.

ben uw preventieve oogje in het zeil. Gebeurt uw
huisdier iets, dan heb ik goed contact met de dierenarts in Amsterdam Zuidoost.
Maar ook als u geen huisdieren heeft, kan het fijn
zijn dat tijdens uw afwezigheid op uw huis wordt
gepast. U kunt door mij met een gerust hart weggaan.
Spreekt het idee van een betrouwbare
oppas-aan-huis u ook aan? Bel mij op
06 22168548 of kijk op de website,
www.zonderpoespas.nu

Mijn passie voor katten en mijn eigen ervaring heeft
mij op het idee gebracht een professionele huis-en
dierenoppasservice aan te bieden. Een fullservice
dienst op maat, waarbij – indien u dat op prijs
stelt – tijdens uw afwezigheid ook de post wordt
gedaan, uw plantjes water krijgen en u bij terugkomst ook nog eens in een opgeruimd huis komt. Ik
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GEIN3DORPERS
GEIN3DORPERS IN DE SPOTLIGHTS
Onlangs hebben er weer een paar(oud)-Gein3Dorpers in de spotlights gestaan!
Op de eerste plaats Tim Fransen, die al in september 2016 de Neerlands Hoop won, de prijs voor een veelbelovende theatermaker met het grootste toekomstperspectief, voor zijn voorstelling “Het failliet van de moderne tijd”.
Uit het juryrapport: “De ambitie van Tim Fransen in zijn debuutvoorstelling is niet gering: aan de hand van de
grote denkers uit zijn boekenkast onderneemt de 27-jarige Fransen een persoonlijke zoektocht naar de zin
van het leven. [...] Het filosofisch cabaret van Fransen zet je aan het denken, maar is tegelijk ook toegankelijk voor een breed publiek. Daarmee is het een enorme aanwinst voor het Nederlands cabaret.”
Tim begint in april met de try-outs van zijn volgende voorstelling, ‘Het kromme hout der mensheid’,
Kijk op zijn website voor de speellijst: www.timfransen.nl

In het Volkskrant Magazine 18-02-17

Ook Timo Mes en Jos Neering zijn geboren en getogen in Gein3Dorp. Zij vormen al een aantal jaren de band
Jagd, een indie-popband, samen met Nanne van der Linden en Luuk Meijer.
In december 2016 wonnen zij de Amsterdamse Popprijs.
Uit het juryrapport: ”Jagd is de winnaar van de Amsterdamse Popprijs 2016. In een uitverkochte Melkweg
had de vierkoppige band veruit de grootste achterban van de avond en overtuigde volgens de jury met een
"bijzondere bak herrie" en "goede uithalen in de zang." Jagd dwong de winst af met goede "liedjes die internationale potentie" hebben en zou "zo door kunnen naar Noorderslag.””
Ze hebben al een single en een EP uitgebracht (die ook op spotify te beluisteren zijn),en treden regelmatig
op. Om te zien waar precies, kijk op hun website: www.jagdjagd.com

In het Parool 27-12-16
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V.l.n.r.: Timo, Jos, Nanne en Luuk.
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* Ontspanningsmassage *

* Zwangerschapsmassage op prenatale tafel *
* Liftende gezichtsmassage *
* Gezichts-, decolleté- & nekmassage *
* Voetenmassage *
* Bedrijfsmassage/Stoelmassage *
Openingstijden & locatie
massagepraktijk
Maandag & dinsdag 9.30 uur – 21.30 uur
Donderdag 9.30 uur 9.30 uur – 15.00 uur
Jan van der Neuthof 33 1106 WL Amsterdam
06-38926534 info@samasta-massage.nl
www.samasta-massage.nl
Vrijdag 10.00 uur – 20.00 uur
Bouwerij 10 1185 XX Amstelveen
06-21424750 info@amstelveenbeautycenter.nl
www.amstelveenbeautycenter.nl
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DE TUIN VAN INEKE EN AD
Een sfeervolle tuin met veel zitjes en tafeltjes vol met eenjarigen, zoals petunia’s, lobelia’s en begonia’s. In
de geheel milieuvriendelijke tuin wordt niet met gif gespoten, ook niet tegen luizen en slakken. De tuin is geschikt voor vlinders en overige insecten. En voor vogels, helaas zijn het er een stuk minder nu er zoveel bomen zijn gekapt langs de metro. Er staat een bak met water voor ze, voederhuisjes en nestkastjes voor de
winter en alles wat verder langs wil komen, zoals padden, egels enz. Ook geen hogedrukspuit met veel lawaai en die drinkwater wegspoelt om de klinkers vrij te maken van groene algen. Gewoon een beetje
(schoonmaak)azijn over de klinkers en de algen blijven weg.
Linksachter in de tuin een door Ad gemaakte pergola, met veel hangplanten en een zitje waar je in de zomer
heerlijk in de schaduw kunt zitten onder de blauweregen die er achter en overheen groeit.
Daarvoor bloeit vlas met witte bloemen en een roze hartje, heel veel komkommerkruid (Borage) met blauwe
bloemen. En overal bodembedekkers, lavendel en veel soorten kruiden met daartussen een paarse Amerikaanse sering met tedere bloemetjes.

Rechts naast het huis staat de roze Cosmea en de
duizendknoop te bloeien. Er omheen stekelvrije bramenstruiken, bessen, vlinderstruiken, een grote hortensia, twee appelboompjes en prachtig rood
knoopjeskruid. Tafeltjes met de eenjarige ‘Juffertje
in het groen’ en wilde blauwe geraniums.
Er is ook een klein voortuintje; het hele straatje
heeft kleine voortuintjes gemaakt met goedkeuring
van de gemeente. Er wordt niet met zout gestrooid
tegen gladheid. Zout is heel slecht voor je tuin en
het milieu. Ook dit tuintje staat vol met passiebloemen, lavendel, lupine, stokroos, clematis, wilde geranium.
Zowel voor als achter staan potten met violen en
narcissen in de koude maanden, ook op het ovale
klinkerterras. In maart komen ook nog overal bloeiende bolletjes te voorschijn.
Het is een bijzondere groene, bloeiende sfeervolle
tuin.
Gerritje Nuisker
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NIEUWS VAN KINDERBOERDERIJ ‘T BRINKIE
Zondag 19 maart is er een mini-markt op de kinderboerderij.
Er is weer van alles te koop zoals kleding, speelgoed, kleine/grote huishoudelijke spullen etc.
Let op de aangepaste tijd.
Tussen 12.00-14.30 is iedereen van harte welkom.
Medio maart verwachten wij de geitenlammetjes,
we hopen dat hiermee ook het lenteweer aanbreekt.
Helaas blijken onze schapen niet drachtig te zijn,
dus zullen er geen schapenlammen geboren worden
Ook onze boerderij kreeg in november te maken
met de maatregelen vanwege de vogelgriep. Heel
vervelend voor de bezoekers, de vogels en kippen
moesten opgehokt en afgeschermd worden. Dit betekent dat ze niet in contact mogen komen met
poep van buitenvogels. Ook mogen de bezoekers
niet in contact komen met vogels, vandaar dat de
hokken en buitenvolière met lint zijn afgezet.
Omdat wij aan deze maatregelen kunnen voldoen
hoeft de Kinderboerderij gelukkig niet dicht.
Maar hierdoor zullen er in het voorjaar waarschijnlijk
ook geen kuikens zijn.

Zoals men vorig jaar kon lezen waren we op zoek
naar 2 nieuwe katten, dit ging allemaal wat moeizamer dan gehoopt.
Ze bleken beide niet geschikt voor op de boerderij.
Gelukkig hebben ze allebei een goed huis gevonden waar ze wel op hun plaats zijn.
Uiteraard ging onze zoektocht verder en hebben wij
na lang wachten in september 3 leuke katten via de
opvang gekregen
De katten lopen lekker buiten en genieten van het
boerderijleven, ze zijn erg lief en ondeugend. Wij
hopen heel lang plezier van de drie musketiers te
mogen hebben.
Op 1e paasdag kunnen de kinderen weer paaseieren komen zoeken op de kinderboerderij, aansluitend zijn er paasactiviteiten in de educatieve ruimte.
Het eieren zoeken begint om 12.00 uur.
Onze grote voorjaarsmarkt is dit jaar op zondag 21
mei,
De markt is van 12.00-15.00 uur.
Graag tot ziens op de kinderboerderij.

De kuikens van vorig jaar zijn uitgegroeid tot mooie
kippen van het ras Barnevelder. Het karakter van
deze kippen is rustig en goedaardig, qua gezondheid zijn het sterke kippen
De hennen wegen ongeveer 2750 gram en de hanen kunnen wel 3500 gram wegen.
De Barnevelder is een goede legkip, de eieren zijn
donkerbruin, de dooier is donkergeel en de smaak
is uitstekend.

NIEUWS VAN DE RUIGE HOF
Op het moment van schrijven hangt het voorjaar IN
de lucht (sneeuwklokjes bloeien alom en vogels
gaan uit hun bol) maar er valt vooral regen UIT, met
bakken tegelijk….. Hopelijk is dit geen voorbode
voor een drijfnat periode. Wel fijn voor de reeds geknipte wilgentenen; die blijven zo vochtig genoeg
om bijvoorbeeld schuttingen mee te kunnen vlechten. Ze zijn weer volop te koop voor € 3, 50 per bos,
dus leef u uit!
Mocht het weer opklaren, kom dan eens een wandelingetje maken door de natuur in uw buurt. De
Riethoek wordt inmiddels al 30 jaar beheerd door
de vrijwilligers van de Ruige Hof en Klarenbeek bijna even lang.
Dit gaan we vieren op zondag 21 mei met een heleboel leuke activiteiten. Hou voor exacte tijden en
feestelijkheden onze website in de gaten
(www.deruigehof.nl).
Maar natuurlijk bent u al eerder welkom tijdens één
van de boeiende vogelexcursies (de ijsvogels heb-
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ben besloten weer bij ons te gaan broeden) of als u
kinderen in de basisschoolleeftijd hebt is het leuk
om een kindernatuurmiddag te bezoeken.
Graag tot ziens!
Linda Theunissen
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ACTIVITEITENKALENDER VAN DE RUIGE HOF
Zo. 26 maart:
Zo. 9 april:

Zo. 9 april:

Zo. 30 april:

Vogelwandeling vanaf 9 uur bij het
Tuinhuis. Voorjaar! Kom luisteren
wie de lente in zijn bol heeft.
Vogelwandeling, alweer, want juist
in het voorjaar is het meeste te zien
en te horen! Kom kijken of er al
jongen te horen zijn. Start om 9 uur
bij het Tuinhuis.
Kindermiddag over eieren: die heb
je in vele maten, soorten, kleuren
en smaken! Kom Ruige Kids en
neem je ouders mee!
Van 14.00-16.00 uur.
Vogelwandeling: jong vliegvolk
alom! Komt dat horen en zien. Om
9 uur bij het Tuinhuis. Er zijn verrekijkers te leen.

Zo. 21 mei:

De Ruige Hof 30 jaar: feest! Vogels
kijken, minimarktje, excursie, taart
eten, bloemetjes buiten zetten:
komt allen!
Meer informatie volgt via de
website en weekmedia.
Zo. 2 juli:
Kindermiddag: waterbeestjes zoeken. Laatste kindermiddag voor de
vakantie, extra speciaal!
Van 14.00-16.00 uur.
Zie www.deruigehof.nl voor de meest recente informatie
Activiteiten zijn gratis voor leden, anders € 3, 50
Lidmaatschap per gezin vanaf € 15,- per jaar
Abcouderstraatweg 77 / 0294 285021 /
post@deruigehof.nl

DE GAASPERZOOMKUDDE
Moeders, dochters, zusjes, tantes en nichtjes
Net als mensenfamilies, heeft de kudde in de Gaasperzoom ook haar familiebanden. Soms met het
thuisfront op de boerderij maar inmiddels ook binnen de kudde.
Laten we even kijken…
Joel – 4987 en Yulia- 1093 zijn moeder en dochter.
Joel is de leidster en tevens nu de oudste koe in de
kudde. Zij wordt op 7 april 11 jaar.
Yulia is in 2013 geboren.
Hanna - 1091 (geboren 2013) en Hadewych – 1141
(geboren 2014) zijn nichtjes, hun moeders zijn zussen uit de Hiltje familielijn.

Maar zover zijn we nog lang niet en als jullie deze
krant lezen staat het kalverseizoen weer voor de
deur. De buiken zijn inmiddels tonnetje rond en het
aftellen is begonnen.
Alvast weer even een waarschuwing: blijf met honden op veilige afstand van de koeien en kalfjes, de
moeders zijn in de komende periode heel erg beschermend over alle kalfjes…zou u ook zijn over
een nieuwe baby in de familie nietwaar?

Er zijn wat koeien uit de kudde gegaan het afgelopen jaar en om ook de jongste van onze kudde afstammende koeien een kans te geven van de
Gaasperzoom te genieten zijn dit de mogelijke nieuwe kandidaten voor de kudde dit jaar:
Menna – dochter van Maman -1496;
Lulu la Belle – dochter van Lottie – 8545;
Joeltje – zusje van Yulia en dochter van Joel.
Deze drie dochters zijn geboren in 2015 in de Gaasperzoom.
Je ziet dat de beginletters van het jonge vee corresponderen met de beginletters van de moedernamen. Dit maakt het makkelijker te weten bij wie ze
horen en wie hun directe familieleden in de stamboom zijn.
Als we vast even stiekem een blik in de toekomst
werpen zien we dat er misschien op een dag ook
een kleine Luna en een kleine Hymke in de Gaasperzoom rondhuppelen….. als ik vertel dat niet Hadewich de mama van Hymke is maar de tante kunnen jullie vast de moeders van deze twee al vinden
binnen de kudde.
Joel en Joeltje 2015
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Foto: Marleen le Febvre
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Administratiekantoor

J.Schrijver
Schilderwerken

Wiggerink

BESTAAT ALWEER 12,5 JAAR

Ik wil al mijn klanten
uit Gein3 en elders
bedanken voor
het in mij gestelde
vertrouwen
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

Wandeltrainingen + WandelFit
Vierdaagse training en begeleiding
Wandeltochten + Begeleide wandelingen
+ Wandelreizen
Opleidingen in de wandelsport / Reanimatie / EHBO
Groepen Nordic Walking/Sportief
wandelen starten weer
Aankomende activiteiten:
Begeleide wandelingen: 26-3 / 23-4 / 28-5
18/19 maart - Gooise Lentewandeling
29/30 april - Lente Zonnestralen
6/7 mei - Drie van Driemond
16 t/m 19 mei - Avondvierdaagse
Amsterdam Zuidoost
17/18 juni - Stichtse Vecht & Plassen
Wandelvakantie Bourgondië - 19 t/m 26 augustus
www.wscdeverbinding.nl/info@wscdeverbinding.nl
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DIERENGEIN
Het is lente, de tijd van vernieuwing. Dit wordt een
korte aflevering van DierenGein en de laatste van
mijn hand. Wij hebben het nieuwe begin nogal letterlijk genomen door te besluiten te verhuizen naar
Swifterbant, of all places. We gaan naar een huis
dat ongeveer 3 keer zo groot is als ons huidige huis
en belangrijker, alles is gelijkvloers. Ook de tuin is
veel groter. Wat ik zeker ga missen is ons prachtige
park, met haar vele gezichten, afhankelijk van het
jaargetijde en het weer, de fijne mensen en hun
honden die ik heb ontmoet en met sommigen zelfs
een vriendschap heb opgebouwd, de fijne buren
waar we altijd op konden rekenen als het nodig
was, we hebben hier 17 jaar met veel plezier gewoond.
Natuurlijk waren er ook minpuntjes, ik ben nooit een
groot fan geweest van de koeien die ons heerlijke
park vertrappen en waarvoor je regelmatig om moet
lopen, maar ik heb ook wel gezien dat het gras beter begaanbaar blijft in de zomer. Als er geen kalfjes
zijn waardoor de koeien onbetrouwbaar worden,
heb ik eigenlijk helemaal geen last van de dames,
zeker niet nu het er maar 10 zijn. Alles went zo blijkt
maar weer.
Bijna 5 jaar lang heb ik u laten kennismaken met
verschillende markante huisdieren en hun mensen.
Er zijn verschillende hulphonden de revue gepasseerd. Gelukkig is onlangs een wet in werking getreden die bepaalt dat hulphonden werkelijk overal
moeten worden toegelaten. We hebben hele jonge
pups zien langskomen in deze rubriek en onlangs
nog het oudste hondje in de wijk, dat nog steeds
alive and kicking is. We hebben de trotse eigenaar
van een mooie volière vol vogeltjes gezien en een
lieve buurvrouw met fraaie katten. En vooral zijn er
veel honden gepasseerd, hele gewone honden die
zonder uitzondering voor hun mensen een belangrijke plek in hun gezin innemen. Over ieder dier zijn
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mooie verhalen verteld waaruit de liefde en toewijding van hun mensen bleek.
Ik heb met veel plezier deze rubriek gevuld en ik
hoop dat u het leuk vond om te lezen. Mocht iemand zich geroepen voelen de pen van mij over te
nemen nemen, kunt u zich melden bij de redactie
van de Geindriedorper, hoewel ik dat helaas zelf
niet meer zal kunnen lezen.
Als laatste plaats ik hier nog een stukje dat een
poosje geleden op FaceBook circuleerde en duidelijk verwoordt wat onze dieren voor ons betekenen.
Zo af en toe vertellen mensen mij ach joh, het is
slechts een hond of...dat is wel een hoop geld voor
slechts een hond.
Ze zien de reisafstanden, de tijd gespendeerd en
het geld uitgeven voor slechts een hond en ze begrijpen het niet.
Uur na uur gaat voorbij en mijn enige gezelschap is
slechts een hond.
Mijn meeste trotse momenten waren met slechts
een hond en ook mijn droevigste momenten kwamen door slechts een hond.
Maar in die donkere dagen was het de tedere aanraking van slechts een hond die me sterkte en motiveerde om door te gaan.
Slechts een hond brengt mij pure vriendschap, vertrouwen en volmaakt geluk. Slechts een hond
brengt medeleven en geduld bij mij omhoog waardoor ik een beter persoon ben geworden.
Door slechts een hond sta ik vroeg op, maak ik lange wandelingen en kijk ik verlangend uit naar de
toekomst.
Voor mensen zoals ik is het niet ‘slechts een hond’.
Maar een belichaming van alle hoop en dromen
voor de toekomst, menige blijde herinnering uit het
verleden en de pure blijdschap voor het heden.
Tekst & foto: Iris, cursief gedrukt bron FaceBook
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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 22
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ABBS HET GEIN
Hoe houdt u het leesniveau van uw kind op peil tijdens de schoolvakanties?
Op school leest uw zoon of dochter elke dag, maar
thuis is hij/zij meer bezig met tekenen of gamen,
dan met lezen. Nu het straks Meivakantie wordt, is
het belangrijk dat uw kind(eren) blijft lezen. Kinderen die dat niet doen, vallen namelijk terug in leesniveau. Probeert u hier als ouder dus echt wat extra
aandacht aan te besteden tijdens de aankomende
Meivakantie en alle andere vakanties. U wilt namelijk vast niet dat het leesniveau omlaag gaat. Maar
hoe kunt u uw kind aan het lezen krijgen, terwijl hij/
zij zijn/haar dagen vult met spelen, spelen en nog
eens spelen of gamen?
Tip 1: een stempelkaart om het lezen te stimuleren
U zou thuis samen met uw kind een stempelkaart
kunnen maken. Uw kind kan hiermee punten verdienen, door tijdens de schoolvakanties boeken te lezen. Dagelijks moet uw kind dan 15 minuten een
boek lezen, telkens op een andere locatie. Zo kan
uw kind punten verdienen, wanneer hij/zij onder een
boom een boek gaat lezen, of in bad. En zo staan
er tal van locaties op de stempelkaart. De kunst is
natuurlijk zoveel mogelijk te lezen en zoveel mogelijk punten te verdienen. Een leuke en speelse manier om het leesniveau van je kind op peil te houden
in de schoolvakanties. Kinderen kunnen hierdoor
ook echt enthousiast gemaakt worden om te gaan
en blijven lezen. Ze maken er zelfs een sport van
om de kaart helemaal vol te krijgen.
Tip 2: boeken lenen bij de bibliotheek & AVI leesniveau
U kunt ook samen met uw kind(eren) een aantal
leuke boeken gratis lenen bij de bibliotheek.
Om u een voorbeeld te geven van het AVI niveau:
Stel uw kind is nu zeven jaar en heeft AVI leesniveau M4 (midden groep 4). Dit betekent dat hij/zij
boeken van één AVI niveau hoger, niveau E4 (eind
groep 4), mag lezen. In de bibliotheek kunt u de
leesboeken met dit niveau echter niet vinden. De
boeken met AVI niveau E4 zijn nu herkenbaar aan
een A label. U kunt altijd aan de bibliotheekmedewerkers vragen hoe het leesniveau terug te vinden
is. Uw kind kan dus heerlijk zijn/ haar A boeken lezen in de schoolvakanties én zijn/ haar leesniveau
stagneert hopelijk niet. In de praktijk blijken kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen één of
zelfs twee AVI niveaus terugvallen. Dat is zo ontzettend zonde en eigenlijk helemaal niet nodig, want
ook in de vakantie is het leuk om een boek te lezen.

lezen, zonder afgeleid te worden en het is voor
hem/haar ook een rustige manier om de dag te eindigen.
Tip 4: voorlezen voor het slapen gaan
Ook baby’s en jonge kinderen kunt u elke avond
voor het slapen gaan voorlezen. Voor baby’s en
jonge kinderen is het fijn om naar verhalen te luisteren, het werkt ontspannend. Het is voor ouder en
kind een heel gezellig moment en een fijne afsluiting van de dag. Bovendien is het ook goed voor de
woordenschat en taalontwikkeling van uw kind.
Hoe houdt u het leesniveau van uw kind op peil tijdens de schoolvakanties? Ik hoor graag uw reacties
terug!
Mocht u geïnteresseerd zijn in onze basisschool? Wat dan te doen?
Hieronder staan de aanmelddata dat u het aanmeldformulier, op de school van uw eerste voorkeur, hopelijk Het Gein, uiterlijk kunt inleveren bij de
directie van Het Gein.
Kinderen geboren tussen 1 januari 2014 en 30 april
2014: 1 juni 2017
Kinderen geboren tussen 1 mei 2014 en 31 augustus 2014: 2 november 2017.
Mocht u meer informatie willen hebben, dan nodig ik
u graag uit voor onze informatieochtend op dinsdag
28 maart 2017. Vanaf 9.00 uur bent u van harte
welkom in onze school. Uw zoon of dochter mag
gerust meekomen. Hopelijk tot dan.
Bent u verhinderd op deze ochtend, dan kunt u ook
altijd een afspraak maken met de directie van Het
Gein, Dhr. Tony Janssen, adjunct-directeur.
Met vriendelijke groet,
Tony Janssen
BS Het Gein
Corn. Aarnoutsstraat 80
1106 ZG A’dam
Tel 020 – 697 45 22
Email directie@hetgein.nl

Tip 3: dagelijks een leesmoment inplannen
Wanneer uw kind ‘s avonds naar bed gaat, mag hij/
zij vaak nog even een boekje lezen. Vaak blijkt namelijk dat het overdag moeilijker is om tijd in te
plannen voor het lezen, met name als u op de camping bent. ‘s Avonds is een ideaal moment om een
boek erbij te pakken. Uw kind kan dan in alle rust
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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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KIEKEBOE
Kinderen mogen zich graag
verstoppen en je doet ze
geen groter plezier dan met
ontzettend blij te zijn wanneer
je ze weer gevonden hebt.
Uitroepen van opluchting en
vreugde, lekker knuffelen…
voor je kind is het niet snel te
veel.
Door kinderspelletjes te spelen zorg je niet alleen voor
plezier, je werkt ook aan een
goede (hechting) relatie. Juist
die goede relatie tussen jullie
vormt de basis voor een gezonde ontwikkeling van je kind.
Belangrijk daarbij is jouw houding. Hier volgen enkele tips:
•
Straal zelf enthousiasme uit.
•
Jij geeft leiding, waarbij je afstemt op de behoeftes van je kind.
•
Bijvoorbeeld: heeft je kind behoefte aan controle laat het kiezen uit 3 voor jou prima
alternatieven.
•
Speel met je stem: laag en zacht praten geeft
meer rust, harder en hoger stimuleert
de animo.
•
Benoem wat je ziet, voelt of waarneemt, wanneer je je kind ergens bewust van wil maken:
‘O, daar schrok je even van, he?’
•
Formuleer helder wat je wilt gaan doen: ”Ik ga
nu de bal naar je gooien…” en daarna gooi je
pas de bal.
•
Bemoedigen is wat anders dan beoordelen
(‘goed zo’, ‘goed gedaan’ kan als beoordeling
opgevat worden). Probeer eens: ‘Wauw’,
‘Bingo’, ‘Gelukt’, ‘Je hebt hem!’.
•
Met humor haal je spanning uit de lucht.
•
Blijf je bewust dat het gaat om jullie verbinding, plezier en niet om gelijk hebben,
winnen, controle of iets moeten leren.

Naast verstoppertje, zijn er nog veel meer “hechting
bevorderende “ spelletjes.
Micheline Mets heeft er meer dan 100 verzameld in
haar boek: “Spelenderwijs verbinden en hechten.”
Hier volgt er eentje (vanaf 5 jaar):
“Apen apen apen na”
Ga tegen over elkaar zitten. Gaat het spel goed,
dan kun je ook tegen over elkaar gaan staan. Vertel
dat jullie “Na-apen” gaan spelen. Je gaat in een bepaalde houding zitten en vraagt je kind om je na te
apen. Begin met eenvoudige en duidelijke houdingen: bijvoorbeeld, met je handen achter je rug of je
voeten wijd uit elkaar. Pakt je kind het goed op,
maak het dan uitdagender. Een redelijk tempo
houdt het spannend. Je kind zal het ook heerlijk
vinden om daarna de rollen om te draaien. Is tegenover elkaar zitten te direct voor je kind, doe het dan
samen voor de spiegel.
Veel speelplezier gewenst door
Helene van der Heijden
Psychologe/speltherapeute 020-6635099
Info over speltherapie: www.extrasteuntje.nl
Info over ouderondersteuning:
www.benieuwdnaarjou.com

HULP VOOR MANTELZORGERS
Bent u mantelzorger en denkt u ook wel eens: 'Kon
ik de zorg voor mijn naaste maar af en toe uit handen geven?’. Goed getrainde vrijwilligers van Markant kunnen uw naaste gezelschap houden of iets
leuks met hem/haar ondernemen: een wandeling
maken, naar de markt of een museum, samen TV
kijken of een spelletje doen. Net wat mogelijk is en
uw naaste prettig vindt. De vrijwilliger kan één of
enkele dagdelen per week komen, overdag, 's
avonds of 's nachts. Thuis maar soms ook in het
verpleeg- of verzorgingshuis. Een verwijzing of indicatie is niet nodig. De hulp is gratis.
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Snel een vrijwilliger bij u thuis.
Op dit moment kunnen op korte termijn vrijwilligers
worden ingezet bij volwassenen met een chronische
ziekte of beperking, ouderen met dementie, jonge
moeders met een licht verstandelijke beperking en
bij mensen in de laatste levensfase. Bel of mail naar
Markant, centrum voor mantelzorg
020 – 886 88 00 / info@markant.org
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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

Lava-Shell Massage (Nieuw!)
Een massage met Lava Shells zorgt ervoor dat de doorbloeding in het
gehele lichaam toeneemt. Dit versterkt het zelfhelend vermogen van
het lichaam.
Zeer verlichtend bij:
• spanning
• stress
• spier-, gewricht- en zenuwpijn
• hoofdpijn
• rug- en nek klachten
• vermoeidheid
Lava Shells: voor een overheerlijke warmte- en dieptewerking
voor rug, schouders, nek en armen op basis van zichzelf
verwarmende lava schelpen.
U kunt bij ons terecht voor:
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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BADMINTON VERENIGING GAASPERDAM
Kampioenen worden geboren bij Badminton Vereniging Gaasperdam: Daarom is het tijd dat jij naar
onze Open Avond komt!
Badmintonvereniging Gaasperdam houdt sinds kort
voor alle volwassenen elke dinsdagavond een Open
Avond. Hierbij zijn alle volwassenen welkom om
kennis te komen maken met de snelste racketsport
ter wereld: Badminton! De Open Avond is van
21.00 uur tot 23.00 uur in Sporthal Gaasperdam,
Ravenswaaipad 5, (naast SGR).
De vereniging heeft rackets voor de eerste paar
keer ter beschikking en ook shuttles kunnen geleend worden. Neem je sportkleding en sportschoenen mee en doe gezellig twee keer gratis mee!
Voor jeugdleden tot 18 jaar zijn er natuurlijk ook
mogelijkheden om kennis te maken met badminton.
Dit kan in Sporthal Gaasperdam op maandagavond
van 17.00 uur tot 18.00 uur (jeugdleden tot en met
10 jaar), van 18.00 uur tot 19.30 uur (jeugdleden
vanaf 11 jaar) en op donderdagavond van 17.00 uur
tot 18.30 uur (jeugdleden gevorderd vanaf 11 jaar).
Bij ons kun je ook sporten via het Jeugdsportfonds
of met een Stadspas! Wellicht word je dan net zo
goed als ons team BV Gaasperdam 1 dat kampioen
is geworden in de Hoofdklasse (hoogste niveau)
van provincie Noord-Holland. In juni mogen zij mee-

doen aan het landelijke kampioenschap in Zutphen.
Kom dus snel langs en word net zo een badmintontopper als zij!

BV Gaasperdam 1 is kampioen in de Hoofdklasse
van de Regio Noord-Holland!

OPEN WATER ZWEMMEN AMSTERDAM
Op zondag 2 april organiseert ZOZ een openwater-wedstrijd in de Gaasperplas Amsterdam ZO.
Programma: 11.00 uur: 1 km , 12.00 uur: 3 km
Prijs: 1e vrouw en 1e man voor beide afstanden
Parcours: Het parcours is een driehoek van 1 km
langs de zuidoever van de plas aan de oostzijde
van het clubhuis Gaasperplas Windsurfing.
De deelnemers aan de 3 km wedstrijd leggen het
parcours drie keer af. Wie na 1 km langer onderweg
is dan 25 minuten, begint niet meer aan ronde 2.
Wie na 2 km langer onderweg is dan 50 minuten,
begint niet meer aan ronde 3.
Het parcours wordt aangegeven door rode boeien.
De wedstrijd is vanaf de kant goed te volgen voor
toeschouwers.
Aanmelden/inschrijven:
voorinschrijving € 10,00 via bankrekening
NL43 INGB 0004793471 t.n.v. Gaasperplaswindsurfing o.v.v de afstand die je wilt zwemmen voor 1
start inclusief ZOZ-swimcap, (de ZOZ siliconen
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swimcap limited edition, een collectorsitem!), warme
choco en warme douche.
Inschrijving ter plekke € 10,00 voor 1 start, warme
choco en warme douche.
Aan de 3 km wedstrijd kunnen maximaal 20 zwemmers deelnemen.
Wat deelnemers moeten weten:
•
wij verwachten dat de watertemperatuur rond
de 10 graden zal zijn.
•
deelname is geheel op eigen risico
•
wetsuit en zwemboei zijn verplicht, neopreen
sloffen, handschoenen en caps zijn toegestaan.
•
handpeddles en flippers zijn niet toegestaan.
•
het evenement wordt afgelast wanneer er
harde wind of mist verwacht wordt.
Lees meer hierover op onze site:
http://zozwemmers.nl/wedstrijd.html
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OPEN DAG TENNISVERENIGING GEINBURGIA
Dé tennisvereniging voor alle Gein3Dorpers. Lekker dichtbij!
Nodigt de lente uit om naar buiten te gaan en heb
je, misschien samen met de kinderen, zin in een
spelletje? Roep dan eens game tegen échte mensen in plaats van computeranimaties. Dat kan op
zondag 2 april om de hoek van Gein3Dorp.
In Driemond houdt tennisvereniging Geinburgia
haar open dag. En je bent van harte welkom!
Niet voor het ‘echie’ maar voor de lol.
Wij zorgen voor een gevarieerd programma. Om 11
uur beginnen we met een clinic voor de kids. Onze
leraar Christiaan zal misschien wel de ouders erbij
vragen om mee te spelen.
Om kwart voor twaalf gaan de kids een toernooitje
spelen. Niet voor het ‘echie’, gewoon voor de
lol. 12.30 uur zijn we klaar met tennissen en krijgen
de kinderen pannenkoeken. Als ze nog genoeg
energie hebben, kunnen ze die kwijt op het opblaasbare springkussen.
Kinderen aan de pannenkoeken, tijd voor de volwassenen.
Vanaf 12.30 uur zijn de volwassenen aan de beurt.
Ook die krijgen een clinic verzorgd door onze tennisschool. Misschien doet onze tweede leraar, Roderik, ook mee en kunt u zijn vaardigheid
bewonderen. Hij is op dit moment de nummer 48
van Nederland. Nou, dan kun je aardig tennissen!
Beat the beats.
Na een uurtje “tennisles”, gaan we aan het cardiotennissen. Je moet wel sterk in je schoenen staan
om je niet door het ritme van de muziek zo te laten
opzwepen, dat het zweet ervan afdruipt. Schrik je
daarvan nog even terug, kun je ook kijken hoe anderen het ervan af brengen. Want op 2 april moet
niets maar mag alles.
En dan is het tijd voor de ‘derde’ set.
Zo rond twee uur laten we alle geïnteresseerden
tegen elkaar spelen. Daarbij proberen we de nieuwe
leden op de baan te laten spelen met de bestaande

leden. Plezier staat daarbij ook weer voorop en succes is gegarandeerd. Dit zal tot 16.00 uur duren.
Daarna gaan we aan de borrel. Hopelijk is het weer
zo goed dat we het buiten op het terras kunnen
doen. Lekker onderuit in de loungebanken, nippend
aan je drankje. Of lekker klokkend als je dorst hebt
na het intensieve tennissen.
Kom gezellig langs!
De Open Dag is voor iedereen bedoeld, ook voor
wie alleen maar wil komen kijken. Kom gezellig
langs en ervaar de fijne sfeer bij onze club. De tennisvereniging waar iedereen elkaar nog kent. TV
Geinburgia in Driemond, echt veel dichterbij dan je
denkt.
Raap het racket op, ga de uitdaging aan.
Mocht je geen racket hebben, maar wel willen proberen? Neem in ieder geval gympen met profiel
mee voor buiten (bij slecht weer binnen juist
glad). Wij regelen wel dat je een leenracket kunt
gebruiken.
De 10 belangrijkste redenen om lid te willen worden bij tennisvereniging Geinburgia:
•
De gezelligste vereniging van de regio, waar
iedereen elkaar nog kent
•
4 Top gravelbanen met verlichting
•
Direct spelen na aanmelden als lid
•
Ultramodern clubhuis met 2 binnenbanen
Professionele lessen van Tennis op Maat,
voor jong en oud
•
Zeer betaalbaar tennissen in Amsterdam
•
Gunstig proeflidmaatschap als je al lid bent
•
Veel ruimte om vrij te spelen
•
Ruime, gratis parkeergelegenheid
•
Heel veel evenementen, competitie en altijd
gezellig!

ACG ZO FIT
De Gein3dorper volgt de ontwikkelingen in de buurt
op de voet. Zo wordt ook onze vereniging Aerobicclub Gaasperdam “ACG ZO fit” in de gelegenheid
gesteld van zich te laten horen. Dat stellen we zeer
op prijs. Voor degenen die het niet of nog niet wisten: Aerobicclub Gaasperdam “ACG ZO fit” is een
kleine sportvereniging van mannen en vrouwen die
in Sporthal Gaasperdam in groepsverband aan hun
conditie willen werken.
Deze keer een terugblik op onze ledenvergadering
van 25 januari.
De Sfeer:
Bijna de helft van de 36 leden was op de algemene
ledenvergadering aanwezig. Ook het feit dat de
meeste van de leden die verhinderd waren de moei-
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te namen zich af te melden, duidt op grote betrokkenheid. Betrokkenheid blijkt voorts uit de respons
op de enquête die het bestuur onder de leden had
uitgezet over het reilen en zeilen van de vereniging.
Maar liefst 80% reageerde, en dan waren er nog
leden op vakantie.
De uitkomsten van zo’n enquête geven inzicht in de
beleving van de lessen en in wensen die onder leden leven. Overigens geven leden ook vaak mondeling ‘feedback’. Als bestuur kunnen we hier goed
mee uit de voeten. Uiteraard koppelen we hierover
terug naar de leden.
Menig lid steekt de handen uit de mouwen, zoals bij
het in gereedheid brengen van de zaal, het opruimen van de sportmaterialen, de jaarlijkse schoon-
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VERVOLG ACG ZO FIT
maakbeurt van de materialen of het zitting nemen in
de kascontrolecommissie. Ook dat tekent de sfeer
binnen onze vereniging.
2017: Minder voor meer ………
Nadat met algemene stemmen het jaarverslag en
het financiële verslag over 2016 van het bestuur
waren goedgekeurd, werd de begroting voor 2017
besproken. Ook deze werd goedgekeurd.
Omdat we er financieel goed voorstaan kan de contributie omlaag. In plaats van 12 maanden zal 11
maanden contributie (€25 per maand) worden geïnd. De maand augustus slaan we over, ook omdat
de sporthal dan gesloten is. Voorwaarde is wel dat
het aantal leden stabiel blijft en daar ziet het naar
uit. In juni beslist het bestuur hier definitief over.
Het aantal lessen dat je per week kunt volgen, blijft
4 (3 aerobiclessen en 1 yogales). De yogales is met
een kwartier verlengd.
Voorts blijft het proeflessensysteem dat in de loop

van 2016 werd ingevoerd gehandhaafd. In plaats
van voorheen 1 proefles kun je binnen een periode
van 2 weken gratis kennismaken met elk van de 4
verschillende lessen.
Lekker sporten staat bij ons voorop
Wil je weten wat gewoon lekker sporten is, in
groepsverband én in een prettige sfeer, meld je dan
aan voor onze gratis proeflessen. Laat dit van tevoren wel even weten via acgzofit@gmail.com. Als je
nog vragen hebt, kan dat ook via dit adres. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
De ‘bodyshape’ lessen zijn op de maandagavond
en woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur en zondagochtend van 10.00 – 11.00 uur. De yogales is
op dinsdagavond van 19.30 – 20.45 uur.
Meer informatie op: www.acgzofit.nl

OPEN DAG WINDSURFING
Zondag 28 mei houdt Gaasperplas Windsurfing
haar jaarlijkse Open Dag.
Iedereen is van harte uitgenodigd om zelf, vanaf
12:00 uur, te ervaren hoe het is om op een surfplank te staan en te genieten van onze prachtige
stek en relaxte club aan de oever van de Gaasperplas.
Wederom dit jaar: Suppen !
Stand Up Paddling is de snelst groeiende watersport ter wereld. Het is snel te leren en een prima
workout voor je spieren. De Gaasperplas (en omgeving Gein, Gaasperpark, etc.) is een mooie plek om
deze sport te beoefenen.
Op de Open Dag kan iedereen het suppen uitproberen.
Ideale trainingslocatie voor triatlonners?
Wij hebben een fanatieke groep openwaterzwemmers. Zij zijn op zoek naar uitbreiding van deze
groep en/of eventueel triatlon beoefenaars.
Gaasperplas Windsurfing is in 1988 opgericht door
een groep enthousiaste surfers.
Bij de club voelen mensen zich thuis die lekker van
hun sport willen genieten. Of je nu een kampioenssurfer bent of een beginner, dat speelt geen rol.
Iedereen is welkom. Naast alle ‘inspanning’ van de
sport speelt gezelligheid uiteraard een belangrijke
rol. De club heeft ook een aantal leden die puur
voor de gezelligheid komen en van het uitzicht willen genieten.
De vereniging beschikt over gediplomeerde surfinstructeurs. Er worden lessen gegeven voor beginners en voor gevorderden. En heus: iedereen kan
het leren. We hebben leden van 12 jaar (minimum
leeftijd) tot in de zestig!!
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Ons clubgebouw is van alle gemakken voorzien,
zoals een bar, kleedkamers met warme douches,
toiletten. Op het terrein van de vereniging staan afsluitbare containers ingericht voor de opslag van de
surfplanken van de leden. Dus geen planken meer
op zolder, in de schuur of ergens anders in huis.
Het terrein is afgesloten en niet toegankelijk voor
niet-leden.
Tijdens de Open Dag wordt de mogelijkheid geboden om door middel van een proefles, gegeven
door een gediplomeerde surfinstructeur, te ervaren
hoe leuk het is om op een surfplank te staan en jezelf over het water voort te bewegen. Wil je hieraan
deelnemen, neem dan zwemkleding en een handdoek mee (ook handig als je een sup wilt uitproberen), wij zorgen voor de rest.
De Open Dag is van 12:00-17.00 uur op de Driemondweg 25 (vlak bij Ballorig). Dit is aan de zuidoever van de Gaasperplas en zal op de dag zelf
door middel van pijlen worden aangegeven. Er is
volop gratis parkeergelegenheid.
Telefoon 06-21303842 en kijk ook eens op onze
website : www.gaasperplaswindsurfing.nl
Speciale aanbieding: bij aanmelden voor lidmaatschap op de Open Dag hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden!
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BUURTZORG BESTAAT 10 JAAR
Buurtzorg bestaat 10 jaar, reden voor een feest, ook
in Amsterdam Gaasperdam.
Door heel Nederland wordt dit georganiseerd door
de verschillende teams, ieder op hun eigen manier.
Zo werd er ook een feestje door Buurtzorgteam Amsterdam Gaasperdam georganiseerd, voor de eigen
cliënten en medewerkers. Vrijdag 3 februari was er
een high tea in hotel Tulip-Inn waar veel cliënten
naar uit keken. Velen hebben hun best gedaan om
er, op welke manier dan ook, bij te kunnen zijn. Er
werd zichtbaar genoten die middag. De middag
startte met het thuis ophalen van de minder mobiele
cliënten, waarna de cliënten samen met ons, voorzien werden van een heerlijke high tea in het hotel/
restaurant. Daarna werd de Buurtzorg-film op educatieve wijze gepresenteerd door een teamlid. Dit
werd gevolgd door het meezingen van nostalgische
liedjes. Het geheel is gefilmd en kan t.z.t. door- en
met de cliënten bekeken worden, om nog eens na
te genieten. Aan het einde hebben wij met zijn allen
getoost op de volgende 10 jaar Buurtzorg!
Afsluitend kregen alle cliënten een klein aandenken,
dat door de cliënten zelf was gemaakt.
Buurtzorg is 10 jaar geleden opgericht door Jos de
Blok en bestaat uit een thuiszorgorganisatie die in
2007 opgestart is met een team van wijkverpleeg-

kundigen in Enschede en nu in 2017 zijn er al 850
teams actief in heel Nederland. Ook in het buitenland zijn er teams actief. Buurtzorg Nederland heeft
een vernieuwd concept voor de zorg thuis ontwikkeld. Bij de zorgverlening wordt gestreefd naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en efficiënt. Omdat er wordt gewerkt met zelfsturende
teams kan er beter worden aangesloten bij de specifieke zorgbehoeften van de cliënt.
In Gaasperdam is in september 2010 ook een
Buurtzorgteam gestart. Toen nog met 3 verpleegkundigen…….inmiddels is ons team door een toenemend aantal nieuwe cliënten uitgegroeid tot een
team van 17 verpleegkundigen- en ziekenverzorgenden, waardoor ons team binnenkort opgesplitst
wordt, om de unieke kleinschaligheid te kunnen
waarborgen.
De kantoorruimte waarvan wij nu gebruik maken
bevindt zich in het Gezondheidscentrum Nellestein
en de officiële naam die gevoerd wordt is: Buurtzorg
Gaasperdam. De wijken die wij bedienen zijn: Gein,
Reigersbos, Nellestein en Holendrecht
Mocht het Buurtzorg-team uw interesse hebben opgewekt, dan kunt u contact opnemen met
06-22883132 en vindt u info op de website:
www.buurtzorg.com

MEER GENIETEN,
GENIETEN, MINDER PIEKEREN
Cursus 'De zorg de Baas' voor mantelzorgers in Zuidoost
Mantelzorgers die wonen of voor iemand zorgen in
Amsterdam Zuidoost, kunnen gratis deelnemen aan
de cursus ‘De Zorg de Baas’. Start: woensdag 22
maart van 18.00-20.30 uur (inclusief eten). De cursus wordt gegeven door Markant, centrum voor
mantelzorg in Ontmoetingscentrum
Kraka e Sewa, Anton de Komplein 60.
In vijf bijeenkomsten gaat u samen met andere
mantelzorgers aan de slag. U leert hoe en bij wie u
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om steun kunt vragen. U krijgt tips om de zorg zo te
regelen dat u meer energie overhoudt. Daarnaast
krijgt u handreikingen om beter te kunnen reageren
op gedrag van degene die u verzorgt, meer te genieten en minder te piekeren, minder schuldgevoelens te hebben en meer tijd vrij te maken voor uw
eigen behoeften en wensen.
Bel voor meer informatie en aanmelding naar Markant T. 020- 886 88 00 of info@markant.org. De
cursus en maaltijd zijn gratis.
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VAN ZELFKRITIEK NAAR ZELFCOMPASSIE
“Ik ben altijd mezelf” is de kop op de voorkant
van de nieuwe microgids die net in mijn bus valt.
Mooi dat BN-er Winston Gerschtanowitz dit zo
stevig over zichzelf kan zeggen! Dat kan niet
iedereen. Als coach en therapeut werk ik, Ronald
van Aalten, in mijn praktijk aan de Jan Nautahof in
Gein3 om mensen juist meer ‘zichzelf’ te laten
worden.
Veel mensen die regelmatig onprettig in hun vel
zitten zijn vaak behoorlijk kritisch op zichzelf. Het
is vaak makkelijker om vriendelijk te zijn voor je
vrienden, je buren en je familie dan voor jezelf.
Onvriendelijk zijn voor jezelf gaat direct ten koste
van je vermogen om te genieten en dus van je
geluk. ‘Zo ben ik nu eenmaal’ ben je misschien
geneigd om te zeggen. Maar zoals je kunt leren
zwemmen, piano spelen of autorijden, zo kun je
ook leren om vriendelijker te zijn voor jezelf. Je
kunt leren om je zelfkritiek te herkennen en je ervan te bevrijden. Misschien klinkt het wat raar
maar je kunt echt leren om een goede vriend te
worden voor jezelf. Je kunt leren met jezelf om te
gaan zoals je ook geneigd bent om te gaan met
een goede vriend. Vooral op die momenten dat
het tegenzit. Als je beste vriendin belt omdat ze
zich akelig voelt, bied je een luisterend oor, stel je
je hart voor haar open en geef je steun en troost.
Waarom doe je dat niet ook voor jezelf als jij het
moeilijk hebt? Simpel: we hebben nooit geleerd
hoe we dit kunnen doen. Opvoeding en school
leert ons juist eerder om kritisch en streng te zijn
voor onszelf.
Om dit alsnog te leren heb ik een training ontwikkeld onder de naam van zelfkritiek naar zelfcompassie. In 8 middagen gaan we aan de slag
om zelfkritiek te transformeren naar zelfcompassie. Eigenlijk zijn het twee trainingen in één. Een
training ‘vrij van innerlijke kritiek’ en een training
zelfcompassie.

Een reactie van een deelnemer:
Ik vond de training pittig. Het was een mix van met
liefde en humor naar jezelf kijken, tot serieus de
negatieve gedachten aanpakken. Er zijn twee momenten die erg waardevol voor me waren. Het omarmen van je innerlijke kind. Voor mij was dat de
angst van het gekwetste kind in mezelf: dat de
angst er mag zijn en dat ik die angst kan omarmen,
waardoor het niet meer zo zwaar is, zelfs licht
wordt.
Een ander moment in de training was het omgaan
met negatieve gedachten en ze “van repliek dienen”. Zoals bijv. als je interne stem zegt “Wat ben je
toch een stomme idioot!” om dan humorvol te antwoorden “Ja, ik ben de grooootste idioot van de hele wereld!”. Wat gaf dat een opluchting!
Eind april start ik weer een nieuwe training in
Weesp, 20 minuten fietsen vanaf Gein. De kosten
zijn € 349. Een flink bedrag maar echt een investering in jezelf. Je legt een fundament voor duurzaam
geluk waar je de rest van je leven profijt van zult
hebben. Als je twijfelt of deze training iets voor je is
kun je mij bellen (of even langskomen) voor een
gratis gesprek waarin we je twijfels kunnen bespreken.
Meer informatie en de exacte data van de lessen
vind je op mijn website: www.zelfcompassie.nu. Op
de site kun je ook mijn gratis e-book ‘van zelfkritiek
naar zelfcompassie’ downloaden. Daarin kun je
meer lezen over de inhoud van de training. Je kunt
ook bellen, mailen of even langskomen.
Ronald van Aalten
Jan Nautahof 70
www.zelfcompassie.nu
info@zelfcompassie.nu
06 51410587

WHAT’S NEXT?
De volgende Gein3Dorper verschijnt rond
21 juni 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.
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ADVERTENTIE-TARIEVEN :
Pagina b x h (mm)
1/4 A4 79 x 121(staand)
1/2 A4 167 x 122 (liggend)
1 A4 hele pagina

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!

