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         GEIN3DORPER

REDACTIE:       redactie@gein3dorp.nl  
BESTUUR:     bestuur@gein3dorp.nl 
VOORZITTER EN SECRETARIS:    secretariaat@gein3dorp.nl
LIDMAATSCHAP EN ADVERTENTIES: penningmeester@gein3dorp.nl         BANK: NL43 INGB 0005 9143 06

BUURTBLAD VERENIGING GEINDRIEDORP

THEMA
VEILIGHEID

•  ZSM: ZUIDOOST SAFETY MOVEMENT

                     Uitnodiging
      Algemene Ledenvergadering Vereniging GeinDrieDorp
     op woensdag 10 april 2019

  Inloop: vanaf 19:00 uur  -  Aanvang: 20:00 uur
  Plaats: ABBS Het GEIN Cornelis Aarnoutsstraat 80
    (Ingang Willem Gerresepad)



GEIN3DORPER
De Gein3Dorper wordt in Gein 3 huis-aan-huis 
verspreid in een oplage van 1.300 exemplaren.

Redactie      
Dini Zoet, Winnie Meyer Ricard, Ad Grool  
 
Website: www.gein3dorp.nl
E-mail: redactie@gein3dorp.nl

Uiterste inleverdatum kopij volgend nummer:
1 juni 2019 (via e-mail: redactie@gein3dorp.nl)

De redactie heeft het recht om te lange stukken in 
te korten, dan wel niet te plaatsen. Wanneer een 
ingeleverd stuk niet wordt geplaatst, of de stijl 
ingrijpend wordt gewijzigd, zal de redactie dat onder 
opgaaf van redenen aan de inzender meedelen. 
De redactie zal zonodig de spelling aanpassen aan 
de in de Gein3Dorper gehanteerde normen. 
Ingezonden stukken die niet zijn voorzien van naam 
en adres van de inzender, worden niet in behande-
ling genomen.

Handige Telefoonnummers
112  Algemeen Noodalarm
14020  Algemeen informatienummer gemeente
  (voor alle vragen aan de gemeente)
409 55 01 Afvalpunt Zuidoost
566 91 11 AMC-locatie (Universitair Medisch Centrum)
697 45 22 Basisschool Het Gein
697 25 01 Bijlmer Sportcentrum
555 66 66 Brandweer
555 63 63 Brandweerkazerne Anton
592 34 56 Centrale Doktersdienst
626 21 21 Dierenambulance
597 26 26 Dynamicon (ov-klachten)
580 25 29 Gem. Waterleiding (klachten)
00882992020 Gezondheidscentrum Gein
421 45 67 Horeca Overlast telefoon
451 14 33 KSH Gein Kinderdagverblijf
453 17 78 KSH Gein Kidsclub (bso)
628 80 00 Klachtenbureau Politieoptreden
0800 9009 Liander landelijk storingsnummer
25 252 555 Meldpunt Zorg en Overlast
0900 9292 Openbaar Vervoer Reizigersinformatie
555 56 00 GGD Amsterdam afd. Dierplaagbeheersing
600 63 36 Ondernemershuis Zuidoost
622 22 22 Politie Algemeen
0900 8844 Politiepost Remmerdenplein (Reigersbos)
0900 8844 Politie Wijkagent Gein1 en 3 (Berno Knoops)
020 555 5911   www.ggd.amsterdam.nl/ggd/ggd-websites/         
  Veel nuttige info
Bewonersplatform Gein: bewonersplatformgein@gmail.com
Melding openbare ruimte: www.amsterdam.nl/mor of tel.14020        
 (losliggende stoeptegel, zwerfafval, kapotte prullenbak) 
Afval en glas rond de Gaasperplas en de parken: 
 mail naar: info@groengebied-amstelland.nl

 Gein3Dorper gelezen? Niet weggooien!
 Ongetwijfeld las u de Gein3Dorper met plezier. 
 Vaak belandt het blad bij het oud papier of in de afvalbak. 
 Wij vragen u om ons wijkblad niet weg te gooien maar in te
 leveren bij het secretariaat. Nieuwe bewoners ontvangen een
 welkomstpakketje met o.a. de Gein3Dorper. Ook zijn diverse
 mensen buiten Gein3 geinteresseerd in ons blad. 
 Als u het blad inlevert in de brievenbus van Cornelis Aarnouts- 
 straat 127 krijgt het een tweede leven.

BESTUUR VERENIGING GEIN3DORP  

     Astrid Roijen      Mathieu Brancart Steven Vlaanderen    Rick Eggink        Bianca Mögling    Wim Eendebak
          Oldenzeel
      Voorzitter               Algemeen    Penningmeester      Algemeen    Kandidaat         Kandidaat 
      Secretaris   bestuurslid              bestuurslid    bestuurslid         bestuurslid

Contact met het bestuur:    Algemeen: bestuur@gein3dorp.nl   of  secretariaat@gein3dorp.nl 
       Financieel: penningmeester@gein3dorp.nl
Bankrekening Gein3Dorper: NL43 INGB 0005 9143 06 ten name van Vereniging Gein3Dorp 
       (met vermelding van uw adres in verband met de bezorging).
Distributie Gein3Dorper:     Gezinus Hogenberg
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Dit lentenummer bevat een vooruitblik op de Al-
gemene Ledenvergadering op woensdag 10 april 
a.s. Een korte versie van de jaarstukken staat in de 
Gein3Dorper; de volledige teksten vindt u op onze 
website www.gein3dorp.nl 
Op de website doet ook de commissie Woonom-
geving een oproep. Valt het u op dat de straatver-
lichting kapot is of dat met een melding aan de 
gemeente niets is gedaan? Meldt het dan aan de 
commissie: bestuur@gein3dorp.nl  Alleen samen 
kunnen we wat veranderen!

Het thema van dit nummer is Veiligheid. We spra-
ken daarover met ouders van kinderen die werden 
gepest en beroofd, die zich hebben zich verenigd in 
Zuidoost Safety Movement. Een heftig onderwerp, 
maar daarom niet minder noodzakelijk om over te 
spreken. Het gesprek met wijkagent Berno Knoops 
komt in de herfsteditie; wel alvast zijn foto.

Terugkomend op het thema Gezondheid van het 
winternummer: de twee AED’s zijn geïnstalleerd 
in Gein 3; waar staat verderop in dit nummer.
 
 

Sport- en Fitnesscentrum Pleizier bestaat 30 
jaar, reden voor een interview met Henny en 
Kaisan Pleizier. 
Op 5 mei wordt een Vrijheidsmaaltijd Gein geor-
ganiseerd in het buurthuis Gein, als opstap voor de 
herdenking van verzetsstrijders volgend jaar. In dit 
blad een artikel over de straatnamen. 
Buurtbewoners vragen om weer een Open Tuin 
en Atelierdag Gein 3 te organiseren. Heeft u een 
mooie tuin of een atelier en wilt u meedoen in juni, 
meldt u dan aan via redactie@gein3dorp.nl 
Bij 20 aanmeldingen kan deze open dag doorgaan! 

De redactie zoekt versterking. Woon je hier sinds 
kort en wil je nieuwe mensen leren kennen? Of 
woon je hier langer en heb je een netwerk opge-
bouwd? Je bent zeer welkom als redactielid. Ook 
zoeken we een jong redactielid (10 tot 18 jaar) om 
ook onze jeugd aan het woord te laten.

Een fijne lente gewenst en tot ziens bij de Algeme-
ne jaarvergadering op woensdag 10 april in ABBS 
Het Gein. 

INHOUDSOPGAVE

VAN DE REDACTIE
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De jaarwisseling is in Gein 3 rustig verlopen. Ook in 
januari vond de traditionele kerstboomverbranding 
plaats bij de moestuin. 

Op 20 januari vond onze tweede nieuwjaarsreceptie 
plaats in basisschool Het Gein. Als het aan ons ligt 
wordt dit een jaarlijks terugkerend evenement. Ter 
plekke hebben zich twee kandidaat-bestuursleden 
aangemeld (zie naam en foto op bladzijde 2). 
In deze Gein3dorper leest u een verslag van de com-
missie/werkgroep Organiseren van Activiteiten. 

Het eerste jaar van het nieuwe bestuur zit er bijna op. 
Een jaar waarin wij ons moesten inwerken en onze 
draai vinden. Wij proberen laagdrempelig te zijn. Het 
ledental is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar. 

Op woensdagavond 10 april vindt de jaarlijkse le-
denvergadering plaats in de school, het tweede 
hoogtepunt in het verenigingsjaar. Het bestuur hoopt 
dat u allen komt. U kunt meebeslissen of de Statu-
ten aangepast dienen te worden en zo ja op welk(e) 
punt(en), en u kunt zich buigen over het Huishoude-
lijk Reglement. Wat zou daar volgens u in moeten 
staan? Laat het weten aan de voorzitter via het mail-
adres: secretariaat@gein3dorp.nl. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren staat in deze 
Gein3dorper een beknopte versie van de notulen van 
11 april 2018. Het bestuur wil graag weten wat u hier-
van vindt. Hebt u genoeg aan deze beknopte versie 
(op de website staat de complete versie en deze ligt 
ook ter inzage tijdens de jaarlijkse ledenvergadering) 
of ziet u liever de complete versie in de Gein3dorper? 
Mail uw mening naar: secretariaat@gein3dorp.nl.   

Eindelijk zijn er e-mailadressen aangemaakt voor het 
bestuur, het secretariaat en de penningmeester (zie 
voorblad onderaan en bladzijde 2).

Als resultaat van een actie, op poten gezet door 
Melissa van Nielen, zijn in februari de twee AED’s 
in Gein3Dorp geplaatst, te weten in de Jacob Krü-
sestraat 156 en in de Cornelis Aarnoutsstraat 129. 
Dat hebben wij in Gein 3 toch maar mooi voor elkaar 
gekregen; er is door bewoners geld gedoneerd voor 2 
AED’s! De kasten waarin de AED’s zich bevinden zijn 
hufterbestendig. Bij illegaal openen klinkt een sner-
pend alarm. Ook verhandelen op Marktplaats heeft 
geen zin, aangezien elke AED voorzien is van een 
registratienummer.  

In de Cornelis Aarnoutsstraat staat een camera 
gericht op de AED. Beide AED’s zijn aangemeld bij 
HartslagNu. 

Dit is ook de plaats waar u zich kunt aanmelden als 
burgerhulpverlener. Kunt u reanimeren en mag en 
kunt u een AED bedienen? Meldt u zich dan aan als 
burgerhulpverlener. U heeft wel een geldig certifi-
caat nodig, bijvoorbeeld een EHBO-diploma of BHV 
certificaat. 

Bij een hartstilstand ontvangt een burgerhulpver-
lener een SMS of een app-bericht met de locatie 
waar de –mogelijke- hartstilstand is gemeld; in 
beeld verschijnt dan tevens de code van de kast 
waarin de AED zich bevindt. Na gebruik wordt de 
AED door de burgerhulpverlener weer terugge-
bracht naar de muurkast en wordt gemeld dat de 
AED is gebruikt. 
 
Ik heb mij al aangemeld als burgerhulpverlener. Wie 
volgt?

Tenslotte deelt de commissie Erfpacht mee dat de 
gemeente Amsterdam medio december 2018 heeft 
besloten om 10 % extra korting te verlenen aan 
woningeigenaren, die voorafgaand aan 01-01-2020 
een aanvraag doen (of al hebben gedaan) voor 
eeuwigdurende afkoop. Deze korting komt op de al 
geboden 25 % korting (er wordt dus 35 % korting 
gegeven). Ook heeft de gemeente de WOZ-waar-
de voor woningen op erfpachtgrond m.i.v. 2019 
verlaagd met 2 % (deze waarde was te hoog 
berekend). In de zomereditie wordt een afrondend 
overzicht gegeven van de keuzeoverwegingen.
 
Het bestuur hoopt dat u allen op de algemene 
ledenvergadering op woensdag 10 april komt. Het 
is onder meer een belangrijke vergadering omdat 
aanpassing van statuten op de agenda staat.

Astrid Roijen
voorzitter/secretaris

VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING GEINDRIEDORP
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Aanwezig; 35 leden, afwezig gemeld: 4 leden. 
Voorzitter: Peter Vrieler, notulen: Astrid Roijen.

De notulen van de leden/jaarvergaderingen van 12 
april en 18 oktober 2017 worden vastgesteld.
Het Financieel en inhoudelijk jaarverslag 2017 
worden toegelicht en vastgesteld. Het bankreke-
ningnummer van de Vereniging zal duidelijk in de 
Gein3Dorper worden vermeld; nagegaan wordt of 
de bankkosten bij een andere bank lager zijn. 

Bestuurswisseling. Het huidige bestuur kondigt 
zijn aftreden aan. Nieuwe bestuursleden stellen 
zich voor. Er zijn twee kandidaten voor het voor-
zitterschap. Na schriftelijke stemming wordt Astrid 
Roijen gekozen tot voorzitter; zij wordt tevens 
secretaris. Nieuwe algemene bestuursleden zijn: 
Steven Vlaanderen Oldenzeel (penningmeester), 
Mathieu Brancart en Rick Eggink. De aftredende 
bestuursleden en redacteuren (Marja Keijzer en 
Minke Wiggerink) worden bedankt met een boek, 
een fles wijn en een oorkonde. Peter Vrieler en 
Gerie Moens worden met algemene stemmen be-
noemd tot ereleden van de vereniging.

NOTULEN VORIGE JAARVERGADERING (11 april 2018 )

Werkgroepen. 
De volgende werkgroepen presenteren zich:
• Openbare Ruimte (Wim Eendebak, Mathieu 
Brancart)
• Organisatie Activiteiten (Floor de Boer).
• Natuurbescherming (Hetty Litjens)
• Gaasperplas (Winnie Meyer Ricard) 
• Erfpacht (Astrid Roijen; zie ook www.amster-
dam.nl/erfpacht) 
• PR en Voorlichting (Monique Verkerk)
• Bijen (Michael Ferdinandus).

Verder kwam aan de orde: Aandacht voor 
veiligheid in de buurt, actie voor behoud Lan-
gerlust, ontwikkelingen rond Bal-lorig, Eben-
Haëzer, Bewonersplatform Gein, info over buur-
auto’s en de slechte bezorging van kranten. 
Rondvraag. Bert Wiggerink en Bert Meester 
vormen nog een jaar de Kascommissie. Dirck 
van Gent stelt een werkgroep duurzaamheid 
voor, met o.a. aandacht voor zonnepanelen.
Sluiting vergadering door de aftredende 
voorzitter Peter Vrieler. 
Volledige tekst notulen: kijk op gein3dorper.nl
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Op 18 april 2018 was de algemene ledenverga-
dering van de vereniging GeinDrieDorp. Daarin 
trad het bestuur af en koos de ledenvergadering 
een nieuw bestuur. Het bestuur bestaat uit Astrid 
Roijen (voorzitter/secretaris), Steven Vlaanderen 
Oldenzeel (penningmeester), Mathieu Brancart en 
Rick Eggink (algemeen bestuursleden). Aftredend 
voorzitter Peter Vrieler en aftredend secretaris/
penningmeester Gerie Moens ontvingen het erelid-
maatschap van de vereniging. 
Het aftredend bestuur heeft de zaken overgedragen 
en het nieuwe bestuur is vol enthousiasme aan de 
slag gegaan. Het bestuur zette in op een laagdrem-
pelige aanpak, waarbij bewoners gemakkelijker het 
bestuur kunnen bereiken. Ook zijn na enige proble-
men de gegevens bij de Kamer van Koophandel 
aangepast. 

Ledenwerving stond bovenaan de to-do-lijst van 
het bestuur. Besloten werd om op elk adres in   
Gein 3 een brief betreffende ledenwerving te be-
zorgen. Het ledenaantal is gestegen naar ongeveer 
500 in 2018. Vanwege verhuizing heeft een aantal 
leden opgezegd.

JAARVERSLAG 2018 VERENIGING GEINDRIEDORP
Versterking en uitbreiding van het aantal com-
missies heeft het bestuur in 2018 opgepakt. Er 
zijn ongeveer 30 bewoners actief in 5 commis-
sies.

Het bestuur vergaderde vanaf april eenmaal 
per maand en tweemaal met de commissies. Bij 
een aantal bestuursvergaderingen is ook de re-
dactie van de Gein3dorper aanwezig geweest. 

Om nieuwe bewoners te verwelkomen is het be-
stuur gestart met het aanbieden van welkomst-
pakketjes. Hierin bevindt zich een Gein3dorper, 
een welkomstbrief, gegevens van de bestuurs-
leden, een notitieblokje 25 jaar GeinDrieDorp 
en het boek 25 jaar GeinDrieDorp (deze laatste 
twee zolang de voorraad strekt), gegevens over 
de commissies, een visitekaartje van de voorzit-
ter en een afvalwijzer 2018.

Voor de financiële administratie is een nieuw 
online boekhoudprogramma aangeschaft. 
De kascommissie, die de boekhouding contro-
leert, bestond ook dit jaar uit Bert Meester en 
Bert Wiggerink.      Vervolg jaarverslag op blz. 7
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Op 29 mei 2018 trad de AVG (Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming) in werking. Ook voor 
onze vereniging geldt deze privacywet.  Bestuurslid 
Mathieu Brancart heeft zich hierover gebogen en 
het resultaat is op de website www.gein3dorp.nl te 
lezen. 

Tijdens Fijn in Gein stond de vereniging er met een 
stand, samen met de herders Gaasperzoom. 
Het bestuur steunde in 2018 de volgende acties: 
  * Behoud van de Color Kitchen in Langerlust
  * Aanschaf van AED’s in Gein 3.

Tijdens de ledenvergadering is afscheid genomen 
van de redactie van de Gein3dorper. Een nieuwe 
redactie is van start gegaan. In de loop van het jaar 
moest een aantal redactieleden vanwege drukke 
werkzaamheden stoppen. 
In 2018 zijn 4 Gein3dorpers uitgebracht en ver-
spreid onder alle inwoners van Gein 3. 
Henk Fehres, bezorger van het eerste uur van de 
Gein3dorper is in het najaar overleden. 
De redactie heeft een vacature voor redactieleden. 

In 2018 waren een vijftal commissies actief: 
  * Commissie Organiseren van Activiteiten. 
     Hierin participeren Dini Zoet, Floor de Boer,   
     Johanne Goossen en Monique Verkerk.
  * Commissie PR en Voorlichting. Dini Zoet, Floor 
     de Boer, Monique Verkerk en Astrid Roijen
  * Commissie Erfpacht: Astrid Roijen
  * Commissie Woonomgeving; Mathieu Brancart, 
     Wim Eendebak en Johanne Goossen
  * Commissie Duurzaamheid: Irma van der Toorn.

Enkele mensen die zelfstandig bezig zijn met hun 
werkzaamheden hebben zich bij ons aangesloten: 
  * Hetty Litjens  - Stichting Natuurbescherming ZO
  * Winnie Meyer Ricard – Gaasperplasontwikkeling
  * Michael Ferdinandus – de stadsimker
De vereniging heeft nu een wat groenere koers. 

De commissie Organiseren van Activiteiten 
startte op 14 januari 2018 met de eerste nieuw-
jaarsreceptie van de vereniging GeinDrieDorp. 
Ongeveer 50 bewoners waren aanwezig om een 
toast uit te brengen op 2018. Het bestuur besloot 
dat de commissie ook in 2019 de nieuwjaarsrecep-
tie kan organiseren. Tevens is de commissie bezig 
met de voorbereidingen voor 5 mei 2020 (75 jaar 
bevrijding van Nederland en 35-jarig bestaan van 
GeinDrieDorp).

VERVOLG JAARVERSLAG 2018
Bij de renovatie van de metrostations heeft de 
commissie Woonomgeving geadviseerd. 
Ook heeft deze commissie met gemeente- 
ambtenaren de wijk geschouwd. De commissie 
adviseerde het bestuur over woningsplitsing, 
dat mogelijk ook in Gein 3 gaat plaatsvinden. 

Door de commissie Erfpacht zijn de ontwikke-
lingen vanuit de gemeente op een rij gezet. In 
de Gein3dorper is hierover verslag gedaan. 

In het najaar is de commissie Duurzaamheid 
van start gegaan. Er is informatie ingewonnen 
over verduurzaming van woningen. 

Astrid Roijen
voorzitter/secretaris
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FINANCIEEL VERSLAG ‘18
Voor de vereniging Gein3Dorp is 2018 een 
roerig jaar geweest met veel verandering. Het 
voltallige bestuur is vanaf april 2018 vervangen 
waarbij het beheer over de financiën naar de 
nieuwe penningmeester is gegaan. Doordat 
officiële instanties als KVK en ING eerst hun 
wijzigingen moeten doorvoeren zijn de financiën 
pas officieel begin juni overgedragen. Vanaf dat 
moment is in kaart gebracht wat de prioriteiten 
van de Vereniging moeten zijn. 

Na controle van de administratie is vastgesteld 
dat de Verenigingsadministratie goed is bijge-
houden, maar dat gezien het bestedingspatroon 
meer geld wordt uitgegeven dan dat er binnen-
komt. Hierdoor ontstaan op termijn problemen 
met het maken van de Gein3Dorper (het vereni-
gingsblad) en het uitvoeren van verenigingsac-
tiviteiten. Besloten is om de hoogste prioriteit te 
geven aan het verhogen van de inkomsten en 
het verlagen van kosten om zo de stabiliteit van 
de Vereniging te waarborgen. 

Voor de Vereniging zijn er 2 inkomstenbronnen 
te weten: contributie en advertenties.
Het innen van de contributie van de vereniging 
is geen standaard proces maar is door het 
uitsturen van een brief onder de aandacht ge-
bracht. Hierdoor zijn de contributie-inkomsten tot 
boven € 4.000 gestegen. 

Vervolg financieel verslag op volgende bladz. 8
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Met de nieuwe redactie en het bestuur zijn met de 
adverteerders duurzame afspraken gemaakt over 
de advertenties. De advertentie-inkomsten zijn in 
2018 achtergebleven maar worden alsnog in 2019 
betaald, waardoor de verwachte inkomsten in 2019 
aanmerkelijk hoger zullen zijn. 

Het verlagen van de kosten is gerealiseerd door de 
representatiekosten fors te verlagen. 

Voor het komende jaar wordt verwacht dat er een 
batig saldo van ongeveer € 200 wordt gerealiseerd. 

Steven Vlaanderen Oldenzeel Penningmeester 
Vereniging Gein3Dorp

VERVOLG FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018
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Wanneer? Woensdag 10 april 2019
Waar?  ABBS Het Gein
  Cornelis Aarnoutsstraat 80
Hoe laat? Aanvang 20:00 uur (inloop 19:00 u)

1         Opening en vaststellen agenda

2         Mededelingen en ingekomen stukken

3         Notulen 18-04-2018 

4         Financieel jaarverslag (penningmeester) 
           Verhoging contributie naar € 7,50 per jaar?

5         Verslag kascommissie en verkiezing 
           kascommissie

6        Jaarverslag (voorzitter)

7        Jaarplan 2019 (voorzitter)

8        Voorstellen en benoemen nieuwe 
          bestuursleden 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

 9  Aanpassen Statuten 

10 Opstellen Huishoudelijk  Reglement

11 Commissies: stand van zaken  
 (5 minuten per commissie)

12 AED en oproep burgerhulpverleners

13 Wat Verder Ter Tafel Komt (WVTTK)

14  Rondvraag

15       Afsluiting
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Het bestuur gaat in 2019 door op de ingeslagen 
weg. Om duidelijk te maken wat de plannen voor 
2019 zijn heeft het bestuur een jaarplan opgesteld.

Commissies
De commissie Erfpacht houdt de vinger aan de pols 
wat betreft de eeuwigdurende afkoop. Wie al een 
offerte tot afkoop heeft gekregen en wie nog een 
offerte gaat aanvragen, krijgt in totaal 35 % korting 
op de afkoopprijs.

De commissie PR en Voorlichting denkt o.a. mee 
over de bijdragen van de voorzitter voor publicaties, 
zoals de Gein3dorper. Ze doet gevraagd en onge-
vraagd voorstellen voor andere uitgaven.

De commissie Woonomgeving signaleert proble-
men in ons dorp (bijvoorbeeld betreffende de open-
bare verlichting) en trekt aan de bel bij de daarvoor 
bestemde instanties. Ook organiseert zij schoon-
maakacties. 

De commissie Organiseren van Activiteiten is al 
bezig met het jubileumjaar 2020. Gevierd wordt dan  
het 75-jarig bevrijdingsfeest én het 35-jarig bestaan 
van de vereniging GeinDrieDorp. Hiervoor wordt 
subsidie aangevraagd.  

De commissie Duurzaamheid telt momenteel drie 
mensen. Dat schiet lekker op. De commissie houdt 
zich bezig met het inventariseren van wat er voor 
onze woningen mogelijk is op het gebied van ver-
duurzamen. 

Er bestaat nog geen commissie Veiligheid. Geïn-
teresseerden om dit te organiseren zijn van harte 
welkom. Datzelfde geldt voor een commissie voor 
Ouderenhulp, die ook nog van de grond moet ko-
men. 

De Stichting Natuurbescherming Zuidoost van 
Hetty Litjens houdt zich ook in 2019 bezig met na-
tuurbehoud en –bevordering in de ruimste zin van 
het woord in onze omgeving. 
Ook Winnie Meyer Ricard volgt de ontwikkelingen 
rond flora, fauna en recreatie rond met name de 
Gaasperzoom en Gaasperplas. 
Beiden hebben ook zitting in de Klankbordgroep 
van het project Gaasperplaspark.
 
Imker Michael Ferdinandus geeft op markten en 
braderieën in Amsterdam Zuidoost voorlichting over 
het houden van bijen, bijenproducten en het 

JAARPLAN 2019 VERENIGING GEINDRIEDORP
zaaien van honing houdende bloemen. Ook 
organiseert hij workshops. Mogelijk komt er een 
open dag bij boer Gijs (boerderij aan de rivier 
Gein).

Wij  gaan bekijken of het mogelijk is om in één 
commissie of werkgroep de activiteiten te 
verenigen van de beheerders van de koeien in 
de  Gaasperzoom (Ed Roelandse), de imker 
(Michael Ferdinandus), de Gaasperplasontwik-
kelingen (Winnie Meyer Ricard) en de Stichting 
Natuurbescherming Zuidoost (Hetty Litjens). 
Er kan bijvoorbeeld gezamenlijk een kalender 
of agenda met activiteiten worden uitgegeven. 
Ook kan aan een speciale jeugduitgave en de 
organisatie van jeugdactiviteiten worden ge-
dacht. Ook kunnen natuur-ontdekwandelingen 
in de buurt worden georganiseerd.

De redactie van de Gein3Dorper zal ook 
dit jaar weer 4 maal een uitgave van het blad 
verzorgen. Daarnaast worden op de website 
actuele activiteiten en ontwikkelingen aange-
kondigd. De redactie bestaat op het ogenblik uit 
3 bewoners. Enkele mensen die het afgelopen 
jaar veel tijd en energie investeerden in het blad 
moesten helaas de redactie verlaten. De redac-
tie zoekt daarom versterking en hoopt ook een 
junior-redactielid te vinden.

Ledenwerving blijft ook in 2019 een belangrijk 
punt van aandacht. 

In 2019 vinden twee bijzondere activiteiten 
plaats: 
  • De Vrijheidsmaaltijd Gein op 5 mei 
    (in samenwerkling met het Bewonersplatform
    Gein en het 4 en 5 Mei Comite Amsterdam) 
  • Een Open Tuin en Atelierdag Gein 3 
    (waarschijnlijk in juni).

Verder ligt het in de bedoeling om weer een 
Fijn in Gein markt te organiseren, wellicht in 
een iets andere vorm.

In deze Gein3Dorper staat nadere informatie 
over de Vrijheidsmaaltijd en de Open Tuin en 
Atelierdag, zoals hoe u zich kunt aanmelden. 
 
Astrid Roijen, voorzitter/secretaris
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Voor de vereniging GeinDrieDorp speelt de herin-
richting van het Gaasperplasgebied. In de loop van 
dit jaar worden de plannen afgerond en zal vervol-
gens besluitvorming plaatsvinden. Bewoners uit 
Gaasperdam participeerden in het project in een 
Meedenkgroep en een Klankbordgroep. 
Uit Gein 3 nam Michael Ferdinandus, de imker, 
deel aan de Meedenkgroep; in de Klankbordgroep 
waren Hetty Litjens, Winnie Meyer Ricard en Fred 
Vogelzang actief. Naar hun mening wordt er on-
voldoende rekening gehouden met wetgeving en 
regels uit het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Met 
gevolgen voor de omgeving wordt weinig rekening 
gehouden (bomen kappen zuidoever, verplaatsen 
fietspad, groter barbecueterrein bij Bal-lorig).

Dat de balans tussen natuur, cultuur, recreatie, 
sport, horeca gaat veranderen is duidelijk. De vraag 
is wat dat betekent voor de bewoners van Gein 3.
Een inrichtingsvoorstel behoort in redelijke balans 
te zijn. Als de balans voor Gein 3 dreigt te worden 
verstoord dan zijn we als bewoners daar niet blij 
mee. Maar hoe ziet ‘onze balans’ er eigenlijk uit?

Een poging:
• Groen en natuur vinden we belangrijk (daarom ko-
zen veel bewoners voor wonen in deze groene wijk 
grenzend aan het Gaasperplaspark en de Gaasper-
zoom).
• Fietsen en wandelen (met of zonder hond) doen 
we ook graag, zeker in het Gaasperplaspark en 
Gaasperzoom.
• Recreatie zoeken we ook regelmatig in het park 
(joggen, hardlopen, trimbaan, peddelen, strand, 
barbecue). Dit gaat wellicht niet voor iedereen op, 
maar zeker voor de jeugd en jongvolwassenen.
• Commercie wordt nu vooral ingevuld door Bal-lo-
rig en de festivals in het park. Sommige bewoners 
missen overdag een café om een kop koffie of thee 
te drinken (vroeger was er nog een koffiecontainer).

We willen geen sportvelden zoals in het Mandela-
park, geen woningbouw met uitzicht op de plas. 
Maar stel dat het inrichtingsplan toch die kant uit-
gaat: wat kunnen we dan als vereniging doen? En 
welke poot hebben we om op te staan?

Formeel gezien geven de statuten aan waar de 
vereniging GeinDrieDorp voor staat, in het bijzonder 
Artikel 2 (Doel): 
‘...het direct dan wel indirect behartigen van de 
belangen van deze bewoners’

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
‘Het voeren van overleg met het stadsdeel en 
andere publieke organen...’
‘Het behartigen van ..... algemeen maatschap-
pelijke, sociale, economische en culturele 
belangen’
‘Het bevorderen van groenvoorzieningen in 
de Wijk en haar directe omgeving bij sloten, 
wandelpaden, speelvoorzieningen, parken en 
plantsoenen in de ruimste zin des woords’.

Is deze statutaire basis stevig genoeg om 
op te komen voor de belangen van de bewo-
ners van Gein 3 als dat nodig is?

Volgens sommigen niet; volgens anderen wel.
Niet volgens bewoners die de natuur heel be-
langrijk vinden; zij willen het natuurbelang van 
de Gaasperplas versterken door dit belang aan 
het doel van de vereniging toe te voegen.  
Wel volgens anderen die vinden dat de vereni-
ging als belanghebbende zal worden erkend 
omdat Gein 3 grenst aan de Gaasperplas. Een 
beroep op de ‘openbare ruimte’ zou voor de 
vereniging toereikend zijn.

Of wijziging van de statuten nodig is valt dus 
niet met zekerheid te zeggen. Dat hangt af van 
de juridische interpretatie. Om zeker te weten 
dat ons bewonersbelang voldoende veilig is 
gesteld, lijkt het verstandig om als vereniging 
eerst juridisch advies in te winnen. Dan wordt 
duidelijk of wijziging van statuten de aangewe-
zen weg is om onze balans te behouden, mocht 
die ernstig worden bedreigd.

Een ander agendapunt is het Huishoudelijk 
Reglement. Dat wordt veelal opgesteld als de 
statuten nadere uitwerking behoeven om inter-
ne duidelijkheid te bevorderen. Te denken valt 
aan regels met betrekking tot vergoedingen, 
interne gedragsregels e.d. De vraag is of leden 
momenteel dergelijke onduidelijkheden erva-
ren. Hoe dan ook staan de statuten boven het 
Huishoudelijk Reglement; een intern reglement 
mag dus niet in strijd zijn met bepalingen in de 
statuten.

Kortom: wat is de mening van de leden over 
deze twee zaken?

     Ad Grool
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Verbijsterd ontdekten ouders in Gein dat hun kinderen 
in de buurt, die zo vertrouwd en veilig leek, werden 
bedreigd en afgeperst.
Bedreiging en afpersing van kinderen zodat die geld, 
mobieltjes, merkkleding, dure schoenen afstaan of 
gedwongen pinnen bij geldautomaten, bleef jarenlang 
onzichtbaar omdat kinderen er niet over durven te 
praten. Een paar moeders in Gein kwamen erachter 
dat hun kind werd afgeperst en besloten het stilzwij-
gen te doorbreken. Zij richtten in 2017 Zuidoost Safety 
Movement (ZSM) op om andere ouders te helpen sig-
nalen bij hun kind te herkennen en het gesprek erover 
aan te gaan. De tijd bleek rijp: bij politie, openbaar 
ministerie, jeugdinstanties en gemeente was het pro-
bleem bekend maar niemand had er zicht op wegens 
het ontbreken van aangiften. Samen met ZSM werden 
acties in gang gezet. Nu is er een concrete aanpak, 
zoals extra bescherming van slachtoffers en gecoördi-
neerd optreden tegen daders.
 
Jeugdmaffia
Waarover gaat het nu eigenlijk? Los-vast georgani-
seerde jeugdbendes bedreigen individuele kinderen 
om geld, bezittingen en kleding af te staan. Dit ge-
beurt vooral bij metrostations, winkelcentra en smalle 
doorgangen. Kinderen durven uit angst niets te zeg-
gen tegen vrienden en zeker niet tegen hun ouders, 
laat staan de politie. In feite zijn dit maffiapraktijken: 
afpersing, bedreiging, gedwongen zwijgen. Kinderen 
worden hiervan heel angstig en voelen zich onveilig 
in hun eigen buurt en op school; zij kunnen niet veel 
anders dan gedwongen geld of spullen afstaan. Het 
komt voor dat kinderen noodgedwongen thuis geld 
stelen. Meestal wordt er geen aangifte gedaan: wie 
aangifte doet (snitchen) wordt bedreigd en geïsoleerd. 
Bovendien wil het slachtoffer zelf niet als slachtof-
fer worden gezien, je wilt geen loser zijn. Kinderen 
ontkennen dat er sprake is van afpersing en bedrei-
ging; zij willen er gewoon niet over praten. Regelmatig 
kiezen slachtoffers ervoor om zelf dader te worden om 
zo van de angst af te zijn. Punt is wel dat daders niet 
kunnen stoppen zonder verlies van status en imago; 
in die zin zijn zij ook gevangen in hun rol met gevaar 
voor afglijden naar andere vormen van criminaliteit.

Sociale media spelen een grote rol bij het versprei-
den van berichten en het vestigen van de reputatie 
van daders. Vaak wordt een screenshot gemaakt, 
zodat het verwijderen van berichten niet echt helpt 
omdat de screenshot dan wordt verspreid. Rap-
pers spelen een onmiskenbare rol: hun leefstijl en 
kleding zijn de norm voor kinderen, die vaak de 
rapteksten uit hun hoofd kennen. Kinderen willen de 
kleding en schoenen van hun rolmodellen dragen. 
Juist die zaken worden onder dwang afgepakt. 
Ook moet worden bedacht dat hoe sterker een kind 
hecht aan imago door kleding, hoe onzekerder het 
kind is.

De daders zijn jong, meestal tussen 14 en 20 jaar; 
de kinderen die worden afgeperst kunnen nog jon-
ger zijn. Er zijn situaties bekend van kinderen die al 
in de zevende groep van de basisschool die worden 
afgeperst. Op middelbare scholen in verschillende 
delen van Amsterdam komt deze vorm van afper-
sing voor.

Zuidoost Safety Movement
ZSM is een beweging van ouders die als ervarings-
deskundigen andere ouders willen steunen: hoe 
herken je de signalen bij je kind, hoe bespreek je 
het, op welke manier kan je jouw kind helpen, waar 
is advies en hulp te krijgen? Dat dit steeds beter 
lukt blijkt doordat de rol van ZSM als steungroep 
steeds meer verschuift naar de juiste instantie en 
actie. Andersom verwijst de politie ouders door naar 
ZSM en er is overleg om op scholen voorlichting 
te geven. Die voorlichting moet wel door kinderen 
worden begrepen om effect te hebben. ZSM heeft 
gemerkt dat scholen soms terughoudend zijn omdat 
voorlichting gezien kan worden als signaal dat op 
school het een en ander mis is.
ZSM pleit voor een brede aanpak vanuit gemeente, 
politie, openbaar ministerie en jeugdzorg. Inmiddels 
werken groepjes aan een programma voor basis-
scholen en middelbare scholen. 

Wat kunnen ouders zelf doen?
• Kinderen zeggen meestal niet dat zij wor-
den afgeperst en bedreigd; zij zijn bang zijn om te 
praten. Als ouders goed opletten kunnen toch sig-
nalen worden opgevangen: het kind gedraagt zich 
anders, wil niet over school praten, gaat niet alleen 
buiten spelen of op pad. Zichtbare signalen zijn: 
de telefoon is kwijt, dure kledingstukken zijn weg. 
Of, in geval van een dader: opeens nieuwe tele-
foon, mooie schoenen, andere kleding. Het kind zal 
meestal wel een verklaring hebben: ‘uitgeleend aan 
een vriend’ – check dan bij die vriend of zijn ouders 
of dat klopt.
    Vervolg op blz. 13
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Vervolg van blz. 11
•  Naar aanleiding van de signalen die ouders menen op te vangen is er open over praten essentieel. 
Laat zien dat je je ongerust maakt en dat je achter je kind staat en samen naar oplossingen wilt zoeken. 
Door te praten ontstaat ruimte om het zwijgen toch te doorbreken. Blijf in gesprek met jouw kind.

•  Opletten is ook een punt. Wees attent als je afwijkend gedrag van kinderen en jongeren ziet, of als 
er verdachte situaties zijn. Grijp samen met omstanders in als je ziet dat een groep een kind bedreigt.

•  Versterk de weerbaarheid van je kind, zowel fysiek als mentaal. Er zijn trainingen om het kind te 
leren zich sterker te voelen en te weten wat te doen in welke situatie.

•  Contact met Zuidoost Safety Movement (ZSM) kan worden opgenomen via Facebook ZSM. Dit kan 
ook anoniem als persoonlijk bericht. Er is een besloten groep waar men lid van kan worden om op de hoog-
te te blijven van wat er speelt. Hoe meer mensen aangesloten zijn des te beter: dat maakt de speelruimte 
voor jeugdmaffia-bendes kleiner. Ook organiseert ZSM voorlichtingsbijeenkomsten. Openheid en met 
elkaar in gesprek gaan is de beste manier om de straatcultuur van bedreiging en intimidatie te bestrijden. 
Zwijgen is geen optie.
            Ad Grool

Bladzijde 13Voorjaar 2019
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In de Gein3Dorper Winter 2017 staat een artikel over 
de buurt-AED met de belofte ‘Binnenkort zijn er dus 2 
AED-apparaten zowel overdag als ’s nachts beschik-
baar in het woongebied Gein3.’ 

Die AED’s zijn er inmiddels: aan de gevels van: 
Cornelis Aarnoutsstraat 129 en Jacob Krüsestraat 
156. Om de AED te kunnen gebruiken moet de kast 
waarin de AED zich bevindt worden geopend met 
een pincode. Een AED geeft een stroomstoot om het 
hart weer op gang te helpen. Toch komt er veel meer 
kijken in geval van hartstilstand. Zuurstoftoevoer 
is essentieel en dat betekent reanimatie totdat een 
ambulance ter plekke is. Het is dus essentieel dat er 
in Gein 3 voldoende burgerhulpverleners zijn. Dat zijn 
bewoners die de reanimatiecursus hebben gevolgd, 
een EHBO-certificaat of BedrijfsHulpVerlening (BHV) 
hebben en een AED kunnen bedienen.

Oproep: Wilt u actief helpen bij hartproblemen 
van bewoners in onze buurt? Meldt u zich dan 
aan als burgerhulpverlener via HartslagNu. De 
kosten van een EHBO-opleiding worden door 
sommige ziektekostenverzekeringen vergoed.
 
Wat te doen bij hartstilstand?

1. Bij een hartstilstand belt u allereerst 112. U hoort 
dan wat u het beste kunt doen en er worden direct 
acties in gang gezet. 

2. Snelheid van handelen is essentieel en het 
eerste is REANIMEREN! Dit kan het beste worden 
gedaan door iemand die de cursus reanimatie heeft 
gevolgd en een EHBO-diploma of BedrijfsHulpVer-
lening (BHV) certificaat heeft. Dat zijn ambulan-
cemensen of burgerhulpverleners die in de buurt 
wonen. Burgerhulpverleners ontvangen namelijk 
een bericht of SMS als 112 is gebeld met de code 
van de dichtsbijzijnde AED-kast. 

3. Een AED (Automatic External Defibrillator) kan 
alleen kamerfibrilleren constateren en vervolgens 
een elektrische schok toedienen. In alle situaties 
moet worden gemasseerd en beademd en dat doen 
ambulancemensen en burgerhulpverleners. Daar-
om geldt: EERST REANIMEREN, LATER AED. 

4. De indicatiefactoren van een hartinfarct zijn bij 
mannen pijn op de borst, uitstralend naar vooral 
de linkerarm/pink en rug; bij vrouwen kan ook pijn 
op de borst, rug, schouder, kaak, nek, bovenbuik 
optreden of kortademigheid, angst, moeheid, mis-
selijkheid, grieperig gevoel. Vrouwen zetten artsen 
vaak op het verkeerde been door een verklaring te 
geven voor de klachten. 

Astrid Roijen, Ad Grool

BUURT-AED’S OPGEHANGEN
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Buurt:        Gein III 
Waar:              Cornelis Aarnoutsstraat 

                            Basisschool Het Gein  
Wanneer:       Zaterdag 23 maart  
                      10.30–12.00 uur 

Extra: Koffie, thee na afloop  
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De straat waar je woont kies je bijna nooit zelf. 
Straatnaamcommissies hebben ze bedacht, soms 
om vage redenen (wie bedacht bijvoorbeeld een 
Ajax-straat in…. Rotterdam?). In sommige plaatsen 
wilde men zelfs de namen vervangen door num-
mers, van die gedachte kwam men inmiddels terug: 
veel te onhandig. De straatnamen bij ons in Gein 
3-dorp klinken heel gewoon, misschien zelfs saai. 
Het zijn dan ook de namen van gewone mensen, 
onbekende mensen, geen BN-ers. Toch zijn juist die 
mensen achter onze straatnamen heel bijzonder. 
Het zijn allemaal mensen die in de 2e Wereldoorlog 
(WO2) betrokken waren bij het verzet, bij hulp aan 
onderduikers, het maken van illegale persoonsbe-
wijzen, of ze werkten mee aan de ondergrondse 
pers of zelfs het gewapende verzet. Hun nagedach-
tenis wordt in deze naamsvermelding geëerd. De 
meesten van hen hebben hun verzetswerk met de 
dood moeten bekopen.

Natuurlijk denkt u niet dagelijks aan de persoon 
achter de naam van uw straat, aan hun inzet voor 
onze vrijheid en hun dapperheid. Maar sta toch 
zeker eenmaal jaarlijks stil bij de mensen achter de 
naam van uw straat, bijvoorbeeld rond 4 en 5 mei. 
Wie was dat eigenlijk, Hendrik Hos? Wat deden 
Jelle Posthuma en Hendrik Veldhuis voor verzets-
werk? Hoe belangrijk was een vrouw als Helena 
Kuiper-Rietberg, ‘tante Riek’, voor het verzet? We 
mogen er trots op zijn dat juist Gein 3 dorp werd ge-
kozen om die verzetsstrijders blijvend te eren. We 
besteden in de komende nummers van de Gein-
3dorper vaker aandacht aan die gewone, maar o zo 
ongewone mensen én de namen die ze droegen. 
Door aan en over hen te denken blijven ze ‘leven’.

De straatnamen betekenen voor de kinderen die in 
onze wijk opgroeien waarschijnlijk nog minder dan 
voor de volwassenen. Voor hen is de 2e Wereldoor-
log echt ‘geschiedenis’. Volgend jaar, als 75 jaar be-
vrijding wordt gevierd, wordt zeker geprobeerd daar 
verandering in te brengen.
Onze school, ABBS het Gein, doet dat nu al en 
besteedt ook speciale aandacht aan juist onze 
straatnamen. Ruud Postma, coördinator hoogste 
groepen, vertelt dat aandacht voor WO2 in groep 8 
al jaarlijks prominent op de agenda staat. Onze wijk 
en de bijzondere straatnamen worden nadrukkelijk 
in het geheel meegenomen. Zo maken de groepen 
een wandeling door onze straten.

Elk jaar bezoeken de groepen ook de speciale 
jeugdtentoonstelling in het Verzetsmuseum. Zij ge-
bruiken in de lessen als uitgangspunt de prachtige 
strip van Eric Heuvel, ‘De ontdekking’, waarin heel 
beeldend de oorlog in Nederland ter sprake komt. 
Altijd een magisch moment in de klas, omdat de 
kinderen dan allemaal ademloos de strip lezen. Bij 
de strip hoort een lespakket waarmee een door de 
kinderen zelfgemaakt boekje tot stand komt. Tijdens 
het bezoek aan het Verzetsmuseum in de Plantage-
buurt wordt ook aandacht besteed aan onderwer-
pen als wat de Joodse Raad was, aan de Holland-
sche Schouwburg, waar de Amsterdamse Joden 
hun deportatie naar Westerbork en verder moesten 
afwachten, en aan de groep mensen die vanuit 
die Hollandse Schouwburg ongeveer 600 Joodse 
kinderen aan de Jodenvervolging hielp ontsnappen 
via de crèche aan de overkant van de Plantage 
Middenlaan. Afgesloten wordt met een wandeling 
door de Plantagebuurt en de monumenten daar. In 
de loop van het project doen de kinderen ook zelf 
onderzoek. Ze bedenken een onderzoeksvraag en 
gaan daar in groepen mee aan de slag, ook in de 
eigen buurt. Tot slot lezen de kinderen een kin-
derboek over het onderwerp en maken daar een 
verslag over.

Verzetsmuseum en Verzetsmuseum Junior, Planta-
ge Kerklaan 61, schuin tegenover de hoofdingang 
van dierentuin Artis. 
Website: verzetsmuseum.org/museum/nl/museum
Er is tegenwoordig ook een Verzetsmuseum Junior 
op wielen, een bus komt naar de buurt!
Tegen 4 en 5 mei staat op de website van de Gein-
3dorper een lijstje met kinderboeken over WO2 en 
vervolging en vluchtelingen nu.
      Winnie Meyer Ricard

STRAATNAMEN IN GEIN3: ONTDEK DE DAPPERE MENSEN

 Willem Gerrese
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Wie kent het niet: het grote gebouw bij winkelcentrum 
Wisseloord? ‘Sport- en Fitnesscentrum Pleizier’ staat 
in grote letters vermeld. En plezier hebben de bezoe-
kers, waaronder vele bewoners uit Gein 3.

Hoe is het begonnen?
Henny Pleizier: ‘Ik ben hier in 1990 begonnen om-
dat er niets dichtbij op sportgebied was: Gein3 in 
aanbouw, een nieuwe buurt met jonge gezinnen. De 
locatie is prima: naast de metro, bij de bushalte, in 
het winkelcentrum, aan de weg en goed zichtbaar.’
Sinds het begin is er fors uitgebouwd. Kwaliteit staat 
voorop: moderne, goed onderhouden apparatuur en 
deskundige begeleiding.

Henny en Kaisan Pleizier: ‘Dit hele jaar staat in het 
teken van 30 jaar Sport- en Fitnesscentrum Pleizier. 
Er worden workouts en evenementen georganiseerd 
voor jeugd en volwassenen, waarbij leuke cadeautjes 
worden uitgedeeld. De sporters staan centraal, maar 
iedereen is welkom. Wat er wanneer te doen is staat 
op Facebook en de website van het sportcentrum’.

Een ander gezicht
Henny is al jarenlang het gezicht van het sportcen-
trum. Geleidelijk verschuift dit naar Kaisan. De naam 
is niet langer ‘Sportcentrum Henny Pleizier’ maar 
‘Sport- en Fitnesscentrum Pleizier’. 

Kaisan: ‘Op deze manier kan ik in het bedrijf groeien, 
want er is veel werk: lessen geven en organiseren, 
contacten leggen en onderhouden, de administratie 
doen, vooruitdenken als het om investeringen gaat, 
scherp blijven op veranderingen in de omgeving en 
de markt. Met vragen kan ik altijd bij mijn vader te-
recht. Samen maken we echt stappen vooruit’. 

Anders dan de meeste sportscholen?
We kiezen voor meerdere doelgroepen: kleine 
kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen: van 2 
tot 80.
Henny, oud topjudoka: ‘Ik heb altijd veel energie in 
de jeugd gestopt. Nog steeds geven we judolessen 
aan jonge kinderen op veel plekken in Zuidoost en 
daarbuiten. Judo is wel het gezicht van ons sport-
centrum. 

Voor kinderen hebben we inmiddels een breed 
aanbod: peuter- en kleutergym, jeugdjudo, jeugdfit-
ness, dansles, kickboksen, taekwondo. Dat stelt wel 
eisen aan begeleiders. Na de basisschool zagen 
we vroeger de jeugd pas terug op latere leeftijd. 
Door introductie van jeugdfitness is dat veranderd; 
in groepsverband worden verschillende bewegings-
vormen gedaan, waarbij er ook aandacht is voor 
gezonde voeding en leefstijl. Naast sporten gaat het 
om persoonlijke aandacht, gezelligheid, kortom een 
complete sociale omgeving. Daarom hebben we 
vast personeel dat de sporters vaak bij naam kent, 
een ontvangstbar en geen poortjes die met een 
pasje opengaan. Het effect is dat mensen niet na 
een half jaar met fitness stoppen, maar veel langer 
blijven komen. Kinderen, die jeugdjudo hebben 
gedaan, zien we later als volwassenen terug voor 
fitness, terwijl hun kinderen dan kleutergym doen’.
Kaisan: ‘We vinden de opvoedkundige kant be-
langrijk. Bij jeugdjudo leren kinderen huisregels en 
respect voor de ander maar ook om weerbaar te 
zijn, sterk in de schoenen te staan, zelfvertrouwen 
en uitstraling te ontwikkelen. In het licht van hun 
eigen veiligheid is dat belangrijk. Het sportcentrum 
sponsort daarnaast al jarenlang jongeren met licha-
melijke of geestelijke beperkingen, die na schooltijd 
hier in de sportschool kickboksen’. 
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Samenwerking met de gemeente
Met de gemeente wordt al jaren intensief 
samengewerkt. Uitgangspunt is dat elk kind 
moet kunnen sporten, ook wanneer de ou-
ders weinig geld hebben. Die ouders kunnen 
ook zelf met hun stadspas (groene stip) met 
korting sporten, omdat de gemeente een 
deel betaalt. Dit geldt ook voor ouderen: zij 
kunnen tegen een gereduceerd tarief spor-
ten, bewegen en samen zijn. Vooral oudere 
bewoners uit Reigersbos maken gebruik van 
deze regeling. Met de gemeente wordt afge-
stemd om te bekijken in welke wijken sport 
en sociale contacten een oplossing kunnen 
bieden voor problemen.

De gemeente legt de nadruk op fysieke 
ontwikkeling (bewegen, gezonde voeding, 
tegengaan obesitas) en het mentale aspect 
(opvoeding, tegengaan eenzaamheid). De 
kwaliteit van de accommodatie, veiligheid en 
begeleiding van sportaanbieders is daarbij 
belangrijk; Sport- en Fitnesscentrum Plei-
zier wordt door de gemeente als voorbeeld 
gezien. 

Relatie tussen Gein3 en het sportcen-
trum?
Zowel Henny als Kaisan hebben in Gein3 
gewoond, Kaisan is daar opgegroeid. Veel 
bewoners, die vanaf het begin in Gein 3 
wonen, sporten hier. In de startfase was ae-
robics nieuw; na een flyeractie stond er een 
rij van ongeveer 100 vrouwen om zich in te 
schrijven! Nog steeds sport een behoorlijk 
aantal daarvan in het sportcentrum. 

Er is een nauwe samenwerking met de 
basisschool Het Gein en de Kinderopvang 
organisatie KSH. Zo volgen kinderen in het 
kader van het programma Jump-In drie ken-
nismakingslessen judo en trainingen in het 
sportcentrum, waardoor de drempel lager 
wordt.

Het sportcentrum heeft al met al een echte 
buurthuisfunctie op sportgebied. Daarom 
blijft het sportcentrum adverteren in de Gein-
3Dorper, ook al komen er veel verzoeken 
van andere bladen.

Website: sportcentrumpleizier.nl. 
Adres:     Wisseloordplein 4   

          Ad Grool
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Op 8 januari 2017 ging ‘s nachts om 3 uur de bel, dat 
was vreemd. Lotte schrok wakker, maar durfde toch 
open te doen omdat ze buiten stemmen hoorde. Er 
werd echter geschreeuwd: ‘Politie! Binnen blijven!
Het bleek dat zij dit riepen om te voorkomen dat zij 
buiten in een sinkhole (verdwijngat) zou stappen. 
Later bleken er aan de zijkant en in de achtertuin 
verschillende te zijn ontstaan. 

Er stroomde die nacht 6 miljoen liter water de wijk in, 
door een gat bij de hobbel/bobbel glijbaan.
Rioleringsbuizen kunnen door verzakking breken, het 
uitstromende water spoelt de aarde weg en dan krijg 
je een gat in de grond. (Er bestaan ook natuurlijke 
sinkholes, waarbij bijvoorbeeld water ondergrondse 
lagen, zoals zout, heeft opgelost). Er was hier een 
soort waterval die via de tuin het kruipluik in stroom-
de. De gemeente pompte later het water weg..
Arme buren die hun verwarmingselement juist in dat 
kruipluik hadden geplaatst….

Onder het huis bleken allemaal gaten onder de fun-
dering aan de zijkant en de achterkant te zitten. Die 
moesten opgevuld worden met betontegels tegen de 
fundering aan, zodat het zand niet opnieuw weg kon 
zakken. Ook het terras was verzakt door gaten in de 
grond.
Schade-experts van Waternet veegden de offertes 
van ingeschakelde hoveniers echter van tafel. Zij 
vonden de rekeningen van de hoveniers te duur: 
in plaats van € 1300 wilden zij maar € 700 betalen. 
De hoveniers kregen genoeg van het getouwtrek en 
trokken zich terug.
Het voelde voor Lotte en Bert net of men vond dat zij 
er een slaatje uit wilden slaan. Na een halfjaar heb-
ben zij zelf maar geprobeerd de gaten onder het huis 
op te vullen. Het wantrouwen van de schade-experts 
hebben ze het ergste gevonden. De argwaan van 
deze ‘deskundigen’ zit ze nog steeds dwars.
De gemeente had hierbij moeten zorgen voor een 
oplossing.

De tuin heeft zich inmiddels goed hersteld, maar 
het terras moet nog worden opgehoogd. Naast en 
achter de schuur waren ook sinkholes, gelukkig niet 
eronder.

Toen ze hier 15 jaar geleden kwamen wonen heb-
ben zij alle in de tuin groeiende coniferen wegge-
haald en is er meer betegeld voor de kinderen om te 
spelen en de barbecue. De schutting aan de straat-
kant is van schaaldelen van Douglas hout. Achterin 
staan fietsenrekken en een schuur met een eraan 
hangende insectenwoning. Tegen het huis aan staat 
de picknicktafel. In het tuingedeelte aan de zijkant 
groeien een Perzikboompje, Rozemarijn, Hortensia, 
grote Hulst, een Convolvulus Cneorum, (een Zilver-
winde) met witte bloemetjes, verschillende bodem-
bedekkers en verder veel eenjarigen.
Voor de rechterschutting zie je een kleine border, 
met Vlinderstruik, Lavendel en als bodembedekker 
Maagdenpalm. Deze snelgroeier heet zo, omdat hij 
in de winter blauwe bloemetjes heeft waar bruiden 
vroeger een krans van vlochten voor in hun haar! 
In de geveltuin aan de voorzijde groeien heesters, 
Klimop en eenjarigen. Aan de zijkant bij de straat 
Vlierbes, tweemaal een Buxus en ook klimop tegen 
graffiti. 
    Gerritje Nuisker

DE VERDRONKEN TUIN VAN LOTTE EN BART ....
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Jaarlijks zijn er in Amsterdam meer dan honderd 
programma’s op 4 en 5 mei. De gezamenlijke wens 
is om te blijven herinneren (‘dat nooit meer…’) en te 
vieren (‘we leven hier in vrijheid’), en daarmee het 
belang van vrijheid voor onze toekomst te beseffen. 

De Vrijheidsmaaltijd is een gezamenlijke maaltijd op 
Bevrijdingsdag, 5 mei. Op veel plekken in Amster-
dam worden Vrijheidsmaaltijden georganiseerd, met 
kleine of grote verhalen, soms simpel en intiem, an-
dere juist uitgebreid. Elke maaltijd is anders, maar 
de kern van de maaltijd is altijd: verbinden, mensen 
samenbrengen en met elkaar het gesprek aangaan.

In Gein is de Vrijheidsmaaltijd geen traditie, terwijl 
juist in Gein de straten van een wijk (Gein3) naar 
verzetsstrijders zijn vernoemd. In 2020 bestaat 
deze wijk 35 jaar; dan zal nadrukkelijk aandacht 
worden besteed aan herdenking van deze verzets-
strijders. Als opstap voor die herdenking wil het 
Bewonersplatform Gein in samenwerking met de 
Vereniging GeinDrieDorp dit jaar een Vrijheidsmaal-
tijd in Gein organiseren.

De Vrijheidsmaaltijd wordt gehouden in het hart van 
de wijk Gein: het Buurthuis Gein, Wisseloord 83. 

Het centrale thema is verbinden en met elkaar in 
gesprek gaan. Dat gebeurt door elkaar verhalen 
te vertellen over de betekenis van het begrip vrij-
heid. Juist omdat in Gein bewoners verschillende 
achtergronden hebben, heeft het begrip ‘vrijheid’ 
meerdere betekenissen: voor oudere Nederlanders  
‘bevrijding van de Duitse bezetting en einde van de 
Tweede Wereldoorlog’ en voor asielzoekers ‘geen 
geweld en burgeroorlog meer’. We kennen die ver-
halen wel van TV, maar niet van onze buren.

De Vrijheidsmaaltijd vindt plaats op zondag 5 mei in 
de middag in Buurthuis Gein. De toegang is gratis 
maar de beschikbare ruimte is beperkt. Daarom is 
aanmelding noodzakelijk. 

Wilt u meedoen met deze bijzondere Vrijheidsmaal-
tijd in Gein? Dan kunt u zich aanmelden door een 
e-mail te sturen naar: 
 bewonersplatformgein@gmail.com
met vermelding van uw naam en het aantal deelne-
mers. Via de mail krijgt u informatie over het inhou-
delijke programma en natuurlijk of u een plek heeft 
gekregen.

https://www.4en5meiamsterdam.nl/nl/
page/17631/vrijheidsmaaltijd-in-gein

VRIJHEIDSMAALTIJD GEIN OP ZONDAG 5 MEI
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BURENNETWERK NEDERLAND OOK IN GEIN

Heeft u wel eens gehoord van Burennetwerk Ne-
derland? We werden er op attent gemaakt door 
Bianca Mögling, initiator van de Facebookpagina 
Geindriedorphelpt.com 

Zij is er een sinds een tijdje bij betrokken en vindt 
het een fijne en laagdrempelige manier van elkaar 
helpen en wil er graag meer bekendheid aan ge-
ven. 

Burennetwerk is een platform waar je hulp kunt 
vragen voor eenvoudige klusjes of begeleiding en 
tevens het adres waar je die hulp kunt aanbieden. 
Denk dan aan begeleiden naar het ziekenhuis, kop-
je koffie drinken bij iemand die aan huis gebonden 
is of een lamp verwisselen. De hulpvraag is een-
voudig en vergt niet veel tijd voor de hulpbieder.

In Zuidoost is het Burennetwerk nog niet zo bekend 
terwijl er wel hulpvragen zijn. Wat doe je als je 
een goede buur wilt zijn en tijd hebt om iemand te 
helpen?

Je meldt je aan, zie onder voor de details, je wordt 
uitgenodigd voor een gesprek waar je verwachtin-
gen en mogelijkheden worden besproken. Je kunt 
aangeven wat je wel en wat je niet wilt doen en 
hoe vaak je beschikbaar bent. Geef ook je maxima-
le reisafstand aan en weet dat er geen geld mee 
gemoeid is, het is echt vrijwilligerswerk. Je bent 
overigens wel verzekerd via Burennetwerk, voor het 
geval dat er iets gebeurt tijdens je hulpcontact.

Bianca gaat iedere week bij een oudere heer een 
kopje koffie drinken. Hij is onlangs weduwnaar 
geworden en vindt het prettig om af en toe gezel-
schap te hebben. Ook helpt Bianca incidenteel 
iemand met koken. Vanwege een spieraandoening 
kan diegene niet goed meer snijden en kokkerellen. 
Bianca kookt twee maaltijden extra en deze maaltij-
den worden vervolgens opgehaald door de persoon 
in kwestie. 

Hopelijk heeft Bianca jullie net zo enthousiast ge-
maakt als dat ze zelf is en groeit Burennetwerk ook 
in Zuidoost tot een bloeiend burencontact!

     Dini Zoet
Meer informatie vind je op de website https://www.burennetwerk.nl/

Aanvragen/aanbieden hulp:
 • per mail: helpdesk@burennetwerk.nl
 • telefonisch naar Burennetwerk: 020 - 623 97 71 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur)
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 MEDEDELINGEN
Het Bewonersplatform Gein is een overleg vanuit bewoners uit bewoners uit Gein1, 2, 3 en 4 met de ge-
biedsmakelaar (Marianne van Doorn). Besproken worden onderwerpen die in de wijken spelen en waarbij 
afstemming met de gemeente van belang is. In Gein3 zijn hiertoe diverse commissies binnen de Vereniging 
GeinDrieDorp actief. In de andere Geinwijken is dit in mindere mate het geval en hebben woningbouwcor-
poraties veelal een afstemmingsrol. Onderwerpen die nu spelen zijn: gebiedsplannen, 4 en 5 mei herden-
king, parkeren, evenementen. Astrid Roijen is voorzitter van het Bewonersplatform Gein.
_____________________________________________________________________________________
Gezocht: gepensioneerden! Het netwerk van gepensioneerde professionals biedt gepensioneerden de 
kans om zich als vrijwilliger in te zetten voor verenigingen en stichtingen in Zuidoost. Als bestuurder, als 
coach of als docent: de mogelijkheden zijn eindeloos! Het netwerk komt vier keer per jaar samen tijdens 
bijeenkomsten in het Bijlmer Parktheater. De eerstvolgende bijeenkomst is op 28 maart. U bent van harte 
uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen! Aanmelden of graag meer informatie over de mogelijkhe-
den? Dit kan via info@ngpn.nl of 020-7601170. Zie ook de website: ngpn.nl
_____________________________________________________________________________________
Wil jij iemand helpen die voor een naaste met psychische problemen zorgt?
Een vriendin die zorgt voor haar beste vriend met een psychisch probleem. Een kind met een ouder met 
psychische kwetsbaarheid. Een echtpaar waarvan de één van de twee een psychisch probleem heeft.
Familieleden, vrienden en kennissen die voor een naaste zorgen zijn mantelzorger. Mantelzorgers die voor 
iemand zorgen met psychische problemen zijn vaak overbelast. Markant kan veel voor deze mantelzorgers 
betekenen! De vrijwilliger van Markant bespreekt samen met de mantelzorger hoe zij ondersteund, gehoord 
en erkend kunnen worden. Het gaat dus niet om hulp bij psychische problemen maar om de mantelzorger.
Wil jij deze mantelzorgers helpen? Of ben jij een mantelzorger die ondersteuning kan gebruiken? Dan ho-
ren we graag van je! Heb je vragen? Of wil je je aanmelden?
Neem contact op met Wieke Hengeveld: whengeveld@markant.org of bel 0800- 886 8800
_____________________________________________________________________________________
Dance Connects Community geeft nu ook sinds kort moderne danslessen voor iedereen van 60 jaar en 
ouder bij Sportcentrum Pleizier in stadsdeel Zuidoost, elke woensdag van 10.30 tot 11.30 uur.
Man, vrouw of anders, ervaren danser of juist helemaal niet, slecht ter been of misschien snel moe, er is 
een plek voor iedereen op de dansvloer om te werken aan een sterk lichaam en een lenige geest. 
Dance Connects is een non-profit organisatie die mensen in contact brengt met dans, de buurt en elkaar.
_____________________________________________________________________________________
Burgeracademie - Venzo: in april start ‘Het opstapje naar vrijwilligerswerk’. Hieraan mogen 15 mensen 
meedoen. Iedere deelnemer volgt bijeenkomsten en krijgt ondersteuning bij hun vrijwillige inzet. Dankzij 
ondersteuning van het Oranje Fonds en het Kansfonds is deelname kosteloos! Dit traject is bedoeld voor 
mensen die graag ‘mee willen doen’, maar niet goed weten hóe. Meedoen of informatie: bel 020-7601170.
_____________________________________________________________________________________
Gratis Mindfulness Inloop/informatieavond op dinsdagavond 2 april in het Bloeihuisje. Op deze inloop-
avond zijn alle vrouwen welkom die meer willen weten over de 8-weekse mindfulness training die op11 april 
van start gaat. Bloeivrouw Elvira Jungslager zal deze avond een introductie geven over mindfulness en 
twee korte oefeningen doen. Waar?: Bloeihuisje Wethouder Steinmetzstraat 6a van 19.00-20.30 uur.
Aanmelden: via community@bloeiengroei.org of stuur een pm aan Elvira Jungslager.
_____________________________________________________________________________________
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VACATURE        De vereniging GeinDrieDorp zoekt uitbreiding van haar redactie

    Junior redacteur 
Hoi jeugd van Gein3! Ben je tussen de 10 en 18 jaar en vind je het 
leuk om je mening te geven over dingen die jij belangrijk vindt in 
onze buurt? Zoals over waar je hier leuk kunt chillen, op straat of in 
het groen, wat de nieuwste dingen zijn, of het hier leuk wonen is 
en of het veilig is op straat, wat je mist. Schrijf je berichtjes of 
een blog op je telefoon: dan is dit je kans om junior-redacteur 
van de Gein3Dorper te worden!
    Wat ga je doen?
- Meepraten met de redactie van de Gein3Dorper, over alles wat voor jou belangrijk is. 
- Zelf bedenken waarover je iets wilt vertellen in ons buurtblad of op de website.
- Meelezen met de stukken die bij de redactie binnenkomen en eerlijk zeggen wat je vindt. 
- Contact hebben en houden met andere jongeren in de buurt, hun mening vragen en nieuwtjes  
  verzamelen
- NB Ben je onder de 16, vraag dan eerst toestemming aan je ouders om mee te mogen doen.
Lijkt dit je wat of wil je meer weten: neem contact op met de redactie van de Gein3Dorper, 
 redactie@gein3dorp.nl

_____________________________________________________________________________________

    Redacteur
De redactie zoekt versterking. Woon je hier sinds kort en wil je nieuwe mensen leren kennen? Woon je 
hier al langer en heb je een netwerk opgebouwd? In beide gevallen ben je zeer welkom om redactielid te 
worden. 
Interesse of wil je meer weten: neem contact op met de redactie van de Gein3Dorper, 
 redactie@gein3dorp.nl

 ADVERTENTIETARIEVEN GEIN3DORPER:

 Pagina b x h (mm.)   Prijs
 1/4 A4   79 x 121 (staand)    €   65,-
 1/2 A4   167 x 122 (liggend)  € 110,-
 1 A4      hele pagina   € 220,-

 De prijzen zijn per jaar. 

 WHAT’S NEXT?

 De volgende Gein3Dorper verschijnt rond 20 juni.

 Heeft u kopij? 
 Mail die dan uiterlijk 1 juni 2019 
 naar: redactie@gein3dorp.nl

 

 BETALINGSVERZOEK CONTRIBUTIE VERENIGING 2018
 Niet alle leden hebben de contributie van vorig jaar betaald. Toch is dit belangrijk om het verenigingsblad
 te kunnen blijven uitgeven. Als u nog niet hebt betaald, wilt u dan zo vriendelijk zijn uw lidmaatschapsgeld
 2018 van de Vereniging GeinDrieDorp alsnog over te maken naar bankrekening NL43 INGB 0005 9143 06
 met vermelding van 2018 en uw adres i.v.m. de bezorging?

 De jaarcontributie bedraagt minimaal € 5,00, meer mag natuurlijk ook!

 Gaat u verhuizen? Dan kunt u zich schriftelijk of per e-mail afmelden bij het secretariaat.
   • Adres: Cornelis Aarnoutsstraat 127  1106 ZE Amsterdam
   • E-mail: secretariaat@gein3dorp.nl

 Hartelijk bedankt namens het bestuur van de Vereniging GeinDrieDorp,
 Astrid Roijen (voorzitter)    Steven Vlaanderen Oldenzeel (penningmeester)
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