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INHOUD

We vallen met de deur in huis….we hebben hulp nodig! Want we redden het niet meer met de bezetting 
van de redactie van de Gein3dorper. Er staan 1200 woningen in Gein 3, ruim 2000 bewoners. Er gebeurt 
veel in Zuidoost: gebiedsontwikkeling (Gaasperplaspark) en huizenbouw (tot 2025 ongeveer 40.000 extra 
woningen), en er spelen zaken als Erfpacht en Energietransitie, te veel voor de redactie om te lezen, te 
bestuderen en bij te houden en verslag te doen in de Gein3dorper. Ook onze website gaan we vernieuwen 
om actuele informatie te kunnen delen. We hebben simpelweg meer mensen nodig. Meer specifiek…we 
hebben u nodig!
U bent druk met studie, gezin of werk? Wij ook! Geen tijd voor eindeloze vergaderingen? Wij ook niet! We 
zijn blij met mensen die zich willen verdiepen in een bepaald onderwerp en hun expertise daarvoor willen 
inzetten. Bijwonen van vergaderingen hoeft niet, contact via e-mail en app werkt ook heel goed. Heeft u 
specifieke kennis over een onderwerp of van ontwerpsystemen als Indesign of van websites, zet het in voor 
uw omgeving en onze wijk! Denk er eens over na en stel uw vragen hierover via redactie@geindriedorp.nl
We kijken uit naar uw reactie.

Het thema in dit herfstnummer is onze toekomst. Hoe ziet ons leven in Gein 3 er in 2040 mogelijk uit? Wat 
zijn de veranderingen die we kunnen verwachten in het Gaasperplaspark? 

Naast de rubrieken ‘De tuin van…’ en ‘Dierbaar’ is er een nieuwe rubriek over feesten in verschillende 
culturen. In Gein 3 wonen mensen uit verschillende landen, maar wat weten we daar eigenlijk van? Fees-
ten als venster op verschillende culturen in onze wijk. Daarnaast een artikel over de Wijkkliniek in Eben 
Haëzer. Deze nieuwe kliniek is inmiddels operationeel; alle reden voor een gesprek met de leiding van de 
Wijkkliniek. Tenslotte aankondigingen voor Fijn in Gein en de 5 mei viering in 2020 (herdenking 75 jaar 
Bevrijding van de naamgevers van onze straten; 35 jaar Gein 3).    

Heeft u een klus te doen? Denk aan onze adverteerders!

VAN DE REDACTIE
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Voor de een betekent herfst de ouderdom
de ander denkt aan fraaie herfstkleuren.....

Ja, mensen vinden inderdaad van alles.
Mij gaat het om vinden door te zoeken!

Ben je soms weer je sleutels kwijt?

 inderdaad van allesJa, mensen vinden inderdaad van alles....
Mij gaat het om het vinden door te zoeken!

Voor de een betekent herfst het einde, oud zijn dus.
De ander denkt aan prachtige romantische kleuren....
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VAN HET BESTUUR: september 2019
Op 1 juni j.l. hebben de redactie en een afvaardiging 
van het bestuur kennisgemaakt met een aantal be-
zorgers van de Gein3dorper. Het was een gezelli-
ge bijeenkomst waar vragen konden worden gesteld 
en verwachtingen over en weer werden uitgespro-
ken. Binnenkort willen wij graag alle bezorgers nog-
maals uitnodigen voor het maken van een foto. Veel 
Gein3dorpers weten niet wie hun bezorger is en 
middels een foto willen wij hen een gezicht geven. 

Er hebben enige veranderingen plaatsgevonden. 
De Gein3dorper is voor het eerst in zijn geschiede-
nis in kleur verschenen. Dat willen wij nu zo houden. 
Na jarenlange trouwe dienst heeft Gezinus 
Hogenberg te kennen gegeven te willen stoppen 
met het distribueren van de Gein3dorper. Hij heeft 
een drukke baan en het lukt hem niet altijd om zijn 
werk zo in te plannen dat hij thuis is als de Gein-
3dorper verschijnt. De distributie is vanaf heden 
overgenomen door het secretariaat. 

Het secretariaat is bezig om het archief van de 
vereniging GeinDrieDorp compleet te krijgen. Heel 
blij was ik dan ook met een stapel stukken die Wim 
van der Poel ter beschikking stelde. De ontbrekende 
Gein3dorpers zaten hierbij. Alle Gein3dorpers staan 
nu in het archief.  

Rick Eggink is uit het bestuur getreden. Ook onze 
penningmeester, Steven Vlaanderen Oldenzeel, 
heeft te kennen gegeven dat hij zijn werkzaamhe-
den voor de vereniging noodgedwongen moet sta-
ken. Hij heeft een andere baan gekregen en heeft 
daarom te weinig tijd om zijn functie als penning-
meester uit te oefenen. Het bestuur heeft Ad Grool 
bereid gevonden om de functie van penningmeester 
tijdelijk waar te nemen, totdat in april tijdens de alge-
mene ledenvergadering een nieuwe penningmees-
ter is gekozen. Eén en ander houdt in dat Ad geen 
reservelid van de kascommissie kan zijn. 
Het bestuur dankt zowel Rick als Steven voor hun 
bijdragen. 

Noteert u zaterdag 14 december alvast in uw agen-
da. In en rond Eben Haëzer wordt een kerstmarkt 
georganiseerd, niet enkel voor de bewoners en pa-
tiënten van Eben Haëzer, maar ook voor bewoners 
van Gein. Meer informatie t.z.t. op onze website 
www.gein3dorp.nl.

Meer nieuws over Eben Haëzer vindt u in dit num-
mer in de vorm van een interview met Frits 
Stricker, teammanager van de Wijkkliniek, en 
Adeline Heijbrock, senior verpleegkundige. 

Mogelijk kunnen wij niet tot ons levenseinde thuis 
blijven wonen en dan zou Eben Haëzer wel eens ons 
voorland kunnen zijn. 

Regelmatig vinden er in Gein 3 storingen plaats in het 
netwerk van Ziggo. Gebleken is dat veel bewoners 
eerder klachten naar de vereniging sturen dan naar 
Ziggo (dat helpt toch niet). Ik zag dat Facebook vol 
stroomt met klachten, maar het is belangrijk om Ziggo 
te melden wat er aan schort, want Ziggo is immers de 
dienstverlener. Wel kunt u een kopie van uw storings-
melding of klacht naar het secretariaat van de vereni-
ging sturen (secretariaat@gein3dorp.nl). Mocht Ziggo 
verzaken, dan kan de vereniging een extra gezamen-
lijke klacht indienen. 

Zoals u weet heeft het bestuur toestemming van de 
leden gekregen om de statuten van de vereniging, 
die dateren uit 2006, aan te passen. Op het moment 
dat u deze Gein3dorper leest, zal waarschijnlijk de 
gang naar de notaris zijn gemaakt. Als de statuten 
door de notaris zijn gepasseerd, verschijnt de nieuwe 
versie op onze website.
    Astrid Roijen
    voorzitter/secretaris

  

Onze website ‘gein3dorp.nl’ zal worden vervangen 
door een echte website. De huidige website is in feite 
een gratis blog, bedoeld om berichten te plaatsen. 
Iedereen die zich aanmeldt met een mailadres, ont-
vangt automatisch een mail van elk nieuw geplaatst 
bericht. 
Gratis lijkt mooi maar heeft ook nadelen: er worden 
advertenties toegevoegd aan berichten en de mo-
gelijkheden om de website zelf in te richten zijn erg 
beperkt. Regelmatig horen we klachten: kunnen die 
storende advertenties weg, de informatie is niet erg 
actueel, je kunt niet goed zoeken... 

Dat moet en kan beter door over te gaan naar een 
website die naar onze behoeften is gemaakt. Daarom 
heeft het bestuur besloten om een echte website te 
ontwikkelen. Een paar leden van de vereniging gaan 
daarmee aan de slag. De bedoeling is dat de nieuwe 
website eind dit jaar in gebruik wordt genomen.

WEBSITE
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THEMA
TOEKOMST GEIN 3: ZO LEVEN WE IN 2040
Ons bestuur van Amsterdam kijkt naar de 
toekomst van de stad. In deze Gein3Dorper 
aandacht voor wat al die plannen concreet 
betekenen voor Gein 3 en wat waarschijnlijk 
daarvan terecht komt. 

Kortom: hoe ziet ons leven in Gein er in 2040 
mogelijk uit? In deze Gein3Dorper antwoor-
den als het gaat om bouwplannen en ener-
gietransitie. In de wintereditie komen duur-
zaamheid, luchtkwaliteit en andere zaken 
aan bod.

‘Amsterdam ontwikkelt zich verder als kernstad 
van een internationaal concurrerende, duurzame, 
Europese metropool’ aldus de ambitie volgens de 
gemeentelijke ‘Structuurvisie Amsterdam 2040’. 
Deeluitwerkingen zijn: Energietransitie Amsterdam 
2040, Agenda Groen, Aanpak overlast en verbe-
teren luchtkwaliteit, Verkeersbeleid, Watervisie 
Amsterdam, Visie Amsterdam Zuidoost Energieneu-
traal. Concrete doelen zijn: 55% CO2-reductie in 
2030, aardgasvrij in 2040, Zuidoost energieneutraal 
in 2040, Amsterdam klimaatneutraal in 2050.

BOUWPLANNEN
Metropoolregio Amsterdam omvat naast Amsterdam 
ook Weesp, Diemen, Amstelveen, Hoofddorp, Haar-
lem, Zaandam, IJmuiden, Beverwijk, Purmerend, Al-
mere en Lelystad. Ongeveer 230.000 woningen moe-
ten er tot 2040 bijkomen. Dat zijn 10.000 tot 15.000 
woningen jaarlijks om de krapte op de huizenmarkt 
te bestrijden en woningen voor de middeninkomens 
betaalbaar te houden.
Wat betekent dit voor Gein 3? 
Volgens de plannen komen er in Zuidoost tot 2025 
39.000 woningen bij, waarvan 1.700 tot 2.025 wonin-
gen voor heel Gein (lichtgroen-Strategische Ruimte). 
Het verschil van 325 woningen betreft de strook 
aan de zuidzijde van de Gaasperplas bij Gein 3: die 
bouwplannen zijn enkele jaren geleden door de ver-
eniging Gein3Dorp met succes tegengehouden. Voor 
Gein 3 staan wel langs de Wageningendreef (richting 
Gaasperplas) 120 woningen op de tekening, waar-
van de helft aan de kant van Gein 3. De uitbreiding 
in Gein 3 blijft dus beperkt tot 60 woningen als de 
bouwplannen aan de zuidzijde Gaasperplas geblok-
keerd blijven. Wel neemt de dagelijkse drukte in het 
Gaasperplaspark behoorlijk toe: 6.000 extra wonin-
gen rond de plas en nog veel meer wat verder weg. 
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Wat komt daarvan waarschijnlijk terecht?
Ga er maar vanuit dat langs de Wageningendreef 
gebouwd gaat worden. Wel wordt dat later vanwe-
ge de krapte aan bouwcapaciteit. Mogelijk gaat de 
bouw zelfs niet door gezien de stikstofuitspraak van 
de Hoge Raad. De 325 woningen aan de zuidzijde 
van de Gaasperplas komen er niet. Dat vergt voor 
de gemeente extra procedures en levert maar weinig 
woningen op. Toch blijft alertheid de boodschap.

ENERGIETRANSITIE
Nu komt de energie uit één draad (elektriciteit) en 
één buis (gas). Energietransitie betekent meer ver-
schillende energiebronnen: zonnepanelen, warmte-
pompen, warmtenetten, windmolens, zonneweiden. 
De gemeente zet in op ‘aardgasvrij in 2050’ naast 
beperken van energieverbruik. Amsterdam Zuidoost 
gaat een stap verder: energieneutraal in 2040! Het 
warmtenet wordt uitgebreid met nieuwe warmtebron-
nen, isolatie krijgt aandacht. Het stadsdeel verwacht 
zelfs dat de energierekening voor bewoners door dit 
soort maatregelen lager wordt! 

Het initiatief voor zonnepanelen op het dak ligt bij 
bewoners. Veel bewoners hebben al zonnepanelen. 
De gemeente gaat ervan uit dat in 2040 60% van alle 
beschikbare daken zonnepanelen hebben.
Een nieuwe variant zijn hybride zonnepanelen, die 
bestaan uit een zonnepaneel (elektriciteit) en een 
zonnecollector (buizensysteem met een vloeistof die 
warmte opneemt en via een wisselaar warm water 
levert). De kosten ervan zijn ongeveer anderhalf keer 
hoger dan voor zonnepanelen. 

Een warmtepomp is een alternatief voor de Cv-ke-
tel en werkt als een koelkast maar dan omgekeerd. 
Warmte-energie uit lucht, water of grond wordt opge-
nomen, samengeperst (stijging temperatuur), afgege-
ven voor verwarming, waardoor de temperatuur daalt; 
het proces begint dan weer opnieuw. Er zijn vier 
soorten warmtepompen, die verschillen in de manier 
waarop warmte uit de omgeving wordt gehaald.

Voor de lucht-water pomp is een buitenunit nodig 
(€ 4.000 tot € 7.000). De bodem-waterpomp vergt ho-
rizontale of verticale buizen in de grond (€ 10.000 tot 
€ 25.000). Voor de water-waterpomp zijn putten nodig 
voor warm grondwater en afgekoeld water (kosten 
€ 15.000 of meer). 

De hybride pomp is een combinatie van een HR-ke-
tel en een lucht-waterpomp (€ 5.000 tot € 7.000).

Infraroodpanelen kunnen dienen als bijverwarming 
op een bepaalde plek in de kamer. De panelen ver-
warmen je lichaam (alsof je in de lentezon zit) maar 
niet de kamer. Net als de warmtepomp vergen deze 
panelen wel elektriciteit (bijv. van zonnepanelen).

Gas blijft mogelijk maar dan als groengas (uit ver-
gisting van rioolslib, planten, voedsel). Gas wordt 
duurder en dat zal ook wel voor groengas gelden.

Amsterdam heeft twee warmtenetten: van de cen-
trale in Diemen en de AEB-afvalverbranding. Andere 
bronnen worden aangesloten zoals warmte van da-
tacentra en een biomassacentrale. Het water van 70 
graden is bestemd voor bestaande bebouwing. Voor 
nieuwbouwwijken (isolatie en vloerverwarming) wordt 
water met een lagere temperatuur gebruikt.
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Amsterdam gaat ook windmo-
lens bouwen: in het havenge-
bied maar ook rond de stad. 
De meeste windmolens komen 
in de Noordzee bij Scheve-
ningen (voor 1 miljoen huis-
houdens) en worden gebouwd 
door Vattenfall (voorheen 
NUON). Daarnaast is het voor-
nemen om zonneweiden aan 
te leggen rond de stad. 
Langs het Amsterdam-Rijnka-
naal komen 12 windmolens en 
rond Gein zonneweiden.

Wat betekent dit voor Gein 3?
De geschiktheid van uw dak voor zonnepanelen 
vindt u op: zonatlas.nl/amsterdam/ontdek-de-zonat-
las   Groen betekent zeer geschikt, geel matig 
geschikt en rood ongeschikt.



Een huishouden van 2 personen verbruikt gemiddeld 3400 kWh per jaar. Dat vergt zonne-
panelen met een vermogen van 3400 Wp, ofwel 16 zonnepanelen (250 Wp). Dat kost onge-
veer € 7.600 inclusief omvormer en installatie. Als de ruimte op het dak onvoldoende is, zijn 
ook andere energiebronnen nodig. 

Gein 3 wordt zeer waarschijnlijk niet aangesloten op het warmtenet. Dat is voorbehouden aan nieuwbouw 
en corporatiewoonblokken. Dit betekent dat de woningen in Gein 3 aanvullende bronnen nodig hebben 
omdat zonnepanelen voor veel woningen te weinig energie leveren. Mogelijkheden zijn:
• Kiezen voor hybride zonnepanelen i.p.v. gewone zonnepanelen, 
• Hybride warmtepompen (er moet wel ruimte zijn voor de buitenunit en de unit maakt geluid),
• Groengas (Cv-ketels zijn geschikt voor groengas). 
 
Overigens wordt de Gaasperplas in de gemeenteplannen ook genoemd als koudenet om bij voorbeeld 
gebouwen te koelen. Het (warme) oppervlaktewater kan ook worden gebruikt als warmtebron. Dit betekent 
wel aanleg van leidingen en pompen naar de Gaasperplas. Het is niet waarschijnlijk dat Gein 3 hiervan 
gebruik zal kunnen maken.

Een goede isolatie is een voorwaarde. Gein 3 kent vele woningtypen, soms redelijk goed geïsoleerd. Zo 
niet dan gaat dat geld kosten. Voor woningen in Gein 3 gaat het om een investering die kan oplopen tot 
enkele tienduizenden euro’s. Woningbezitters kunnen voor energieaanpassingen subsidie krijgen,
zie: amsterdam.nl/subsidies/subsidies-onderwerp/subsidies-duurzaam

 
Het stadsdeel gaat er kennelijk van uit dat woningen in Gein 3 zo veel mogelijk zelfvoorzienend wor-
den: zelf zonnepanelen, hybride warmtepompen en isolatie laten aanbrengen. Van het gas af, maar 
hoe? De gemeente geeft geen duidelijkheid hoe dat op wijkniveau kan worden gerealiseerd.

Wat komt daarvan waarschijnlijk terecht?
De ambitie ‘Zuidoost energieneutraal in 2040’ klinkt stoer, maar realisatie kost meer tijd. De installatiecapa-
citeit voor de transitie is onvoldoende, er komen bezwarenprocedures, onteigening kost tijd, veel plannen 
zijn nog niet concreet uitgewerkt. En er zijn nu al beren op de weg: 
• Het afvalverbrandingsbedrijf AEB, pijler van het warmtenet, verkeert in zwaar weer (verouderd, gevaar-
lijk). De gemeente loopt als eigenaar een financieel risico van mogelijk honderden miljoenen. 
• Bruggen en kades in Amsterdam verkeren in zeer slechte staat, zodat een extra bedrag van 450 miljoen 
(tot eind 2023) is uitgetrokken.
• De stikstofuitspraak van de Hoge Raad betekent mogelijk stilleggen van bouw- en wegentrajecten.

Energietransitie voor woningeigenaren van Gein 3 vergt investeringskosten in zonnepanelen, hybride 
warmtepompen en isolatie (er is wel een subsidie- en financieringsregeling). In 2040 heeft mogelijk 60% 
van alle woningen in Gein 3 (hybride) zonnepanelen, hybride warmtepompen (daarmee kan het huis ook ‘s 
zomers worden gekoeld) en betere isolatie. Wel kan blijken dat bestaande leidingen niet geschikt zijn voor 
nieuwe systemen. 
Hiertegenover staan besparingen op lange termijn: het maandbedrag aan de energieleverancier wordt 
lager en de woningwaarde zal stijgen. Als (kleine) stap kunt u alvast overgegaan op elektrisch koken. 

We hebben nog een lange en lastige weg te gaan om van Gein 3 een duurzame en groene wijk te 
maken. Reken op een hoop tijdrovend gedoe: uitzoekwerk, adviezen inwinnen, offertes vragen, 
breek- en installatiewerk in huis. Verduurzamen kost niet alleen geld maar ook heel veel tijd. Hier 
ligt een belangrijke taak voor de Vereniging Gein3dorp: informatie vergaren, tips en ervaringen uit-
wisselen, ‘s winters metingen laten uitvoeren naar warmtelekken, gezamenlijk klussen laten uitvoe-
ren om kortingen te bedingen.
Gaan we dit samen oppakken? Suggesties? Dat vernemen wij graag via redactie@gein3dorp.nl

           Ad Grool

In het Klimaatakkoord 
van het kabinet is een 
fonds aangekondigd 
voor het voorschieten 
van investeringen.
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DE BLOEMENTUIN VAN LOES EN DIRCK  
Loes en Dirck wonen vanaf het begin van Gein3dorp 
in het huis. Toen waren de tuinen nog open, zonder 
schuttingen. Je kon zo goed zien bij welk vriendje de 
kinderen aan het spelen waren en makkelijk een
praatje met de buren maken. De tuinen zijn nu alle-
maal afgeschermd.
Ze genieten nu van hun tuin vol bloemen, met zoveel 
mogelijk bijen/vlinderplanten die niet giftig zijn voor 
de kleinkinderen, die er nu spelen. Vanuit de aange-
bouwde serre kijk je uit over een zee van bloemen 
en daarvoor tegen het huis staat een tafeltje met een 
grote witte engel erop. Links een houten schutting 
begroeid met klimhortensia met grote witte bloemen.
Daaronder bloeit lavas met gele schermbloemen, 
heel geliefd bij insecten. Verder staan er sierui, vrou-
wenmantel, witte hortensia’s Annabelle en een klein-
bloemige paarse anjelier. Ertussen staat een beeld 
van een engel met een vogeldrinkbak. Daarvoor vele 
potten met kruiden, zoals kattenkruid (katten zijn er 
dol op en komen kopjes geven), munt, tijm, bloeiende 
paarse salie, paprika en tomaat. Vooraan een uit de 
kamer verbannen roosje en 2 stenen kippetjes.
Dan een kas waar nu niets in staat, maar in het 
voorjaar worden daarin groenteplantjes opgekweekt 
voor de moestuin in Weesp. Daarnaast een uit de pit 
opgekweekte avocadoboom, die nu ruim een meter 
hoog is.

Aan de achterkant in een xxl-pot staat een olijfwilg 
met daaronder lavendel en naast de uitgang naar de 
steeg een stenen schuur en een schutting naar het 
huis. Voor de schuur staan 2 bankjes en een tafeltje 
met daarop een pot halfwitte/halfblauwe Spaanse 
margrieten. Naast de bank een vierkant stukje tuin 
met een vijgenboom, paars bloeiend kattenkruid, 
blauwe distel, kaasjeskruid, verbena (ijzerhard) en 
rose en witte gaultheria. Rechts naast het huis een 
bak met aardbeien, blauwe en rode bessen en 2 
potten met lavendel en tijm.

Aan de voorkant staan voor de geveltuin 2 grote 
potten met rond geknipte buxussen, nog niet aange-
tast door de buxusmot. In de geveltuin een dennen-
boom met daaronder lavendel. Achter de buxussen 
een grote ronde plantenbak gevuld met bijenplanten 
en siergras; dat kan in deze autovrije straat. Veel 
buren hebben net als Loes ook zo’n grote bloembak 
aangevraagd bij het stadsdeel Zuidoost, om zelf te 
vullen met bloeiende planten. Een buur is berispt 
door de gemeente omdat er niets geplant was in 
hun bak.
Afgelopen winter waren er weinig vogels in de tuin. 
Loes is bang dat er veel vogels en insecten zijn 
doodgegaan door een middel dat de Praxis verkoopt 
om de stenen in de tuin schoon te maken. 

Gerritje Nuisker

Op een dag was er een hels kabaal in de tuin; toen 
bleek dat er een grijze gans was geland. Ganzen 
hebben een aanloopje nodig om weg te vliegen, 
daarom kon de gans niet uit de tuin weg. Uiteindelijk 
is hij gevangen in een jas en vanuit de steeg kon hij 
weer wegvliegen.
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PIANO- & KEYBOARDLESSEN

PRIVÉ AAN HUIS
door gediplomeerd pianodocent

ONTSPANNEN SFEER
VOOR BEGINNERS
EN GEVORDERDEN

GRATIS PROEFLES

Jazz / Pop / Klassiek
& Improvisatie

EPTA LGP-Examens
Voorbereiding & Coaching

info@metmusic.nl
www.metmusic.nl

06-51547997

YOGA & 
COACHING

Praktijkadres

COACH / TRAINER

Wil je bewuster leven en wens je 
ondersteuning hierin?

Bij Yogashram kan je terecht 
voor:
- Yogalessen
- Meditatiebijeenkomsten
- Life Coaching

Kijk voor meer informatie op:

Of neem direct contact op:

www.yogashram.nl

info@yogashram.nl
06 36 505 757

Hendrik Veldhuishof 24

Rosita Kalidien

1106 ZB Amsterdam
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THEMA
TOEKOMST  PLANNEN GAASPERPLASPARK 

Het conceptontwerp wordt in november gepresen-
teerd tijdens een informatiebijeenkomst. Daarna is 
er 4 weken tijd om reacties in te dienen.
Vervolgens adviseert de stadsdeelcommissie het 
dagelijks bestuur van Zuidoost. Iedereen kan op het 
plan reageren en inspreken tijdens de stadsdeel-
commissievergadering. Het planvoorstel wordt dan 
aan het college van B&W aangeboden en bespro-
ken in de gemeenteraad. Naar verwachting neemt 
het college in december 2019 of januari 2020 een 
besluit. Daarna moet het bestemmingsplan worden 
aangepast om bebouwing, zoals een muziekkoepel, 
kunst, museum, amfitheater, horeca in het park mo-
gelijk te maken. Ook moet het ontwerp nog worden 
gedetailleerd.

Voorgestelde veranderingen
Om alvast een beeld van de veranderingen te 
krijgen en ter voorbereiding op de informatiebijeen-
komst in november, zijn de tekeningen van de huidi-
ge situatie en het conceptontwerp 2 vergeleken. 

Zoek de verschillen, en die zijn er!

Na 40 jaar krijgt het Gaasperplaspark 
groot onderhoud. Daarnaast past het 
verbeteren van het Gaasperpark in ‘Koers 
2025’ van de gemeente om de drukte in 
Amsterdam te spreiden. Jaarlijks komen 
er in Amsterdam gemiddeld 11.000 inwo-
ners bij, die naast opleiding en werk ook 
rust en ontspanning zoeken. 

Het Gaasperplaspark zal daarom aan meer mensen 
recreatie, ontspanning, sport en spel, cultuur, gevari-
eerde natuur en groendiversiteit moeten gaan bieden.

Procedure
In 2016 is de Ontwikkelstrategie Gaasperplas door 
het Dagelijks Bestuur van Zuidoost vastgesteld. Als 
uitwerking is een structuurschets opgesteld, zie am-
sterdam.nl/projecten/gaasperplas/ met een link naar 
het conceptontwerp (Bekijk het conceptontwerp 2). 
In dit ontwerp zijn de adviezen van gemeentecom-
missies verwerkt. 

Toegang tot de Gaasperplas vanaf de Provincialeweg 
Naast een parkeer-
strook langs de 
Driemondweg (grijs)
komt er een nieuwe 
parkeerplaats achter 
de gemeentewerf. 
Auto- en fietsverkeer 
worden gescheiden. 
De Driemondweg 
voor auto’s wordt 
wat opgeschoven. 
Daarnaast komt een 
breed hoofdfietspad 
(rood) dat bij het 
gemaal door het park 
gaat lopen (niet meer 
langs de Provincia-
leweg). Het ruiterpad 
(blauwe stippellijn) 
krijgt  een lus door 
de weilanden. 
Er zijn gebieden voor 
stadslandbouw voor-
zien (de plaats ervan 
is nog niet bepaald).

Het voetpad (oranje) wordt verbreed tot hoofdwandelpad, dat helemaal rond de Gaasperplas gaat lopen. 
Langs het huidige fietspad tussen Waternet en de Provincialeweg worden bomen geplant (ter compensatie 
van te kappen bomen).



12 Herfst 2019

Gebied langs Waternet en Gein 3

                 Jan Schaeferpad             GEIN 3

De parkeerstrook komt langs het hek van Waternet (rechtsboven). Langs de parkeerplaats is een sprint-
baan voorzien (de lokatie ligt nog niet vast). Het hoofdfietspad (rood) komt dichter langs de plas. Langs de 
oever komt het hoofdwandelpad (oranje). De strook langs het water blijft terrein voor kleinschalige festivals. 
Ingrijpende veranderingen komen er in het gebied rond Ballorig, grenzend aan Gein 3. In feite wordt de 
hele strook tussen Waternet en de rotonde (Wageningendreef/Valburgdreef) een sport- en activiteitenge-
bied met een kabelbaan, terreinen voor sport en spel, outdoor fitness, een klim/speelbos en een waterglij-
baan. Mogelijk komt er tevens een trampoline, survivalbaan en hoge klimwand. Bij Ballorig, dat iets wordt 
vergroot, komt een groot buitenterras met horecafunctie. Tussen Ballorig en het strand loopt het hoofd-
voetpad (rond de hele Gaasperplas). Het verbrede hoofdfietspad, dat dichter bij de Gaasperplas komt te 
liggen, krijgt een vleermuisvriendelijke verlichting. Ingrijpend is het opschuiven van de gracht waardoor een 
groot sport- en spelgebied ontstaat. Consequentie is dat heel veel bomen worden gekapt en een natuurlijk 
gebied verdwijnt. Omdat de ontwikkeling naar intensief sport- en spelgebied aanzienlijk meer bezoekers zal 
trekken, wordt de parkeerplaats volledig benut (nu voor de helft in gebruik).

Gebied bij de zeil- en kanovereniging 
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In het glooiende grasgebied dat nu uitkomt bij het hondenstrand, komt een horecavoorziening, 
een amfitheater, een pop-up evenementengebied en toiletten. Het hondenstrand wordt zwem-
water, terwijl er nieuwe hondenstranden dichter bij de zeil- en kanovereniging komen. Verder komt er een 
vogelspothut aan de waterkant. Alle bomen van de drie eilanden worden gekapt (bladeren in de plas ver-
slechteren de waterkwaliteit). Nieuw is een muziekkoepel (cirkel midden boven). 

Gebied bij de metrohalte Gaasperplas

13

De hoofdentree van het Gaasperpark vanuit het metrostation wordt verfraaid: bestraat plein, rechte gecom-
bineerde loop/fietsroute naar het park. Het accent ligt op cultuur (kunst), kinderen (speelruimte) en tuinen. 
Zo komt er een slingerende kunstroute met beelden en tuinen. De waterspeelplaats voor kinderen wordt 
verbeterd en er komt een trekpontje en een klim/speelbos. Voor bewoners met groene vingers zijn zelfbe-
heertuinen voorzien. Ook wordt een labyrint aangelegd. Bij het bastion komt een stedelijke functie (blauwe 
ster), mogelijk een museum, expositieruimte of informatiecentrum met een restaurant en terras.
De grachten worden toegankelijk gemaakt voor kano’s en er komt zwemwater door het weggraven van een 
eiland (blauwe cirkel). Ook aan deze kant worden bomen langs het water gekapt (geen blad in de plas). 
Fiets- en wandelpaden worden verbreed en gedeeltelijk verlegd en rechtsboven het natuureiland komt een 
nieuw verbindingsfietspad. Grote evenementen worden in dit gebied gehouden op de verspreid liggende 
velden. Langs een fietspad worden compensatiebomen geplaatst (donkergroene stippen).

Veranderingen

• Het park wordt ingericht voor aanzienlijk meer be-
zoekers. Het karakter verschuift van vrij ongerept 
natuurgebied naar multifunctioneel stadspark: 
brede wandel- en fietspaden, kunst, landschaps-
park, zwemplekken, recreatie, sport en spel. Groot-
schalige bomenkap betekent minder natuurruimte. 

• De meest ingrijpende verandering vindt plaats bij 
Ballorig, grenzend aan Gein 3. In een groot gebied 
worden bomen gekapt en wordt een gracht verlegd, 
waardoor een groot recreatiegebied ontstaat voor 
sport en spel met vele attracties. Bij Ballorig komt 
een groot terras met horecafunctie.

• Er ontstaat een forse verkeerstoename op de Val-
burgdreef richting parkeerterrein met onveilige over-
steken. Vanuit Gein 3 zijn er twee fiets/wandel over-
steken die vooral voor kinderen onveilig worden 
(onoverzichtelijke en omhoog lopende oversteken). 

• Er treedt grootschalige bomenkap op, vooral in 
het gebied rond Ballorig maar ook door het afgraven 
en boomvrij maken van eilanden en stroken langs de 
Gaasperplas. Ook voor verbreding van fietspaden 
(worden 4,5 m breed, sommige 3,5 m) en wandel-
paden moeten veel bomen worden gekapt. Wel zijn 
compenserende bomenrijen voorzien. 
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• Intake met trainingsschema op maat 
• InBody Full Body Scan • Voedingsschema 
• Bring a friend dagpas • Eén keer zonnen 
• Welkomstdrankje • Eén maand trainen op 
de eGym cirkel • Korting op supplementen

Deze actie geldt tot 31 juli 2019!

WWW.SPORTCENTRUMPLEIZIER.NL

ACTIE!*

EEN STARTPAKKET T.W.V. 
€55,- BESTAANDE UIT:

AL 30 JAAR HÉT 
SPORTCENTRUM 
VOOR HET HELE 
GEZIN!*Bij het afsluiten van een lidmaatschap voor 6 of  12 maanden. De actie 

is niet van toepassing op jeugd- en studentenlidmaatschappen. 

ONBEPERKT 
SPORTEN VANAF 
€35,- PER MAAND!

WISSELOORDPLEIN 4 - NAAST METROSTATION GEIN 
GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR
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Jarenlang heeft Gezinus Hogenberg de distributie van 
de Gein3dorper verzorgd. Hij maakte stapels en belde 
de bezorgers die hun pakket bij hem kwamen ophalen 
om de Gein3dorper te bezorgen. 
Gezinus is geen man om stil te zitten. Na zijn pensio-
nering is hij vanwege zijn huidige werk nogal eens in 
het buitenland en dat maakt het tijdig distribueren van 
de Gein3dorper lastiger. Daarom neemt Astrid Roijen 
dit nu van hem over.
Gezinus woont vanaf het begin in Gein 3. Zijn kinde-
ren groeiden daar op en vlogen weer uit. Hij is gehecht

• Verschillende wandel- en fietspaden worden sa-
mengevoegd waarbij ‘de fiets te gast’ is. Gevreesd 
wordt dat juist de wandelaar te gast zal zijn.

• Er komen wel erg veel terras/restaurantvoorzie-
ningen: Langerlust (waarschijnlijk), Ballorig (maak 
dit gebouw a.u.b. mooier en passend in de omge-
ving), bij de roeivereniging aan het water, bij de 
stedelijke functie (museum?, informatiepunt?). 

• De veranderingen bij de zeil- en roeivereniging en 
bij metro Gaasperplas zijn gericht op de cultuur-
waarde: optredens plus (kleinschalige) festivals en 
evenementen. Verwacht mag worden dat hierdoor 
de festivaldruk zal toenemen. De geluids- en par-
keeroverlast voor omwonenden zal groter worden.

• De gebieden voor stadslandbouw en zelfbe-
heertuinen liggen relatief ver van woningen. Het is 
de vraag of er voldoende belangstelling van bewo-
ners is om in deze gebieden te tuinieren.

• Uitvoering van het plan kost veel geld. 
Het is de vraag of de gemeente dit geld 
beschikbaar heeft gezien de onverwachte 
tegenvallers, zoals onderhoud aan bruggen en ka-
den en problemen bij de AEB-vuilverbranding. 
Meer parkvoorzieningen in combinatie met meer 
bezoekers betekent ook dat de beheerkosten hoger 
worden, terwijl de gemeente het beheerbudget juist 
heeft verminderd. 

Bedenk dat de hoofdbeslissingen al zijn genomen 
en dat het nu gaat om reacties op de voorgestel-
de wijze van concretisering en uitvoering. De 
mogelijkheden voor aanpassingen zijn beperkt.

Er is de komende maanden nog een 
spannende weg te gaan voor het Gaasper-
plaspark. Heeft u suggesties of wilt u 
meedenken, laat het ons weten via:
  redactie@gein3dorp.nl

Gezinus Hogenberg

aan de buurt en heeft zich 
altijd geïnteresseerd voor de 
naamgevers van onze straten. 
Hij is zich er zeer van bewust 
dat zij hun leven gaven zodat 
wij vrij kunnen leven. Samen 
met familieleden, die ook in de 
buurt wonen, heeft hij de ach-
tergrond van Anne Kooistra, 
de naamgever van zijn straat, 
uitgezocht. Hij heeft een foto 
gevonden en deze bevestigd 
onder het straatnaambord aan 
het Anne Kooistrahof. Wat een 
prachtig idee en initiatief. Veel 
dank hiervoor Gezinus! En ook 
voor je jarenlange inzet voor 
de Gein3dorper, samen met 
het werk van de bezorgers 
een onmisbare schakel voor 
Gein3dorp! 
                               Dini Zoet

    FIJN IN GEIN
Winkelcentrum Gein wordt op zaterdag 14 
september omgetoverd tot een Festival van 
Kunst en Cultuur voor jong en oud.

Er zijn optredens van The Royal Rootsband, Yato-
sha Jordan, Avanaysa, Joanne Jerilee en Angelo 
Benson. Volwassenen en kinderen uit Gein sho-
wen hun zelfgemaakte kleding onder leiding van 
Kitchen for Fashion. DJ Lilian heeft een eigen tent 
met dansmuziek. Cateraars met roots onder andere 
in Tsjechië, Suriname en de Antillen zorgen voor 
de inwendige mens. Kleiburg Pop-up laat je kennis 
maken met hun ambachtelijke koffie en gebak.
Ondernemers uit de buurt verkopen hun eigen unie-
ke artikelen, zoals honing, sieraden, kunst en kle-
ding. Heb je veel stekjes? Bij de Plantenruilkraam, 
kun je deze ruilen.

Ook zijn er verschillende workshops. Chatarunga 
nodigt u uit voor een partijtje schaak en Yvette’s 
Kitchen verzorgt demonstraties taarten bakken.
In de kidscorner kunnen kinderen hun creativiteit 
uitleven in spel en knutselen. Scouting Holendrecht 
laat je kennismaken met hun activiteiten. Onder 
leiding van Funtrax kunnen kinderen deelnemen 
aan sport en spel.
Door de winkeliers zijn mooie prijzen ter beschik-
king gesteld voor een verloting.

Het evenement duurt van 11.00-18.00 uur. Voor 
meer informatie mail naar fijningein@gmail.com
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 Cavia’s eten graag verse paprika, lof, peterselie, 
komkommer, andijvie, appel, watermeloen. Water 
krijgen ze via een drinkflesje. Ook krijgen ze speciale 
cavia-korrels van samengeperst hooi en natuurlijk 
vers hooi. Ze eten continu in kleine beetjes, zo’n 28 
keer per 24 uur. Eigenlijk bestaat hun dag uit slapen-
eten-slapen-eten. Ze moeten wel extra vitamine C 
krijgen in tabletvorm. 

De cavia-meisjes zijn gezellige huisgenoten, die met 
hun gefluit duidelijk maken als ze wat willen. Om de 
cavia’s op schoot te houden heeft Audrey voor elk 
een cavia-muts, een soort theemuts, waarin ze zich 
veilig voelen. Cavia’s kunnen flink verharen. Kammen 
en borstelen vinden ze soms wel fijn, soms niet. 

DIERBAAR
De cavia’s van Audrey
Wokkel en Beertje zijn de twee jonge meisjesca-
via’s (ook wel Guinees biggetje genoemd) die sinds 
oktober 2018 bij Audrey wonen. Van jongs af aan 
heeft Audrey cavia’s gehouden. Meestal volwassen 
cavia’s uit een cavia-opvang, maar Wokkel en Beer-
tje kwamen op de dartele leeftijd van 6 tot 8 weken. 
Toen ze klein waren vond Audrey ze wel een beetje 
op ratjes lijken. Ze waren heel beweeglijk en onder-
nemend. Nu zijn ze een stuk rustiger geworden en 
zelfs een beetje te dik.

Wokkel is lichtbruin en wit en Beertje is zwart, wit 
en lichtbruin en wat langhariger. Allebei hebben ze 
flink wat kruinen, waardoor de vacht alle kanten op 
staat. Ze zijn heel verschillend van karakter. Wokkel 
is heel ondernemend en slim, een echte durfal maar 
ook een beetje een bitch. Beertje is liever, wat suk-
kelig, een echte knuffel, maar ook een beetje saai 
en bangig. 

Als Audrey op 
vakantie gaat 
kunnen de ca-
via’s bij een lieve 
buurvrouw loge-
ren, die ze graag 
verwent met 
allerlei extraatjes 
zoals bessen 
en kersen. De 
logeerpartij is 
daarom ook voor 
Wokkel en Beer-
tje heel fijn.

Heeft u een kat, kip, konijn, kanarie, 
goudvis, hamster, of hond met een
verhaal? Laat het even weten aan Nelleke Snel 
via:  redactie@gein3dorper.nl

In het begin zaten ze samen in een hok, maar ze 
konden het niet goed met elkaar vinden. Het werd 
soms vechten, waarbij Wokkel de cavia-aanvalshou-
ding aannam: hoog op de pootjes, knarsetandend 
en een gromgeluid makend. Audrey besloot ze in 
een eigen hok te plaatsen. Binnen staat een meu-
belstuk van twee op elkaar geplaatste caviahokken, 
gekocht via Marktplaats. Het ziet er schattig uit. De 
binnenkant is fris lichtgroen geschilderd en voor elk 
hok is een plexiglas ruitje geplaatst. Audrey vindt 
het erg leuk om ze te bekijken, bijna zoals naar een 
aquarium. Elk hok heeft een hoger slaapgedeelte 
met een raampje, waarvoor de cavia’s graag gaan 
liggen. Als het goed weer is kunnen ze lekker naar 
buiten in twee cavia-kooien op wieltjes. Audrey heeft 
een ren waarbinnen ze ruimte voor lichaamsbewe-
ging hebben. Ze let wel op dat er geen roofvogels 
bij kunnen. In de huiskamer mogen ze op een kleed, 
met daarop een los plaatsbaar hekje.

Alle informatie over cavia’s:  rassen, verzorging, voe-
ding, advies enz. is te vinden op www.degrotecavia.nl

    Nelleke Snel
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DIVALI - HET LICHTFEEST
In Gein3dorp hebben de 1200 woningen een ver-
scheidenheid aan bewoners en daarmee ook aan 
feestelijkheden. In de Gein3dorper komt een aantal 
van deze feesten voor het voetlicht. Om meer van 
elkaar te weten. 

Divali, het lichtfeest, is samen met Holi Phagwa een 
van de belangrijkste feesten binnen het hindoeïsme.
Ingrid Ramdien, bewoonster van Gein 3, heeft in de 
loop van de jaren de wijk gevarieerder zien worden. 
Dat betekent ook meer hindoe’s.

Ingrid vertelt over haar jeugd. Ze is geboren in 
Suriname. Haar ouders zijn hindoestaans. Een 
goede schoolopleiding werd belangrijk gevonden; 
Ingrid werd naar een katholieke school gestuurd. De 
schoolleiding verwachtte dat de kinderen zich lieten 
dopen. Ingrid zegt: “Soms als we naar de RK-kerk 
gingen hadden mijn ouders een hindoestaanse kerk-
dienst (een katha)”. 
Eenmaal in Nederland is Ingrid zich in het hindoeïs-
me gaan verdiepen. Ingrid noemt zichzelf een 
sanatan. De droom van Ingrid is, dat er ooit een 
echte mandir (tempel) wordt gebouwd in Zuidoost, 
net als in Almere. Naast de sanatanen, kent het 
hindoeïsme ook arya’s. Voor de sanatanen zijn de 
hindoeïstische goden belangrijk. De arya’s hechten 
meer waarde aan de veda’s (de geschriften). 

Het geloof betekent voor Ingrid mediteren, lezen en 
naar de tempel gaan. Helaas spreekt ze geen Sans-
kriet, de taal van de heilige geschriften, maar de 
pandit (priester) vertaalt gelukkig veel in het Neder-
lands. Ingrid volgt ook Hindi-lessen. 

Divali betekent lichtfeest. Het woord is afgeleid van 
Dipavali, wat een rij lichtjes betekent. De belangrijk-
ste dag valt in het midden van de maand ashvin, de 
donkerste dag van deze maand. Deze valt eind okto-
ber of begin november; in 2019 op 27 oktober.
Het feest wordt vooral in huiselijke kring gevierd.

Ingrid vertelt: “In de week voor Divali maak ik mijn 
huis schoon, want de godin Laksmi komt op bezoek. 
Ook eet ik 5 dagen geen vlees. Op Divali maak ik 
’s ochtends lekkere hapjes, zoals persad’s. Een deel 
breng ik naar mijn moeder en mijn kinderen komen 
langs en eten ervan. Om 6 uur steek ik de Dia’s aan.
Dia’s zijn kleine kommen, waarin watten gedrenkt in 
Ghee-boter worden gedaan. Het moet een oneven 
aantal zijn. Dan bid ik en offer ik de persads (zoetig-
heden). Daarna breng ik naar elke ruimte in huis een 
lampje en zet ze buiten. Dan gaan alle andere lichten 
aan. Divali staat voor de overwinnen van het goede 
op het kwade, licht na duisternis. Je laat het kwade 
achter je en maakt een nieuwe start. Als het helemaal 
licht in huis is, eten we lekkere hapjes en wensen 
elkaar en familie (via de app) Subh divali of Happy 
Divali. Elk lampje moet uit zichzelf uitgaan, je mag 
het niet doven. De volgende dag worden de Dia’s 
met bloemen geofferd in de zee of ander stromend 
water”.

De Hindoestaanse gemeenschap organiseert in de 
week voor Divali publieke activiteiten, zoals een fak-
keloptocht in Zuidoost. Voor meer informatie: volg de 
Stichting Holi Diwali op facebook of houdt de pers in 
de gaten.
    Dini Dijkman

Meer informatie over Divali? 

Kijk op internet of You tube. 

Bijvoorbeeld: 
https://www.youtube.com/
watch?v=WyhXVHg97qg  

 Zo doen wij dat Divali. 
 Manisha van de 
 Sri Laksmi school  
 vertelt haar verhaal.
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youtube.com/user/muzieklesopmaat muzieklesopmaat.nl

Nieuwsbrief	Muziekles	Op	Maat Bekijk	de	webversie

AGENDA

Open	Dag
Zondag	29	sept	2019

14:00	-	16:00

ABBS	Het	Gein

Cornelis	Aarnoutsstr.	80

Amsterdam-Z.O.

Winter	Concert
Zondag	15	dec	2019

15:00	-	16:00

ABBS	Het	Gein

Cornelis	Aarnoutsstr.	80

Amsterdam-Z.O.

Borrelnoten

Concert
Zondag	01	mrt	2020

17:00	-	18:00

ABBS	Het	Gein

Cornelis	Aarnoutsstr.	80

Amsterdam-Z.O.

Zomer	Concert
Zondag	14	juni	2020

15:00	-	16:00

ABBS	Het	Gein

Cornelis	Aarnoutsstr.	80

Amsterdam-Z.O.

Contact
info@muzieklesopmaat.nl

Bezoek	Muziekles	Op

Maat

START	SEIZOEN	2019/2020!

Beste	Muziekliefhebbers,

We	hopen	dat	jullie	van	een	verdiende	vakantie	hebben

genoten.

Per	01	september	2019	begint	het	nieuwe	schoolseizoen	bij

Muziekles	Op	Maat	&	daarmee	ook	alle	muzieklessen!

We	heten	je	weer	van	harte	welkom!

Neem	op	tijd	contact	op	met	je	docent	om	je	les	in	te	plannen

voor	dit	seizoen.

Mocht	je	verdere	vragen	hebben	dan	kan	jouw	docent	je

daarmee	verder	helpen.

In	de	agenda	hiernaast	hebben	we	alle	activiteiten	op	de	Gein

school	voor	je	op	een	rij	gezet.

Noteer	ze	alvast,	dan	ben	je	weer	helemaal	bij	en	kun	je	gaan

werken	aan	leuke	nieuwe	stukjes	voor	de	uitvoering!

Tot	de	volgende	les!

Team	Muziekles	Op	Maat!

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt

u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	keyboardgein@muzieklesopmaat.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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In september 2018 werd de Wijkkliniek voor 
ouderenzorg geopend in Eben Haëzer aan het 
Wisseloord in Gein. Hoe is het nu na een jaar, 
hoe werkt en functioneert het? En wat heb-
ben wij, als bewoners van Gein 3 er aan? 
Teammanager Frits Stricker en gespecialiseerd ver-
pleegkundige Adeline Heijbrock beantwoorden deze 
vragen.

Een stukje geschiedenis. In 2011 promoveerde 
Bianca Buurman, voor haar studie Verplegingswe-
tenschappen, op een onderzoek naar de situatie van 
ouderen, die na een verblijf in het ziekenhuis weer 
naar huis gaan. Er was heel wat ruimte voor verbe-
tering bleek uit dat onderzoek. Patiënten bleken na 
ontslag niet veel beter te zijn geworden en herhaalde 
opnames bleken vaak voor te komen. Dit moet beter 
kunnen, ook met het oog op de toekomst waarin de 
vergrijzing van de bevolking toeneemt. Dit was het 
begin van een traject naar verbetering van de acute 
ouderenzorg. In Amsterdam werd dit opgepakt door 
het AMC, Het Zilveren Kruis en Cordaan in de vorm 
van een project voor drie jaar. De eerste Wijkkliniek in 
Nederland was een feit. 
De Wijkkliniek is onderdeel van Cordaan’s zorgcen-
trum Eben Haëzer, dat nu bestaat uit verpleegafdelin-
gen voor geriatrische en eerstelijnszorg en de Wijk-
kliniek (aanvankelijk zou het Buurtziekenhuis gaan 
heten, maar omdat de naam ziekenhuis beschermd 
is werd het Wijkkliniek). De voormalige aanleun-
woningen zijn zelfstandige woningen geworden die 
beheerd worden door Rochdale. 

Het is een klein team, iedere patiënt krijgt vaste ver-
pleegkundigen zodat er zo min mogelijk wisseling 
van gezichten is en er vertrouwen en rust ontstaat. 
Men probeert ook zoveel mogelijk personeel uit de 
buurt te werven. Het is hard werken, alles is nieuw 
en improviseren is een must. Er staat een enthou-
siast team klaar om de patiënten zo goed mogelijk 
te verzorgen. Voor iedere patiënt is er een ruime 
kamer beschikbaar en indien noodzakelijk kan er 
een extra bed worden geplaatst zodat een familielid 
kan blijven slapen.

Wat hebben wij er als buurtbewoner aan? Er wordt 
in de Wijkkliniek acute medische zorg geboden, 
maar ook zorg voor herstel op langere termijn. Het 
doel is om de patiënten zo fit mogelijk naar huis te 
laten gaan. Is dat niet mogelijk, dan wordt gekeken 
of er opvang op de verpleegafdeling is. Is terugkeer 
naar huis wel mogelijk, maar met nazorg, dan kan 
de wijkzorg en eventueel de huisartsen van het 
Gezondheidscentrum Gein worden ingeschakeld. 
Allemaal in de buurt en vaak al bekend met de 
patiënt, dat is een prettig gevoel. 

Het restaurant van Eben Haëzer vervult ook een 
buurtfunctie. Het is mogelijk om er te eten zonder 
dat je er patiënt bent. Vernomen is dat het eten van 
het restaurant bijzonder lekker smaakt!

De eerste ervaringen met de Wijkkliniek zijn positief. 
Zowel Frits als Adeline en hun team werken er kei-
hard aan om deze proef tot een succes te maken. 

Wijkkliniek: Goede zorg voor kwetsbare ouderen

Verdeeld over twee etages is er 
ruimte voor 22 patiënten in de 
Wijkkliniek. Gemiddeld blijven 
zij er 8 tot 10 dagen, maximaal 
14 dagen. Mocht een langere 
verpleging nodig zijn dan kan 
worden verwezen naar de eer-
stelijns verpleegafdeling (ELV), 
ook bij Eben Haëzer. 
De verwijzing naar de Wijkkli-
niek gebeurt vanuit de Spoed-
eisende Hulp (SEH) van het 
AMC. In de kliniek staat een 
speciaal team voor oude-
renzorg klaar, bestaande uit 
verpleegkundigen, afdelings-
assistenten, fysiotherapeuten 
en overdag is er een geriater 
(ouderenzorgarts) in huis. Voor 
de avond/nachtzorg kan men 
terugvallen op de geriater van 
het AMC. 
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Beste Buurtbewoner, 
 
Met ruim 25 jaar ervaring hebben wij inmiddels bij meer dan 400 woningen, van alle woningtypen die 
in Gein 3 te vinden zijn, verbouwingen uitgevoerd. In feite is Gein 3 een prachtige showroom van 
Sijbrands Onderhoudswerken geworden. 
 

 
Het aanschaffen van een mooie, passende keuken, badkamer of toilet kan een uitdaging zijn en tijdens 
het verbouwen en installeren wilt u niet voor minder fijne verassingen komen te staan. Als u echter de 
levering, verbouwing en installatie door Sijbrands Onderhoudswerken laat uitvoeren, kunt u rekenen op 
een prachtig resultaat. Onze kennis van en ervaring met alle woningtypen in Gein 3 maken het mogelijk 
om uw droom volledig waar te maken. 
 

 
Wat kunt u van Sijbrands Onderhoudswerken verwachten: 
 
• Complete verbouwingen, zoals het installeren en plaatsen van keukens en badkamers, 

woningvergrotingen en het realiseren van een andere van uw woning; 
• Elektrawerk, zoals het aanleggen van huis- en tuinverlichting, het vervangen van de groepenkast en 

verdere aanpassingen van elektrische aansluitingen; 
• Zwakstroominstallaties, zoals het aanleggen van een alarminstallatie en/of van een netwerk en het 

verhelpen van storingen; 
• Loodgieterswerk, zoals ontstoppingen, het aanleggen van leidingen en het plaatsen van sanitair, 

centrale verwarming, vloerverwarming en airconditioning; 
• Uiteraard service en onderhoud van bovenstaande; 
• Tevens leverancier van SUNSHOWER; zonlicht en infrarood warmte in de douchecabine. 

 
Voor advies of een vrijblijvende offerte: 

Sijbrands Onderhoudswerken 
Willem Gerresepad 75, 1106 ZH Amsterdam 
Tel. 020-6911429 / 06-55852708 
Johan@Sijbrands.nl  -  www.sijbrands.nl   KvK 33257872 
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MEDEDELINGEN

Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) en 
Foam Fotografie Museum Amsterdam werken 
samen in een lesprogramma waarin de ontmoeting 
tussen jong en oud centraal staat en fotografie een 
belangrijke rol speelt. Doel is om derdejaarsleerlin-
gen VMBO Zorg & Welzijn kennis te laten maken 
met ouderen die zorg behoeven, maar ook met zelf-
standige, energieke ouderen. Ook in Gein 3 wonen 
ouderen, die mogelijk aan dit lesprogramma mee 
willen doen. 

LESPROGRAMMA
Ieder jaar worden de leerlingen van OSB gekoppeld 
aan ouderen uit Zuidoost. Zij ontmoeten elkaar ge-
durende vier weken en werken samen om het leven 
van de oudere buurtbewoner in beeld te brengen. 

Fotografie speelt in het project een belangrijke rol: 
via foto’s maken de duo’s kennis met elkaar, gaan 
ze in gesprek over het heden en verleden én kijken 
ze vooruit naar de toekomst. De leerling maakt voor 
‘zijn’ oudere een persoonlijk ‘Levensboek’. 

BLIK OP BIJLMER - EEN FOTOGRAFIEPROJECT VOOR JONGEREN EN OUDEREN
Zo maakt de leerling op een positieve manier kennis 
met de mogelijkheid om eigen talent en creativiteit in
te zetten voor ouderen. De oudere buurtbewoners 
schrijven een wens voor de toekomst voor de leerlin-
gen en geven hen die mee. 

Wilt u als oudere ook meedoen? Of wilt u nog meer 
informatie horen? Bel of mail met Elze van der Steen 
e-mail: studio@foam.org of bel Foam afdeling 
educatie 020 - 5516505

Amsterdammers in Zuidoost die zorgen voor een naaste die chronisch ziek, gehandicapt of om andere 
reden extra zorg nodig heeft, krijgen dit najaar extra ondersteuning aangeboden. Mantelzorgers kunnen 
deelnemen aan gratis cursussen en themabijeenkomsten waarin men praktische informatie en concrete 
handvatten krijgt om (beter) met de situatie om te gaan. 
De cursussen worden georganiseerd door Markant, centrum voor mantelzorg. 
 19 september: Themamiddag ‘Omgaan met dementie: hoe blijf je in contact?’ 
 15 oktober:  Themamiddag ‘Financiële mogelijkheden voor mantelzorgers’ 
  1 november:    Cursus ‘De zorg de baas’ (5 middagbijeenkomsten)
 14 november: Themamiddag ‘Respijtzorg: hoe krijg ik meer tijd voor mijzelf?’ 
 18 november:  Training ‘Interactieve vaardigheden de Mat’; psychische problemen (7 avonden)
  3 december: Themamiddag ‘Levend verlies bij mantelzorgen’
 19 december:  Training ‘Interactieve vaardigheden de Mat’; psychische problemen (7 avonden) 
Deelname gratis. Bel of mail Markant: T. 0208868800 / E. info@markant.org / www.markant.org/agenda

Volwassenen: Schaken op VRIJDAGAVOND vanaf  20.00 uur 
Contributie € 110,- per seizoen. Je bent dan ook lid van de KNSB/SGA en 
ontvangt “Schaakmagazine” van de KNSB.
Interne competitie, externe competitie KNSB/SGA, schaaklessen
 Informatie: Bert Meester, tel. 020-6963216
Jeugd: Schaken op VRIJDAGAVOND van 19.00 tot 20.00 uur
Contributie € 55,- per seizoen. Je bent dan ook lid van de KNSB/SGA en 
ontvangt het KNSB-blad voor de jeugd.
Interne competitie, externe competitie KNSB/SGA, schaaklessen
 Informatie: Pjotr van Nie,  tel. 06-41170841

ZUIDOOST
SCHAAKTOURNOOI

September
Kijk voor nadere 

informatie op onze website
www.chaturanga.nl
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 BETALINGSVERZOEK CONTRIBUTIE  
 Hartelijk dank als u het lidmaatschapsgeld voor 2019 heeft betaald. Nog niet van gekomen? Dan kunt u 
 het bedrag overmaken naar: NL43 INGB 0005 9143 06 (met vermelding van uw adres)

De jaarcontributie bedraagt minimaal € 7,50, meer mag natuurlijk ook!

 Gaat u verhuizen? Dan kunt u zich schriftelijk of per e-mail afmelden bij het secretariaat. Gebruikt u geen
 internetbankieren, dan heeft de secretaris nog een beperkte voorraad acceptgirokaarten.
      • Adres secretariaat: Cornelis Aarnoutsstraat 127  1106 ZE Amsterdam
     • E-mail: secretariaat@gein3dorp.nl

Hartelijk dank namens het bestuur van de Vereniging GeinDrieDorp, Astrid Roijen - voorzitter/secretaris

 WHAT’S NEXT?
 
 De volgende Gein3Dorper verschijnt rond 20 december.
  Heeft u kopij?
  Mail die dan uiterlijk 1 december 2019 
         (eerder is beter) 
       naar:  redactie@gein3dorp.nl

 

 
  
  ADVERTENTIETARIEVEN GEIN3DORPER:
 
   Pagina     Prijs
   1/4 blz   (staand)     €   65,-
   1/2 blz   (liggend)   € 110,-
   1 blz      (hele bladzijde)  € 220,-

 (de prijzen zijn per jaar). 

75 jaar BEVRIJDING en 35 jaar GEIN3DORP 

Op 5 mei 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog in Nederland. In 2020 vieren we 75 jaar Bevrijdings-
dag. Sinds 1985 hebben we in Gein3dorp straten die vernoemd zijn naar verzetsstrijders. In 2020 be-
staat onze buurt dan ook 35 jaar. 
Twee feestelijkheden die wij graag op 5 mei 2020 willen vieren met een speciale Gein3dorper over onze 
verzetsstrijders, een gezamenlijk ontbijt en een ouderwetse vrijmarkt. Natuurlijk ook optredens van 
BG-ers (Bekende Gein3dorpers) en op ABBS Het Gein aandacht voor de vieringen. In de komende 
Gein3dorpers leest u meer.

Voorbereidingsgroep 5 mei 2020 Vereniging Gein3dorp: Dini Zoet, Rudolf Sondervan, Monique Verkerk

5 jaar


