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GEIN3DORPER TELEFOONNRS
De Gein3Dorper wordt in Gein 3 huis-aan-huis 
verspreid in een oplage van 1.350 exemplaren.

Redactie:     Dini Zoet, Ad Grool
Website:      www.gein3dorp.nl
E-mail:         redactie@gein3dorp.nl
Distributie:  Gezinus Hogenberg

Uiterste inleverdatum kopij volgend nummer:
1 september 2019 (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 in-
grijpend 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.

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 geïnteresseerd in ons blad. 
Als u het blad inlevert in de brievenbus van Cornelis 
Aarnoutsstraat 127 krijgt het een tweede leven.

BESTUUR VERENIGING GEIN3DORP

112  Algemeen Noodalarm

14020  Algemeen informatienummer gemeente
020 409 5501 Afvalpunt Zuidoost
020 566 9111 AMC-locatie (Universitair Medisch Centrum)
020 697 4522 Basisschool Het Gein
020 697 3220 Bijlmer Sportcentrum
020 555 6666 Brandweer
020 626 2121 Dierenambulance
088 299 2020 Gezondheidscentrum Gein
020 555 5911   GGD Amsterdam
020 555 5600 GGD Amsterdam Dierplaag melden
0900 8011 GVB klachten
14020  Horeca Overlast telefoon
0880030600 Huisartsenpost spoed weekend/avond
0900 8844 Klachtenbureau Politieoptreden
020 451 1433 KSH Gein Kinderdagverblijf
020 453 1778 KSH Gein Kidsclub (bso)
020 255 2914 Meldpunt Zorg en Woonoverlast
020 252 5000 Ondernemershuis Zuidoost
0900 9292 Openbaar Vervoer Reizigersinformatie
0900 8844 Politie Amsterdam Algemeen
0900 8844 Politie Zuidoost Gaasperdam
0900 9394 Waternet (klachten) 

Bewonersplatform Gein: bewonersplatformgein@gmail.com

Melding openbare ruimte: (losliggende stoeptegel, zwerfafval,  
     kapotte prullenbak, verlichting e.d.) 
 Via: Telefoon: 14020 
  App: Verbeterdebuurt
  Balie Stadsloket

Afval en glas rond de Gaasperplas en de parken: 
 mail naar: info@groengebied-amstelland.nl

    Astrid Roijen   Steven Vlaanderen  Mathieu Brancart     Bianca Mögling        Rick Eggink      Wim Eendebak
             Oldenzeel
      
      Voorzitter          Penningmeester     Algemeen          Algemeen      Algemeen         Algemeen   
      Secretaris                                        bestuurslid         bestuurslid    bestuurslid         bestuurslid
 Contact:     bestuur@gein3dorp.nl    /    secretariaat@gein3dorp.nl    /    Cornelis Aarnoutsstraat 127
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INHOUD

Deze zomer spelen er in Gein 3 drie belangrijke kwesties: erfpacht, inrichting Gaasperplasgebied en 
aanpasssing van de statuten. Dit jaar kunt u gebruik maken van de overstapregeling naar het nieuwe erf-
pachtsysteem. We hebben voor u alles op een rijtje gezet. De afhandeling is -zo hebben bewoners ge-
merkt- traag, maar als u de aanvraag dit jaar doet, komt u in aanmerking voor de gunstige regeling, al is de 
afhandeling pas in 2020. 
Binnenkort wordt het gemeentelijk inrichtingsplan Gaasperplaspark verwacht en de inspraakprocedure. 
Wat gaat er veranderen en welke invloed heeft dat op onze wijk en omgeving? Willen we als vereniging 
meepraten en inspraak hebben, dan moeten wij daartoe ‘ontvankelijk’ zijn. Dat vergt wijziging van de sta-
tuten, met name aanscherping van het doel. Op het middenblad staat het wijzigingsvoorstel en de oproep 
voor Algemene Ledenvergadering daarover op woensdag 19 juni en woensdag 3 juli. 
Ook deze keer beschrijft Gerritje een mooie tuin in ons dorp. Daarbij werd door de bewoonster Nelleke 
opgemerkt dat een dierenrubriek wordt gemist. Zij voegt de daad bij de wens en verzorgt de eerste afleve-
ring van de nieuwe rubriek Dierbaar over Steven en zijn papegaai Joris.
We vroegen fadozangeres Daisy Correia hoe het is om op te groeien in Gein 3. Op 22 mei trad zij op in 
het Concertgebouw voordat zij een sabbatical inlaste. 
We staan er niet dagelijks bij stil, maar onze straten hebben de namen van verzetshelden uit de Tweede 
Wereldoorlog. Op 5 mei vond in buurthuis Gein voor het eerst een Vrijheidsmaaltijd Gein plaats. Volgend 
jaar is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. De vereniging gaat daar ruime aandacht aan beste-
den. U hoort daar later meer over, maar houdt u 5 mei 2020 vast vrij in uw agenda?

Het zal u niet zijn ontgaan: deze Gein3Dorper is vernieuwd: in kleur, een nieuw logo en andere opmaak en 
een handzaam formaat. We hopen dat artikelen, foto’s en advertenties hierdoor beter tot hun recht komen. 
De redactie wenst u een mooie zomer toe in uw eigen tuin of elders. En zoekt u een kapper of heeft u een 
klus te doen? Denk aan onze adverteerders!

VAN DE REDACTIE
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VAN HET BESTUUR: MEI 2019
Zoals u ziet is deze Gein3Dorper in kleur versche-
nen. Ook hebben we een nieuw logo! 
Voortaan ontvangt u de Gein3Dorper in kleur en 
in een handzaam formaat, waardoor de kwaliteit 
en leesbaarheid zijn verbeterd. Bovendien zijn de 
kosten lager dan de zwart/wit-uitgave met extra rug-
behandeling. Niet alleen een meevaller maar vooral 
een bewuste keuze. Wat vindt u van de kleurenuit-
gave en het logo? Uw reactie kunt u sturen naar: 
 redactie@gein3dorp.nl
  
Op 23 maart jl. kwamen ongeveer 40 Gein3Dorpers 
af op de landelijke Opschoondag. Deze werd in 
Gein 3 georganiseerd door bestuurslid Mathieu 
Brancart. Met man en macht werd Gein 3 in een 
handomdraai schoongeveegd. Ook de Stadsreini-
ging hielp mee middels het verstrekken van grijpers 
en afvalzakken. Zij hebben naderhand de afvalzak-
ken opgehaald. Een geslaagde dag, voor herhaling 
vatbaar, maar als iedereen regelmatig zijn eigen 
straatje schoonveegt, is zo’n dag niet nodig. Maar 
tot het zover is, heeft de Commissie Woonomgeving 
het voornemen om in ieder geval eenmaal per jaar 
een Opschoondag te organiseren. 

Op 10 april werd de jaarlijkse ledenvergadering 
gehouden, traditioneel in de basisschool. Dit was de 
eerste ledenvergadering vanuit het ‘nieuwe’ bestuur. 
Helaas speelde de voetbalwedstrijd Ajax-Juventus 
ons parten. De Gein3dorper met de aankondiging 
van de ledenvergadering lag al bij de drukker toen 
bekend werd dat uitgerekend op die dag de voetbal-
wedstrijd plaats zou vinden. Dan wordt het lastig om 
een andere datum te kiezen op zo’n korte termijn. 
Toch zijn er nog 17 mensen gekomen, de echte ‘die-
hards’ moet u maar denken. Bij deze ledenvergade-
ring heeft het bestuur de aanwezige leden gevraagd 
wat goed gaat en welke punten voor verbetering 
vatbaar zijn. 

• Het voorstel om de contributie, die jaren-
lang op hetzelfde bedrag stond, te verhogen naar 
€ 7,50 is door de ledenvergadering aangenomen. 
Met de contributieverhoging kunnen de kosten van 
de Gein3Dorper en de nieuwjaarsreceptie worden 
gedekt (de kosten van drukwerk zijn door de jaren 
heen hoger geworden).  
In de maand juni willen we de contributie gaan innen 
(zie achterblad). Ook gaan wij huis-aan-huis een 
brief bezorgen voor de contributie-inning, net als vo-
rig jaar. Dat is goed bevallen; we hebben nu onge-
veer 520 leden (tegen 382 ten tijde van de overgang 
van het vorige naar het huidige bestuur). Wij willen 
graag nog meer leden hebben. 

• Naast de nieuwjaarsreceptie wil het bestuur in 
2020 meer feestelijke gebeurtenissen vieren namelijk 
75 jaar Nederland bevrijd en het 35-jarig bestaan 
van Gein 3 Dorp. 

• Zoals u weet, heeft Melissa van Nielen Sloot 
ervoor gezorgd dat er geld bijeengebracht is voor de 
aanschaf van twee buurtAED’s. Melissa heeft van-
wege een drukke baan en kinderen thuis het beheer 
van de AED’s aan mij over gedragen. Wij danken 
Melissa voor al haar inspanningen.

• Het loopt nog niet storm op de e-mailadres-
sen van het bestuur. Heeft u tips, vragen of klach-
ten, of wilt u gewoon wat kwijt, neem dan contact met 
ons op:  
 • Voor vragen of klachten over het bestuur/de
              vereniging: bestuur@gein3dorp.nl of 
              secretariaat@gein3dorp.nl
            • Voor vragen of klachten over de redactie,   
              de Gein3dorper en de advertenties: 
              redactie@gein3dorp.nl

De notulen van de bestuursvergaderingen vindt u 
vanaf nu op de website  (www.gein3dorp.nl). U kunt 
dan lezen waar het bestuur zich mee bezig houdt. 
Schroom niet om ons zaken te melden waarvan u 
vindt dat wij die moeten behandelen. 

Namens het bestuur: Astrid Roijen
voorzitter/secretaris

Het nieuwe logo staat voor:
 Gein3Dorp als stadsdorp in Amsterdam
 Blauw voor lucht en water
 Groen voor natuur en groengebieden

Opgeteld:
 Drie groene golven: Gein 3, water en natuur



ERFPACHT ERFPACHT ERFPACHT

   KIEZEN VOOR DE EEUWIGHEID 
OF TOCH NIET?

Gunstige voorwaarden
Als u vóór 1 januari 2020 een overstapaanbieding 
bij de gemeente aanvraagt, gelden de volgende 
gunstige voorwaarden - zie ook 
https://www.amsterdam.nl/kenjeerfpacht/
• Uitgegaan wordt van de WOZ-waarde 2015 (peil-
datum 1-1-2014) of 2016 (peildatum 1-1-2015). De 
gemeente neemt de laagste van de twee. 
• U krijgt 10 % extra korting (overstappremie) bo-
venop de overstappremie van 25%. 
• De buurtstraatquote (deel van de WOZ-waarde 
dat de waarde van de grond vertegenwoordigt) 
wordt berekend op basis van de WOZ-waarde 2015 
of 2016. 
• Uitgegaan wordt van het laagste canonpercenta-
ge (rente) voor eeuwigdurende erfpacht namelijk 
2,39% (ligt anders tussen 2,39% en 4,23%).

Overstapkosten
Om snel een indicatie van de kosten te krijgen kunt 
u gebruik maken van een rekentool. Dan moet u 
wel eerst weten wat de WOZ-waarde 2015 of 2016 
van uw woning is en wat uw huidige erfpachtgege-
vens zijn.

• WOZ-waarde: De waarde staat op oude WOZ-be-
schikkingen. Als u die niet meer heeft ga dan naar 
https://www.wozwaardeloket.nl  daar vindt u de 
waarde op peildatum 1-1-2015.

Woningeigenaren in Amsterdam 
moeten nog dit jaar kiezen of 
zij gebruik willen maken van de 
overstapaanbieding erfpacht.

Het is kiezen uit drie mogelijkheden:
1. Niet overstappen. Na het lopende erfpachttijd-
vak  kunt u een nieuw tijdvak van 50 jaar kiezen of 
tussentijds overstappen, alleen gelden na 1-1-2020 
de gunstige voorwaarden niet meer. 
2. Nu kiezen voor overstap met jaarlijkse canon-
betaling. U legt nu de jaarlijkse canon vast die u na 
afloop van uw huidige erfpachttijdvak jaarlijks gaat 
betalen. Hiervoor gelden gunstige voorwaarden.
3. Nu eeuwigdurend afkopen; de jaarlijkse canon 
wordt vastgelegd en de erfpacht in één keer voor 
altijd afgekocht. Ook hiervoor gelden gunstige voor-
waarden.

De tijd dringt maar wat is de beste keuze? Dat 
hangt af van verschillende overwegingen die wij 
voor u op een rij hebben gezet, aangevuld met 
een rekenvoorbeeld. Belangrijke overwegingen 
bij de keuze zijn de kosten, uw financiële situa-
tie, de mate van risico die u acceptabel vindt en 
hoe lang u in uw woning wilt blijven wonen.
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• Erfpachtgegevens: Deze staan in de leveringsakte 
(koopakte) toen u uw woning kocht. Het gaat om het 
jaar waarin uw huidige erfpachtperiode afloopt, welke 
Algemene Bepalingen voor uw woning gelden en of u 
de erfpachtcanon heeft afgekocht of jaarlijks betaalt. 
Voor Gein 3 gelden de Algemene Bepalingen 1966 
en is de erfpacht meestal afgekocht tot ongeveer 
2035 (einde huidige tijdvak).

De rekentool kunt u vinden via  https://berekenuw-
overstap.nl
• Klik op ‘Naar de rekentool’ en vervolgens op ‘Bere-
ken canon eeuwigdurende erfpacht’. 
• Vul uw postcode en huisnummer in en vervolgens 
de opgezochte WOZ-waarde (peildatum 1-1-2014 of 
1-1-2015). 
• Kies ‘Eengezinswoning’ en ‘Nee’ bij bestemming 
Huurwoning. 
• Voor woningen in Gein 3 gelden de Algemene Be-
palingen 1966, waarbij het tijdvak afloopt rond 2035 
(zie erfpachtgegevens voor juiste jaartal). De erfpacht 
is veelal afgekocht (zie erfpachtgegevens). 

U krijgt nu een kostenindicatie te zien voor zowel 
‘Niet overstappen’ als ‘Wel overstappen’: 
       o Als u niet wilt overstappen dan berekent de 
gemeente aan het einde van de lopende erfpacht-
periode een nieuw canonbedrag op basis van de 
WOZ-waarde van uw woning rond 2035 en het dan 
geldende canonpercentage.
       o Wilt u overstappen en vanaf 2035 jaarlijks 
canon betalen, dan zal het canonbedrag voor een 
woning in Gein 3 om en nabij € 350 zijn, te corrigeren 
met de jaarlijkse inflatie (vanaf 2018).
       o Wilt u overstappen en eeuwigdurend afko-
pen dan kost dat voor woningen in Gein 3 ongeveer 
€ 10.000. Die kosten moeten direct worden betaald.
       o Wel moet u bij overstappen notariskosten be-
talen, ongeveer € 700 (inclusief btw). Het kan zijn dat 
uw (hypotheek)bank eist dat uw hypotheekakte moet 
worden aangepast (nog eens ongeveer € 700).

(de vermelde bedragen zijn benaderingsbedragen 
voor de woningen in Gein 3 die in dezelfde periode 
zijn opgeleverd. Als u de rekentool voor uw woning 
toepast krijgt u een goede indicatie van de kosten). 

Aan de hand van de resultaten van de rekentool plus 
eventuele notariskosten weet u wat de kostenplaat-
jes zijn. Een vergelijking met uw financiële mogelijk-
heden (vooral of u € 10.000 kunt en wilt vrijmaken) 
maakt duidelijk welke mogelijkheden haalbaar zijn.

Mate van risico
Als u zekerheid wilt, maak dan gebruik van de over-
stapregeling met directe afkoop: u hoeft dan nooit 
meer erfpacht te betalen. 

Dat kost bij overstap rond € 10.000 voor een woning 
in Gein 3 plus € 700 notariskosten. Wel kan er een 
klein belastingvoordeel zijn als uw vermogen meer 
dan € 30.000 bedraagt (scheelt dan ongeveer € 60 
aan vermogensbelasting). Als u de € 10.000 leent is 
de rente daarover aftrekbaar.

Als u kiest voor een beperkt risico, kies dan voor 
overstap met een jaarlijkse vaste canonbetaling. U 
moet dan nu € 700 notariskosten betalen en vanaf 
2035 jaarlijks ongeveer € 350, gecorrigeerd met 
de jaarlijkse inflatie vanaf 2018. Het risico is dat de 
inflatie in de komende jaren omhoog gaat en de 
jaarcanon dus ook. Nu is de inflatie laag (1.1% voor 
2018 en 1.17% voor 2019). Bij een gemiddelde in-
flatie van 1,5% per jaar is het canonbedrag over 16 
jaar € 444; bij 2% € 480 en bij 4% € 655. 
Er is wel een belastingvoordeel omdat de jaarlijkse 
canonbetaling aftrekbaar is onder ’aftrekbare kosten 
eigen woning’ bij onderdeel ‘periodieke betalingen’. 

Als u risico naar de toekomst toe accepteert en 
niet overstapt, moet u vanaf 2035 de erfpachtcanon 
betalen uitgaande van de WOZ-waarde van uw 
woning op dat moment en die zal aanzienlijk hoger 
zijn dan de WOZ-waarde 2015 of 2016. Ook kan het 
canonpercentage in 2035 hoger uitvallen. 

Hoe lang nog blijven wonen?
Als u op korte termijn verwacht te gaan verhuizen, 
dan is overstappen met afkoopsom niet erg zinvol. 
Het is de vraag of u het afkoopbedrag van ongeveer 
€ 10.000 en de € 700 notariskosten via de verkoop-
prijs van uw woning zal terugkrijgen. Wat wel zinvol 
lijkt is overstappen met jaarlijkse vaste canonbeta-
ling vanaf 2035. Dat kost u nu € 700 notariskosten, 
maar zal de verkoopbaarheid van uw woning ver-
groten.

Als u verwacht tot ruim na 2035 in uw woning te 
blijven wonen, is het zinvol om over te stappen. Bij 
direct betalen heeft u nooit meer canonkosten (dus 
lagere vaste maandlasten), maar ook een keuze 
voor jaarlijkse canonkosten beperkt de erfpachtkos-
ten op lange termijn. 

Keuze gemaakt?
Nu de overwegingen zijn ingekleurd zal het u dui-
delijk zijn welke keuze in uw situatie de beste is. Als 
dat overstappen is kunt u naar het Overstapportaal 
gaan om de overstap aan te vragen. Die aanvraag 
moet wel vóór 1-1-2020 zijn gedaan om gebruik te 
kunnen maken van de gunstige voorwaarden.

• Ga naar https://www.amsterdam.nl/kenjeerfpacht/
• Log in met uw DigiD. U kunt vervolgens een Per-
soonlijk Informatiepakket downloaden en op basis
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hiervan een Overstapaanbieding aanvragen. Ont-
vangt u de aanbieding, dan is die 3 maanden geldig. 

Een cijfermatig voorbeeld 
Woning in Gein 3:
• WOZ-waarde 2015: € 194.500, 2016: € 220.000, 
2017: € 250.500
• Eengezinswoning
• Algemene Bepalingen 1966
• Einde tijdvak 2035 (afgekocht)
• Buurtstraatquote (BSQ): 13%
• Canonpercentage in 2017: 2,39%
• Overstappremie: 35%

Keuze 1: Niet overstappen
Kosten:
• Tot 2035: geen kosten (afgekocht).
• Vanaf 2035: canonbepaling op basis van de 
WOZ-waarde in 2035 en het dan geldende canonper-
centage.
Argumenten voor deze keuze:
• Van plan om binnen afzienbare tijd te verhuizen.
• Nu geen extra uitgaven doen; 2035 is nog ver weg.

Keuze 2: Nu overstappen en jaarlijkse canon voor 
na 2035 vastleggen
Kosten:
• 2019: notariskosten (ongeveer € 700 inclusief btw).
• Vanaf 2035: jaarlijkse canon van ca. € 354 plus de 
inflatie vanaf 1 januari 2018. Bij gemiddeld 1,5% infla-
tie is de canon in 2035 € 449, bij 2% € 486 en bij 4% 
€ 663.

Argumenten:
• Waarschijnlijk verhuizen voor 2035.
• Blijven wonen ook na 2035.
• Nu geen geld om eeuwigdurend af te kopen.
• De canonkosten zijn vanaf 2035 gunstig door nu 
gebruik te maken van de 10% extra korting, de 
lage WOZ-basiswaarde van 2015/2016 en het lage 
canonpercentage.
• Jaarlijkse canonkosten zijn fiscaal aftrekbaar.
• Hogere verkoopopbrengst van de woning.

Keuze 3: Nu overstappen en eeuwigdurend tijd-
vak afkopen
Kosten:
• Nooit meer erfpachtkosten na 2035.
• 2019: € 9.571 betalen plus € 700 notariskosten.
• € 60 minder vermogensbelasting (als het vermo-
gen hoger is dan de vrijstelling van € 30.000).
Argumenten:
• Voldoende geld beschikbaar.
• Vaste woonlasten na 2035 zijn lager (geen canon-
kosten meer).
• Hogere verkoopopbrengst woning.

Informatie over erfpacht vindt u op www.amsterdam.
nl/erfpacht. 

(Dit artikel is voorgelegd aan de gemeente Amster-
dam; aan dit artikel kunnen geen rechten worden 
ontleend)

Zomer 2019 7

VERBETER DE BUURT
Via de app Verbeterdebuurt kan je eenvoudig een probleem of idee over de 
openbare ruimte melden aan de gemeente. Hoe werkt het?

# Download de app Verbeterdebuurt op jouw telefoon (logo: rode punaise).
# Open de app en je ziet de plattegrond van jouw directe omgeving.

Wil je een melding maken?
# Klik op Plaats melding  (knop onderaan telefoonscherm). Je kunt dan kiezen uit Probleem of Idee. 
   Bij Probleem gaat het bijv. over melden van een kapotte straatlantaarn of zwerfvuil.
# Klik op Probleem.
   Je ziet bij Locatie het adres waarbij je in de buurt bent. Als dat adres niet klopt kun je dat wijzigen.
# Klik op Selecteer een categorie en vervolgens op het onderwerp, bijv. Straatverlichting en klokken.
# Kies dan zo precies mogelijk de locatie op de schematische plattegrond waar de lantaarnpaal staat. 
   Het object wordt dan opgezocht. Klik vervolgens op het probleem, bijv Licht brandt niet.
# Klik dan op Foto toevoegen en maak een foto.
# Aanvullende informatie kun je toevoegen onder Omschrijving.

Klaar? Klik op Verstuur en jouw melding wordt via de app naar de gemeente verstuurd.
Het leuke van de app is dat je alle meldingen in jouw buurt ziet.  
De commissie Woonomgeving volgt de meldingen ook en neemt zonodig actie.
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DE TUIN VAN ... NELLEKE
Nelleke woont sinds 1986 in Gein3dorp. 
Van de begintuin met allerlei soorten bomen is alleen 
nog een zeer kortgewiekte dwergconifeer over, maar 
nu is de tuin op het westen geheel naar haar zin.
 
Links is er een lage afscheiding met een prachtig 
bloeiende roze Clematis, die eigenlijk van de buren is 
maar naar twee kanten bloeit. 
Daaronder een bijzonder originele kruidentuin ge-
maakt van overgebleven bakstenen, rondom bijeen-
gehouden door latjes, vastgezet met beugels. 
In ieder vakje tuinfolie, gevuld met aarde en krui-
denplantjes, zoals bieslook, peterselie, munt. Op de 
achterrand zelfgemaakte keramieken beeldjes.

Verder is de tuin naar de buren toe open en bloeit de 
schoenlapperplant. De pioenrozen (haar trots) staan 
bijna in bloei. Twee vlinderstruiken groeien tegen de 
schuur.

De in model geknipte buxussen zitten onder de 
rupsen van de buxusmot. Bij de PRAXIS had Nelle-
ke een bestrijdingsmiddel gekocht tegen deze rups. 
Thuisgekomen bleek dat dit middel door PRAXIS wél 
mag worden verkocht, maar dat het verboden is om 
het te gebruiken: de mezen gaan er dood van. Het 
middel werd gauw teruggebracht naar de PRAXIS en 
er werd een biologisch middel aangeschaft, dat werkt 
tegen mannetjesmotten: “Natuurlijk tuinieren COMBO 
buxusmot-Val”.

Achterin tegen de schuur staat al 30 jaar een nu zeer 
kort gesnoeide druif; later in het seizoen verwacht 
Nelleke veel druiven te kunnen oogsten. Daarvoor 
een bedje met lelietjes van dalen met witte bloemen 
en ijzerkruid (Verbena) met blauwe bloemen. 

Daarachter Hortensia, stokrozen, een Astildum en 
Lavendelplanten. Ook in de geveltuin aan de voor-
kant staat veel Lavendel naast Narcissen en een 
Japanse esdoorn. Lavendel moet tweemaal worden 
gesnoeid: na de bloei en later wat inkorten.

Nelleke knipt alle lavendelbloemen af en neemt die 
mee naar haar werk, een dagbesteding voor oude-
ren. Daar worden de lavendelbloemen geritst en in 
zakjes gestopt. Heerlijk geurende zakjes voor in de 
linnenkast tegen motten.

De kinderen zijn de deur uit en Nelleke woont nu 
met haar twee poezen, waarvan Bella uitgebreid 
gedag komt zeggen. Zij heeft veel hobby’s zoals 
pottenbakken, fotografie, collages maken in zwart/
wit en aquarelleren. Daarvan is veel terug te zien in 
de tuin. 

Zij mist in Gein 3 creatieve activiteiten voor oudere 
bewoners. In de Geinschool zijn wel activiteiten, 
maar wat en voor wie?

Nelleke vindt dat de rubriek “Dieren in het Gein” 
weer terug moet komen in de Gein3dorper. Er kan 
zo mooi worden verteld over dieren. 

Op de vraag aan Nelleke of zij een dierenrubriek 
zou willen verzorgen is haar antwoord positief. 
Zij heeft terstond een stuk geschreven over haar 
buurman met de papegaai (zie blz 17).
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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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Agenda twee extra ledenvergaderingen
Datum 1e vergadering: 19 juni 2019
Datum 2e vergadering:   3 juli 2019
Tijd:                                          20:00 uur

Plaats:                        ABBS (basisschool Het Gein)
          Cornelis Aarnoutsstraat 80  
         (school open om 19:30 uur)

De agenda telt één onderwerp: aanpassing Statuten
1    Opening door de voorzitter

2    Aanpassing Statuten

3    Afsluiting

Komt Allen!
Bij de Jaarvergadering van 10 april 2019 is afge-
sproken om juridisch advies in te winnen om na 
te gaan in hoeverre de vereniging als ‘belang-
hebbende partij en dus ontvankelijk’ zal worden 
beschouwd bij inspraak en eventueel juridische 
procedures. 

De mening van drie geraadpleegde juristen is 
dat de huidige statuten een zwakke basis vor-
men om als ‘belanghebbende’ te worden erkend. 

Dit betekent dat de vereniging bij een inspraak-
procedure mogelijk als niet-ontvankelijk wordt 
beschouwd; dit geldt nog sterker bij een proce-
dure voor een bestuursrechter. 

Daarom wordt voorgesteld om het doel van de 
vereniging in de statuten duidelijker te omschrij-
ven met name met betrekking tot: 
• De sociale infrastructuur en sociale veiligheid
• De staat van de technische infrastructuur, 
speelvoorzieningen en verkeersveiligheid
• De groenvoorzieningen inclusief de aangren-
zende gebieden in het bijzonder het Gaasper-
plaspark en de Gaasperzoom.

Daarnaast worden enkele andere wijzigingen 
voorgesteld die vooral ter verduidelijking dienen.
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        VOORSTEL WIJZIGING STATUTEN
      VERENIGING GEINDRIEDORP

Waarom twee ledenvergaderingen?
Voor wijziging van de statuten moet een Algemene Ledenvergadering worden bijeengeroepen. Voor een 
besluit tot wijziging van de statuten is ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen van alle leden 
nodig. 
Naar verwachting zullen niet alle leden bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn; dat is immers nog 
nooit gebeurd. Daarom is een tweede Algemene Ledenvergadering uitgeschreven; wanneer dan tenminste 
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden akkoord is met de wijzigingen, zijn de 
wijzigingen akkoord. Een notaris verwerkt vervolgens de wijzigingen in de statuten en voegt de notulen van 
de ledenvergadering daaraan toe.

Op de volgende bladzijden wordt per (wijzigings)voorstel eerst de overweging 
cursief toegelicht waarom het bestuur wijziging wenselijk vindt, waarna in de 
huidige tekst van de statuten de voorgestelde wijziging als volgt is aangege-
ven:

             doorstreping = deze tekst vervalt
       geel gemarkeerd = toegevoegde tekst



statuten

Voorstel 1: Aanpassing doel (Artikel 2)

Overweging

Belangrijke onderwerpen voor de vereniging zijn: 
sociale structuur en veiligheid; de staat van de 
infrastructuur, speelvoorzieningen en verkeersvei-
ligheid; de groenvoorzieningen. Dit betreft Gein 3 
maar ook aangrenzende gebieden. 

Het belang vanuit de vereniging blijkt uit diverse 
activiteiten die commissies en leden op deze gebie-
den uitvoeren, waaronder buurtschouwen, schoon-
maakacties, de herderstaak. Voor wat betreft het 
aangrenzende gebied is de toegang en het gebruik 
van het Gaasperplaspark en de Gaasperzoom van 
bijzonder belang voor bewoners van Gein 3. 

Daarnaast wordt voorgesteld de aanduiding ‘de 
Wijk’ te vervangen door ‘Gein 3’.

Wijzigingsvoorstel

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel het fungeren als 
vereniging van bewoners van een huis in de regio 
Gein 3 te Amsterdam, hierna te noemen ’de Wijk’  
‘Gein 3’, en het direct dan wel indirect behartigen 
van de belangen van deze bewoners,

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te berei-
ken door:

a. het voeren van overleg met het Stadsdeel Zuid-
oost de gemeente Amsterdam en andere publieke 
organen, alsmede met diverse private instellingen;

b. het behartigen in Gein 3 en haar directe omge-
ving van algemeen maatschappelijke, sociale, eco-
nomische en culturele belangen, in het bijzonder 
het bevorderen en bewaken van de staat van infra-
structuur en speelvoorzieningen alsmede verkeers-
veiligheid, sociale structuur en sociale veiligheid;

c. het verstrekken van informatie aan de bewoners 
van Gein 3, onder andere door het uitgeven van 
een buurtblad/periodiek genaamd: De Geindriedor-
per;

d.het bevorderen en bewaken van groenvoorzienin-
gen in Gein 3 en haar directe omgeving, waaronder 
het Gaasperplaspark en de Gaasperzoom beiden 
vallend onder het Natuur Netwerk Nederland en 
de Groen Hoofd Structuur, bij sloten, wandelpa-
den, parken en plantsoenen in de ruimste zin des 
woords; 

alles in de ruimste zin des woords zonder dat de ver-
eniging een en ander bedrjjfsmatig gaat verrichten.

Voorstel 2: Laten vervallen Artikel 3, lid 3 
(meer leden op hetzelfde woonadres)

Overweging

Het derde lid is niet handhaafbaar voor de vereni-
ging. Wanneer bewoners op hetzelfde adres meer 
exemplaren van de Gein3Dorper wensen, dienen zij 
dit kenbaar te maken en per exemplaar contributie te 
voldoen (door betaling worden zij lid van de vereni-
ging). 

Wijzigingsvoorstel

3.  Indien er meer leden op één huisadres staan inge-
schreven, dienen zij één hunner als vertegenwoordi-
ger aan te wijzen. 
Per gemeentelijk huisadres kan slechts één stem 
uitgebracht worden.
Bij stemrondes kan per adres dus één lid stemmen 
voor alle leden ingeschreven op diens adres.

Voorstel 3: Artikel 5, lid 1 Omvang bestuur

Overweging

Het bestuur moet uit minimaal 3 personen, tevens 
leden, bestaan. Een directe relatie tussen de omvang 
van het bestuur en het aantal leden/woningen is inge-
wikkeld en niet nodig.

Wijzigingsvoorstel

1 Het bestuur bestaat uit een aantal leden, gelijk aan 
het aantal gemeentelijk bekende woonhuisadressen
in Gein 3, zoals opgetekend in het register van de 
vereniging per één januari van het desbetreffende  
verenigingsjaar, gedeeld door een factor 200, doch 
tenminste drie leden. 

Voorstel 4: Artikel 5, lid 3 en 4 Stemmen 
bij handopsteken of door schriftelijke 
stemming

Overweging

Bij het kiezen van bestuursleden moeten twee me-
thoden mogelijk zijn: stemmen bij handopsteken en 
schriftelijke stemming. Bij de vorige voordracht van 
bestuursleden is dit laatste ook toegepast; uit de 
leden wordt dan een stemcommissie van twee leden 
gevormd, die toeziet op het stemmen en tevens de
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statuten

uitgebrachte stemmen telt en de uitslag meedeelt.

Lid 4 vervalt bij aanvaarding van voorstel 3.

Wijzigingsvoorstel

3. De voorzitter draagt de aangemelde nieuwe 
bestuursleden voor tijdens de algemene ledenver-
gadering, die elk bestuurslid benoemt door stem-
ming via handopsteken voor akkoord/niet akkoord, 
danwel via schriftelijke stembriefjes voor akkoord/
niet akkoord; bij schriftelijke stemming wordt een 
stemcommissie van twee leden gekozen die toe-
ziet op het stemmen en die de stemuitslag aan de 
vergadering bekend maakt.

4. Als er sprake is van stemmen méér voordrach-
ten dan er bestuursleden kunnen zijn, berekent 
de voorzitter het maximaal verkiesbare aantal en 
geschiedt de benoeming door keuze van dit aantal 
uit de voorgedragen personen, op basis van de 
meeste akkoord-stemmen.

Voorstel 5: Artikel 8, lid 5 Voeren van 
juridische procedure

Overweging

Wanneer de vereniging een juridische procedure 
wil aanspannen moet daartoe goedkeuring van de 
algemene ledenvergadering worden verkregen. Dit 
staat nu niet in de statuten.

Wijzigingsvoorstel (toevoegen als laatste punt)

- het aangaan van een juridische procedure.

Voorstel 6: Artikel 11, toevoegen lid 5 
Stemmen bij volmacht

Overweging
Momenteel is stemmen bij volmacht niet mogelijk, 
terwijl daaraan wel behoefte bestaat. Voorstel is om 
stemmen bij volmacht mogelijk te maken in geval 
van vooraf gepubliceerde keuzemogelijkheden die 
tijdens een algemene ledenvergadering ter stem-
ming worden gebracht. 

Wijzigingsvoorstel (toevoegen)

5. Leden kunnen een met de hand geschreven en 
ondertekende volmacht verstrekken aan een ander 
lid met hun keuze ten aanzien van een vooraf gepu-
bliceerde keuzemogelijkheid, waarbij dat andere lid 
de volmacht tijdens de vergadering overhandigt aan 
de voorzitter van het bestuur. 
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Isolatie van onze huizen en zonnepanelen
         
Vanuit onze werkgroep Duurzaamheid willen we on-
derzoeken of meer en betere isolatie van onze huizen 
zinvol en rendabel is. Bij veel en misschien wel alle 
huizen blijkt de isolatie onvoldoende of slecht te zijn.

We willen ons richten op spouwmuurisolatie, betere 
raamisolatie (H+++, ook betere geluidsisolatie), dak- 
en vloerisolatie. We hebben een bedrijf gevonden in 
de regio dat is aangesloten bij de brancheorganisatie 
VENIN. Dit bedrijf is bereid ons te informeren over 
vormen van isolatie, voordelen, mogelijke problemen 
en kosten. Bij voldoende belangstelling kunnen we 
een informatieavond organiseren over dit onderwerp.

Verder inventariseren we de mogelijkheden om als 
buurt zonnepanelen aan te schaffen, zodat we als 
collectief een gunstiger prijs kunnen bedingen.

Tevens kijken we of het mogelijk is om, in geval van 
een minder geschikt dak, toch van de voordelen van 
zonne-energie te kunnen genieten, bijvoorbeeld via 
een op te richten energiecoöperatie, of door partijen 
als PowerPeers, Engie of Zonnecollectief in te scha-
kelen.

Mocht iemand nog andere ideeën hebben, dan horen 
wij het natuurlijk  graag, iedere input is welkom.

Ook  mensen die al zonnepanelen hebben kunnen 
zich aanmelden om bij te dragen in de coöperatie, als 
zij dit willen.

Heeft u belangstelling voor een informa-
tieavond, dan kunt u uw naam, adres en 
aantal personen opgeven en: 
       - deponeren in de brievenbus op : 
         Helena Kuipers-Rietberghof 20
       - mailen naar: irma.vdtn@gmail.com
       - mailen naar: mcjas@hotmail.com
 

DUURZAAMHEID
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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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Zelfs als overgrootvader Correia zou hebben 
geweten van het bestaan van het Concertgebouw, 
dan nog zou hij niet hebben durven dromen dat 
zijn achterkleindochter daar zou gaan optreden. 
En dat ze daar de Fado zou zingen, net zoals hij 
deed in zijn dorpje in Portugal. Zijn woorden en 
de door Daisy geschreven melodie erbij: de cirkel 
compleet. Portugal en Nederland verbonden door 
de Fado, of zoals ze dat uitspreken in Portugal: de 
Fadoe. En toch is het zo, op 22 mei zong Daisy 
Correia in het Concertgebouw in Amsterdam. Hoe 
komt een meisje uit Gein3dorp daar terecht?

Daisy Correia werd in 1986 geboren als enige 
dochter van een Nederlandse vader en een Portu-
gese moeder. Ze groeide op in Gein3dorp en ging 
er naar de basisschool. Een schijnbaar zonnig 
leven, weinig reden tot het zingen van de melan-
cholische Fado zou je denken. Toch was er een 
schaduwzijde, Daisy kreeg te maken met pesten 
op school en haar ouders gingen scheiden. Dat 
heeft natuurlijk impact op een kind. 
Verder herinnert ze zich het wonen in Gein 3 als 
heel prettig. Vooral het buiten spelen was leuk en 
er waren fijne buren. Haar middelbare school was 
OSB in Amsterdam Zuidoost. 

Gein 3 dorp is ze ontgroeid; ze woont nu met haar gezin 
in Alkmaar, maar toch komt ze er nog regelmatig. Haar 
moeder woont nog steeds in Gein 3 en ze gaat er met 
plezier naar terug. In het dorp is volgens haar weinig 
veranderd. 

Het was niet een echt muzikale familie waar ze in op-
groeide, maar Daisy zong wel altijd. Vader speelde soms 
gitaar met familieleden, meestal bluesmuziek. Wanneer 
ze kon zong Daisy mee. Ze was zo gek op zingen, dat 
haar moeder besloot haar op te geven voor zangles bij 
Muziek Op Maat in de Geinschool. Daar wordt haar talent 
al gauw herkend en gaat ze op zoek naar een zangpeda-
goge, die met bekende Nederlandse namen werkt. 
Optredens volgen snel. En zo staat ze op haar dertiende 
al op de planken. In het begin is het repertoire popmu-
ziek. Later volgt de Fado.

Daisy geeft veel optredens in Nederland maar ook in 
Portugal. Ondertussen studeert ze zangpedagogie aan 
het conservatorium. Ze geeft zang- en muziekles, schrijft 
zelf muziek op teksten, die belangrijke Portugese com-
ponisten voor haar schrijven. Daisy heeft haar eigen 
theatertournees en treedt op in Nederlandse theaters 
met haar eigen programma’s. 
         Vervolg op bladzijde 17

 DAISY CORREIA, FADO UIT GEIN 3
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Tussen haar eerste optreden op 13-jarige leeftijd 
en haar (voorlopig) laatste zit inmiddels 20 jaar. 
Reden voor Daisy om even pas op de plaats te 
maken. Ze last na het optreden in het Concertge-
bouw een sabbatical in. Voorlopig voor een jaar 
om te laten bezinken wat ze allemaal heeft mee-
gemaakt in haar muzikale leven. Hoe nu verder, 
waar ligt de essentie voor haar in het optreden 
en muziek maken? Waar wordt ze blij van en wat 
kan ze verder uitdiepen? Vragen die ze zich in de 
komende tijd gaat stellen.

Misschien was u er bij in het Concertgebouw? 
Als dit interview wordt gepubliceerd is het concert 
al achter de rug. 

Dank voor het gesprek, Daisy uit Gein 3!   

Website: www.daisycorreia.com

Tussendoor mandarijn en banaan. Een dure jongen 
volgens zijn baas. Bij de lunch en het avondeten eet 
Joris met de pot mee. Hij lijkt te kunnen klokkijken 
want om half 12 en om half 5 geeft hij aan te willen 
eten en laat dat luidkeels merken. Volgens Steven 
is hij de baas in huis en kan hij aan Joris’ lichaams-
taal zien wat ie wil. Elke dag krijgt Joris een nieuwe 
houten knijper om op te bijten en te slopen. Het is een 
vogel met vaste gewoontes.
Na het eten mag hij ook op de pantoffel van Steven 
zitten om daar lekker aan te pulken. Een papegaai 
kost wel persoonlijke vrijheid. Steven is al lang niet 
meer met vakantie geweest. Voorheen werd Joris 
door zijn vrouw verzorgd, die 5 jaar geleden overleed. 
Een papegaai hecht zich aan één verzorger. Het 
heeft even geduurd voordat Joris de zorg van Steven 
accepteerde. In de buurt loopt het bericht dat Steven 
een oude kaperkapitein is, die zijn schip verloren 
heeft maar zijn papegaai heeft kunnen redden.    

  

DIERBAAR

De papegaai van Steven is een groene amazone 
papegaai. Hij heet Joris en heeft de respectabele 
leeftijd van ruim 50 jaar. Zo lang heeft Steven hem 
al. Gemiddeld wordt deze papegaaiensoort onge-
veer 35 jaar, dus leeft hij al 15 jaar in geleende tijd.
Joris is daarom nogal krakkemikkig; aan één oog 
blind en het andere oog slechtziend. Ooit heeft hij 
een gebroken vleugel opgelopen, die niet goed 
hersteld is, waardoor Joris niet meer kan vliegen. 
In zijn kooi valt hij soms van zijn stokje. Daarom zit 
hij graag op de bodem. Voorheen ging Steven vaak 
met Joris op de schouder een stukje wandelen. Ook 
had hij een extra tak gemaakt aan de perenboom 
zodat Joris met mooi weer buiten kon zitten. Ste-
ven spoot hem dan nat voor een frisse wasbeurt. 
In zijn jonge jaren had Joris een andere papegaai 
als maatje: Pietertje. Samen mochten ze door het 
huis vliegen. Volgens Steven als een jachtbommen-
werper en een straalvliegtuig. Het huis was er naar 
ingericht.  Alleen degelijke meubelen van stevig hout 
waren bestand tegen snavels en klauwtjes. Er was 
een tijd dat Joris kon uitroepen ‘Lekker he!’ en ‘Heb-
ben!’. Ook kon hij jodelen op een rare manier. De 
buren hebben wel eens gevraagd of er misschien 
een gehandicapt kindje was? Nadat Pietertje was 
overleden heeft Joris niet meer gepraat. 
Joris krijgt een gevarieerd menu van papegaai-
envoer, mais, walnoot, gierst, sugarsnaps en nat 
papier om op te sabbelen.

Heeft u een kat, kip, konijn, 
kanarie, goudvis, hamster, 
of  hond waarover u wat wilt 
vertellen? Laat het even weten: 
redactie@gein3dorper.nl
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                                 GAASPERPLAS: 
VERBETEREN PARK / STAND VAN ZAKEN
THEMA
KWESTIES

De basis voor de aanpak van het Gaasperplasge-
bied staat in de Structuurvisie Amsterdam 2040:
“De Gaasperplas en het Gaasperpark vertegenwoor-
digen een grote waarde als recreatiegebied voor de 
buurt. In potentie heeft dit gebied ook een belang-
rijke functie voor een groter deel van de stad en de 
regio. Aan de noordkant biedt het eindpunt van de 
Gaasperplaslijn de mogelijkheid voor versterking 
van de recreatieve functie. Hier kan gedacht worden 
aan ruimte voor evenementen. Daarnaast kan de 
gebruiks- en belevingswaarde van de Gaasperplas 
zélf worden geoptimaliseerd. In de parkenzone rond 
de Gaasperplas kunnen de mogelijkheden voor 
recreatief gebruik worden vergroot, bijvoorbeeld 
met een extra stadsstrand nabij het metrostation 
Gaasperplas.” 
In de besluitvorming in 2011 hierover besloot de ge-
meenteraad dat er behoefte is aan een uitgebreide 
verkenning naar Gaasperdam. 

Dit is uitgewerkt in de Toekomstagenda ‘Slimweg 
gelukkig in Gaasperdam’ (februari 2014).
“Gaasperpark is een multifunctioneel park met veel 
activiteiten die het multiculturele karakter van Zuid-
oost benadrukken.” 
“In het natuurgroen (oostzijde Gaasperplas) gaan 
we uit van recreatief medegebruik. Wandelen, fiet-
sen, natuurbeleving en educatie zijn de belangrijkste 
activiteiten.” 
“Het is een levendig park met veel keuzemogelijk-
heden zoals; schooltuinen en nutstuinen, natuur en 
groenbeleving, sportcomplexen, leisure functies, 
horeca (ondersteunend aan groen), waterspeelplaat-
sen, sport en spel en waterrecreatie zoals: surfen, 
zeilen, duiken, zwemmen en een stadsstrand.” 

Het Gaasperplaspark heeft verbindingen met de 
groene schil van Bijlmerweide tot en met de Hoge 
Dijk. In deze natuurzoom heeft natuur de ruimte. 
Op het tunneldak van de Gaasperdammerweg komt 
een park dat de Gaasperplas via het Centraal Park 
Gaasperdam verbindt met het Bijlmerpark. 
De waterkwaliteit is van groot belang voor natte na-
tuur. De aanleg van een plaspark in de zuidrand van 
het park en de aanleg van natuurvriendelijke oevers 
is nog een opgave. 

De volgende projecten zijn in de Toekomstagenda 
gedefinieerd:

Project 1: Rondje Gaasperplas voor fietsers en 
voetgangers 
De wandel- en fietsroutes in het park zijn niet altijd 
even duidelijk. Daarnaast zijn de asfaltpaden op veel 
plekken aan vervanging toe en is er veel plasvorming 
in het park.
Het Groengebied Amstelland heeft een begin ge-
maakt met het aanpakken van de belangrijkste route 
aan de noordkant van de plas. Dit deel van het park 
wordt ook gebruikt als festivalterrein. Door het verste-
vigen en verbreden van een aantal paden en bruggen 
wil men de schade door festivals binnen de perken 
houden. 

Project 2: Verbeteren entree vanaf metro 
Gaasperplas inclusief onderzoek nieuwe stedelij-
ke functie
Het metrostation Gaasperplas vormt de belangrijkste
entree naar het park. De allure van deze plek laat 
te wensen over en kan veel beter. We gaan daarom 
werken aan een betere toegangsroute vanaf de me-
tro het park in, naar de waterspeelplaats en tot aan 
de plas zelf. In de structuurvisie Amsterdam staat dat 
de Gaasperplas een metropolitane plek moet wor-
den. We gaan onderzoeken of een nieuwe stedelijke 
functie op deze plek haalbaar is. 

Project 3: Verbeteren entrees naar de Gaasper-
plas 
De ondertunneling van de Gaasperdammerweg 
biedt kansen om het groen van het Bijlmerpark en de 
Gaasperplas aan elkaar te smeden, zodat een van-
zelfsprekende verbinding ontstaat tussen de groen-
gebieden. 
De samenhang tussen de bebouwing en het groen 
wordt met name bepaald door de toegangen vanuit 
de wijk zelf naar het park. Speciale aandacht voor 
deze toegangen is dan ook gewenst. Verbeteringen 
kunnen bestaan uit het realiseren van zichtlijnen, het 
maken van poorten of het plaatsen van informatiebor-
den en bewegwijzering. 

Project 4 Herinrichting voormalig Floriade terrein 
Dit terrein is toe aan een grondige herijking. Bij een 
metropolitane plek hoort intensief gebruik door ver-
schillende groepen. Als we hier kiezen voor intensie-
ve recreatie en gebruik van het terrein voor evene-
menten dan moet de inrichting hieraan voldoen. 

           Vervolg op bladz 21
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youtube.com/user/muzieklesopmaat muzieklesopmaat.nl

Nieuwsbrief	Muziekles	Op	Maat Bekijk	de	webversie

AGENDA

Zomer	Concert
Zondag	23	juni	2019

15:00	-	16:00

ABBS	Het	Gein

Cornelis	Aarnoutsstr.	80

Amsterdam-Z.O.

Zomer	Concert
Zondag	02	juni	2019

15:00	-	16:00

BOE	School

Kraijenhoffstraat	10

Amsterdam-Centrum

Contact
info@muzieklesopmaat.nl

Bezoek	Muziekles	Op

Maat

MAAK	OPNIEUW	KENNIS	MET	ONS	&

ONS	NIEUWE	UITERLIJK!

De	Stichting	Muziek	op	Maat	brengt	in	Amsterdam-Zuidoost

mensen	bij	elkaar	die	zich	enthousiast	met	muziek	willen

bezighouden:	mensen	die	muziek	willen	leren	maken,

docenten,	dirigenten	en	begeleiders.

Zo	zijn	er	twee	koren:	één	voor	vrouwen	en	één	voor	kinderen.

Wij	bieden	ook	twee	cursussen	voor	Algemene	Muzikale

Vorming:	één	voor	kinderen	uit	groep	1,2	&	één	voor	kinderen

uit	groep	3,4.

Daarnaast	bemiddelt	de	Stichting	Muziek	op	Maat	tussen

docenten	en	mensen	die	instrumentale	of	zanglessen	willen

volgen.

Deze	lessen	staan	voor	iedereen	open:	jong	of	oud,

beginner	of	gevorderde,	klassiek	of	modern,	groepsgewijs	of

individueel	en	nog	veel	meer.

Het	is	mogelijk	op	ieder	gewenst	tijdstip	met	de	lessen	te

beginnen.

Tenslotte	organiseert	de	Stichting	Muziek	op	Maat	op	gezette

tijden	voorspeel	middagen,	concerten,	voorstellingen	en

workshops.	Ook	is	er	voor	leerlingen	met	regelmaat	de

mogelijkheid	om	samen	te	spelen	in	een	orkest.	Dit	gebeurt	in

projectvorm	en	er	wordt	toegewerkt	naar	een	uitvoering.

Alle	activiteiten	van	de	Stichting	Muziek	op	Maat	worden

geleid	door	bevoegde	en	ervaren	docenten	en	dirigenten.

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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Project 5 Aanleg nieuw stadsstrand: haalbaar-
heidsonderzoek 
Er is al lange tijd sprake van nog een strand aan de 
noordkant van de Gaasperplas. De haalbaarheid 
moet onderzocht worden: hoe groot, waar precies 
en hoe aan te leggen? Ook de relatie met parkeer-
plaatsen, metro, rondje plas en eventuele horeca 
en andere voorzieningen (wc, kleedhokjes) moeten 
worden onderzocht. Een belangrijk onderdeel van het 
onderzoek is het maatschappelijk draagvlak. 

Project 6 Onderzoek zelfbeheer 
Bewoners en gebruikers kunnen de ambities van 
de stad en het stadsdeel met de Gaasperplas ver-
sterken. Onderzocht wordt of delen van het park in 
zelfbeheer uitgegeven kunnen worden en aan welke 
voorwaarden initiatiefnemers moeten voldoen. 

Wat is er gebeurd in 2018?
Het afgelopen jaar is met omwonenden, verenigin-
gen, organisaties, scholen, ecologen en beheerders 
nagedacht over het verbeteren van de Gaasperplas. 
Op basis hiervan is een conceptontwerp opgesteld.

Begin 2018 is een Meedenkgroep en Klankbordgroep 
samengesteld met bewoners, ondernemers en ver-
enigingen. De Meedenkgroep heeft intensief mee-
gedacht over het ontwerp voor de Gaasperplas. De 
Klankbordgroep hield het proces in de gaten.
Alle Amsterdammers en onze buren uit de regio 
hebben tot half maart 2018 een online enquête in 
kunnen vullen. Daarmee is de eerste opbrengst voor 
het ontwerp binnengehaald. De enquête is 1400 keer 
ingevuld.

Het vervolg
Het conceptontwerp wordt in 
de eerste maanden van 2019 
binnen de gemeente getoetst. 
Bijvoorbeeld bij de Centrale 
Verkeerscommissie en bij de Technische Advies-
commissie Groenstructuur. Het plan wordt vervol-
gens gepresenteerd en voorgelegd aan het bestuur 
van stadsdeel Zuidoost, de gemeenteraad, het col-
lege van burgemeester en wethouders  en Groen-
gebied Amstelland (GGA).

Rol Vereniging Gein3Dorp?
Het inrichtingsplan zal in de komende maanden pu-
bliek worden gemaakt. Dan breekt de fase aan dat 
bewoners en ook de vereniging Gein3Dorp haar 
zegje daarover kunnen doen. Het een en ander 
betekent wel dat zo langzamerhand de voorberei-
dingen moeten worden gestart: inlezen in de
al beschikbare stukken, analyseren daarvan en 
kanttekeningen plaatsen. Wanneer het planvoorstel 
openbaar wordt kan dan daarop worden gereageerd 
met argumenten (inspraak). 
Oproep: Wie wil hieraan meedoen? 
(opgeven via bestuur@gein3dorp.nl) 

De tekst is ontleend aan de informatie van het 
Projectteam Gaasperplas, met uitzondering van de 
laatste alinea (Rol Vereniging Gein3Dorp).
Informatie: 
https://www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas
https://www.groengebied-amstelland.nl
http://heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/
blog/index.html
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MEDEDELINGEN
Rectificatie
In de vorige Gein3Dorper is een fout geslopen. In het Jaar-
plan 2019 (blz. 9, 2e kolom 2e alinea) staat “... activiteiten te 
verenigen van de beheerders van de koeien.” Dit moet zijn:  
“...van de vrijwilligers bij de koeien”. 

GEEN OPEN TUIN- EN ATELIERDAG

Dit jaar geen Open Tuin- en Atelierdag in 
Gein 3. Het aantal aanmeldingen is blijven 
steken op 10, terwijl 20 tuinen en/of ateliers 
toch tenminste nodig zijn. Een ander jaar?

Eén van onze leden wil graag weten welke WhattsApp groepen er in Gein3 bestaan en wie deelneemt in 
deze groepen. Welke groepen zijn er en waarvoor? Reacties graag naar secretariaat@gein3dorp.nl

Kindercommissie Zuidoost kiest winnend voorstel - Zuidoost krijgt pratende prullenbak
Zuidoost heeft sinds januari een Kindercommissie bestaande uit leerlingen van groep 7 van De Rozemarn, 
Shri Laksmi, De Blauwe lijn, De Bijlmerhorst, 16e Montessori en Het Gein. 
Leerlingen van basisschool de Rozemarn hebben met hun voorstel voor ’de pratende prullenbak’ de chal-
lenge van Kindercommissie Zuidoost gewonnen met hun prullenbak die dankjewel zegt. En dat ook nog in 
verschillende talen, zodat je ook nog extra talen leert. Gran tangi! (dank u wel op zijn Surinaams). Hiermee 
willen de leerlingen een gedragsverandering teweeg brengen: gooi je afval vaker in de afvalbak. 

ZOMERAANBOD  “ACG ZO fit” in Sporthal  
                                                            Gaasperdam 
Onze vereniging “ACG ZO Fit” heeft plek voor een 
aantal nieuwe leden. De contributie is € 25 per 
maand. Meer informatie op www.acgzofit.nl of stuur 
een mailtje naar acgzofit@gmail.com 

De Sporthal Gaasperdam heeft een nieuw aanzicht 
gekregen. Op de muren zijn Dibondplaten aange-
bracht voorzien van drukfolie met kleur en afbeel-
dingen. De platen zijn niet alleen mooi maar ook 
zeer sterk, relatief licht en corrosiebestendig.

Met trots presenteert Volleybal Vereniging 
Arena haar nieuwe logo.
Wij zijn erg blij met ons nieuwe logo en dit is meteen een 
mooie gelegenheid om ons onder je aandacht te brengen. 
Want volleybal is een leuke sport en Arena een gezellige 
vereniging in Amsterdam Zuidoost. We hebben een leuke club 
recreanten maar ook een aantal competitieteams. 

Er is dus altijd wel plek voor nieuwe mensen. Kom langs en doe de eerste twee keer gratis mee! Ieder-
een boven de 16 is welkom bij ons, ervaring is niet nodig.

Voor meer informatie kijk op: www.volleybalverenigingarena.nl
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BETALINGSVERZOEK CONTRIBUTIE 
 

 

 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 bedankt namens het bestuur van de Vereniging GeinDrieDorp,
  Astrid Roijen    Steven Vlaanderen Oldenzeel
  voorzitter/secretaris   penningmeester
 WHAT’S NEXT?

 De volgende Gein3Dorper verschijnt rond 20 september.

 Heeft u kopij? Mail die dan 
 uiterlijk 1 september 2019 
 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. Voorwaarde is dat u
 woont en/of werkzaam bent in Gein 3.

Paul v.d.Sterren: 17 winst vd.Sterren, 4 remise en 2 winst voor de Simultaannemer. 
Al met al een zeer geslaagde verjaardag!

Dan nog dit: op de clubavond schaakt de Schaakvereniging Chaturanga op vrijdagavond in Buurthuis Gein.
De jeugd vanaf 19:00 uur tot 20:00 uur en de volwassenen vanaf 20:00 uur tot einde partijen.
Tijdens schaken zijn we serieus, maar gezelligheid speelt ook een rol.
Meer weten? Kijk op onze website: www. Chaturanga.nl.

VRIJHEIDSMAALTIJD GEIN
Op zondag 5 mei is in Buurthuis voor het eerst een Vrijheidsmaaltijd Gein gehouden.
In Gein wonen mensen afkomstig uit diverse landen. Culturele verschillen vormen een extra mogelijkheid 
als het gaat om samenbinden. Daarom is bij het uitnodigen speciale aandacht besteed aan het bereiken 
van verschillende groepen bewoners. Een vol buurthuis, verhalen over een verzetsstrijder, de oorlog vanuit 
Suriname en de Antillen, een vluchteling uit Syrië, aantekeningen van een ondergedoken moeder en kind-
herinneringen over de oorlog en de bevrijding. Volgend jaar wordt de vrijheid nog grootser gevierd: 75 jaar 
na WO2 en 35 jaar Gein 3 (verzetsstrijdersbuurt).

Jubilea van 40 jaar schaakvereniging 
CHATURANGA en 50 jaar Schaakbond 
Groot Amsterdam(SGA).

Dat hebben we zondag Zondag 19 mei gevierd in de 
Geinschool met een schitterende schaaksimultaan. 
‘s Morgens met Internationaal meester Hans Böhm 
en ‘s middags met Grootmeester Hans v.d.Sterren.
Niet alleen schakers waren aanwezig maar ook 
gewoon belangstellenden, voornamelijk mensen uit 
Zuidoost.
Uitslag van de simultaan:
Hans Böhm: 15 winst Böhm, 6 remise en 1 winst 
voor Simultaanaannemer.

Zie ook de
huis-aan-

huis bezorgde
brief hierover


