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opgave van redenen, zodat de inzender de gelegen-
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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 
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Als u het blad inlevert in de brievenbus van Cornelis 
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INHOUD

Onlangs is Wim van der Poel, onze oud-voorzitter, 
overleden. We zijn hem veel dank verschuldigd 
voor alle jaren dat hij voor Gein3dorp actief was, 
in allerlei functies! 

Het Thema van deze editie is Transitie: verande-
ringen die in de komende jaren van grote invloed 
zijn op ons leven in Gein 3. 
‘Zo leven we in 2040’ gaat over duurzaamheid, 
luchtkwaliteit, digitale revolutie en sociale transitie. 
‘Gaasperdam geeft gas’ verkent de mogelijkheden 
om als bewoners initiatieven te nemen voor wat 
betreft de eigen energievoorziening. 
‘Gaasperplas/informatie’ geeft aan hoe het gesteld 
is met de plannen rond de Gaasperplas; de infor-
matiebijeenkomsten zijn verschoven naar januari 
2020. 

In eerdere Gein3dorpers is aandacht besteed 
aan het afkopen van erfpacht. Wanneer u gebruik 
wilt maken van de extra 10% korting dan moet u 
een aanvraag bij de gemeente indienen vóór 31 
december 2019! 

VAN DE REDACTIE
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De gemeente ziet mijn Gaasperplasvoorstel helemaal zitten! 
Fantastisch idee zeggen ze: oud-Hollandse beleving voor de 
toekomstige generaties. En met een spijkerhard verdienmodel!

 Huh?? Wat is dat idee van jou dan?

Schaatsen als onze ouwelui vroeger op sloten en 
meren! Hoe? Gewoon die Gaasperplas overkappen, 
zonnepanelen op ‘t dak en een parkeergarage onder 
het ijs. Alleen voor elektrische auto’s natuurlijk!

Ook kijken we vooruit naar 5 mei 2020, de herden-
king van 75 jaar Bevrijding van Nederland. Voor onze 
wijk bijzonder omdat onze straten vernoemd zijn naar 
verzetshelden die omkwamen bij hun gevaarlijke werk. 
Er komt een publicatie over deze verzetsmensen. Het 
is aangrijpend te lezen dat de meesten zijn overleden 
voor hun 30ste levensjaar. Zet 5 mei in uw agenda voor 
de bijeenkomst bij de basisschool in onze wijk. Wilt u 
helpen bij de voorbereidingen of op de dag zelf? 
Meldt u dan aan via redactie@gein3dorp.nl

Verder artikelen over Berno Knoops, onze wijkagent, 
de koeien in de Gaasperzoom, en de rubrieken over 
tuinen, dieren en feesten. Nieuw is ‘Buurtactiviteit’, 
waarbij een activiteit in Gein 3 wordt belicht, dit keer 
tekenles. 
Op de laatste bladzijde foto’s van bezorgers van de 
Gein3dorper; door weer en wind lopen zij door de wijk 
om uw lijfblad thuis te bezorgen. Enkelen van hen kon-
den we strikken voor een foto. Allen…zeer bedankt! 

We wensen u veel leesplezier. Niet vergeten: de nieuw-
jaarsbijeenkomst voor bewoners van Gein 3 op 12 ja-
nuari 2020. Wij wensen u een goede jaarwisseling toe!
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            Wim van der Poel

Op 21 september j.l. is  Wim van der Poel, de oprichter van onze vereniging Gein3Dorp, overleden na 
een kort ziekbed. Wim is jarenlang voorzitter en daarna penningmeester geweest. 
Ook na deze lange periode bleef hij de vereniging trouw; hij was altijd present tijdens de algemene 
ledenvergaderingen. Eenmaal kon hij niet aanwezig zijn, namelijk tijdens de ledenvergadering in 
april 2019. Wim was kritisch en zijn mening werd zeer op prijs gesteld. Op 3 juli hebben wij hem 
voor het laatst gezien tijdens de extra ledenvergadering betreffende de wijziging van de statuten van 
de vereniging. 
Wij zijn Wim veel dank verschuldigd voor hetgeen hij voor de vereniging heeft gedaan.

Wim was een familieman pur sang. Dat bleek eens te meer tijdens de uitvaartplechtigheid, waar zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen liefdevolle woorden spraken. Velen hielden het niet droog. 

Het bestuur wenst de familie veel sterkte met dit verlies. 

 Astrid Roijen, voorzitter/secretaris



THEMA
TRANSITIE GEIN 3: ZO LEVEN WE IN 2040

DUURZAAMHEID
Bij duurzaamheid gaat het om beperken van grond-
stoffenverbruik en verminderen van afval, schade 
en verlies. Dat geldt voor productieprocessen, 
bouw, landbouw, verkeer. Het duurzaamheidsbe-
leid 2040 van de gemeente Amsterdam is gericht 
op schone energie (zon, wind, warmtenet of an-
dere oplossingen) in combinatie met terugdringen 
van uitstoot (elektrisch rijden). Tegelijkertijd wordt 
vastgehouden aan het huidige beleid: meer wonin-
gen, bedrijven, toeristen en groei van Schiphol (dus 
meer uitstoot en luchtvervuiling). 

Naast politiek beleid is een andere levensstijl nodig: 
consuminderen en duurzamer leven. We weten dat 
minder vlees eten helpt om milieuverontreiniging 
tegen te gaan en dat minder plastic en afval schei-
den beter is. Toch vinden we dit nog steeds een ‘eli-
taire’ levensstijl en daarmee redden we het klimaat 
niet. Onze levensstijl versoberen moeten we wel 
met zijn allen willen, anders gebeurt het niet. 

Kijk bij voorbeeld hoe we kunnen omgaan met 
klimaatverandering. Zo komen droge en warme 
perioden vaker voor en als het regent, is dat vaak 
heftiger en stroomt regenwater direct weg naar het 
riool. Wij kunnen zelf regenwater langer vasthou-
den door het op te vangen in een vat, tuintegels te 
vervangen door planten en groenten en onze platte 
daken (uitbouw kamer, schuren) te bedekken met 
sedum (houdt regenwater vast en koelt ons huis in 
hete perioden). 
Verandering begint met doen. Pas dan verschuift 
‘wat nodig’ is naar ‘wat normaal’ is.

Wat komt hiervan terecht?
De gemeente zet in op duurzaamheid (van het gas 
af, elektrisch vervoer e.d.). Of dat gaat lukken hangt 
af of de uitvoering van de grond komt, maar ook of 
Amsterdammers hun levensstijl willen veranderen.  

Wat betekent dit voor Gein 3? 
In 2040 leven we soberder en bewuster; duurzaam-
heid is uiteindelijk het ‘nieuwe normaal’ geworden. 
Gein 3 is groener: planten en bomen die regenwa-
ter vasthouden en koelte geven, begroeide muren 
op het zuiden, minder tegeltuinen en meer regen-
tonnen, platte daken met sedumbedekking.

LUCHTKWALITEIT
Bij de helft van kinderen met astma hangt dit in grote 
steden samen met luchtvervuiling. Helaas verbetert 
de luchtkwaliteit nauwelijks door het aanplanten van 
groen. Bomen vertragen bovendien de luchtstroming 
waardoor daar juist meer fijnstof neerdaalt. De beste 
remedie is aanpakken bij de bron: schoner maken 
van wegverkeer, industrie, luchtvaart, scheepvaart en 
huishoudens. Daarom stimuleert de gemeente elek-
trisch rijden en voert milieuzones in om vervuilend 
verkeer te weren. In 2030 moet alle gemotoriseerd 
verkeer in de hele bebouwde kom uitstootvrij zijn 
(Actieplan Schone Lucht). Een teveel aan stikstof 
betekent ook meer ondergroei (grassen, bramen, 
brandnetels), waardoor vegetatie verdwijnt en de bio-
diversiteit afneemt (minder vlinders en insecten). 

Wat komt hiervan terecht? 
Of de luchtkwaliteit verbetert hangt vooral af van de 
uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van de ge-
meente. Uitvoering vergt mogelijk veel meer tijd.   

Wat betekent dit voor Gein 3? 
We denken dat het in Gein 3 gezond wonen is: 
groene woonwijk bij natuurgebieden. Helaas valt dat 
tegen. De luchtkwaliteit in Gein 3 is meestal matig 
(fijnstof van verkeer verspreidt zich over een groot 
gebied). U kunt de actuele luchtkwaliteit zelf nagaan 
via de app ‘Mijn luchtkwaliteit’, die de verontreiniging 
per postcode aangeeft. Zeker wanneer 
u gevoelig bent voor luchtverontreiniging 
kunt u zien of het verstandig is om buiten 
zware inspanningen te doen. 
In 2040 is de luchtkwaliteit verbeterd dat Gein 3 groe-
ner wordt helpt ook een beetje.

DIGITALE REVOLUTIE
Digitale veranderingen gaan razendsnel. Met de 
smartphone ligt de digitale wereld binnen handbereik. 
Die nieuwe mogelijkheden hebben wel een onder-
schatte schaduwkant als het gaat om privacy en 
kwetsbaarheid. Steeds meer gegevens wordt vastge-
legd, ook zonder uw toestemming. Digitale assisten-
ten horen u, de camera van uw laptop of smartphone 
ziet u en een slim horloge kent uw gezondheid.
Uit de verzamelde data wordt door Google, Facebook 
en andere bedrijven uw profiel opgesteld. Daarom 
krijgt u ongevraagd persoonlijke aanbiedingen toege-
stuurd. En dit is nog maar het begin.                                        
               Vervolg op blz. 6
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Hoe ziet ons leven er in 2040 uit en wat betekent het voor Gein 3? In het herfstnummer zijn 
de bouwplannen en energietransitie aan bod gekomen. Nu wordt ingegaan op duurzaam-
heid, luchtkwaliteit, digitale revolutie en sociale transitie.



Wanneer data worden gecombineerd met kunstma-
tige intelligentie, beeldherkenning en spraaktech-
nologie is het mogelijk om ons digitaal levensecht 
allerlei dingen te laten zeggen. U heeft wel een groot 
probleem als uw gezichtsscan, stem en vingerafdruk-
ken in verkeerde handen vallen: u kunt immers geen 
ander gezicht, stem of vingerafdrukken aanvragen. 

De gemeente Amsterdam legt meer gegevens vast 
dan u denkt. Via de toegangspoort DataPunt worden 
gegevens voor allerlei toepassingen gebruikt, zoals 
de Drukteradar. Via camera’s wordt de drukte in de 
stad gevolgd (crowdmonitoring). Ongezien door de 
binnenstad van Amsterdam lopen is er niet meer bij. 
Camera’s tellen mensen, wifitrackers volgen mobiel-
tjes, 3D-sensoren detecteren personen, camera’s re-
gistreren voertuigen en tellen bootjes in de grachten 
(en meten snelheid en lawaai) – het is er allemaal al. 
Crowdmonitoring gebeurt bij drukke uitgaansgebie-
den, zoals de Arena, en het centrum. Scanauto’s van 
de gemeente leggen parkeerovertredingen vast maar 
ook vuilnis langs de straat. Met gezichtsherkenning 
kunnen dan bijv. verwarde personen worden herkend. 

Ook het bedrijfsleven legt veel gegevens vast 
(websystemen, beveiligingscamera’s) en denk aan 
elektrische auto’s: die zitten vol camera’s die onvoor-
stelbare hoeveelheden beelden vastleggen. We gaan 
richting ‘internet of everything’ waarin een digitale 
wereld is ontstaan waar alles met alles samenhangt 
en de achterliggende systemen onzichtbaar zijn ge-
worden. Technologische ontwikkelingen liggen daarbij 
in handen van een paar grote technologische bedrij-
ven. Kan de wetgeving hier tegenop met antitrust- en 
privacywetgeving? Wat is de houding van de politiek?

Daarnaast zijn er zorgen over kwetsbaarheid. Denk 
aan de storing van het noodnummer, uitval van com-
municatienetwerken, een overbelast elektriciteitsnet, 
beveiligingslekken in verbindingssystemen, beïnvloe-
ding via sociale media, hacken van openbare voor-
zieningen. Maatschappelijke ontwrichting dreigt bij 
ontoereikende beveiligingsmaatregelen.

Wat komt hiervan terecht?
Meer dan u voor mogelijk houdt: dat Google en Face-
book veel gegevens over u bijhouden is wel bekend, 
maar dat de gemeente Amsterdam nu al zoveel data 
verzamelt voor allerlei toepassingen wist u niet. De 
ontwikkelingen gaan sneller dan we kunnen bijbenen.

Wat betekent dit voor Gein 3? 
De digitale transitie heeft vergaande invloed op het 
leven in 2040 zonder dat we daar veel over te zeggen 
hebben en als Gein 3 al helemaal niet. We kunnen 
hooguit onze afhankelijkheid beperken door zelf niet 
het nieuwste van het nieuwste te wil len, het ‘internet 
of everything’ waar mogelijk niet te gebruiken en

onze kwetsbaarheid te beperken door alternatieven 
achter de hand te houden.

SOCIALE TRANSITIE
Het aandeel 65-plussers is in 2040 sterk toegeno-
men tot 26% tegen 19% nu. Ook woont in 2040 
ongeveer 65% van de ruim 1 miljoen Amsterdam-
mers alleen. Beide ontwikkelingen betekenen meer 
eenzaamheid en behoefte aan hulp en zorg. Nu zijn 
80.000 Amsterdammers al ernstig eenzaam, vooral 
ouderen. Het overheidsbeleid van de afgelopen ja-
ren was gericht op zelfredzaamheid, terwijl de nood-
zaak tot samenredzaamheid juist sterk toeneemt. 
Daarbij gaat het om contacten zoeken in plaats van 
alles zelf regelen. Ook hebben ouderen meer moei-
te met veranderingen als gevolg van de transities; 
elkaar helpen is dan belangrijk. Het gemeentebeleid 
moet daarom gericht zijn op samenredzaamheid, 
zoals ondersteunen van buurtnetwerken en be-
schikbaar stellen van grond voor stadslandbouw. 
Dat biedt kansen voor initiatieven, saamhorigheid 
en samenredzaamheid. De regels moeten dan wel 
versoepeld en faciliterend worden, zodat initiatieven 
van bewoners van de grond kunnen komen.

Wat betekent dit voor Gein 3? 
Gein 3 heeft in 2040 veel meer alleenwonenden en 
de gemiddelde leeftijd is hoger. Naast vereenzaming 
zijn er gezondheidszorgen. Bewoners van Gein 3 
organiseren wel wijkactiviteiten en doen mee aan 
initiatieven als burenhulp. Ook wordt onderling veel 
meer informatie uitgewisseld. Daarbij speelt de ver-
eniging Gein3Dorp een rol van betekenis.

DE BOODSCHAP VOOR GEIN 3
Als we de balans opmaken en ons afvragen wat 
voor Gein 3 de meest bepalende veranderingen zijn, 
dan ontstaat het volgende beeld:
•  De energietransitie heeft grote gevolgen omdat 
Gein 3 waarschijnlijk niet wordt aangesloten op het 
warmtenet, zodat elk huishouden zelf een oplossing 
moet vinden. Dat betekent een mix van zonnepa-
nelen, isolatie, hybride warmtepomp, groengas. 
Uitwisselen van informatie en ervaringen is daarom 
belangrijk. Maar bovenal kunnen we denken aan 
collectieve inkoop van zonnepanelen en hybride 
warmtepompen (zie ‘Gaasperdam geeft gas’ blz 11).
•  Onze leefstijl wordt duurzamer: minder consume-
ren en minder verspilling - meer aandacht voor mi-
lieu, groen en minder tegels. Hierdoor wordt Gein3 
beter bestand tegen extreme warmte en regenval. 
•  De bewoners van Gein 3 zijn ouder, grijzer, eenza-
mer en afhankelijker geworden. 
Toch kunnen we zelf wat doen door vormen van 
samenredzaamheid te ontwikkelen, zoals straat-, 
buurt en wijkinitiatieven.      
                Vervolg op blz. 7
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Gein 3 bestaat 35 jaar. Destijds hadden de bewo-
ners ook gezamenlijke belangen: een basisschool en 
andere voorzieningen. Nu ontstaat een vergelijkbare 
situatie. Op het bord van de vereniging Gein3dorp 
liggen nieuwe uitdagingen:

• Hoe gaan we voor onze wijk de energietransitie 
aanpakken, vooral als Gein 3 niet op het warmtenet 
zal worden aangesloten? Ieder voor zich of samen? 
Dat laatste heeft voordelen, samen sta je sterker. 
Denk aan collectieve aanschaffingen en aanvragen 
voor buurtsubsidies. 

• Belangrijk onderwerp voor onze wijk is ook de reno-
vatie van de Gaasperplas.

• In 2020 wordt er bijzondere aandacht geschonken 
aan de herdenking van de bevrijding. De straatna-
men van onze wijk zijn genoemd naar verzetsstrijders 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit geeft aanleiding 
om extra aandacht te besteden aan de herdenking.

Omdat twee bestuursleden om persoonlijke redenen 
niet langer deel kunnen uitmaken van het bestuur, 
zijn er 2 vacatures: penningmeester en algemeen 
bestuurslid. 

Een sterk bestuur is in de komende jaren belangrijk. 
Wij als woningeigenaren staan immers voor grote 
vragen. Samen aanpakken en oplossingen vinden is 
in ieders belang. Een sterk bestuur is dan een voor-
waarde. 
Vandaar deze oproep om het bestuur met tenminste 
2 functies te versterken: die van penningmeester en 
van algemeen bestuurslid. 
Ook enkele werkcommissies hebben behoefte aan 
hulp van enthousiaste en betrokken buurtbewoners. 

Informatie over de vacatures:
Wij zijn op zoek naar personen die:
* Lid zijn van de vereniging of dat willen worden
* Woonachtig zijn in Gein 3
* In teamverband kunnen werken
* Affiniteit hebben met de vereniging Gein3dorp
* Enthousiast zijn
* Overweg kunnen met e-mail.
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Wat houdt het werk als algemeen bestuurslid in?
* Het bestuur vergadert eenmaal per 6 tot 8 weken  
* Wij houden activiteiten in de buurt in de gaten en 
zonodig ondernemen wij actie
* Een bestuurslid kan participeren in één van de 
commissies van de vereniging
* Wij overleggen onderling vooral via e-mail
* Wij onderhouden contacten met besturen van wijk-
verenigingen in Zuidoost, de gebiedsmakelaar, het 
Stadsdeel enz. 
 
Wat zijn de taken van de penningmeester?
* Beheren van de financiën van de vereniging en 
bijhouden van de financiële en ledenadministratie
* Doen van betalingen en controleren ontvangsten
* Opstellen van begroting en financiële jaarverslag
* Periodiek informeren van het bestuur
Opgemerkt moet worden dat inkomsten en uitgaven 
via een bankkoppeling automatisch in de administra-
tie worden verwerkt (vergt dus nagenoeg geen tijd).

Wat levert het bestuurslidmaatschap u op?
* U hebt een stem in wijkaangelegenheden
* U krijgt interessante contacten, zowel binnen als 
buiten Gein 3
* Fijne samenwerking met de andere bestuurs-  en 
commissieleden
* Bezig zijn met de toekomst van Gein 3.

Proefdraaien?
We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten wat het 
werk in de praktijk inhoudt om te weten of het wat 
voor u is. Omdat bestuursleden door de algemene 
ledenvergadering worden gekozen kunt u proef-
draaien tot die vergadering (april 2020).

Nadere informatie 
Wilt u nadere informatie dan kunt u het beste con-
tact opnemen met:
 
* de voorzitter, Astrid Roijen, 
 mailadres: secretariaat@gein3dorp.nl 
* de tijdelijk penningmeester Ad Grool, 
 mailadres: penningmeester@gein3.dorp.nl

We kunnen ook kiezen om een echt Gein3Dorp te worden zoals het Groningse Zijldijk, dat als 
dorp radicaal heeft gekozen om gasloos te worden. Buiten het dorp is een zonneweide aan-
gelegd voor de elektriciteitsvoorziening en er zijn elektrische deelauto’s aangeschaft voor de 
bewoners (auto via een app reserveren tegen een basiscontributie en naar het aantal kilometers). 
Wat Gein 3 kan doen is: binnen Gaasperdam overgaan op groen gas, zonneweiden achter de Gaasper-
zoom aanleggen plus eigen windmolens, elektrische deelauto’s introduceren voor bewoners van Gein 3. 
Van overbodige parkeerplaatsen maken we dan bloementuintjes. Gein 3 heeft inderdaad toekomst!  

Vacatures bestuur
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De Vier Vijvertjes Tuin van Eltefat en Parvin  

Eltefat en zijn vrouw Parvin zijn 16 jaar geleden in 
Gein 3 komen wonen. De vijvertjes zijn aangelegd 
door de vorige bewoners en geven een hele apar-
te sfeer. De achtertuin heeft aan de rechterkant 3 
vijvers achter elkaar op verschillende hoogtes. De 
middelste springt uit naar links, met vlondertjes ertus-
sen. De vier vijvers hebben ieder een andere beplan-
ting rondom en in de vijvers. Helaas weten Eltefat en 
Parvin geen namen van al die planten behalve van 
het linker uitspringende vijvertje waarin de waterlelies 
weelderig bloeien. Op het vlondertje staan potten met 
witte en rode rozen en daarnaast staan bamboeplan-
ten. Voor het laagste vijvertje vooraan, vol water-
plantjes, staat rechts een boom met paarse bloemen 
en daarvoor een grote struik met wit/blauwe puntige 
bloemen tegen het hek van de buren. 

Aan de linkerkant van de tuin is nog een vijvertje. 
Tussen deze vijver en de andere drie is een vrij smal 
pad naar de steeg met kiezels zo groot als eieren 
met in het midden een boom.

Voor het huis is een terras met een tegen de muur 
naast de tuindeuren een struik met paarse bloeme-
tjes. Links tegen de schutting staat een grote kast 
voor het tuingereedschap, daarnaast een druif en 
een witte hortensia. 

In de voortuin staat links een grote boom met roze 
bloemen die bloeit in de winter als het koud is. Er-
onder groeien vele lelietjes-van-dalen, een roos en 
een grote grasachtige plant. Daarvoor, u raadt het 
nooit, nog een vijvertje met eromheen een horten-
sia, lavendel en een roos. Verder tot het hek links 
en de straatkant allemaal grind. In het grind een 
witte seringboom en daarvoor een hortensia. Bij 
het hek een groene struik. In het midden wat tegels 
met ruimte ertussen naar de voordeur. Links tegen 
het huis in de uitbouw is de voordeur naar de gang. 
Tegen de muur van het huis het keukenraam, daar-
onder een houten kist voor tuinspulletjes, en de deur 
van de ingebouwde schuur met de kliko tot het hek.
         Gerritje Nuisker

Naar rechts het linker en vierde vijvertje met een 
kruidentuintje ervoor. Verder tegen de schutting 
staat een jasmijn waar de bijen dol op zijn, klimop 
met struikjes ervoor en daarnaast een groot open 
stuk naar de tuin van de buren. Dan weer klimop 
met struikjes ervoor tot de achterschutting die ook 
begroeid is met klimop tot de deur naar de steeg. 
Daarvoor staat bamboe en aan de andere kant van 
de deur een bramenstruik. 
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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
TRANSITIE  GAASPERDAM GEEFT GAS !

van !Woon uit om praktische adviezen voor uw huis 
te krijgen. Aanvullend kan worden gedacht aan iso-
latie van vloer, muur en dak, isolerende ramen, ver-
vangen van energieslurpers (bijv. oude koelkast).

Stap 2: Groen Gas
Dit is een collectieve stap want het gaat om gas 
maken voor huishoudens in Gaasperdam om te 
voldoen aan de andere 50% van de gasbehoefte. 
Er moeten GF-E verzamelbakken (Groente, Fruit, 
Etensresten) worden geplaatst (door gemeente of 
in zelfbeheer van bewoners). Om uit rioolwater en 
GF-E groengas te kunnen maken moet een ho-
gedrukvergister worden gebouwd, liefst in samen-
werking met Waternet, want die is verantwoordelijk 
voor de waterzuivering en het riool. Dit staat los van 
de vraag of een voldoende aantal bewoners van 
Gaasperdam meedoet, maar we willen wel toewer-
ken naar een Groen Gas Coöperatie waar je als be-
woner aandeelhouder van kunt worden. Dit is een 
geschikte oplossing voor Gein 3, want vooralsnog 
zijn er geen plannen ‘van buiten af’ of wensen ‘van 
binnen uit’ om eengezinswoningen aan te sluiten op 
het stadswarmtenet. 

Hoe verder? 
Voor Gein 3 is Martin Jas-Mögling benoemd als 
energiecommissaris. Hij gaat huiskamerbijeen-
komsten organiseren in Gein 3 om bewoners te 
informeren over de veranderingen samenhan-
gend met de energietransitie (u kunt Martin Jas-
Mögling bereiken via energiegein3@gmail.com). 

In komende Gein3Dorpers wordt aandacht besteed 
aan duurzaamheid en aan Quick Fit en Groen Gas. 
Op de nieuwe website www.gein3.nl wordt nieuws 
en informatie geplaatst. De vereniging Gein3dorp 
richt zich de komende jaren op energietransitie, het 
delen van informatie en ervaringen, mogelijkheden 
van subsidieregelingen en collectieve inkoop bin-
nen Gaasperdam.

Tot slot enkele cijfers:
• Woningen (Gein, Reigersbos, Holendrecht):13.000
• Waarvan 5.000 laagbouw en 8.000 hoogbouw 
• Aantal bewoners in Gaasperdam: 33.000

Kosten per woning/huishouding:
Stap 1: Quick Fit
• Kierdichting:       € 1.000
• 12 zonnepanelen:      € 4.000 *
• Hybride warmtepomp:   € 3.500 *
 *na subsidie en via collectieve inkoop

Groen Gas om precies te zijn, want alle 
Gaasperdammers samen kunnen genoeg gas 
maken om in de helft van onze behoefte te 
voorzien als de kraan van het Gronings gas 
dicht gaat. 
Hoe? Door uit onze poep, groente-, fruit- en 
etensresten groen gas te maken. 
Wat is nodig? Verzameling en verwerking van 
onze poep, groente-, fruit- en etensresten in 
een hogedrukvergister met toevoeging van 
waterstof. 
Voordeel? Geen fossiele CO2-uitstoot, circu-
lair plaatselijk proces, gebruik van bestaande 
gasleidingen, lage verbruikskosten (het is 
immers ons eigen gas). 
 
Dit is de visie van Anne Stijkel, inwoner van Gaasper-
dam, die in overleg met de gemeente, Liander (net-
beheerder), Waternet (rioolzuivering), Bareau (uitvin-
der groen gas vergisting) en !Woon (energiecoach) 
de haalbaarheid van Groen Gas onderzoekt. 
Energietransitie raakt elke bewoner van Gaasperdam 
en simpele oplossingen zijn er niet, wel SLIMME! 
Oplossingen zijn altijd een mix van zuiniger met ener-
gie omgaan (minder verbruik, betere isolatie, zuiniger 
apparaten) en zelf energie opwekken (zonnepanelen, 
windenergie, hybride warmtepomp, infraroodverwar-
ming, groen gas). Per type woning en gezinsverbruik 
moet iedereen een geschikte mix zoeken. Uitwisselen 
van informatie en ervaringen is dan heel belangrijk. 
Daarom trekt initiatiefneemster Anne Stijkel de buur-
ten van Gaasperdam in om samen acties te onderne-
men, zoals inkoop en installatie. Op 17 oktober was 
zij in Gein 3 in een overvolle ruimte van de basis-
school (ruim 70 belangstellenden) en vertelde gloed-
vol over de ontwikkelingen, waar we de komende ja-
ren mee te maken hebben. Over GroenGas QuickFit 
als derde veelbelovende weg naar aardgasvrij, naast 
de meer bekende wegen: warmtenet en all-electric. 

Voor Gein 3 is het advies van Anne Stijkel:
Stap 1: Quick Fit 
Start met slimme aanpassingen in huis om energie- 
en warmteverlies te beperken. 
Denk aan dichten van tochtspleten, radiatorfolie, gor-
dijnen die koude tegenhouden. Zinvol is ook om zon-
nepanelen te plaatsen voor het eigen elektriciteitsge-
bruik. Afhankelijk van de resterende warmtebehoefte 
(bij een verbruik van meer dan 750 m3 gas) kan ook 
een hybride warmtepomp een oplossing zijn. Doel 
van deze huisaanpassingen is om het gasverbruik 
met 50% te verminderen. Nodig een energiecoach 
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Die consultatieperiode start rond half december 
2019. Tijdens de consultatieperiode kunt u het 
Toekomstplan inzien op de webpagina over dit 
project www.amsterdam.nl/gaasperplas of op het 
stadsdeelkantoor. Iedereen heeft dan 8 weken de 
tijd om een reactie te geven op het plan (online of 
schriftelijk). Tijdens de consultatieperiode worden er 
3 informatiebijeenkomsten georganiseerd en wel op 
dinsdag 28 januari, donderdag 30 januari en dinsdag 
4 februari. De locaties en tijdstippen worden nog 
bekend gemaakt via de website. 
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost houdt 
bij het uiteindelijke besluit over het Toekomstplan

rekening met de reacties van bewoners, het advies 
van de stadsdeelcommissie en het besluit van het 
algemeen bestuur van het Groengebied Amstelland.
Verwacht wordt het Dagelijks Bestuur rond maart 
2020 een besluit neemt over het plan. 
Vervolgens biedt het dagelijks bestuur het Toekomst-
plan aan het college van burgemeester en wethou-
ders aan. Het college kan er dan een besluit over 
nemen.

Vanuit de vereniging volgen we de ontwikkelingen op 
de voet en gaan we naar de informatiebijeenkomsten 
om onze mening in te brengen. 

THEMA
TRANSITIE GAASPERPLAS / informatie

DE KOEIEN OVER HET HOOFD GEZIEN.....
Onlangs vroeg een bezoeker van de Gaasperzoom 
aan mij: “heb ik de koeien over het hoofd gezien?”

Ik vertelde dat dit onwaarschijnlijk was, aangezien 
koeien grote hoofden hebben. Overigens begreep ik 
de vraag wel; op dat moment bevond de kudde zich 
samen met de stier in de wei van de boer aan de 
zuidkant van de Gaasperzoom.

De bedoeling mag duidelijk 
zijn: wij hopen dat de stier 
voor kalfjes gaat zorgen. 
Met de vorige stieren 
hebben we op dit vlak 
weinig geluk gehad. 
Hopelijk komt er volgend 
jaar weer jonge aanwas.

Aangezien onze Gasconne-koeien tot stamboekvee 
behoren, worden ook aan de stieren hoge eisen 
gesteld. 
Overigens zijn de in Nederland geboren dieren 
onlangs gekeurd door Franse Gasconne-keurmees-
ters. De resultaten waren goed; we kijken uit naar 
het eindrapport!

Al met al gaat het goed met het project. Er is een 
stabiele groep herders en de bezoekers van de 
Gaasperzoom zijn over het algemeen behoorlijk en-
thousiast. Er is voldoende ruimte voor mens en koe!

Er zijn weinig ‘regels’; deze koeien zijn over het alge-
meen rustige grazers. Het zijn evenwel geen huisdie-
ren. Het is noodzakelijk dat u te allen tijde voldoende 
afstand houdt. Loop of fiets ruim om ze heen. Leest 
u ook even de bordjes die bij de ingangen geplaatst 
zijn? 

Overigens zijn wij weer op zoek naar nieuwe herders. 
Wanneer u denkt dat dit niets voor u is omdat u geen 
ervaring hebt met koeien: dit is geen bezwaar. Erva-
ring is niet vereist, wel natuurlijk affiniteit met koeien.
Indien u geïnteresseerd bent, schiet dan even een 
herder aan voor meer informatie of bel de beheer-
derstelefoon 06 24825054. U vindt ons ook op Face-
book: <koeien in de gaasperzoom>.

De herders van de Gaasperzoom, uw gastvrouwen 
en gastheren, zijn altijd bereid uw vragen te beant-
woorden en wensen u een prettige wandeling. U bent 
van harte welkom!
      Theo Pordon

vervolg van blz 11

Stap 2: Groen Gas
• Hogedrukvergister: 18 miljoen gedeeld door 13.000 woningen is € 1.400.  Totale investering: € 9.900

De investering van rond € 10.000 kan door de eigenaar ineens worden gedaan (daarna geen of veel min-
der energiekosten) of worden geleend (afbetaling via maandbetalingen voor energie; ongeveer dezelfde 
kosten als nu). Er komt mogelijk een nieuwe subsidie waarbij € 5.000 korting per woning wordt verkregen 
bij een gebiedsgerichte aanpak.

De informatiebijeenkomsten die voor november gepland waren, zijn verplaatst naar januari. 
Reden is dat het Toekomstplan Gaasperplas in december aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel 
Zuidoost wordt voorgelegd. Na vrijgave door het Dagelijks Bestuur wordt het plan openbaar 
gemaakt voor consultatie.
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VAN HET BESTUUR: december 2019
Het bestuur en de commissie Woonomgeving zijn 
bezig geweest voor het laten renoveren van de 
twee trapveldjes aan de Cornelis Aarnoutsstraat 
en in de Lambert Rimastraat. Daarvoor hebben 
Astrid Roijen en Wim Eendebak een gesprek 
gehad met Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanan-
sing. Het stadsdeel heeft het verzoek onderzocht. 
Helaas bleken er momenteel geen middelen 
beschikbaar te zijn. Wel gaat men kijken of er vol-
gend jaar middelen kunnen worden vrijgemaakt. 
Wordt vervolgd.

De traumaheli is de afgelopen tijd tweemaal 
uitgerukt in Gein3dorp. Een keer in de Cornelis 
Aarnoutsstraat en een keer op het Jan van der 
Neuthof.  De aanschaf van onze AED’s bleek 
geen miskoop te zijn, want deze is gebruikt op het 
Jan van der Neuthof.

Het buurtfeest ‘Fijn in Gein’ in september was iets 
anders van opzet, maar het bleek een geslaagde 
dag te zijn geweest waar we bij aanwezig waren. 
Bij het schrijven van dit stuk kijken we uit naar de 
eerste kerstmarkt op zaterdagmiddag 14 decem-
ber bij Eben Haëzer voor inwoners van Gein en 
voor bewoners van Eben Haëzer. Ook hieraan 
werken we mee. 

Het bestuur is bezig om nieuwe commissies op 
te richten onder de commissie Woonomgeving: 
commissie Veiligheid en commissie Groen-na-
tuur-milieu.  

Tevens zoekt onze commissie Duurzaamheid hulp. 
Wie wil meedoen in deze commissies? Aanmelden 
kan bij secretariaat@gein3dorp.nl

In september is Wim van der Poel ons ontvallen (zie 
elders in de Gein3dorper). Ook Jo Fehres is onlangs 
overleden. Zij en haar man Henk, die vorig jaar over-
leden is, hebben jarenlang uw Gein3dorper bezorgd.  
Wij wensen de families veel sterkte met dit verlies.

Heeft u de nieuwe website van de vereniging: 
www.gein3.nl al bezocht? Bianca Mögling, Ad Grool en 
Wim Eendebak hebben hiervoor gezorgd. Laat gerust 
weten wat u hiervan vindt. De website wordt nog ver-
der uitgebouwd en geoptimaliseerd.

Ongetwijfeld weet u dat Gein3dorpers lid kunnen 
worden van de Vereniging Gein3dorp. Voor geïnte-
resseerden buiten Gein 3 bestaat de mogelijkheid om 
donateur te worden. Het minimumbedrag om donateur 
te worden is € 5,00. Wij hebben inmiddels de eerste 
donateur welkom geheten. En hebt u de contributie 
voor het lidmaatschap nog niet overgemaakt? Het kan 
nog dit jaar (vermeldt wel uw adres).

Namens het bestuur wens ik u fijne feestdagen en wij 
zien u graag op onze traditionele nieuwjaarsreceptie 
op zondagmiddag 12 januari 2020!

   Astrid Roijen
       voorzitter/secretaris

Uitnodiging voor alle Gein3dorpers
Het bestuur van de Vereniging Gein3dorp nodigt u graag uit voor de
Nieuwjaarsreceptie Gein3

Op zondag 12 januari 2020
14.30 – 17.00 uur

In ABBS Het Gein, Cornelis Aarnoutsstraat 80

Met presentaties en optredens van buurtorganisaties en een loterij.

Toost met het bestuur op 2020, het jaar dat Gein3dorp 35 jaar bestaat!

 Leden van Vereniging Gein3dorp krijgen 2 gratis consumpties.
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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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 Berno Knoops - Wijkagent Gein 1 en 3
Wijkagent: de “buurtregisseur”
In Nederland is het vanzelfsprekend dat een wijk-
agent aanwezig is in de woonbuurten. De wijkagent 
heeft een regietaak: mensen, organisaties en in-
stanties bij elkaar brengen en zorgen dat in samen-
werking acties worden uitgevoerd. De wijkagenten 
krijgen dan ook een specifieke opleiding zodat zij 
voldoende zijn toegerust om deze taak te kunnen 
uitvoeren. De wijkagent in de politieeenheid Am-
sterdam is vrijgesteld van andere politietaken om 
zich zo volledig op het wijkgericht werken te kun-
nen richten. De politiek vindt de rol van wijkagent 
belangrijk: weten wat er speelt in de wijk vormt de 
basis voor veiligheid, vrede en verbinding. 
Het basisteam Zuidoost Gaasperdam werkt wijkge-
richt en heeft het gebied opgedeeld in vier clusters. 
Elke cluster is toegewezen aan ongeveer 10 politie-
mensen waaronder 2 wijkagenten. Berno Knoops is 
dat voor Gein 1 en Gein 3. De bedoeling is om de 
andere collega’s binnen een cluster meer wijkge-
richt te laten werken. Hierdoor wordt het wijkgericht 
werken dan breder gedragen. Dit is een traject van 
langere tijd en vergt een omslag in het denken van 
collega’s. Deze omslag krijgt nu wel gestalte; zo 
zijn bij publieksactiviteiten van de politie meerdere 
collega’s van een cluster aanwezig. 

Rol wijkagent
‘Kennen en gekend worden’ is voor de wijkagent 
essentieel: praten met bewoners, winkeliers, orga-
nisaties. Hierdoor weet de wijkagent wat er speelt 
in de wijk. De politie beschikt over feitengegevens, 
zoals van incidenten en aangiften. Naast feiten gaat 
het ook om de beleving van bewoners. Dat is ook 
de rol van de wijkagent: een beeld krijgen van de 
beleving van wijkbewoners als het gaat om veilig-
heid, overlast en problemen. 
‘Kennen en gekend worden’ is lastig wanneer groe-
pen niet goed zichtbaar zijn. Zo proberen jeugd-
groepen die kinderen afpersen, om buiten het zicht 
van de politie te blijven door bijvoorbeeld social 
media te gebruiken. Het is belangrijk bijtijds dit 
soort bedreigingen tegen te gaan. Goede contacten 
met bewoners en winkeliers helpen daarbij, evenals 
voorlichting op scholen, te beginnen in de hogere 
groepen van basisscholen. Dan kunnen ouders 
worden betrokken, want jongeren steken elkaar aan 
qua gedrag. Daders die vaker in de fout gaan moe-
ten strenger worden aangepakt. Het valt een slacht-
offer niet uit te leggen wanneer een dader na drie 
aanhoudingen de volgende dag alweer op straat 
loopt. Die daders moeten de consequenties van 
hun gedrag ervaren. Daarover wordt nagedacht, zo-
als betrekken van ouders naast een betere
aanpak van dader en bescherming van slachtoffers.

 Verschillen binnen Gein
De criminaliteit en de problemen zijn per buurt ver-
schillend. Naast de kille criminaliteitscijfers op wijkni-
veau is een verdiepingsslag op buurtniveau nood-
zakelijk. Zo kent Gein 3 laagbouw en koophuizen, 
waardoor er betrokkenheid en sociale oplettendheid 
is. Aan de andere kant houdt dit een hoger risico in op 
woninginbraken overdag vanwege werkende twee-
verdieners. Het is dan van belang dat de wijkagent 
naast de feiten ook de (beleving van) bewoners kent 
om te komen tot een goede aanpak, zoals preven-
tieve verlichting of afsluiten van stegen en gangen. 
In andere Gein-buurten zijn er vooral huurwoningen 
van woningbouwverenigingen. Daar komen andere 
problemen voor zoals diefstal en geweld. Maatwerk 
in overleg met bewoners is daarom altijd nodig om te 
komen tot een aanpak. De cijfers en feiten vormen 
de basis, maar pas in combinatie met belevingsbeel-
den van bewoners is een effectieve aanpak mogelijk: 
samen kijken wat te doen. Het Bewonersplatform Gein 
fungeert hierbij als een soort Geincollectief waarmee 
de politie kan afstemmen.

Bewonersbijdragen
Bewoners kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan 
een veiliger buurt: vele ogen zien immers meer. Een 
heel handig hulpmiddel is de telefoonapp ‘Verbeterde-
buurt’. Lantaarnlamp kapot, gevaarlijke verzakkingen 
in het trottoir, afval illegaal gestort? Maak een melding 
met de app inclusief een foto en de locatie. De ge-
meente en politie krijgen dan een actueel beeld van 
zaken die mis zijn. Dat maakt adequater handelen en 
repareren mogelijk. Als dat handelen en repareren te 
lang uitblijft, kan dit het beste via het Bewonersplat-
form Gein worden aangekaart. Het Bewonersplat-
form heeft contact met  de gebiedsmakelaar van de 
gemeente. Deze kan er dan achteraan gaan. Goede 
communicatie en korte lijnen zijn essentieel. 
Buurtapps vormen een goede aanvulling, maar zijn 
geen vervanging van persoonlijke contacten van de 
wijkagent. De basis is dat mensen elkaar kennen, 
vertrouwen en vinden.
   
Contact met wijkagent 
Berno Knoops:   
* telefoon: 0900 8844 
* mail: berno.knoops@ 
           politie.nl
Contact met Bewonersplat-
form Gein: 
bewonersplatformgein@
        gmail.com
Buurtapp voor meldingen 
(problemen en ideeën): 
         Verbeterdebuurt
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Omdat de echtgenoot van Liljana vaak thuis is, heeft 
hij de meeste tijd en aandacht voor Bambi. Liljana 
staat op een liefdevolle tweede plaats in de ‘roedel’. 
Ze geniet elke dag weer van Bambi die soms heel 
verrassend kan zijn; heel eigengereid maar ook vro-
lijk en heel schattig een pootje in de lucht houdt. Ook 
kan Bambi haar baas soms intens aanstaren. Wat 
gaat er dan in haar koppie om?
Opvallend was ook dat Bambi tijdens een wandeling 
in het park naast haar baas op het zitbankje plaats-
nam in plaats van met de andere honden te gaan 
spelen. Ze is voorzichtig in een vreemde omgeving. 
Met een speciaal woef-geluidje laat Bambi heel goed 
merken wat ze wil en niet wil. Of ze waarschuwt met 
kleine bijtjes. Je mag haar bot en speeltje niet afpak-
ken en ze wilt niet worden opgetild. 
Liljana vindt het belangrijk om de hond te kunnen 
‘lezen’ en haar lichaamstaal goed te begrijpen. De 
hondenprogramma’s op tv van o.a. Cesar Millan heeft 
haar daarbij geholpen. Maar gedragen worden in een 
tas vindt ze geweldig. Rijden met de tram, bus en 
metro vindt ze ook helemaal leuk. Liljana tooit Bambi 
soms met een soort bandana met daarop “killer” als 
leuk detail.

Liljana benadrukt dat zij en haar man in de omgang 
met Bambi makkelijk en open zijn, duidelijk, lief en 
zachtaardig, maar ook direct. Zoals zij omgaan met 
mensen, willen zij ook om met hun hond omgaan. 
Bambi is al op leeftijd en Liljana realiseert zich dat 
hun hond er niet meer zo lang zal zijn. Wellicht zijn er 
nog enkele jaren om van haar te genieten. Liljana wil 
echter geen nieuwe hond meer in de toekomst. Ze is 
heel dankbaar voor alle mooie jaren en alle herinne-
ringen met zo’n bijzondere hond als Bambi.
         Nelleke Snel

DIERBAAR
Het vlinderhondje van Liljana
Bambi is een rustig, maar eigenwijs en slim vlinder-
hondje. De lange haren aan haar oren doen den-
ken aan een vlinder. Het ras ‘Papillon’ (Frans voor 
vlinder) komt van oorsprong uit Frankrijk en was in 
het verleden populair bij de Franse adel. Het ras is 
minder doorgefokt dan andere populaire kleine hon-
denrassen, waardoor Liljana liever voor dit ras wilde 
kiezen. Bambi was als pup een cadeau voor de 14e 
verjaardag van Liljana ’s dochter. De aanschafkos-
ten voor Bambi werden door vrienden, grootouders 
en ouders bij elkaar gelegd, in totaal zo’n 1000 euro. 
Dat is alweer 13 jaar geleden en inmiddels is Bambi 
een oude dame. 
Ze heeft ook al diverse kwaaltjes te verduren gehad, 
zoals een blaasontsteking die veel pijn veroorzaak-
te. Ze krijgt daarvoor speciale voeding en nu gaat 
het weer goed. Twee jaar geleden kreeg ze een TIA 
en het afgelopen jaar is er een tumor verwijderd. Het 
is een heftige tijd geweest. Langzaamaan is Bambi 
van alles hersteld en oogt ze weer vrolijk en actief. 
Ze is zelfs een klein beetje te dik. 

Heeft u een kat, kip, konijn, 
kanarie, goudvis, hamster of 
hond met een verhaal? Meldt dit aan 
Nelleke Snel via redactie@gein3dorper.nl

Bambi is dol op eten en is daar ook zeer op gefo-
cust. In verband met de blaasontsteking krijgt ze 
speciaal hondenvoer en ook wel eens wat tomaat, 
aardbeien of wat radijs. Aardappelschillen vindt ze 
geweldig lekker. Maar het is wel eens gebeurd dat 
ze restjes likeur uit een glaasje heeft schoongelikt. 

Een grappige gebeurtenis was toen Bambi een mas-
cara te pakken heeft gekregen en deze helemaal 
kapot heeft gekauwd. Haar bekje was er volledig 
zwart van. Kennelijk was er iets aan de mascara dat 
ze heerlijk vond ruiken. Het familiegrapje is nu om 
alle bezoekers te waarschuwen alle mascara uit de 
tas te verwijderen omdat Bambi die weet te vinden.

Bambi is een hond van vaste gewoonten: spelen, 
uitlaten en dutjes doen op vaste tijden. Soms is ze 
ook een luiwammes. Dan wil ze tijdens het uitla-
ten niet verder lopen en vindt ze dat de wandeling 
wel lang genoeg heeft geduurd. Als het regent blijft 
ze liever binnen. Liljana is voorzichtig en houdt de 
kleine Bambi bij het uitlaten het liefst aan de lijn. 
Hierdoor heeft Liljana controle als grote honden uit 
de buurt wat al te opdringerig zijn.
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Gong Xi Fa Cai - Gelukkig Nieuwjaar
Amsterdammers, die veel in de Nieuwmarktbuurt 
komen, hebben ze wel eens gezien, drakendansen 
ergens in de loop van januari. Ze luiden het Chinese 
Nieuwjaar in. 

Wordt Chinees Nieuwjaar ook in Gein 3 gevierd?  
Niet zichtbaar op straat. Er wonen wel mensen die 
hun roots in China hebben. Met Sue is hierover een 
gesprek gevoerd. 

Sue woont nu in Gein, samen met haar zoon. Tot 
haar 6e jaar woonde ze in Wenzhou. Haar oom ging 
als eerste naar Nederland. Hij heeft ervoor gezorgd, 
dat ook haar ouders in Nederland kwamen. Het was 
in de tijd dat Chinese restaurants zich overal in Ne-
derland verspreidden. Sue is opgegroeid in Drente. 
Na schooltijd was meehelpen in het restaurant heel 
logisch. 

Sue vertelt over de gewoonten in China. Op de laat-
ste dag van het jaar moet het huis grondig worden 
schoongemaakt. Het staat symbool voor het gegeven 
dat je het oude achter je laat en een nieuw begin 
maakt in het nieuwe jaar. 

Op oudejaarsavond ga je naar de familie van de man. 
Er wordt samen gegeten. De kinderen krijgen alle-
maal een rode envelop met geld. 
Op eerste nieuwe dag van het nieuwe jaar gaat 
iedereen naar de familie van de vrouw om elkaar 
een voorspoedig nieuwjaar te wensen. Rood staat 
voor geluk. De kleur komt verder ook veel voor in de 
versieringen en het eten.

Familie is in China heel belangrijk. Daarom reist men  
soms het hele land door om familieleden te ontmoe-
ten. 

De traditie om Chinees Nieuwjaar te vieren met Dra-
kendansen heeft Sue niet van huis uit meegekregen. 
Bij haar ouders ging op de Nederlandse oudejaars-
dag het restaurant om 8 uur dicht. Daarna werd er 
met de hele familie oud en nieuw gevierd met een 
aantal Chinese tradities. Belangrijk was het eten en 
het geven van een rode envelop met geld aan de 
kinderen. En soms werd vuurwerk afgestoken. Vooral 
jongeren deden dat. De moeder van Sue las altijd 
uitgebreid de voorspellingen voor het nieuwe jaar in 
de Chinese horoscoop. 

Nu Sue in Amsterdam woont viert ze het minder 
uitgebreid. Wel eet ze op ouderjaarsavond samen en 
de moeder van Sue zorgt ervoor dat haar kleinzoon 
elk jaar een rode envelop met geld krijgt. De keuken 
waaruit Sue kookt is de streekkeuken van Wenzhou. 
Die bestaat uit een schotel groente en schotels met 
garnalen, vlees en kip. Het vlees wordt gedipt in 
sojasaus.

Chinese sterrenbeelden hebben andere figuren dan 
westerse sterrenbeelden. Komend jaar wordt het jaar 
van de rat. Volgens Sue is de rat ambitieus, heeft een 
goede neus voor geld verdienen en is een familie-
mens. De officiële datum voor Chinees nieuwjaar is 
25 januari 2020.
   Dini Dijkman
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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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Anja gaat weer op tekenles 

Waarom heb je gekozen voor tekenles?
Ik vind tekenles erg leuk en gezellig, maar vooral ook 
heel erg leerzaam.

Wat leer je dan allemaal?
Bij het tekenen is het belangrijk dat je goed leert kijken 
naar de vormen van het voorwerp dat je tekent, maar 
ook naar de verhoudingen. Bijvoorbeeld dat je niet een 
hoofd tekent met hele grote oren en hele kleine oogjes, 
maar alles zo dat het goed bij elkaar past.

Verhoudingen? Dat klinkt erg ingewikkeld
Ja, dat dacht ik in het begin ook, maar ik snapte al heel 
snel wat de tekenjuf Joke bedoelde. Soms leer je ook 
dingen met moeilijke namen zoals ‘perspectief’, maar 
ook dat is eigenlijk best makkelijk als het wordt uitge-
legd: bijvoorbeeld met een rails van de trein die zo naar 
elkaar toe lopen bij de horizon.

Maar wat is er dan zo leuk aan?
Het is echt leuk dat je al heel snel een mooie tekening 
kunt maken, ik heb bijvoorbeeld mijn moeder nagete-
kend van een foto. Hij leek echt heel erg goed en die 
tekening mag je dan mee naar huis nemen. Mijn moe-
der was heel erg trots op me.

Moet iedereen hetzelfde tekenen?
Nee, je mag zelf kiezen. De juf heeft meestal wel een onderwerp, bijvoorbeeld: dieren. Maar je mag dan 
zelf bepalen of je een poes of een paard gaat tekenen.

Waar maak je die tekening mee?
We tekenen met houtskool en zacht pastelkrijt. Houtskool is natuurlijk zwart, maar het pastelkrijt heeft aller-
lei kleuren waardoor je ook leert hoe je die kleuren kunt mengen op het papier.

Mislukt het nooit?
De ene keer gaat het beter dan de andere keer, maar het mislukt nooit echt omdat de juf je altijd helpt en 
aanmoedigt als het soms niet zo goed gaat. Aan het eind heb je toch altijd wel een leuke tekening om mee 
naar huis te nemen.

Voel je je al een beetje een kunstenaar?
Ha, ha, nou zo ver is het nog niet. Maar ik ben altijd wel trots als mijn mooiste tekening in de expositie 
hangt in de centrale hal van de school aan het eind van de tekencursus. Ook zijn mijn werkstukken te zien 
op de website atliervanhaaren.nl
      Atelier van Haaren

Naast tekenen en schilderen zijn er voor 
bewoners van Gein 3, jong en ouder, 
diverse activiteiten te doen. 
Een overzicht kunt u vinden op onze nieuwe 
website www.gein3.nl op pagina Activiteiten.

GEIN 3: BUURTACTIVITEIT
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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.

Beste buurtbewoner,

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, woning- 
                 vergroting en het realiseren van een andere indeling 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



Winter 2019 23

MEDEDELINGEN
VIERING 5 MEI - de verzetshelden van onze straten in Gein 3
Het Parool is: blijf Trouw aan de Waarheid in 
Vrij Nederland.
Met deze regel onthoud ik al jaren wat de be-
langrijkste verzetskranten waren in de Tweede 
Wereldoorlog. Ik ben Ruud Sondervan, docent 
geschiedenis en oud bewoner van de Cornelis 
Aarnoutsstraat. Sinds enige tijd ben ik betrokken bij 
de voorbereidingen van de feestelijke viering van 
35 jaar Gein3dorp en 75 jaar Bevrijding op 5 mei 
2020. Ik ben bezig een boekje te schrijven over de 
straatnaamgevers van Gein3dorp. De bedoeling is 
om dit op 5 mei 2020 te presenteren. Zet de datum 
alvast in uw agenda.
Op 17 oktober 1984 besloot de Amsterdamse 
gemeenteraad de straten in de nieuwbouwwijk 
Gein3 te vernoemen naar mensen die werkten voor 
de illegale Amsterdamse pers tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De 20 straten zijn vernoemd naar 
verzetshelden die hun leven hebben gegeven voor 
onze vrijheid. Ieder van hen was betrokken bij een 
van de verzetskranten, als drukker, schrijver of 
verspreider.

Van Het Parool: Willem Gerrese, Willem Gerten-
bach, Pieter van der Meulen, Lambert Rima en Jan 
Somer.
Van Trouw: Siebren van der Baan, Jacob Krüse, 
Helena Kuipers-Rietberg, Jan Nauta en Hendrik 
Veldhuis.
Van De Waarheid: Cornelis Aarnouts, Gerrit van den 
Bosch, Hendrik Godfroid, Jelle Posthuma en Corne-
lis Schuurman.
Van Vrij Nederland: Hendrik Hos, Anne Kooistra, 
Jan van der Neut, Johan Schamp en Maria Snel.

In Ons Amsterdam van 1985 staan deze verzetshel-
den op pagina 85. Daarmee begint de geschiedenis 
van Gein3dorp. 

Ik heb inmiddels al heel wat informatie verzameld 
over onze verzetshelden en over de illegale pers. 
Mogelijk hebben Gein3dorpers nog meer informatie.

  Ruud Sondervan

Oproep
Heeft u gegevens over de 20 verzetshelden waar de straten in Gein3 naar vernoemd zijn, 
geef dit dan door aan Ruud Sondervan.  U kunt een afspraak maken om materiaal op 
te halen of voor een gesprek. Of u kunt materiaal sturen en mailen naar:
Ruud Sondervan, Molenkade 39, 1115 AB Duivendrecht, tel. 020-3681830 of 
06-11506734, mail: rudolfs@upcmail.com

Enkele van de bezorgers die de Gein3Dorper bij u thuis brengen 
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   BETALINGSVERZOEK CONTRIBUTIE  
 Dank als u het lidmaatschapsgeld 2019 heeft betaald. Nog niet van gekomen? Dan kunt u de contributie
 van € 7,50 per jaar (meer mag natuurlijk ook) overmaken naar NL43 INGB 0005 9143 06 (vermeldt wel 
 uw adres). Als u in de buurt van Gein 3 woont kunt u donateur worden vanaf € 5 per jaar, onder vermelding 
 van uw adres. U ontvangt dan thuis de Gein3Dorper.

 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 maart.
  Heeft u kopij?
  Mail die dan uiterlijk 1 maart 2020 
         (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). 


