
Het zeven-koppige theatergezel-
schap, dat bestaat uit muzikanten 
en spelers, wordt wekelijks ver-
sterkt door een lokaal talent. Tij-
dens de voorstelling komt buurt-
gerichte problematiek aan de orde. 
“Het is kwaliteitstheater met een 
laagdrempelige insteek. Het ver-
bindt de yup, de immigrant, de 
ouder bewoner en de student. Zo 
wordt het een intieme belevenis 
met buurtgenoten. Achteraf kun-
nen ze samen napraten en genie-
ten van een schappelijke geprijsd 
drankje”, vertelt regisseur Kees 
Scholten. Een heel ander leuk de-
tail is dat lokale ondernemers hier 
hun reclamespots live kunnen la-
ten spelen. 

Hoe hou je vandaag de dag nog 
een wasserette draaiende? In tij-
den waarin het kleine onderne-
merschap steeds lastiger wordt, 

breken Koos en Yfon hun hoofd 
erover. Buurmeisje Yasmine komt 
ineens met een idee. Wat als ze 
de ruimte ‘s nachts nou eens ver-
huren als airbnb? Er draaien 
dan toch geen wasmachines. Een 
prachtig plan! Maar als het een-
maal zover is, maakt een onver-
wachte gast meer bij Yfon los dan 
Koos lief is. Dit kan hij niet op zich 
laten zitten. En wat vindt hun 
bastaardhond Tarzan hier eigen-
lijk van? Zes avonden lang zijn de 

avonturen van eigenaren Koos en 
Yfon en hun airbnb-gasten te vol-
gen in zes hilarische afl everingen.

Bewoners van de Molenwijk kun-
nen samen onder begeleiding 
naar De Wasserette lopen. Op de 
voorstellingsavonden staat er om 
19.45 uur bij de verschillende 
parkeergarages van de fl ats, een 
vrijwilliger klaar die de bezoekers 
meeneemt naar het theater. Na 
afl oop loopt iedereen ook samen 

weer terug om 21.30 uur. Met een 
Huisvuilpas krijgen bezoekers 
korting op de toegangsprijs. In de 
Molenwijk in Amsterdam-Noord 
betaalt men op vertoon van de pas 
2 euro in plaats van 3.

Zesdelige theatersoap De Wasserette in de Molenwijk

Nazanin Taheri (buurmeisje Yasmine) en de regisseur Kees Scholten in de ruimte die nog omgetoverd moet 
worden tot een heus theater. (Foto: Rodi Media/WR)

Wie ouder wordt kan problemen 
krijgen door medicijngebruik. 
Het lichaam reageert anders 
op medicijnen dan vroeger. Ook 
worden misschien verschil-
lende medicijnen gebruikt die 
elkaar beïnvloeden. Bij het ou-
der worden verandert de manier 
waarop het lichaam reageert 
op medicijnen. Senioren kun-
nen dan ook eerder last krijgen 
van bijwerkingen zoals vallen, 
verwardheid en sufheid. Deze 
middag gaat het vooral over het 
gebruik van slaap- en kalme-
ringsmiddelen en pijnstillers, 
zowel voorgeschreven medicij-
nen als zelfzorgmedicijnen. Er is 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen en de apotheker geeft 
ook tips die het medicijngebruik 
gemakkelijker maken. Aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis. Aan-
melden is prettig, maar niet 
noodzakelijk.

Jaap Goede van de Goede Stek 

heeft zeker als nazaat van het 
roemrijke geslacht Goede uit Land-
smeer iets met bouwwerken uit het 
verleden, die in opdracht van de fa-
milie werden gebouwd en bewoond. 
Het behoud van oude panden, het 
conserveren en restaureren ervan 
gaat hem aan het hart. Het feit, 
dat er zo weinig historische pan-
den behouden gebleven zijn omdat 
de sloophamer in het verleden en 
ook tegenwoordig nog vaak gehan-

teerd mocht worden, heeft hem 
op het gebied van behoud van het 
cultureel bouwerfgoed gevormd. 
Zijn eigen pand Café De Goede 
Stek aan de Dorpsstraat 24, in op-
dracht van zijn voorvader Cornelis 
Dirksz Goede in 1861 als dubbel-
woonhuis gebouwd door Hartog de 
timmerman, heeft hij in oude stijl 
gerestaureerd. “De originele bouw-
tekening van ons pand heb ik nog 
in mijn bezit. Je krijgt respect voor 
de mannen die toentertijd  alles zo 
mooi met de hand  met potlood en 
liniaal  tekenden. Waarschijnlijk 
zijn ook de ornamenten, waarvan ik 
het origineel bij de restauratie van 
de dakkapel tegen kwam ook van 
zijn hand. Toen ik tien jaar geleden 
eigenaar werd van het pand heb ik 
naar voorbeeld van een oude foto 
uit begin vorige eeuw op De Goede 
Stek allemaal ornamenten laten 
aanbrengen. Het zijn allemaal  re-
plica’s, maar mooie symbooltjes van 
een vroegere tijd.”

Antiek ornament schittert in De Goede Stek. (Foto: aangeleverd)
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