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Sinterklaas is terug naar zijn basis, de 

Kerstman komt eraan. Piet is met Sint 

meegegaan of blijft hij schoorstenen ve-

gen in Nederland? Sinterklaas was in 

de 3e eeuw n.C. bisschop van Myra dat 

toen in het Romeinse Rijk lag. In Europa 

dus. Ieder jaar in november en december 

maakt hij bijna overal in ons hele wereld-

deel zijn opwachting. In Nederland  nam 

hij in de 19e eeuw een knechtje in dienst, 

een schoonsteenvegertje Piet genaamd, 

bijnaam Zwarte Piet, omdat hij vol roet-

vegen uit de schoorstenen kwam. 

Sint galoppeert nog steeds over de daken 

als de Germaanse god Donar en Piet 

glijdt  immer routineus door schoorste-

nen. De Kerstman komt met Kerst. Zijn 

oorsprong is Sinterklaas, die in het hoofd 

van Europese emigranten meetrok naar 

Amerika. Daar werd hij gemetamorfo-

seerd tot het vierkante kerstmannetje met 

de dikke kop en het kekke baardje dat hij 

nu is. Zo wordt Europees cultureel erf-

goed naar Amerika geëxporteerd en daar 

omgevormd om in die nieuwe gedaante 

weer in Europa te worden geïmporteerd. 

Ook de kunst ondergaat dat lot: 

• expressionisme is getransformeerd in 

popart: Andy Warhol

• Rap vindt zijn origine in de hiphop. 

• Het opknappen van vervallen wonin-

gen en wijken begon in Europa om 

terug te keren uit  Amerika als gentrifi-

cation: opgewaardeerde woningen voor 

de kapitaalkrachtigen, onbereikbaar 

voor anderen.

De Kerstman hebben we inmiddels zo lief 

dat hij Sinterklaas wegdrukt naar de bal-

lenbak. Daar worden hij en zijn knechtje 

tot kop van jut gemaakt door mensen die 

onbekend zijn met de Europese en met 

name Nederlandse geschiedenis. Piet 

is oorspronkelijk gebleven. Hij is niet 

door de Amerikaanse mangel gehaald. 

Helemaal zwart kan hij niet zijn in ons 

kikkerlandje waar de zon zelden schijnt, 

maar zijn gezicht zit vol roetvegen. Ten-

slotte was en is hij schoonsteenveger en 

daar word je zwart van. 

 
Julius

COLUMN

Op 8 december organiseert een en-
thousiaste groep vrijwilligers en 
professionals onder de naam  ‘Het 
levensboom-collectief’ van 11:00 – 
16:00 uur een winterfeest voor buurt-
bewoners op het Ontmoetingseiland 
in het Gijsbrecht van Aemstelpark. 

Stadsdeel Zuid heeft een paar weken 
geleden twee schaaktafels geplaatst, 
een damtafel en een mens-erger-
je-niet tafel, allemaal voorzien van 
zitplaatsen. Tenslotte is er een ronde 
pingpongtafel, heel bijzonder, ook 
geschikt voor picknicks (zelf je klap-
stoel meenemen!). Deze nieuwe ele-
menten worden feestelijk geopend op 
het Winterfeest. De mogelijkheid om 

Winterfeest in Buitenveldert

Groene dynamiek op Zuidas

De bomen en het gras bovenop 
de fietsenstalling van het Gustav 
Mahlerplein verzachten de rechte 
lijnen van gebouwen. De onderlig-
gende buizentunnel is zo gecon-
strueerd dat wortels er geen last 
van hebben. 

‘Het zijn eigenlijk grote plantenbak-
ken,’ legt Groenman Jeroen Assen uit. 
‘En om dat allemaal de juiste hoeveel-
heid water te geven worden compu-
ters ingezet.’ Collega Mai van der 
Heide voegt er aan toe dat het groen 
in Zuidas ingezet wordt op drie waar-
den: de gebruikswaarde, belevings-
waarde en / of toekomstwaarde. Het 
is ook goed voor insecten, zoals wilde 
bijen. Actueel is het langer vasthou-
den van regenwater, zodat het gelei-
delijk kan worden afgevoerd. 

Om diezelfde reden promoot het 
Groenteam daktuinen, bij voorkeur 
toegankelijk voor personeel en / of 
bewoners. We wandelen naar de 
Beethovenstraat en staan stil in het 
Beatrixpark, naast het AKZO gebouw. 
Daar ligt een wilde tuin met bankjes, 
een uitstekende lunchplek bij mooi 
weer. Door de grote variatie aan plan-
ten blijft het beeld elk seizoen inte-
ressant. Wie weet wat daar voor span-
nende zaken worden gedaan.

Terug naar de overkant van de Beet-
hoven, waar de inmiddels bekende 
‘Boomtonde’ letterlijk in de weg 
staat, bijna een held, symbool van de 
spanning tussen groen en steen. De 

boom maakt deel uit van een groep 
die moet blijven, tot ongenoegen van 
menig wegenbouwer. Dat ligt anders 
voor de 14.400 stuks langs de A10 die 
op dit moment worden gekapt. Wel-
iswaar komt er weer groen voor in 
de plaats, maar minder. Het dak van 
de fietsenstalling op de vijfhoek zal 
worden omringd door 68 bomen. Zo 
ontstaat een harmonieuze overgang 
tussen de Minervalaan en de Noord-
grens van Zuidas. We eindigen onze 
rondgang op het Zuidplein, waar de 
plantenbakken duidelijk een sociale 
functie hebben. Stadsgroen is en blijft 
belangrijk, noteer dat even.

Ferry Wienneke

Ferry Wienneke een jeu-de-boulesbaan aan te leggen 
wordt nog onderzocht. Het levens-
boom-collectief wil in de toekomst 
meer activiteiten en optredens gaan 
organiseren op het Ontmoetingsei-
land. Het doel is om meer levendig-
heid op het eiland te stimuleren, om 
zo de ontmoetingsfunctie van het ei-
land nieuw leven in te blazen.
Ten tijde van het ter perse gaan van 
deze krant was het programma nog 
in ontwikkeling. Voor meer informatie 
zie de twee vitrinekasten bij het Ont-
moetingseiland, de hal van het Huis 
van de Wijk en de website van het Huis 
van de Wijk. Zeker is dat er van alles 
te doen en beleven zal zijn voor jong 
en oud.  Alle buurtbewoners zijn van 
harte uitgenodigd om langs te komen 
op het ontmoetingseiland op zaterdag 
8 december!Het Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Amstelpark, met tafeltennis- en schaaktafel.

‘Boomtonde’ in de Beethovenstraat (foto rechts).
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Winterwilgen (Trijny Wilkes)

Adverteren in de Wijkkrant?
De Wijkkrant wordt huis aan huis 
verspreid in Buitenveldert/Zuidas en 
de Prinses Irenebuurt in een oplage 
van 17.000 exemplaren. Informatie 
over advertentiemogelijkheden en de 
gunstige tarieven treft u aan op www.
hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant

Uitgave van het Huis van de Wijk 
Buitenveldert

Redactie Gerdi Wind; Ferry Wien-
neke; Hans Wamsteeker (eindre-
dacteur); Ronald Edens (opmaak); 
Pedro Stempels (fotografie)
Advertenties
Administratie WOCB 020-644 99 36
Vormgeving en opmaak 
Studio Edens
Redactieadres 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP 
Amsterdam. Tel. 020-644 99 36 
Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV 
Telefoon: 020-696 34 34
Bezorging Fietsbrigade VOF
Oplage 17.000 stuks, verspreiding 
huis aan huis in Buitenveldert/Zuidas 
en Prinses Irenebuurt
Mail Wijkkrantredactie@gmail.com 
Web www.hvdwbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op  
dinsdag 2 januari 2019. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
17 december voor 17.00 uur.

Wijn en gedistilleerd
Ruime keuze aan wijn onder € 6,50

Tarani Malbec € 4,45

Kiwi Cuvée Chardonnay € 4,45

Wij bezorgen
bij u thuis

Wijnhandel
The Art of Wines
A.J. Ernststraat 665
020 644 67 67
www.theartofwines.nl

Café

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

www.hvdwbuitenveldert.nl

kom voor een heerlijke 
koffie of lekkere lunch 

naar ons café

De bediening in ons Café is 
in handen van vrijwilligers ♥

vriendelijke prijzen

gemoedelijke sfeer
☺

Het inzenden van kopij en commentaar uit de wijk

Kopij
Als u een idee heeft of een evenement 
of gebeurtenis onder de aandacht van 
de bewoners van Buitenveldert/Zuidas 
wil brengen kunt u daarover kopij (een 
tekst) naar de Wijkkrant sturen. 
De redactie neemt uw kopij, eventueel 
met foto of illustratie, mee in de redac-
tievergadering.

Ingezonden brief
U kunt ook een ingezonden brief 
sturen indien u commentaar hebt op 
wat in de wijk gebeurt of over wat u 

in de Wijkkrant leest.

Kort en bondig
De redactionele ruimte in de Wijk-
krant is beperkt. Bovendien gebeurt er 
veel in Buitenveldert en Zuidas dat om 
aandacht vraagt. Het advies is kort en 
bondig te zijn bij wat u instuurt. Lan-
ge stukken worden of niet geplaatst of 
door de redactie ingekort. Het adres 
is: wijkkrantredactie@gmail.com.
Indien mogelijk verwijst u in uw tekst 
naar een website. 

Bibliotheek  
Buitenveldert
Activiteiten OBA Buitenveldert
Willem van Weldammelaan 5
T: 642 2100 E: buitenveldert@oba.nl 

Buitenveldertse ochtend / Ouderen 
in de Wijk
Donderdag 6 december 11.00-12.00 
uur. Traditiegetrouw in december een 
klassiek concert, ook dit jaar weer ver-
zorgd door Joukeline Sizoo, harpiste.
Toegang € 5.00, met OBA-pas gratis.

Ouderen in de Wijk / Jong Geleerd 
Oud Gedaan
Donderdag 13 december 10.30-11.30 
uur. (Kunst)geschiedenis van Amster-
dam - het Rijksmuseum: de 19e eeuw.

Ouderen in de Wijk / Concert door 
studenten van het conservatorium
Donderdag 20 december 10.30-11.30 
uur. Een muzikale ochtend met jong 

talent. Deze keer: jazz.

Ouderen in de Wijk / Jong Geleerd 
Oud Gedaan
Donderdag 27 december 10.30-11.30 
uur. (Kunst)geschiedenis van Amster-
dam - de Stopera: de 20e eeuw.

Expositie Malka Yamin
Deze maand is een foto expositie te 
zien van Malka Yamin. Ze is geboren 
in Jaffo, Israël en woont nu in Amster-
dam. “Ik zie kosmische betekenis in 
beelden en woorden en de combinatie 
daarvan. Mijn streven is om mensen 
hiervan bewust te laten maken”.

Voorlezen voor peuters en kleuters
Elke woensdagochtend  om 11.00 uur
De kinderen kunnen luisteren naar 
een mooi, ontroerend of grappig 
verhaal. Toegang is gratis. Special: 
woensdag 5 december Sinterklaas 
voorlezen, 11.00 en 15.00 uur.

Sinterklaas bij de OBA 
Breng je schoen op zaterdag 1 decem-
ber naar de bibliotheek en misschien 

Getgetgetverderrie!

Wat een kinderachtige, negatieve, ver-
schrikkelijke column van Julius op de 
voorpagina van de Wijkkrant. (Hand-
haven). Wanneer houdt hij daar nu 
eens mee op? Ga toch fietsen, Julius. 
Frisse wind om je oren en dan voel je 
je vast een stuk beter!
 
Met vriendelijke groeten,

Alma Sargentini-Kraakman

Brieven

stopt Sinterklaas er een cadeautje in. 
Je kan je schoen 5 december weer op-
halen!   
 
English storytelling and Songtime  
Children 0-4 years old. Every Friday 
at 10.00 AM. Come and listen to the 
most fun and exciting stories. After-
wards it’s time fors ome music and 
movement too. Free entrance.
Chistmas special: december 14th!

Nachtreis, een vertelvoorstelling 
van Sahand Sahebdivani in de 
kerstvakantie!
Donderdag 27 december 14.00-14.50 
uur. Doelgroep: Voor kinderen van 6+, 
toegang: gratis met OBA-pas, zonder 
€ 5,00. Nachtreis is het eigen vlucht-
verhaal van Sahand. Hij was nog maar 
drie jaar oud toen hij, tijdens de Iran-
Irak oorlog, door de bergen moest 
vluchten. Voor het eerst heeft hij deze 
avonturen bewerkt voor een jonger 
publiek. De verhalen worden ver-
mengd met de volksverhalen die zijn 
vader aan hem vertelde; het enige dat 
hij uit Iran mee heeft kunnen nemen.Telefoon: 020-4218324   

Buitenveldertselaan 170
Contact:  
info@deamsterdamseboekhandel.nl
Informatie: www.deamsterdam-
seboekhandel.nl;  www.facebook.
com/deamsterdamseboekhandel 

Hou onze website in de gaten voor 
programma-aanvullingen en wijzi-
gingen!

Elke dinsdag 10.00 h Kwartier voor-
lezen uit de leukste prentenboeken 
voor dreumesen en peuters

Spaanstalig voorlezen voor kinde-
ren die de Spaanse taal spreken, 6 
en 20 oktober 10:45 – 11:15 h 2-5j
 
Zaterdag 1 december
15:30-16:30        De Boekenpiet leest 
voor! Toegang gratis.
Je kan ook je schoen ophalen. 
Schoen zetten kan de hele week 
voor 1 december.

Zondag 9 december 
15:00    Pessimisme kun je leren.
Toegang 12,50. 
Inschrijven verplicht.
De bundel “Pessimisme kun je le-
ren” met gedichten en versjes van 
Levi Weemoedt werd samengesteld 
door Özcan Akyol. Hij gaat in De 
Amsterdamse Boekhandel in ge-
sprek met Levi Weemoedt 

KerstKitschKunstKafé
Op 12 december wordt het jaarlijkse 
KerstKitschKunstKafé gevierd met 
de kunstenaars van Kunstgroep Bui-
tenveldert. Tijdens deze avond is de 
finissage van de expositie BUITEN, 
die u tot en met deze avond nog kunt 
bewonderen in het Huis van de Wijk. 
De aanwezige kunstenaars verzorgen 
een verrassingsbuffet en een nieuwe 
wintervertelling is vanavond voor het 
eerst te beluisteren. Muzikale bijdra-
ge is van de tweemansformatie The 
Men-Unplugged, bestaande uit Gerrit 
van der Spaan en George Reijnders. 
Kortom: veel gezelligheid, veel te zien 
en te horen en veel lekkere hapjes!

Waar: Café Huis van de Wijk Buiten-
veldert, A.J. Ernststraat 112.
Zaal open om 19.30 uur, aanvang om 
20.00 uur.

Eindeloze
mogelijkheden
als vrijwilliger

OP 
  ZoeK?

Kom naar één van de spreekuren 
voor vrijwilligerswerk in Zuid! 
www.vca.nu/zuid | 020- 5301220

Hartjes Adv. Buitenveldert 50 x 119 mm.indd   1 20-02-17   14:14

De Amsterdamse 
Boekhandel

Rectificatie

In de Wijkkrant van november stond op pagina drie een fout in het artikel 
Zuidas: wonen begint aantrekkelijk te worden.
NIET de ISA (International School Amsterdam) maar de AICS (Amster-
dam International Community School) verhuist in de toekomst naar de 
nieuwbouw aan de A.J. Ernststraat.
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A.J. Ernststraat 731

De enige echte ambachtelijke Juwelier-Horloger van Buitenveldert 
www.juweliersietzewagenmakers.nl

Tel: 020 - 644 10 61

KORTAF
Dinsdag 4 en 18 december: Sjoelen

U ben van harte welkom bij de sjoelclub 
die vorige maand van start is gegaan. Het 
voornemen is om in competitieverband 
dit ouderwets spannende en vermake-
lijke spel met elkaar te spelen. Dus maak 
die armspieren alvast los en kom sjoelen!
Aanvang: 14.00 – 16.00 uur
Entree: € 2,50 per keer, inclusief koffie 
en thee
Info: 020 - 644 99 36, info@hvdwbui-
tenveldert.nl

ThomasOpen Lunchconcerten 
4 december, Het Mauna Ensemble
Daniel Leenders, viool; Ana Brandao, 
viool; João Abreu, altviool; Dominika 
Kaczmarczyk, cello
18 december, Het Jules Verne trio 
Jan van der Plas, cello; Sara Mazzarotte, 
viool; Stephan Harsono, piano
De concerten beginnen om 12.30 uur en 
duren een half uur, de toegang is gratis.
Meer info: www.thomasopen.nl
Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 
 telefoon 673 81 71

Zondag 30 december: 
Sunday Sounds met Mark Enthoven 
‘Van Sonneveld tot Pavarotti’

Zanger Mark Enthoven valt op door zijn 
warme en imponerende stemgeluid en 
veelzijdigheid. Dit jaar brengt de zan-
ger een eerbetoon aan zijn grote idolen, 
en neemt u mee op een muzikale reis. 
Een verrassend en uniek repertoire met 
de grootste hits. Geïnspireerd door o.a. 
Andrea Bocelli, André Rieu, Tom Jones, 
Frank Sinatra, Willy Alberti, André Ha-
zes, Wim Sonneveld en Ramses Shaffy.
Aanvang: 14.00–16.30 uur
Entree: gratis
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112 to Gelderlandplein
Info: 020-6449936 of 
www.hvdwbuitenveldert.nl

Zondag 6 januari 2019: Nieuwjaars-
brunch met Brooklyn Affair 
Het nieuwe jaar wordt gestart met een 
heerlijke brunch. Op veler verzoek zor-
gen de musici van Brooklyn Affair we-
derom voor een gezellige zondagmid-
dag met o.a ballads & bossa’s. 
Aanvang: 12.00 brunch | 14.00 concert
Toegang: brunch € 8,00 ; concert gratis
Reserveren en info: 020–644 99 36 of 
info@wocbuitenveldert.nl

Doortrappen in Buitenvel-
dert, fietsen zolang het kan
Zo lang als het kan blijven fietsen, met 
zo min mogelijk ongelukken: dat is het 
doel van het programma Doortrappen. 
Na een proefproject in Amsterdam 
Noord zullen er nu ook in Buitenvel-
dert activiteiten worden georganiseerd.  

Senioren weten heel goed hoe ze fiet-
sen. Dat doen ze tenslotte al bijna heel 
hun leven. Maar, ze worden ook ou-
der dus vragen ze zich wel eens af hoe 
lang dat nog goed, veilig en plezierig 
gaat. Iedereen heeft tenslotte wel eens 
twijfel bij dat lastige bochtje, die druk-
ke kruising of dat donkere park. Eén 
ding staat vast: van fietsen naar vrien-
den of familie, langs drukke kruispun-
ten of rustige omwegen, zelftrappend 
of elektrisch, genieten ze alleen als ze 
zeker op hun zadel zitten.

Met een paar simpele maatregelen en 
oplossingen kunnen senioren zeker, 
veilig en plezierig blijven fietsen, zoals 
ze altijd doen. Doortrappen wil oude-
ren bewust maken van de mogelijk-
heden die er zijn om veilig te kunnen 
blijven doortrappen. Doortrappen laat 
zien welke mogelijkheden er zijn om 
direct zelf, met kleine aanpassingen, 
zekerder te fietsen.

Het programma maakt nu onderdeel 
uit van ‘Laat je niet vallen’, het bre-
dere programma valpreventie in Am-
sterdam. Met de opgedane kennis in 
Amsterdam Noord en Buitenveldert 
wil de gemeente in 2019 het program-
ma naar andere gebieden in de stad 
brengen.
In 2019 gaan ook meer andere ge-
meentes in Nederland met het pro-
gramma Doortrappen aan de slag. 
Meer weten? Mail naar 
info@doortrappen.nl
 
Wilt u een Doortrappen activiteit bijwo-
nen? Hou dan de agenda op 
laatjenietvallen.nl in de gaten.

Recent is een medewerker van 
stadsdeel Zuid meegelopen met 
een technische man van woning-
corporatie Ymere die een rondgang 
maakte langs woningen met het 
oog op het verhelpen van kleine 
problemen en het signaleren van 
gebreken. 

Terwijl de onderhoudsmonteur in de 
woning zijn werk deed vroeg de on-
derzoeker de meestal oudere bewoner 
‘hoe het ging’. Er zijn ruim 80 adres-
sen bezocht waarvan bij maar liefst 
90% de bewoner een vraag naar hulp 
of ondersteuning bleek te hebben. Uit 
dit onderzoek kan worden geconclu-
deerd dat veel ouderen in Buitenvel-
dert vroegtijdig ondersteuning, vanuit 
zorg en welzijn, nodig hebben. Huis-
bezoeken zijn daarbij noodzakelijk.

Er werd een scala aan problemen ge-
signaleerd; slechte toegankelijkheid 
van de woning, onveiligheid rond de 
woning, problemen met de verwar-
ming, overlast gevende begroeiing, 
slecht werkende waterkranen maar 
ook verwaarlozing van het huishou-
den en vereenzaming. 
De grootste groep bewoners die be-
zocht werd was 80 jaar of ouder. Veel 
van deze bewoners wonen daar al 
sinds de oplevering van het apparte-
mentencomplex en behoren daarmee 
tot de oudste bewoners van Buiten-
veldert.
Veel van de vragen naar ondersteu-
ning konden worden doorgesluisd 
naar de organisaties op het gebied 
van maatschappelijke dienstverlening 

‘Fijn dat u langs kwam’

of het Sociaal Loket in de wijk. Ook de 
Algemene Hulpdienst Buitenveldert 
werd ingeschakeld.
De onderhoudsmonteur van de cor-
poratie kon ter plekke kleine manke-
menten verhelpen of schakelde een 
aannemer in als het om een grote klus 
ging.

Veiligheid 
Veiligheid is een thema dat bij veel 
bewoners leeft. Mogelijk heeft dat te 
maken met geweldsincidenten die 
in het recente verleden plaats gehad 

hebben. Sommige bewoners hebben 
zoveel last van het gevoel van onvei-
ligheid dat daarvoor ondersteuning 
nodig was van iemand van het maat-
schappelijk werk. Technische voorzie-
ningen zoals een deurspion, sloten of 
intercom konden worden opgepakt of 
besproken met de corporatie of het 
team veiligheid van het stadsdeel. 

Groenonderhoud
Veel huishoudens hebben last van de 
begroeiing rondom de woning. De 
beplanting in de tuin van de bene-
denwoning of de bomen in de open-
bare ruimte zijn te groot geworden of 
worden onvoldoende onderhouden. 
Het zicht naar buiten wordt belem-
merd. Door allerlei beperkingen kun-
nen veel bewoners niet zelf kappen of 
snoeien en moest de gemeente of de 
corporatie worden ingeschakeld.

Hoe gaat het verder?
De instellingen van zorg en welzijn 
in de wijk is gevraagd de ondersteu-
ningsvragen van de bewoners op te 
pakken en het stadsdeel bespreekt 
met hen of er aan gewerkt wordt of 
dat er knelpunten worden ervaren.
De woningbouwcorporatie en het 

Hans Wamsteeker stadsdeel bekijken of de toegankelijk-
heid van de woningen kan worden 
verbeterd  en welke verbeteringen in 
en om de woningen kunnen worden 
aangebracht bijvoorbeeld het ver-
vangen van kranen of een elektrische 
galerijdeur-bediening.
De problemen in de tuinen en het 
openbare groen worden aangepakt 
door de corporatie en het stadsdeel.
De woningcorporatie en het stadsdeel 
gaan de woningen veiliger maken 
door het aanbieden van digitale deur-
spionnen en deur strips.

Maatjesproject
Tijdens dit onderzoek bleek weer 
eens dat er onder de kwetsbare ou-
deren in de wijk veel eenzaamheid 
bestaat door het wegvallen van het 
persoonlijk netwerk van de bewoners. 
Minder dan de helft van de bezochte 
bewoners heeft een goed netwerk van 
familie of vrienden. Daardoor moet 
iemand op eigen kracht hulp vragen 
of organiseren. Dat vraagt grote orga-
nisatiekracht die lang niet altijd aan-
wezig is.
Samen met de Hogeschool Holland 
wordt gestart met een maatjesproject 
waarbij studenten verpleegkunde 
worden gekoppeld aan kwetsbare 
bewoners van dit project die hier be-
hoefte aan hebben. De leerlingen le-
ren van ouderen wat het zelfstandig 
ouder worden betekent en kunnen 
helpen bij het organiseren van onder-
steuning. En zo kunnen de studenten 
enthousiast worden voor het werken 
in de wijk als wijkverpleegkunde.

Praktijkondersteuning van de 
huisarts
Het verdient aanbeveling met de 
huisartsen in de wijk af te spreken 
dat de patiëntenbestanden gescreend 
worden op potentiële problemen bij 
patiënten. Er blijven kennelijk pro-
blemen bij kwetsbare ouderen in de 
wijk onder de radar. Om die proble-
men te signaleren en vroegtijdig aan 
te pakken moet je achter de voordeur 
komen. Met name de Praktijkonder-
steuners van de huisarts (de POH’ers) 
zijn daar bij uitstek toe in staat. Zij 
zijn de vooruitgeschoven post van de 
huisarts en kunnen in het voorstadi-
um van een probleem bij een patiënt 
thuis in actie komen. Dat is goed voor 
de patiënt en voorkomt een dure op-
name bij de Eerste Hulp.

Havikshorst
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Programma v/d 
Kerken

Thomaskerk 
Prinses Irenestraat 36, telefoon 673 81 71
www.thomaskerk.nl

Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur
  2 december  -  Ds. E.J. de Wijer, 
Eerste Advent, Schrift & Tafel               
  9 december  -  Ds. R.J. van Zwieten, Tweede Advent
16 december  -  Ds. E.J. de Wijer, 
Derde Advent, boekentafel 
23 december  -  Mw. Ds. J. van Rijn, Vierde Advent
24 december  -  Ds. E.J. de Wijer, 
Kerstvesper om 17.30 uur
25 december  -  Ds. E.J. de Wijer, 
Kerstmorgen m.m.v. Thomascantorij
30 december  -  Ds. C. van den Broeke
31 december  -  Ds. E.J. de Wijer, Oudejaarsvesper 
om 17.30 uur, Schrift & Tafel

Pelgrimskerk 
Van Boshuizenstraat 560 
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu

Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur                                                                                                   
02-12   -   Ds. H.U. de Vries 
(Oec. Viering in De Goede Herder) 
09-12   -   Ds. G.J. de Bruin (cantatedienst)
16-12   -   Ds. H.U. de Vries 
(Ceremony of Lessons and Carols)
23-12   -   Ds. W.T. Pieterse
24-12   -   Mw. P.J. Versteeg 
(Taizéviering, aanvang 21.00 uur)
25-12   -   Ds. H.U. de Vries (Kerstviering)
30-12   -   Ds. P. Warners 
Elke vrijdag van 16.30 – 18.00 uur 
Kannen en Kruiken.  

Parochie Amstelland, 
locatie De Goede Herder
Van Boshuizenstraat 420. Tel. 642 0843. Dit is ook 
het telefoonnummer van pastor Kint. Website: www.
goedeherderamsterdam.nl
Op zondag begint de viering om 10.30 uur. De viering 
of een woord-, gebed- en communieviering. 

02-12  -  Pastor Ph. Kint (Oec. Viering in De Goede 
Herder)                                              
09-12  -  Pastor E. Jongerden                
16-12  -  Pastor M. Schneeberger
23-12  -  Pastor A. Koot 
24-12  -  Pastor Ph. Kint (kinderdienst, aanvang 19.00 uur)     
24-12  -  Pastor A. Koot en pastor Kint (kerstnacht, 
aanvang 22.00 uur)     
25-12  -  Pastor A. Koot en pastor Kint   
30-12  -  Pastor A. Koot      
31-12  -  Pastor A. Koot 
(oudejaarsdienst, aanvang 17.00 uur)    
Na de viering is er op zondag de mogelijkheid om kof-
fie te drinken en elkaar te ontmoeten. Een keer in de 
vier weken is er een woord-, gebed-, en communievie-
ring op dinsdag. Daarna is er o.l.v. pastor Kint een ge-
loofsgesprek in de pastoreskamer. Elke woensdag om 
9.00 uur: oecumenisch morgengebed (getijdengebed). 
Na afloop kunnen we elkaar met koffie ontmoeten in 
de pastoreskamer.  
             
Parochie Amstelland, 
locatie St. Augustinuskerk,
Amstelveenseweg 965
Tel. 646 06 83
www.augustinusparochie.nl
Eucharistievieringen: zaterdag om 19.00 uur, 
zondag om 10.30 uur
Elke eerste vrijdag van de maand om 9.15 uur: 
eucharistieviering.
Het gehele programma van alle Kerstvieringen en Oud- 
en Nieuwjaarsvieringen in de Augustinuskerk kunt u 
vinden op onze website: www.augustinusparochie.nl 
onder het tabblad ‘Agenda’.

Kerk der Zevende-
Dags-Adventisten
locatie: Pelgrimskerk
Van Boshuizenstraat 560
info: www.adventist.nl 
tel. 06-51560807
Kerkdiensten elke zaterdag, 
de 7e dag van de week:
Bijbelstudie, aanvang 10.00 uur
Eredienst, aanvang 11.00 uur

Andrieskerk
De Christengemeenschap
A.J. Ernststraat 869, tel. 020-6420769
http://amsterdam.christengemeenschap.nl
Kerkdienst: zondag om 10.30 uur.

Oberufer Paradijsspel
Middeleeuws spel over de verdrijving van Adam en Eva 
uit het paradijs, met muziek van Siegfried Thiele. Vanaf 
9 jaar. Zondag 9 december, 12.00-12.45 uur.
Oberufer Kerstspel
Middeleeuws spel over de geboorte van Jezus, met 
muziek van Erwin Schaller. Vanaf 7 jaar. Zondag 23 
december, 16.00-17.15 uur. 

Pinkstergemeente Keerpunt 
God wil jou ontmoeten!!
Elke zondag hebben wij samenkomst om 10.00 uur
Tijdens de dienst is er voor de kinderen créche en 
kinderdienst. Na de dienst drinken we graag een kopje 
koffie of thee met u!
2 december: spreker Harry Zijlstra
16 december: Kinderkerstfeest ‘Het Kerstjournaal’ met 
toneelvereniging Orde der Dwazen
23 december: spreker Jan Barendse sr.
1e kerstdag om 11.00 uur: spreker Harry Zijlstra met 
Keerpunt Kerstkoor
30 december: spreker Tomas Sagström

Uw lokale kennis in Buitenveldert!

• Verkoop begeleiding
• Aankoop begeleiding
• Aan- en verhuur van woningen  

en appartementen
• Taxaties voor alle geldverstrekkende 

instanties en NWWI

Interesse om ons kantoor in te schakelen, bel voor onze lage tarieven!

www.buitenveldertmakelaardij.nl
post@buitenveldertmakelaardij.nl
(020) 419 92 96

ZAALVERHUUR

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

www.hvdwbuitenveldert.nl
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

020 -  891 52 72
(ma, di, en do, 10.00 - 14.00 uur)

vergadering, feestje of 
workshop?

Huur uw zaal in het 
Huis van de Wijk Buitenveldert

Dé buurtlocatie voor al uw 
bijeenkomsten!

Meer informatie en tarieven:

Zorgethicus Cees Hertogh, hoogle-
raar Ethiek van de zorg voor kwets-
bare ouderen aan de VU, werd be-
gin dit jaar in Trouw geïnterviewd. 
Reden om eens bij hem langs te 
gaan. 

Tegen de heersende gedachte dat wij, 
als we maar goed ons best doen, suc-
cesvol ouder zullen worden stelt hij 
dat kwetsbaarheid een belangrijk deel 
is van ons bestaan. ‘De slogan succes-
vol ouder worden is een leugen’.

Het idee heerst dat als je maar gezond 
leeft, actief blijft en je houdt aan alle 
adviezen van de gezondheidsdeskun-
digen je nog lang en gelukkig kunt 
leven. Gesuggereerd wordt dat als je 
zo verstandig bent, je ‘succesvol’ oud 
kunt worden. Je hoeft geen last te krij-
gen van mankementen of van beper-
kingen in je functioneren.
Wie zich niet aan alle voorschriften 
houdt en toch  kwetsbaar wordt is een 
loser. Hoogleraar Andrea Maier (een 
‘televisieprofessor’, zegt Hertogh) be-
weert dat als we ouderdom als ziekte 
bestrijden we in de toekomst, met 
nieuwe technieken, gezonde cellen 
zullen hebben en misschien wel 130 
worden.
Hertogh ziet dat wij er toe neigen de 
ouderdom, met al zijn kwalen, te zien 
als een fase die geen betekenis meer 
heeft. De persoon in die fase heeft dus 
ook geen betekenis meer. We geven 
de ouderdom een vorm die een kopie 
is van de volwassen leeftijd. Zolang 
mogelijk blijven doen alsof we gezon-
de volwassenen zijn 

Opa 
Hij geeft het voorbeeld van zijn opa. 
Die droeg de boerderij over aan zijn 
zoon maar bleef zich met het bedrijf 
bemoeien. Als hij door de weilanden 
terug naar huis ging sprong hij altijd 
over het prikkeldraad. Maar op een 
dag ging het fout en raakte hij ge-
wond. Hij had ook kunnen bedenken 

dat als je wat ouder wordt je door het 
hekje kunt gaan. Dat is anticiperen.
Het is zeker zo dat leefstijl invloed 
heeft maar het is slechts een factor. 
We worden geboren met een bepaald 
genenpakket. We groeien op met er-
felijke aandoeningen en er zijn on-
gelukken en ziekte die op onze weg 
komen.  
We moeten nadenken over een an-
dere invulling van het begrip kwets-
baar. We zijn allemaal kwetsbaar. Je 
bent ook kwetsbaar als je je partner 
verliest.

Overheid
De overheid doet een appèl aan ons 
burgers om te anticiperen op de moei-
lijke jaren die zullen komen en daar-
voor verantwoordelijkheid te nemen 
zonder mensen aansprakelijk te stel-
len als het niet goed gaat. Die oproep 
om zelf regie te nemen is belangrijk.
We moeten naar elkaar omzien, in-
vesteren in relaties en anticiperen. 
Ook de overheid heeft daar een ver-
antwoordelijkheid in, denk aan een 
veilige leefomgeving. Met de GGD 
wordt door het instituut van Hertogh 

Zorgethicus Cees Hertogh

’Het Kerstjournaal’
Pinkstergemeente Amsterdam

A.J. Ernststraat 302-304 (boven bibliotheek)
Website: www.pinkstergemeente-amsterdam.nl

Iedereen welkom!!

1e kerstdag 11.00 uur dienst
Spreker: Harry Zijlstra met Keerpunt Kerstkoor

Toneelvereniging Orde der Dwazen 
in Keerpunt

Zondag 16 december
10.00 uur

www.amsterdam.nl/participatiemarkt2018

Participatiemarkt 2018
Haal meer uit jezelf!

Volop kansen in Zuid en Centrum

Vind het ontbrekende puzzelstukje en 
haal meer uit jezelf!
De Participatiemarkt is de marktplaats voor vraag en 
aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk, dagbesteding, 
leren en doen, sport en spel, wat er te doen is in uw buurt. 
De toegang is gratis, de koffie staat klaar en is een plek 
om buurtgenoten te ontmoeten.

Waar en Wanneer?
Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam, 
donderdag 6 december 2018 van 13.00 – 16.00 uur

De slogan ‘succesvol ouder worden’ is een leugen
het project ‘Laat je niet vallen’ gereali-
seerd. Ouderen onderschatten het ri-
sico van vallen en kunnen een cursus 
valpreventie volgen.
 
Voorzorg
Hertogh doet nu, met onderzoekers 
van zijn onderzoeksinstituut, een pro-
ject in Amstelveen. Amstelveen vraagt 
ouderen na te denken over voorzorg. 
‘Doe aan voorzorg’ is het thema. Dat 
speelt meer in op de kwetsbaarheid 
zoals Hertogh het bedoelt. In dit pro-
ject zijn ouderen mede onderzoekers 
die de wijk ingaan om collega-ouderen 
te interviewen. De ouderen die het 
onderzoek doen bepalen zelf met wie 
ze willen spreken maar spreken ook 
ouderen die weinig de voordeur uitko-
men. Het verschil met de Age Friendly 
City aanpak van Amsterdam is dat in 
Amstelveen de vraag is: ‘wat kan ik zelf 
doen’? Er zitten zo veel positieve kanten 
aan het ouder worden. Cicero schreef 
De Senectute om zich voor te bereiden 
op de ouderdom. Hoe kan ik zin geven 
aan mijn ouderdom en dat zien als een 
andere fase in het leven.

Hans Wamsteeker
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KORTAF
Griezelmiddag in het Huis van de 
Wijk

Het wordt misschien nog bibberen en 
beven tijdens de Griezelmiddag van de 
schrijfgroep Literair Café Buitenveldert. 
Spannende, enge, maar ook humoris-
tische verhalen en gedichten worden 
voorgelezen in de caféruimte van het 
Huis van de Wijk. 
Naar verwachting wordt het de grieze-
ligste kerst ooit…
Wees erbij en kom op vrijdag 21 decem-
ber lekker luisteren!

Waar: Caféruimte Huis van de Wijk Bui-
tenveldert, A.J. Ernststraat 112.
Aanvang: 15.00 uur
Kosten: gratis.

Woensdag 26 december: Kerstlunch 
met het combo van Klaas Fopma

Op 2e Kerstdag verzorgen de vrijwilli-
gers van het Huis van de Wijk Buitenvel-
dert een Kerstlunch. Het combo bestaat 
uit Klaas Fopma (gitaar en zang), Inge 
Klinge (contrabas en zang), Thijs Cup-
pen (piano) en Philip ten Bosch (drums).

Aanvang: 13.00 – 16.00 uur. Zaal open 
12.30 uur
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112, tegenover het Gel-
derlandplein
Entree:  € 8,00
Aanmelden: tot 21 december 020-644 
99 36 of info@hvdwbuitenveldert.nl
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Vindt u het prettig om van    
betekenis te zijn voor andere 
buurtbewoners? 

Lijkt het u leuk uw netwerk in de 
buurt te vergroten? 

Bent u geduldig, communicatief 
sterk en hebt u affiniteit met 
ouderen? 
 

Wij zijn op zoek naar een 
 vrijwilliger 

 Welzijn aan Huis 
 

Nieuwsgierig?  
Julie van Zweden|06 2663 5236 
jzweden@dynamo-amsterdam.nl 

 

Het jaar 2019 nadert alweer zijn 
einde  en de planning voor de aan-
leg van het Zuidasdok maakt grote 
vorderingen. 

In de Arnold Schönberglaan zijn al 
vanaf de zomer voorbereidingen ge-
troffen: eerst de fietsenrekken weg, 
toen de bomen gekapt, vervolgens 
een duiker aangebracht voor het wa-
ter en daarover heen ligt een vlakke 
zandgrond. Dit is nu het bouwterrein 
voor de Brittenpassage. Deze nieuwe 
doorgang in het verlengde van de Ben-

Zuidasdok duikt onder en op

jamin Brittenstraat is vooral bestemd 
om reizigers van het openbaar vervoer 
snel te geleiden van de tramhalte aan 
de Zuidkant naar de bushaltes aan de 
Noordkant.  In deze passage komen 
ook de toegangen tot metro en trein.  
Het is ons tot nu toe niet gelukt om 
voetgangers die door deze passage 
willen lopen niet verplicht te laten in- 
en uitchecken met de OV chipkaart.  
Voor wie nog niet echt thuis is in Zuid-
as: komend vanaf het Mahlerplein ligt 
de Arnold Schönberglaan links dicht 
bij het Station en loopt dood bij de 
Amstelveenboog; de Benjamin Britten-
straat begint bij de George Gershwin-
laan en loopt dood op het bouwterrein 
aan de Arnold Schönberglaan. 

Zoals al bekend was, heeft de bouw-
combinatie Zuidplus een vergunning 
voor het kappen van ruim 14.000 bo-
men. De eerste 630 zijn gekapt bij de 
Arnold Schönberglaan, de rest wordt 
gekapt in de kapseizoenen novem-

Cisca Griffioen ber 2018 tot maart 2019 en november 
2019 tot maart 2020. Gebruikelijk is 
dat het “just-in-time “ principe wordt 
gehanteerd, dat wil zeggen pas kap-
pen als het noodzakelijk is voor het 
bouwproces. Bovendien wordt per 
locatie nagegaan welke bomen pre-
cies gekapt moeten worden, welke 
kunnen blijven staan en welke her-
plant kunnen worden. Slechts enkele 
bomen zijn geschikt voor herplanting, 
maar voor de overige te kappen bo-
men wordt compensatie geboden. Er 
komen bakken met bomen in Zuidas 
zelf en verder wordt gezocht naar ge-
schikte locaties in Amsterdam Zuid. 
Nadat de bouw voltooid is, en dat gaat 
nog jaren duren, komen waar moge-
lijk nieuwe en diverse bomen terug. 

De gedetailleerde planning van de 
bouw zal in het najaar van 2018 en het 
vroege voorjaar van 2019 worden af-
gerond en dan gaat het grote bouwen 
beginnen. Een nieuwtje is dat de Miner-
vapassage onder Station Zuid al in 2019 
verbreed wordt. De smalle gang vanaf 
het Mahlerplein gaat dan verdwijnen. 
Ook de passage in Vivaldi wordt al snel 
aangelegd. 2019 wordt dus een druk jaar 
met veel bouwactiviteiten. Het nu 20 
jaar oud geworden Bewonersplatform  
Zuidas houdt de vinger aan de pols en 
zal u zo goed mogelijk op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen.  Bent u 
nog geen abonnee van ons weekbericht 
en wilt u graag actueel Zuidasnieuws 
ontvangen? Meld u dan aan via onze 
website www.bewonersplatformzuidas.
nl  En let ook op de thema-avonden die 
in 2019 zeker weer door ons georgani-
seerd zullen worden. Rest mij u en ons 
een succesvol 2019 toe te wensen met 
aandacht voor de bewoners. 

De toekomstige Brittenpassage (artist impression)

 in Buitenveldert

ciologie en Amerikanistiek aan de 
Universiteit van Amsterdam en later 
een jaar aan de Memphis University in 
Amerika. In zijn boeken speelt de af-
komst van de personen eveneens een 
rol. In 2008 debuteerde Robert Vuijsje 
met de roman “Alleen maar nette 
mensen”, een culturele zedenschets 
genoemd, dat pas na een jaar succes-
vol werd toen het werd genomineerd 
voor de Libris Literatuurprijs (2009), 
de Belgische Gouden Uil (2010) en op 
8 maart 2010 de literaire jongerenprijs 
De Inktaap won.  Met name middel-

bare scholieren herkennen zich in het 
boek, dat zij het beste boek van het 
jaar vonden. Het verhaalt over een 
jongen van Joodse afkomst, die in het 
chique Amsterdam Zuid op het Bar-
laeus gymnasium zit. 
Dit gegeven komt overeen met zijn ei-
gen leven en ervaringen en is van be-
lang in zijn vraag wat je uiterlijk en af-
komst betekenen in Nederland. Door 
de vele tegenovergestelde meningen 
van mede- en tegenstanders kwam 
het boek zeer in de belangstelling. 
Tevens steeg de verkoop van het boek 

Het is een zonnige herfstige ochtend 
in oktober wanneer ik naar het huis 
van schrijver Robert Vuijsje fiets 
voor een gesprek voor deze rubriek. 

Een vriendelijke donkerharige man 
doet open en we nemen plaats aan 
een grote tafel. Sinds 2012 woont hij 
met zijn gezin in Buitenveldert, waar 
hij zich al snel thuis voelde. In hun 
woonhuis heeft hij zijn werkkamer 
met zicht op de tuin, waar hij dagelijks 
op vaste werktijden zit te schrijven aan 
zijn boeken, artikelen, columns en in-
terviews. Hij schreef o.a. voor Nieuwe 
Revue (hij werd genomineerd voor de 
Hard Gras prijs voor zijn interview met 
spelersmakelaar Sigi Len) en schreef 
een reeks persoonlijke columns voor 
Lindanieuws. Momenteel verschijnt 
op dinsdag een wekelijks interview in 
de Volkskrant over het thema welke 
rol je afkomst betekent in Nederland 
met o.a. Serdar Gözübüyük (voetbal-
scheidsrechter), Willem de Bruin (rap-
per, acteur) en Jamie Li (ondernemer), 
deze interviews zijn terug te vinden 
op internet. 

Debuutroman 
Oorspronkelijk studeerde Vuijsje so-

Gerdi Wind substantieel door de controversiële 
reputatie. In 2012 werd ook de verfil-
ming van het boek een groot succes in 
Nederland en Suriname.

Meer te lezen 
Robert schrijft op een heldere manier 
en in voor iedereen begrijpelijke taal. 
Zijn beeldende manier van schrij-
ven in hedendaagse taal over Hip-
hop, dure auto’s als statussymbool, 
de juiste merkkleding en schoenen, 
evenals zijn bekendheid met rappers 
en rapmuziek geven een inkijkje in 
de wereld van jongeren en maken 
tevens de boeken juist voor hen toe-
gankelijk. 
Na zijn succesvolle debuut werden 
meer boeken van hem uitgegeven, 
zoals De Karavaan, Rotterdam Zomer-
carnaval, In het Wild, Beste Vriend en in 
2012 het kinderboek Alleen maar stou-
te kinderen, dat over vrolijk gekleurde 
Pietjes van Sinterklaas gaat. 

Momenteel is hij bezig met het afron-
den van zijn nieuwe roman, dat een 
opvolger wordt van Alleen maar nette 
Mensen en medio 2019 uit zal komen 
bij uitgeverij Lebowski Publishers. 
Het speelt zich echter af op een an-
dere locatie met andere personen. En 
om het spannend te houden is de titel 
op dit moment ook nog even geheim. 
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Robert Vuijsje

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

020 -  642 28 35
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

Meer informatie en tarieven:

Kokkerellen?
Huur een zaal 

in het Huis van de Wijk!

café - keuken  
 

ONDERNEEM het IN JE WIJK

De slogan ‘succesvol ouder worden’ is een leugen



 

AGENDA DECEMBER 
 

Maandag
In de Paarse Stoel op 3 december 

10.00 – 12.15 uur en 13.00 – 15.15 uur. Sabine’s Haarverzorging 

knipt en/of föhnt dames en heren. € 6 per behandeling. Aanmelden: 

info@hvdwbuitenveldert.nl o.v.v. de datum of telefonisch: 06 8794 

2557.

Burenlunch op 3 december 

12.00-14.00 uur. Kosten € 4. Aanmelden t/m 30 november 020-

644 99 36. Info: info@hvdwbuitenveldert.nl.

Fotogroep op 10 december 

19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 17 december 

12.00 uur. Kosten € 8. Reserveren via de Algemene Hulpdienst  

020-644 40 44 of coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl.

Kaart-maak-club  

 

 

 

9.30-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Info: 06-33 35 23 09 of 

ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl. Kosten: materiaal bij 

Gerda.

Gymnastiek 65+  

11.30-12.15 uur. Info: 020-886 10 70 of kijk op  

www.mbvo-amsterdam.nl. 

Fotografielessen   

12.30-15.00 uur. Info: 06-19 08 10 63, anton@groeneschey.com.

Koersbal 

13.00-15.00 uur. Info: Mw. B. Veltman op 020-442 04 95.

Engelse les   

Gemiddeld+Gevorderd: 15.30 uur, Lesduur: 90 minuten. Info: 020-

673 56 54, justinakiss@icloud.com. Niet in schoolvakanties.

Zumba voor iedereen  

19.30-20.30 uur. Info: Joany, tel. 06-28757800 of  

jobodywork@hotmail.com.

Dinsdag     

Juridisch spreekuur 11 december 

19.30-21.30 uur. Gratis inloop. Info: 020-644 99 36 of  

info@hvdwbuitenveldert.nl.

Grand Stand Classickoor op 4 december 

20.00 - 22.00 uur. Info: www.zingenisheerlijk.nl of  

zingenisheerlijk@planet.nl. 

Het Literair café op 18 december 

19.30-21.30 uur. Inwoners van Amsterdam Zuid vanaf 23 jaar delen 

korte verhalen of gedichten. Gratis entree. Info en aanmelden:  

LiterairCafeBuitenveldert@gmail.com.

Sjoelen op 4 en 18 december 

14.00 - 16.00 uur. Entree: € 2,50 per keer incl. koffie/thee.  

Info: 020 – 644 99 36, info@hvdwbuitenveldert.nl.

PC begeleiding op afspraak 

9.30-13.00 uur en 16.30-18.00 uur. Info en afspraak maken:  

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl of tel 06 33 35 23 09.

Open Atelier van het Nieuwe Lokaal  

10.00-12.30/13.00-15.30 uur. Info: 06-20 31 79 09  

atelier@hetnieuwelokaal.nl of www.hetnieuwelokaal.nl.

Brei- en haakgroep 

10.00-12.00 uur. Info: Carla Lantinga via 020-644 99 36 of  

info@hvdwbuitenveldert.nl. 

Mindfulness Yoga voor 50+ vrouwen 

10.00-11.00 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,  

anjatimmerm@gmail.com.

De Gezonde Hap 

11.00-13.00 uur. Info: D. den Ouden 020-788 59 22 of  

d.denouden@actenz.nl.

Country linedansen 55+  

11.15-12.15 uur en 12.15-13.15 uur. Info: 020-886 10 70 of  

www.mbvo-amsterdam.nl.  

Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA  

13.00-15.00 uur. Info: via 020-530 12 11 of  

www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.

Sociaal Loket   

13.30-16.30 uur inloopspreekuur. Info: 020-255 29 16,  

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

Financieel Café Puur Zuid    

14.00-16.00 uur (inloop tot 15.30 uur). Info: 020-2359120 of 

schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

Vriendenkring 

20.00-21.00 uur. Info: Truus Engels via 020-616 26 97 of  

truusengels13@gmail.com.

Sportclub Zuid     

20.00-22.00 uur. Info: Jany van Leeuwaarde via 06-17 69 43 18 of 

mail naar janyjohn@hotmail.com.

Zondag 2 december:  
Tribute to Eddy Sanchez   
Een jazzconcert met Frits Landesbergen, Jean-Louis van Dam, 
Evert Braumuller en Joop Kooger.  
Aanvang: 15.00 uur, zaal open 14.30 uur 
Entree: € 7,50 inclusief consumptie.  
Reserveren: hhw8@xs4all.nl 
Info: 020 - 644 99 36, info@hvdwbuitenveldert.nl 
 

Zondag 9 december:  
Movie Time! 
Op zondag fijn een filmpje pakken in het Huis van de Wijk 
Buitenveldert. Voorafgaand aan de voorstelling serveren we 
een heerlijke versgebakken pannenkoek. Film: Love Actually 
Love actually is een hilarische film die zich afspeelt in de 
weken vlak voor kerstmis, waarin de ups en downs in de 
relatiesfeer ongekende pieken en dalen bereiken. Love actually 
is niet een verhaal over de liefde, maar wel tien verschillende, 
over vriendjes en vriendinnetjes, echtgenoten en echtgenotes, 
vaders en zoons en popsterren en hun managers. Want als je 
goed oplet, zul je zien dat de liefde eigenlijk altijd en overal om 
je heen te vinden is. 
Aanvang: 12.30 uur serveren pannenkoek; 13.30 – 15.30 
filmvertoning  
Entree: € 5,00, inclusief pannenkoek, film en consumptie;  
€ 4,00, inclusief film en consumptie.  
Reserveren pannenkoek: 020 - 644 99 36  
Info: 020 - 644 99 36, info@hvdwbuitenveldert.nl 

 

Zondag 16 december:  
Piano voorspeelmiddag
Pianiste Ruth Djatmiko verzorgt met haar leerlingen een piano 
voorspeelmiddag. 11.30 – 12.15 uur. Zaal open om 11.00 uur. 
Ze spelen gevarieerde pianomuziek, van klassieke componis-
ten tot folk en filmmuziek. Natuurlijk brengen ze ook Kerstlied-
jes ten gehore. 
Tijd: 11.30 – 12.15; Zaal open om 11.00 uur. 
Entree: € 5,-- incl. koffie/thee of limonade 
Info en aanmelden: Ruth Djatmiko, tel. 06 81885073

 

Zondag 23 december:  
Opera Café Belcanto   
Een cd’tje & een weetje. Een kerstspecial op zondag de 23e. 
Aanvang: 14.00 - 16.30 uur  
Entree: gratis  
Info: 020-644 99 36, info@hvdwbuitenveldert.nl 

NIEUWE ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK

Zondag 23 december:  
Over de Drempel 
Bijeenkomst over open contact & communicatie, een 
feestmiddag om andere bewoners te leren kennen. We zijn 
immers niet alleen, al kan het soms wel zo worden erva-
ren. Een mooi moment om met waardering stil te staan 
bij het einde van het jaar en in samenzijn met elkaar een 
middag door te brengen. Voor iedereen die graag in verbin-
ding samen wil komen met mensen uit de buurt. Vind je 
het soms lastig om echt contact te maken met anderen 
en onder de mensen te zijn? Dan is deze middag juist iets 
voor jou. Er wordt een ontspannen, vertrouwde en open 
sfeer geboden waarbij er ook ruimte is om te kijken wat 
de decembermaand voor jou betekent. Over de drempel 
is een initiatief van Sylvia Brinkman in samenwerking met 
het Huis van de Wijk in Buitenveldert. Een hapje en drankje 
staan voor je klaar!  
Tijd: 14.00-16.00 uur. Eigen bijdrage: 5 euro 
Aanmelden via mail: sylvia.n.brinkman@gmail.com of  
pc@hvdwbuitenveldert.nl. 
Info: M 06 55397630

Huis van de Wijk / MFC Binnenhof is de ontmoetingsplek van en voor bewoners in Buitenveldert.

Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam (tegenover het Gelderlandplein).

Programma coördinator: Carla Lantinga; c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl, tel 06-37 31 40 69; www.hvdwbuitenveldert.nl

Openingstijden MFC Binnenhof (tel: 020 642 28 35): Maandag t/m vrijdag 8.30-23.00 uur, 

zondag 12.00-17.00 uur tel 020-64 22 835

WOCB: 020-64 49 936, info@hvdwbuitenveldert.nl, www.hvdwbuitenveldert.nl

Openingstijden: maandag 9.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur. 

AHB: 020-64 44 044, hulpdienstbuitenveldert@hetnet.nl, www.hulpdienstbuitenveldert.nl



 Woensdag  

Culturele Uitgaansclub op 5 december 

19.30-21.30 uur. Vooral voor culturele actieve 55+ inwoners van 

Zuid. Samen culturele uitjes doen, sporten, eten enz. Entree gratis. 

Info: willydeweerd@live.nl.

Computer Inloop Spreekuur op 5 en 19 december 

10.00-12.00 uur. Gratis entree. Ook voor tablet en mobiele telefoon. 

Eigen apparaat mee is handig maar hoeft niet. Info: 020-644 99 36 

of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Buurtrestaurant op 12 december 

17.30-19.00 uur. Inloop vanaf 16.30 uur en nazit in het café. Kosten: 

€ 8. Info/reserveren bij Sonja: ZON53@hotmail.com of (op dinsdag) 

020-646 34 64.

KerstKitschKunstKafé op 12 december 

Zaal open om 19.30 uur, aanvang om 20.00 uur. Toegang gratis. 

Meer info: zie elders in deze wijkkrant.

Kerstlunch met het combo van Klaas Fopma op   

26 december 

Op 2e Kerstdag verzorgen de vrijwilligers van het Huis van de Wijk 

Buitenveldert een Kerstlunch. Muziek van het Klaas Fopma quartet 

met vrolijke jazzy en poppy liedjes. Aanvang: 13.00 – 16.00 uur. Zaal 

open 12.30 uur. Entree:  € 8,00. Aanmelden: tot 21 december 020-

644 99 36 of info@hvdwbuitenveldert.nl

Zumba voor iedereen 

9.00-10.00 uur. Info: Joany, tel. 06-28757800 of  

jobodywork@hotmail.com.

Dutch conversation 

9.15-13.30 uur. Duur les 1 uur. Info: 06-2936 3137,  

rubia.conversationlesson@gmail.com

Open Atelier van het Nieuwe Lokaal 

10.00-12.30 uur. Info: 06-20 31 79 09 of atelier@hetnieuwelokaal.nl 

Gymnastiek 65+  

11.00-11.45 uur, 12.30-13.15 / 13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 

70 of kijk op www.mbvo-amsterdam.nl.

SMILE FIT conditietrainingen 50+  

12.15-13.15 uur. Info: Michael Weber via 020-379 25 23 of  

06-46 08 77 76 info@webersports.nl.

Bridge-inloop  

12.30 – 15.30 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50.  

Per paar aanmelden.

Gitaar- en Ukeleleles  

14.00-15.30 uur & 19.30-21.00 uur. Info: Ron Riedijk via  

rriedijk@hotmail.com.

Nippon Karatedo Genwakai 

18.00-20:00 uur. Info: J. Rijken via 06-24 72 32 35,  

j.l.rijken@gmail.com of www.genwakai.eu. 

Tai Chi Chuan  

20.00-21.00 uur. Incl. gratis proefles. Nadere info: www.neigong.nl, 

info@neigong.nl of 06-444 888 92.

Donderdag
Brasilian Mamas op 27 december  

19.00-21.30 uur. Info: ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 

06 26 63 52 36.

PC begeleiding op afspraak     

9.00-10.00 uur en 16.00-18.00 uur. Info en afspraak maken:  

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

Spreekuur GGZ coach voor vrijwilligers & professionals    

10.00-13.00 uur. Info: Moni Hanasbei, 06-26 63 35 46 of  

mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl

Mindfulness Yoga voor 50+ vrouwen   

10.15-11.15 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,  

anjatimmerm@gmail.com

Fotobewerking  

10.30-12.30 uur. Kosten: € 4,50 per les. Info: 06-19 08 10 63, 

anton@groeneschey.com.

Bridge-inloop  

12.30 – 15.30 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50.  

Per paar aanmelden.

Tekenen/schilderen met Lydia Bakker  

13.00-15.30 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.                   

Sociaal Loket  

13.30-16.30 uur inloopspreekuur. Info: 020-255 29 16,  

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

Gymnastiek 60+  

13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 70 of www.mbvo-amsterdam.nl

Shotokan Karate-do Buitenveldert  

16.30-17.30 /17.30-18.30 /18.30-19.30 uur. Info: 06-49 21 97 27, 

www.karatebuitenveldert.nl, karatebuitenveldert@gmail.com

Italiaans voor beginners  

16.15 – 17.15 uur. Les in rustig tempo.€ 20 / maand. Info en aan-

melden: clara.italiaanseles@hotmail.com – telef/whatsapp:  

06-29042821, of info@hvdwbuitenveldert.nl / 020-6449936.

Olandese per Italiani / Nederlandse les voor Italianen  

Avanzati/gevorderden: 17.30 – 18.30 uur. Halfgevorderd: 18.30 

– 19.30 uur. Beginners: 19.30 – 20.30 uur. € 20 / maand/mese. 

Info en aanmelden / per informazioni: clara.italiaanseles@hotmail.

com – telef/whatsapp: 06-29042821, of info@hvdwbuitenveldert.nl / 

020-6449936.

Vrijdag  

Bingo op 7 december 

16.00-19.00 uur. Entree: € 6,00 incl. 3 bingorondes, kopje soep en 

koffie/thee, aanmelden niet nodig. Info: 020-644 99 36 of  

info@hvdwbuitenveldert.nl.

Mini Lectores Bebés op 7 december 

10.30 - 11.00 uur. Aanmelden: minilectores@outlook.com. Info: 

Leticia tel: 06-46 331 550 of Carla Lantinga: tel. 020 – 644 99 36.

UIT in Buitenveldert: Dans & Diner met:  

Pako en Caren op 14 december 

Muziek v.a. 16.00 uur, diner v.a. 18.00 uur. Muziek gratis, reserveren 

voor diner € 8,00 op 020 - 644 99 36. Info: info@hvdwbuitenveldert.nl.

Griezelmiddag op 21 december 

Schrijfgroep Literair Café Buitenveldert leest voor. Aanvang: 15.00 uur. 

Kosten: gratis. Meer info: zie elders in deze wijkkrant.

Kerstbingo op 21 december 

16.00-19.00 uur. Entree: € 6,00 incl. 3 bingorondes, kopje soep en 

koffie/thee, aanmelden niet nodig. Info: 020-644 99 36 of info@

hvdwbuitenveldert.nl.

Breng je ontbijt! -  ontmoeting voor vrouwen 

9.00-11.00 uur, door Sakina. Info via  

ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 06 26 63 52 36.

! Woon   

9.00-11.00 uur. Info: 020-5 230 130 of zuid@wswonen.nl,  

www.wooninfo.nl.

Kunstgeschiedenis 

9.30-11.30 uur. Info: www.tijdruimte.nl, mdidier@tijdruimte.nl of tel. 

06-24217678.

Franse conversatie   

10.00-11.00 uur. Info en aanmelden bij Csaarloos3@gmail.com of 

tel. 06 220 33 667.

Apple class  

11.30-13:00 uur. Kosten: € 3,50 per les. Info: 06-19 08 10 63, 

anton@groeneschey.com.

Bridge-inloop   

12.30-15.30 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50.  

Per paar aanmelden.

Zangkamer 

14.00-15.30 uur, inloop: vanaf 13.30 uur.  Kosten: €  5,- per maand. 

Info: 06 26 63 52 36, ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl 

Sportclub I.O.S. “Iets Oudere Sporter” 

15.15–16.15 uur. Info: erik.neuteboom@gmail.com.

Nippon Karatedo Genwakai 

18.00-20.00 uur. Info: 06-24 72 32 35 of mail naar  

j.l.rijken@gmail.com, www.genwakai.eu

 
Zaterdag  

Op zaterdag ons café afhuren voor een feestje? 

Informeer bij zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

 

Het Repair Café Buitenveldert op 8 december 

13.00-16.00 uur. Voor reparatie, goed advies of drankje aan de bar. 

Entree: gratis. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36 of 

repaircafebuitenveldert@gmail.com. 

Zondag
Tribute to Eddy Sanchez op 2 december  

Een jazzconcert met Frits Landesbergen, Jean-Louis van Dam, Evert 

Braumuller en Joop Kooger. Aanvang: 15.00 uur, zaal open 14.30 

uur Entree: € 7,50 inclusief consumptie. Reserveren: hhw8@xs4all.nl 

Info: 020 - 644 99 36, info@hvdwbuitenveldert.nl.

Movie Time! op 9 december 

Film: Love Actually  Een hilarische film die zich afspeelt in de weken 

vlak voor kerstmis, zie info op pag. 6. 12.30 uur serveren pannen-

koek, 13.30–15.30 filmvertoning. Entree: € 5,00 voor pannenkoek, 

film en consumptie. Ofwel € 4,00 voor film en consumptie (geen pan-

nenkoek). Reserveren voor pannenkoek, uiterlijk vrijdag 7 december 

15.00 uur is vereist! Info: 020-6449936 of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Piano voorspeelmiddag op 16 december 

Pianiste Ruth Djatmiko met haar leerlingen. 11.30 – 12.15 uur. Zaal 

open om 11.00 uur. Entree: € 5,-- incl. koffie/thee of limonade. Info 

en aanmelden: Ruth, tel. 06 81885073.

Sunday Sounds met Brooklyn Affair op 16 december 

Brooklyn Affair speelt o.a. ballads en bossa’s. 14.00–16.30 uur. 

Entree: gratis. Info: 020-6449936 of www.hvdwbuitenveldert.nl.

Over de Drempel op 23 december 

Een bijeenkomst over open contact & communicatie. 14.00-16.00 

uur. Entree: € 5,-. Aanmelden: sylvia.n.brinkman@gmail.com of  

pc@hvdwbuitenveldert.nl. Info:  06 55397630.

Opera Café Belcanto op 23 december 

Een cd’tje & een weetje op deze opera-kerstspecial. 14.00-16.30 uur. 

Entree: gratis. Info: 020-644 99 36 of www.hvdwbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met Mark Enthoven ‘Van Sonneveld tot 

Pavarotti’ op 30 december 

Zanger Mark Enthoven brengt een eerbetoon aan zijn grote idolen 

zoals Andrea Bocelli, André Rieu, Elvis Presley, Frank Sinatra, Willy 

Alberti, Wim Sonneveld, Ramses Shaffy.14.00–16.30 uur. Entree: 

gratis. Info: 020-6449936 of www.hvdwbuitenveldert.nl.

Nieuwjaarsbrunch met Brooklyn Affair op  6 januari  

Het nieuwe jaar wordt gestart met een heerlijke brunch. Op veler ver-

zoek zorgen de musici van Brooklyn Affair wederom voor een gezellige 

zondagmiddag in het Huis van de Wijk Buitenveldert. Zij spelen o.a 

ballads & bossa’s. Aanvang: 12.00 brunch | 14.00 concert. Toegang: 

brunch € 8,00 ; concert gratis. Reserveren en info: 020–644 99 36 

of info@wocbuitenveldert.nl

 

DAGELIJKS  
Computer/tablet lessen voor beginners 

Op alle werkdagen. Info: Dynamo 020-462 84 72 of 020-644 99 36.

Expositie ‘Buiten’ t/m 12 december 

Schilderijen, aquarellen, zeefdrukken, fotografie, etsen, lino’s, beelden, 

sieraden en meer geïnspireerd door landschappen en buitendieren, 

gemaakt door kunstenaars van Kunstgroep Buitenveldert. Tijdens het 

traditionele KerstKitschKunstKafé op 12 december wordt vanaf 20.00 

uur de finissage gevierd met livemuziek, buffet en andere verras-

singen. Expositie te bezichtigen op werkdagen 09.00-22.00 uur, 

zaterdag: enkel tweede zaterdag van de maand: 13.00-16.00 uur, zo. 

11.00 -16.00 uur. 
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PEDICURESALON

Per 27-10-2014 VERHUISD naar: 
Koen van Oosterwijklaan 36
1181 DT Amstelveen 

Telefoon: 020 66 10 197

DIABETISCHE VOET - GEBRUIK NAT. TECHNIEK

TEVENS GEDIPLOMEERD VOETREFLEXOLOGE

nieuw!!! Schimmelnagelbehandelingen

Gediplomeerd pedicure
en manicure

Behandeling volgens afspraak - ook op zaterdag
Lid provoet

ZAALVERHUUR

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

www.hvdwbuitenveldert.nl
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

020 -  891 52 72
(ma, di, en do, 10.00 - 14.00 uur)

kinderfeestje, presentatie 
of bijeenkomst?

Huur uw zaal in het 
Huis van de Wijk Buitenveldert

Dé buurtlocatie voor al uw 
bijeenkomsten! 

Meer informatie en tarieven:

Vindt u het gezellig om met een 
klein groepje mensen activiteiten 
te bezoeken? Bent u slecht ter been 
of ziet u op tegen zelfstandig rei-
zen? De minibus biedt uitkomst. 
Een retourtje kost  € 2,50.    

U wordt thuis opgehaald tussen 10.00 
uur en 10.45 uur. Tussen 13.00 – 14.00 
uur (afhankelijk van de bestemming) 
rijdt de chauffeur u weer naar huis. 
Stok of rollator kunnen ook mee. Con-
sumpties of toegangskaartjes zijn voor 
eigen rekening. Als u met ons reist 
s.v.p. gepast betalen in de bus.

Let op!
Aanmelden: voor de uitjes met de 
minibus is veel belangstelling. Om de 
plaatsen zo eerlijk mogelijk te verde-
len, kunt u zich per maand voor maxi-
maal 1 uitje inschrijven. Heeft u voor 
meer uitjes belangstelling, dan plaat-
sen wij u op de wachtlijst. Wij bellen u 
zodra er een plek vrij is. 

Op stap met de Minibus Op Stap met de Groengrijsbus

Algemene Hulpdienst Buitenveldert

Aanmelden: 020 – 644 99 36. 

Woensdag 5 december 
Tuincentrum Osdorp
Entree gratis.

Woensdag 12 december 
Tuincentrum Osdorp
Entree gratis.

Woensdag 19 december Ikea
Entree gratis.

Dinsdag 18 december: Dagtocht 
Drijvende kerstmarkt Leiden
‘Dinsdag 18 december rijdt de Groen-
grijs bus naar Leiden voor een bezoek
aan de unieke drijvende kerstmarkt 
van Nederland.’ De markt telt 86 win-
terse chalets waar je terecht kunt voor 
kerstdecoraties, delicatessen en dran-
ken. Diverse optredens dragen bij aan 
de oergezellige kerstfeer en met een 
beetje mazzel ontmoet u ook de kerst-
man. De markt is gratis toegankelijk 
en gaat om 12.00 uur open. Naast 
de kerstmarkt kan er een rondvaart 
gemaakt worden en is het natuurlijk 
goed winkelen in het centrum. Voor 
museumliefhebbers is de prachtige 
expostitie ‘Goden van Egypte’ een 
aanrader. 

BENT U OP ZOEK NAAR EEN ZIN-
VOLLE TIJDSBESTEDING?
Dan willen we graag met u kennisma-
ken om u alles te vertellen over vrij-
willigerswerk bij de hulpdienst voor 
Buitenveldert.

Er is nu vooral behoefte aan:
• hulp bij boodschappen doen   
• vriendschappelijk bezoek

Prijs: € 10,00 (inclusief vervoer Groen-
grijs bus)

Datum: Dinsdag 18 december 2018

09.50 uur: De Mirandalaan t/o ingang 
De Mirandabad
10.00 uur: Station RAI 
10.15 uur: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert: A.J. Ernststraat 112 
10.30 uur: Menno Simonshuis, 
Noordhollandstraat 17A 

Vertrek Leiden: 16.00 uur
Terug in Amsterdam: 17.00 – 17.30 uur
Voor informatie en reserveringen: 
www.groengrijs.com. Geen internet? 
Bel 06-45729511 (alleen op werkda-
gen tussen 13.00 en 16.00 uur).

• chauffeurs met eigen auto

Belt u voor een afspraak naar de co-
ordinator:
Ma. t/m vr. 9.30 - 12.30 uur    Tel: 020-
644 7113

Adres: A.J.Ernststraat 112, 1082 LP 
Amsterdam. Mail: coordinator@hulp-
dienstbuitenveldert.nl 

Drijvende kerstmarkt Leiden

www.hulpdienstbuitenveldert.nl

Hans Wamsteeker

‘Zuidas is the best place to launch initiatives’
      

What do you do?
Angela Fusaro, originally from Ita-
ly, came to Amsterdam for work as 
a HR specialist, in 2009. 

She started her business EVERY 
MOTHER KNOWS this year. Ex-
pat ‘mums’ do not know about the 
Dutch job market so they need 
coaching when they want to go 
back to work. Zuidas is a good dis-
trict because there are many com-
panies and expats. It is the best 
place to launch initiatives to get 
mums back to work. 

Zuidas is developing and dynamic. 
There are more and more activities 

for families, also during the week-
ends. It is good to see that Zuidas is 
a place for families. 

Do you feel at home here?
I feel at home because there are so 
many internationals here and so 
many different cultures. I am living 
here now for some time and I like 
the culture. I speak a bit of Dutch.  
Amsterdam is a nice city to live in 
and it makes me feel welcome. It 
rains a bit compared to Italy but 
that is part of the adventure.

What do you do with the city?
We go to museums a lot. We hang 
out in the museum area. There are 
a lot of tourists but we like the Mu-
seumplein because it is nice for 
families. Oud Zuid is near. There is 

the Amsterdamse Bos with the goat 
farm and so much nature in the city 
actually. Angela navigates through 
Amsterdam on her bakfiets. 

What would you like to change 
if you were the mayor of the 
city?
Angela would like to have more 
diversity in her neighbourhood. 
More a mix of different cultures, of 
different people. She would like to 
see more child-family activities.
But I am quite happy with the city 
actually, she says.

EVERY MOTHER KNOWS; 
Career and Life Coaching 
for Today’s Mums;  
www.everymotherknows.org
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