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Geldboompje 

Persoonlijk heb ik niets gemerkt van eni-

ge traagheid bij de gemeente op het gebied 

van afhandeling erfpacht. Integendeel, 

voordat ik kon ademhalen lagen de docu-

menten al bij de notaris. En daar liggen 

ze nu nog. Als de documenten eenmaal 

bij de notaris liggen is het aanbod van de 

gemeente nog zes maanden geldig. Welnu 

de Amsterdamse notarissen hebben het, 

zo vernam ik uit goede bron, razend druk 

met de toestroom van aktes van huiseige-

naren en makelaars van nieuwbouwwo-

ningen. Een voorkeur voor een notaris 

ergens in Nederland is niet mogelijk, er 

moet gekozen voor een notaris die op een 

lijst op het overstapportaal staat.

U moet voortmaken met uw aanvraag 

voor eeuwigdurende erfpacht toeteren 

de deskundigen, want straks stijgen de 

kosten tot duizelingwekkende hoogten. 

U heeft nog een paar weken om deze stij-

ging voor eeuwig te voorkomen. Maar ja, 

wat als de notaris niet opschiet en de zes 

maanden verstrijken zonder dat uw akte 

gepasseerd is? Het blijft altijd opletten 

geblazen, u mag geen moment wegzak-

ken. Wat betreft de gemeente moet u ook 

bij de les blijven want politiek en eeuwig 

gaan niet zo goed samen. Als het erf-

pachtgeld op is en de bodem van de schat-

kist zichtbaar wordt wat gaan de dames 

en heren in de Stopera dan verzinnen? 

Windbelasting misschien, omdat het geld 

dan makkelijk naar binnen waait? Toch 

blijft het verstandig om dit jaar nog een 

aanvraag in te dienen, want als u dat niet 

doet verandert u zeker in het geldboompje 

van de gemeente. Voor mij heeft de notaris 

nog net voor het verstrijken van de termijn 

een gaatje in zijn agenda kunnen vinden. 
 

Julius

COLUMN

Voor het programma van:

- De Amsterdamse Boekhandel
- De Openbare Bibliotheek
- De Kerken
• www.hvdwbuitenveldert.nl
• Wijkkrant à Wijkkrant actueel

Het gedeelte van De Boelelaan 
tussen de Beethovenstraat en de 
Parnassusweg wordt binnenkort 
opgeknapt.

De Boelelaan is een belangrijke weg 
voor auto’s, fietsen en voetgangers. 
Daarom is er een nieuw ontwerp voor 
het realiseren van een comfortabele 
en veilige route voor fietsers en voet-
gangers. Belangrijk is de oversteek bij 
de Willem van Weldammelaan. Er 
komt een zebra en een ‘eiland’ tussen 
de rijstroken. 

Aantrekkelijk
De laan en de ventweg moeten weer 
aantrekkelijk worden. De verkeers-

De Boelelaan wordt opgeknapt

Erfpachters: let op 1 januari 2020!

Vraag vóór 1 januari 2020 een erf-
pachtaanbod aan bij de gemeente. 
Niets doen is geen optie omdat dan 
hoogst waarschijnlijk uw toekom-
stige lasten enorm zullen stijgen. 
Niet oplettende  erfpachters wor-
den hierdoor genadeloos afgestraft.

Slechts 30.500 erfpachters hebben een 
aanvraag voor een overstap ingediend, 
iets minder dan 20 procent van de 
erfpachtwoningen. 1700 erfpachters 
zijn op het nieuwe stelsel overgestapt, 
iets minder dan 1 procent. Erfpachters 
voelen niets voor de overstap naar de 
eeuwigdurende erfpacht. 
Dat is logisch want de regeling is vre-
selijk ingewikkeld en het gaat om veel 
geld. Het principe van erfpacht is dat 
de waardestijging van de grond niet 
alleen ten goede komt aan de eige-
naar, maar aan de gehele gemeen-
schap. Maar dit mooie principe is 
ontaard in een melkkoe voor de ge-
meente ten laste van de erfpachters.
Uiteraard is door de oppositiepartijen 
in de gemeenteraad, gesteund door 
Vereniging Eigen Huis, makelaars en 
alle belangenbehartigers van erfpach-
ters, geprobeerd uitstel te krijgen van 
de deadline van 1-1-2020. Eigenlijk is 
het de bedoeling een anders stelsel te 
verkrijgen.
Maar wethouder Marieke van Door-
ninck gaf geen krimp. “Ik wil dit mo-
ment van urgentie gebruiken om 
mensen er op te wijzen dat ze zich in 
erfpacht moeten verdiepen. Als we uit-
stellen, verslapt de aandacht”, zei ze. 
Ze gaat de voorlichting intensiveren.

Tot 1 januari 2020
Wie wil overstappen naar de nieuwe, 
eeuwigdurende erfpacht, kan dit 
tot 1 januari 2020 doen onder wat 
de gemeente ´gunstige voorwaar-
den´ noemt. Bij de berekening van 
de nieuwe erfpacht wordt gerekend  
met de WOZ-waarde uit 2014 en de 
buurtstraatquote (de BSQ is de maat 
voor de populariteit van de buurt) in 
2017. 
Daar komt een extra korting van 10 % 
bovenop die op 1 januari 2020 afloopt. 
Sinds 2014 zijn de WOZ en de BSQ 
gestegen dus wie zich na 1 januari 
meldt zal veel meer kwijt zijn. 
Het is dus verstandig voor 1-1-2020 

Hans Wamsteeker

Hans Wamsteeker    

een offerte voor de overstap aan te 
vragen. Ga naar www.amsterdam.
nl/wonen-leefomgeving/erfpacht. U 
moet daar met uw DigiD inloggen op 
het overstapportaal. U kunt ook een 
brief of een e-mail sturen. Dat is ook 
rechtsgeldig. Als u de offerte van de 
gemeente accepteert moet u naar de 
notaris voor de akte.
U kunt op de site van de gemeente uw 
nieuwe erfpacht berekenen. Mocht 
in de toekomst de erfpachtregeling 
in gunstige zin worden veranderd 
dan zou de erfpachtcanon aangepast 
kunnen worden. U kunt de erfpacht 
ook in een keer afkopen. Dat kost u 
in Buitenveldert een klein fortuin. Bij 

een eventuele toekomstige aanpas-
sing van de erfpachtregeling moet u 
er niet op rekenen van de afkoop een 
cent terug te krijgen. 

Lange wachttijd
Aanvragers zullen maanden, mis-
schien wel jaren moeten wachten op 
een aanbod. De gemeente kampt met 
een enorme achterstand ondanks dat 
er extra ambtenaren in dienst zijn ge-
nomen. De nieuwelingen moeten in 
deze ingewikkelde materie worden 
ingewerkt. Het is goed te weten dat 
als u in de tussentijd uw huis ver-
koopt, de aanvraag over gaat op de 
koper.

veiligheid wordt verbeterd en de 
ruimte tussen de weg en het water 
wordt mooi ingericht. Om ruimte 
te maken wordt een groot deel van 
de parkeerplaatsen opgeheven. Be-
zoekers van Zuidas kunnen gebruik 
maken van de parkeergarages aldaar. 
Voor bewoners aan de De Boelelaan 
blijven er voldoende parkeerplaatsen 
over. Samen met de buurt wordt een 
ontwerp voor de groene strook langs 
het water gemaakt waar gewandeld 
en gerecreëerd kan worden.

Bomen
Van de bomen langs de De Boelelaan 
worden de exemplaren met slechte 
groeiomstandigheden gekapt. Voor de 
nieuwe bomen komt er goede bomen-
grond en voldoende ruimte. De bomen 
langs het water staan er goed bij.
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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; Margot Taal; Hans Wamsteeker 
(eindredacteur); Ronald Edens (op-
maak); 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 31 december 2019. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
16 december voor 17.00 uur.

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 il-
lustratie, mee in de redactievergadering.

Ingezonden brief
U kunt ook een ingezonden brief stu-
ren 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 ad-
vies is kort en bondig te zijn bij wat 
u instuurt, maximaal 150 woorden. 
Langere ingezonden brieven worden 
geplaatst op de website www.hvdw-
buitenveldert.nl onder Wijkkrant / 
Wijkkrant actueel.

Het adres is: 
wijkkrantredactie@gmail.com. 

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

Geen illegalen in Buitenveldert
Het besluit om de brandweerkazerne 
te bestemmen als opvanglocatie heeft 
geleid tot enkele acties van bewoners. 
Dit omdat zij buitenspel hebben ge-
staan bij dit besluit en bezorgd zijn 
over het aantal personen in de opvang 
en de summiere begeleiding. Verzoek 
o.b.v. de Wet Openbaarheid Bestuur bij 
de gemeente. Wij zijn in gesprek met 
de gemeente over de verdere afhande-
ling. Er zijn 378 documenten ontvan-
gen, maar er zijn er nog meer. Bezwaar 
tegen het besluit m.b.t. de locatie. Dit 

bezwaar is afgewezen en er is beroep 
aangetekend bij de rechter. Hierop 
volgt spoedig een uitspraak. Verzoek 
o.b.v.de Wet Openbaarheid Bestuur bij 
het Ministerie van Justitie. Er is ge-
sproken met het ministerie en er zijn 
bijna 1000 documenten vrij gegeven. 
Er is een kennisgeving van de aan-
vraag voor een Omgevingsvergunning 
voor de verbouwing van de brand-
weerkazerne.  Na de beschikking van 
het college kunnen er zienswijzen/be-
zwaren ingediend worden.
Meer informatie? Inschrijven nieuws-
brief www.geenillegalen.nl of info@
geenillegalen.nl
Claudia van der Vorst

Geachte redactie,
De plannen die de heer Berendse , di-
recteur van OBA , heeft met de Zuidas 
en de bibliotheek in Buitenveldert, 
lijken onuitvoerbaar. Met een bezuini-
ging van de Gemeente op culturele in-
stellingen, m.a.g. een te kort voor OBA 
van € 250.000,- in 2020 en het jaar 
daarop  6 ton  toch durven volhouden 
dat er niet gesneden gaat worden in 
de huisvesting lijkt me niet reëel. Het 
plan om de huur van het huidige pand 
in 2021 op te zeggen past mooi in het 
plaatje van bezuiniging. Het idee om 
elders te gaan huren lijkt mij onmoge-
lijk; ik onderschrijf alle opmerkingen 
door de heer Wamsteker gemaakt.
Ik ben bang dat onze bibliotheek ge-
woon verdwijnt, vooral ook omdat het 

Ingezonden berichten

megalomane plan van bouw op de 
Zuidas vast en zeker moet doorgaan.
Met vriendelijke groet
L Römer-Dijkman

Uitnodiging
Kerstdiner in de Buitenhof  
Uitnodiging
Kerstdiner in de Buitenhof 
Zondag 15 December 
16.30 inloop 
17.00 start 
Kosten zijn 25,00 euro
3 gangen menu, drankjes & een fan-
tastisch entertainment programma. 

U kunt zich aanmelden bij de receptie 
van de Buitenhof: 020 – 5044000
Of via de e-mail: 
nvanrheenen@cordaan.nl

1 december kerstmarkt 
10.00 – 15.00 uur
Ook een tafel? Kosten zijn 2,50 euro
U kunt zich aanmelden bij de receptie 
van de Buitenhof: 020 – 5044000
Of via de e-mail: 
nvanrheenen@cordaan.nl

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2 
1083 BD Amsterdam 

Margot Taal

Maandag 9 december van 
15.00 tot 18.30 uur in de Oranjekerk, 
Tweede van der Helststraat 1-3, 
1073 AE Amsterdam 

Bent u op zoek naar een dagbesteding voor uzelf of uw  
partner, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek? Wilt u 
meer te weten komen over voorzieningen en activiteiten in uw 
buurt, zoals sport, spel, fietsen, wandelen of misschien wilt u 
wel een taalles volgen. 

Tijdens de Participatiemarkt zijn enthousiaste organisaties aanwezig 
om u te informeren en te inspireren. Kom ook en Doe mee!

Meer informatie op amsterdam.nl/participatiemarktzuid 

Groen en gezond in de buurt

Wijkbewoners Marian Heemskerk, 
José Apeldoorn en Edgar van Eg-
gelen vonden elkaar op een open 
avond van Zuidas, georganiseerd 
om de betrokkenheid bij de buurt 
te vergroten. Het trio won de twee-
de prijs voor hun initiatief voor een 
groene wandelroute door en in het 
gebied Buitenveldert/Zuidas. 

Marian en José wonen in Buitenvel-
dert en kenden elkaar al van groene 
buurtwandelingen met de hond, Ed-
gar is bewoner van Zuidas. We spre-
ken Marian en José op een zonnige 
herfstochtend in de buurt. Niet alleen 
de buurtbewoners, zeggen ze, maar 
ook mensen die in de pauzes van 
hun werk een groene wandeling wil-
len maken zouden gebaat zijn bij hun 
initiatief. Natuurlijk zijn de routes ook 
bedoeld voor hotelgasten in het ge-
bied, bezoekers van bedrijfsgebouwen 
en bewoners van andere Amsterdam-
se wijken. 

De route zou volgens dit prijswinnen-
de team kunnen voeren door het Am-
stelpark, Gijsbrecht van Amstelpark, 
Beatrixpark, de Hortus Zuidas of een 
stukje van het Amsterdamse Bos.  De 
continuïteit van het initiatief zoals het 
onderhoud van de wandelpaden zou 
door het Stadsdeel moeten worden 
gewaarborgd.

De initiatiefneemsters stellen zich 
voor dat er folders worden ontwik-
keld, een duidelijke bewegwijzering 
en een digitale kaart met routes. Al-
lemaal voor de toegankelijkheid en 
goede zichtbaarheid van de wande-
ling. In het huidige stadium van hun 
projectplan zijn ze druk doende con-

tact te zoeken met andere instanties en 
groeperingen in de wijk. Met name die 
groeperingen die al betrokken zijn bij 
andere groene initiatieven zoals Vrien-
den van het Gijsbrecht van Amstelpark, 
het Bewonersplatform Zuidas en het 
initiatief van het 10 kilometer hard-
looppad Zuidas. 

In samenwerking met Zuidas worden 
de route en de middelen voor beweg-
wijzering verder vormgegeven.
Het streven is om de route –van een 
half uur, uur, anderhalf uur- op een 
centraal punt te laten beginnen. Wel-
licht op of nabij het ABN-Amro ter-
rein, waar het goed toeven is.
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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
☺

KORTAF
Algemene Hulpdienst Buitenveldert

• Lukt het u (tijdelijk) niet om zelf uw 
boodschappen te doen en heeft u 
hierin geen ondersteuning?

• Vindt u het prettig contact te maken 
met een vrijwilliger die u hierin kan 
ondersteunen?

Meldt u dan snel aan via
Algemene Hulpdienst 
Buitenveldert!
 Tel: 020-6444044
Let op: de meldpost is gesloten tussen 25 
en 31 december, de vrijwilligers kunnen 
in overleg wel in deze week boodschap-
pen voor u doen.

Dichtbij in de Kas - muzikale  
geheimen van Buitenveldert    

Voor het tweede seizoen programmeert 
het vrijwilligersinitiatief Dichtbij in de 
Kas deze winter zondagmiddagconcer-
ten in de Botanische Tuin Zuidas, achter 
het VU Medisch Centrum aan de Van der 
Boechorststraat 8. Tussen de exotische 
planten van de grote orangerie kunt u 
genieten van bijzondere muziekoptre-
dens met een drankje na. 

1 december – Under the covers – gitaar 
& zang– Blues/Pop - aanvang 14.30 uur 
Under the Covers speelt met veel liefde 
en kennis van muziek een dromerige 
setlist van blues, pop en rocksongs. 

5 januari 2020 – Goet en de Fyn – Mid-
deleeuwse folklore– aanvang 14.30 uur 
Sa sa, weest wacker gij vrolijcke luy
Dichtbij in de Kas luidt het nieuwe jaar 
in met het ensemble Goet en de Fyn, dat 
zich gestoken in historische kledij, heeft 
gespecialiseerd in oud-Nederlandse, 
Vlaamse en Franse liederen. 

De capaciteit in de kas is beperkt. Toe-
gang vrij. Een vrijwillige bijdrage in de 
hoed is welkom. Reserveringen verval-
len vanaf tien minuten voor aanvang. 
Aanvang 14.30 uur. Het hek gaat om 
14.00 uur open. Botanische Tuin Zuidas 
– Van der Boechorststraat 8, Amsterdam 
Reserveer een gratis kaartje op 
botanischetuinzuidas.nl 

Hans Wamsteeker    

Cisca Griffioen

Eind oktober en het eerste week-
end van november stonden in het 
teken van een paar belangrijke ont-
wikkelingen in Zuidas. 

30 oktober werd het centrum voor 
beeldvormende technieken van het Am-
sterdam UMC, locatie VUmc, meestal in 
het Engels Imaging Centre genoemd, of-
ficieel geopend. Om de ingebruikname 
soepel te laten verlopen waren geleide-
lijk al steeds meer verrichtingen aan pa-
tiënten in dit centrum uitgevoerd. 

Cultuur en natuur op Zuidas   

Daarna volgde het spectaculaire 
weekend van 1 november, waarin 
een deel van het dak van de toekom-
stige Brittenpassage op zijn plaats 
werd geschoven. Het begin van de 
schuifoperatie was vrijdagavond om 
middernacht gepland, maar door ver-
schillende factoren werd het steeds 
later en begon deze uiteindelijk za-
terdagochtend om 10.00 uur. Jammer 
voor de geïnteresseerde bewoners die 
’s nachts om 1 uur op het ten dele af-
gebroken perron 2 van Station Zuid 
stonden, maar het proces kon thuis 
ook via de webcam gevolgd worden. 

Nu is het weer afwachten hoe de toe-
komst van het Zuidasdok eruit zal 
zien. Minister Cora van Nieuwenhui-
zen heeft Minister van Staat Sybilla 
Dekker gevraagd het onderzoek te 
doen naar “nut en noodzaak” van het 
DOK en daarover vóór 1 april 2020 
rapport uit te brengen. 
Dit betekent overigens geen stilstand 
in de bouwactiviteiten. Het gebied ten 
zuiden van de A10 wordt in Zuidas-
kringen de Zuidzone genoemd. Daar 

wordt volop gewerkt aan een aantal 
gebouwen zoals de Valley en ook aan 
de structuur van de wegen. In dit ge-
bied komen ook culturele voorzienin-
gen zoals Rialto en De Griffioen in het 
gebouw NU.VU aan de De Boelelaan 
en een moderne versie van de biblio-
theek OBA.next. Deze beide voorzie-
ningen liggen in het Kenniskwartier, 
dat zijn naam ontleent aan de aan-
wezigheid van de Vrije Universiteit. 
En misschien komt er ook ooit een 
bioscoop. 
In de zomer is er aan bewoners van 
Zuidas en omgeving de mogelijkheid 
geboden om ideeën in te dienen voor 
meer groen. Daaruit zijn enkele voor-
stellen geselecteerd om uitgevoerd te 
worden. Al deze ontwikkelingen wor-
den toegelicht op de thema-avond 
van het bewonersplatform Zuidas. 

Datum: 3 december 2019; tijdstip 
19.30-21.30 uur. Locatie: Huis van 
de Wijk, A.J. Ernststraat 112, kleine 
theaterzaal. Aanmelden via mail: 
bpz@wocbuitenveldert.nl of telefo-
nisch: 020-6449936

Bij grote renovaties in flatcom-
plexen komt het helaas voor dat 
met name de oudere en kwetsbare 
bewoners, voor wie bereikbaar-
heid en mobiliteit cruciaal zijn, in 
de problemen komen.

Van de grote woonflats Cronenburg 
en Egelenburg, aan de van Nijenrode-
weg, worden de liften vervangen. Op 
Egelenburg is begonnen, later volgt 
Cronenburg.
Ik spreek met Anton van Broeck-
huijsen van beleggingsmaatschappij 
Andantino die sinds 2004 de beide 
flats in eigendom heeft. Bijzonder 
is dat in de jaren zestig in deze flats 
met twaalf etages twee liften werden 
aangelegd, een voor de even en een 
voor de oneven verdiepingen. Als een 
lift buiten dienst is dan moeten de be-
woners de andere lift nemen en dan 
via de noodtrap naar beneden of naar 
boven. Deze flats hebben veel oudere 
bewoners die moeilijk ter been zijn of 
een rollator hebben en voor hen is dit 
geen doen, zegt van Broeckhuijsen.
De liften zijn ruim 50 jaar oud en be-
sloten werd dat daar wat aan moet 

Zo kan het ook

worden gedaan. Dat betekent een 
dikke twee maanden overlast maar 
dan zijn er twee nieuwe liften die op 
elke etage stoppen. Op elke etage kan 
een extra gat gemaakt worden voor de 
tweede lift. Is er dan een storing dan 
neem je de andere lift.

Opvang
Anton van Broeckhuijsen kwam toe-

vallig in contact met Leny Mulder. Zij 
werkte bij het stadsdeel en had mee-
gelopen met een onderhoudsmonteur 
van corporatie Ymere en toen ernstige 
problemen bij kwetsbare oudere be-
woners geconstateerd. Van Broeck-
huijsen vroeg haar contact op te ne-
men met alle bewoners van boven de 
zestig in Egelenburg om te zien hoe 
bij hen de situatie is. De bewoners 

van boven de zestig kregen een brief 
waarna Leny een afspraak maakte. 
Daar zijn mensen van boven de 80 
of 90 bij. Een enkele zou daar al lang 
niet meer moeten wonen. Er worden 
boodschappen voor hen gedaan maar 
ze komen niet meer buiten. Zij zag 
schrijnende toestanden. Van de 72 be-
woners van Egelenburg bleken er wel 
zes eigenlijk niet meer goed zelfstan-
dig te kunnen wonen. 

Wij zien dingen waar je helemaal 
niet bij stil staat, zegt van Broeckhuij-
sen. Een bejaarde bewoner die alleen 
woont, in de war is en geen contact 
meer heeft met zijn zoon. Via Leny is 
dat contact gelegd en die zoon helpt 
de vader nu met het betalen van ver-
zorging. Door deze liftrenovatie ko-
men die schrijnende toestanden naar 
voren, zegt van Broeckhuijsen. Met 
Leny Mulder heeft hij de afspraak ge-
maakt dat er studenten komen die een 
handje helpen en die boodschappen 
voor de oude bewoners doen. Daar-
van betaalt Andantino BV de kosten. 

Op Cronenburg wordt in januari met 
deze renovatie begonnen en daar 
gaat, ook op kosten van Andantino 
BV, Leny Mulder hetzelfde doen.

Woonflat Egelenburg

Ontwerpschets nieuw te bouwen Rialto en VU Cultuurcentrum Griffioen op Zuidas

Mini 
Marathon! 

Veel blijheid en sportiviteit tijdens 
Mini Marathon! 

Terwijl de échte marathonlopers zon-
dag om half 10 vanaf het Olympisch 
Stadion aan hun ruime 42 kilometer 
begonnen, stonden er bij de Rieker-
molen in Buitenveldert 320 kinderen 
te popelen om aan hun ‘mini mara-
thon’ te beginnen. De kinderwedstrijd 
van een kilometer heeft een tweele-
dige functie: de kinderen komen op 
sportieve wijze in aanraking met dé 
hardloopwedstrijd van Amsterdam en 
de marathonlopers hebben zo weer 
een ruime duizend extra toeschou-
wers op 1/3e van het circuit. 

Voor de kinderen was hun ‘eigen’ 
wedstrijd misschien nog wel belang-
rijker. Trots deden de winnaars van 
de mini marathon op het erepodium 
tijdens de prijsuitreiking hun strategie 
uit de doeken, en pinkte menig win-
naar een traantje weg bij het in ont-
vangst nemen van hun gigantische 
beker. 
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Vind uw maatje De prijs van het vliegticket

Zestig plus en op zoek naar een ma-
tje om iets samen mee te doen? Een 
gesprekje, kaartje leggen, boodschap, 
wandeling? Neem dan contact op met 
www.shinesocial.club. Shine social club 
won de publieksprijs in een wedstrijd 
voor meer contacten tussen ouderen 
in de buurt. Het gaat hier om een app 
die buurtbewoners nader tot elkaar 
brengt. Een eerste proefronde met 
zo’n 100 Buitenveldenaren leidde tot 
veel plezierige ontmoetingen. 
Bij voldoende belangstelling wordt 
de app ook via het Huis van de Wijk 
geïntroduceerd. Meld u aan bij www.
shinesocial.club.In het volgende num-
mer van de Wijkkrant komt een uitge-
breid interview met Alon Ben Josph.

Volgens het Parool schreef het stads-
bestuur op 12 november aan minister 
van Infrastructuur en Milieu, Cora van 
Nieuwenhuizen dat de prijzen van 
vliegtickets verder omhoog moeten 
en dat er een nachtsluiting van Schip-
hol moet komen. Van Nieuwenhuizen 
wil Schiphol vanaf 2021 laten groeien 
naar 540.000 starts en landingen per 
jaar. Amsterdam wil geen groei.

De invoering van een vliegtaks van 
ongeveer 7 euro per ticket, vanaf 2021, 
gaat Amsterdam niet ver genoeg. ‘Het 

Programma v/d 
Kerken

Het programma van de gezamenlijke kerken kunt u 
vinden op: www.hvdwbuitenveldert.nl

Margot Taal

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

Van links naar rechts: Jonathan Salomon (Op-
richter), Dante Gobbels (Stagair), Alon Ben Jo-
seph (Oprichter) en Sebastiaan Capel (Voorzitter 
van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid).

GOUD = GELD
BEZOEK ONS BIJ

U IN DE BUURT!

WIJ KOPEN ALLE SOORTEN GOUD EN ZILVER ONGEACHT DE CONDITIE

• GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN  • DENTAAL GOUD
• GOUDEN EN ZILVEREN MUNTEN  • INDUSTRIEEL GOUD, ZILVER EN PLATINA
• GOUDEN EN ZILVEREN HORLOGES  • ZILVER BESTEK

WIJ BETALEN U CONTANT UIT OF MAKEN HET BEDRAG TER PLEKKE OVER NAAR UW BANKREKENING. 
Heeft u liever een afspraak aan huis? Mail ons: info@goudenzilvernederland.nl

Goud & Zilver Nederland - KvK 63088479
DIRECT CONTANT BIJ 

Goud & Zilver Nederland
DIRECT CONTANT BIJ 

Goud & Zilver Nederland
DE LOCATIE VOOR DEZE WEEK

VRIJDAG 26 MEI 

10.00 TOT 17.00 UUR

HOTEL DE ROSKAM

ARNHEMSESTRAATWEG 62

6991 JG   RHEDEN

KOM LANGS VOOR EEN KOSTELOZE EN VRIJBLIJVENDE TAXATIE

WIJ BETALEN DE BESTE PRIJS!
KOM LANGS VOOR EEN KOSTELOZE EN VRIJBLIJVENDE TAXATIE

WIJ BETALEN DE BESTE PRIJS!

DONDERDAG 1 AUGUSTUS
VAN 10:00 TOT 17:00 UUR

LCC ROMEYNSHOF
HENDERSONSPLAATS 7
3068 JM  ROTTERDAM

WIJ GEVEN EEN GOEDE PRIJS
VOOR SIERADEN, MUNTEN, 
HORLOGES, ETC.

HUIS VAN DE WIJK BUITENVELDERT
A.J. ERNSTSTRAAT 112, 1082 LP  AMSTERDAM

 SIERADEN, MUNTEN, 
BEZOEK ONS VRIJDAG 6 DECEMBERVAN 11:30 TOT 17:00 UURVOOR EEN KOSTELOZE EN VRIJBLIJVENDE
TAXATIE

Begin 2020 gaat op Zuidas de pilot 
‘Mobiliteit as a Service’ (MaaS) van 
start, een landelijk project waar 7 
overheden en 24 marktpartijen aan 
mee doen. 

Wie meer wil weten over het achter-
liggende platform moet naar https://
maas-alliance.eu/. De service stelt de 
reiziger centraal, ‘die zo snel, duur-
zaam en zorgeloos mogelijk reist van 
deur tot deur.’ Hij of zij gebruikt daar-
voor een App. De pilot zal beperkt blij-
ven tot het vervoer van werknemers, 
waarbij hun werkgevers een regis-
serende rol krijgen. Als het slaagt zal 
op den duur iedereen van het systeem 
gebruik kunnen maken. Elk door de 
overheid goedgekeurd vervoermiddel 
wordt ingezet. 

Opvallend is de verwachting dat door 
deelgebruik het aantal inzittenden per 
auto toeneemt. Als dat zo is neemt het 
aantal gekentekende voertuigen af, 
omdat in Nederland de totale mobili-
teit al jaren gelijk is, met uitzondering 

van de luchtvaart. Feit is dat het aantal 
verkochte personenauto’s in de perio-
de januari t/m september ten opzichte 
van 2018 is afgenomen met bijna 8%. 
Toch zullen de files blijven, want als 
er keuze is kan geen trein op tegen 

MaaS vervoert tot elke voordeur

Ferry Wienneke 

advertenties

Hans Wamsteeker    

de verleiding van individueel reizen 
per auto. Volgens verkeersdeskundi-
gen zijn het Openbaar Vervoer en de 
fiets efficiënter omdat de reiziger daar 
minder ruimte inneemt. 

In Buitenveldert zal het systeem 
meestal door bewoners worden ge-
bruikt. Ook zij moeten werken met een 
App, wat voor mensen zonder ervaring 
met smartphones een probleem wordt. 
Er zullen echter genoeg aanbieders in 
de markt komen die dat oplossen. Ver-
voer tot aan elke voordeur is dan mo-
gelijk, een oude wens. De witte plek-
ken op de lijnenkaart verdwijnen, met 
als tegenprestatie dat het tarief voor 
het stuk tussen OV-halte en voordeur 
hoger is. MaaS is 24 uur per dag be-
schikbaar, 7 dagen per week. Of het al-
lemaal zo fraai uitpakt weten we als de 
pilot is uitgevoerd en de resultaten zijn 
gepubliceerd. Wordt vervolgd.

Rembrandt 
Tenslotte 

!Woon 

Als afsluiting van dit Rembrandtjaar 
presenteert Kunstgroep Buitenveldert 
de tentoonstelling Rembrandt Tenslotte 
met werken die geïnspireerd zijn door 
het werk van Rembrandt. Omdat de 
kunstenaars zeer uiteenlopende tech-
nieken en stijlen gebruiken, beoogt 
de kunstgroep om door middel van 
een thema een samenhang en even-
wicht in de expositie te brengen. Het 
thema “Rembrandt” biedt veel moge-
lijkheden en heeft alle kunstenaars 
op unieke wijze geïnspireerd tot het 
maken van bijzonder werk, dat in een 
harmonieuze en soms spannende on-
derlinge relatie tot zijn recht komt in 
de tentoonstelling van o.a. schilde-
rijen, zeefdrukken, etsen, tekeningen, 
beelden en fotografie.

De werken zijn van 1 tot 20 decem-
ber in caféruimte en gangen van het 
Huis van de Wijk in Buitenveldert te 
bewonderen. Op woensdagavond 11 
december zullen er tijdens het jaar-
lijkse KerstKitschKunstKafé boven-
dien beelden en andere 3D objecten te 
bewonderen zijn. De Midisage op deze 
feestelijke avond is vrij toegankelijk.

‘Reken af met enkelglas’
!WOON besteedt extra aandacht aan 
energie besparen. Veel woningen in 
Amsterdam zijn slecht geïsoleerd en 
dat is slecht voor klimaat en porte-
monnee. Zo heeft 12% van de wonin-
gen in de stad nog enkelglas en nog 
eens 14% van de woningen heeft al-
leen gedeeltelijk dubbelglas. 
De bewoners stoken vooral voor de 
mussen. Het betreft in totaal nog 
ruim 100.000 woningen in de stad. 
Ondanks de klimaatdoelstellingen is 
dit nog steeds niet erkend als gebrek. 
Toch kunnen bewoners er in veel ge-
vallen wel iets aan doen. Bij de flats 
Cronenburg en Egelenburg in Buiten-
veldert ontstonden complicaties door 
de welstandseisen, maar die lijken nu 
opgelost.

Energiecoach
Naast een ingreep in de woning hel-
pen ook kleine aanpassingen. Die kan 
elke bewoner zelf uitvoeren, huurder 
of koper. Zo ging de energierekening 
van mensen die bezoek kregen van 
een energiecoach met gemiddeld 8% 
omlaag. Al bijna 3000 Amsterdam-
mers maakten gebruik van dit gratis 
aanbod, dat mogelijk is gemaakt door 
de gemeente Amsterdam. Meer infor-
matie: Ingrid Houtepen, 06 31688766, 
i.houtepen@wooninfo.nl.

college ziet in deze vorm nog onvol-
doende om een gedragsverandering 
teweeg te brengen,’ aldus de brief. Er 
zullen nauwelijks reizigers zijn die om 
de vliegtaks het vliegtuig laten staan.

Feitelijk wordt goedkoop vliegen door 
de overheid gestimuleerd. Er zit geen 
btw op vliegtickets en dat geldt wel 
voor het milieuvriendelijke treinkaart-
je. Er zit geen accijns op kerosine.
Amsterdam wil dat de opbrengst 
van hogere vliegbelastingen gebruikt 
worden voor het doortrekken van 
de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en 
Hoofddorp.
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Het nieuwe hoofdkantoor voor het 
Europees Geneesmiddelen Agent-
schap (EMA) is op vrijdag 15 no-
vember 2019 officieel opgeleverd. 
Het ligt in Zuidas naast het kantoor 
van EY en vlak bij de velden van 
AFC.

Het EMA beoordeelt de introductie van 
nieuwe geneesmiddelen die op de Eu-
ropese markt worden toegelaten. Kwa-
liteit, veiligheid en betrouwbaarheid 

EMA, een mijlpaal in Zuidas

staan hierbij voorop. Daarnaast houdt 
zij toezicht op de kwaliteit van genees-
middelen voor mens en dier. Twee jaar 
geleden besloot de EU, met het oog 
op de Brexit. dat het EMA naar Zuidas 
zou verhuizen. Vorig jaar mei startte de 
bouw en nu, na slechts 18 maanden 
bouwen, is het gebouw gereed. Een 
fraai staaltje samenwerking tussen het 
Rijk, de gemeente en de bouwers.

53.000 planten
Het gebouw heeft 1.300 werkplek-
ken, 19 vergaderzalen en er werken 
bijna 900 mensen. Het is duurzaam 
ontworpen en gebouwd. Zo heeft het 
een 60 meter hoge groene wand ge-
vuld met bijna 53.000 planten. In het 
gebouw bevindt zich een groot con-
ferentiecentrum waar ook publieks-
hoorzittingen kunnen worden gehou-
den voor onder andere patiënten en 
professionals. 
Jaarlijks brengt het EMA 36.000 be-
zoekers naar Nederland, goed voor de 
economie van Amsterdam. Naast het 
EMA openen begin volgend jaar het 
Van der Valk Hotel Zuidas en, naast 
de RAI, het grote Hotel Nhow. EMA 
zal veel verwante bedrijven aantrek-
ken en zo de sector Life Sciences & 
Health, in Amsterdam en omgeving, 
versterken.

Verhuizing
Na de oplevering wordt het gebouw 
in de komende maanden volledig 
gebruiksklaar gemaakt. Op dit mo-
ment is het EMA nog gehuisvest 

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:

KORTAF
Toekomstmuziek

TOEKOMSTMUZIEK, dé serie voor klas-
sieke muziek bij het Huis van de Wijk. 
Ruim baan voor strijkers!
Op 8 december verwelkomen we het 
Liron Strijkkwartet met werken van 
de vader van het strijkkwartet, Joseph 
Haydn (opus 33, no.1) en zijn leerling 
Ludwig van Beethoven (opus 18, no.3).
De uitspraak van Steinberg: ‘Dit is 
Beethovens geniaalste en meest lyri-
sche werk’ belooft een heerlijk uurtje 
voor liefhebbers van strijkmuziek! Het 
Liron Strijkkwartet is in 2018 opgericht 
aan het Conservatorium van Amster-
dam. Louisa Rocha, de eerste violiste, 
won in juni de eerste prijs van een in-
ternationaal concours in Padua. Haar 
collega’s zijn al even talentvol! U kunt 
op 8 december vanaf 11:30 uur terecht 
in het Huis van de Wijk voor een kopje 
koffie of thee, het concert zelf be-
gint om 12:00 uur. De entree bedraagt  
€ 7,50. Onze huisgemaakte soep blijft 
voor de liefhebbers op het programma 
staan, voor slechts € 2,50. Meer infor-
matie via 020 644 99 36 of op 
www.hvdwbuitenveldert.nl

ThomasOpen Lunchconcerten  

3 december: CvA brass, o.l.v. Pierre Vol-
ders, 17 december: Ramon Lormans, 
marimba. De concerten beginnen om 
12.30 uur en duren een half uur, de toe-
gang is gratis. Meer info: 
www.thomasopen.nl

 in Buitenveldert

de muziek in te zetten. Hij pakte dat 
meteen goed aan en koos voor de 
toen nieuwe opleiding Gitaar Lichte 
Muziek (klassiek, jazz, en pop) aan 
het Hilversums Conservatorium, waar 
hij o.a. les kreeg van Wim Overgaauw 
(begeleider van Pim Jacobs). Na het 
voltooien van zijn opleiding reisde 
hij een aantal jaren met verschillende 
bandjes met wisselend succes door 
Europa en gaf hiernaast ook lessen. Bij 
verschillende projecten met o.a. close 
harmony groepen en -koren en Big 
Bands was Ron werkzaam als dirigent. 
Hij had verschillende gitaarorkesten, 

die meerstemmige klassieke stukken 
instudeerden op verschillende ni-
veaus en met gemixte leeftijden en hij 
coachte bands en musici. 
Ron bespeelt zelf verschillende soor-
ten gitaar, akoestisch en elektrisch, 
bas- en Hawaiïgitaar, pedalsteel gi-
taar, ukelele en piano. Kortom een 
veelzijdig en gedreven musicus!

Een leven vol muziek
Van huis uit was met name popmu-
ziek erg belangrijk voor zijn familie. 
Zijn 3 oudere broers speelden allen 
gitaar, dus op speelse wijze leerde hij 

Ik ga voor de muziek!

Op een mooie ochtend in een van de 
laatste dagen in oktober heb ik een 
ontmoeting met gitarist Ron Riedijk 
in het Huis van de Wijk. Ron treedt 
regelmatig op met zijn Mainstream 
Combo tijdens de gezellige zondag-
middagen aldaar. Zijn combo is erg 
populair en de optredens waar de 
bezoekers altijd de dansvloer opgaan, 
worden altijd druk bezocht.  
Het repertoire bestaat over het alge-
meen uit bekende liedjes uit de jeugd 
van de doelgroep (senioren). De be-
zetting van de band bestaat uit een 
tenorsax, trombone, piano, drums 
en zang, waarbij Ron de (bas-)gitaar 
speelt. Eveneens geeft Ron een aantal 
van zijn (bas-) gitaar- en ukeleleles-
sen en solfège in het Huis van de Wijk, 
maar ook op andere locaties en zelfs 
via het internet. 

Gedegen opleiding
Na zijn dienstjaren bij de Marine 
te hebben volbracht, waar hij in de 
scheepsband speelde (ieder schip 
had zijn eigen band), besloot Ron zijn 
hart te volgen en zich helemaal voor 

Gerdi Wind al jong alle popliedjes mee te spelen. 
De roots van zijn familie liggen in het 
voormalig Nederlands Indië (nu In-
donesië). Op een moment zocht hij 
contact met hoogbejaarde (Indische) 
bewoners van een bejaardentehuis in 
Bussum, hopende zo het gesprek en 
verbinding tussen de verschillende 
generaties te openen. Hij leerde en 
vertaalde de oude liedjes met de vaak 
dubbele betekenissen van vroeger. De 
muziek brengt uiteraard veel associ-
aties met de historie van voormalig 
Nederlands Indië uit verschillende 
periodes, waarbij hij vooral die liedjes 
uitzoekt die prettige herinneringen 
bovenbrengen. Hij vindt het belang-
rijk dat muziek een fijn gevoel geeft 
en het is voor hem een uitdaging om 
dat te verwezenlijken.

Contact 
De grote lijn in zijn leven is de muziek, 
met name het contact en de verbin-
ding met mensen maken en vooral 
ook het plezier voor en door de mu-
ziek over te brengen.
Glimlachend zegt hij dat hij, wanneer 
hij niet in de muziek was gegaan, hij 
misschien wel in de zorg terecht was 
gekomen. Voor informatie over o.a. les-
sen en optredens kunt u Ron bereiken 
via emailadres rriedijk@hotmail.com.
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Ron Riedijk

Nodigt bewoners van de Zuidas en omstreken uit voor 
een speciale rondleiding door de tentoonstelling Common 
Ground 2 in de Art Space van het AkzoNobel hoofdkantoor.
Een leuke manier om kennis te maken met een selectie uit de 
kunstcollectie van de AkzoNobel Art Foundation en om uw 
buurtbewoners/kunstliefhebbers op de Zuidas te ontmoeten! 

Wanneer: vrijdagmiddag 29 november a.s. 
Tijd:15.15 inloop in de receptieruimte. 
15.30 start de rondleiding, duur een half uur. 
Aansluitend kunt u op eigen gelegenheid de tentoonstelling bekijken. 
Waar: Art Space AkzoNobel hoofdkantoor, Christian Neefestraat 2, 
Amsterdam
Afsluitende borrel: vanaf 16.30 in de Kunstkapel naast Restaurant 
As,  Prinses Irenestraat 19 (Beatrixpark) Amsterdam.
Inschrijving: zuidastoday@gmail.com

Deelname aan de rondleiding is GRATIS en ZAP zorgt natuurlijk 
voor de hapjes en de drankjes.U

IT
N

O
D

IG
IN

G Foto: M
artin van W

elzen

Hans Wamsteeker    in het tijdelijke onderkomen in het 
Spark-gebouw bij Sloterdijk. lDe 
verhuizing naar het nieuwe gebouw 
vindt plaats tijdens de komende 
kerstperiode. Vanaf 20 januari is het 
EMA volledig operationeel in het 
nieuwe gebouw.



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AGENDA  DECEMBER
 

Maandag
Burenlunch op 2 december 
12.00-14.00 uur. Kosten € 4. Aanmelden t/m vrijdag 1 december op 

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

Fotogroep op 9 december 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Kerst-eettafel op 16 december

 
12.00 uur. Kosten kerst-eettafel: € 9,-. 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: 020-6449936  

of c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl. Kosten: € 2,- per keer  

incl. materiaal en koffie/thee.

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 Lessen   
15.30 – 17.00 uur. Info en aanmelden bij justinakiss@icloud.com,  

tel. 020-6735654.

Zumba voor iedereen  
19.30-20.30 uur. Info: Joany, tel. 06-28757800 of jobodywork@hotmail.com.

 
Dinsdag     

Karins Eetcafé op 10 december 
17.30 -19.30 uur. Entree € 8,00. Karin serveert met haar team een 

heerlijk driegangenmenu: vers, gezond en met liefde bereid. Info: 

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

Juridisch spreekuur op 10 december 
19.30-21.30 uur. Gratis inloop voor info en advies over o.a. arbeids-

recht, consumentenrecht en ondernemingsrecht. Info: 020-644 99 36 

 of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Sjoelen en spelletjes op 10 december 

 

In kleine teams en gezellige sfeer. 14.00 - 17.00 uur.  

Entree: € 2,50 per keer incl. koffie/thee. Info: 020 – 644 99 36,  

info@hvdwbuitenveldert.nl.

Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid op   
10 december (datum onder voorbehoud) 
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com, homogroep.

blogspot.nl. Op 17 december vindt het kerstdiner elders plaats.

Grand Stand Classickoor op 10 december 
20.00 - 22.00 uur. Info: www.stichtinggrandstand.nl.

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 55+ vrouwen 
10.00-11.00 uur. Vaste groep. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 

06, anjatimmerm@gmail.com. Info: harpklanken@outlook.com of tel. 

06-44079906.

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.

 

Woensdag  

Culturele Uitgaansclub op 4 december 
19.30-21.30 uur. Vooral voor culturele actieve 55+ inwoners van 

Zuid. Samen culturele uitjes bespreken en in kleinere groepjes doen, 

sporten, eten enz. Entree gratis. Info: willydeweerd@live.nl.

Computer Inloop Spreekuur op 4 en 18 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.

KerstKitschKunstKafé op 11 december

Gezellige avond met een hapje, een drankje en live muziek. Aanvang 

20.00 uur tot 22.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Buurtrestaurant op 11 december 
17.30-19.00 uur. Inloop vanaf 16.30 uur en nazit in het café. Kosten: 

€ 8. Info/reserveren bij Sonja: (op dinsdag) 020-646 34 64 

UITGELICHT  
Inloop ‘De Buurvrouw’ 

 

11.00 – 16.00 uur. Gezelligheid, ondersteuning en informatie. 

Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners uit Buitenveldert 

ongeacht leeftijd. Lunchen tegen een kleine vergoeding na  

opgave bij ‘De Buurvrouw’. Info: gastvrouw Nel tel. 020-5416174 

of Carla/Pauline op tel. 020-6449936 of mail dagbestedingvreug-

dehof@amstelring.nl of c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl.

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

jobodywork@hotmail.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.

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

Per paar aanmelden.

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. 

Ukelele- & gitaarles  
18.00-21.00 uur. Les van 45 min. Info: Ron Riedijk via  

rriedijk@hotmail.com of 020-6449936.

Tai Chi Chuan

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

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

Huis van de Wijk Buitenveldert is de ontmoetingsplek 

van en voor bewoners in Buitenveldert.

Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam 

(tegenover het Gelderlandplein).

Programma coördinator: Wilt u een activiteit opzetten, 

neem contact op met de Programma Coördinator Carla 

Lantinga; c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl, tel. 06-37 31 

40 69, www.hvdwbuitenveldert.nl

Openingstijden Huis van de Wijk Buitenveldert 

(tel: 020 642 28 35): Maandag t/m vrijdag 8.30-23.00 

uur, zondag 12.00-17.00 uur. Receptie: 020-64 22 835. 

Zaalverhuur: 020-8915272.

Kantoor WOCB:  020-64 49 936, info@hvdwbuitenvel-

dert.nl, www.hvdwbuitenveldert.nl. Openingstijden: maan-

dag 9.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur. 



 

Donderdag
Inloop ‘De Buurvrouw’   

11.00 – 16.00 uur. Gezelligheid, ondersteuning en informatie. On-

gedwongen samenzijn voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht 

leeftijd. Lunchen tegen een kleine vergoeding na opgave bij ‘De 

Buurvrouw’. Info: gastvrouw Nel tel. 020-5416174 of Carla/Pauline 

op tel. 020-6449936 of mail dagbestedingvreugdehof@amstelring.nl 

of c.lantinga@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 06-44079906, anjatimmerm@

gmail.com. Info: harpklanken@outlook.com of tel. 06-44079906.

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 / Nederlands voor Italianen  

16.30-17.30 Italiaans op laag tempo. 17.30-18.30 Nederlands voor 

Italianen A1. 18.45-19.45 Italiaans voor beginners. 20.00 - 21.00 Neder-

lands voor Italianen A2. Bel als je later wilt aansluiten. Kosten: € 20,- per 

maand. Info en aanmelden: clara.italiaanseles@hotmail.com, tel./what-

sapp: 06-29042821, of info@hvdwbuitenveldert.nl, tel. 020-6449936

Zenmeditatie 

19.30 – 21.15 uur. Info en aanmelden: Bas van Dijk via  

06-40737471 of www.zenbuitenveldert.com.

 
Vrijdag 

Bingo op 6 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 6 december 

10.30 - 11.30 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 13 december

 

Muziek vanaf 16.00 uur, diner vanaf 18.00 uur. Muziek gratis,  

reserveren voor diner € 8,00 op 020 - 644 99 36.  

Info: 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.

Franse conversatie  

10.00-11.00 uur. Info en aanmelden bij Agnès Franklin: 

a.sauryfranklin@hetnet.nl, of tel. 06 23 36 75 15.

Het Palet, Aquarel en Gouache   

10.30 – 12.30 uur. Info Barbara J. de Vries, tel. 06-26012792, 

basiajedska@gmail.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.

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 14 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
Sunday Sounds Brooklyn Affair op 1 december 
 
 
 
 
 
 
 

 

De musici van Brooklyn Affair spelen o.a ballads & bossa’s.  

Aanvang 14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis. Info: 020-644 99 36, 

www.hvdwbuitenveldert.nl

Toekomstmuziek Liron Strijkkwartet op 8 december 
Dé serie voor klassieke muziek. Aanvang: 12.00 uur in de zaal van 

het Huis van de Wijk en vanaf 11.30 uur kunt u voor een kopje koffie 

of thee terecht in het café. Entree: € 7,50 concert, soep € 2,50. Info: 

020 - 644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl 

UITGELICHT  
Opera Belcanto op 8 december 
Bij Opera Café Belcanto kunt u luisteren naar een cd’tje en een 

weetje. Oftewel genieten van mooie opera aria’s, ouvertures en in-

termezzo’s. Buurtbewoner Anton zoekt muziek in de kerstsfeer. Laat 

u verrassen bij Opera Café Belcanto. 14.00 – 16.30 uur. Toegang: 

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

 

Sunday Sounds met Amsterdams Volkskoor op   
15 december

 
Heerlijke meezingers, prachtige luisterliedjes en leuke acts door een 

groep enthousiaste ras-Amsterdammers met een grote liefde voor het 

Amsterdam/Jordanese lied. Aanvang 14.00 - 16.30 uur. Entree: 

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

Jazz in de Wijk op 22 december 
Quartet Deborah Carter & Jean Louis van Dam brengen liedjes en 

kerstliedjes uit het American songbook ten gehore. Aanvang: 15.00 

uur, zaal open 14.30 uur. Entree: € 8,00 inclusief consumptie. 

Reserveren:  hhw8@xs4all.nl. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 

020-6449936, info@hvdwbuitenveldert.nl

UITGELICHT  
Kerstfeest met het Muziek Menu op 26 december 
Op 2e Kerstdag verzorgen de vrijwilligers van het Huis van de 

Wijk Buitenveldert een Chinese Kerst lunch. Na de lunch verzorgt 

het Muziek Menu een gezellige muzikale middag. Lunch 12.30 

– 16.30 uur. Zaal open 12.00 uur. Aanvang Muziekprogramma: 

14.00 uur. Entree: lunch met muziek € 10,00. Muziekprogramma 

€ 2,50. Reserveren: tot 19 december 020-644 99 36 of info@

hvdwbuitenveldert.nl

Nieuwjaarsbrunch met Brooklyn Affair op  
5 januari 2020 
Het nieuwe jaar wordt gestart met een heerlijke brunch. De musici 

van Brooklyn Affair zorgen wederom 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

DAGELIJKS  
Computer/tablet/Ipad/mobiele telefoon lessen 
Op alle werkdagen. € 5,00 per les. Info: 020-6449936 of mail: 

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

Exposities  
Van 1 tot 20 december exposeert Kunstgroep Buitenveldert 

‘Rembrandt tenslotte’ met eigen werk. Op 22 december opent de 

fotogroep van het Huis van de Wijk de tentoonstelling “Buitenveldert 

Toen en Nu’.
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medisch pedicure en voetreflexoloogKoen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT Amstelveen,  tel.: 020 - 66 101 97 

WWW.PEDICUREANNEMIEK.NL
Openingstijden ma-, di-, wo-, do- en za  08:30 - 18:00 uur, uitsluitend op afspraak

Koen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT Amstelveen,  tel.: 020 - 66 101 97 

WWW.PEDICUREANNEMIEK.NL
Openingstijden ma-, di-, wo-, do- en za  08:30 - 18:00 uur, uitsluitend op afspraak

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:

Hans Wamsteeker  

Van de map heeft men veel plezier!
      

Waarom
Corry Geluk was vroeger maat-
schappelijk werkster en is zeven-
tien jaar geleden met dit werk 
begonnen maar toen nog niet bij 
Dynamo. Ze geeft voorlichting, fol-
ders en lijsten met adressen van in-
stellingen en de mensen zijn daar 
erg blij mee. Corry stuurt een brief 
aan de 75-plussers in de wijk en 
belt daarna op om te vragen hoe 
het gaat en of er interesse is voor 
een gesprek thuis. 

Als die afspraak er komt dan gaat 
ze langs, heeft een gesprek en  kijkt 
ook even hoe de mensen wonen 
en leven. Soms is er aanleiding om 
hulp aan te bieden. Heeft men geen 

behoefte aan een afspraak dan kan 
men de brief bewaren want daarin 
staat het telefoonnummer.
 
Wat
Het doel is om mensen die in een 
soort isolement zitten of niet weten 
waar ze hulp kunnen krijgen voor-
lichting te geven. Mensen weten 
soms niet wat er allemaal aan hulp 
mogelijk is. 

Ze geeft een map met informatie 
over de hulp die aangeboden wordt 
in de wijk. Wil iemand bijvoorbeeld 
hulp voor vervoer naar het zieken-
huis dan verwijst ze naar de Alge-
mene Hulpdienst. Van die map heeft 
men veel plezier. Het idee komt van 
de gemeente en het stadsdeel finan-
ciert deze service van Dynamo. Het 
stadsdeel zorgt voor de adressen van 

de 75-plussers. Soms is er een her-
haalbezoek waarin ze kan kijken hoe 
het verder is gegaan.

Wie
Corry doet dit werk, met veel vol-
doening, nu met een collega maar 
ze wil graag dat er leuke collega-
vrijwilligers bijkomen. Veel bezochte 
mensen in Buitenveldert zijn heel blij 
met deze bezoekjes. Wie een handje 
wil helpen kan contact opnemen via 
www.dynamo-amsterdam.nl.

In Beeld

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 be-
stemming) rijdt de chauffeur u weer 
naar huis. Stok of rollator kunnen 
ook mee. Consumpties of toegangs-
kaartjes 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. Aanmelden: 
020 – 644 99 36. 

De decembermaand is vanouds een 
maand van cadeautjes, voor de men-
sen om ons heen en ook lekker voor 
onszelf! We gaan daarom met de mi-
nibus naar drie favoriete plekken waar 
u gezellig kunt winkelen.

Op stap met de Minibus De Groengrijsbus

Vrijdag 6 december: 
Markt en stadshart, Amstelveen
De dag na de verjaardag van een grote 
kindervriend – en zelfs nu al – zien we 
de kerstspullen in de winkels en op 
de markt verschijnen. Wie weet zijn 
er ook nog wat afgeprijsde Sinterklaas 
cadeautjes!

Vrijdag 13 december: 
Tuincentrum Osdorp, Amsterdam
Mocht u de Groen Grijs Bus naar 
tuincentrum De Boet in Hoogwoud 
hebben gemist, dan is hier een her-
kansing dicht in de buurt. Van kerst-
stukjes tot sfeerlichtjes, ze hebben het 
in tuincentrum Osdorp!                

Donderdag 12 december:
Dagtocht Historisch Delft 
in kerstsfeer

Donderdag 12 december brengt de 
Groengrijs bus ons naar Delft, de stad 
die wereldberoemd is vanwege het 
Delfts blauw aardewerk, ‘Het meisje 
met de parel’ van Johannes Vermeer 
en het gezellige, historische centrum. 
De Groengrijs bus zet u op vijf miuten 
lopen van het centrum af. In deze tijd 
van het jaar staat het hele historische 
centrum van Delft in het teken van 
kerst en oud en nieuw. Loop langs 
de prachtig versierde etalages. Ga op 
jacht naar kerstcadeaus en lekkernijen 
voor de komende feestdagen. Snuif 
de cultuur op tijdens een stadswande-
ling lang de historische panden, plei-
nen en grachten. Of kijk of u nog een 
ticket kunt bemachtigen voor ‘Pieter 
de Hooch in Delft. De routebeschrij-
ving van de stadswandeling ‘Pieter de 
Hooch’ is online te downloaden of af 
te halen bij Museum Prinsenhof.

Geldig: donderdag 12 december 2019
Prijs: € 12,- bij minimaal 35 deelnemers, 
€ 10,- bij minimaal 40 deelnemers*

Opstapplaatsen en –tijden
09.00 uur: De Mirandalaan, 09.15 uur: 
Station RAI, 09.30 uur: Huis van de 
Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 
09.45 uur: Menno Simonshuis, Noord-
hollandstraat 17A. Terug in Amster-
dam: 17.00 - 17.30 uur. Voor informatie 
en boeken: www.groengrijs.com. Geen 

internet? Meld u aan via 06-45729511. 
Vermeld duidelijk uw naam, telefoon-
nummer en opstapplaats.

Vrijdag 20 december: 
Ikea, Amsterdam
Tot slot een tochtje naar Ikea, waar al-
tijd veel vraag naar is. Dit is de laatste 
Minibus rit van 2019; in het nieuwe jaar 
nemen we u graag weer mee naar al-
lerlei culturele, culinaire en andere be-
stemmingen. 

Vanuit het kantoor van het WOCB 
wensen we u fijne feestdagen en een 
gezond 2020!


