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Voornemens

December 2018 is krom en gerimpeld 

het jaar uit gewankeld, heeft de feest-

verlichting gedoofd en heeft toen met de 

opgetuigde kerstboom alle versierselen 

stukgeslagen. Op straat slingeren nog de 

herinneringen aan die  knetterende jaar-

wisseling. 

Januari herpakt het ritme van voor de 

feestdagen, maar niet voordat we door 

een rivier aan  nieuwjaarsrecepties en 

ander feestgedruis zijn gegaan. 

Als we uit de feestelijke bezwijming zijn 

bijgekomen blijkt dat alles duurder is ge-

worden: het openbaar vervoer, de bood-

schappen, de sportclub, de kinderopvang, 

het gas. Amsterdam is een dure stad waar 

in de portemonnee van de bewoners van 

de beloofde lastenverlichting weinig zal 

over blijven, lezen we in het Parool. Rut-

te verzekert echter in het tv-journaal dat 

het goed zal komen. 

‘Geen nood,’ lacht Jesse Klaver in zijn 

strakke pakje van Oger, ‘die prijsverho-

gingen dienen het goede doel: de klimaat-

verandering de baas blijven.’ 

In het Parool staat ook dat op het Europese 

lijstje van vervuilende landen Nederland 

in de top 10 staat. Waarschijnlijk kunnen 

we beter scoren met kernenergie in plaats 

van het land vol te plempen met windmo-

lens waarvan alleen de boeren rijker wor-

den. Die dingen zijn duur en verpesten 

ook nog eens het landschap. Zonne-ener-

gie lijkt een goede tweede want door de 

klimaatverandering baden we zomers in 

het zonlicht. Met een beetje subsidie kan 

iedere eigenaar zelf zonnepanelen op het 

dak van zijn huis laten leggen. 

We gaan zelf weinig plezier hebben van 

onze dure investeringen, want van die 

uitgaven zullen de effecten pas over tien-

tallen jaren te meten zijn. Ondertussen 

moeten we onze consumptie minderen 

en/of veranderen en afzien van een deel 

van ons comfort. Heeft u zich voor dit 

jaar en alle nog te komen jaren al voor-

genomen niet meer op vliegvakantie te 

gaan, rijdt en kookt u al elektrisch en eet 

u al minder vlees?

We gaan het zien in 2019. 

   
Julius

COLUMN

Elke tweede zondag van de 
maand is het Huis van de Wijk 
een geliefd podium voor aanstor-
mende muzikale talenten.

Zij geven korte concerten van hoog 
niveau en doen zo ervaring op voor 
hun latere carrière. De pianiste Nadja 
Fillipova is zo’n voorbeeld, ooit te gast 
bij Musici van Morgen en inmiddels 
op de internationale podia te vinden!

10 februari
Op 10 februari verzorgt het Redmon-
tis Trio een concert dat een ware staal-
kaart is van het talent waarover deze 
jonge musici beschikken.
Maripepa Contreras Gámez speelt 
hobo variaties van Benjamin Britten; 
Marco Gonçalves heeft voor zijn fagot 

Musici van Morgen gaat naar de middag!

Het Zuidasjaar 2019

Nieuwe arbeidsplaatsen en bereik-
baarheid Zuidas: een realistische 
combinatie? 
 
Het Zuidasjaar 2019 is gestart met het 
overhandigen van de sleutel van de 
tijdelijke behuizing in het Spark ge-
bouw op Sloterdijk aan EMA, het Eu-
ropese Medicijnen Agentschap. Dus 
hoe de Brexit ook afloopt, dit kantoor 
hoort nu in Amsterdam. 11 Maart 
gaat EMA echt uit Londen verhuizen; 
dan werken er 400 mensen. Eind no-
vember van dit jaar vindt de definitie-
ve verhuizing plaats naar het nieuwe 
kantoor in Zuidas. De bouwers van 
dit kantoor hebben al een record in 
snelheid gevestigd en beloven dat 
het nieuwe pand echt op tijd klaar zal 
zijn. Dat moet ook wel na de enorme 
inspanningen om dit agentschap naar 
Amsterdam te halen. 

De verwachting is dat ongeveer een 
kwart van de 900 medewerkers niet 
mee gaan naar Amsterdam. Dat biedt 
mogelijkheden voor de Amsterdamse 
arbeidsmarkt. Ook de effecten van 
deze verhuizing, meestal aangeduid 
met de term spin-off, werpen nu al 
hun schaduw vooruit. 

Tot geruststelling van de vele wo-
ningzoekenden in Amsterdam lijken 
de meeste EMA-medewerkers een 
woning buiten de stad te zoeken. Ze 
zijn in Londen al gewend aan lange 
reistijden. Maar dan moet de infra-
structuur van Openbaar Vervoer en 
wegennet wel aanzienlijk verbeterd 
worden om de bereikbaarheid van 

Zuidas te kunnen garanderen. 
Het ZuidasDOK zal op termijn wel 
soelaas bieden, maar de komende 
jaren zien we ons vooral geconfron-
teerd met de enorme bouwputten die 

een cellosonate van Johannes Brahms 
bewerkt en Joanna Rotberg speelt een 
pianosonate, eveneens van Brahms.  
En natuurlijk laten ze ook horen dat 
ze gedrieën kunnen schitteren, in een 
trio van Francis Poulenc.

Maripepa, Joanna en Marco studeren 
aan het Conservatorium van Amster-
dam en hebben al meerdere prijzen 
en beurzen gewonnen.
 
Nieuw: begintijd en aandacht voor 
de innerlijke mens
Om nog meer Buitenveldenaren in de 
gelegenheid te stellen om deze klas-
sieke concerten te bezoeken beginnen 
we dit seizoen een half uur later: we 
starten om 12.00 uur in plaats van om 
11.30 uur. 

noodzakelijk zijn voor de aanleg van 
het DOK. Dus zijn extra investerin-
gen in het Openbaar Vervoer op korte 
termijn noodzakelijk. Het treinstation 
van Schiphol zit klem tussen de be-

bouwingen en kan dus niet uitbrei-
den. Des te meer reden om de aan-
leg van het 5e en 6e spoor op Station 
Zuid versneld uit te voeren en het niet 
bij de huidige ruimtereservering te 
laten. Kennelijk ziet de regering ook 
dat de Randstad dicht slibt en wordt 
er overlegd over het doortrekken van 
de Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Dus 
wordt het toch na vele keren nee, 
 misschien toch ja. Maar als de men-
sen die op Zuidas werken hun woon-
gebied gaan spreiden in een straal van 
60 km rond Amsterdam zijn er veel 
meer voorzieningen nodig in een snel, 
betrouwbaar en fijnmazig openbaar 
vervoer netwerk. Een mooie uitda-
ging om daarvoor te zorgen, waarbij 
ook de korte termijn niet mag worden 
vergeten. 

Mensen die binnen een straal van 15 
km van hun werk wonen, kunnen wel-
licht beter de fiets nemen, maar dan 
moeten er overal ruime vrij liggende 
fietspaden zijn en voldoende stal-
lingsmogelijkheden. Dat laatste moet 
op Zuidas wel lukken. Voor mensen 
die verder weg wonen, zouden ook 
combinatiemogelijkheden ontwikkeld 
kunnen worden: stukje met de fiets of 
lopen en openbaar vervoer of met de 
auto naar een park & ride en vandaar 
met openbaar vervoer of fiets. 

Wij zullen zien hoe slagvaardig onze 
rijks en gemeentelijke overheden 
kunnen handelen en wensen ze veel 
wijsheid en creativiteit toe. Amster-
dam en Zuidas zijn het waard! 

Let op onze website en de weekbe-
richten: 
www.bewonersplatformzuidas.nl 

En omdat de lunchtijd nadert als het 
concert is afgelopen, wordt er voort-
aan voor wie dat wil een heerlijke 
huisgemaakte soep geserveerd. Voor 
een klein prijsje kunt u het culinaire 
talent van onze vrijwilliger Arnaut 
(be)proeven. 

Zie de agenda elders in deze Wijkkrant 
voor de precieze tijden en prijzen.

Cisca Griffioen

Toekomstig EMA-gebouw aan Zuidas (artist impression)

Maripepa Contreras Gámez
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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; 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 26 februari 2019. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
11 februari 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. 

Recordaantal fietsplekken erbij 
in Zuid

Bibliotheek  
Buitenveldert
W. van Weldammelaan 5
Tel: 642 2100
E: buitenveldert@oba.nl   

Buitenveldertse ochtend / Ouderen 
in de Wijk
Donderdag 7 februari 11.00-12.00.
Rembrandt in het Rijksmuseum.
Kathleen Nieuwenhuisen geeft een 
boeiende lezing in het kader van het 
Rembrandtjaar, de lezing sluit aan bij 
de grote tentoonstelling die 15 febru-
ari in het Rijks van start gaat.
Toegang € 5.00, met OBA-pas gratis.

Ouderen in de Wijk / Kijken in de 
Ziel
Donderdag 14 februari 10.00-12.00 
uur. Een aflevering van “Kijken in de 
Ziel” over het schrijversvak.

Ouderen in de Wijk / Concert door 
studenten van het conservatorium

Donderdag 21 februari 10.30-11.30 
uur. Een muzikale ochtend met jong 
talent.

Ouderen in de Wijk / Vrouw op 
Mars
Donderdag 28 februari 10.30-12.00 
uur. Documentaire in het kader van 
Internationale Vrouwendag op 8 
maart.
  
Expositie Gerdi Wind
Olieverfschilderijen, pentekeningen 
en etsen. Gerdi volgde en volgt ver-
schillende cursussen, workshops en 
masterclasses bij o.a. de Wackers Aca-
demie en MK24 om gericht te kunnen 
gebruiken in haar werk. De penteke-
ningen zijn op het eerste gezicht heel 
realistisch, maar zijn meestal toch 
fantasieverhalen en zelfs een soort 
sprookjes Ze tekent het liefst met 
Oost-Indische inkt en een heel fijn 
pennetje op papier met een linnenre-
liëf. De olieverfschilderijen zijn kleur-
rijk en blijven in dezelfde sfeer als de 
tekeningen sprookjesachtig en verha-
lend. Etsen is een nieuwe passie van 
haar, waarin veel te experimenteren 
en te ontdekken is. Het is voor haar 
een logisch gevolg van het penteke-
nen. Ze houdt zich bezig met lijnet-
sen, suikerwatertechniek en aquatint.
In alle technieken is de natuur een 
dankbare inspiratiebron.

Expositie Henk Smit
De Openbare Bibliotheek Amsterdam 
bestaat in 2019 precies 100 jaar. Vanaf 
8 februari is een expositie te zien van 
Henk Smit met een brokje geschiede-
nis over de rijke geschiedenis van de 
bibliotheek.

Voorlezen voor peuters en kleuters
Elke woensdagochtend  om 11.00 uur
De kinderen kunnen luisteren naar 
een mooi, ontroerend of grappig ver-
haal. Toegang is gratis.

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 for some music and 
movement too. Free entrance.

Een huis voor Harry (2+)
Zaterdag 2 februari om 15.00 uur. 
Gratis entree met OBA-pas
Harry is altijd binnen
Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen
Hij rent achter haar aan
en raakt hopeloos verdwaald
Hoe komt hij nu weer thuis?
Een spannend en grappig verhaal ver-
teld en gespeeld door Nina van Koppen 
van Het Kleine Theater.

Boekhappen (4+) met Saskia van der 
Wiel en Ymkje Swart. Woensdag 27 
februari om 15.00 uur. Gratis entree 
met OBA-pas. Reserveren bij de balie 
(max. 15 k.). Fantasierijke workshops 
rond prentenboeken met kinderboe-
kenschrijfsters. Ze lezen voor en gaan 
daarna met kinderen knutselen, teke-
nen of spelen met woorden.

De Amsterdam-
se Boekhandel
Telefoon: 020-4218324                                               
Buitenveldertselaan 170
Contact: info@deamsterdamseboek-
handel.nl
Informatie: 
www.deamsterdamseboekhandel.nl;   
www.facebook.com/deamsterdam-
seboekhandel 

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

Programma de Buitenhof
Nieuw Herlaer 2
1083 BD Amsterdam-Buitenveldert

Voor alle activiteiten dient u zich aan 
te melden via de receptie van de Bui-
tenhof: 020 5044000.

VR 8 Februari 15.30 - 16.30
Mini Uitmarkt in theater t’ Vermaeck.
Theaterseizoen de Buitenhof gaat van 
start. Komt u ook kijken wat er zoal 
komt dit seizoen? Gratis.

MA 11 Februari 14.15 - 15.15
Klassiek concert in theater t’ Vermaeck.
Trio Bosklank met werken van o.a 
Schubert, Franck.
Gounod & Béla Kovács.
 3,- pp.

DI 12 Februari 10.30 - 11.30
Gouden koffie festival op het Brug-
plein. Gratis Koffie.

DI 12 Februari 14.00 - 15.30
Bingo op het Brugplein.
Win mooie prijzen zoals een nieuwe 
tablet! 1 plankje 3,-  2 plankjes 5,-, 
3 plankjes 7,50.

DO 21 Februari 15.00 - 16.30
Film om de hoek in theater t’ vermaeck.
Film Amour. Kaartje 2,5.
Kaartje + daghap 7,50.

ZA 23 Februari 15.15 - 16.30
Laatste zaterdag v/d maand.
Live muziek in het Grand café.
Gratis

Iedere vrijdag middag 15.00 - 16.30
Gezellig borrelen in het grand café 
van de Buitenhof!
De borrelhapjes gaan gratis rond.

Programma de Buitenhof

Expositie Gerdi Wind, ‘Winteravondmaal’

Stadsdeel Zuid heeft in 2018 ruim 
3700 extra fietsparkeerplaatsen op 
straat gerealiseerd, met name in de 
Pijp. 

Hiermee wil het stadsdeel overlast 
door geparkeerde fietsen terugdringen 
en de doorgang van winkelstraten ver-
beteren. Het is het grootse aantal extra 
fietsparkeerplekken in drie jaar tijd, in 

de twee voorgaande jaren samen wer-
den ook al 4700 plekken gerealiseerd.   

Knelpuntlocaties 
Op de knelpuntlocaties in Zuid lag in 
2018 de nadruk op het terugdringen 
van de overlast voor omwonenden en 
winkelend publiek. Zo is een aantal 
toegangsstraten tot de Albert Cuyp-
markt fietsparkeervrij gemaakt en zijn 
er in de omliggende straten  juist ex-
tra fietsparkeerplekken bijgekomen. 
Ook werden twee openbare fietsen-
stallingen nabij de stations van de 
Noord/Zuidlijn geopend en is er een 
buurtstalling bijgekomen in de Gerard 
Doustraat, samen goed voor ruim 900 
extra overdekte fietsparkeerplaatsen. 
Ook buiten De Pijp, verspreid door 
Zuid,  zijn diverse locaties waar de 
fietsers nu makkelijker hun fiets kwijt 
kunnen door extra voorzieningen.

Meer ruimte voor voetgangers en 
fietsers 
Vanwege de beperkte beschikbare 
ruimte in veel straten in Zuid, is het 
niet altijd mogelijk extra ruimte voor 
fietsparkeren vrij te maken. Het ophef-
fen van  autoparkeerplekken biedt dan 
uitkomst.  Zo worden er  verspreid door 
Zuid, 600 fietsparkeerplekken extra ge-
realiseerd op 60 autoparkeerplekken. 

Jeff van den Berg, 
woordvoerder stadsdeel Zuid.
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 in Buitenveldert

het sieraad “uitgebold” zodat het wat 
ronder is en worden het kastje voor 
de steen en de speld aan de achter-

kant vast gesoldeerd. Soms wordt de 
steen ook wel op de broche gelijmd 
of bevestigt zij er materialen zoals 

Yes! Dit is mijn ding!

Langs stapels afgedankte kerstbomen 
loop ik op een miezerige januarimid-
dag naar het huis van Fieteke Leenes, 
waar ik hartelijk wordt begroet door 
de veelzijdige kunstenares. Snel ra-
ken we aan de praat over haar edel-
smeedwerk, sieraden en meer aan de 
tafel in haar gezellige appartement. 
Vanaf jongs af aan is zij creatief be-
zig en heeft verschillende technie-
ken zoals beeldhouwen, tekenen en 
schilderen beoefend. Fieteke heeft les 
gegeven in textiele werkvormen, in 
voornamelijk patchwork technieken.  
Bij MK24 (voorheen de Werkschuit) 
volgde zij ca. 15 jaar geleden een cur-
sus edelsmeden, wat een eyeopener 
voor haar was, zoals Fieteke het zegt: 
“ Yes, dit is mijn ding!” In een aantal 
van haar sieraden verwerkt ze textiel 
zoals jeansstof.

Techniek 
Het edelsmeden is een bijzonder 
nauwkeurig werk, want de kleine 
werkstukken die zij maakt bestaan 
voornamelijk uit sieraden zoals bro-
ches, kettinghangers en oorbellen. 
Het ontwerp maakt zij thuis in haar 
werkkamer, maar andere hande-
lingen voert zij uit in het atelier van 
iemand uit de edelsmeedgroep, waar 
zij deel van uit maakt en regelmatig 
mee exposeert. Het ontwerp voor 
bijvoorbeeld een broche, wordt op 
het metaal (zoals alpaca, een op zil-
ver lijkend metaal) gelijmd en daarna 
uitgezaagd, het doet een beetje den-
ken aan figuurzagen, maar uiteraard 
veel fijner. Na het rondvijlen van de 
randjes, schuren en polijsten wordt 

Gerdi Wind gekleurd perspex of textiel aan. Een 
ontwerp kan ook uitgaan van de 
vorm of kleur van een bepaalde edel-
steen. Nieuwe mogelijkheden biedt 
het emailleren haar, dat alleen moge-
lijk is op de materialen koper of zilver 
en voor verrassende resultaten zorgt. 
Vooral het ambachtelijke aspect van 
het werk en het werken op een klein 
vlak vindt zij aantrekkelijk.

Multitalent  
Naast het edelsmeden en sieraden 
maken houdt Fieteke zich nog afwis-
selend bezig met modeltekenen (bij 
de Zondagsschilders, waar zij lid van 
is), het maken van collages en het 
schrijven van korte verhalen. De ver-
halen draagt zij vaak voor tijdens het 
Open Podium dat in de Openbare 
Bibliotheek aan de Oosterdokskade 
(Amsterdam centrum), georgani-
seerd wordt door Jos van Hest. Meer-
dere verhalen zijn opgenomen in de 
verschillende bundels die samenge-
steld worden uit het voorgedragen 
werk in deze bibliotheek. Regelmatig 
worden haar verhalen gepubliceerd 
in het blad Het Periodiek. 

Tot half december heeft u de sieraden 
van Fieteke heeft in de vitrine in de 
gang van het Huis van de Wijk kun-
nen bewonderen tijdens de expositie 
“Buiten” van Kunstgroep Buitenvel-
dert. In galerie MLB in de Witte de 
Withstraat 32-A exposeert zij met de 
kunstgroep tot eind januari, als u snel 
bent kunt u nog gaan kijken, de aan-
gekochte sierraden worden verpakt 
in een prachtig handgemaakt doosje. 
Eerder waren haar sieraden te zien bij 
de tentoonstellingen die zij met haar 
edelsmeedgroep presenteerde in o.a. 
galerie Zaans Groen in Zaandam en 
galerie De Hoofdzaak in Amsterdam. 
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KORTAF
Redmontis Trio bij Musici van Morgen

Op 10 februari verzorgt het Redmontis 
Trio een concert dat een ware staalkaart 
is van het talent waar deze jonge musici 
over beschikken. Maripepa Contreras 
Gámez speelt hobo variaties van Benja-
min Britten. Marco Gonçalves heeft voor 
zijn fagot een cellosonate van Johan-
nes Brahms bewerkt en Joanna Rotberg 
speelt een pianosonate, eveneens van 
Brahms.  En ze schitteren gedrieën in 
een trio van Francis Poulenc. U kunt op 
10 februari vanaf 11:30 uur terecht in het 
Huis van de Wijk voor een kopje koffie 
of thee, het concert zelf begint om 12:00 
uur. De entree bedraagt € 7,50. Voor wie 
dat wil, wordt er na afloop een kom huis-
gemaakte soep geserveerd, voor € 2,50.
Meer informatie bij 020 644 99 36 of op 
www.hvdwbuitenveldert.nl

Kom zaterdag 9 februari naar de 
Piano(luister)les

Wat leer je: Hoe wordt een liedje of een 
muziekstuk opgebouwd? Heeft het 
muziekstuk een intro, couplet, refrein, 
bridge, coda?

Ruth Thomassen-Djatmiko, pianolera-
res, gaat met u luisteren naar pianomu-
ziek voor beginners en meer gevorder-
den en deze bespreken. Hierdoor krijgt 
u meer inzicht in bladmuziek en wordt 
het bespelen van een instrument of 
zang begrijpelijker.

Voor wie: iedereen, jong en oud, zonder 
of met notenkennis.
Datum: Zaterdag, 9 februari 2019
Tijd: 13.30 – 15.00 (met pauze)
Entree: € 5,-; kaartverkoop vanaf 13.00
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112
Info/reserveren:  
pianolesbijruth@upcmail.nl

Deutsch-Niederländischer Verein 
Op zondag 3 februari 2019:  
Klubnachmittag  14 uur in Hotel Ele-
ment - A.J.Ernststraat 577.
Lezing Margriet Brandsma, voormalig 
NOS verslaggeefster en correspondente 
in Duitsland vertelt over haar belevenis-
sen als journaliste en over het ‘Deutsch-
land nach der Wende’
Ook niet-leden zijn welkom, wel graag 
een tel./mail vooraf. € 1,50 bijdrage voor 
koffie/thee en/of water
Info: deutsch-nl-verein@hotmail.com
Tel. 020-6751667

Computerinloop 
Spreekuur 6 en 20 februari

Algemene Hulpdienst 
Buitenveldert    

Iedere 1e en 3e woensdagochtend van 
de maand bent u welkom bij het Com-
puterinloop Spreekuur. Hier kunt u te-
recht met uw vragen over het gebruik 
van computer, tablet of mobiele tele-
foon. Uw eigen apparaat meenemen is 
handig, maar hoeft niet. 
Aanvang: 10.00 – 12.00 uur.
Plaats: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert, A.J. Ernststraat 112, tegenover het 
Gelderlandplein 
Entree: gratis
Info: 020-644 99 36, 
www.hvdwbuitenveldert.nl

Bent u die wijkbewoner die ande-
ren graag wil helpen met het op orde 
brengen van binnengekomen post 
en weer overzichtelijk maken van de 
lichte thuisadministratie ?

DAN KUNT U ZICH AANMELDEN 
ALS VRIJWILLIGER THUISADMINI-
STRATIE BIJ DE ALGEMENE HULP-
DIENST BUITENVELDERT

Voor informatie en aanmelden:
Algemene Hulpdienst Buitenveldert    
A.J. Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam
Tel: 020-6447113
Of mail: 
coordinator@
hulpdienstbuitenveldert.nl

Fieteke Leenes, opening expositie in galerie MLB

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:
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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
  3 februari   -  Ds. E.J. de Wijer               
10 februari   -  Mw. A. Knol, uitvoering Cantate
17 februari   -  Ds. E.J. de Wijer, Boekentafel 
24 februari   -  Ds. E.J. de Wijer

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

Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur                                                                                                   
03-02    -   Ds. W.T. Pieterse  
10-02    -   Ds. H.U. de Vries  
17-02    -   Ds. S.H. Lanser
24-02    -   Ds. H.U. de Vries
03-03    -   Mw. ds. M.M. Bogaard
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. 

03-02   -  Pastor M. Schneeberger                                           
10-02   -  Pastor A. Koot              
17-02   -  Pastor E. Brussee
24-02   -  Pastor Ph. Kint         

Na de viering is er op zondag de mogelijkheid om 
koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Een keer 
in de vier weken is er een woord-, gebed-, en com-
munieviering op dinsdag. Daarna is er o.l.v. pastor 
Kint een geloofsgesprek in de pastoreskamer. Elke 
woensdag om 9.00 uur: oecumenisch morgenge-
bed (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.

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.

‘Warmte en omhulling’
Lezing door Astrid van Zon (auteur van boeken over 
warmte, directeur zorginstelling De Vijfsprong) op 
donderdag 7 februari, 20.15-21.45 uur, over de 
betekenis van warmte voor je lichaam, voor je ziel 
en warmte in je idealen. Kosten €5.

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

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! 

3 februari: Harry Zijlstra 
10 februari: Harry Zijlstra 
17 februari: Peyman Shabanlari 
24 februari: Harry Zijlstra 

Bewoners maken zich hard voor het Ontmoetingseiland
In 2018 heeft de GGD Amsterdam 
door middel van placemaking on-
derzoek gedaan naar hoe ouderen-
vriendelijk Buitenveldert is. 

Dit onderzoek wees o.a. uit dat be-
woners behoefte hebben aan soci-
ale samenhang en gezelligheid in hun 
buurt. En dat er een wens is om de 
ontmoetingsfunctie en levendigheid 
op het Ontmoetingseiland in het Gijs-
brecht van Aemstelpark te vergroten 
door het organiseren van diverse ac-
tiviteiten.

Een aantal actieve buurtbewoners o.l.v. 
Dynamo, verenigd in het Levensboom-
collectief, zijn voortvarend aan de slag 
gegaan met de boven beschreven con-
clusies. Zij hebben zich hard gemaakt 
voor de plaatsing van speeltafels op 
het Ontmoetingseiland, schaak-, dam-, 
mens-erger-je-niet- en een pingpong-
tafel. Als kers op de taart is er ook een 
Jeu de Boules baan aangelegd.

Om deze tafels feestelijk te openen 
hebben zij afgelopen december een 
succesvol winterfeest ‘From Buiten-
veldert with Love’ georganiseerd.  ‘Het 
idee van een feest op dit eiland is dat 
Buitenveldert heel goed een jaarlijks 
terugkerende traditie kan gebruiken. 
Hoe leuk is dat in de vorm van een 
feest voor jong en oud, door en voor 
bewoners’.  

Dit feest heeft er aan bijgedragen dat 
een aantal buurtbewoners een Jeu de 
Boules groep begonnen is. Iedere eer-
ste en derde woensdag van de maand 
komen zij samen om te spelen van 
14.00-16.00 uur. Tevens weten buurtbe-
woners de tafels nu ook te vinden voor 
een potje dammen of schaken. Het lijkt 
ons leuk om bij goed weer, schaak- en 
damtoernooien te organiseren. 

Lijkt het u leuk om meer contact te 
hebben met actieve buurtbewoners, 
sluit dan vooral aan. Mocht u het leuk 
vinden om mee te denken en activi-
teiten te organiseren op het Ontmoe-
tingseiland, dan bent u ook van harte 
welkom om aan te sluiten bij het Le-
vensboomcollectief.

Meer informatie Dynamo Amsterdam, 
Julie van Zweden (jzweden@dynamo-
amsterdam.nl) 06-2663 5236.

Moderne dans voor iedereen van 60 jaar en ouder 

Moderne dans voor iedereen van 60 
jaar en ouder gaat weer van start!

Dance Connects Community organi-
seert net als in voorgaande jaren door 
heel Amsterdam moderne danslessen 
voor iedereen van 60 jaar en ouder.  
Wie het leuk lijkt om via moderne 
dans zijn of haar creativiteit te uiten, 
lichaam en geest te versterken en 
daarbij graag buurtgenoten ontmoet, 
is vanaf 28 januari welkom op een van 
de 12 danslocaties in de stad.

Moderne dans bij Dance Connects is 
dans, lekker swingende muziek, actief 
bezig zijn en bovendien je creativiteit 
en fantasie aanspreken. Met of zon-
der ervaring, met of zonder fysieke 
beperking, iedereen kan meedoen. De 
moderne danslessen worden gegeven 
door professionele en enthousiaste 
dansdocenten met een groot hart en 

oog voor persoonlijke mogelijkheden. 
Ook worden er regelmatig professio-
nele muzikanten uitgenodigd om live 
te komen spelen tijdens de dansles.

De danslessen worden wekelijks gege-
ven in de stadsdelen Centrum, Oost, 
West, Zuid en Zuidoost. Van 28 januari 
tot en met 1 februari vinden op elke lo-
catie kennismakinglessen plaats, gratis 
toegankelijk voor iedereen. 

Dance Connects is een non-profit 
organisatie die mensen van alle leef-
tijden in contact brengt met dans, de 
buurt en met elkaar. Naast 60+ lessen 
biedt Dance Connects ook 40+ lessen 
en Slow Flow lessen, waaraan je zo-
wel staand als zittend kunt meedoen. 

Kijk voor informatie over alle locaties 
en mogelijkheden op 
www.danceconnects.nl

TROOST!  

Gezinsdienst  

Zondag 3 maart 2019 • 10.00 uur  
Pinkstergemeente Keerpunt 
A.J. Ernststraat 302-304 

(boven de bibliotheek) 
www.pinkstergemeente-amsterdam.nl  

Iedereen is welkom!!
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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:
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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

Ferry Wienneke      

From Buitenveldert with love of be-
lofte maakt schuld? 

De Engelse titel van het Winterfeest 
op zaterdag 8 december 2018 geeft 
aan dat ook de niet Nederlandstalige 
bevolking van Buitenveldert van harte 
was uitgenodigd. En dat bleek in de 
praktijk ook zo uit te werken: er wa-
ren echt allerlei bewoners die naar het 
feest kwamen kijken en meedoen. Bij 
het welkomstandje was een beproef-
de techniek toegepast: voor wat hoort 
wat. Bezoekers konden op een for-
muliertje een belofte invullen en kre-
gen als tegenprestatie een bon voor 
heerlijke snert of stamppot. Bij elkaar 

From Buitenveldert with love 
leverde dat een schat aan beloftes op, 
variërend van het schoonmaken van 
de eigen kamer en mama helpen tot 
concrete hulp aan buren. 

Een aantal voorbeelden van beloftes 
kunnen wellicht andere bewoners van 
Buitenveldert op een idee te bren-
gen. Wij wonen volgens de meeste 
bewoners in een grandioze wijk en 
dat moeten we vooral zo houden. 
Burenhulp scoort hoog. Sommigen 
vulden dat in door het voornemen 
om een grieperige buurvrouw soep te 
brengen, anderen wilden graag bood-
schappen doen voor de buren, an-
deren gaan op bezoek of maken een 
praatje. Er zijn al heel veel vrijwilligers 
in Buitenveldert, maar het is hartver-
warmend dat er ook aanmeldingen waren voor meehelpen. Misschien 

wel de leukste om mee te helpen bij 
de organisatie van het Winterfeest van 
volgend jaar. Ook aansluiten bij de Al-
gemene Hulpdienst of bij het onder-
houd van de buurt werden genoemd. 

We gaan natuurlijk niet controleren of 
alle beloftes ook worden uitgevoerd, 
maar enthousiasme voor de buurt en 

We ontmoeten elkaar in het Beth 
Shalom, waar mevrouw Greif 
woont. 

Ze werd geboren in een gezin van 
acht kinderen in de Sint Jansstraat, 
een zijstraat van de Warmoesstraat. 
De woning had weinig of geen zon, 
maar dat kon niemand schelen. Het 
was een levendige wijk met gewone 
mensen, waar iedereen elkaar kende. 
Alle kinderen speelden op straat. De 
vele winkels waren geopend tot ’s 
avonds elf uur, en op zaterdag ging de 
familie naar de Nieuwmarkt. 

Als vader op zaterdagmiddag thuis 
kwam met zijn weekloon kreeg moe-
der als eerste huishoudgeld, daarna 
de kinderen zakgeld in volgorde van 
leeftijd, de oudste eerst. Hoe jonger 
je was hoe minder je kreeg. Een kap-
per ontbrak; de vrouwen lieten ge-
woon hun haar groeien en deden dat 
vaak in een knot. De mannen werden 
door gezinsleden geknipt volgens de 
‘omgekeerde bloempot methode.’ 
Vakantie? Eén keer per jaar met de 

Interview met Wil Greif, 102 jaar
Gooische Tram een dagje naar Mui-
derberg. Vader was typograaf en lid 
van een van de eerste vakbonden van 
Nederland. Van vrouwenemancipatie 
was geen sprake, de mannen waren 
de baas. 

Toch was er al vroeg een grammofoon 
en later radiodistributie, tekenen van 
verandering. Haar broers werkten bij 
de Telegraaf, gevestigd op de Nieuwe 
Zijds Voorburgwal. De eerste baan 
was verkoopster bij schoenenwinkel 
‘De Roode Laars,’ waar zij tien jaar 
heeft gewerkt. In dat pand zit nu een 
proeverij, maar de naam en gevel zijn 
behouden. 

De volgende baan was in het atelier 
van Gerzon. Na haar trouwen ves-
tigde het echtpaar zich in de nieuw 
gebouwde Elegaststraat, vlakbij de 
Admiraal de Ruyterweg. De Haar-
lemse Tram kwam in bereik, bijge-
naamd ‘De Kikker.’ Die reed van de 
Spuistraat naar Zandvoort en vice 
versa. De moderne tijd, hoe moeilijk 
ook in het begin, was definitief aan-
gebroken.

KORTAF
Dance Connects lessen in Amster-
dam Zuid
Dans Dansen, Amsteldijk 10 (De Pijp)
Dinsdag van 13.00 tot 14.30 uur.
Kennismakingsles: dinsdag  29 januari

Fitness Zuidas, Wijenburg 90A (Buiten-
veldert). Vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur
Kennismakingsles: vrijdag 1 februari.
Op deze locatie worden de leskosten 
100% vergoed voor Stadspashouders 
met een groene stip!

Menno Simonszhuis, Noordholland-
straat 17A (Buitenveldert)
Maandag van 11.00 tot 12.00 uur (Slow 
Flow, hieraan kun je zowel staand als 
zittend aan meedoen).
Kennismakingsles: maandag 28 januari

ThomasOpen Lunchconcerten
5 februari: Frederic Voorn, piano    
19 februari: Vivianne Cheng, piano
De concerten beginnen om 12.30 uur en 
duren een half uur, de toegang is gratis.
Meer info: www.thomasopen.nl
Prinses Irenestraat 36, telefoon 673 81 71.

Dinsdag 12 februari: 
Juridisch Spreekuur 
Iedere 2e dinsdag van de maand is er 
een spreekuur om particulieren en on-
dernemers uit de buurt te helpen met 
juridische vragen. U krijgt praktische 
informatie en/of advies over onder an-
dere arbeidsrecht, consumentenrecht en 
ondernemingsrecht. Behandeling van 
vragen vindt plaats op volgorde van bin-
nenkomst.
Aanvang: 19.30 - 21.30 uur 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112, tegenover het Gel-
derlandplein
Entree: gratis
Info: 020-644 99 36, 
www.hvdwbuitenveldert.nl

Dinsdag 19 februari: Literair Café 
Laat je schrijverstalent zien! Vanaf 23 
jaar is iedereen in Amsterdam Zuid van 
harte welkom bij het literair Café. In 
onze groep delen we korte verhalen of 
gedichten met elkaar.
Aanvang: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernstraat 112, tegenover het Gelder-
landplein
Entree: gratis

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

Mevrouw Greif, 102 jaar
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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 

 

vooral voor het welzijn van de bewo-
ners is onmisbaar om Buitenveldert tot 
de mooiste tuinstad van Amsterdam 
te maken en te houden. Dat kunnen 
we samen doen. Op de foto staat de 
belofte van onze stadsdeelbestuurder 
Flora. Betrokkenheid bij de buurt en de 
bewoners kan iedereen laten zien. Doe 
bij voorbeeld mee met de organisatie 
van het feest op Koningsdag!

Cisca Griffioen



 

 

AGENDA FEBRUARI 
 

Maandag
In de Paarse Stoel op 4 februari 
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 4 februari 
12.00-14.00 uur. Kosten € 4. Aanmelden t/m 1 februari op 020-644 

99 36. Info: info@hvdwbuitenveldert.nl.

Fotogroep op 11 februari 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 18 februari 
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     

Karins Eetcafé op 12 februari 
17.30 -19.30 uur. Entree € 8,00. Info: info@hvdwbuitenveldert.nl, 

aanmelden: 020-644 99 36.     

Juridisch spreekuur 12 februari 
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.

Grand Stand Classickoor op 5 en 26 februari 
20.00 - 22.00 uur. Info: www.zingenisheerlijk.nl of  

zingenisheerlijk@planet.nl. 

Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid op   
5 en 19 februari  
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,  

homogroep.blogspot.nl

Sjoelen op 12 en 26 februari 
14.00 - 16.00 uur. Entree: € 2,50 per keer incl. koffie/thee. 

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

Het Literair café op 19 februari 
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.

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.

 

 

 

Zondag 3 februari:  
Sunday Sounds met  
het Combo Muziekmenu    

Het combo speelt bekende Nederlands-, Frans- en Engels-
talige nummers uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70. Het combo 
heet Muziekmenu, omdat zij dát spelen wat de gasten graag 
willen horen. Er zijn daarvoor menukaarten gemaakt met de 
nummers erop. Uit deze lijst kunnen de mensen dan een lied 
kiezen. Op de tafels worden de menukaarten geplaatst en 
tijdens de pauze gaat men langs om te vragen welke nummers 
de bezoekers gekozen hebben. Muziekmenu bestaat uit: 
Johan - pianist, Pieter - bassist, Bart - gitarist en zang, Coby - 
dwarsfluitiste en zang. 
Aanvang: 14.00–16.30 uur 
Entree: gratis  
Info: 020-644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl 

Woensdag 6 februari:  
Culturele Uitgaansclub 
Vind je het leuk om samen naar concerten, debatten, exposi-
ties, films of theater te gaan en woon je in Amsterdam Zuid? 
Wil je ook nieuwe vrienden maken door samen te sporten, 
te borrelen of te eten? Kom dan naar onze bijeenkomst, elke 
eerste woensdag van de maand. Vooral voor geïnteresseerde 
actieve 55+. 
Aanvang: 19.30 - 21.30 uur  
Entree: Lidmaatschap van de Culturele Uitgaansclub is gratis 
en vanaf 23 jaar 
Info: willydeweerd@live.nl 
 

Zondag 17 februari:  
Sunday Sounds met  
Peter Marnier  

 
Al jaren draait Peter Marnier als zanger en dj mee in het ar-
tiestenvak. Met zijn warme stemgeluid en unieke stijl weet hij 
publiek van jong en oud telkens weer een geweldig optreden 
te bieden. Door zijn uitgebreide Engelstalige en Nederlandse 
repertoire weet hij moeiteloos in te spelen op de keuze en 
wensen van ieder publiek. Een goede voorbereiding is voor 
hem het halve werk! 
Aanvang: 14.00–16.30 uur 
Entree: gratis  
Info: 020-644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl 

Zondag 24 februari:  
Sunday Sounds met het 
Mainstream Combo
 

Kom muzikaal genieten van het Mainstream Combo. 5 musici 
en een zangeres verzorgen voor u een jazzy optreden: om naar 
te luisteren of om op te dansen. Het repertoire omvat songs uit 
het American Song Book: ballads, bossanova’s en up-tempo 
nummers. De bezetting is: tenorsax; trompet/bugel; piano; 
drums; bas en zang. 
Aanvang: 14.00 - 16.30 uur 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112, 
tegenover het Gelderlandplein 
Entree: gratis 
Info: 020-644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl

NIEUWE ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK

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



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 6 februari 
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 6 en 20 februari 
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 6 en 20 februari 
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.

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.

Ukelele- & gitaarles  
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
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.

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

06-40737471 of www.zenbuitenveldert.com.

Vrijdag  

Bingo op 1 februari 

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 1 februari 
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 8 februari, Truus & Friends op 22 februari 
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.

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 9 februari 

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.

Piano(luister)les op 9 februari 
13.30-15.00 uur (met pauze). Entree: € 5,-; kaartverkoop vanaf 

13.00 uur. Zie nadere info elders in deze krant. Info/reserveren: 

pianolesbijruth@upcmail.nl.

 

Zondag
Sunday Sounds met het Combo Muziekmenu op   
3 februari 
14.00-16.30 uur. Toegang gratis. Info: 020-644 99 36 of  

www.hvdwbuitenveldert.nl

Redmontis Trio bij Musici van Morgen op 10 februari 
Aanvang 12.00 uur. Zaal open om 11.30 uur. Entree: € 7,50.  

Info: zie elders in deze wijkkrant, of bel 020 - 644 99 36,  

www.hvdwbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met Peter Marnier op 17 februari 
14.00-16.30 uur. Toegang gratis. Info: zie elders in deze wijkkrant of 

bel 020-644 99 36 of www.hvdwbuitenveldert.nl

Sunday Sounds met Mainstream Combo op 24 februari 
Jazzy optreden met songs uit het American Song Book: ballads, bos-

sanova’s en up-tempo nummers. Bezetting: tenorsax; trompet/bugel; 

piano; drums; bas en zang. 14.00–16.30 uur. Entree: gratis. Info: 

020-6449936 of www.hvdwbuitenveldert.nl.

DAGELIJKS  
Computer/tablet lessen voor beginners 
Op alle werkdagen. Info: Dynamo 020-462 84 72 of 020-644 99 36.

Expositie ‘Hollandse landschappen’ t/m 15 april 
Expositie van fotograaf Anton Groeneschey met zijn cursisten. 

Prachtige avondluchten, molens, dromerige weilanden en natuurlijk 

heel veel waterpartijen geven een mooi beeld van ons land. En voor 

wie goed kijkt zijn de vier jaargetijden een tweede thema. 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:

Gerdi Wind

Ruud Gietermans
      

Ruud Gietermans maakt met 
veel plezier mensen blij.

Al 17 jaar is Ruud Gietermans actief 
als vrijwilliger in Buitenveldert. Hij 
begon hiermee na zijn vervroegde 
pensionering met de bedoeling 
om tot zijn 65e ouderen behulp-
zaam te zijn en zodoende iets voor 
de maatschappij te betekenen. In 
eerste instantie deed Ruud kleine 
klusjes bij mensen thuis, die men 
niet zelf meer kon uitvoeren. Na 
twee jaar kwam er op het kantoor 
van de Algemene Hulpdienst Bui-
tenveldert (AHB) een vacature. En 
sedertdien zit hij twee ochtenden 
per week op kantoor om verschil-
lende administratieve taken uit te 
voeren, zoals het verwerken van 
nieuwe inschrijvingen, brieven ver-

sturen naar cliënten, administratie 
over nieuwe donateurs, de weke-
lijkse brief van de (1-ster) telefoon-

cirkel, bovendien doet hij zonodig 
nog steeds klusjes tussendoor. Hij 
vindt het leuk om onder de men-

sen te blijven en iets te kunnen be-
tekenen.

Mobiliteit
Veel bewoners van Buitenveldert 
zullen Ruud kennen als de attente 
chauffeur die hen bijvoorbeeld 
naar hun afspraak in het zieken-
huis brengt. Voor het WOCB haalt/
brengt Ruud mensen per auto naar 
het Huis van de Wijk voor bijv. de 
gezellige High Tea en ook Dynamo 
maakte regelmatig gebruik van zijn 
hulp. Zomers bestuurt hij een aantal 
middagen de Bosmobiel naar het 
Amsterdamse Bos  (georganiseerd 
door WOCB) waar men dan twee 
uur van de mooie omgeving kan ge-
nieten. Met speciale dubbelfietsen, 
waar twee personen naast elkaar op 
een tweepersoonsfiets zitten, fietst 
Ruud zomers met bewoners van 
Beth Shalom, de Buitenhof en cli-
enten van AHB door de wijk. Door 

deze mooie samenwerking tussen 
deze verschillende instanties ko-
men meer mensen buiten. 

Sport en spel
Tot zijn 65e jaar heeft Ruud Gieter-
mans zaalvoetbal gespeeld en nòg 
fluit hij als scheidsrechter voor de 
KNVB. Misschien heeft deze voor-
liefde voor sport en spel geleid tot 
het organiseren van de druk be-
zochte sjoelclub op dinsdagmid-
dag in het Huis van de Wijk. Dan 
blijft hij het liefst bescheiden op 
de achtergrond, terwijl echtgenote 
Thea het praatje houdt. Ook Thea 
is een zeer gewaardeerde vrijwil-
liger in het Huis van de Wijk, zij 
is donderdagsmiddags gastvrouw 
achter de bar en runt de Eettafel.  
Natuurlijk haalt Ruud desgewenst 
de bezoekers op en brengt ze weer 
thuis. Voor mij is Ruud Gietermans 
de Amsterdammer van het jaar!

Ruud Gietermans ten kantore van AHB

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. 
Consumpties 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.  Aanmelden: 
020 – 644 99 36. 

Vrijdag 8 februari: 
Markt en stadshart, Amstelveen
Lekker zelf op zoek naar koopjes 
of bij kraampjes snuffelen naar iets 
van uw gading: het kan weer deze 
vrijdagochtend. In het winkelcen-
trum kunt u natuurlijk ook overdekt 

Op stap met de Minibus Op stap met de Groengrijsbus

winkelen of een gezellig bakje koffie 
doen.

Woensdag 13 februari: 
Rembrandthuis: Ferdinand Bol en 
Govert Flinck. Rembrandts meester-
leerlingen
In het Rembrandthuis, de plek waar de 
leermeester van Ferdinand Bol (1616-
1680) en Govert Flinck (1615-1660) 
bijna twintig jaar heeft gewoond en ge-
werkt, ligt de nadruk op hun leertijd bij 
Rembrandt. De bezoeker wordt meege-
voerd naar de jonge jaren van de begin-
nende schilders en hun opleidingstijd. 

Entreeprijzen: Volwassenen: € 13,-; 
Stadspas: € 10,-; Museumkaart,  
I Amsterdam City Card, ICOM, 
Vrienden van het Rembrandthuis  en 
Leden Vereniging Rembrandt: gratis

Dagtocht Groengrijs bus naar 
Eindhoven
In samenwerking met Huis van de 
Wijk Buitenveldert

Vrijdag 15 februari rijdt de Groengrijs 
bus naar Eindhoven, die bruisende 
stad waar voor ieder wat wils te zien 
en te beleven is. Dat wordt winkelen 
in de De Bergen met zijn gezellige 
straten en lekker zwerven door de 
binnenstad. Zin in museumbezoek? 
Ook dat kan. Wordt het het Philips 
Museum of het Van Abbemuseum. De 
bus zet u af bij het busstation vanwaar 
het 5 tot 10 minuten lopen is naar het 
centrum. Ook zeer de moeite waard 
is Strijp-S met Urban Shopper, een 
overdekte winkelhal met allerlei win-
keltjes en de foodhall Vershalveem 
met stalletjes met heerlijkheden uit 
alle delen van de wereld.

Prijs: € 12,50 (incl. vervoer Groengrijs 
bus) 

Vrijdag 15 februari 2019
09.00 uur: 
De Mirandalaan t/o ingang De Miran-
dabad
09.15 uur: 
Station RAI 
09.30 uur: Huis van de Wijk Buiten-
veldert: A.J. Ernststraat 112 

09.45 uur: Menno Simonshuis, 
Noordhollandstraat 17A 

Vertrek Eindhoven: 16.00 uur

Terug in Amsterdam: 17.30 – 18.00 uur

Voor informatie en reserveringen: 
www.groengrijs.com. 
Geen internet? 
Bel 06-45729511 (alleen op werkda-
gen tussen 13.00 en 16.00 uur).

In Beeld

Eindhoven
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