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Onze Koe in de file

Het begon allemaal op een vrijdag begin 

november. Het openbaar vervoer naar 

Schiphol en Station Zuid lag helemaal 

plat en ook was de A10 Zuid in de rich-

ting Utrecht afgesloten. Normaal rijden 

daar in de vrijdagochtendspits 10.000 

auto’s per uur. Geweldig wat een files 

er zich toen door onze wijk slingerden, 

zelfs in de kortste straatjes stonden  rijen 

auto’s. Stegen kennen we niet in de wijk 

anders hadden ze daar ook gestaan. Als 

automobilist zou je er moordneigingen 

van krijgen: ´Rot op met je Zuidasdok, ik 

hang hier nu al de hele dag in de file en 

wat heeft het voor zin?’ Je moet tenslotte 

nog maar afwachten of jij als slachtof-

fer van de bouwellende ooit de realisatie 

van dat dok zal meemaken. Op zondag-

ochtend tien uur was het ov-leed geleden 

en maandag 4 november konden auto’s 

weer doorrijden. Begin december waren 

de laatste files uit Buitenveldert ver-

dwenen om direct plaats te maken voor 

de volgenden. Door de straten en lanen 

regen zich de autolichten aaneen. Als een 

lint gingen ze over de Buitenveldertse-

laan, de Van Weldammelaan en verder. 

`s Ochtends vroeg begon het lichtfestijn 

dat duurde tot zo’n uur of zes ´s avonds. 

Voordeel was dat je als automobilist even 

kon uitstappen om inkopen te doen om 

na gedane boodschappen weer traag op 

te loeven naar bestemming. Wel zo mak-

kelijk sinds er ook op de laan voor de inrit 

van de parkeergarage op het Gelderland-

plein rijen auto’s kwalijke dampen ston-

den uit te stoten. In januari is het weer 

kaal en koud in de wijk maar de lichten 

die nog door de straten glijden wensen de 

wijkbewoners een warm 2020. 
 

Julius

COLUMN

Voor het programma van:

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

Toekomstmuziek special! 
Pianorecital door Willem Brons 

In de serie Toekomstmuziek van het 
Huis van de Wijk Buitenveldert deze 
keer op 12 januari geen aanstormend 
talent maar een reeds vele malen 
gelauwerde pianist van wereldfaam, 
Willem Brons.

In de zomer van vorig jaar presen-
teerde Brons enkele veelbelovende 
studenten van zijn jaarlijkse master-
class, aan een tot in de kleinste hoe-
ken gevulde Grote Zaal. Wij vroegen 
hem toen of hij niet ook zélf eens zou 
willen komen spelen. Met een blik op 

Pianorecital door Willem Brons 

Zuidas in perspectief

Ik kijk met David van Traa, direc-
teur Bureau Zuidas, terug op 2019 
en blik vooruit op het komende 
jaar. We spreken uiteraard over het 
drama van het Zuidasdok  maar 
zien ook hoopvolle ontwikkelin-
gen en interessante opleveringen 
waarin ook aantrekkelijke pu-
blieksfuncties open gaan waar be-
woners van Buitenveldert/Zuidas 
van kunnen genieten. 

In 2019 lag het accent op planvorming 
en veel minder op opleveringen en 
uitgifte. Maar het opleveren van het 
gebouw van de European Medicines 
Agency (EMA) was wel heel spannend 
met alle politieke druk en toestanden 
eromheen. Daar zij we heel trots op, 
zegt hij. In januari gaan de mensen 
erin.  Van de ontwikkeling van het ge-
bied Verdi zag de projectnota het licht 
en kwam er het eerste investeringsbe-
sluit in de gemeenteraad. Een specta-
culaire ontwikkeling. Zie elders in de 
Wijkkrant. Er zijn afspraken gemaakt 
voor de ontwikkeling van Tripolis en de 
omgevingsvergunning is aangevraagd. 
Daar zullen ook woningen komen. 

Wat is het drama van het ‘Dok’?
Twee dingen. Het eerste is dat voor 
het maken van infrastructuur met een 
publieke opdrachtgever de markt niet 
werkt. Na een lange aanbesteding 
zegt de aannemer nu dat er te weinig 
verdienste in het Dokproject zit. Je 
kunt daar als opdrachtgever wel ach-
terheen maar je kunt ze niet het vel 
over de oren halen. Normaal is dat je 
een te duur product niet koopt. Maar 
als het station te krap wordt, kan je 
niet zeggen ‘we doen het over tien 
jaar wel als de markt wat gunstiger is’.

Het tweede punt is dat we er in Ne-
derland te lang over doen om over 
infrastructuur tot besluiten te komen. 
Veel verplichte stappen. Eerst een 
verkenning dan een onderzoek dan 
de uitwerking. Bergen werk voor dure 
bureaus. Eigenlijk hadden we hier de 
infrastructuur moeten bouwen voor-
dat de gebouwen er kwamen.

Geluk bij een ongeluk
We zien nu hoe enorm druk het wordt 
in Zuidas. Wat fijn dat zoveel meer 
mensen van het OV gebruik maken, 
zegt van Traa. Het dok begon destijds 
als een stedenbouwproject, werd toen 
een wegenbouwproject en nu is het 
een OV project. Veel mensen denken 
dat de weg onder de grond moet omdat 
het leuk is de autootjes van de weg te 
krijgen zodat je daar kan wandelen en 

Hans Wamsteeker

de enthousiaste pianoliefhebbers zei 
hij: “Aandachtige sfeer hier, fijn pu-
bliek, ja, ik doe het!”

Op 12 januari is het dan zover. We 
kunnen een heerlijk programma te-
gemoetzien, met het Rondo in a klein 
K.V.511 van Mozart, de sonates in 
e klein en d klein van Beethoven en 
als pianistiek hoogtepunt de Prélude, 
choral et fugue van Cesar Franck.                           

Zoals gewoonlijk serveren we na af-
loop van het concert een kom huisge-
maakte soep voor € 2,50.

Omdat we een grote toeloop ver-

gebouwen neer kan zetten. Maar als je 
de weg weghaalt, kan je het station gro-
ter maken. Zo simpel is het. Maar door 
de impasse hebben we de gelegenheid 
om de inzichten over de veranderende 
belangen van het OV aan te scherpen 
en kunnen we de komst (2028) van de 

internationale treinen op Zuid naar vo-
ren halen.Oud-minister Sybilla Dekker 
heeft de opdracht gekregen om tot een 
gezaghebbend advies aan de minister 
en de Tweede kamer te komen. 

wachten, vragen we u voor deze spe-
ciale keer vooraf te reserveren. 

U kunt dat doen van dinsdag 7 tot 
vrijdag 10 januari, tussen 9:00 en 12:00 
uur (020 – 644 99 36). 

U kunt op die dagen ook uw kaartje(s) 
al afhalen (kantoor WOCB, A.J. Ernst-
straat 112, in het Huis van de Wijk). 
De kosten bedragen € 10,-. 
Let u op: uitverkocht is uitverkocht! 
Kom niet voor niets en reserveer…

De zaal is open vanaf 11:30 uur, het 
concert begint om 12:00 uur en duurt 
ongeveer 5 kwartier.

Zuidas: wat in 2020 opgeleverd wordt  

• AFC: vijf nieuwe kunstgrasvelden en een clubgebouw

• het gebouw Hourglass: kantoren en een appartementenhotel

• het nieuwe hoofdkantoor van Suitsupply

• Cordaan realiseert 54 woonzorgwoningen voor ouderen

• de appartementen complexen The George en Gustav

• het NHow hotel met 650 kamers en een skybar

• het Van der Valk Hotel Zuidas

• de Rechtbank aan de Parnassusweg

lees verder op pagina 2
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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 28 januari 2020. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
13 januari 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

Een onzekere toekomst voor de  
bibliotheek in Buitenveldert
Tot schrik van bewoners leek het er 
even op dat de bibliotheek in Buiten-
veldert zou gaan verdwijnen. Zo stond 
in het jaarplan van de Openbare Bi-
bliotheek Amsterdam (OBA) dat de 
locatie zou worden ‘heroverwogen’. 
Inmiddels heeft de OBA bevestigd 
dat er een bibliotheek in Buitenvel-
dert blijft, ook met de komst van OBA 
Next op de Zuidas over enkele jaren. 
De bibliotheek in Buitenveldert gaat 
waarschijnlijk wel verhuizen naar een 

andere locatie. Verder zijn de plannen 
nog allerminst duidelijk. De toekomst 
van de bibliotheek is dus onzeker. Dat 
terwijl wij vinden dat de bibliotheek 
van groot belang is voor de wijk. Daar-
om gaan wij graag met u in gesprek 
om te horen hoe u de toekomst van 
de OBA in Buitenveldert het liefst ziet. 
Op 29 januari a.s. zal de stadsdeel-
commissie Buitenveldert/Zuidas een 
avond organiseren over de toekomst 
van de bibliotheek in Buitenveldert. 
Wat vindt u belangrijk? Waar moet 
aan gedacht worden bij het zoeken 
naar een nieuwe locatie? Welk doel 
dient de bibliotheek voor u? Uiteraard 
hebben we ook de OBA uitgenodigd 
om uitleg te komen geven over hun 
plannen en daar met buurt over in 
gesprek te gaan. Iedereen is van harte 
welkom. Wij hopen met elkaar tot een 
mooi toekomstbeeld voor de OBA te 
komen. Komt allen op woensdag 29 
januari om 19:30 naar het Huis van de 
Wijk Buitenveldert.

Namens de stadsdeelcommissie Bui-
tenveldert/Zuidas,
Ronnie Eisenmann, Keren Hirsch, Arend 
van Vuren en Angelo Verhoeven 

Bibliotheek
Verontrustend nieuws in de vorige 
wijkkrant dat de bibliotheek misschien 
moet verdwijnen. OBA is voornemens 
het megalomane/futuristische project 
op de Zuidas uit te voeren voor een 
nieuwe bibliotheek 3..
En dan te bedenken dat er bezuinigd 
moet worden door de OBA. Ondanks 
Sinterklaastijd: hoe rijmt de OBA dit 
met onderstaand bericht*)?
Behoud de huidige vestiging voor de 
hele buurt en de buurtkinderen van 

Ingezonden berichten

alle volle scholen in Buitenveldert.
*)https://www.oba.nl/nieuws/oba-
getroffen-door-minder-subsidie.html
ACTIE NODIG

Groet, Marianne Viersma

Zuidas in perspectief

Hoe staat het met de metro naar 
Schiphol?
We zien gelukkig dat men in Den 
Haag om is. Er is het ‘Wopke-Wiebes-
fonds met 50 miljard euro. Het aan-
leggen van die metro geeft ruimte om 
de functie van Zuid te vergroten. Zuid 
ligt op de route naar Groningen, naar 
Hamburg, naar Berlijn, naar Brussel 
en Parijs. Den Haag, Rotterdam en 
Schiphol daartussen. Zuid wordt een 
draaischijf voor het spoor in het land 
en is belangrijk voor het verdienver-
mogen van Nederland.

En wat brengt 2020?
Het vrolijke nieuws is het grote aantal 
opleveringen. Zie het kadertje.
Voor het eerst gaan er leuke publieks-
functies open. De skybar in het NHow 

hotel.  De Twin Towers, 2Amsterdam, 
met een tuin, een viersterrenhotel en 
een skybar. Het NU.VU gebouw met 
bioscoop Rialto. Het zou mooi zijn als 
ook ouderen aantrekkelijk kunnen 
wonen in Zuidas. Er komen straks 
zorgwoningen van Cordaan maar 
nu nog koopwoningen. Bijvoorbeeld 
in een ‘hofje2.0’, gezamenlijk wonen 
met gedeelde faciliteiten. Compact, 
veilig en comfortabel. Van Traa ziet 
er wel wat in. Dat is ook goed voor 
de doorstroom, zegt hij. Volgend jaar 
start de ontwikkeling van het gebied 
Ravel (2026), ten zuiden van AFC. 
Het wordt een wat maatschappelijker, 
meer geborgen, gebied. Er komt een 
school, vlak bij het Gelderlandplein. 
De Werkgroep Ouderenvriendelijk 
Buitenveldert wil wel meedenken.

Ferry Wienneke

Gebied Verdi in ontwikkeling

Het langwerpige stuk land tussen 
de Nieuwe Meer en de Amstelveen-
seweg heeft nooit helemaal bij de 
stad gehoord. 

De trein vanaf het Haarlemmermeer-
station bracht begin vorige eeuw wat 
reuring, maar toen die werd vervangen 
door bussen en vrachtwagens werd het 
daar weer stil. Nu rijdt op het traject 
een museumtram. De aanleg van het 
Amsterdamse Bos markeerde het begin 
van betere tijden, tientallen jaren later 
gevolgd door de Sportas. Hoe staat 
het er nu voor? De zonsondergangen 
op het terras van Het Bosch zijn nog 
steeds spectaculair, maar de gebouwen 
van het Burgerweeshuis en Tripolis, hoe 
markant ook, wachten al jaren op een 
nieuwe bestemming. De fiets- en wan-
delpaden leiden de bezoeker door een 
rommelig landschap, waarin de druk 
bezochte sporthal Zuid niet uitblinkt 
door schoonheid. De jachthavens ogen 
nostalgisch, met op de wal kleine be-
drijven in houten loodsen. Vanuit dat 
doolhof is de verbinding met het Am-
sterdamse Bos slechts met moeite te 
ontdekken. Logisch dat stadsbestuur-
ders en planologen hun mouwen 
hebben opgerold voor een stevige 
renovatie. De uitgangspunten zijn de 
gemeentelijke watervisie, het sport-
beleid, groenontwikkeling en de kan-
torenstrategie. Tenslotte geldt nog het 
luchtvaartbesluit, dus hoogbouw is uit 
den boze. Het groengebied wordt om-
schreven als ‘een stadspark met ruimte 
voor sport en recreatie.’ Nieuwbouw 
mag daar niet en bestaande gebou-
wen mogen niet worden veranderd. 
De gemeente ziet Verdi als een groene 
schakel tussen het Vondelpark en het 
Amsterdamse Bos.

Waarom deze herontwikkeling?
• Een goede doorstroming van het 

verkeer kruising Amstelveenseweg/ 
IJsbaanpad

• Behoud van het groen
• Goede doorstroming over de Am-

stelveenseweg
• Veilige fiets- en voetpaden
• Voldoende parkeergelegenheid

Een enquête leverde op dat 54% vindt 
dat het jachthavengebied een aantrek-
kelijk recreatiegebied moet worden. 
46% vindt dat het gebied een verbor-
gen parel moet blijven. 61% vindt dat 
Verdi helemaal gericht moet zijn op 
sport en bewegen en 39% stelt dat er 
juist andere voorzieningen moeten ko-
men. Over de Sportas: 80% vindt dat 
elke woningzoekende kans moet ma-
ken op een woning, 20% dat arme top-
sporters voorrang moeten krijgen op 
een woning. Volgens 55% moet de na-

tuur zo ruig mogelijk zijn terwijl 45% 
mooie mogelijkheden wil voor groen 
recreatie. Het geïsoleerde Elzenbosje 
moet volgens 73% zo blijven. De Am-
stelveenseweg wordt gezien als een 
barrière, oplossingen kunnen zijn het 
anders afstellen van de verkeerslich-
ten of de aanleg van fietspaden voor 
tweerichtingsverkeer. De ideeën voor 
het parkeren van auto’s zijn ingewik-
keld, daar zal nog menig debat over 
worden gevoerd. Aan bouwen is Verdi 
nog niet toe, we weten alleen dat er 
meer woningen zullen komen. De erf-
pachters van Tripolis en Infinity doen 
een studie naar de herontwikkeling 
van hun gebouwen plus de omlig-
gende grond. We blijven de plannen 
volgen.

ZUID

Wilt u beter Nederlands leren 
spreken, schrijven of lezen?

Het Taal Informatie Punt Zuid helpt u op weg
Iedere dinsdag van 9.30-11.30 uur,  

Stadsloket, President Kennedylaan 923

Iedere maandag van 9.30-11.00 uur,  

Huis van de Wijk De Pijp, 2e van der Helststraat 66

amsterdam.nl/taal

vervolg van pagina 1
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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
Tijdloze kunst in tijdelijke galerie…

Sinds kort is de DHM (Con)temporary 
art gallery’ geopend op de Buitenvel-
dertselaan 104 in Amsterdam. Totdat 
er een nieuwe huurder voor het pand 
gevonden is zijn hier exposities van 
verschillende kunstenaars. De galerie 
richt zich op ‘urban contemporary art’ en 
‘street art’ en wordt gerund door schil-
der, street artist en grafisch vormgever 
Hugo Mulder DHM(Amsterdam 1972) 
en zijn partner Winnie Scheffmann. De 
eerste expositie is van Mulder zelf en 
is een combinatie van de verschillende 
stijlen waarin hij werkt. Hij is dagelijks 
aan het werk in zijn atelier achterin de 
galerie. Mulders werk is eerder tentoon-
gesteld in o.a. Miami, Parijs, Londen, 
Berlijn, Basel, Kopenhagen, Keulen, Den 
Haag, Rotterdam en Amsterdam. Ook is 
hij een succesvolle samenwerking aan-
gegaan met Heineken die zijn bekende 
eigentijdse versie van het wapen van 
Amsterdam met succes gebruikt op ver-
schillende producten. DHM (Con)tem-
porary art gallery, Buitenveldertstelaan 
104, 1081 AB Amsterdam. Open dinsdag 
t/m zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur en 
op afspraak.

Dichtbij in de Kas – Goet ende Fyn 
– Middeleeuwse folklore  
Sa sa, weest wacker gij vrolijcke luy

Dichtbij in de Kas luidt op zondag 5 
januari 2020 het nieuwe jaar in met 
het ensemble Goet ende Fyn, dat zich 
gestoken in historische kledij, heeft 
gespecialiseerd in oud-Nederlandse, 
Vlaamse en Franse liederen. Repertoire 
van Vader Cats en Bredero, studen-
tenliederen uit de Carmina Burana en 
werken uit oude manuscripten, lied- en 
dansboecxkens. Het verleden herleeft 
met veel interactie, want tenminste 
moet ‘n elck een liedeken quelen, sin-
gen of spelen! De capaciteit in de kas 
is beperkt. Toegang vrij. Een vrijwillige 
bijdrage in de hoed is welkom. Reser-
veren is aanbevolen. VOL = VOL. Zorg 
dat u tijdig aanwezig bent.
Let op! Reserveringen vervallen vanaf 
tien minuten voor aanvang.

Datum: zondag 5 januari 2020. Aan-
vang: 14.30 uur. Het hek gaat om 14.00 
uur open.
Adres Botanische Tuin Zuidas – Van der 
Boechorststraat 8, Amsterdam 
Reserveer een gratis kaartje op 
botanischetuinzuidas.nl 

Volgens Schiphol Watch, van 4-12, 
is de Schiphol Groep betrapt op het 
sjoemelen met cijfers in de milieu-
effectrapportage (MER) van Lely-
stad en Schiphol. 

Dr. Ir. Leon Adegeest, natuurlief-
hebber en onafhankelijk consultant, 
schafte speciaal een krachtige com-
puter aan om de berekeningen van 
Schiphol over te doen.

Schiphol pleegt fraude

Fraude
Adegeest is geschokt door zijn eigen 
bevindingen. “Al twee jaar denk ik: kun 
je die rapporten nog wel vertrouwen? 
Maar dit is gewoon je reinste oplich-
terij. Ik weet niet of je kunt spreken 
van een milieudelict, maar Schiphol 
probeert hier gewoon de wetgeving 
te omzeilen door fraude te plegen met 
de invoergegevens. Wie commentaar 
vraagt wordt verwezen naar het minis-
terie van Infrastructuur & Waterstaat.

PS
In het volgende nummer van de 
Wijkkrant gaan wij in op het zo-
juist verschenen rapport ‘Luchtvaart 
uit balans’ van de economen Walter 
Manshanden en Leo Bus. Volgens hen 
is de regionale economie van Groot-
Amsterdam sterk genoeg om een te-
ruggang van het aantal vluchten van 
500.000 naar 375.000 te compenseren. 

Hans Wamsteeker

 in Buitenveldert

ingewikkeld, door wrijving van de 
wol met water kruipen en krimpen de 
haartjes in elkaar en ontstaat het vilt. 
Desgewenst kunnen draden en lap-
jes, ook van andere materialen (zoals 
zijde en linnen) meegevilt worden.  Er 
bestaan twee technieken om te vil-
ten: de natte en de droge methode. 
Bij de natte methode, die haar voor-
keur heeft, is het mogelijk om grote 
stukken te vilten, met wol, water en 
sop, zoals kleding, interieurtoepas-
singen en bij nomadenvolken: yurts. 
Bij de droge methode gebruikt men 

een speciale naald met weerhaakjes 
en haalt deze heen en weer door de 
wol, hetgeen eveneens vervilten ver-
oorzaakt. Er kan eveneens 3D gevilt 
worden, zoals kommen en vazen, 
maar ook zelfs koppen en beelden 
van mensen en dieren. Door de grote 
verscheidenheid aan wolsoorten en 
door verschillende methodes van 
wolbewerking zijn de mogelijkheden 
eigenlijk eindeloos. Ze doet al vertel-
lend voor hoe bepaalde technieken 
eruit zien. Het lichte zachte materiaal 
met prachtige diepe kleuren is heel 

Pas op! Vilten kan verslavend zijn!

Op een kille decembermiddag steek 
ik het Gijsbrecht van Aemstelpark 
door en ben ik snel bij het nieuwe 
atelier Passievilt van Marjolein Hoog-
endoorn. De kleine bedrijfsruimte 
is prachtig gelegen op een hoek en 
heeft zodoende veel licht om bij te 
werken. Marjolein begon 12 jaar ge-
leden  met vilten en volgde veel cur-
sussen en masterclasses bij verschil-
lende docenten. Ook deed zij door 
experimenteren met het veelzijdige 
materiaal veel ervaring op. Marjolein 
was als kind al creatief op het gebied 
van knutselen en textiele vormgeving 
en vanaf haar tienerjaren al bezig om 
dingen van schapenwol te maken. 
Nu geeft zij zelf alweer jaren les en 
workshops aan kinderen en volwas-
senen, aanvankelijk als vrijwilligster 
(o.a. in VUmc Kinderstad) , maar later 
ook in haar eigen atelier of op locatie.

Oneindig veel mogelijkheden
Marjolein heeft zich verdiept in de 
geschiedenis van het vilten en weet 
er veel over te vertellen. De techniek 
van het vilten is de oudste ter wereld, 
al 2000 jaar v. Chr. werd deze tech-
niek gebruikt. Het vilten zelf is niet 

Gerdi Wind aantrekkelijk, ik zou het zo willen 
proberen. 

Schapenvachten 
De verschillende schapenrassen heb-
ben natuurlijk hun eigen specifieke 
vacht. Het ene schaap heeft lang en 
zacht haar, weer een ander gekruld, 
waardoor andere effecten ontstaan tij-
dens het vilten. Vaak wordt de zachte 
en prettig bewerkbare Merinowol ge-
bruikt. Wol is naturel of gekleurd toe 
te passen en er kunnen verschillende 
kaardmethodes (kammen van de wol) 
worden toegepast, zoals vlies- en 
lontwol (los of gevormd als koord). De 
toepassingen zijn onbegrensd, zoals 
kleding of objecten en bekleding voor 
interieur, maar eveneens voor bijvoor-
beeld rouwdoeleinden.

Exposities en workshops
In november 2019 exposeerde Mar-
jolein samen met andere viltkunste-
naars in het Weefhuis te Zaandam 
met de tentoonstelling “Vilt Veelzij-
dig”. Van 13 t/m 16 mei 2020 vindt het 
Textielfestival in Leiden plaats door de 
hele stad. Marjolein zal met haar werk 
te vinden zijn in Rijksmuseum Boer-
haave. Op 6 en 7 juni doet zij mee 
aan de Kunstroute Amstelglorie. Voor 
meer informatie over de workshops en 
tentoonstellingen www.passievilt.nl of 
haar facebookpagina.

fo
to

: 
G

er
d

i W
in

d

Marjolein Hoogendoorn

Bij de berekeningen in de MER voor 
Lelystad wordt gerekend  met een veel 
te hoge warmte-uitstoot van vliegtui-
gen, waardoor de uitgestoten stikstof-
verbindingen op papier hoger opstijgen, 
meer verdunnen en minder neerslaan 
dan in de praktijk het geval is.

Het RIVM adviseert de warmte-uit-
stoot bij berekeningen op nul te zet-
ten maar Schiphol rekent zich rijk 
met een warmte die overeenkomt met 
twaalf keer het totale vermogen van 
alle energiecentrales in Nederland. 
Om zoveel warmte op te wekken is 
het nodig maar liefst 37 keer alle op 
Schiphol verkochte kerosine te ver-
branden. Schiphol stelt dus dat vlieg-
tuigen meer warmte uitstoten dan ze 
kerosine aan boord hebben. Onmo-
gelijk, zegt Adegeest. Waarschijnlijk is 
dezelfde fout gemaakt in de concept-
MER van Schiphol.

Een stukje groen op de hoek Van Nij-
enrodeweg - Van der Boechorststraat 
dat al jaren werd onderhouden door 
een enthousiaste buurtbewoonster, 
moest onlangs op de schop voor 
werkzaamheden voor het Warmtenet.

De kale plek die overbleef inspireerde 
omwonenden om deze plek én nog 
twee stukjes groen op te knappen, 
geholpen door het stadsdeel en het 
Natuur&Milieuteam Zuid. Zij inspire-
ren de buurt om in de eigen tuin de 
tegels door groen te vervangen.

Wilt u ook aan de slag met een stukje 
groen in uw buurt? Naast verzorging 
van de planten, verwijdert u onkruid 
en zwerfafval. 

Lilian Voshaar van Natuur&Milieuteam 
Zuid helpt u verder op weg, mail
Lilian@NMTzuid.nl.

Groen in 
uw buurt
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Wonen, Werken en Leven in Buitenveldert
Naar aanleiding van het nieuwe boek 
‘Wonen, Werken en Leven in Buiten-
veldert’ van het fototeam Buitenvel-
dert start op 22 december 2019 een 
tentoonstelling onder dezelfde titel in 
het Huis van de Wijk.

De cursisten van de fotolessen van 
Anton Groeneschey hebben weer 
foto’s aangeleverd voor hun inmiddels 
vierde fotoboek. In dit boek is te zien 
waarin men in Buitenveldert woont en 
werkt, maar ook wat er allemaal bui-
ten te beleven is aan werkende, wan-
delende en winkelende mensen.

Net als de vorige boeken zal ook dit 
boek weer te koop zijn voor ongeveer 
€ 18,00. Het boek kon gemaakt wor-
den dankzij de inzet van de leerlingen 
en vrijwilligers van het Huis van de 
Wijk in Buitenveldert.

Op 22 december wordt de expositie 
geopend om 14:00 uur. U bent van 
harte uitgenodigd!    

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:

Programma v/d 
Kerken

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

KORTAF
Het Mahlerplein is een fototentoon-
stelling rijker

Op de bouwschutting direct naast de 
uitgang van het station, is sinds zes de-
cember te zien hoe Zuidas ooit is be-
gonnen. De tentoonstelling laat chro-
nologisch beelden zien van cruciale 
plekken en momenten in de ontstaans-
geschiedenis van de huidige Zuidas, 
waarbij onder meer foto’s te zien zijn 
van de inpoldering, de bouw van VU, de 
RAI en de Floriade.

Heeft u historische beelden?
Heeft u zelf nog interessante histori-
sche beelden uit dit gebied? We waar-
deren het zeer wanneer u deze met 
ons wilt delen. Stuur ze naar contact@
zuidas.nl. Dan kunnen we ze delen via 
deze website.

Prinses Amaliaplein

De naam van de Vijfhoek wordt Prinses 
Amaliaplein. De naam sluit aan bij de 
nabij gelegen Prinses Irene buurt. Het 
werd tijd voor een echte naam want het 
plein wordt steeds intensiever gebruikt.

Nieuwjaarsbrunch met Brooklyn Affair

Het nieuwe jaar wordt gestart met 
een heerlijke brunch. De musici van 
Brooklyn Affair zorgen wederom voor 
een gezellige zondagmiddag met o.a. 
ballads & bossa’s. Zondag 5 januari. 
Aanvang: 12.00 brunch | 14.00 concert. 
Toegang: brunch € 8,00 ; concert gratis. 
Reserveren en info: 020–644 99 36 of 
info@wocbuitenveldert.nl

D66 Amsterdam Zuid wil dat alle 
kinderen uit de buurt veilig naar 
school kunnen lopen of fietsen. 

“Veel basisscholen in Zuid zijn ge-
legen aan smalle straten, waardoor 
de verkeersveiligheid bij de ingang 
van deze scholen niet altijd geborgd 
is”, legt stadsdeelcommissielid Erik 
Schmit (D66) uit.   
De fractie van D66 in Zuid stelt voor 
om de verkeersveiligheid rond ba-
sisscholen te verbeteren door meer 
ruimte voor voetgangers en fietsers te 
creëren voor de ingang van scholen. 
Dit kan door het aantal parkeerplek-
ken te verminderen. Ook wil de fractie 
extra ruimte voor groenvoorzieningen 
bij de ingang van basisscholen. Daar-
naast ziet D66 kans om een inrijverbod 
tijdens start- en eindtijden van de ba-
sisscholen in te stellen.

D66: ‘Verbeter verkeersveiligheid rond basisscholen in Zuid’

Foto
Bent u ouder, leerkracht, schoolbe-
stuurder of buurtbewoner en vindt u 
dat de verkeersveiligheid rond de ba-
sisschool bij u in de buurt ook verbe-
terd kan worden? Dan ontvangt D66 
graag een foto van de verkeerssituatie 
rond uw basisschool. De foto kan naar 
fractie@d66amsterdamzuid.nl. Op basis 
van uw berichten zal de fractie van 
D66 Zuid het stadsdeelbestuur vragen 
actie te ondernemen

ZUID

Is de Nederlandse taal je passie?  
Dan is taalmaatje of taalvrijwilliger
misschien iets voor jou.

In Amsterdam Zuid zijn er diverse organisaties  
die jouw hulp goed kunnen gebruiken.
Het Taal Informatie Punt Zuid helpt je op weg
Iedere dinsdag van 9.30-11.30 uur,  
Stadsloket, President Kennedylaan 923
Iedere maandag van 9.30-11.00 uur,  
Huis van de Wijk De Pijp, 2e van der Helststraat 66

amsterdam.nl/taal

Amsterdamse buurten maken kans op 
een gratis concert tijdens het Grach-
tenfestival 2020. Het Grachtenfestival 
trakteert een tiental buurten op een 
gratis concert in de eigen buurt.

Wie in aanmerking wil komen kan 
zich tot 2 februari opgeven via 
info@grachtenfestival.nl

Voorwaarde is dat het concert een 
echte buurtactiviteit is voor alle bewo-
ners. Het concert vindt plaats tijdens 
het Grachtenfestival in augustus 2020.
Hebt u als buurt iets te vieren op uw 
plein, plantsoen of straat, meld u dan 
bij het Grachtenfestival.
Het Grachtenfestival zorgt dan voor 
de muzikale invulling en de vergun-
ningen.

Ook in 2020 zal de stadsdeelcommis-
sie Buitenveldert/Zuidas maandelijks 
vergaderen in de wijk. Wij nodigen 
dan ook alle bewoners, ondernemers 
en overige geïnteresseerden uit om 
aan te schuiven en mee te praten.
29 januari
26 februari
25 maart
Locatie: 
Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

Gratis 
concert

Stadsdeel-
commissie
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Het jaar 2020 start al snel met ge-
sprekken met Minister van Staat 
Sybilla Dekker  over de toekomst 
van het Zuidasdok. 

De bedoeling is dat zij uiterlijk 1 april 
een rapport uitbrengt aan de Minister 
van Verkeer en Infrastructuur Cora 
van Nieuwenhuizen over “nut en 
noodzaak”  van het  DOK. Intussen 
zijn vanaf de zomer  2019 de werk-
zaamheden aan het DOK stil gelegd, 
maar werd wel doorgewerkt aan het 
dak van de Brittenpassage en de Vi-
valdipassage. 

De Brittenpassage  wordt straks de 
Noord-Zuid verbinding voor voet-
gangers en overstappers van trein 
op metro en eventueel ook van bus 
en tram. De gewone passage die er 
nu al is heet de Minervapassage en 
die wordt sterk verbreed. De Vivaldi-

Zuidas in 2020

passage  is bestemd voor fietsers en 
voetgangers en ligt ter hoogte van  het 
kantoor van Ernst en Young.  

Het wordt natuurlijk spannend wat de 
uitkomst van dit onderzoek zal zijn:  
gaat de aanleg van het DOK gewoon 
door, waarbij de kosten flink gestegen 
zijn of wordt gekozen voor een ver-
sobering.  Bij de versobering kunnen 
we denken aan een verschuiving in de 
tijd, maar ook in de prioriteit. 

Voor de regering is de verbetering 
van Station Zuid heel belangrijk. Dat 
geldt ook voor de vele reizigers die 
gebruik maken van dit station. Met 
zijn smalle perrons is het in de spits-
uren heel erg druk en verdere groei 
is nauwelijks mogelijk zonder ingrij-
pende maatregelen. Het zou mooi 
zijn als de reservering die nu ge-
maakt is voor het 5e en 6e spoor pri-
oriteit zou kunnen krijgen. Dan is het 
ook mogelijk dat de Hoge Snelheids 
Treinen  hier stoppen en wellicht ook 
de Eurostar naar Londen een plekje 
kan krijgen.  Met de nadruk op het 
openbaar vervoer die noodzakelijk is 
om de dagelijkse files op de A10 niet 
groter te maken dan ze al zijn, zijn 
naast de trein ook de tram en de bus 
van groot belang voor de bereikbaar-
heid van het station. De nieuwe tram 
25 gaat  Amsteltram  heten. Deze tram 
gaat  in  december 2020 rijden. Het 
zou goed zijn als de voorgenomen 
verlenging naar Uithoorn binnen af-
zienbare tijd kan worden gerealiseerd. 
En hetzelfde geldt voor de verlenging 
van de NoordZuid lijn naar Schiphol. 
En een lang gekoesterde wens is het 
sluiten van de westelijke ring zodat er 
ook een treinverbinding  van Amster-
dam Zuid naar Amsterdam West en  
Centraal ontstaat.  

Maar de vraag is of het openbaar ver-
voer toereikend zal zijn. Dat lijkt op 
dit moment niet waarschijnlijk, zodat 
er toch ook iets moet gebeuren aan 
de files op de A10. Zuidas kan alleen 
maar een succesvolle wijk worden 
als het ook bereikbaar is en blijft. De 
voorgenomen scheiding tussen door-
gaand en lokaal verkeer lijkt hierbij 
toch wel noodzakelijk en dat betekent 
ook verbreding van de A10. 

KORTAF
Gastheer of -vrouw gezocht voor het 
Repair Café!

De reparateurs van het Repair Café 
komen elke 2e zaterdag van de maand 
defecte producten van buurtbewoners 
maken. Het lukt ons om 2 van de 3 
reparaties succesvol uit te voeren, van-
daar dat het altijd behoorlijk druk is. 
Wij hebben dan ook behoefte aan een 
gastheer of -vrouw die de bezoekers 
verwelkomt, zorgt dat alles ordentelijk 
verloopt zodat iedereen netjes gehol-
pen kan worden. Is dat iets wat u leuk 
lijkt? Stuur dan een mail naar 
repaircafebuitenveldert@gmail.com en 
laat ons weten wat u te bieden heeft.

ThomasOpen Lunchconcerten  

7 januari: Neva Ensemble
21 januari: Illia Fialko, piano

De concerten beginnen om 12.30 uur en 
duren een half uur, de toegang is gratis.
Meer info: www.thomasopen.nl.

Zenmeditatie in Buitenveldert  

Als je wilt weten wat zenmeditatie in-
houdt, hoe je dat doet en wat dat met 
jou doet, kom dan een keer een avond 
meezitten om kennis te maken met de 
praktijk van zenmeditatie en met de me-
ditatiegroep Zen Buitenveldert.  Wan-
neer: wekelijks op donderdagavond van 
19.30 tot 21.15 uur. Periode: 2 januari tot 
en met 26 maart 2020 (13 zenavonden)
Meedoen: 5 euro per keer of 50 euro per 
periode. Locatie: Huis van de Wijk Bui-
tenveldert. Adres: A.J. Ernststraat 112, 
1082 LP in Amsterdam. Docent: Bas van 
Dijk. Info: www.zenbuitenveldert.com.

Algemene Hulpdienst Buitenveldert  
De vrijwilligers van de Algemene Hulp-
dienst staan voor u klaar om u te helpen 
met boodschappen doen, een ritje naar 
de dokter, een wandeling maken, uw 
papieren te ordenen of een klusje te kla-
ren. Aanvragen via meldpost, Tel: 020-
6444044. Wilt u ook eens iets doen voor 
uw buurtgenoot? Neem dan contact op 
met de coördinatoren voor een kennis-
makingsgesprek: Tel: 020-6447113. Al-
gemene Hulpdienst Buitenveldert, A.J. 
Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam

Cisca Griffioen   

Margot Taal

Nieuw in de wijk: Shine Social 
Club. Een digitale club voor alle 
wijkbewoners van zestigplus. 
Shine Social Club is een digitaal 
platform voor aanspraak en gezel-
schap. Digitaal, app, downloaden 
en chatten. Dat soort termen zijn 
gesneden koek voor Alon Ben Jo-
seph en Jonathan Salomon. Deze 
ondernemende veertigers heb-
ben de club bedacht. En hebben 
daarmee de publieksprijs van het 
Stadsdeel Zuid gewonnen.

Veel hulpvragen blijven onzichtbaar. 
In een interview met de Wijkkrant 
vertelt Alon er meer over. Doelgroep 
van de club zijn net niet en net wel 
gepensioneerden en ouderen die lan-
ger geleden afscheid namen van hun 
werk. Waarom? 
Voor elk van deze mensen verande-
ren hun contacten en bezigheden. Op 
de rand van pensioneren pak je mis-
schien een oude hobby op, zegt Alon. 
Een voorbeeld. Lang niet gebridget, 
denkt Ans kort voor haar pensioen, 
dat ga ik weer eens doen. Aanmelden 

Aanspraak en gezelschap in de buurt

alleen voor paren, staat er in de wijk-
krant. Maar ja, een nieuwe bridge-
partner, waar haalt ze die vandaan?
 
Ander voorbeeld. Net gepensio-
neerd wil Piet iets nieuws proberen. 
Nu heeft hij daar de tijd voor: ten-
nis, boekenclub, wandelen misschien. 
Maar niet in zijn uppie. Zijn huidige 
vrienden werken nog, vrouwlief heeft 

er geen oren naar. Wie, o wie, wil 
meedoen? En, zegt Alon, voor nog 
oudere mensen vallen sommige oude 
vrienden en vriendinnen weg. Of mis-
schien worden ze minder mobiel. Zo-
als bij Lies. Het zicht van haar vrien-
din wordt minder. Het gehoor van 
Jans vriend laat het afweten. Ook dat 
zijn ingrijpende veranderingen in de 
vriendenkring.  

In dat soort situaties hebben volgens 
Alon zestigplussers misschien een 
nieuw maatje nodig hebben. Die je via 
Shine Social Club kan vinden, denkt 
hij. Hoe? Je downloadt de app (ht-
tps://shinesocial.club/nl/download/). 
In het Nederlands of Engels, naar ei-
gen voorkeur. 
Eenmaal op de app typ je je voornaam 
in, schrijft op voor welke activiteit je 
gezelschap wilt, misschien de tijden 
of de plek. Misschien liefst in de buurt 
of evengoed wat verder weg. Op een 
plattegrondje op de app zie je dan 
wie er bij jouw wensen past. Je neemt 
contact op, wisselt van gedachten. En 
je merkt of het een beetje klikt.
De grootste uitdaging voor ontwer-
pers Alon en Jonathan is een brugge-
tje te bouwen naar hun doelgroep van 
zestigplussers. Als termen zoals app, 
digitaal, chatprofiel of downloaden 
niet vertrouwd in hun oren klinken, 
denken die misschien: Daar begin ik 
niet aan, mij te ingewikkeld. 
 
Maar daar valt een mouw aan te pas-
sen. Bel in zo’n geval gerust Alon 
(020-2602100) of mail hem (contact@
shinesocial.club). Hij helpt je uit de 
brand.

Alon Ben Joseph en Jonathan Salomon
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Dynamo gaat in januari door met het 
volwassensportprogramma (55+) in 
de Buitenhof. Iedereen kan meedoen 
aan acht verschillende sporten per 
week voor maar € 10,- per maand. In-
stromen kan wanneer u dat wilt.

De sporten zijn: Aerobics, Moder-
ne dans, Beweeg je Fit, Badminton, 
Granny Yoga, Kracht en Vitaliteitstrai-
ning, Zelfstandig Fit en Tafeltennis. 
Alle sporten zijn rolstoel toegankelijk. 
Iedereen kan meedoen op zijn of haar 
eigen niveau! 
Kom voor een gratis proefles of schrijf 
u in bij de receptie van Cordaan de 
Buitenhof.
Voor mensen met een stadspas met 
een groene stip, wordt de contributie 
vergoed. 

Voor vragen kunt u altijd bellen naar 
Anouk Griffioen: 06 4935 6338. 

Sporten in 
de Buitenhof 
voor 55+

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AGENDA  JANUARI
 

Maandag
Burenlunch op 6 januari 
12.00-14.00 uur. Kosten € 4. Aanmelden t/m vrijdag 4 januari op 

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

Fotogroep op 13 januari 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 20 januari 

 
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: 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 14 januari 
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 14 januari

 

19.30-21.30 uur. Gratis inloop voor info en advies over o.a. 

arbeidsrecht, consumentenrecht en ondernemingsrecht. Info: 

020-644 99 36 of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Sjoelen en spelletjes op 14 en 28 januari 
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   
7 en 21 januari 
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,  

homogroep.blogspot.nl. 

Grand Stand Classickoor op 14 en 23 januari

 
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 8 januari 
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: lidmaatschap van de Culturele Uitgaansclub 

is gratis en vanaf 23 jaar. Info: willydeweerd@live.nl.

Computer Inloop Spreekuur op 15 januari

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 8 januari 
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.

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.

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.

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. 

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. 



 

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 55+ 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 3 januari 

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.

UIT in Buitenveldert: Dans & Diner met: Pako en Caren 

op 10 januari, op 31 januari Peter Marnier 

 

Geanimeerd inloopcafé met live 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 11 januari 
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
 
UITGELICHT  
Nieuwjaarsbrunch met Brooklyn Affair op 5 januari 

 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

UITGELICHT  
Toekomstmuziek met Willem Brons op 12 januari 

Let op: wij vragen u vooraf te reserveren i.v.m. verwachte grote 

toeloop. Aanvang: 12.00 uur in de zaal van het Huis van de Wijk 

(zaal open: 11.30 uur) en vanaf 11.00 uur kunt u voor een kopje 

koffie of thee terecht in het café. Duur concert: plm. 5 kwartier. En-

tree concert: € 10,00. Info en tot uiterlijk 10 januari a.s. reserveren: 

020 - 644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl. Zie de nadere info 

elders in deze Wijkkrant.

 
 

Movie Time! ‘A star is born’ op 12 januari

 
Op zondag fijn een filmpje pakken in het Huis van de Wijk Buiten-

veldert. Het witte doek neemt u even mee naar een andere wereld. 

Voorafgaand serveren we een heerlijke pannenkoek. Countryzanger 

Jackson Maine ontdekt de onbekende artiest Ally. Ze heeft haar 

droom om het te maken in de muziek-business zo goed als opge-

geven. Tot Jackson haar aanmoedigt haar plek in de spotlights op te 

eisen. Een romance volgt. Aanvang: 12.30 uur serveren pannenkoek; 

13.30–15.30 filmvertoning. Entree: € 5,00, inclusief pannenkoek, film 

en consumptie; € 4,00, inclusief film en consumptie. Info: 020 - 644 

99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met Corinna Kramer op 19 januari

Corinna Kramer woonde afwisselend in Amsterdam, Londen en New 

York. Met zijn vele bars en jazz clubs is New York City een inspire-

rende jazz stad; ze speelde er regelmatig met grote jazz artiesten.

Na 10 jaar in Londen en New York is Corinna weer helemaal terug 

in Amsterdam. Hier is ze vaak te vinden in Bethany’s Jazz Club, het 

vaste podium voor jazz en aanverwante stijlen. Tijdens haar studie 

musicologie aan de UvA ontwikkelde ze een passie voor flamenco. 

Sindsdien staat er ook altijd Zuid-Amerikaanse muziek als bossa 

nova en bolero op haar program. Aanvang 14.00 - 16.30 uur. Entree: 

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

Sunday Sounds met Mainstream Combo op 26 januari

 Jazzy optreden met songs uit het American Song Book. Bezetting: 

tenorsax, trompet/bugel, piano, drums, bas en zang. Aanvang: 14.00 uur. 

Toegang: gratis. Info: 020–644 99 36 of info@hvdwbuitenveldert.nl.

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

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

Exposities  
Tentoonstelling ‘Wonen, Werken en Leven in Buitenveldert’ van de 

fotogroep van het Huis van de Wijk.
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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:

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. 

We starten 2020 met een vertrouwd 
recept en twee tentoonstellingen 
die te denken geven. En hopen dat 
u het komend jaar weer veel ple-
zier beleeft aan onze u itstapjes! 

Op stap met de Minibus De Groengrijsbus

Vrijdag 10 januari: 
Markt en stadshart, Amstelveen
Wat koop je nog na al die dagen waar-
in je spulletjes gegeven en gekregen 
hebt? 

Woensdag 15 januari: 
Stedelijk Museum, Amsterdam: 
Migranten in Parijs
Marc Chagall, Pablo Picasso, Piet 
Mondriaan en andere kunstenaars 
trekken in de eerste helft van de vo-
rige eeuw naar hét kunstcentrum van 
de wereld: Parijs. Wat leert hun zoek-
tocht ons die in eenzelfde tijd lijken te 
leven? Toegang: volwassene € 18.50; 
met Museumkaart, Vrienden Stedelijk 

Dagtocht Haarlem en Zandvoort
In samenwerking met Huis van de 
Wijk Buitenveldert

Dit keer gaan we met de Groengrijs 
bus naar Zandvoort en Haarlem. We 
beginnen in Zandvoort. Daar parke-
ren we de bus pal bij de strandpavil-
joens. Hier hebt u de keuze om in het 
dorp te gaan winkelen of lekker uit te 
waaien tijdens een strandwandeling. 
Blijft u liever binnen, dan kan dat in 
het strandpaviljoen met uitzicht op 
zee. 

Halverwege de dag rijdt de bus naar 
de gezellige binnenstad van Haarlem. 
Daar is het goed winkelen. Bijvoor-
beeld op de biologische markt op de 
Botermarkt. Museumliefhebber? Dan 
kunt u uw hart ophalen in het Teylers 
Museum en het Frans Hals Museum. 
Het is natuurlijk zeer de moeite om de 
Grote of St. Bavokerk te bezoeken. Bij 
goed weer is het een feest een ronde 
langs de groene hofjes van Haarlem te 
maken. 

Geldig: vrijdag 17 januari
Prijs: € 10,- bij minimaal 40 deelne-
mers, € 7,50 bij 45 deelnemers of meer
Opstapplaatsen en –tijden
09.20 uur: De Mirandalaan 
09.30 uur: Station RAI 
09.45 uur: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert, A.J. Ernststraat 112  
10.00 uur: Menno Simonshuis, 
Noordhollandstraat 17A 

Terug in Amsterdam: 17.00 - 17.30 uur
Voor informatie en boeken: www.
groengrijs.com Geen internet? Meld 
u aan via 06-45729511. Vermeld dui-
delijk naam dagtocht, uw naam, tele-
foonnummer en opstapplaats.

Museum, Leden Vereniging Rembrandt, 
ICOM, Stadspas, Iamsterdam City 
Card, Holland Pass en BankGiro Loterij 
VIP-kaart: gratis
            
Woensdag 22 januari: West-Fries 
Museum, Hoorn: Koele Wateren
De expositie is een oogstrelende selec-
tie van veertig schilderijen uit de col-
lectie van het Rijksmuseum. Vier eeu-
wen kunst met water in de hoofdrol als 
vriend én vijand. Daarnaast de vraag:  
hoe ziet Nederland er over 200 jaar uit?
Toegang: volwassene: € 9; 65+: € 7.50; 
Museumkaart en BankGiroLoterij VIP 
kaart: gratis

Margot Taal

We wonen in een wijk met veel ex-
pats. De redactie sprak met een van 
hen, de Italiaanse Chiara (34). 

Chiara komt oorspronkelijk uit Rome 
en volgde daar haar universitaire stu-
die. Hier is ze onderzoekster. Eerst 
aan de Universiteit, nu bij een startup-
bedrijf. Verleden jaar is ze met een 
Nederlandse man getrouwd. Met 
deze open, spontane, weloverwogen 
formulerende expat kwamen – in het 
Nederlands! - veel onderwerpen ter 
sprake. In dit stukje haar antwoord 
op twee vragen. Mist ze haar land van 
herkomst? Hoe anders is het hier dan 
daar? Mist ze haar land? Skype, Face-
time en WhatsApp bieden goede mo-
gelijkheden de Italiaanse familie en 
vrienden te spreken, zegt ze. En ja, als 
expat hier wil je in Nederland je be-

Allemaal expats
staan opbouwen. Zonder gemis lukt 
dat bijna niet. Al staat de duur ervan 
niet vast, wel is het inclusief een goed 
contact met buren en meedoen in de 
wijk. Nu is Nederland voor Chiara te-
vens het land van haar geliefde man. 
En ook ontmoet ze hier veel andere 
expats. Die zijn voor haar langzamer-
hand als een nieuwe familie. Wat het 
gemis van thuis verzacht. 

Ze denkt dat niet iedereen als van-
zelfsprekend een bestaan als expat 
zal ambiëren. Kan iemand slecht 
zonder familie, zonder vertrouwde 
rituelen en conventies, dan houdt 
die het niet lang vol. Als expat moet 
je bereid zijn in te voegen in een on-
bekende omgeving. Met andere ge-
woontes en gebruiken. Een stad, wijk 
of straat van mensen met een andere 
taal. Dat invoegen gaat des te mak-
kelijker als je je op je nieuwe baan 

kunt concentreren, op nieuwe col-
lega’s en nieuwe vrienden. 
Wat er hier anders is? Alles zo’n beet-
je. Zoals de neiging een ander meteen 
te zeggen waar het op staat –ook als 
dat niet heel vleiend is. In plaats van 
je boodschap met een suikerlaagje te 
omkleden, zoals zij gewend is. Dan 
komt hij minder hard aan. En familie-
verhoudingen zijn natuurlijk anders. 
In veel Italiaanse families ben je eens 
kind altijd een kind. Ook al heb je een 
eigen gezin. Daar hebben Italianen 
geen apart woord voor. 
Ook gezin heet ‘famiglia’. Bij belang-
rijke beslissingen, een baan, een huis, 
telt de mening van de ouders dan ook 
zwaar. 
In Nederlandse families, zoals die van 
Chiara’s man en vrienden, weegt ei-
gen verantwoordelijkheid zwaarder. 
Anders? Ja. Maar zo’n verschil heeft 
volgens Chiara ook z’n voordelen.


