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Corona SPECIAL (2)

De stroomstoring 

Een tv-thriller. Ik zit op het randje van 

de bank glas wijn in mijn hand bereid om 

ieder moment een slok te nemen maar nu 

nog even niet want de hoofdpersoon loopt 

waarschijnlijk in de val. Ik breng het glas 

langzaam naar mijn mond en kijk mach-

teloos toe hoe ze in de armen van de moor-

denaar verdwijnt. Zwart. Het scherm 

gaat op zwart. Ik blijf stom naar het dode 

scherm kijken, glas wijn onaangeroerd 

aan mijn mond. Verdomme. Ik druk op 

een lichtknopje. 

Ik loop naar het raam om de verkeerslich-

ten te inspecteren. Als die niet werken 

is er een storing in de omgeving. Door 

het raam zie ik automobilisten ongecon-

troleerd rondrijden. Op de gang hoor ik 

een alarm, ik ga op het geluid af en stuit 

op een jongeman. We gaan op zoek naar 

de locatie van het lawaai. Samen buigen 

wij ons over een gillend apparaat. De 

jongeman toont mij het scherm van zijn 

smartphone, wij buigen ons over de plat-

tegrond waarop de locatie van de storing 

staat aangegeven. 

Weer terug op de bank van mijn appar-

tement waar het tv-scherm nog steeds op 

zwart staat doemen het coronavirus en de 

1,5 meter maatschappij op. Ik heb, o help, 

geen afstand gehouden van een onbeken-

de jongeman die misschien besmet is met 

het coronavirus maar geen symptomen 

vertoont. Ik stond dicht naast hem, te 

dicht, we hadden elkaar net zo goed kun-

nen omhelzen. Hoewel de generatiekloof 

is groter dan 1m50. Hoeveel tijd heb ik 

nog voordat het virus toeslaat? Twee we-

ken, een week, drie dagen? 

Dan knipt het scherm weer aan. 
 

Julius

COLUMN

Voor het programma van:

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

‘Sterfte onder bewoners verpleeghuizen  
is dramatisch’

Ik spreek met Cees Hertogh, hoog-
leraar ouderengeneeskunde & 
ethiek van de zorg aan de Vrije 
Universiteit, werkzaam voor het 
RIVM en lid van het OMT (Out-
break Management Team).

Kwaliteit van leven is contact. Hoe 
ernstig is het contactverbod?
Het dilemma zien we allemaal maar 
de sterfte onder bewoners van ver-
pleeghuizen is dramatisch. In een 
kleinschalig huis waar 12 mensen 
woonden zijn er 11 overleden. Aan 
het begin van de epidemie was het zo 
dramatisch dat er collega’s in paniek 
raakten. Toen is dat bezoekverbod 
afgekondigd en nu zien wij dat het ef-
fect heeft. Het is een ontzettend har-
de maatregel en verschrikkelijk om 
te doen maar dit is de minst slechte 
keuze die je kan maken.

Het doel heiligt de middelen?
Het doel was het voorkomen van 
sterfte en het voorkomen van ernstige 
ziekte. Mensen kunnen er heel ziek 
van worden en komen er soms slech-
ter uit met nog minder kwaliteit van 
leven. Dat heeft nu twee maanden 
geduurd en nog zijn de verpleeghui-
zen niet open.

Verruiming van het bezoek?
In 26 huizen in Nederland, die al twee 
weken coronavrij waren, is nu een 
verruiming van de bezoekregeling. 
Per bewoner mag een vaste bezoeker 
gedurende een beperkte tijd aanwe-
zig zijn met persoonlijke bescher-
mingsmiddelen en 1,5 meter afstand. 

Dat is een hele uitdaging als je je ge-
liefde twee maanden niet hebt gezien. 
Er is ook een keerzijde aan het bezoe-
kersverbod. Mensen met dementie 
die probleemgedrag vertonen laten 
nu een serene rust zien. Het is zeker 
niet zo dat iedereen aan het vereen-
zamen is en sociaal gedepriveerd 
raakt. Vooral mensen die geestelijk 

Hans Wamsteeker

heel goed zijn en veel hechten aan het 
zien van de naasten kunnen last van 
eenzaamheid krijgen. We mogen niet 
generaliseren.

Welk element in deze crisis valt u 
het meeste op?
Opvallend zijn de veerkracht, het ge-
voel van saamhorigheid en de nieuwe 

vormen van samenwerking. En dat 
levert heel mooie initiatieven en in-
novatie op. Ook blijkt dat we op een 
andere manier met elkaar kunnen af-
spreken. Je mist wel het fysieke con-
tact maar een nieuwe balans tussen 
thuiswerken  en op locatie werken is 
mogelijk.

Gaan we door de crisis anders den-
ken en doen?
De tijd gaat het leren. Er komen in 
deze moeilijke tijden nieuwe samen-
werkingen tot stand. Projecten waar 
we anders maanden over moeten pra-
ten komen onder deze druk snel van 
de grond. Maar of dat  overeind blijft 
zullen we moeten afwachten. Het 
maakbaarheidsgeloof zit zo sterk in 
onze genen dat we zo snel mogelijk 
terug willen naar het oude normaal.
Je ziet nu de behoefte om schuldigen 
aan te wijzen. Dat is de eerste stap naar 
maakbaarheid. Door iemand te straf-
fen lijkt het of daarmee het probleem 
is opgelost Die fase gaan we nu inko-
men. De messen worden al geslepen.

Wat verwacht u?
We hebben geen glazen bol. Er zijn 
zoveel onzekerheden. We zitten nu 
in de neergaande lijn van de crisis. 
Door de maatregelen die we hebben 
genomen is het virus ingedamd maar 
naarmate we de samenleving weer 
open stellen kan de herintroductie 
van het virus zich voordoen. We zijn 
een vijand aan het bestrijden die we 
maar net hebben leren kennen. Er 
wordt enorm geïnvesteerd in weten-
schappelijk onderzoek. Maar er komt 
dit jaar geen vaccin en een vaccin is 
niet 100% effectief. Een virus veran-
dert voortdurend.

Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg aan de VU

Op de dag van het gesprek met Ma-
rion Hoitink, locatiemanager van 
Beth Shalom, komt de uitslag bin-
nen dat de laatste patiënt negatief 
is getest op het coronavirus Alle 
bewoners zijn weer virusvrij.

Tot en met nu zijn er 28 mensen met 
de verschijnselen van corona overle-
den en zijn 24 mensen hersteld. Het 
hele huis wordt als ‘cohort’ gezien. 
Dat wil zeggen dat iedereen op zijn 
kamer blijft en op zijn kamer, met de 
beschermende maatregelen, verzorgd 

Niet besmet raken!
wordt. Ook de mensen die niet met 
corona besmet zijn, zitten in deze be-
perking. Het gaat erom dat mensen 
die niet besmet zijn ook niet besmet 
raken. Er zijn verschillende afdelin-
gen met verschillende doelgroepen. 
De mensen met dementie kan je niet 
op hun kamer houden. Die lopen ge-
woon maar daar is een kleinere afde-
ling van gemaakt waardoor de bewe-
gingsruimte iets beperkter is. Op een 
afdeling waar mensen met alleen fy-
sieke klachten zitten kan je veel mak-
kelijker instrueren om, net zoals in de 

Hans Wamsteeker
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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 25 augustus 2020. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
10 augustus 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 lezers wil brengen kunt u daarover 
een tekst (kopij), eventueel met foto of 
illustratie, naar de redactie sturen. Uw 
tekst wordt in de redactievergadering 
meegenomen. De redactionele ruimte 
in de Wijkkrant is beperkt. Boven-
dien gebeurt er veel in de wijk dat om 
aandacht vraagt. Het advies is kort en 
bondig te zijn bij wat u instuurt; maxi-
maal 150 woorden. Het adres is:  
wijkkrantredactie@gmail.com.

Ingezonden brief
U kunt ook een ingezonden brief stu-
ren indien u commentaar hebt op wat 
in de wijk gebeurt of op hetgeen u in 
de Wijkkrant leest. 
De redactie kan besluiten langere in-
gezonden brieven in te korten of te 
plaatsen op de website  
www.hvdwbuitenveldert.nl 
onder Wijkkrant/Wijkkrant actueel. 

Indien de ingezonden tekst een dis-
criminerende of beledigende passage 
bevat wordt de tekst niet geplaatst.

Fietsen in het Amstelpark
Tijdens een zondagmiddagwandeling 
die mijn vrouw en mij door het Am-
stelpark voerde viel het ons op dat 
we steeds mensen op de fiets tegen-
kwamen. En op zonovergoten veldjes 
waren bezoekers aan het genieten van 
het mooie weer. Hun fietsen hadden 
ze bij zich staan. De laatste jaren zag 
ik wel eens een verdwaalde fietser in 
het park en die bracht ik op de hoogte 
van het fietsverbod. Dat begrepen ze 
dan meestal wel. Maar zoveel fietsers, 
dat was nieuw voor mij. Misschien 

komt het door de foodfestivals die met 
enige regelmaat in het Amstelpark 
worden gehouden dat steeds meer 
bezoekers van ‘buiten’ ons mooie park 
weten te vinden. 
En zij weten misschien niet dat het 
park fietsvrij is. De bordjes bij de 
ingang zijn niet zo opvallend. Mis-
schien is het nu een goed moment, 
voor het verder uit de hand loopt, 
dat er duidelijker borden komen om 
bezoekers hierop te wijzen. Het Am-
stelpark is juist zo’n fijn wandelge-
bied omdat je niet beducht hoeft te 
zijn voor fietsers!

P. de Wit

Ingezonden berichten

De Corona crisis is niet ongemerkt 
aan De Amsterdamse Boekhandel 
voorbijgegaan. De eerste dagen van 
de ‘intelligente lockdown’ was het 
druk in de winkel, veel mensen sloe-
gen stapels boeken in om thuis goed 
voorzien te zijn. 

Al snel werd duidelijk dat de winkel 
niet verder kon op de oude voet. De 
gangpaden waren te smal, afstand 
houden was moeilijk. We hebben de 
winkel omgebouwd tot een afhaal- 
en bestelwinkel, waarbij maar een 
klein deel van de winkel toegankelijk 
is en we verder alle maatregelen van 
het RIVM toepassen: handschoenen, 
anderhalve meter, niet meer dan drie 
klanten, desinfectie etc. De klanten 
bleven komen. Wij zijn door ziektege-
vallen ruim drie weken door de week 
dicht geweest. Nu zijn wij open van 
dinsdag t/m zaterdag met aangepas-
te openingstijden. Ook is de winkel 
weer meer toegankelijk.

We hebben steun van de overheid 
ontvangen, daar zijn we heel blij mee, 
maar helaas bij lange na niet voldoen-
de, we hopen dat sommige maatrege-
len verlengd worden.

Veel steun van onze klanten!

Heel veel steun hebben we van onze 
klanten gekregen. Ondanks de tijde-
lijke sluiting en de kortere openings-
tijden zijn velen ons trouw gebleven 
en hebben we zelfs veel nieuwe klan-
ten mogen verwelkomen. Ook uitge-
vers en collega boekhandels hebben 
hun steun aangeboden.
U kunt uw boeken kopen in de winkel, 
het liefst gericht, via email voor afha-
len of bezorgen in Buitenveldert, via de 
website voor thuisbezorgen of afhalen. 

Een van mijn collega’s schrijft een co-
lumn, “Berichten uit de boekhandel”, 
over dit alles op www.boekblad.nl, zelf 
schrijf ik een dagelijks blog, “Relaas 
van een boekhandelaar in thuisisola-
tie”, over de winkel, de crisis, boeken 
en muziek: denisblogt.com/

Denis Stirler
www.deamsterdamseboekhandel.nl
Buitenveldertselaan 170 
1081AC Amsterdam

Geen fleurige balie
Season Flowers zit op de Gustav 
Mahlerlaan 401 in Zuidas, normaal 
gesproken geopend van dinsdag tot 
en met vrijdag van 12:00 tot 17:00. 
Naast onze activiteiten als winkel be-
dienen wij een groot aantal bedrijven 
in Amsterdam, op en rond Zuidas 
maar ook daarbuiten. 

Onze klantenkring is vrij divers, van 
grote multinationals tot hotels en van 
lokale ondernemers tot particulie-
ren. Sinds 2018 mogen wij het label 
“Duurzame bloemist” dragen, dit be-
tekent dat wij in alle processen zoveel 
mogelijk duurzaam werken.

De Corona crisis heeft ons hard ge-
raakt. Het thuis werken betekent dat 
vrijwel alle zakelijke abonnementen 
op pauze zijn gezet. Van bedrijven 

fleuren wij de balie op voor het ver-
welkomen van gasten en maken wij 
de werkruimte voor medewerkers 
groener en kleurrijker. Zonder gasten 
en medewerkers heeft dit natuurlijk 
geen zin. 
Meer dan 80% van onze klanten 
heeft het abonnement tijdelijk stop 
gezet. Doordat onze klanten goed-
deels thuis werken zien wij hen niet 
meer in de winkel. Wij hebben onze 
winkel gesloten. 

Wat wij doen
Wij proberen via bewoners, lokale 
media en conciërge diensten meer 
particulieren te interesseren voor ons 
concept. U krijgt een mooi boeket in 
een leenvaas en periodiek vervangen 
wij het stuk. Wij leveren ook planten 
en andere groenvoorzieningen.

gewone maatschappij, de 1,5 meter 
afstand te houden en handhygiëne 
toe te passen.

Bezoekersstop
Niet te mogen bezoeken wordt als 
heel lastig ervaren en het is heel moei-
lijk geen bezoek te krijgen. Daar zijn 
heel veel vragen over.

Sinds een paar weken is de quarantainer 
in gebruik waardoor face-to-face be-
zoek mogelijk is. Daar wordt dank-
baar gebruik van gemaakt. Daarnaast 

is al heel snel facetime ingezet. Er 
blijven altijd creatieve mensen die bij-
voorbeeld in het bakje van een hoog-
werker naar moeder komen zwaaien. 
Beth Shalom heeft half april de bij-
zondere situatie gehad dat het virus 
behoorlijk toesloeg. De grootste zorg 
is nu het virus buiten het huis te hou-
den.  

Dilemma
Beth Shalom heeft het virus ingedamd 
en dat moet zo blijven. Welke keuze je 
ook maakt je zal de een tegemoet ko-
men in zijn wens om vooral virusvrij 
te blijven en niet ziek te worden en 

de ander mist de kans om bezoek te 
ontvangen.

Omgekeerd kan je zeggen we gaan 
weer bezoek toestaan met de keuze 
dat daarmee het risico voor de an-
deren weer groter wordt. Dat is het 
lastige dilemma. Mondjesmaat begin-
nen mensen elkaar in huis wat meer 
te zien. Er zijn al afdelingen vrijge-
geven waar men zich net als thuis, 
met in acht name van de 1,5 meter, 
kan bewegen. De schrik zit er bij Beth 
Shalom nog in maar iedereen reali-
seert zich dat ze weer door moeten 
met alle beperkingen die er zijn.

Vervolg van pagina 1

Niet besmet raken!

Bedrijven kunnen hun medewerkers 
bedanken voor hun inzet en flexibili-
teit. Zij zijn welkom om dit met ons te 
bespreken. 

Wij hopen na 20 mei de winkel weer 
open te hebben. Ook hopen we dan 
de zakelijke abonnementen weer op 
te starten. 

Maikel Mulder
U vindt ons op www.seasonflowers.nl 
amsterdam@seasonflowers.nl 
020 - 330 75 71
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De lentezon schijnt fris naar binnen 
en met een kop koffie op de bank kijk 
ik tussen de gebouwen door naar de 
bloeiende bomen en de voorbijtrek-
kende wolken. Vanuit hier gezien lijkt 
er buiten vrij weinig aan de hand te 
zijn, maar niets is minder waar. 

Wanneer ik vanuit mijn huis de straat 
oploop is het iedere keer weer een 
surrealistische aanschouwing. De 
hoge gebouwen, waarvan je weet dat 
ze voor 99% leegstaan, en nauwelijks 
mensen en auto’s op straat. Al bijna 
twee maanden is het extra stil op deze 
plek, die zich voor deze intelligente 
lockdown voornamelijk kenmerkte 
door haar werkende publiek. 

Voor mij is dit eigenlijk mijn kennis-
making met de Zuidas, want eerlijk-
heid gebied te zeggen dat ik vóór mijn 
intrek in “de Gustav” deze buurt nau-
welijks kende. Vanaf mijn studenten-
tijd heb ik op verschillende plekken in 
de stad gewoond. De uiteenlopende 
nationaliteiten en sociale achtergron-
den, de bruine kroeg op iedere hoek 
en typische huizenbouw heb ik altijd 
erg gewaardeerd. Het typeert voor mij 
de stad Amsterdam. 

De Zuidas straalde voor mij altijd een 
bijzondere sfeer uit. Een sfeer van 5th 
Avenue met veel luxe en snelle men-
sen. Niet direct een omgeving die ik 
als woonplek zag en toch zit ik er nu 
en ben ik dit deel van de stad aan 

Ondanks het gegeven dat we ieder 
voor onszelf stilstonden bij de Do-
denherdenking en de Bevrijding, 
zullen deze dagen ons bijblijven als 
heel indrukwekkend en verbindend. 
De toespraak van onze koning, een 
echte Vader des Vaderlands, al is hij 
‘nog maar’ 53 jaar. De rede van Arnon 
Grunberg, met zijn oproep tot bezin-
ning, tot oog blijven houden voor de-
tails. Tot nooit meer wegkijken!

De Dodenherdenking op het Ontmoe-
tingseiland in het Gijsbrecht van Aem-
stelpark was voor wie er langs kwam 
een klein beetje zichtbaar. De vlag hing 

De vrijwilligers van de Algemene 
Hulpdienst staan voor u klaar om, met 
inachtneming van de Corona-maat-
regelen,  u te helpen met boodschap-
pen doen, een ritje naar de dokter, een 
vriendschappelijk bezoek, wandeling 
te maken, rolstoel-wandelen, uw pa-
pieren te ordenen of een (tuin)klusje 
te klaren. 

Aanvragen via meldpost, Tel: 020-
6444044, Algemene Hulpdienst Bui-
tenveldert, A.J. Ernststraat 112

Kennismaking met Zuidas Toch een beetje 4 en 5 mei viering

Algemene Hulpdienst Buitenveldert
het ontdekken en mijn nieuwe thuis 
aan het maken tijdens deze buiten-
gewone periode. Het is absoluut een 
plek omringt door sfeervolle parken 
en de Amstel op steenworp afstand. 
Tegelijkertijd mis ik als bewoner een 
gevoel van spontaniteit, creativiteit en 
een soort bezieling in dit deel van de 
stad. Dus mocht daar ruimte voor zijn, 
gemeente Amsterdam, dan denk ik 
graag mee!  

Pauline Lingg

halfstok, met veel dank aan Hans en 
Ton, die ontdekten dat het touw door-
gesleten was en net voor sluitingstijd 
een nieuw koord bemachtigden. Om 
met hulp van een lange buurtgenoot 

het vlaggenkoord door het oog bo-
ven in de mast te peuteren.  Ook op 
5 mei wapperde de driekleur fier aan 
zijn nieuwe touw. En in verschillende 
buurten kregen bewoners de verras-
sing van hun leven! We hadden kleine 
pop-up concertjes georganiseerd als 
oppepper voor al die mensen die al 7 
weken alleen thuis zitten. Een draai-
orgel, de bus van Paco en Caren met 
heerlijke meezingers en een jong viool 
& cello duo van Musici van Morgen. 
Iedereen was enorm blij, en moest 
soms zelfs een traantje wegpinken...

Pauline Kolsteeg

Hans Wamsteeker   

Ik sprak telefonisch met een aantal 
leden van de medische staf van het 
Medisch Centrum Zwaansvliet

In deze praktijk, met 10.000 patiën-
ten, zijn ongeveer 30 coronapatiën-
ten en dat is voor heel Buitenveldert 
ongeveer 70. In deze praktijk zijn drie 
patiënten overleden en dat komt op 
minder dan tien overledenen voor 
de hele wijk. De verpleeghuizen niet 
meegerekend. Het beeld in Buitenvel-
dert is dat de mensen zich uitermate 
goed houden aan de adviezen van het 
RIVM en dat daardoor de schade rela-
tief beperkt is gebleven.

De algehele gezondheidssituatie, in 
de wijk, is door het goede gedrag van 
de bewoners relatief goed. Maar bij de 
mensen met psychische problemen 
en de kwetsbare ouderen, voor wie 
het contact met anderen belangrijk is, 
komt de isolatie hard aan. De mentale 
gezondheid heeft wel tikken gekre-
gen. De mensen met diabetes, die ook 
minder bewegen en in gewicht toene-
men zijn er slechter aan toe. Te weinig 
buiten komen en minder bewegen is 
niet goed voor de gezondheid. 

Met mensen met psychische proble-
men is er meer telefonisch contact. De 
grootste problemen zijn angst en een-
zaamheid. Studenten lijken hun eigen 
weg te vinden. Jongeren zijn flexibeler 

Buitenveldert; ‘de schade is relatief beperkt’

en hebben een beter steunsysteem 
waarop ze kunnen terugvallen. Bij 
ouderen gaat soms het verleden op-
spelen omdat de verdedigingsmecha-
nismen minder functioneren.

Het was goed dat, in het begin, er 
vanuit Dynamo belangstelling voor 
hen was. Een bloemetje en wat aan-
dacht. Er gebeuren ook mooie dingen.
Als er geen kinderen en kleinkinde-
ren zijn, het dagelijkse uitje naar de 

supermarkt weg valt, het gezamenlijk 
eten en de kaartavond niet meer kun-
nen, dan is de sjeu aan het leven weg.

Perspectief
De situatie gaat nog maanden du-
ren. Er kan in de herfst een tweede 
golf komen. Alle maatregelen blijven 
voorlopig dus van kracht. Het beleid 
van de huisartsen in Buitenveldert is 
er op gericht dat patiënten zo veel 
mogelijk naar de praktijk komen. De 

praktijken zijn nu wat opener dan 
in de afgelopen tijd.  Wie een zorg-
vraag heeft neemt contact op. Nie-
mand moet bescheiden of angstig 
zijn. De huisartsen zorgen er voor dat 
er in de praktijk veilig zorg verleend 
wordt. Telefonisch meldt de patiënt 
de klachten en geeft aan of er con-
tact geweest is met iemand die co-
rona besmet is geweest. In dat geval 
maakt de huisarts een visite thuis in 
beschermende kleding.  Als dat niet 

zo is kan de patiënt naar de praktijk 
komen. In de spreekkamer wordt wat 
meer afstand genomen dan gebrui-
kelijk en er wordt wat vaker bescher-
mende kleding gedragen. 

Behandelen
Een kernvraag is of iemand nog naar 
het ziekenhuis wil voor behande-
ling en het gesprek daarover is heel 
goed te voeren Patiënten staan daar 
gelukkig open voor. Er worden heel 
weloverwogen beslissingen genomen. 
Vraag twee is, als je toch naar het zie-
kenhuis wil, hoever je wil gaan met 
de behandeling. Wat wil je nog wel en 
wat niet als je daar eenmaal bent? Er 
zijn ook behoorlijk wat mensen met 
coronabesmetting die flink ziek zijn, 
thuis behandeld worden en thuis her-
stellen. Die patiënten worden dage-
lijks bezocht, zuurstof wordt gemeten 
en de situatie wordt beoordeeld want 
die kan ineens omslaan. Als iemand 
dan dreigt te overlijden kan de patiënt 
naar het ziekenhuis voor behandeling 
en beademing maar kan ook thuisblij-
ven waarbij dan eventueel palliatief 
medicatie gegeven kan worden zodat 
mensen minder last hebben. 

Welke boodschap?
Hou vol! 
Neem vooral contact op met de huis-
arts als er zorg, angst of klachten zijn. 
Vertrouw er op dat wij in de praktijk 
veilig zorg bieden. En hou goed con-
tact met elkaar, maar op de veilige af-
stand.

Pauline Lingg



 
 
 
 
 
 
 

Stilte (2)
Dankzij de lockdown is het hier weldadig stil. Voor vo-
gelgezang hoef ik mijn deur niet langer uit. Dat hoor ik 
nu op mijn balkon. Met duizend andere Amsterdam-
mers. Ook die hebben hun balkon ontdekt. De helft 
volgt nu een vogelcursus. Zoals de bovenbuurman.
Nauwkeurig houdt hij zijn vrouw van zijn vorderingen 
op de hoogte, op het balkon. 
‘Pr-la-la-trrr,’ zingt hij haar voor. Een roodborst, vol-
gens hem. Een bad dat leegloopt als je het mij vraagt. 
Stilte? Niet in het weekend. Met weinig wegverkeer 
draven de motorbendes op.
‘Kom op jongens, met z’n allen,’ zeggen die tegen el-
kaar. ‘Wonen er mensen in die flats? Zitten die op hun 
balkon? Pech voor ze. Zolang wij buiten zijn, blijven zij 
binnen.’ 
Hun geronk overstemt gemakkelijk de helikopter van 
de VU of een Jumbo Jet als die nog vloog. Geen rood-
borst meer te horen. De buren gaan zolang naar Netflix 
kijken. Geen mens meer op balkon. 
Maar ik blijf zitten, koptelefoon op met vogelgezang. 
Hè lekker, crisis. Hij mag nog even duren. 

M. Taal
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lessen. Sinds zij begon met het project 
ontdekte zij dat kunst veel te maken 
heeft met beleving en het ervaren van 
sensaties en gevoelens. 
De ‘Godmother of Dotter’ is Josie Dub-
beldam, een bijzonder inspirerende 

vrouw, die Olga een aantal jaren 
geleden ontmoette. Josie herkende 
veel van zichzelf in de enthousiaste 
Olga en leerde haar veel over het 
verhaal van de Dotter en hoe deze 
plant in het wild gekweekt kan wor-

Dotterbloemen maken blij

Op gepaste afstand heb ik in het stille, 
zonovergoten Amstelpark een wan-
delafspraak met Olga van Steenwijk. 
We gaan dotterbloemen zoeken, want 
Olga is met een aantal mensen be-
zig met een bijzonder kunstproject, 
waarin de goudgele Dotterbloem de 
hoofdrol heeft. De voorbereidingen 
voor het project zijn al lang gestart 
als Olga en medewerkers een Nieuw-
jaarswandeling organiseren door de 
weilanden in het Amstelgebied. Voor 
de wandeling begint vertellen Olga 
en Saskia het verhaal van de Dotter-
bloem aan de aanwezigen en worden 
de kunstenaars van het kunstproject 
voorgesteld. Tijdens de wandeling op 
5 januari wordt er zelfs al een bloei-
ende Dotter gespot.

Een stukje historie
Olga groeide op in een wetenschap-
pelijk georiënteerd gezin en is van 
oorsprong bioloog. Zij “zwaaide af” 
naar de natuurvoeding, werd sport-
docent en geeft onder andere yoga-

Gerdi Wind den. Josie leerde dit weer van Hein 
Koningen, een grootheid op het ge-
bied van natuurlijk beheer. Konin-
gen was verantwoordelijk voor de 
indrukwekkend bloeiende bermen in 
Amstelveen in de 80’er jaren van de 
vorige eeuw. Olga wilde het werk van 
Josie voortzetten en haar in het zon-
netje zetten. Tijdens een Dotterdag 
op tuinpark Amstelglorie ontmoette 
zij Saskia Hoogendoorn, die zelf 
jaarlijks bezig is met kunstprojec-
ten rond de bloei van de Iep (Gerrit 
Rietveldhuisje, Amstelpark). Saskia 
spoorde haar aan om de Dotter als 
inspiratiebron voor kunstenaars te 
laten fungeren en zo ontstond “De 
Dotterbloem vertelt”.

Dotterbaby’s
De Dotterbloem is een inheemse 
plant met stralend gele bloemen, 
die langs watertjes en slootkanten, 
ook in het Amstelpark, in volle bloei 
staat. Ze komen met fraaie illustraties 
voor in de boeken van Jac. P. Thijsse. 
Wanneer ze zijn uitgebloeid worden 
de zaden verzameld en in een (bio-
logisch afbreekbaar) potje met voch-
tige aarde geplant. De “Dotterbaby’s” 
worden uitgedeeld aan mensen die 

De Boshalte 
krijgt steun

De Boshalte ontvangt 6.000 en 3.000 
euro van het Oranje Fonds voor Co-
ronahulp- en Zomeractiviteiten

De Boshalte kan gedurende de zomer 
verder met steun en activiteiten aan 
de Senioren uit de omgeving Amster-
dam Zuid/Buitenveldert. Nu de acti-
viteiten door corona niet meer in hun 
oorspronkelijke vorm plaats kunnen 
vinden, brengt de Stichting activitei-
ten naar de Senioren in de wijk.

Zo kan de telefoonlijn bekostigd wor-
den, waarmee wekelijks actief steun 
geboden wordt aan Senioren uit de 
wijk. Concerten bij de seniorenwo-
ningen en creatieve workshops. Alles 
veilig en op afstand. En iedere week 
een verse warme maaltijd voor een 
groot aantal Senioren. 
Voor informatie over Stichting de 
Boshalte neemt u contact op met Ste-
fanie Caton, via info@stichtingdebos-
halte.nl of 06- 203 62 831

ze op een mooi plekje willen planten 
langs watertjes in Buitenveldert en ver 
daarbuiten, waar ze zeker 50 jaar zul-
len groeien en bloeien. Op de website 
kunt u hierover en over aanverwante 
cursussen informatie vinden.
 
Dotterbloemen in de kunst
De door Dotterbloemen geïnspireerde 
kunstenaars die aan het project mee-
werken zijn: Paul M. Ellis (schilde-
rijen), Peter Oosterhout (tekeningen),  
Edith Brouwer (linosneden), Ilse Klei-
ne- Thoonsen (tekent/schildert Urban 
Sketching), Joyce van Dongen (schilde-
rijen), Jackie Mulder (fotografie), Ge-
rard Vroon (illustrator) en Mariejosé 
Vaessen (poëzie). De werken zouden 
6 en 7 juni tentoongesteld zijn tijdens 
Kunstroute Amstelglorie en de Am-
stellanddag (beide evenementen zijn 
afgelast wegens Coronamaatregelen). 
In 2021 is een expositie gepland bij 
‘t Huis aan de Amstel en wordt weer 
deelgenomen aan de kunstroute en 
Amstellanddag.
Alternatieve plannen, agenda en in-
formatie over de kunstenaars worden 
vermeld op de mooie website www.
dedotterbloemvertelt.nl en op Insta-
gram (#dedotterbloem).

Hans Wamsteeker   

Ik spreek met David van Traa, di-
recteur Zuidas. 

Van de ongeveer 55.000 werkers 
komt nu maar een fractie naar het 
werk maar er zijn geen signalen dat 
huurders van kantoren op dit mo-
ment niet aan hun huurverplich-
tingen kunnen voldoen. In de retail 
en de horeca ligt dat wel anders. Bij 
nieuwbouwprojecten zien we het 
bevriezen van het maken van grote 
keuzes. Grote beleggers houden de 
hand op de knip tenzij ze ergens een 
uitgesproken koopje zien. Voor de wat 
langere termijn zien we dat marktpar-
tijen vrij gemakkelijk door de crisis 
heen kijken. Ontwikkelingen als ver-
stedelijking , de behoefte van mensen 
om bij elkaar te komen, kennis uit 
te wisselen zetten gewoon door. De 
aantrekkingskracht van de stedelijke 
kwaliteit van Zuidas gaat, ondanks 
Covid, onverminderd door. 

Les van de vorige crisis
We moeten nu niet meegaan in de 
golf maar investeren en blijven door-
bouwen om ook in de toekomst te 
voorzien in voldoende woonruimte.
Vertrouwen hebben. Investeren in 
publieke werken, infrastructuur en 
mobiliteitsprogramma’s. Heel hard 
doorwerken. Dat is ook de opdracht 
van het stadsbestuur. Gelukkig staan 
we er beter voor vergeleken met de 
vorige crisis. Toen zaten er onderlig-
gende financiële problemen in het 
vastgoed. Er zal een enkele kantoor-
belegger door zijn hoeven gaan maar 
dat geldt niet voor de hele markt. De 
vraag naar woningen is gigantisch.

Zuidas: ‘heel hard doorwerken!’

Effecten van de recessie?
Er zijn wel degelijk effecten. De RAI 
is heel gevoelig voor de internationale 
verbindingen. Er is daar veel werkge-
legenheid met lager opgeleide men-
sen en daar vallen harde klappen. Dat 
is een grote zorg want de RAI is een 
belangrijke partner is in ons gebied. 
We proberen samen scenario’s te be-

denken  voor de toekomst. De kracht 
van Zuidas hangt samen met de 
kracht van Schiphol en het netwerk 
van KLM.  

Een probleem is ook de toelevings-
keten in de bouw. De logistiek van 
het bouwen zelf.  Bouw is ook een 
internationale wereld geworden. De 

ruwbouw gaat fantastisch maar de 
afbouw is problematisch. Dat zijn lo-
gistieke ketens. Het monteren van een 
raam is een serie handelingen achter 
elkaar. De spullen komen overal van-
daan. Als daar een kink in de kabel 
komt krijg je vertraging.

Woningbouw
We zien nog geen veranderingen in 
de onderliggende vraag maar grote 
recessies hebben invloed op het in-
vesteringsvermogen van particulieren 
als het gaat om koopwoningen. Er zal 
meer aandacht komen voor goede 
kwaliteit. Duurzaamheid maar ook 
‘well-being’. Luchtkwaliteit, lichtkwa-
liteit, de mogelijkheid om naar buiten 
te kunnen. Er komt meer vraag naar 
wat grotere woningen. In Ravel heb-
ben we tegen de marktbeweging in 
meer grotere woningen opgenomen 
in het woonprogramma. Per saldo 
maken we daardoor misschien wat 
minder woningen maar voorzien 
daarmee wel in de vraag en wens naar 
grotere woningen en bouwen toe-
komstbestendig. 

Wordt de stad niet te duur?
Hier is een risico. De vraag is met wel-
ke grondprijzen gaan we werken? Er 
moet ruimte zijn voor gezinnen met 
niet al te hoge inkomens. Dat wordt 
een belangrijker focus. Dat laat zich 
goed verenigen met wat kleinere wo-
ningen voor ouderen. Waar wij echt 
op hopen is dat door de ervaringen 
met het thuiswerken de spits zal wor-
den vermeden. Het beter benutten 
van bestaande vervoerscapaciteit past 
goed bij duurzaamheid en circulari-
teit. Als dat een blijvend effect is zou 
dat voor Zuidas een enorm goede 
ontwikkeling zijn.

Olga van Steenwijk

fo
to

: 
G

er
d

i w
in

d

Woningen in Zuidas



Bloesem bedekt de leegte
De zon spat op de stenen
schittert in de gebouwen 
Onaangedaan 
Dalen neer de meeuwen 
kijken rond en schreeuwen 
Een sporter waagt 
gevolgd door meer
stilte
waait over het plein

Julius

fo
to

’s
: 

P
ed

ro
 S

te
m

p
el

s,
 J

ul
ie

tt
e 

va
n 

N
es

Plein met corona
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Onderhand woon ik alweer vijf 
jaar in een studio in de Ravel Re-
sidence, het prominente witte ge-
bouw met de ronde ramen in Zui-
das, naast de velden van AFC. 

800 Studenten wonen hier onder een 
dak waarbij de populatie de laatste 
twee jaar steeds internationaler is 
geworden. Toen in maart de eerste 
grootschalige maatregelen werden 
getroffen om het coronavirus be-
heersbaar te houden zagen veel stu-
denten de ernst van de situatie nog 
niet in en dan vooral welke gevolgen 
dat zou hebben voor ons eigen leven. 

Snel daarna kregen we in Ravel Resi-
dence merkbare maatregelen; het dak 
met de fijne daktuin en het sportveld 
werden gesloten, de ingang kon al-
leen met een ‘tag’ worden geopend 

werken in de horeca, omdat dat vaak 
goed te combineren valt met de stu-
die en het betaalt prima, met de leuke 
fooien. De horecazaken werden ge-
sloten en dus werden zij veelal op slag 
werkloos. Tsja en dan? 

Gelukkig komt de verhuurder de stu-
denten tegemoet. De wasserette werd 
gratis voor alle was- en droogbeurten. 
Er kwamen hygiënepompen bij de in-
gang. Bewoners die hun huur niet kun-
nen betalen kunnen bij de verhuurder 
een beroep doen op een regeling. We 
zien nu de maatregelen versoepelen. 
We kunnen weer koffie halen bij Ba-
gels and Beans en per 1 juni ook weer 
het terras op.  Wordt vervolgd.....

Angelo Verhoeven
Student Leraar Maatschappijleer 
en lid Stadsdeelcommissie Zuid 

en het aantal toegestane personen in 
de publieke ruimte werd tot een mi-
nimum beperkt. Daarnaast sloot Bar 
Valdi en de Bagels and Beans de deu-
ren net als het drukbezochte terras. 
Het fijne studentencomplex met de 
mooie voorzieningen werd stil... 

Kort daarna werd bekend dat de 
hogescholen en universiteiten de 
deuren moesten sluiten. Hierdoor 
moesten al die studenten de colleges 
vanuit huis volgen, geen probleem 
zou je denken. 
Maar dat betekende dat wij in onze 
kleine studio slapen, koken, leven, 
sanitair en zonlicht moeten com-
bineren met het online volgen van 
colleges. Om daarnaast dan gezellig 
je ouders, grootouders of vrienden 
te ontvangen gaat lastig met de 1,5 
meter afstand regel. Veel studenten 

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

Angelo Verhoeven

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

800 studenten onder een dak in tijden van corona

Keurig op tijd werd het rapport van 
Sybilla Dekker gepubliceerd onder 
de titel: Voortvarend Bouwen Voor 
De Toekomst. 

Minister Cora van Nieuwenhuis heeft 
het advies om het DOK aan te leggen 
overgenomen. Dus het wordt afwach-
ten of en wanneer de aanbevelingen 
uitgevoerd worden.   

Is het DOK noodzakelijk? 
Mevrouw Dekker heeft onderzoek la-
ten verrichten door prof. Coen Teulings 
en prof. Henri de Groot.  Deze onder-
zoekers concludeerden dat uitbreiding 
van de vastgoedontwikkeling in Zuidas 
niet mogelijk is zonder verbetering van 
de bereikbaarheid en de OV-terminal. 
De schatting is een maatschappelijke 
meerwaarde van 5,6 miljard.   

Analyse nut/noodzaak project 
Zuidasdok
In de beginfase van Zuidas werd de 
nadruk gelegd op kantoren en later 
ook op woningen. Het accent voor 
Zuidasdok is steeds meer komen te 
liggen op bereikbaarheid en infra-
structuur. In het rapport wordt vast-
gesteld dat het huidige plan voor 
verbreding en indeling van de A10 

ZUIDASDOK: ambitie en uitstraling moeten blijven 

Zuid de voorkeur verdient. Dus een 
splitsing in doorgaand en bestem-
mingsverkeer. Voor de trein blijken 
de aantallen treinreizigers liefst 7 jaar 
voor te lopen op de prognose. Voor de 
treinen is de aanleg van het 5e en 6e 
spoor dringend nodig en dat kan al-
leen als de zuidelijke A10 tunnel snel 
wordt aangelegd.
Ook het aantal tram, bus en metropas-
sagiers neemt snel toe. Eind 2020 gaat 
de Amsteltram rijden. Deze regiotram 
brengt veel passagiers uit Amstelveen 
en later ook uit Uithoorn naar Station 
Zuid en vice versa.  Het rapport be-

steedt ook aandacht aan de fiets en 
de fietsenstallingen. De mogelijkheid 
voor stallingen naast het 5e en 6e spoor 
vergt ook de aanleg van het DOK.

Versoberingen? 
Twee mogelijkheden: de Vivaldipas-
sage en de A10 tunnels. De Vivaldi-
passage is de extra Noord-Zuid ver-
binding en een extra fietsroute. Niet 
aanleggen levert weinig besparing op. 
De zuidelijke tunnel moet zo snel 
mogelijk aangelegd worden. Voor de 
noordelijke tunnel wordt ook geen 
versobering voorgesteld, omdat op 

het dak de busterminal, de taxi’s en de 
kiss & ride gerealiseerd moet worden. 
Daar moet ook veel groen komen. 

Conclusie
De eindconclusie is dat het DOK moet 
worden aangelegd en dat versobe-
ringen niet goed mogelijk zijn. Dat 
betekent dat er naar schatting circa 1 
miljard bij moet. Dit project draagt bij 
aan het weer op gang brengen van de 
economie in deze coronacrisistijd. Voor 
de uitvoering moet nog van alles ge-
beuren. Zuidplus werkt voorlopig nog 
door aan de Brittenpassage. Voor de 
rest wordt het project opgeknipt in 
pakketten die door gespecialiseerde 
bedrijven moeten worden uitgevoerd.   

Programma v/d 
Kerken

Het programma van de gezamenlijke kerken 
kunt u vinden op:  
www.hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant
-> Wijkkrant actueel
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Cisca Griffioen

Covid-Unit in 
de Vreugdehof

De redactie had op 18-mei een kort 
telefoongesprek met Sandra Brac-
ke, procesbegeleider van de covid 
(corona)-unit in de Vreugdehof.

Een covid-unit is een oplossing tussen 
thuis verpleegd worden en het zieken-
huis. Patiënten komen uit de regionale 
ziekenhuizen en via de huisartsen uit 
de thuissituatie. Het verzorgend per-
soneel is alleen werkzaam op deze 
speciale afdeling. De patiënten liggen 
niet aan de beademing, zoals op de 
intensive care. Wel zijn er voorzienin-
gen voor zuurstof. In zo’n unit komen 
vooral patiënten uit de ziekenhuizen 
die aan de beterende hand zijn en ko-
men revalideren.

Van de 20 bedden van de unit in de 
Vreugdehof zijn er (op 18-5-2020) 
vier bezet. Drie patiënten die binnen-
kort terug naar huis kunnen en een 
nieuwe patiënt die in het UMC lang-
durig in de ic gelegen heeft. In totaal 
zijn er vanaf de start in maart 44 pa-
tiënten geweest waarvan er twee zijn 
overleden en dus 42 hersteld. Som-
mige patiënten hebben veel tijd no-
dig om te herstellen. Bij een patiënt 
die op de ic beademd is geweest, 
moet je voor iedere dag op de ic zeker 
een week revalidatie rekenen. Deze 
covid-unit gaan we nog een hele tijd 
nodig hebben, zeker gezien de ver-
wachte tweede golf van besmettingen 
in de herfst. 



Nu de restaurants gesloten zijn zoeken 
eigenaren een goede bestemming voor 
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Margot Taal

Hans Wamsteeker, eindredacteur Wijkkrant 
      

Het huis van de Wijk is gesloten, 
en dus…? Geen vrijwilligers aan 
het werk, geen Wijkkrant? 

Mis! Het vrijwilligerswerk aan de 
krant kan grotendeels vanuit huis 
worden gedaan. En als je er een 
eer in stelt dat de Wijkkrant tij-
dens het grote thuiszitten gewoon 
verschijnt, als je de lezer hoog in 
het vaandel hebt, zoals eindre-
dacteur Hans Wamsteeker, ja, dan 
vindt u ook tijdens de lockdown 
een Wijkkrant in de bus. Laat het 
maar aan hem over dat te regelen 
en te organiseren. 

Hans Wamsteeker is wijkbewoner 
sinds 1965, met een antenne voor 

het nieuws. Bij boekhandelaar, 
bakker, slager en bloemist maakt 
hij een praatje, gespitst op wat er in 
de wijk speelt. Wat hij kort op een 
van zijn bloknootjes noteert. Ande-
re bronnen zijn Het Parool en lan-
delijke dag- en weekbladen. Wat er 
macro speelt, vertaalt zich volgens 
Hans naar micro. 

‘Hoeveel uren kost de Wijkkrant je 
nou?’ Een vergeefse vraag. In feite 
is de eindredacteur er altijd mee 
bezig. Zelfs kranten leest hij met 
blocnote en pen erbij. Om nieuwe 
punten op te tekenen voor zijn 
Groslijst. 

Die lijst gaat rond bij de andere re-
dactieleden met de vraag om over 
een of meer onderwerpen –naar 
keuze- een interview te houden, 

iets uit te zoeken en er een arti-
keltje over te schrijven. Met foto 
natuurlijk. Hans zelf schrijft volop 
mee, zoals in elk nieuw nummer 
valt te lezen. Overgebleven pun-
ten van de lijst besteedt de eindre-
dacteur uit. Hij spreekt leden van 
zijn enorme circuit in de wijk en in 
het stadsdeel erover aan. Met het 
verzoek om een ‘stukje’ voor het 
Wijkblad. 

Zo wordt de groslijst afgevinkt en 
in de loop der tijd weer aangevuld 
met nieuwe punten. In tijden van 
corona bevat de lijst net even an-
dere onderwerpen dan ervoor en 
hopelijk erna. Hans Wamsteeker 
zorgt voor zijn lezers, wat er ook 
gebeurt.

Hans Wamsteeker 

In Beeld
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Kunstgroep Buitenveldert orga-
niseert ook dit jaar de schrijfwed-
strijd voor Buitenveldert/Zuidas en 
omgeving.  

De opdracht is: schrijf een gedicht 
over het veelomvattende thema ‘Puur 
Natuur’. De hoofdprijs is een kunst-
werk dat de winnende inzending illu-
streert, speciaal gemaakt door een van 
de kunstenaars van Kunstgroep Bui-
tenveldert. De spelregels zijn als volgt:
Schrijf een gedicht in goed en lees-
baar Nederlands over Puur Natuur. 
Het gedicht is zelf geschreven, niet 
eerder gepubliceerd en gemiddeld 
van lengte. Inzenden vóór 1 augustus 
2020.

Vermeld duidelijk uw naam en adres 
en telefoonnummer. De uitslag is 
bindend en teksten op papier wor-
den niet geretourneerd. Insturen: per 
email: gerdiwind@gmail.com of per 
post naar: mevr. G. Wind,
Nedersticht 6, 1083 XD Amsterdam 
o.v.v. “Schrijfwedstrijd”.

Of de prijsuitreiking tijdens het Fees-
telijk Kunstcafé in het Huis van de 
Wijk plaats zal vinden, is op dit mo-
ment nog niet bekend.

Informatie vindt u op 
www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Schrijfwedstrijd ‘Puur Natuur’

Tentoonstellingen in Zone2Source 
in het Amstelpark.

Zoo of the Future (t/m 1 juni)
Een grote maquette met voorstellen 
voor de dierentuin van de toekomst 
staat bij Zone2Source in het Glazen 
Huis. Iedereen kan ook meedoen door 
een brief te schrijven naar een dier in 
de dierentuin van de toekomst. Alle 
brieven hangen ook voor het raam. 
https://zone2source.net/zoo

Moon Gallery Garden 
(6 juni t/m 12 juli)
Moon Gallery, een internationaal 
platform voor kunst, wetenschap en 
technologie gaat een rasterplaat van 

Via een online-programma worden te-
kenbijeenkomsten georganiseerd, waar 
maximaal 25 deelnemers per groep aan 
mee kunnen doen. Ervaring met Gou-
den Boeken, tekenen en schrijven is 
niet nodig. Pakketjes met tekenmateri-
alen kunnen worden verzorgd.

De cursus omvat vijf online bijeenkom-
sten. In de bijeenkomsten leren mensen 
hun verhalen te verwoorden en te ver-
beelden. Na afloop kunnen de tekenin-
gen worden gebonden tot een visueel 

Zone2Source in Amstelpark

10 x 10 x 1 cm met 100 kunstwerken 
aan een maanlander bevestigen en 
eind van 2022 naar de maan sturen. 
Buurtbewoners kunnen meedoen 
door zelf ook voorstellen voor objec-
ten in te dienen die mee zouden kun-
nen vliegen naar de maan.
https://zone2source.net/moon-gallery

Exploded View 
(26 juli - 20 september)
Tien kunstenaars deden de afgelopen 
twee jaar onderzoek naar de natuur 
en het erfgoed in het Amstelpark.
http://zone2source.net/exploded-
view-2020/

Gouden Boeken nu ook online

boek. De komende weken starten op 
verschillende dagen nieuwe cursussen. 
De eigen bijdrage is € 25. Voor data en 
tijden: kijk op www.goudenboeken.nl.


