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Pootjebaden in Amersfoort

De vraag is niet of maar wanneer we in 

Amersfoort kunnen gaan pootjebaden.

Geleerden zwaaien met rapporten vol cij-

fers en statistieken die moeten aantonen 

dat door de klimaatverandering het zee-

water enorm gaat stijgen. Delft, Haarlem 

en Den Haag zullen voor een groot deel of 

helemaal in de golven verdwijnen. 

Daar zit je dan met je goede gedrag. Je 

hebt het coronavirus overleefd. Je hebt 

omdat het moest van de gemeente een 

dure waterpomp laten installeren waar-

van de werkzaamheden een paar weken 

geleden zijn voltooid. Je hebt zij het knar-

setandend de rekening betaald en dus ga 

je met vrouw en kids op de bank knus en 

tevree naar een serie op Netflix zitten 

kijken en daar sijpelt het water onder de 

drempel door. Je loopt naar het raam om 

de waterstand te controleren en ziet je 

elektrische auto de hoek omdobberen. 

Dat is flink balen! Zwemmen of als je 

in het bezit bent van een boot varen is 

een reddende optie. Snel de trap naar de 

bovenverdieping kan ook natuurlijk en 

misschien wel zo praktisch. Het hangt er 

vanaf hoe hoog het water komt.  

Gelukkig zitten wij in Buitenveldert goed 

zag ik op de site Overstroomik.nl.  Bui-

tenveldert ligt binnen een dijkring en 

wordt beschermd door waterkeringen. De 

kans op overstroming is heel klein. Voor 

de Zuidas geldt dit trouwens ook, hoewel 

die dure wolkenkrabbers sowieso waterbe-

stendig zouden moeten zijn. Amsterdam 

Amstel daarentegen ligt buitendijks en 

daar wordt het dus kletsnat. Mijd dus bij 

stijgend water het Amstelstation! 

De informatieve en leuke site laat ook nog 

zien hoe hoog het water komt in bepaalde 

gebieden. Amersfoort aan Zee komt heel 

dichtbij. 
 

Julius

COLUMN

Voor het programma van:

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

In het programma Jinek van 6 fe-
bruari was Jeroen Dijsselbloem, de 
voorzitter van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid, te gast en hem 
werd gevraagd of Schiphol heeft 
gereageerd op de aanbevelingen 
die de raad in 2017 heeft gedaan 
ten aanzien van de veiligheid. Hij 
reageerde als volgt.

‘Schiphol heeft een complex systeem 
van landings- en taxibanen en dat le-
vert gecombineerd met de drukte op 
de luchthaven een veiligheidsrisico. 
Voordat je kunt denken aan verdere 
groei zal de complexiteit van Schiphol 
moeten worden teruggebracht. Het 
moet eenvoudiger en op dat punt is 
nog niets gebeurd’. 
Ook het FNV klaagt over het gebrek 
aan veiligheid op Schiphol doordat er 
te veel uitzendkrachten op Schiphol 

Schiphol is niet veilig genoeg

werken die bovendien te laag betaald 
worden. Daardoor ontstaan er te veel 
veiligheidsincidenten. In de 2e Kamer 
dringt Jan Paternotte (D66) er op aan 

Wat gaat de OBA Buitenveldert doen?

Op initiatief van de vertegenwoor-
digers van Buitenveldert in de 
Stadsdeelcommissie had op 29 ja-
nuari een ontmoeting in het Huis 
van de Wijk plaats tussen ruim 50 
bewoners van de wijk en de verte-
genwoordiging van de OBA.

Het bleek dat de OBA de huur van de 
vestiging aan de Willem van Weldam-
melaan heeft opgezegd per half 2021. 
Het zoekproces naar een nieuwe loca-
tie is begonnen. De belangrijkste aan-
beveling van de bewoners was om de 
huidige centraal gelegen vestiging te 
behouden en nieuw leven in te blazen.

Ine van der Meer, Sectormanager 
Dienstverlening van de OBA, begon 
de avond met de constatering dat OBA 
Buitenveldert het niet slecht doet. Een 
op de vijf bewoners is lid en er zijn per 
jaar 74.000 bezoekers. Maar er zou 
zoveel meer kunnen als de faciliteiten 
beter zouden zijn. De inrichting van de 
bieb is gedateerd en het gebouw is niet 
goed zichtbaar. In de huidige opzet is 
het, mede door het niveauverschil in 
de vloer, niet goed mogelijk activitei-
ten te ontwikkelen. Bovendien is de 
huur te hoog. De OBA krijgt al enige 
tijd minder subsidie terwijl de lonen 
en de huren omhoog gaan. Absurd 
in dit verband is het feit dat de OBA 
voor haar aankondigingen op de gevel 
reclamebelasting moet betalen aan de 

gemeente. De OBA wil daarom samen 
met een andere partner in een nieuwe 
locatie op een eigentijdse manier aan 
de bibliotheekfunctie vorm en inhoud 
geven.

Wat zoekt de OBA?
De OBA wil goed bereikbaar, goed 
toegankelijk en goed zichtbaar zijn. 
De samenwerking met een partner 
moet helpen nieuwe bezoekers aan te 
trekken en maakt het mogelijk vaste 
kosten te delen. Het is mogelijk meer 
te bieden voor minder geld. Op het 

Hans Wamsteeker

aanvullend onderzoek te doen naar 
de veiligheid. Dat ligt gevoelig in de 
coalitie want de VVD wil zo snel mo-
gelijke een besluit over de uitbreiding 

Mosplein is het gelukt in een kleinere 
en minder dure locatie toch meer le-
den aan te trekken. 

Adviezen
Vervolgens werd de zaal gevraagd aan 
een drietal tafels te brainstormen over 
hoe het nu verder moet. Een geschikte 
partner in de culturele hoek voor de 
OBA ziet men niet. Gesuggereerd 
werd eventueel samen te werken met 
een commerciële partner. Bijvoor-
beeld de Kroonenberg Groep die ei-
genaar is van het Gelderlandplein en 

goed zicht heeft op de vastgoed situa-
tie in Buitenveldert. Een aantal kerken 
staat goeddeels leeg. Ook het heron-
derhandelen met de eigenaar van het 
pand aan de Willem van Weldammel-
aan is een optie.

Aan elke tafel kwam naar voren dat 
de huidige locatie centraal ligt en 
goed bereikbaar is. Beter is er niet. De 
verbouwing hoeft niet per se state of 
the art te zijn. Het gaat ook om gezel-
ligheid en sfeer. 
Wordt vervolgd!

van het aantal vluchten op Schiphol. 
Volgens Paternotte moet veiligheid 
echter voor alles gaan.

Minister zit gevangen 
Veiligheid staat deze week centraal 
maar er zijn ook het rapport van Johan 
Remkes van half januari over de stik-
stofuitstoot, milieuorganisatie MOB 
die september vorig jaar signaleerde 
dat veel vluchten van en naar Schip-
hol illegaal zijn omdat de luchthaven 
zonder natuurbeschermingsvergun-
ning opereert en het onderzoek dat in 
opdracht van Greenpeace vorig jaar is 
uitgebracht waarin staat dat Schiphol 
bijna net zo veel CO2 uitstoot als alle 
auto’s in Nederland bij elkaar. 

Lelystad zal dit jaar niet opengaan.
De minister zit gevangen tussen het 
regeerakkoord en het afbrokkelende 
draagvlak voor het vliegen in Neder-
land. Groei van Schiphol wordt steeds 
meer onwaarschijnlijk.
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De OBA Buitenveldert aan de Willem van Weldammelaan

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 24 maart 2020. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
9 maart 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 ter beoordeling van de re-
dactie op de website 
www.hvdwbuitenveldert.nl 
onder Wijkkrant / Wijkkrant actueel.
Het adres is: 
wijkkrantredactie@gmail.com. 

Onderhoud van het groen
N.a.v. het ingezonden bericht van E. 
Koppen over het onderhoud van het 
groen in Buitenveldert: het heeft mij 
twee jaar van meldingen, bellen, bena-
deren wijkmanagers, enz.  gekost om 
het bosje achter het BP-benzinestation 
op de Buitenveldertselaan schoon te la-
ten maken. Dat is nu eindelijk gebeurd. 
Ook ben ik al bijna twee jaar bezig om 
het trommelstenen pleintje op de hoek 
Buitenveldertselaan / Mahlerlaan netjes 
te krijgen. Die trommelstenen liggen 
niet goed vast: dus veel gaten. Fietsen 

worden er neergekwakt, want geen 
fietsnietje of -beugel te bekennen. Ik 
heb al voorgesteld om de trommelste-
nen te vervangen door grote(re) tegels. 
Maar dat is waarschijnlijk een te dure 
oplossing voor het stadsdeel....of het 
interesseert hen niets. Het ergert mij 
ook al jaren mateloos dat, als er ergens 
wegwerkzaamheden hebben plaatsge-
vonden, de waarschuwingsborden die 
zo’n 100 m vanaf de werkplek aan beide 
kanten worden geplaatst, regelmatig 
blijven staan, zeer lang nadat de werk-
zaamheden zijn beëindigd. De werkers 
vergeten om die borden te verwijderen, 
zijn gemakzuchtig of vinden het onbe-
langrijk. Erg raar. K.Paalman

Ingezonden berichten

Mobiliteit in Verdi

G. is door de rechtbank veroordeeld

Tijdens bijeenkomsten vorig jaar 
over het VIVALDI gebied tussen 
de Amstelveenseweg en de Nieuwe 
meer zijn ideeën genoteerd voor 
verbetering van het vervoer. 

Op het lijstje staat bovenaan: ‘mu-
seumtram als gewoon OV inzetten  
(GVB?) elke 20 minuten.’ Wie had dat 
gedacht toen een paar jaar geleden 
geen overeenstemming was bereikt 
tussen de exploitant en de gemeente. 
Toch schemerde toen al het besef dat 
stadsplanners rekening moeten hou-
den met lokaal erfgoed. Het kopsta-
tion werd in 1915 feestelijk geopend 
door koningin Wilhelmina. 

Afgeserveerd door de politiek bleef het 
traject hardnekkig verschijnen op te-
kentafels, een nuttige verbinding tus-
sen Amsterdam met Amstelveen, waar 
recreatieve reizigers worden verrast 
door een tweede nostalgisch station, 
een interessant museum en dichtbij 
gelegen horeca. Deze museumtram 
kan beroemd worden, kijk op Youtube 
eens naar tram 28 in Lissabon. Waar 
de overeenkomst op stukliep was het 
onoverbrugbare verschil tussen vrij-
willigers en professionals. Die laatsten 
weten het beste hoe kan worden vol-

De 21-jarige Eritrese statushouder 
Huruy G. is op 6 februari door de 
Amsterdamse rechtbank veroordeeld 
tot tbs met dwangverpleging en een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
van zes jaar wegens verkrachting, 
mishandeling en doodslag van buurt-
genote Rinia Chitanie op 21 april vo-
rig jaar.

G. is uitgebreid onderzocht in een 
kliniek. Hij is sterk verminderd toe-
rekeningsvatbaar. Hij had volgens de 
deskundigen last van een psychose 

daan aan de eisen van de tijd. De fre-
quente dienstregeling kan onmogelijk 
alleen door vrijwilligers worden uitge-
voerd. Het GVB lijkt inderdaad de logi-
sche exploitant.

Op het Piet Kranenbergpad moet een 
extra metro ingang worden gemaakt. 
De bushalte bij de Veranda weer terug-
brengen, sympathiek maar moeilijk, 
want de Amstelveenseweg is daar erg 

smal. Het GVB zal geen trek hebben 
om naast de weg een kostbare halte te 
bouwen. Andere ideeën zijn voldoen-
de los- en laad gelegenheid en voor 
parkeergelegenheid dichtbij havens, 
voor mensen op leeftijd en invaliden. 
Parkeergarages van bedrijven in het 
weekend gebruiken voor recreanten. 
Het is al met al een flinke puzzle. We 
zijn benieuwd.
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Ferry Wienneke

Museumtram als gewoon OV?

ten tijde van de misdaad. Hij woonde 
ruim vijf jaar in Nederland. “De man 
heeft met zijn buitengewoon geweld-
dadige gedrag een onschuldige vrouw 
op een vreselijke manier om het le-
ven gebracht,” aldus de rechtbank. 
“Hij heeft daarmee haar en haar na-
bestaanden onbeschrijfelijk en on-
herstelbaar leed toegebracht. Ook de 
buurtbewoners en de stad Amsterdam 
zijn door het fatale incident geschokt. 
De rechtbank rekent hem dit alles 
zwaar aan.”Zijn advocaat gaat wel-
licht in hoger beroep.
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KORTAF
Tripolis wordt een levendige locatie 

Na jaren van leegstand heeft ontwik-
kelaar Flow gekozen voor een levendig 
concept: een gebouw dat de markante 
schepping van Aldo van Eyck goed 
afschermt van de A10. Het is bedoeld 
voor start-ups, scale-ups, grote bedrij-
ven en horeca, Er is opmerkelijk veel 
groen, een nieuwe trend op Zuidas? 
Het kan een locatie worden waar het 
aangenaam werken en wonen is. Toch 
is het OV op loopafstand.

Lezing Omgaan met Pijn

Marcel Mirande ondernam na elf jaar 
chronische pijn een uiterste poging om 
ervan af te komen. En dat is gelukt. 
Hoe? Door zowel een fysieke als een 
mentale omslag te maken. Waarom hij 
daar zo lang mee heeft gewacht? Hij 
wist niet dat het kon.. Deze lezing is 
bedoeld voor mensen met chronische 
hoofdpijn en andere lichamelijk onver-
klaarde pijn en voor iedereen die in pijn 
is geïnteresseerd.
Datum: Donderdag 5 maart 2020
Tijd:  van 14.00 - 15.30 uur
Kosten: € 2,50
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112
Reserveren:  Tel. 020-6449936 of 
pc@hvdwbuitenveldert.nl

Lezing Wildlife Buitenveldert
Op donderdag 19 maart a.s. om 19.00 
uur neemt stadsecoloog Florinda Nieu-
wenhuis u in een lezing mee in de 
wereld van de flora en fauna van Bui-
tenveldert. Van bosuil tot wezel, van 
icarusblauwtje tot boomvalk. Wist u 
dat er in Buitenveldert veel bijzondere 
diersoorten te vinden zijn? Ook vertelt 
zij wat we kunnen doen om het aantal 
diersoorten te vergroten.
Wat: Lezing Wildlife Buitenveldert
Datum: donderdag 19 maart 2020
Tijd: 19.30 – 21.00 uur (inloop 19.00 uur)
Waar:   Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112
Entree: Gratis
Info/aanmelden: 
vriendengvapark@live.nl

Hoorzitting 
uitgepro-
cedeerden 

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
☺

Hans Wamsteeker    

Margot Taal

Op 28 januari jongstleden treft een 
internationaal gezelschap van zo’n 
twintig bewoners van Buitenvel-
dert elkaar. 

Met in hun gezelschap klimaatcoa-
ches, een duurzaamheidscoördinator 
en gebiedsmakelaar. Ze wisselen van 
ideeën over manieren om hun wo-
ningen te verduurzamen. Een burger-
lijke bijdrage aan het klimaatakkoord 
van Parijs. Particulier initiatief dat 
niet wacht tot de overheid tot actie 
overgaat. De discussie gaat over drie 
thema’s: verlichting, zonnepanelen 

Interesse in schone energie

en isolatie. Op alle drie punten valt 
veel klimaatwinst te behalen. In de 
zin van zuiniger omgang met energie 
en minder CO-2 uitstoot. In even-
zoveel pitches worden de thema’s 
kort toegelicht. Zo vertelt Carolien 
Morèe over een meerjaren plan voor 
duurzaam wonen in haar flatgebouw. 
Opgesteld door een commissie van 
medebewoners onder haar leiding. 
Een belangrijk onderdeel ervan is 
Led-verlichting. Op basis van het plan 
heeft haar VvE de continu brandende 
verlichting van 38 armaturen in de 
kelder vervangen. En springt nu -via 
sensoren- een beperkt aantal lichten 
aan wanneer bewoners daar zijn. Ook 
de verlichting op de galerijen is ver-
vangen. Totale besparing? Twee ton 
CO-2 per jaar. Dat is een rit van 12000 
kilometer met een dieselauto.

Michael Turel bespreekt isolatie van 
ramen en muren, daken en vloeren. 
Het oude dubbelglas blijkt aanzien-
lijk minder goed te isoleren dan HR+ 

en HR++ glas. Spouwmuren kunnen 
soms extra gevuld worden. ’s Zomers 
is het daardoor binnen minder warm 
en ‘s winters minder koud. De ouder-
wetse airco bewerkstelligt dat ook, 
maar met een aanzienlijke uitstoot 
van CO-2.

Ferry Wienneke brengt zonnepanelen 
ter sprake. Een van de deelnemers 
woont in een gebouw met veertien 
appartementen. Zijn VvE zou daarop 
zestien panelen willen plaatsen. Me-
debewoners reageren lauw: wat le-
vert dat hen persoonlijk op?  Alleen 
de bijdrage aan gemeenschappelijke 
energiekosten, die van het gebouw, 
gaan ermee omlaag. Je kunt het bre-
der trekken, rekent hij voor. Dat flat-
gebouw bevat vier VvE’s en is deel van 
een set van negen gebouwen. Reken 
maar uit: 16 panelen x 4 (VvE’s) x 9 
(gebouwen). 
Dat levert 576 zonnepanelen op in 
zijn woonbuurtje. Zijn redenering: 
laat één VvE ermee beginnen. Waarna 

In 2016 rapporteerde de Inspectie 
Gezondheidszorg dat bij een twee-
tal afdelingen van woonzorgcen-
trum Vreugdehof tekortkomingen 
waren geconstateerd. 

Dat is niet alleen lastig omdat je dan 
als instelling flink aan de slag moet 
maar het komt ook de beeldvorming 
niet ten goede. Er is inmiddels veel 
gebeurd in de Vreugdehof. We spra-
ken manager Ramon Barten, die an-
derhalf jaar geleden bij Vreugdehof is 
begonnen, over de nieuwbouwplan-
nen en hij kon tot zijn vreugde zeg-
gen dat het rapport, op grond van 
het recente bezoek van de inspectie, 
er goed uitziet.  Inmiddels is het aan-
tal gekwalificeerde verpleegkundige 
van 6 gestegen is naar 25. Er wordt 
al voorgesorteerd op het kleinschalig 
wonen in de nieuwbouw. Het elan is 
weer terug. 

Nieuwbouw
De nieuwbouwplannen liggen er nu 
en worden met alle partijen bespro-

Grote plannen van Vreugdehof

ken. Een definitief ‘ja’ is er nog niet 
maar het ziet er goed uit. Vreugdehof 
heeft nu 160 cliënten die er wonen en 
verzorgd worden en hier verblijven 
tot hun dood en 42 cliënten op tijde-
lijk verblijf. Dat zijn revalidanten die 
uit een ziekenhuis komen of mensen 
die hier tijdelijk verblijven omdat ze 

thuis niet goed opgevangen kunnen 
worden. In die nieuwbouw wil men 
dat aantal van 200 plaatsen behouden. 
De huidige afdeling met twee verdie-
pingen zal worden uitgebreid naar vijf 
verdiepingen. En de bestaande negen 
verdiepingen hoogbouw wordt ver-
vangen door een afdeling met waar-

andere VvE’s het goede voorbeeld 
kunnen volgen. Misschien kunnen ze 
samen de panelen tegen gereduceerd 
tarief inkopen. 
De onderwerpen worden bediscussi-
eerd, wensen worden geopperd. Zoals 
de daken van het Gelderlandplein 
met zonnepanelen beleggen. Zoals 
in een of meer modelwoningen een 
aantal milieutechnische verbeterin-
gen aanbrengen. Ten voorbeeld voor 
de hele wijk. Zoals biogas en groene 
muren. Beren op de weg? Het gevoel 
er zelf geen baat bij te hebben. Of ge-
brek aan interesse in transitie.
De organisatoren signaleren werk aan 
de winkel om de transitie te bevorde-
ren. Stappen in de goede richting lij-
ken: onderbouw met de milieucoach 
van de Gemeente concrete plannen 
op bovengenoemde punten. Leg die 
aan uw VvE voor. Overtuig de beren. 
En ook: VvE’s verenigt u.

schijnlijk ook vijf verdiepingen. Nu 
zijn er nog lange ziekenhuisachtige 
gangen maar er gaat gewerkt worden 
met kleinschalig groepswonen van 
acht cliënten. 

Er komen overal balkons en veel groen. 
Op de overige, niet bebouwde ruimte 
van Vreugdehof komt hoogbouw met 
een groot aantal seniorenapparte-
menten voor levensloopbestendig 
wonen.  Over de maatschappelijke 
voorzieningen gaat het gesprek met 
de gemeente. Er komt een passage 
van de van Heenvlietlaan naar de 
Klencke met faciliteiten zoals bijvoor-
beeld een huisartsenpost, thuiszorg, 
fysiotherapeut, koffiecorner, dagbe-
steding, veel groen en vergaderzalen, 
zodat de Vreugdehof een toegevoegde 
waarde krijgt voor de wijk. De bouw 
gaat in fasen, de laagbouw start op 
zijn vroegst over 2 jaar en wordt twee 
jaar later in gebruik genomen. De on-
geveer 50 cliënten die nu in de laag-
bouw verblijven worden elders in de 
stad gehuisvest en verzorgd.

Zo gauw als deze plannen verder zijn 
uitgewerkt berichten wij hierover.

Dit Vreugdehof is over een aantal jaren totaal vernieuwd

Op 25 februari om 14.00 uur is 
er een hoorzitting in het Stad-
huis (Boekmanzaal) Amstel 1, 
Amsterdam, naar aanleiding van 
de bezwaarschriften van buurt-
bewoners verenigd in de groep 
B’veldert Veilig. 
U kunt u aanmelden bij 
js.sdz@amsterdam.nl.
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Programma v/d 
Kerken

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

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

Op 13 juni 2020 bestaat het Latijns 
Parochiekoor (LPK) Cantemus Domi-
num 100 jaar! Het is het oudste koor 
van de Augustinuskerk aan de Amstel-
veenseweg 965 te Amsterdam-Buiten-
veldert, hoek Kalfjeslaan. De feestelij-
ke start van het jubileumjaar was op 24 
november 2019 met de presentatie van 
het boek “Honderd jaar zingen pro Deo” 
van tenor Theo van der Meer. 

Het boek is te koop bij Boekhandel 
Blankevoort aan de Rembrandtweg 
649 in Amstelveen of te bestellen via 
lpkcantemusdominum@gmail.com.
Dit jaar zijn er verschillende feestelijke 
activiteiten: op 4 mei is het jaarlijkse 4 
mei Herdenkingsconcert. 14 juni treedt 
het LPK op in het Openluchttheater in 
Amstelveen, op 5 juli in het Amstel-
park in Amsterdam-Buitenveldert en 
op 22 november is de Singalong Am-
stelland voor alle zangliefhebbers in 
Amsterdam- Amstelland en een reü-
nie voor (oud) LPK-leden. 

Wilt u meezingen? Ook als u zelf 
wilt meezingen kunt u informatie 
opvragen via het bovenstaande email 
adres. Als u direct een keer de sfeer 

Het Latijns Parochie Koor (LPK)  
Cantemus Dominum bestaat 100 jaar! 

Tai Chi in 
Buitenveldert

Toekomstmuziek

Tai Chi Chuan (Taijiquan) is een eeu-
wenoude Chinese bewegingskunst 
die z’n oorsprong heeft in de Taoïs-
tische filosofie. Miljoenen Chinezen 
beoefenen dagelijks deze rustige en 
sierlijke bewegingen voor gezond-
heid, innerlijke rust en zelfverde-
diging. Ook bij ons in het Westen is 
deze bijzondere bewegingsvorm zeer 
populair geworden. Met name het 
milde karakter en het ontbreken van 
competitie is voor veel mensen een 
reden om Tai Chi lessen te volgen.    
Voor deelname aan de lessen is geen 
speciale outfit vereist maar gemakke-
lijk zittende kleding en lichte indoor 
sportschoenen zijn wenselijk. (T-shirt/
sweater en lange broek) 
Docent Cornelis Slotema begon in 
1976 met de beoefening van Tai Chi 
Chuan. Hij heeft meer dan 25 jaar er-
varing in het lesgeven waarvan lange 
tijd als hoofdinstructeur en mede-ei-
genaar van de ’Tai Chi Chuan School 
Amsterdam’ aan de Marnixkade.
 
Wanneer: Woensdag (start 11 maart 
2020)
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur (zaal open 
18.45 uur)
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112
Kosten: € 15,- per maand. Proefles € 4,-
Betaling: op de eerste les van iedere 
maand bij de docent. Graag contant, 
geen pin aanwezig.
Aanmelden: tel. 020-6449936 of 
e-mail: pc@hvdwbuitenveldert.nl

Ensemble ‘De Bezetting Speelt’ maakt 
al ruim een decennium lang kamer-
muziek op het hoogste niveau. 
Voor dit concert op 8 maart werken 
Annet Karsten (fagot) en Bas van der 
Sterren (klarinet) samen met jong ta-
lent Ramon van Engelenhoven (piano).

Ze maken een rondreis van het koude 
Noorwegen, waar ze de 100e verjaar-
dag van de componist Johan Kvan-
dal vieren, via het romantische Italië 
van Busoni naar het hartstochtelijke 
Rusland van Glinka dat weerklinkt 
in zijn Trio Pathetique. U kunt vanaf 
11:30 uur terecht in het Huis van de 
Wijk voor een kopje koffie of thee, het 
concert zelf begint om 12:00 uur. De 
entree bedraagt € 7,50. Onze huisge-
maakte soep staat ook weer op het 
programma, voor slechts € 2,50.

Het Latijns Parochie Koor 2019 (LPK) 
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wilt proeven op de repetitieavond, 
dan bent u van harte welkom op de 
woensdagavond van 20.00-22.00 uur 
in de Augustinuskerk. 

Dringend: Overblijfkrachten 
Merkelbachschool gezocht   

Kom jij als VrijwilligerPlus het verschil maken?

Cursus Gouden Boeken

Vind je het leuk om met kinderen om 
te gaan? En ben je één dag of vaker 
per week beschikbaar? 
De Broodtrommel, de tussenschoolse 
opvang (TSO) van de Merkelbach-
school, zoekt meerdere overblijfme-
dewerkers. Deze medewerker bege-
leidt de kleuters tijdens de lunch, en 
vanaf groep 3 ook tijdens het buiten-
spelen. 

De kinderen op de Merkelbachschool 
hebben 5 dagen per week een pauze 
van 11:30 uur tot ongeveer 12:45 uur. 
Voor het begeleiden van kinderen als 
overblijfmedewerker ontvang je een 
vrijwilligersvergoeding.

Mail gerust naar José Kolsteeg, coör-

De bewoners van woonzorgcentrum 
De Buitenhof in Amsterdam Zuid kun-
nen jouw aandacht goed gebruiken. 

Als VrijwilligerPlus ben je maatje van 
een bewoner die veel zorg nodig heeft. 
Bijvoorbeeld iemand met dementie of 
een lichamelijke beperking. Je komt 
een paar uur per week op bezoek om 
hem of haar gezelschap te houden en 
aandacht te geven. Je overlegt met de 
bewoner, de familie en het zorgteam 
wat je precies gaat doen. Bijvoor-
beeld een wandeling maken in het 
park of samen koffie drinken en een 
praatje maken. Het gaat om langdurig 
één op één contact, waardoor je een 
leuke band krijgt met de bewoner. Je 

Persoonlijk en uniek! Geef op 
een creatieve en expressieve wijze 
vorm aan je eigen levensboek.

Waarom Gouden Boeken? 
Elk leven is het waard om gezien en 
gehoord te worden. Iedereen heeft een 
geschiedenis die verbeeld en verteld 
mag worden. Dat wat belicht wordt met 
aandacht, krijgt betekenis. Zorgvuldig 
worden de lades van je herinnering her-
opend en met liefde worden voorwerpen 
die je daar aantreft getekend, beschre-
ven, tot verhalen en gedichten gesmeed. 

Hoe ziet de cursus eruit? 
Tijdens creatieve schrijf- en teken-
ochtenden krijg je inspirerende op-
drachten om jouw eigen verhalen en 
gevoelens tot uitdrukking te brengen. 
Er wordt gewerkt op losse bladzijden 
die later gebonden worden tot een 

dinator TSO voor meer informatie of 
om je aan te melden: broodtrommel@
merkelbachschool.nl.

kan aan de slag in woonzorgcentra 
van Cordaan in Amsterdam Nieuw-
West, Noord, Oost, West, Zuid, Zuid-
oost en Diemen. Voordat je van start 
gaat, krijg je een gedegen training. De 
eerstvolgende training is op zaterdag 
29 februari van 10:00 tot 16:00 uur. 
Locatie Zwanenburgwal 206, 1011 JH 
Amsterdam. Er is nog plek.
Wij zorgen voor goede begeleiding en 
een onkostenvergoeding.

Wil je meer weten? Of wil je je aan-
melden? 
Neem dan contact op met Yolande 
Rijnders yrijnders@markant.org of 
Nicole Stoffelen nstoffelen@markant.
org van Markant. Of bel 020 886 88 00.

boek. Je geeft op een creatieve en ex-
pressieve wijze vorm aan jouw eigen 
levensboek. De cursus bestaat uit acht 
bijeenkomsten: 7 x schrijven en teke-
nen, 1x boekbinden. We sluiten af met 
een feestelijke mini-expositie in het 
Huis van de Wijk Buitenveldert.

Bijeenkomsten Atelier Huis van de 
Wijk Buitenveldert
Dag en tijd: maandag 10.00 - 12.00 uur
Data: 23, 30 maart, 6 april, 4, 11, 25 mei en 
8 juni 2020. Kosten: € 60,- per deelnemer. 
Aanmelden: Carla Lantinga - Huis van 
de Wijk Buitenveldert via mail aan pc@
hvdwbuitenveldert.nl  of tel. 020 6449936 

Meer informatie
Deze bijeenkomsten worden ver-
zorgd door Eva Durlacher. Neem voor 
meer informatie gerust contact op: 
e.durlacher@xs4all.nl | 06-28781539. 
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Duofiets 

Op de duofiets genieten van de 
lente. Vindt u het gezellig om samen 
met een vrijwilliger er op uit te gaan, 
zonder dat u zelf hoeft te fietsen (kan 
wel), of wilt u zelf fietsen met een 
wijkbewoner? 

Geeft u zich dan op bij:
de Algemene Hulpdienst Buitenvel-
dert, A.J. Ernststraat 112, telefoon: 
020-6447113, of per mail: 
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Terwijl de inhoud van het rapport 
van Sybilla Dekker als gezagheb-
bende derde nog niet bekend is, 
volgen we met argusogen de ont-
wikkelingen rond Zuidas en het 
Zuidasdok. 

Het rapport verschijnt rond 1 april, 
maar wellicht zijn er een paar aan-
wijzingen die een tipje van de sluier 
oplichten. In de krant verscheen een 
melding dat er voortvloeiend uit het 
Tracébesluit Zuidasdok van de Minis-
ter van Infrastructuur uit 2016 nog een 
aantal bomen gekapt moest worden.  
Verder kwam de mededeling dat er 
een tweede inschuifoperatie van het 
dak van de Brittenpassage gepland 
is in het komende Pinksterweekend.  
Deze keuze biedt de uitvoerders iets 

Nog een sluier over het dok, maar wel activiteiten
meer tijd dan een gewoon weekend 
door de extra maandag. Dus lijkt het 
vermoeden dat de aanleg van het Dok 
en uitvoering van het daarbij beho-
rende Tracébesluit doorgaat niet uit 
de lucht gegrepen. Op de website van 
Zuidasdok staat inmiddels ook dat het 
project 2 miljard kost. Een paar jaar 
geleden toen de aanbesteding werd 
gepland was het nog net onder 1 mil-
jard. Wat er zal veranderen om tege-
moet te komen aan de oplossing van 
de problemen blijft nog even geheim. 

Beethoven 2
In de week van 10 februari is gestart 
met de voorbereidingen voor de bouw 
van woningen in het plan Beethoven 
2. De woningen komen tussen het St. 
Nicolaaslyceum en de Kapel. Er wor-
den twee kavels bebouwd: één kavel 
met 300 woningen en één met 150 
woningen.  Het grote complex komt zo 

dicht mogelijk langs de A10 en in de 
omgeving van het gebouw van Stibbe. 
De 150 woningen komen naast het St. 
Nicolaaslyceum en bij de Irenestraat. 
De verdeling in koop- en huurwonin-
gen is nog niet bekend. Wel moet ge-
vreesd worden dat er vooral dure wo-
ningen gebouwd zullen worden.  De 
bouw start in 2021 en de bedoeling is 
dat beide complexen in 2024 klaar zijn. 

Voor het bouwrijp maken moeten 
nog 110 bomen gekapt worden. De 
rechter heeft 31 januari 2020 een uit-
spraak gedaan dat de in oktober 2019 
verleende kapvergunning terecht is en 
dat de bomen gekapt mogen worden. 
De te kappen esdoorns kunnen niet 
verplant worden; in plaats daarvan 
komt er een financiële compensatie 
in het bomenfonds. Het bouwrijp ma-
ken gaat het hele jaar duren, want de 

KORTAF
Expositie: LAATSTE MAAND!

Nog één maand kunt u genieten van 
WONEN, WERKEN EN LEVEN IN 
BUITENVELDERT door het Foto Team 
Buitenveldert. Kom eens langs in het 
Huis van de Wijk, A. J. Ernststraat 112, 
en loop op uw gemak langs de aanste-
kelijke plaatjes die gemaakt zijn van ons 
stadsdeel! Alle weekdagen tot 1 april a.s.

ThomasOpen Lunchconcerten
Dinsdag 3 maart: Gullikers & Apperloo
Charlotte Gullikers, cello
Renate Apperloo, cello
    
Dinsdag 17 maart: Edson Ensemble
Remi J. Edson, fluit
Ula Kamilé, viool
Audinga Mustelkyté, altviool
Anton Jakimenko, klarinet
Gediminas Stepanavičius, contrabas
    
Dinsdag 31 maart: Trio Debu
Eva Auges, gitaar
Bas Gaakeer, gitaar
Ward Reijmerink, gitaar

De concerten vinden plaats op dinsdag 
van 12.30 uur tot 13.00 uur in de Tho-
maskerk, Prinses Irenestraat 36 in Am-
sterdam. De toegang is gratis. Meer info: 
www.thomasopen.nl.

Gratis turbo meditatie voor jong & oud

Gaarne zouden wij uw medewerking 
willen om vooral de bejaarden onder ons 
een warm hart toe te dragen. In de vorm 
van turbo meditatie die jezelf, zonder be-
geleiding, kan doen. Wat is er nu leuker 
dan lachen “het is beter eenmaal per dag 
te lachen in plaats van eenmaal per dag 
te huilen”.  Het gaat zo, ( 1 ) Sta even stil 
of zit even stil en sluit je ogen, ( 2 ) Adem 
3x krachtig in en uit, ( 3 ) Open je ogen & 
glimlach. Herhaal dit elke ochtend! 
Ingezonden door Ronald Ten Cate.  

Elke week inloop ‘De Buurvrouw’

Voor gezelligheid, ondersteuning en 
informatie. Ongedwongen samenzijn 
voor alle bewoners uit Buitenveldert 
ongeacht leeftijd. Lunchen tegen een 
kleine vergoeding na opgave bij ‘De 
Buurvrouw’. Elke eerste donderdag van 
de maand kunt u als vaste bezoeker van 
De Buurvrouw ook naar onze pedicure/
manicure. 11.00 – 16.00 uur. 
Info: gastvrouw Nel tel. 020-5416174 of 
Carla/Pauline op tel. 020-6449936 of mail  
dagbestedingvreugdehof@amstelring.nl 
of c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl. 

Cisca Griffioen   

agressieve woekerplant Japanse dui-
zendknoop moet bestreden worden 
en een deel van het water tussen Ka-
pel en de geplande bebouwing moet 
gedempt worden. Er wordt rekening 
gehouden met vogels, vissen en amfi-
bieën. Daarom wordt het water tussen 
half juli en november gedempt. 

Rechtbank
Naast dit plan wordt de rechtbank 
afgebouwd, wordt de omgeving rond 
de Parnassusweg verder aangepakt 
en wordt aan de Noordzijde van de 
De Boelelaan tegenover de VU door-
gewerkt aan de invulling van dit deel 
van het Kenniskwartier. Kortom, veel 
activiteiten, maar nog geen groen licht 
voor het DOK en het Station. We hou-
den u op de hoogte via weekberichten 
en website: 
www.bewonersplatformzuidas.nl  

  in Buitenveldert

een liefhebber van boeken, muziek en 
groen, tot stand gebrachte kleine bibli-
otheek vlakbij parkrestaurant De Hop, 
ontgroeide spoedig de status van her-
denkingsplaats en monument. 

Al snel na het plaatsen in 2016 werd 
de Boekenpaal een ontmoetingsplek, 
waar veel parkbezoekers even een 
praatje met elkaar maken terwijl zij 
boeken lenen, omruilen of brengen. 
Omdat Saskia een echt mooi bouw-
werkje wilde vroeg zij kunstenaar 
Riesjart Bus om een ontwerp te ma-

ken. Het kunstwerk is gemaakt van 
Amsterdams stadshout (van omge-
vallen of omgehakte bomen) van iep 
en es en heeft beschermflappen van 
kunststof. Regelmatig ordent en con-
troleert Saskia de boeken in de Boe-
kenpaal en ziet dat ook gebruikers de 
boeken vaak weer even netjes neer-
zetten. Het is een geliefd meubel in de 
wijk geworden, dat hopelijk nog heel 
lang dienst kan doen.

Dichtbij in het Park
Elke eerste zondag van de maand 

Dichtbij in Buitenveldert

Saskia van de Ree is een warme per-
soonlijkheid met een groot kunstzin-
nig en sociaal gevoel. Saskia studeerde 
theaterwetenschap en is van beroep 
cultureel producent. Zij beoefent haar 
professie niet in het theater, maar in 
de maatschappij  en doet onderzoek 
naar co-creatie tussen kunstenaars 
en kwetsbare ouderen in Groningen. 
Deze sociale kunstprojecten kunnen 
leiden tot een optreden, kunstwerk of 
expositie, maar vervullen voorname-
lijk de behoefte aan verbinding tussen 
mensen. Toen zij enkele jaren geleden 
in Buitenveldert kwam wonen, wilde 
zij graag mensen ontmoeten. Ook 
zocht zij na het overlijden van haar 
man een doel om haar door de rouw-
periode te helpen en haar een reden 
te geven om bijvoorbeeld het Amstel-
park in te gaan. Haar initiatieven heb-
ben geleid tot de Boekenpaal en de 
maandelijkse zomerconcerten in ons 
mooie park. 

Boekenpaal 
De in eerste instantie voor rouwver-
werking na het overlijden van haar 
man Max Lauteslager (1947-2015), 

Gerdi Wind organiseert Saskia met een aantal 
trouwe vrijwilligers concerten op 
het overdekte Stadshoutpaviljoen in 
het Amstelpark door musici die een 
connectie (wonen of werken) met 
Buitenveldert of omliggende wijken 
hebben. Op het podium staat zomers 
een heuse vleugel, gesponsord door 
Theodor Dekker (muziekwinkel). 
De gratis concerten stellen mensen, 
die anders misschien niet in die ge-
legenheid zijn, in staat om op een 
laagdrempelige manier naar muziek 
te komen luisteren. Tijdens de win-
ter zijn de concerten, dan Dichtbij 
in de Kas genaamd, te bezoeken in 
de tuinzaal van de Botanische Tuin 
Zuidas. Op 5 april sluit het Shutri-
trio het winterseizoen  af (reserveren 
via www.botanischetuinzuidas.nl). Na 
de optredens gaat Saskia met de hoed 
rond ten bate van de musici en de 
kosten van de concerten. Ook de ge-
meente zorgde 3 jaar (t/m 2020) voor 
een financiële bijdrage. Daarom is een 
stichting in het leven geroepen om de 
concerten voort te kunnen zetten en is 
het binnenkort mogelijk om “vriend” 
te worden om het initiatief te steunen. 

Vanaf de eerste zondag in mei tot en 
met oktober kunt u de muzikale ge-
heimen van Buitenveldert weer ont-
dekken in het Amstelpark.

Saskia van de Ree

Artist impression van de nieuwe rechtbank aan de Parnassusweg
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Uw lokale kennis in Buitenveldert!

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

en appartementen
• Taxaties voor alle geldverstrekkende 

instanties en NWWI

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

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



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AGENDA  MAART
 

Maandag
Burenlunch op 2 maart 
12.00-14.00 uur. Kosten € 4. Aanmelden t/m vrijdag 28 februari op 

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

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

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 16 maart 
12.00 uur. Kosten € 8. Reserveren via de Algemene Hulpdienst  

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

 
NIEUW  
Cursus Gouden Boeken start 23 maart

 

Geef op een creatieve en expressieve wijze vorm aan je eigen 

levensboek in 8 lessen. 10.00 - 12.00 uur. Data: 23, 30 maart, 6 

april, 4, 11, 18, 25 mei en 8 juni 2020. Kosten: € 60,- Aanmelden: 

Carla Lantinga via mail aan pc@hvdwbuitenveldert.nl  of tel. 020 

6449936.

 
 

Kaart-maak-club  
9.30-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Info: 020-6449936 of 

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

incl. materiaal en koffie/thee. 

 

 

Gymnastiek 65+  
11.30-12.15 uur. Info: 020-886 10 70 of kijk op  

www.mbvo-amsterdam.nl. 

Fotografielessen   
 

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

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

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

tel. 020-6735654.

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

jobodywork@hotmail.com. 

Dinsdag     

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

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

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

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

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

of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Sjoelen en spelletjes op 10 en 24 maart 
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   
3, 17 en 31 maart 
19.30-22.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com, 

homogroep.blogspot.nl. 

Grand Stand Classickoor op 3, 17 en 31 maart 
20.00 - 22.00 uur. Info: www.stichtinggrandstand.nl.

Open Atelier van het Nieuwe Lokaal  
10.00-12.30/13.00-15.30 uur. Info: 06-20 31 79 09  

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

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

info@hvdwbuitenveldert.nl. 

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

anjatimmerm@gmail.com. Info: harpklanken@outlook.com of  

tel. 06-44079906.

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

d.denouden@actenz.nl.

Country linedansen 55+  
11.15-12.15 uur en 12.15-13.15 uur. Info: 020-886 10 70 of  

www.mbvo-amsterdam.nl. 

Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA  
13.00-15.00 uur. Info: via 020-530 12 11 of  

www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.

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

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

Financieel Café Puur Zuid    
14.00-16.00 uur (inloop tot 15.30 uur). Info: 020-2359120 of  

schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

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

truusengels13@gmail.com.

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

mail naar janyjohn@hotmail.com.

 

Woensdag  

Culturele Uitgaansclub op 4 maart 
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 4 en 18 maart 
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 4 en 18 maart 
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.

NIEUW  
Tai Chi, start 11 maart 
 
 
 
 

19.00 tot 20.30 uur, zaal open 18.45 uur. Kosten: € 15, per 

maand. Proefles € 4. Aanmelden: tel. 020-6449936 of e-mail: 

pc@hvdwbuitenveldert.nl.

 
 

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.

Nieuw: bewegen bij Mobilis 

 
Als bezoeker van De Buurvrouw kunt u wekelijks meedoen aan 

eenvoudige bewegingsoefeningen bij Mobilis. Voor een klein 

bedrag oefent u onder deskundige begeleiding. We verzamelen elke 

woensdag bij De Buurvrouw om 11.25 uur. We gaan naar Mobilis voor 

45 minuten.

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.

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. 



 

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 r 

riedijk@hotmail.com of 020-6449936.

Donderdag
 
 

UITGELICHT  
Lezing Omgaan met Pijn op 5 maart 

14.00 - 15.30 uur. Kosten: € 2,50.  Reserveren: tel. 020-6449936 

of pc@hvdwbuitenveldert.nl

 
 

UITGELICHT  
Lezing Wildlife Buitenveldert op 19 maart 

Door stadsecoloog Florinda Nieuwenhuis. 19.30 – 21.00 uur, inloop 

19.00 uur. Entree: gratis. Info/aanmelden: vriendengvapark@live.nl.

 
 

NIEUW  
Inloop ‘De Buurvrouw’ (elke week) 
Voor gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ongedwongen sa-

menzijn voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht leeftijd. Lun-

chen tegen een kleine vergoeding na opgave bij ‘De Buurvrouw’. 

Elke eerste donderdag van de maand kunt u als vaste bezoeker van 

De Buurvrouw ook naar onze pedicure/manicure. 11.00 – 16.00 

uur. Info: gastvrouw Nel tel. 020-5416174 of Carla/Pauline op tel. 

020-6449936 of mail dagbestedingvreugdehof@amstelring.nl of 

c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl. 

 
 

Spreekuur GGZ coach voor vrijwilligers & professionals    
10.00-13.00 uur. Info: Moni Hanasbei, 06-26 63 35 46 of  

mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl

Mindfulness Yoga voor 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 

Nederlands voor Italianen A2. Bel als je later wilt aansluiten. Kosten:  

€ 20,- per maand. Info en aanmelden: clara.italiaanseles@hotmail.

com, tel./whatsapp: 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  

UITGELICHT  
Cursus Bloom (Bloemschikken) op 20 en 27 maart,  
3, 10 en 17 april  
11.30 – 13.00 uur. Kosten: € 35 voor 5 lessen incl. materiaal, 

Losse les € 8. Vooraf aanmelden noodzakelijk op tel. 020-6449936 

of per e-mail pc@hvdwbuitenveldert.nl.

 
 

Mini Lectores Bebés op 6 maart     

10.30 - 11.30 uur. Aanmelden: minilectores@outlook.com. Info: 

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

Bingo op 6 maart 

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 13 maart, op 27 maart 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.

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: €  6,- per maand. 

Info: 06-85022144.

Sportclub I.O.S. ‘Iets Oudere Sporter’ 

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

Nippon Karatedo Genwakai 

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

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

Zaterdag  

Op zaterdag ons café afhuren voor een feestje? 

Informeer bij zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

 

Het Repair Café Buitenveldert op 14 maart 

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

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

repaircafebuitenveldert@gmail.com.

Zondag
Sunday Sounds Klaas Fopma op 1 maart 
14.00-16.30 uur. Toegang gratis. Een quartet met vrolijke jazzy en 

poppy liedjes. Met Klaas Fopma (gitaar en zang), Inge Klinge (contra-

bas en zang), Thijs Cuppen (piano) en Philip ten Bosch (drums). Info: 

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

UITGELICHT  
Movie Time! ‘Victoria & Abdul’ op 8 maart

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

tenveldert? Voorafgaand serveren we een heerlijke pannenkoek. 

‘Victoria and Abdul’ vertelt het waargebeurde verhaal van de 

buitengewone vriendschap tussen Koningin Victoria (Judi Dench) 

en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India. Wanneer Abdul 

vanuit India afreist om mee te werken aan de vieringen rond het 

Gouden Jubileum van Koningin Victoria, blijkt er een ongewone 

klik te zijn tussen hen beide. De oude koningin wordt gek van de 

protocollen; van Abdul leert ze tenminste nog eens wat nieuws. De 

omgeving verzet zich heftig tegen de vriendschap. Aanvang: 12.30 

uur serveren pannenkoek; 13.30–15.30 filmvertoning.  

Entree: € 5,00, inclusief pannenkoek, film en consumptie.  

Reserveren pannenkoek tot 6 maart 020-6449936.  

Entree € 4,00, inclusief film en consumptie. Info: 020 - 644 99 36,  

www.hvdwbuitenveldert.nl.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Toekomstmuziek: Pathétique op 8 maart 
Ensemble ‘De Bezetting Speelt’ brengt kamermuziek, van Noorwegen 

via het romantische Italië van Busoni tot het hartstochtelijke Rusland. 

Vanaf 11:30 uur kunt u terecht in het Huis van de Wijk voor een kopje 

koffie of thee. Het concert zelf begint om 12:00 uur. Entree:  

€ 7,50. Huisgemaakte soep: € 2,50. Info: 020 644 99 36 of op  

www.hvdwbuitenveldert.nl

Sunday Sounds met Muziekmenu op 15 maart 
Muziekmenu brengt muziek uit de jaren 60 en 70: bekende, goed 

in het gehoor liggende Engelse songs, Franse chansons en Neder-

landstalige liedjes. Muziekmenu verzorgt zowel ‘luisteroptredens’ als 

achtergrondmuziek. Maar ook voor een dansje hebben ze de nodige 

ingrediënten in huis. Aanvang 14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis. Info: 

020-644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl

Sunday Sounds met Mainstream Combo o.l.v. Ron Rie-
dijk op 22 maart 
Kom muzikaal genieten van het Mainstream Combo. 5 musici en een 

zangeres verzorgen voor u een jazzy optreden: om naar te luisteren of om 

op te dansen. Het repertoire omvat songs uit het American Song Book: 

ballads, bossanova’s en up-tempo nummers. Aanvang 14.00 - 16.30 uur. 

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

Sunday Sound met Brooklyn Affair op 29 maart 
Repertoire uit bekende Jazz Standards en het ‘American Song Book’. Een 

mix van ballads, bossa’s, medium swing en uptempo nummers waarop 

ook goed gedanst kan worden! Aanvang: 15:00, zaal open om 14:30 uur. 

Reserveren: hhw8@xs4all.nl. Info: 020 644 9936 (Huis van de Wijk).

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

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

Expositie ‘Wonen, Werken en Leven in Buitenveldert’  
t/m 31 maart 
Een serie afwisselende impressies van ons stadsdeel door de foto-

groep van het Huis van de Wijk.



Op vrijdag 20 maart start de cursus 
Bloom van 5 bijeenkomsten.
 
In deze korte cursus maakt u iedere 
week een eigen bloemstukje. We wer-
ken met verschillende soorten bloe-
men en ondergronden. Ieder bloem-
stukje wordt weer anders!
U krijgt ook informatie over de verzor-
ging van de bloemen. 
De cursus is inclusief materialen, 
ondergronden, gebruik van gereed-
schappen en de verschillende bloe-
men. Uiteraard kunt u het gemaakte 
bloemstukje na afloop mee naar huis 
nemen.
 
De kosten bedragen € 35,00 voor 5 les-
sen. Dit is inclusief bloemen, gebruik 
van gereedschappen en overige ma-
terialen. Vooraf graag aanmelden voor 
de gehele cursus. Wilt u een enkele 
les volgen dan is dat ook mogelijk na 
voorafgaande aanmelding. Losse les € 
8,--.

 
Deze cursus is bedoeld voor mensen 
die nog niet eerder hebben deelgeno-
men aan een cursus bloemschikken in 
het Huis van de Wijk Buitenveldert.
 
Dag: vrijdag 20, 27 maart, 3, 10 en 17 
april 2020

Tijd:  11.30 – 13.00 uur
Kosten: € 35,- voor 5 lessen incl. bloe-
men en materiaal
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112
Aanmelden: tel. 020-6449936 of per 
e-mail pc@hvdwbuitenveldert.nl
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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. 

Woensdag 11 maart: 
Hermitage, Amsterdam: Juwelen! 
Een van de grote schatten van de Her-
mitage is de fabelachtige juwelencol-
lectie. Honderden daaruit schitteren 

Op stap met de Minibus

De Groengrijsbus

in de nieuwe tentoonstelling “Juwe-
len!” Ontmoet de flamboyante keize-
rinnen Anna, Elisabeth en Catharina 
de Grote, maar ook de grootvorsten 
en tsarina’s uit de negentiende en 
vroege twintigste eeuw! Toegang: vol-
wassene € 18,00; Stadspas: € 14,40;   
Vrienden Hermitage, I Amsterdam 
City Card, Holland Pass, BankGiro 
Loterij VIP-kaart en ICOM: gratis

Vrijdag 13 maart: 
Markt en stadshart, Amstelveen    
Een ochtendje naar de markt staat 
voor veel bewoners op het verlang-
lijstje. We kunnen ook in maart weer 
7 mensen een plezier doen. Gaat u 

Vrijdag 6 maart:
Met de ‘Buitenveldert-expres’ 
naar het Zaans Museum

Onze ‘eigen’ Buitenveldert bus gaat 
weer rijden op vrijdag 6 maart. Met 
het Zaans Museum komt iedereen die 
van ‘dingen uit de oude doos’ houdt 
helemaal aan haar of zijn trekken. Of 
je nu gek bent op walvisvaarten, kar-
tonfabrieken, historische interieurs of 
Verkade albums, het is er allemaal. Je 
eigen chocolade reep met persoonlijke 
wikkel maken kan ook. 
De lunch wordt speciaal voor ons in 
de Schanszaal geserveerd, dus we krij-
gen een echte VIP behandeling. Beide 
gebouwen van het museum zijn zeer 
goed toegankelijk, dus ook mensen die 
slechter ter been zijn kunnen hun hart 
ophalen. Als klap op de vuurpijl krijgen 
we 50% korting op de toegangsprijs.
Toegangsprijs: € 6,25 (in plaats van 

Zaterdag 21 maart:
Dagtocht Ontdek Antwerpen

Zaterdag 21 maart koerst de Groen-
grijs bus naar Antwerpen. We zetten je 
aan de Scheldekade af. Vandaar sta je 
binnen een kwartier in het historische 
hart met zijn bekende winkelstraten en 
pleinen met op iedere hoek een gezel-
lig Café brasserie en terras. Je hebt de 
hele dag tot je beschikking. 
De mooiste monumenten, panden met 
prachtige gevelversieringen aan de 
Grote Markt. Ook een bezoek waard is 
‘Het Zuid’. Wordt het een bezoek aan 
het Rubenshuis en het MAS (Museum 
aan de Stroom) op ‘Het Eilandje’? Hou 
je van glitter en glamour dan is DIVA 
iets voor jou. Dit is het museum waar 
alles in het teken staat van diamanten, 
briljanten, juwelen en zilverwerk. 

Wanneer: Vrijdag 21 maart 2020
Prijs: € 15 (bij minimaal 35 deelne-
mers), € 12,50 (bij minimaal 45 deelne-
mers of meer)

Opstaptijden en –plaatsen:
08.35 uur: De Mirandalaan t.o. De Mi-
randabad
08.45 uur: Station RAI onder het viaduct

€ 12,50), Museumkaart gratis. Prijs 
bus + lunch: € 17,50. Verzamelen: 
09.30 uur met een gratis kopje koffie 
in het café van het Huis van de Wijk 
Buitenveldert, A. J. Ernststraat 112. 
Vertrek: 10.00 uur, terugkeer rond 
16.00 uur. Voor meer informatie en 
boeken: Pauline Kolsteeg, dinsdag en 
donderdag aanwezig op 020 644 99 
36. Vragen over rolstoelen, rollators, 
vervoer naar het opstappunt? Zij kan 
u daarbij helpen!

09.00 uur: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert, A.J. Ernststraat
09.10 uur: Menno Simonshuis
Aankomst Antwerpen: ca. 12.00 uur
Vertrek Antwerpen: 17.30 uur
Retour Amsterdam: ca. 19.30 – 20.00 uur

Voor informatie en boeken: www.
groengrijs.com Geen internet? Meld u 
aan via 06-45729511. Vermeld duidelijk 
naam dagtocht, uw naam, telefoon-
nummer en opstapplaats.

deze keer mee? Chauffeur Albert komt 
u graag halen!

Woensdag 18 maart: Rijksmuseum, 
Amsterdam: Barok in Rome
Een nieuwe generatie ambitieuze 
kunstenaars, aangevoerd door de bril-
jante schilder Caravaggio en de geni-
ale beeldhouwer Bernini, schudde in 
de eerste decennia van de 17de eeuw 
het ingedutte Rome wakker. Niet lan-
ger was elegantie de norm, maar het 
oproepen van emoties: de barok. Een 
revolutie in de westerse kunst, die in 
Rome begon en in heel Europa zijn 
sporen naliet. Toegang: volwassene:  
€ 20,00; Museumkaart, Vrienden van 
het Rijksmuseum, I Amsterdam City 
Card, ICOM, Stadspas, Vereniging 
Rembrandt, BankGiro Loterij VIP-
KAART: gratis

Cursus Bloom (Bloemschikken)


