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Zo’n onbestemde dag 

Hij zit op een bankje en leest. Naast 

hem staat zijn fiets met twee zwaar ge-

vulde tassen en een dito gevuld krat 

aan het stuur. Het is een druilerige dag 

in augustus, zo’n onbestemde dag: niet 

warm niet koud en met sombere wolken 

die zich samenpakken boven het park aan 

de Van Nijenrodeweg. De man op het 

bankje trekt zich daar niets van aan, hij 

leest aandachtig. Als ik langs hem fiets 

kan ik hem goed opnemen. Hij houdt een 

brief  in zijn hand. De man draagt een 

oranje hes waarvan ik het logo niet kan 

lezen maar op de fietstas blinken de let-

ters van Postnl. Ik parkeer mijn karretje 

bij de Kastelenstraat en steek lopend de 

Buitenveldertselaan over. Mijn oversteek 

wordt gehinderd door enkele borden en 

hekken en een vrouw in een geel hesje die 

aan de overkant staat te schreeuwen:  ‘U 

mag hier niet oversteken!’ 

Tja, dat idee had ik al gezien de borden 

en hekken, maar er is in velden noch 

wegen gevaar te bekennen. Integendeel 

het is ongekend rustig: geen tram, geen 

graafmachines, geen auto’s, slechts een 

schreeuwende vrouw in een geel hesje. 

Bij haar aangekomen kleutert ze me toe. 

Langzaam manoeuvreer ik mij om haar 

heen. ‘Ik zal het nooit meer doen.’ zeg ik 

om een oorvijg te ontlopen.  ‘Dit is geen 

goed voorbeeld voor kinderen,’ roept ze 

tegen mijn rug.  Op de terugweg regent 

het pijpenstelen. Het gele hesje is weg, de 

postbode ook. Op het fietspad snijdt een 

dame met een kind voor en een kind ach-

ter op de fiets een ruime bocht af en komt 

recht op mij af. Op het laatste moment 

kan ik een frontale botsing vermijden 

door de struiken naast het fietspad in te 

duiken. Terwijl de brandnetels in mijn be-

nen prikken draai ik het goede voorbeeld 

de nek om.

 
Julius

COLUMN

Op woensdag 18 september is om 
7.30 uur op de hoek van Imstenrade 
de 44 jarige advocaat Derk Wiersum 
in koelen bloede vermoord. Hij was 
vanuit zijn woning op weg naar de 
auto. Wiersum was de advocaat van 
de kroongetuige Nabil B. in het liqui-
datieproces tegen de meest gezochte 
criminelen van Nederland.

Hij laat een echtgenote en twee jonge 
kinderen achter. Derk Wiersum was 
een integer en succesvol advocaat 
en een sympathieke buurtgenoot. 
De gedachten van alle bewoners van 
Buitenveldert zijn bij zijn naasten.
Voor het eerst is er een advocaat van 
een kroongetuige vermoord, een diep 

Afschuwelijke moord
triest unicum. De advocatuur is in het 
hart geraakt. Wat betekent het als je 
als advocaat niet meer gewoon je werk 
kan doen? Realiseert de overheid zich 
wel hoe groot de risico’s zijn die door 
advocaten worden gelopen? Door de 
groeiende invloed van de drugsmaffia 
wordt onze rechtsstaat bedreigd.

Dit is een dieptepunt in de strijd te-
gen de misdaad in Amsterdam.De 
georganiseerde drugsmisdaad is een 
grens overgegaan. We vragen ons af 
hoe dit verder moet en wie het vol-
gende slachtoffer wordt. Minister 
Grapperhaus heeft deze misdaad als 
terrorisme aangemerkt en een pas-
sende aanpak in gang gezet. Maar 
wat doen we aan de situatie dat Ne-
derland het centrum van de cocaïne-
handel in Europa is?

Schiphol: geen krimp maar groei?

Minister van Nieuwenhuijzen zet 
voor Schiphol niet langer meer een 
stip op de horizon, zegt zij. Zij gaat 
het andersom doen. Eerst minder 
hinder, dan pas groei. Ze wil groei 
voor Schiphol maar, in verband 
met de veiligheid, nooit meer dan 
540.000 vliegbewegingen. In 2021 is 
de eerste groei mogelijk. De minis-
ter verwacht van Schiphol een plan 
voor vermindering van de overlast.

Eind juli werd door de hoogste be-
stuursrechter het Nederlandse stik-
stofbeleid afgeschoten waardoor tal 
van infrastructurele projecten, waar-
onder het openstellen van Lelystad 
Airport, niet kunnen worden gereali-
seerd. Lelystad zou met ruim 40.000 
vliegbewegingen Schiphol moeten 
ontlasten. ‘We moeten een list verzin-
nen’ was de reactie van minister van 
Nieuwenhuijzen. Een klassieke list is 
de omvang van het probleem, bijvoor-
beeld de overmatige stikstofuitstoot 
maar ook de hinder van Schiphol, niet 
te meten maar in een computermodel 
te berekenen. Met ondoorgrondelijke 
rekenmodellen probeert de overheid 
tegenstrijdige belangen te bedienen. 
Een valide netwerk om ‘minder hin-
der’ te meten gaat er niet komen.

We moeten een keer ophouden met 
polderen. Het is niet mogelijk én de 
economie alle ruimte te geven én de 
natuur te beschermen. We zitten in 
Buitenveldert niet alleen met de on-
aanvaardbare geluidshinder van de 
vliegtuigen maar ook met de onaan-

vaardbare CO2 uitstoot (net zo veel 
uitstoot als het hele nationale wagen-
park) en met onaanvaardbare con-
centraties van het microscopische ul-
trafijnstof. En we hebben het dan nog 
niet over de veiligheid in deze dicht-
bevolkte regio en op Schiphol zelf.

Het kan niet langer
Nederland realiseert grootschalige 
landbouw en veeteelt, zeehavens, 
luchthavens, chemieclusters en denkt 
dat met klimaat- en milieudoelen te 
kunnen verenigen. Dat lukt niet. Het 
polderadvies in de Omgevingsraad 
Schiphol is mislukt, Hans Alders is uit-
getafeld. In Nederland is er geen draag-
vlak meer voor de uitbreiding van het 
luchtverkeer. Hoe deze minister die 
groei van Schiphol wil realiseren weet 
niemand. De minister neemt zich voor 
binnenkort met alle hoofdrolspelers 
om de tafel te gaan zitten. Er zouden 
minder nachtvluchten komen maar 

Hans Wamsteeker

die landen dan overdag. Vliegtuigen 
hebben een afschrijftermijn van meer 
dan 20 jaar. Met veel geduld zijn er in 
de toekomst dus wat ‘stillere’ vliegtui-
gen. Maar volgens de minister mag die 
‘milieuwinst’ voor een deel ten goede 
komen aan meer luchtvaart. De rege-
ringscoalitie is over het Schipholbeleid 
tot op het bot verdeeld. VVD en CDA 
willen groei de overige partijen vinden 
de stop op 500.000 vluchten wel OK. De 
oppositie wil krimp. Mijn taxatie is dat 
deze minister tot het eind van deze re-
geringsperiode het verhaal van de ‘groei 

onder voorwaarden’ voor Schiphol 
overeind zal proberen te houden. In-
clusief het open zien te krijgen van Le-
lystad. Ondertussen verzetten we ons. 
Bijvoorbeeld door de petitie te tekenen  
https://petities.nl/petitions/nee-tegen-
groei-van-schiphol?locale=nl. En ver-
geet ook niet: www.schipholwatch.nl 
voor de actie van Greenpeace: Cam-
pagne tegen vies Schiphol .

Luchtvaart op de rails
Geen vluchten meer van Nederland 
naar België. Vluchten naar Londen en 
naar Duitse en Franse steden binnen 
750 kilometer krijgen geen prioriteit 
meer op Schiphol. Dat stelt Groen-
Links op 2 september voor in de noti-
tie ’Luchtvaart op de Rails’. 
KLM vliegt vijf keer per dag op Brus-
sel. Naar Londen (nu 60 vluchten 
per dag) met de trein kan in 3,5 uur. 
89.000 van de 500.000 vliegbewegin-
gen op Schiphol komen van of gaan 
naar bestemmingen onder de 750 ki-
lometer. Op Europees niveau is actie 
nodig om internationale treinverbin-
dingen te realiseren. Het spoor is vol. 
Treintickets zijn te duur. Het vliegen is 
te goedkoop. Een vliegticket boek je 
in een wip maar probeer eens een in-
ternationale treinreis te boeken. Dus: 
KLM + Schiphol + NS  aan de slag!

Hans Wamsteeker
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Het programma van oktober 2019 van

De Amsterdamse Boekhandel en
OBA Buitenveldert

 
vindt u op www.hvdwbuitenveldert.nl onder Wijkkrant 

en dan Wijkkrant Actueel
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Adverteren in de Wijkkrant?
De Wijkkrant wordt huis aan huis 
verspreid in Buitenveldert/Zuidas en 
de Prinses Irenebuurt in een oplage 
van 17.000 exemplaren. Informatie 
over advertentiemogelijkheden en de 
gunstige tarieven treft u aan op www.
hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant

Uitgave van het Huis van de Wijk 
Buitenveldert

Redactie Gerdi Wind; Ferry Wien-
neke; Hans Wamsteeker (eindre-
dacteur); Ronald Edens (opmaak); 
Pedro Stempels (fotografie)
Advertenties
Administratie WOCB 020-644 99 36
Vormgeving en opmaak 
Studio Edens
Redactieadres 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP 
Amsterdam. Tel. 020-644 99 36 
Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV 
Telefoon: 020-696 34 34
Bezorging Fietsbrigade VOF
Oplage 17.000 stuks, verspreiding 
huis aan huis in Buitenveldert/Zuidas 
en Prinses Irenebuurt
Mail Wijkkrantredactie@gmail.com 
Web www.hvdwbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op  
dinsdag 29 oktober 2019. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
14 oktober voor 17.00 uur.

Het inzenden van kopij en commentaar uit de wijk

Kopij
Als u een idee heeft of een evenement of 
gebeurtenis onder de aandacht van de 
bewoners van Buitenveldert/Zuidas wil 
brengen kunt u daarover kopij (een tekst) 
naar de Wijkkrant sturen. De redactie 
neemt uw kopij, eventueel met foto of il-
lustratie, mee in de redactievergadering.

Ingezonden brief
U kunt ook een ingezonden brief stu-
ren indien u commentaar hebt op wat 
in de wijk gebeurt of over wat u in de 
Wijkkrant leest.

Kort en bondig
De redactionele ruimte in de Wijk-
krant is beperkt. Bovendien gebeurt 
er veel in Buitenveldert en Zuidas 
dat om aandacht vraagt. Het ad-
vies is kort en bondig te zijn bij wat 
u instuurt, maximaal 150 woorden. 
Langere ingezonden brieven worden 
geplaatst op de website www.hvdw-
buitenveldert.nl onder Wijkkrant / 
Wijkkrant actueel.

Het adres is: 
wijkkrantredactie@gmail.com. 

Uw lokale kennis in Buitenveldert!

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

en appartementen
• Taxaties voor alle geldverstrekkende 

instanties en NWWI

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

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

Geachte Redactie,
De toespraak van Lucretia Chitanie 
bij de stille tocht ter nagedachtenis 
aan Rinia Chitanie en de reactie van 
haar familie, afgedrukt op de voorpa-
gina van de wijkkrant, staan in schril 
contrast met de negatieve reacties van 
buurtbewoners op blz. 2.
Ook vraag ik me af hoe ik de tenden-
tieuze ‘column’ van Julius moet dui-
den. Mag er een keer een ander op die 
plaats?

Alma Sargentini-Kraakman

Geachte redactie,
Meestal geniet ik van de columns van 
Julius, maar deze keer hield ik er al-
leen maar een gevoel van walging van 
over. Onder het kopje ‘gelukkig’ lees je 
een cynisch en lachwekkend verhaal 
over het leed dat kwetsbare mensen, 
vluchtelingen en momenteel onge-
documenteerden, is overkomen. Het 
dagelijks bestuur van de Zuidas wil 
een aantal van hen, na veel overleg 
met instanties en omwonenden, ook 
hier in Buitenveldert een voorlopig 
plekje gegeven om onder begeleiding 
te gaan  werken aan een perspectief 
voor  hun toekomst. Maar die intentie 
wordt door de columnist niet geaccep-
teerd. Hij demoniseert hen door hen 
te laten roepen: ‘ Gelukkig zijn ze in 
de hoofdstad gek en kunnen wij onze 
gang blijven gaan... Ik ga naar Bui-
tenveldert en krijg onderdak, geld en 
eten.... Haha, mij krijgen ze niet meer 
weg.’ Dit is onredelijke zwartmakerij. 
Want waarop baseert de columnist 
dit? Op welke feiten? Ik heb begrip 
voor de zorg die men heeft voor de 
opvang van ongedocumenteerden. 
En ik ben ook blij met de oproep el-
ders in de wijkkrant (p.11) om ideeën 
te leveren om kwetsbare mensen hier 
goed te laten landen. Maar om dan 
tegelijkertijd de wijkkrant te openen 
met een column van het niveau van de 
anonieme scheldpartijen op facebook, 
dat roept bij mij walging op. Misschien 
is een excuus hier op zijn plaats.

Ojas de Ronde, ex-wethouder in Buiten-
veldert

Tegengeluid
De Wijkkrant is een goed en informa-
tief blad. Jammer dat het september-
nummer op blz.2 bol stond van op-
hitsende inzendingen. Helaas zwijgen 
andersdenkenden te veel of komen 
niet naar informatiebijeenkomsten. 
Wel begrijpelijk daar discussies tegen-
woordig vol schelden en beledigingen 
gevoerd worden. Toch waag ik het een 
andere mening over de opvang van 
ongedocumenteerden in te brengen.
Ja, onder die groep komen psychi-
sche problemen voor evenals onder 
de Nederlandse bevolking  Dat laatste 
blijkt uit de talloze steek- en moord-
partijen door “gewone” Nederlanders. 
Dat bij ongedocumenteerden psy-
chische labiliteit voorkomt is mede 
te verklaren door alles wat zij in het 
verleden, onderweg en hier meege-
maakt hebben. Maar een vreselijk in-
cident, hoe afschuwelijk ook, kan niet 
een hele groep aangerekend worden.
De stelling dat 1 op de 3 ongedocu-
menteerden een delict in meer of 
mindere mate begaat kan ook voor 
Nederlanders gelden gezien de zeer 
ruime omschrijving van het woord 

Ingezonden berichten

delict. Overigen heeft een onafhan-
kelijk onderzoek uitgewezen dat het 
percentage misdrijven vóór en na het 
bestaan van een opvangcentrum niet 
was veranderd. De klacht over te wei-
nig dagbesteding: wellicht zou men 
als bewoners van Buitenveldert zelf 
activiteiten kunnen organiseren zoals 
destijds ook voor de opvang in Kro-
nenburg is gedaan. Angst komt vaak 
voort uit onbekendheid. Praat eens 
met en niet over ongedocumenteer-
den! Dat volgens de slotzin humaan 
gedrag voor deze medemensen niet 
van toepassing zou zijn, dat is onac-
ceptabel en gaat tegen onze grondwet 
en het verdrag voor de rechten van de 
mens in. Wij gedenken 75 jaar vrijheid 
in Nederland, geen persoonlijk bezit 
maar een recht voor ieder mens  bin-
nen onze rechtstaat.

M.J.C.Hellema

Programma de Buitenhof oktober 2019

De Buitenhof
Aanmelden voor de activiteiten kan telefonisch en via de 
e-mail.  Adres Nieuw Herlaer 2 , 1083 BD te Amsterdam,  
020-5044000, email: receptiebhf@cordaan.nl

Vervoer nodig?
Neem dan contact op met Hulpdienst Buitenveldert. 
Telefonisch bereikbaar van Maandag t/m Vrijdag 9.30 – 
12.30.  Tel: 020-6444044

 
dag  tijd plaats activiteit bijzonderheden 

Vrijdag 4 14.00 – 15.00 Het open hof  College :  Robot Sapiens Niemand is te oud om te leren. gratis  

Vrijdag 4 15.00 – 16.30   Grand café  Roze café  feestelijke muzikale middag. 

Zondag 6  14.00 – 15.00 T’ Vermaeck  Plantage kamer orkest Kosten gratis. 

Dinsdag 8  10.30 – 12.00 Brugplein Gouden Koffie ochtend  muziek van Willem & een stukje Taart. 

Vrijdag 11 14.00 – 15.00 Het open hof  College  Robot Sapiens Niemand is te oud om te leren. gratis  

Vrijdag 11 15.00 – 16.30 Grand café Vrijdag middag borrel Eerste snackje van het huis. 

Maandag 14  14.15 – 15.15  t’ Vermaeck  Klassiek in huis  gratis 

Dinsdag 15  14.00 – 15.30  T’ Vermaeck  Bingo  1 plankje 3,00; 2x  5,00 ; 3 x 7.00 

Donderdag 17 15.00 – 16.30  T’Vermaeck  Film Funny girl deel 2 gratis  Daghap € 5,00  

Vrijdag 18  15.00 – 16.00  Entree   Opening expositie “De Mare “  gratis  

Vrijdag 18 15.00 – 16.30 Grand café Vrijdag middag borrel Met plaatjes draaier Han.. 

Vrijdag 25 15.00 – 16.30 Grand café Vrijdag middag borrel Eerste snackje van het huis. 

Zaterdag 26 15.15 – 16.30  Grand Café Live Muziek met Eliane Kwee Gratis 
 

In het septembernummer van de 
Wijkkrant wordt in de rubriek brie-
ven nogal van leer getrokken te-
gen bestuurder Flora Breemer van 
stadsdeel Zuid over de komende 
opvang van ongedocumenteerden 
in Buitenveldert.  In onderstaand 
artikel kunt u nog eens lezen hoe de 
besluitvorming over de komende 
opvang is verlopen.  

Het college van burgemeester en 
wethouders van Amsterdam heeft 
het besluit genomen om 500 onge-
documenteerde vluchtelingen tij-
delijk onderdak te bieden. 70 daar-
van zullen in 2020 in Buitenveldert 
worden opgevangen. Het dagelijks 
bestuur van Zuid is gevraagd hier-
over te adviseren. 

Het dagelijks bestuur ziet de nood-
zaak en ondersteunt de ambitie 
van de gemeente om ongedocu-
menteerden die nu veelal geen 
dak boven hun hoofd hebben op 
te vangen en een traject te bieden 
dat gericht is op het werken aan 

hun perspectief. Die opvang gaat er 
komen in heel Amsterdam. In zuid 
gaat het nu om 2 locaties in de Pijp 
en 1 in Buitenveldert. Ook de geko-
zen stadsdeelcommissie Zuid heeft 
zich in meerderheid  positief uitge-
sproken over de tijdelijke opvang. 
Duidelijk mag zijn dat het hier gaat 
om een breed gedragen bestuurlijk 
besluit.

Dat er in Buitenveldert zorg en ver-
zet bestaat over deze opvang is een 
feit. Er zijn echter ook bewoners en 
organisaties die op een construc-
tieve wijze mee willen werken aan 
de opvang. Onder sommige van 
deze mensen is er ook bezorgdheid 
en ook angst. Toch zoeken ze de sa-
menwerking met de gemeente. 

Het duurt nog geruime tijd voor-
dat de voormalige brandweerka-
zerne aan de Van Leijenberghlaan 
gereed is gemaakt voor opvang. 
Juist deze periode wil de gemeen-
te Amsterdam gebruiken voor 
informatie en overleg. Er wordt 
nu een  begeleidingscommissie 
gevormd waarin bewoners, on-
dernemers en vertegenwoordigers 
van instellingen plaats kunnen 
nemen. Hierover komt binnenkort 
meer informatie. 

Rob van Dugteren, 
woordvoerder stadsdeel Zuid

Opvang ongedocumenteerden 
Buitenveldert

Golden Sports heeft nieuw leven 
geblazen in de donderdagochtend 
training op het Triaz-veld aan de van 
Heenvlietlaan 6 in Buitenveldert.
Onder leiding van een super enthou-
siaste fysiotherapeut Gino de Graaf, 
sporten wij lekker buiten. Wij zijn een 
gemengde groep van 55 – 80 jarigen 
die op verschillende niveaus kunnen 
sporten. Om deze groep draaiend te 
kunnen houden hebben wij dringend 
nog een paar nieuwe leden nodig. 
Kom vooral een keertje kijken en doe 
mee op proef op donderdag van 10:30 
– 11:30 uur.  De eerste keer betaal je  
€ 1,- en daarna € 5,- per keer dat je 
komt trainen. Met een Stadspas met 
groene stip mag je via het Senioren-
sportfonds gratis mee trainen. Je moet 
dan wel je Stadspas meebrengen. Kun 
je niet op donderdag komen, dan 
heeft Golden Sports op dezelfde plek 
ook nog een groep op dinsdagoch-
tend van 10:30 – 11:30 uur.

Zie voor meer informatie: 
www.goldensports.nl en 
www.amsterdam.nl/sport/sportactivi-
teiten/sporten-volwassenen/aanbod-
in-zuid/seniorensportfonds/

Buitensporten 
voor 55+-ers
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Café

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

www.hvdwbuitenveldert.nl

kom voor een heerlijke 
koffie of lekkere lunch 

naar ons café

De bediening in ons Café is 
in handen van vrijwilligers ♥

vriendelijke prijzen

gemoedelijke sfeer
☺

KORTAF
Algemene Hulpdienst Buitenveldert 
organiseert: 

LIEVER LANGER THUISBEURS 
in Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. 
Ernststraat 112. Maandag 11 november 
2019, inloop tussen 14.00 tot 16.00 uur. 
Een gezellige beurs/markt met hapje en 
drankje, waar de bewoners informatie 
kunnen vergaren bij diverse leveran-
ciers en organisaties die het de bewoner 
makkelijker kunnen maken om zo lang 
mogelijk zelfstandig, of met een beetje 
hulp, thuis te blijven wonen. Wie doen 
mee: o.a. oor- en oogspecialisten, sociale 
en maatschappelijke dienstverlening, 
Verpleeg-uitleen materialen, Ergothe-
rapeut, zorgwinkel, politie, alarmering, 
vrijwilligersdiensten, ABN senioren-
coach, thuispedicure-manicure-maaltij-
den aan huis, Gemeente sociaal loket, 
Oba, Thuiszorgorganisaties, simphone. 
Voor informatie kunt u bellen of mailen 
naar: tel: 020-6447113, coordinator@
hulpdienstbuitenveldert.nl

Deutsch-Niederländischer Verein   
Op zondag 6 oktober 2019: Klubnach-
mittag 14 uur. Gast: Margriet Brandsma 
(voormalig NOS-verslaggeefser en 
Duitsland-correspondente) in Hotel 
Element - A.J.Ernststraat 577. Ook niet-
leden zijn van harte welkom; gaarne 
vooráf bericht. € 4,00 bijdrage, incl. kof-
fie en/of thee. Info: E-Mail: deutsch-nl-
verein@hotmail.com. Tel. 020-6751667 / 
mobiel: 06-247.237.63.
www.deutsch-nl-verein.nl

De Dierenbescherming zoekt 
collectanten
Doe mee tijdens de collecteweek van 
29 september tot en met 5 oktober. De 
medewerkers en vrijwilligers van de 
Dierenbescherming zetten zich elke dag 
opnieuw in om dieren te redden, op te 
vangen en te beschermen. Ze doen dit 
met liefde, maar kunnen dit alleen blij-
ven doen met de steun van leden, dona-
teurs en gulle gevers. In de week van 29 
september tot en met 5 oktober vraagt 
de organisatie opnieuw om steun tij-
dens de jaarlijkse collecteweek. Help jij 
ons redden? Geef je op als collectant via 
www.dierenbescherming.nl/collecte.

Dementie en mantelzorgen  Hoofdprijs Schrijfwedstrijd
Voor mensen met beginnende demen-
tie, hun partners en naasten is op 16 
oktober een Alzheimer Trefpunt Bui-
tenveldert met als thema ‘Dementie 
en mantelzorgen’. Mantelzorgers Ria 
Le Belle en Guido Schütz leiden de 
middag in en er is alle ruimte voor het 
stellen van vragen en het uitwisselen 
van ervaringen. Bij elk Trefpunt gaat 
een deskundige in op een of meerdere 
facetten van het leven met dementie 
en kunt u, als u wilt, hierover in ge-
sprek. 

Woensdag 16 oktober 
15.15 uur Inloop met koffie en thee
15.30 uur Inleiding en uitwisseling
17.00 uur Afsluiting
Menno Simons Huis
Noordhollandstraat 17-A
1081 AS Amsterdam
Contactpersoon: Marita van Onna 
(020 5171013)

Praktische informatie
• U hoeft zich niet aan te melden. 

Onder grote belangstelling vond op 
11 september de prijsuitreiking plaats 
van de jaarlijkse schrijfwedstrijd van 
Buitenveldert. Het was een volle bak 
in het Feestelijke Kunstcafé in het 
Huis van de Wijk. De opdracht was 
om een verhaal te schrijven over het 
thema De Geheime Tuin. De 3 geno-
mineerden Juliette van Nes, Iris Loeb 
en Jan de Vries droegen hun verhaal 
voor. Na het voorlezen werden de lo-
vende juryrapporten van de jury be-
staande uit Mendy Stremler-Mellema, 
Saskia van de Ree en Gerdi Wind 
voorgelezen. 

Geen treinverkeer stations Zuid én 
RAI.
  
Vanaf donderdagavond 31 oktober 
22:00 uur is de A10 Zuid aan de zuid-
zijde afgesloten tot maandagochtend 
4 november 05:00 uur.  Dan wordt het 
eerste betonnen dek van de nieuwe 
reizigerstunnel bij station Amsterdam 
Zuid op zijn plaats geschoven

Winnares werd mevrouw Iris Loeb 
met het verhaal “Een Tuin in Teheran”, 
zij ontving uit handen van kunstena-
res Gerarda Demarteau een speciaal 
door haar vervaardigd kunstwerk, 
dat prachtig de sfeer van het verhaal 
weergaf. Zangeres Mira Thompson en 
toetsenist Thijmen Schoute zorgden 
voor een intiem jazzy muziekoptre-
den met bestaande en eigen num-
mers. Kunstenaars van Kunstgroep 
Buitenveldert toonden deze avond 
een kleine expositie met werken op 
het thema de Geheime Tuin.

Kunstcafé en jaarlijkse schrijfwed-
strijd worden georganiseerd door 
Kunstgroep Buitenveldert.  

Kom in die periode niet per trein of 
auto naar/door Zuidas !!
Al het verkeer wordt omgeleid via de 
A5 en de A9. Kijk op van A naar Beter 
of de NS-reisplanner voor de trein.  

Raadpleeg www.zuidas.nl

Gratis entree.
• Zonnehuis Menno Simons is goed 

bereikbaar met de gratis Gelder-
landpleinbus en met Aanvulllend 
Openbaar Vervoer. Is het vervoer 
een probleem, dan kunt u ons bel-
len (020 5171013).

• Wilt u mee-eten? Buurtrestaurant 
Menno Simons van Dynamo ser-
veert een twee- (€ 6,50) of driegan-
gen-menu (€ 8,50). Aanmelding (en 
eventueel afmelding) minimaal 24 
uur van te voren via 020 4609300.

Het volgende Alzheimer Trefpunt is 
op woensdag 20 november.

TOEKOMSTMUZIEK: dé serie 
voor klassieke muziek bij het Huis 
van de Wijk. Leve de klassiekers!

Op 13 oktober is er weer een afleve-
ring met Musici van Morgen. Twee 
jonge muziekduivels laten hun kun-
nen los op vier grote componisten. 
Benjamin Konrad (viool) en Nico-
lae Stiuca (accordeon) vormen een 
avontuurlijk duo. Ze laten horen hoe 
evergreens als De Vier Seizoenen van 
Vivaldi, de Toccata in d van Bach, de 
fameuze Canon van Pachelbel en het 
lieflijke Czardas van Monti bij hen in 
goede handen zijn. U kunt op 13 ok-
tober vanaf 11:30 uur terecht in het 
Huis van de Wijk voor een kopje kof-
fie of thee, het concert zelf begint om 
12:00 uur. De entree bedraagt € 7,50. 
Onze huisgemaakte soep blijft voor 
de liefhebbers op het programma 
staan, voor slechts € 2,50. 

Gerdi Wind

Toekomstmuziek

A10 Zuid dicht

Hans Wamsteeker    

Er moeten culturele trekpleisters 
van internationale allure op de 
Zuidas komen om het centrum te 
ontlasten, zegt planoloog Zef He-
mel, die voor de burgemeester een 
toekomstvisie op de binnenstad 
ontwikkelt.

Het zou mooi zijn als toeristen, die 
gemiddeld drie dagen in Amsterdam 
verblijven, daarvan twee dagen naar 
de Zuidas gaan en één naar de bin-
nenstad. Om hen te verleiden heeft 
het zakencentrum culturele iconen 
nodig. En dan niet zomaar een mu-
seum, maar instellingen die als een 
magneet werken op toeristen.
“Op die manier creëren we een na-
tuurlijke route van het Museumplein 
naar de Zuidas,” zegt Hemel. Het ge-
meentebestuur moet hier hard aan 

De toerist gaat straks naar Zuidas

trekken, want de Zuidas is nu voor-
al een zakencentrum, zegt Hemel. 

“Daar zijn dringend voorzieningen 
nodig. Nu is er helemaal niets, de be-

woners kunnen daar nauwelijks naar 
een winkel.”

“Amsterdammers in de binnenstad 
voelen zich vervreemd.
Dit komt door de drukte, de soci-
ale cohesie die is verdwenen, familie 
die niet meer op bezoek wil komen, 
mensen die met oordopjes in en hun 
blik op de smartphone door de buurt 
dolen en de buren die hun huis op 
Airbnb zetten of verkopen aan expats. 
Deze vervreemding en individuali-
sering leiden tot onderling wantrou-
wen”.

De binnenstad moet een monumen-
tale tuin worden, zegt Hemel. Een 
plaats waar Amsterdammers samen-
komen en elkaar ontmoeten. 

Dat klinkt utopisch, beseft Hemel, 
maar dat is ook zijn taak. Een visie op 
de lange termijn mag best prikkelen. 

HELP ONS 
REDDEN

mELD jE aaN 
aLS cOLLEctaNt
Door rond Dierendag een paar uurtjes te collecteren, 
steun je ons werk. Ook bij jou in de regio. Word collectant  
 via dierenbescherming.nl/collecte of bel 088 811 3000.
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Tram 5 en 6 rijden weer!
Sinds maandag 26 augustus rijden 
tram 5 en 6 weer naar Buitenveldert 
en Amstelveen. Langs nieuwe haltes, 
over nieuw spoor, onder nieuwe bo-
venleiding en door verdiepte bakken 
bij Kroonenburg en Zonnestein.

Er is door reizigers en omwonenden 
heel wat ellende doorstaan en er is 
door aannemers enorm hard gewerkt.
Uit de tevredenheidsmonitor blijkt dat 
ruim 80 % van de respondenten te-
vreden is hoe de werkzaamheden tot 
zover zijn verlopen. Naast de bewon-
dering voor wat de bouwers (meer 
dan 100 onderaannemers) presteren is 
er kritiek op de oversteekplaatsen, de 
bewegwijzering en de geluidsoverlast. 
Er wordt te veel rekening gehouden 
met het autoverkeer ten koste van de 
voetgangers en de fietsers.
Er zal tijdens het vervolg van de werk-
zaamheden zo veel mogelijk met de 
kritiekpunten rekening worden ge-
houden. 
Maar bouwen zonder hinder gaat niet.

PS
Terugbetaling teveel betaald saldo op bus 
55
Het tarief voor reizen op saldo op bus-
lijn 55 tussen Amstelveen Westwijk en 

Station Zuid is per 5 augustus ver-
laagd.
Hebt u de afgelopen periode op saldo 
en vol tarief gereisd, dan krijgt u het 
verschil vergoed. Dit gaat over het 
verschil uit de periode van 3 maart (de 
start van bus 55) tot en met 4 augus-
tus.

Het bedrag wordt automatisch voor u 
klaargezet en kunt u tussen 2 septem-
ber en 1 december 2019 ophalen bij 
een ophaalautomaat.

Exposities: Kort en Krachtig
Nu het Huis van de Wijk weer he-
lemaal open is voor bewoners vie-
ren we dat met twee korte en uiterst 
krachtige tentoonstellingen. 

“Dit is mijn leven” 
Jacques Hartog heeft jarenlang in Bui-
tenveldert gewoond. Hij is voormalig 
violist en ook een begenadigd schil-
der. Nu hij wegens zijn hoge leeftijd 
naar het Rosa Spier huis is vertrokken, 
wil Saskia van de Ree op een heel ei-
gen manier afscheid nemen van haar 
buurman. Ze doet dat door zijn werk 
tentoon te stellen.
Omdat de heer Hartog zijn schilde-
rijen niet allemaal mee kan nemen 
worden de getoonde werken te koop 

aangeboden. De opbrengst is bestemd 
voor de Dierenbescherming.
Opening: zondag 6 oktober, 13:00 uur
Expositie: 6 – 24 oktober

“Kunst brengt mensen bij elkaar”
Drie net afgestudeerde kunstenaars 
hebben één ding gemeen: ze zoe-
ken met hun werk de verbinding. Joy 
Overweg, Anouk Kleijn en Yara de 
Graaf laten zien welke rol kunst in 
hun leven speelt en hoe ze het contact 
met hun publiek aangaan. 

Joy miste haar oma zo, dat ze naar een 
vervang-oma op zoek ging, die ze ook 
echt gevonden heeft. Ze weet als geen 
ander dat het goed is om verlies of 

ZAALVERHUUR

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

www.hvdwbuitenveldert.nl
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

020 -  891 52 72
(ma, di, en do, 10.00 - 14.00 uur)

vergadering, feestje of 
workshop?

Huur uw zaal in het 
Huis van de Wijk Buitenveldert

Dé buurtlocatie voor al uw 
bijeenkomsten!

Meer informatie en tarieven:

Overblijfkrachten 
Merkelbachschool gezocht   

Een groene detox voor de 
geest!  

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 overblijfmede-
werkers. Deze medewerker begeleidt 
de kleuters tijdens de lunch, en vanaf 
groep 3 ook tijdens het buitenspelen.
De kinderen op de Merkelbachschool 
hebben 5 dagen per week een pauze 

Ervaar het ontspannende effect 
van de natuur in de stad tijdens 
de Paradijs Wandeling in de Bota-
nische Tuin Zuidas te Amsterdam 
op zondag 6 oktober van 12:00 tot 
13:30 uur. 

Paradijs Wandelingen is gebaseerd op 
de uitgangspunten van ‘shinrin-yo-
ku’: een vertragende wandeling in de 
natuur waarbij je al je zintuigen inzet 
om de natuur van dichtbij te ervaren. 

Tijdens een Paradijs Wandeling krij-
gen de deelnemers oefeningen aan-
gereikt om de zintuigelijke waarne-
ming te versterken 

Wie de gunstige werking van de na-
tuur op lichaam en geest wil ont-
dekken kan zich aanmelden voor de 
Paradijs Wandeling in de Botanische 
Tuin Zuidas via: paradijswandelin-
gen@gmail.com. Per wandeling is 
plaats voor maximaal 8 personen. Bij 
slecht weer wordt een nieuwe datum 
ingepland. 
 
Locatie: Botanische Tuin Zuidas, Van 
der Boechorststraat 8, Amsterdam
Data: Zo. 6 oktober 2019
Tijd: 12:00 – 13:30 uur

Programma v/d 
Kerken

Thomaskerk 
Prinses Irenestraat 36, telefoon 673 81 71
www.thomaskerk.nl
Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur
 6 oktober   -  Ds. A. van Ligten                
13 oktober -  Ds. C. van den Broeke
20 oktober -  Ds. E.J. de Wijer, boekentafel  
27 oktober -  Ds. W. Klouwen
3 november -  Ds. E.J. de Wijer, uitvoering van 
cantate “Ich geh und suche mit Verlangen”

ThomasThee
Op de woensdagen 2, 16 en 30 oktober bent u van 
15.00 – 16.30 uur van harte uitgenodigd in de hal 
van de kerk. Onder het genot van thee met wat 
lekkers is er alle tijd voor ontmoeting en contact. 
Opgeven is niet nodig en de toegang is gratis.
Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 in Amsterdam.

ThomasOpen Lunchconcerten
 8 oktober -  Micheael Jon Bennett, orgel
22 oktober -  Sterre Kooi, zang; Pieter Bogaert, piano 
De concerten beginnen om 12.30 uur en duren 
een half uur, de toegang is gratis.
De concerten vinden plaats op dinsdag van 12.30 
uur tot 13.00 uur in de Thomaskerk, Prinses 
Irenestraat 36 in Amsterdam.
Meer info: www.thomasopen.nl

Pelgrimskerk 
Van Boshuizenstraat 560 
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu
Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur                                                                                                   
06-10  - Drs.R.J. Prent    
13-10  - Ds. D.H. Wolse
20-10  - Ds. S.H. Lanser
27-10  - Ds. S.H. Lanser, cantatedienst
Elke vrijdag van 16.30 – 18.00 uur 
Kannen en Kruiken.  

Parochie Amstelland, 
locatie De Goede Herder
Van Boshuizenstraat 420. Tel. 642 0843. Dit is 
ook het telefoonnummer van pastor Kint. Website: 
www.goedeherderamsterdam.nl
Op zondag begint de viering om 10.30 uur. De 
viering of een woord-, gebed- en communieviering. 
06-10 -  Pastor A. Koot                                        
13-10 -  Pastor M. Schneeberger             
20-10 -  Pastor A. Kint   
27-10 -  Pastor A. Koot                       
Na de viering is er op zondag de mogelijkheid om 
koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Een keer 
in de vier weken is er een woord-, gebed-, en com-
munieviering op dinsdag. Daarna is er o.l.v. pastor 
Kint een geloofsgesprek in de pastoreskamer. Elke 
woensdag om 9.00 uur: oecumenisch morgenge-
bed (getijdengebed). Na afloop kunnen we elkaar 
met koffie ontmoeten in de pastoreskamer. 
       Parochie Amstelland, 
locatie St. Augustinuskerk,
Amstelveenseweg 965
Tel. 646 06 83
www.augustinusparochie.nl
Eucharistievieringen: zaterdag om 19.00 uur, 
zondag om 10.30 uur
Elke eerste vrijdag van de maand om 9.15 uur: 
eucharistieviering.

Kerk der Zevende-
Dags-Adventisten
locatie: Pelgrimskerk
Van Boshuizenstraat 560
info: www.adventist.nl 
tel. 06-51560807
Kerkdiensten elke zaterdag, 
de 7e dag van de week:
Bijbelstudie, aanvang 10.00 uur
Eredienst, aanvang 11.00 uur

Andrieskerk
De Christengemeenschap
A.J. Ernststraat 869, tel. 020-6420769
http://amsterdam.christengemeenschap.nl
Kerkdienst: zondag om 10.30 uur. 

Michaelsfeest ‘Jouw volk is mijn volk’
Een feest voor jong en oud op zondag 6 oktober, 
12.15-14.15 uur met het muzikale toneelstuk 
‘Jouw volk is mijn volk’ over de lotgevallen van de 
dappere Ruth uit Moab, daarna oogstfeest voor de 
kinderen met voor volwassenen een inleiding door 
Ardan Heerkens over de betekenis van Ruth voor 
de vrede tussen de volkeren en voor de toekomst, 
afsluitend gezamenlijke lunch. Leeftijd: vanaf 4 jaar. 
Kosten: graag een bijdrage naar draagkracht.

Pinkstergemeente Keerpunt 
A.J. Ernststraat 302-304 (boven de bibliotheek) 
Website: www.pinkstergemeente-amsterdam.nl 
God wil jou ontmoeten!! 
Elke zondag hebben wij samenkomst om 10.00 uur
Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche en 
kinderdienst. Om de week is er ook een tiener-
groep! Ná de dienst drinken we graag een kopje 
koffie of thee met je!
6 oktober: Harry Zijlstra
13 oktober: Robin van der Maaten 
20 oktober: Harry Zijlstra
27 oktober: Jan Barendsen sr.

advertentie

Schilderij van Jacques Hartog

gemis een gezicht te geven. Dat doet 
ze door knuffelpoppen te breien en te 
haken. Anouk deelt haar kwetsbaar-
heid via haar werk. Dat toont groot en 
krachtig maar straalt ook onzekerheid 
uit. In de tentoonstelling begrijpt u 
waar Anouk mee heeft leren werken 
en leven.  Yara tenslotte laat mensen 
op een speels manier met elkaar in 
contact komen. Ze verzamelt al jaren 
boodschappenlijstjes. Vijf tafels zijn al 
af, de zesde wordt er een van ons Bui-
tenveldenaren. Tijdens de opening op 
27 oktober kunt u aanschuiven. Laat 
u verrassen!
Opening: zondag 27 oktober, 15:00 
uur in De Buurvrouw.
Expositie: 27 oktober – 28 november.

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

Prijs: € 15,- euro per wandeling (incl. 
thee en donatie aan de tuin) 
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Al enige jaren zien we in de van 
de Boechorststraat het nieuwe ge-
bouw van het Centrum voor Beeld-
vorming van het Amsterdam UMC, 
locatie VUmc in aanbouw. 

Eind oktober zal de officiële opening 
plaats vinden. Voorafgaande daaraan 
slaagde het Bewonersplatform Zuidas 
erin om een rondleiding voor geïnte-
resseerde buurtbewoners mogelijk te 
maken. Dus werden 30 bewoners op 
11 september hartelijk welkom gehe-
ten door de afdeling communicatie en 
vervolgens in twee groepen deskun-
dig en enthousiast rondgeleid door dit 
centrum. 

De combinatie van cyclotron in de 
kelder, nucleaire geneeskunde op 
de begane grond, CT, MRI, Echo en 
Röntgen op de eerste verdieping, 
bijzondere technieken op de tweede 
verdieping en onderzoek op de derde 
verdieping maakt dit centrum uniek 
in de wereld. Er is goed nagedacht 
vanuit het perspectief van de patiënt. 

Zo zijn er roltrappen naar de eerste 
verdieping die het meest bezocht zal 
worden door patiënten. Daar is een 
balie en een koffieapparaat, terwijl 
de algemene voorzieningen letterlijk 
buiten beeld zijn. Ook voor de pa-
tiënten die per bed uit het ziekenhuis 
komen is een aparte route en verblijf-
plaats. 

In de kelder worden radioactieve 
isotopen gemaakt voor het centrum 
zelf, maar ook voor de regio in een 

Centrum voor Beeldvorming in beeld

straal van circa 50km. Er worden ook 
specifieke geneesmiddelen gemaakt, 
waarvoor wordt samengewerkt met 
de farmaceutische industrie. Dat 
vergt ook aparte logistiek voor het 
transport. Het Amsterdam UMC, 

locatie VUmc, kan heel trots zijn op 
dit nieuwe centrum. De meeste be-
woners zullen er niet graag komen, 
maar als het dan toch moet dan in 
dit prachtige en innovatieve cen-
trum! 

Cisca Griffioen

Toch weer 
Zuidasdok   

De pers heeft de afgelopen maan-
den bol gestaan van meningen over 
de toekomst van het Zuidasdok. In 
de vorige wijkkrant is vermeld wat 
de stand van zaken is. Maar het be-
wonersplatform Zuidas prijst zich ge-
lukkig dat Zuidplus, het aannemers-
consortium dat het DOK zou moeten 
aanleggen, bereid is voor bewoners de 
actuele situatie toe te lichten en vooral 
ons te vertellen wat er in het laatste 
weekend van oktober gaat gebeuren. 
Wilt u ook op de hoogte zijn van deze 
ontwikkelingen, meld u dan aan voor 
de thema-avond in de Theaterzaal van 
het Huis van de Wijk. 

Datum: 10 oktober 2019
Tijdstip: 19.30 uur. 
Locatie: Theaterzaal van het Huis van 
de Wijk, A.J. Ernststraat 112
Sprekers: medewerkers van Zuidplus
Aanmelden via: bpz@wocbuitenvel-
dert.nl of telefonisch via 0206449936

KORTAF
Grannies knitting for contact

Perhaps living abroad means being wit-
hout (grand-)parents? Our artist for this 
and the coming month is Joy Overweg. 
Her granny died a couple of years ago 
and she missed her so terribly, that she 
went looking for a substitute grandmo-
ther. Once she found one, she decided 
to help other kids in dealing with the 
loss or absence of a grandparent. She 
designed a nice puppet to which kids 
can turn to when being sad about this. 
We have found many ladies that want to 
make such a puppet and what is more, 
they don’t mind getting in touch with a 
child that would like to know an elder 
person better! On the 27th of October 
the exhibition of Joy and two of her 
colleagues will open. You’re very much 
invited to come and visit us, the gran-
nies will be there as well! Want to know 
more? Call Pauline (Tuesday-Thursday): 
020-644 99 36. Where & when: Huis van 
de Wijk Buitenveldert, A. J. Ernststraat 
112, opposite of Gelderlandplein; 27th 
of October, 15:00 hours

OBA in Zuidas en Buitenveldert
De OBA is bezig met een nieuwe ves-
tiging op de Zuidas, die voor 2025 ge-
pland staat. Deze nieuwe locatie heeft 
als werktitel OBA NEXT. Wat gaat er 
precies in die nieuwe OBA NEXT ge-
beuren? En  wat betekent dit voor de 
locatie OBA Buitenveldert? Deze vragen 
en nog veel meer komen aan de orde 
tijdens een bijeenkomst van Ouderen 
in de Wijk op donderdag 17 oktober 
(10.00-12.00 uur). U bent van harte wel-
kom! Programma manager Sacha van 
Tongeren van de OBA vertelt hoe OBA 
NEXT vorm krijgt. OBA-directeur Mar-
tin Berendse zegt: “Een voorwaarde die 
de OBA altijd gesteld heeft, is dat een 
nieuwe locatie op de Zuidas geen ge-
volgen heeft voor onze andere vestigin-
gen, qua aantal en dienstverlening. Dat 
betekent dat OBA Buitenveldert blijft 
bestaan als OBA NEXT haar deuren in 
2025 opent.”

To all the mums in Zuidas

Angela Fusaro (www.everymother-
knows.org) organises the second edition 
of Relaunch your Career - a one-day ca-
reer event for mums in Zuidas coming 4 
October. There will be different sessions 
on Dutch job market and professional 
development lead by industry experts 
and speakers from companies. Are you 
interested?
1. go to www.eventbrite.com
2. go to the head Looking for and type 

relaunch your career.

 in Buitenveldert

geverij de Arbeiderspers/ Archipel (in 
2002) via een client uit zijn praktijk, 
die daar werkzaam was. Deze vond 
dat er meer bekend moest worden 
over haptonomie. Zijn 2e boek De 
Innerlijke Meetlat schreef hij op ei-

gen initiatief, en werd door dezelfde 
uitgeverij graag uitgegeven. In 2013 
verscheen zijn 3e boek, Mannen van 
50 dat ingaat op de grote overgang 
van levensfase rond deze leeftijd. 
Veel mannen staan zichzelf niet toe 

De mens wordt als voeler geboren en 
tot denker gemaakt

Op een warme zomermiddag heb ik 
een afspraak met non-fictie schrijver/ 
haptotherapeut Bob Boot in zijn prak-
tijkruimte in Amstelveen. Het eerste 
wat mij daar opvalt is de prettige sfeer 
van de inrichting, met huiselijke meu-
bels en kunst aan de muur, een ruimte 
waar je je meteen op je gemak voelt. 
Bob Boot, die van oorsprong fysiothe-
rapeut is, studeerde daarna psycho-
logie en gezondheidswetenschappen 
aan de Faculteit Bewegingsweten-
schappen (Vrije Universiteit Amster-
dam) en na enige tijd de opleiding 
haptotherapie. 

Haptotherapie beoefent hij in zijn 
praktijk in Amstelveen, tevens geeft 
hij communicatietrainingen in het be-
drijfsleven en is betrokken bij weten-
schappelijk onderzoek op het gebied 
van haptonomie en haptotherapie. 

Boeken 
Het schrijven van zijn eerste boek 
Haptonomie, een kwestie van gevoel 
(2004) gebeurde op verzoek van uit-

Gerdi Wind te voelen wat ze echt nodig hebben 
en blijven verkrampt in een presta-
tiemodus zitten. Boot laat zien (van-
uit perspectief van de haptothera-
pie) hoe de man van prestatie, inzet, 
spanning en verzet tot inzicht, rust 
en acceptatie kan komen. Ondertus-
sen durft hij zich na 4 boeken schrij-
ver te noemen. In zijn nieuwe boek 
Omgaan met druk vertellen topspor-
ters en andere toppresteerders hoe zij 
omgaan met de druk, die veroorzaakt 
wordt door het elke keer weer een 
topprestatie te moeten leveren.

Haptonomie
Haptonomie gaat uit van de visie op 
de mens als voelend, denkend en 
handelend wezen. In de tegenwoor-
dige tijd ligt de nadruk erg op het 
denken en presteren, waardoor men 
zich minder bewust is van wat hij 
voelt. Het is belangrijk om in contact 
te blijven met je gevoel om in balans 
te blijven. 

Haptonomie gaat verder waar de psy-
chologie stopt, de psycholoog analy-
seert in eerste instantie en de hapto-
therapeut gaat in eerste instantie uit 
van wat iemand voelt, daarna komt 
het verhaal.  Info haptonomie: 
www.haptotherapie-topprestaties.nl
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Cisca Griffioen

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

Bob Boot 



 
 

 

 

 

AGENDA OKTOBER 
 

Maandag
Burenlunch op 7 oktober 
12.00-14.00 uur. Kosten € 4. Aanmelden t/m vrijdag 30 augustus op 

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

Fotogroep op 14 oktober 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 21 oktober  
12.00 uur. Kosten € 8. Reserveren via de Algemene Hulpdienst  

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

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

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

en koffie/thee.

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

www.mbvo-amsterdam.nl. 

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

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

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

jobodywork@hotmail.com.

Dinsdag     

Karins Eetcafé op 8 oktober 
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.

Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid op   
1, 15 en 29 oktober 
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,  

homogroep.blogspot.nl

Grand Stand Classickoor op 1, 8 en 29 oktober 
20.00 - 22.00 uur. Info: www.stichtinggrandstand.nl. 

NIEUW  
Sjoelclub uitgebreid met spelletjes doen!  
Op 8 en 22 oktober 
Eind vorig jaar zijn we van start gegaan met de Sjoelclub. 

Buurtbewoners vormen kleine teams en spelen dit ouderwets en 

vermakelijke spel met volle overgave. Gezien het enthousiasme en 

de hoge opkomst, breiden we de sjoelmiddag uit met het doen van 

spelletjes, zoals kaarten en Rummikub. We maken plezier en de 

sfeer is gezellig. Komt u ook een keer meedoen? 14.00 - 17.00 

uur (uur verlengd). Entree: € 2,50 per keer incl. koffie/thee. Info: 

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

 
Juridisch spreekuur op 8 oktober 
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.

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

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

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

info@hvdwbuitenveldert.nl.    

Mindfulness Yoga voor 50+ vrouwen 
10.00-11.00 uur. Vaste groep. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06, 

anjatimmerm@gmail.com. Bij voldoende belangstelling op donder-

dagavond: Adem/ontspanningsyoga met als afsluiting NIDRA yoga met 

klankschalen. 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  

Zing mee! op 2 oktober 
19.30-21.00 uur. Welkom vanaf 19.00 uur voor koffie & thee. Zangavond 

met Chris James. 5 euro contant, incl kopje koffie/thee. Van te voren 

aanmelden: sylvia.n.brinkman@gmail.com of pc@hvdwbuitenveldert.nl of 

tel. kantoor 020-6449936. Info: Sylvia Brinkman, mobiel 06-55397630.

Culturele Uitgaansclub op 2 oktober 
19.30-21.30 uur. Vooral voor culturele actieve 55+ inwoners van 

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

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

Computer Inloop Spreekuur op 2 en 16 oktober 
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 2, 16 en 30 oktober 
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  
Workshop ‘Communiceren en nieuwe mensen ont-
moeten via de tablet’ op 10, 17, 24 en 31 oktober 
Wilt u leren communiceren via de tablet, laptop of computer en ook 

eventueel nieuwe mensen met dezelfde interesses ontmoeten? De 

organisatie Shine Social Club leert u dit (en werkt i.s.m. het Huis 

van de Wijk Buitenveldert). Onderwerpen die o.a. aan bod komen: 

videobellen, Skypen, FaceTime, WhatsApp. Neem uw eigen tablet 

of smartphone mee. Mocht u er geen hebben dan zullen er tijdens 

de workshop een aantal te leen zijn. 10.00 – 11.00 uur. € 10,00 

voor de gehele cursus. Neem uw eigen tablet of smartphone mee. 

Er zijn er tevens enkele te leen. Aanmelden: tel. 020-2602100 of 

mail: contact@shinesocial.club.

Inloop ‘De Buurvrouw’ 
11.00 – 16.00 uur. Gezelligheid, ondersteuning en informatie. On-

gedwongen samenzijn voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht 

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

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

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

c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl.

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

jobodywork@hotmail.com.

Open Atelier van het Nieuwe Lokaal 
10.00-12.30 uur. Info: 06-20 31 79 09 of atelier@hetnieuwelokaal.nl 

Gymnastiek 65+  

11.00-11.45 uur, 12.30-13.15 / 13.30-14.15 uur.  

Info: 020-886 10 70 of kijk op www.mbvo-amsterdam.nl.

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

Per paar aanmelden.

Nippon Karatedo Genwakai 
18.00-20:00 uur. Info: J. Rijken via 06-24 72 32 35,  

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

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

rriedijk@hotmail.com of 020-6449936.

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

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

Donderdag
Inloop ‘De Buurvrouw’   
11.00 – 16.00 uur. Gezelligheid, ondersteuning en informatie. On-

gedwongen samenzijn voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht 

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

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

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

c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl.

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

mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl

Mindfulness Yoga voor 50+ vrouwen   
10.15-11.15 uur. Info: A. Timmermans 06-44079906, anjatimmerm@

gmail.com. Bij voldoende belangstelling op donderdagavond: Adem/

ontspanningsyoga met als afsluiting NIDRA yoga met klankschalen. 

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

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.

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  

Bingo op 4 oktober 
16.00-19.00 uur. Entree: € 6,00 incl. 3 bingorondes, kopje soep en 

koffie/thee, aanmelden niet nodig. Info: 020-644 99 36 of info@

hvdwbuitenveldert.nl.

Mini Lectores Bebés op 4 oktober 
10.30 - 11.00 uur. Aanmelden: minilectores@outlook.com. Info: 

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

Cursus Bloom (Bloemschikken) op 4, 11 en 18 oktober  
13.00 – 14.30 uur.  € 7,50 voor een losse les. Aanmelden nood-

zakelijk, en info: tel. 020-6449936 / 06-37314069 of c.lantinga@

hvdwbuitenveldert.nl

UIT in Buitenveldert: Dans & Diner met: Pako en Caren 
op 11 oktober 
Muziek v.a. 16.00 uur, diner v.a. 18.00 uur. Muziek gratis, reserveren 

voor diner € 8,00 op 020 - 644 99 36. Info: info@hvdwbuitenveldert.nl.

UIT in Buitenveldert: Dans & Diner met Peter Marnier    
op 25 oktober 
Peter Marnier, zanger en dj, met uitgebreid Engelstalig en Nederlands 

repertoire. Muziek vanaf 16.00 uur, diner vanaf 18.00 uur. Entree: 

muziek gratis; diner € 8,00. Reserveren diner: 020-644 99 36.

Breng je ontbijt! -  ontmoeting voor vrouwen 
9.00-11.00 uur, door Sakina. Info via ontmoeting-zuid@dynamo-

amsterdam.nl of 06 26 63 52 36.

! Woon   
9.00-11.00 uur. Info: 020-5 230 130 of zuid@wswonen.nl,  

www.wooninfo.nl.

Franse conversatie   
10.00-11.00 uur. Info en aanmelden bij Csaarloos3@gmail.com of 

tel. 06 220 33 667.

Het Palet, Aquarel en Gouache   
10.30 – 12.30 uur. Info Barbara J. de Vries, tel. 06-26012792, 

basiajedska@gmail.com.

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

aanmelden.

Zangkamer 
14.00-15.30 uur, inloop: vanaf 13.30 uur.  Kosten: €  5,- per maand. 

Info: 06 26 63 52 36.

Sportclub I.O.S. ‘Iets Oudere Sporter’ 
15.15–16.15 uur. Info: erik.neuteboom@gmail.com.

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

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

Zaterdag  

Op zaterdag ons café afhuren voor een feestje? 

Informeer bij zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

 

Het Repair Café Buitenveldert op 12 oktober

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
Opening van expositie ‘Dit is mijn leven’ van Jacques 
Hartog op 6 oktober 
13.00 uur. Opening van expositie van voormalig violist en schilder, die 

wegens hoge leeftijd verhuist naar het Rosa Spier Huis. Buurvrouw 

Saskia van de Ree neemt afscheid door zijn werk tentoon te stellen. 

Getoonde werken worden te koop aangeboden, de opbrengst is 

bestemd voor de Dierenbescherming. Expositie duurt van 6 tot 24 

oktober.

Sunday Sounds met het Combo Muziekmenu op 6 oktober 
 
 
 

 

14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis. Bekende Nederlands-, Frans- en En-

gelstalige muziek uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70. U kiest uw muziekkeuze 

uit de menukaart. Info: 020-644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl.

Musici van Morgen met Toekomstmuziek op 13 oktober

  
Jong duo op viool en accordeon speelt klassiekers. Aanvang: 12.00 

uur in de zaal van het Huis van de Wijk en vanaf 11.30 uur kunt u 

voor een kopje koffie of thee terecht in het café. Entree: € 7,50 con-

cert, soep € 2,50. Info: 020 - 644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl.

Opera Belcanto op 13 oktober  
Bij Opera Café Belcanto kunt u luisteren naar een cd’tje en een 

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

mezzo’s. Buurtbewoner Anton zoekt muziek onder het motto ‘Als je de 

grens passeert heb je pas echt vakantie’. Zou hij binnen de grenzen 

van de opera blijven of gaat hij er overheen? Laat u verrassen bij 

Opera Café Belcanto. Tijd: 14.00 – 16.30 uur. Plaats Huis van de Wijk 

Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam. Toegang: gratis. Info: 

020-644 99 36 of www.hvdwbuitenveldert.nl

 

 

 

 

 

LET OP ! 
Movie Time! met film Chocolat op 13 oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag fijn een filmpje pakken in het Huis van de Wijk 

Buitenveldert. Lekker onderuitzakken of juist op het puntje van 

uw stoel zitten: het witte doek neemt u altijd even mee naar 

een andere wereld. Voorafgaand aan de voorstelling serveren 

we een heerlijke versgebakken pannenkoek. Film over een 

levendige nieuwe eigenaresse van de chocolaterie die het 

ingedutte Franse dorpje  Lansquenet nieuw leven inblaast. 

Ook de romantiek komt om de hoek kijken in de vorm van een 

knappe vreemdeling. Aanvang: 12.30 uur serveren pannenkoek; 

13.30–15.30 filmvertoning. Entree: € 5,00, inclusief pannen-

koek, film en consumptie; € 4,00, inclusief film en consumptie. 

Info: 020 - 644 99 36,  

LET OP ! 
Herfstbrunch met Brooklyn Affair op 20 oktober 
Wederom de traditionele herfstbrunch! De musici van Brooklyn 

Affair verzorgen de muziek. Zij spelen o.a. ballads & bossa’s.  

Aanvang: 12.00 uur brunch | 14.00 uur concert. Toegang: 

brunch € 8,00, concert gratis. Reserveren en info: 020–644 99 

36 of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Opening van expositie ‘Kunst brengt mensen bij elkaar’ 
op 27 oktober 
15:00 uur in De Buurvrouw (HvdW). Drie net afgestudeerde kunste-

naars hebben één ding gemeen: ze zoeken met hun werk de verbin-

ding. Joy Overweg, Anouk Kleijn en Yara de Graaf laten zien welke 

rol kunst in hun leven speelt en hoe ze het contact met hun publiek 

aangaan. Expositie duurt van 27 oktober tot 28 november.

Sunday Sounds met Mainstream Combo op 27 oktober

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

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

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

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

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

Expositie ‘Dit is mijn leven’ van Jacques Hartog  
van 6 tot 24 oktober 
Expositie van voormalig violist en schilder, die wegens hoge leeftijd 

verhuist naar het Rosa Spier Huis. Buurvrouw Saskia van de Ree 

neemt afscheid door zijn werk tentoon te stellen. Getoonde werken 

worden te koop aangeboden, de opbrengst is bestemd voor de Die-

renbescherming. Opening: zondag 6 oktober om 13.00 uur.

Expositie ‘Kunst brengt mensen bij elkaar’   
van 27 oktober tot 28 november  
Drie net afgestudeerde kunstenaars hebben één ding gemeen: ze 

zoeken met hun werk de verbinding. Joy Overweg, Anouk Kleijn en 

Yara de Graaf laten zien welke rol kunst in hun leven speelt en hoe ze 

het contact met hun publiek aangaan. Opening: zondag 27 oktober, 

15:00 uur in De Buurvrouw.
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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 bestemming) 
rijdt de chauffeur u weer naar huis. 
Stok of rollator kunnen ook mee. 
Consumpties of toegangskaartjes zijn 
voor eigen rekening. Als u met ons 
reist s.v.p. gepast betalen in de bus.

Let op!
Aanmelden: voor de uitjes met de 
minibus is veel belangstelling. Om de 
plaatsen zo eerlijk mogelijk te verde-
len, kunt u zich per maand voor maxi-
maal 1 uitje inschrijven. Heeft u voor 
meer uitjes belangstelling, dan plaat-
sen wij u op de wachtlijst. Wij bellen u 
zodra er een plek vrij is. 
Aanmelden: 020 – 644 99 36. 

Dinsdag 8 oktober: 
Spoorwegmuseum, Utrecht 
Ontdek het verhaal achter 175 jaar 
spoorwegen in Nederland..

Op stap met de Minibus

Op stap met de Groengrijsbus

De energietransitie komt er aan! 

Entree: € 17,50; met Museumkaart, 
ICOM, Bankgiro loterij, U-pas en 
Hollandpas gratis toegang.

Dinsdag 15 oktober: 
Restaurant Brambergen-
Boekesteyn, ‘s Graveland 
Brambergen is gelegen op landgoed 
Boekesteyn, een van de tien ’s-Grave-
landse Buitenplaatsen. Toegang gratis.

Dinsdag 25 oktober: 
Stadshart en markt, Amstelveen
Gezellig zelf bij kraampjes snuffelen 
naar koopjes van uw gading. Chauf-
feur Albert brengt u graag naar Am-
stelveen! 

Vrijdag 18 oktober  
Herfstdagtocht Veluwe
De Veluwe is ‘the place to be’ om 
de herfst optimaal te ervaren. Snuif 
die heerlijke geur op van bladeren 
en mossen en geniet van de vlam-
mende herfstkleuren.  We gaan met 
de Groengrijs bus naar de Veluwe en 
bezoeken de mooiste plekken.
Prijs: € 12,50 bij minimaal 40 deelne-
mers, € 15,- bij minimaal 35 deelne-
mers.  

Opstapplaatsen en –tijden:
09.10 uur: De Mirandalaan

Door het klimaatakkoord van juni 
kan ongeveer worden voorspeld 
hoe het de komende vijf jaar in ons 
gebied zal verlopen. 

Op Zuidas worden relatief weinig 
gebouwen verwarmd met aardgas, 
zodat het daar best mee zal vallen. 
Nieuwbouw gaat meteen op elektra 
of warmte. De oudbouw van Buiten-
veldert is een andere zaak. Daar moet 
alles eerst worden geïnventariseerd en 
gestandaardiseerd, een landelijke klus 
waar installateurs en ambtenaren hun 
handen vol aan zullen hebben. 

Het moet volgens plan uiterlijk 31 de-
cember 2021 gereed zijn. De transitie 
kan daarom pas echt van start op 2 
januari 2022. Gelukkig hoeven de ei-
genaren van gebouwen nergens op te 
wachten. Zij kunnen ongestoord wer-
ken aan isolering en verduurzaming 
van hun appartementen, inclusief de 
collectieve voorzieningen. Alleen CV 
ketels op gas zijn een dilemma: hou-
den die het nog vol tot aan de transi-
tie? Helaas weet niemand dat want in 
de tekst van het klimaatakkoord staat 
niets over de volgorde van wijkaan-
pak. Amsterdam wil sneller zijn dan 

09.30 uur: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert: A.J. Ernststraat 112 
09.45 uur: Menno Simonshuis, 
Noordhollandstraat 17A 
Terug in Amsterdam ca. 17.00 uur
Deze tocht wordt mede mogelijk ge-
maakt door Stadsdeel Zuid

Voor informatie en boeken: 
www.groengrijs.com Geen internet? 
Bel Denise Junge 06-45 72 95 11 op di, 
wo, do en vr tussen 13.00 en 16.00 uur. 
Na het inspreken van de voicemail 
wordt u zo spoedig mogelijk terug-
gebeld.

de regering en heeft een eigen visie, 
die eind dit jaar moet leiden tot een 
‘definitieve routekaart.’

Volgende vraag: transitie naar wat? 
‘Naar elektra!’ was lang het standaard 
antwoord, maar dat is achterhaald. Het 
elektriciteitsnet raakt in hoog tempo vol, 
terwijl verhoging van capaciteit wordt 
gebruikt voor nieuwbouw, datacentra 
en het spoor. Warmtenet is tijdelijk uit 
de race want afhankelijk van het Am-
sterdamse Energie Bedrijf, thans in re-
paratie en de verkoop. Het zal voor of 
tijdens 2022 zijn zaakjes op orde moeten 
hebben, wat waarschijnlijk zal lukken 
omdat het een onmisbare functie heeft. 
Verder is de kans groot dat het inventa-
risatietraject uitloopt, met als gevolg dat 
de producenten meer tijd krijgen. 

Deelnemers gezocht voor 
wetenschappelijk onderzoek

Mensen die een depressie hebben of 
hebben gehad, kunnen last hebben van 
veranderingen in hun slaappatroon of 
sociale activiteiten wanneer hun stem-
ming slechter wordt. 

Zij gaan bijvoorbeeld meer of juist 
minder slapen of spreken minder vaak 
af met vrienden of familie wanneer zij 
zich somber voelen. In de RADAR-
CNS studie willen wij onderzoeken 
of het mogelijk is om terugval of ver-

ergering van depressieve klachten te 
voorspellen met gegevens over sociale 
activiteit en slaap, verzameld met een 
Fitbit horloge en smartphone apps. 

Meer informatie? 
Mocht u geïnteresseerd zijn in deelna-
me, dan kunt u contact opnemen met 
radar-cns@vumc.nl of 020-788 5676. 
Of bezoek onze website: 
https://www.radar-cns.org/depressie-
amsterdam

Op afstand meten en voorspellen van depressie en terugval  

Mensen die een depressie hebben of hebben gehad, kunnen last hebben van 
veranderingen in hun slaappatroon of sociale activiteiten wanneer hun stemming 
slechter wordt. Zij gaan bijvoorbeeld meer of juist minder slapen of spreken minder 
vaak af met vrienden of familie wanneer zij zich somber voelen.  
 
Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het doel 
van dit onderzoek is om uit te zoeken of gegevens over sociale activiteit en slaap, 
verzameld met een smartphone en bewegingsmeter, verergering van depressieve 
klachten kan voorspellen. Daarnaast willen we uitzoeken hoe het verzamelen van 
gegevens via de smartphone en bewegingsmeter over een langere periode door 
mensen ervaren wordt.  
 
Als u meedoet, duurt dat maximaal 24 maanden. U zult gedurende uw  
deelname een Fitbit dragen en een aantal apps op uw telefoon  
geïnstalleerd krijgen. Wij zullen u regelmatig vragen om een online  
vragenlijst en korte vragenlijsten op uw telefoon in te vullen.  
Ook vragen we u aan het begin en aan het einde van uw deelname langs 
te komen op onze onderzoekslocatie.  
 
Meer informatie?  
Mocht u na het lezen van deze flyer geïnteresseerd zijn in deelname, dan kunt u 
contact opnemen met radar-cns@vumc.nl of 020-788 5676. 
Of bezoek onze website: www.radar-cns.org/depressie-amsterdam 
 
Adres onderzoek locatie  
GGZ inGeest  
Oldenaller 1 
1081 HJ Amsterdam 

Deelnemers gezocht onderzoek 

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter Europees onderzoek, genaamd RADAR-CNS. Binnen dit grotere 
onderzoek worden ook de ziektebeelden epilepsie en MS bestudeerd. In Amsterdam wordt alleen onderzoek 
gedaan naar depressie. Zie voor meer informatie over RADAR-CNS: www.radar-cns.org en www.imi.europa.eu  
Deze folder bevat opvattingen van het RADAR-CNS consortium. De subsidiegevers (IMI, Europese Unie en 
EFPIA) zijn niet aansprakelijk wanneer gebruik gemaakt wordt van de informatie uit de folder. Dit werk heeft 
steun gekregen van de EU / EFPIA Joint Initiative for Drug Initiatives RADAR-CNS (subsidie nr. 115902). 
v1.1.1. dd. 14-06-2019 

Het kan allemaal worden opgelost 
door waterstof, de grote belofte. Aan-
gemaakt door zonne- en windenergie 
en met hulp van een superbatterij 
kan het aardgas vervangen, waardoor 
het gasnet en de CV ketels met een 
beetje aanpassing gewoon in gebruik 
kunnen blijven. De schrijvers van het 
klimaatakkoord schijnen daar ook zo 
over te denken, alleen duurt de tran-
sitie dan langer door research en kin-
derziekten. 

Uitgaand van dat scenario kan zo rond 
2030 iemand in overall bij je aanbellen 
om het net voor een dagdeel af te slui-
ten voor de omzetting naar waterstof-
gas. Als dat gebeurt maak er dan een 
feestje van, want je huis, je wijk en je 
stad worden duurzaam. Genieten. 

Ferry Wienneke  


