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‘Doe-mee’-democratie
 

Binnenkort kunnen bewoners zich ver-

kiesbaar stellen in hun woongebied voor 

de Stadsdeelcommissie lees ik in de krant. 

Na deelraden en bestuurscommissies is 

de Stadsdeelcommissie weer iets nieuws. 

In ieder van de tweeëntwintig commis-

sies waarin Amsterdam is opgedeeld 

zullen minimaal vier en maximaal zes 

burgers zitting nemen. Zij vertegenwoor-

digen de bewoners van de wijk, praten 

mee over de inrichting en geven gevraagd 

en ongevraagd advies aan het DB.  Am-

sterdam krijgt een ‘doe-mee’- democratie! 

Al lezend raak ik enthousiast. Zonnestra-

len buitelen de kamer in en doen een plan 

ontluiken. Het Commissielidmaatschap 

is mij op het lijf geschreven. Ik ben actief, 

energiek en praatgraag. De ideeën en ad-

viezen over en voor onze wijk tuimelen al 

rond in mijn hoofd. Ik zal als een brom-

vlieg rond de bestuurlijke hoofden zoe-

men en me niet laten wegslaan voordat 

alle wijkwensen verwezenlijkt zijn. 

Maar.. hoe word ik commissielid? 

Ik lees: een kandidaat -hoeft niet, maar 

mag wel, lid zijn van een partij. 

Mooi zo.

- moet gesteund worden door tien buurt-

genoten deugdelijk vermeld op een lijstje. 

Dat is ‘eitje’, wie zal er niet voor mij wil-

len tekenen? 

- moet gewaarmerkte ondersteuningsbe-

tuigingen op het lijstje hebben.

Pardon? Kippig lees ik de regel een paar 

keer over. Aan Google vraag ik de ene na 

de andere pagina op en eindelijk jawel, 

daar staat het: Heb je een buurtbewoner 

gevonden die jou wil steunen? Hij of zij 

moet daarvoor met een geldig legitimatie-

bewijs naar het Stadsloket om een onder-

steuningsverklaring te ondertekenen. Dit 

kan van 22 januari t/m 5 februari 2018, 

dat is namelijk de dag van de kandidaat-

stelling. Dan moeten de kandidatenlijst en 

de tien gewaarmerkte ondersteuningsver-

klaringen bij het Stadsloket binnen zijn. In 

de gauwigheid lees ik nog dat ik me moest 

registreren alvorens ergens aan te begin-

nen, maar toen waren ze me al kwijt. Heeft 

u meer uithoudingsvermogen?

 
Julius

COLUMN

Veel nieuwe namen bij verkiezing 
stadsdeelcommissie Zuid
 
Maar liefst 14 nieuwe namen zijn er 
geregistreerd waarmee bewoners in 
Zuid mee willen doen aan de verkie-
zingen voor een plek in de stadsdeel-
commissie Zuid. De gevestigde partijen 
in Zuid krijgen daarmee serieuze con-
currentie.

Op 21 maart zijn er niet alleen verkie-
zingen voor de gemeenteraad maar 
ook voor de stadsdeelcommissie, de 
opvolger van de bestuurscommissie 
Zuid. Het is belangrijk te weten dat 
als u op 21 maart voor de stadsdeel-

Verkiezingen stadsdeelcommissie Zuid  
commissie wil stemmen, dit alleen 
mogelijk is bij de stembureaus van 
Zuid. Voor het stemmen voor de ge-
meenteraad kunt u bij alle stembu-
reaus terecht.
Liefst 14 namen hebben zich gemeld 
en zijn aangenomen, zowel individu-
ele burgers als bewoners- of belan-
gengroepen. Waar zij voor staan en 
wat ze van plan zijn zal in campagne-
tijd blijken. 

Het overzicht van de geregistreerde 
namen vindt u op:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-
organisatie/bestuurscommissies/
nieuw-bestuurlijk/registraties

Schiphol: geen visie, geen regie

Dit jaar moet er een besluit worden 
genomen over de eventuele groei 
van Schiphol. Zeker acht gemeen-
ten rond Schiphol twijfelen, vol-
gens een onderzoek van de NOS, 
aan de betrouwbaarheid van de 
milieueffectrapportage (MER) die 
Schiphol heeft opgesteld
 
Uit deze MER zou moeten blijken of 
er groeimogelijkheden voor Schiphol 
zijn.  “Zolang wij niet merken dat de 
geluidsoverlast minder wordt, heb-
ben wij geen vertrouwen in bereke-
ningen die de indruk wekken dat het 
reuze meevalt met de overlast”, zegt 
wethouder Hans Bouma van de ge-
meente Uithoorn.  De hamvraag is of, 
gezien de risico’s, de geluidsoverlast, 
de vervuiling, de fijnstofuitstoot en de 
CO2 uitstoot, Schiphol nog wel maat-
schappelijk kan functioneren.

‘Ondoordacht en onhandig’
Over de MER is al veel te doen ge-
weest. Het onderzoek zou in 2016 
verschijnen. In het najaar van 2017 
presenteerde Schiphol enige cij-
fers waaruit, volgens de luchthaven,  
milieuwinst te concluderen viel. Op 
basis van die winst, een fraai eufe-
misme in dit verband, zou blijken dat 
er nog best groei mogelijk is voor de 
luchthaven. 

Maar Schiphol, dat geen overlast 
meet maar berekent, had een totaal 
verouderd rekenmodel gebruikt. De 
luchthaven werd meteen door toen-
malig staatssecretaris Dijksma op de 
vingers getikt. Ze noemde het ‘on-
doordacht en onhandig’. Bovendien 
werkt Schiphol met gemiddelden en 
daar koop je op lokaal niveau niets 
voor. Als er midden een nacht een 

toestel overkomt is in een keer de 
hele wijk wakker.

‘Onvolkomenheden’
Wat er nu rond de openstelling van 
vliegveld Lelystad gebeurt is verge-
lijkbaar. Door het overvolle lucht-
ruim moeten vliegtuigen Lelystad 
laag aanvliegen. In de oorspronkelij-
ke MER beweert Schiphol, dat eige-
naar is van Lelystad, dat het met de 
geluidsoverlast wel mee zal vallen. 
Maar een actiegroep die alles doorre-
kende heeft dit doorgeprikt. Dijksma 
gaf toe dat er ‘onvolkomenheden’ in 
de MER zitten.

Wilde claims
Schiphol zegt dat de grens van 
500.000 (in 2017 totaal 496.747 vluch-
ten) vliegbewegingen achterhaald is 

Hans Wamsteeker

omdat de toestellen stiller, ook een 
aardig eufemisme, zijn. Maar vlieg-
tuigen worden pas na 30 jaar econo-
misch afgeschreven dus die stillere 
toestellen zijn er nauwelijks. Ook gro-
tere toestellen bieden geen soelaas 
want luchtvaartmaatschappijen zijn 
alleen geïnteresseerd in volle toestel-
len en niet in hun omvang.
Al de wilde claims van Schiphol slaan 

nergens op. Mede gezien de totaal 
onverantwoorde CO2 uitstoot van de 
luchtvaart is het verstandig de groei 
van Schiphol te stoppen. Oud-minister 
Winsemius heeft niet toevallig gezegd 
dat we ‘GeSchiphold worden’.

Visie of polderen?
De nieuwe minister van Nieuwen-
huizen werkt aan een Luchtvaartnota 
die vooruit moet kijken naar 2040. Ze 
maakt nu een kennismakingsronde 
en bezoekt ook de Omgevingsraad 
Schiphol. Daarin zitten behalve de 
luchtvaartsector en de gemeentes ook 
een aantal burgers, onder voorzitter-
schap van Hans Alders. De besluit-
vorming in die raad is volgens veel 
gemeentes ondoorzichtig en te veel 
beïnvloed door Schiphol. Dat overleg 
heeft zijn tijd gehad.
Van de nieuwe minister wordt ver-
wacht dat er een visie op de ontwik-
keling van de luchtvaartsector in Ne-
derland komt. Oud staatssecretaris 
Dijksma merkte eind vorig jaar op 
dat de experts op luchtvaartgebied op 
het ministerie wegbezuinigd zijn. Er 
worden nu duurbetaalde consultants 
ingehuurd.
Voorlopig preekt iedereen voor ei-
gen parochie en ontbreekt het aan 
betrouwbare cijfers en een visie. De 
nieuwe minister wil ‘minder polde-
ren’ en zal wel stoppen met de Om-
gevingsraad Schiphol. 
We zullen zien.

Op de hoogte blijven van de acti-

viteiten in het Huis van de Wijk?

Volg ons op Facebook! Typ in de zoekbalk  

van Facebook:  

@huisvandewijkbuitenveldert

Luchthaven Schiphol



2 Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt februari 2018

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.
Vraag naar de advertentiemoge-
lijkheden en de gunstige tarieven 
bij het Wijkontmoetingscentrum.

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.wocbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op  
dinsdag 27 februari 2018. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
12 februari voor 17.00 uur.

Wij bezorgen bij u thuis

Wijn en gedistilleerd

Vaste lage literprijzen
Famous Grouse € 17,50

Ketel 1 jonge jenever € 13,50

Wijnhandel
The Art of Wines

A.J. Ernststraat 665
1082 LG Amsterdam
020 644 67 67
info@theartofwines.nl
www.theartofwines.nl

COMMENTAAR UIT DE WIJK

In deze rubriek kunnen brieven of de-
len van brieven opgenomen worden 
waarin bewoners, ondernemers of 
andere actieven uit Buitenveldert  hun 
mening kenbaar maken. 

Oproep
Heeft u een uitgesproken mening of 
idee over iets dat in Buitenveldert ge-
beurt of dat invloed heeft op het wo-
nen/werken in Buitenveldert? Of dat 

nou gaat om kinderen, kerosinedam-
pen,  jongeren, opheffen haltes of an-
dere wijzigingen OV, kunst, verkeer, 
onderwijs, werk, winkelgebieden, 
etc., u bepaalt. 
U kunt uw schriftelijke bijdrage van 
maximaal 250 woorden mailen naar 
wijkkrantredactie@gmail.com. De re-
dactie bepaalt of tot plaatsing wordt 
overgegaan en behoudt zich het recht 
voor om bijdragen in te korten.

Linda Schot, gebiedsmakelaar Zuidas

Markant Wooncomplex

Geachte Redactie

In de Wijkkrant van januari 2018 nr.1, 
die ik altijd zeer nauwgezet en met 
plezier lees, plaatst U op blz. 3 een 
klein stukje met fotootje onder de 
Kop: Markant Wooncomplex. Als ik 
me niet vergis is dit overgenomen van 
een Persbericht van de Kroonenberg 
Groep. Het allerbelangrijkste heeft U 
helaas vergeten en dat is dat dit woon-
complex ruim 75 meter hoog gaat 
worden, een echte Wolkenkrabber dus 
en 3x zo hoog als de flatgebouwen die 
nu aan de van Nijenrodeweg staan!!!!! 
Wat is daar zo markant aan? U zult be-
grijpen dat een heleboel bewoners van 

Buitenveldert hier helemaal niet blij 
mee zijn, om niet te zeggen faliekant 
tegen, zo bleek op een door de Kroo-
nenberg Groep belegde vergadering 
onlangs in het Huis van de Wijk.
Misschien is het mogelijk dat U de 
tegenstanders van dit Wooncomplex 
in de volgende Wijkkrant van februari 
ook de gelegenheid geeft om hierop te 
reageren?? Bij voorbaat dank voor Uw 
medewerking.

Paul van Oostendorp

Markant Wooncomplex
(Bruynzeellocatie)

Wij zijn met meerdere mensen fel te-
gen de bouw van een enorme woon-
toren in onze wijk. Op het moment 
zijn we bezwaarschriften aan het ver-
zamelen van omwonenden. Omwo-
nenden hebben totaal geen informatie 
van het Stadsdeel gekregen in deze.
De firma Kroonenberg heeft voor een 

Brieven

info avond gezorgd. Op herhaalde 
vragen hebben wij tot nu toe geen 
adequaat antwoord gekregen. Dit 
getuigt van een zekere minachting je-
gens de bewoners van de betreffende 
buurt. Het bestemmingsplan (2013) 
voorziet in een gebouw van maximaal 
30 meter.  Het te bouwen complex 
voldoet niet aan de eisen voor goed 
verdeelde huren. Met een verdeling 
van 40 procent middenhuur en 60 
procent vrijesector heeft men een on-
gelijke verdeling. Op deze manier ma-
ken wij van onze wijk een Elitewijk.

L. Eliasar Assumburg 138 
loes.eliasar@gmail.com
B. Altelaar Assumburg 100 
bertculinairconsultancy@hotmail.com

Open vuilnisbakken 

Geachte gemeentemedewerkers, 

Ik loop frequent een rondje door 
de buurt en ben niet te beroerd om 
zwerfafval in de vuilnisbak te depone-
ren. Echter is mijn goedbedoelde actie 
vaak van korte duur. Wat ik niet be-
grijp is waarom de gemeente gekozen 
heeft voor open vuilnisbakken in een 
omgeving met zoveel vogels! 
Zij zijn wellicht de grootste vervui-
lers geworden. Op diverse plekken is 
de omgeving van de vuilnisbak een 
vuilnisbelt geworden. Vogels kunnen 
helaas niet aangesproken worden op 
hun gedrag. 
Gaat de gemeente in 2018 wat aan 
doen om het vuil in de bakken te be-
schermen tegen vogels?

Mvg S. Elward

Het gaat goed met 
Buurtzorg in Buitenveldert

Even voorstellen

Ik ben Linda Schot. Ik ben net als ge-
biedsmakelaar Zuidas bij het stadsdeel 
Zuid in dienst getreden. Gebiedsma-
kelaar Zuidas is een erg ambtelijke 
term maar dat betekent dat er ik ben 
voor de bewoners, de ondernemers en 
de bezoekers van Zuidas. Als u ideeën, 
vragen of klachten hebt dan kunt u bij 
mij terecht en dan ga ik kijken hoe ik 
verder kan helpen.

Ik ben al langer bij de stad Amsterdam 
in dienst en ik heb ontdekt dat ik het 
hartstikke leuk vind om mensen, die de 
stad soms ondoorzichtig vinden, verder 
te helpen. Aan te geven waar mensen 
moeten zijn. Te zorgen dat mensen goed 

U kent Buurtzorg als een actief en 
goed bekendstaand thuiszorgteam in 
Buitenveldert. Het team van Buurtzorg 
is zo hard gegroeid dat het letterlijk 
uit z’n voegen barst. Het kantoor op 
de Frieslandstraat 2B is veel te klein 
geworden. Door het team te splitsen 
kunnen beide teams groeien en aan 
meer mensen in Buitenveldert des-
kundige en betrokken thuiszorg bie-
den. Het gaat om verzorging en ver-
pleging.
 
Onze vestiging in het Medisch Cen-
trum Zwaansvliet zal de contacten en 
samenwerking met de verschillende 
disciplines ten goede komen, waar-
door wij de bewoners van Buitenvel-
dert nog beter van dienst kunnen zijn.

geholpen worden en dat er samenge-
werkt wordt aan een betere buurt. Ik 
zie graag resultaten en zie ook graag 
dat mensen zich verbonden voelen. 
Ik heb een scala aan interesses, ik heb 
kunstgeschiedenis gestudeerd en een 
tijdje bouwkunde in Delft gedaan. De 
ontwikkeling van de stad Amsterdam 
vind ik heel interessant. Ik kijk naar hoe 
mensen zich in de stad bewegen, hoe 
ze gebruikmaken van de stad. Ik kan 
enorm genieten van het lopen door de 
straten van de stad en het kijken naar de 
gevels, het groen en het water.

U kunt mij bereiken via: 
l.schot@amsterdam.nl

Team Buurtzorg Buitenveldert 
Oost blijft op: Frieslandstraat 2B, 
1082 TN Amsterdam: tel.: 06-
20692494
 
Team Buurtzorg Buitenveldert 
West zit in het Medisch Centrum 
Zwaansvliet 
Zwaansvliet 5, 1081 AP Amsterdam, 
tel: 06-83800002

De officiële opening van het medisch 
centrum zal in mei plaatsvinden.

U kunt ons op bovenstaande adressen 
bereiken of een e-mail sturen naar:
margrietvvliet@buurtzorgnederland.
com

Het nieuwe Van der Valk Hotel in Zuidas (artist impression) 

Van der Valk Hotel 
in Zuidas    

Aan de oostelijke kant van Zuidas, 
pal naast de zendmast van KPN , 
verrijst een nieuw viersterren Van 
der Valk Hotel. Naast de 238 hotel-
kamers biedt het ruimte aan restau-
rants, congresfaciliteiten, een spa en 
wellnessruimte.

Het krijgt een driehoekige vorm, 
met opvallende inhammen, in totaal 
veertien bouwlagen. Op de begane 
grond komt een café. De eerste vier 
lagen zijn bestemd voor parkeren. 
Daarboven komen de hotellobby en 

een restaurant. De zesde verdieping 
is bestemd conferentie- en vergader-
ruimten. Vanaf laag zeven komt het 
hotel, met bovenin het wellness-
centrum. De gunstige locatie maakt 
het hotel makkelijk bereikbaar voor 
gasten, waaronder de bezoekers van 
het European Medicines Agency dat, 
naast het hotel, in 2019 zijn deuren 
zal openen.

Het hotel richt zich op zakenlui, om-
wonenden en lokale bedrijven om er 
te eten, feesten en vergaderen.
Wanneer de eerste gasten verwel-
komd zullen worden is nog niet be-
kend.

Hans Wamsteeker
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 in Buitenveldert

met veel plezier en gedrevenheid 
door haar beoefend. Wegens een ern-
stig gebroken rechterpols, die zij een 
jaar niet gebruiken kon, lag haar tex-
tiel- en schilderwerk noodgedwon-
gen stil. Zij besloot desondanks te 
blijven tekenen, dus dagelijks oefen-
de zij linkshandig en maakte zich zo 
de techniek eigen.  Gelukkig kan zij 
nu na een geslaagde operatie in vorig 
najaar weer met extra gedrevenheid 
verder met genaaide werken en schil-
deren wijden.

Perspectief in stof
In het atelier op de bovenverdieping 
staat de naaimachine op de werkta-
fel, alle kleuren garen en volle krat-
ten met alle kleuren en soorten lapjes 
en stoffen staan klaar om verwerkt te 
worden in gelaagde textiele werken. 
Voor de ondergrond gebruikt Marijke 
wit katoen, waarop zij eerst de lichtst 
gekleurde stukjes stof en dunne ge-
stikte lijnen naait. Laag voor laag 
gebruikt ze steeds donkerder kleu-
ren en stevigere lijnen, zodat diepte 

Altijd bezig met textiel

Wanneer ik voor de voordeur van het 
huis van Marijke van Oostrum sta, 
hoef ik niet aan te bellen, want de 
honden geven luid blaffend aan dat 
er bezoek is. Marijke opent de deur en 
nadat ik door de honden besnuffeld 
en als goed volk gekeurd, nemen we 
plaats in de woonkamer. Ze heeft haar 
atelier aan huis en maakt daar met de 
naaimachine elke dag haar “genaaide 
bosschetsen”. 
Inspiratie hiervoor doet zij op in het 
nabij gelegen Amsterdamse Bos, 
waar ze meerdere keren per dag 
wandelt met de honden en het bos-
landschap en sfeervolle details foto-
grafeert. Om met goed weer in het 
bos plein-air te kunnen schilderen 
heeft ze op haar fiets grote kratten 
gemaakt om haar olieverf, ezel en 
verdere schilderbenodigdheden mee 
kunnen nemen. 

Doorzetter 
Marijke studeerde aan de Gerrit Riet-
veld Academie op de afdeling Textiel, 
ontwierp hierna dessins voor de Bij-
enkorf en enkele jaren later volgde zij 
een opleiding aan het Amsterdams 
Instituut voor de Schilderkunst. Bei-
de kunstvormen worden nog steeds 

Gerdi Wind

Ferry Wienneke       

en perspectief ontstaan. Het formaat 
van deze genaaide bosschetsen is vrij 
klein, 23 x 29 cm. De “lapjes”, zoals zij 
ze noemt, worden niet ingelijst, zodat 
het ook inderdaad lapjes blijven en 
aan de muur vastgemaakt met kleine 
spijkertjes of tape, zodat alle details 
zichtbaar blijven. Ze heeft plannen 
voor een zeer grote versie, waarvoor 
de ruimte in het atelier aangepast 
moet worden om het aan de wand te 
kunnen bevestigen. Verrassend is dan 
het stapeltje met genaaide portretjes 
van hond Bodza dat op de werktafel 
ligt, in bruin met zwarte lijnen staat 
de viervoeter in allerlei houdingen 
uitgebeeld op lapjes zo groot als een 
ansichtkaart.

Exposities
Marijke van Oostrum heeft al een 
flink aantal exposities op haar naam 
staan, zoals in de laatste 5 jaar in het 
Jan van der Togt Museum, Keizer 
Karel Galerie in Amstelveen, Galerie 
WGkunst, Kunstroute Aalsmeer, Tri-
ennale Cobra Museum 2010 en 2014 
en 3x de Zomer Expo in het Gemeen-
temuseum in Den Haag. In novem-
ber zal Marijkes werk in Naaldwijk te 
zien zijn.

Afbeeldingen en informatie vindt u 
op www.marijkevanoostrum.nl, op 
haar facebookpagina en met name op 
Instagram vindt u veel foto’s. 
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KORTAF
Lustrum met BIRDS

Kunstgroep Buitenveldert viert haar 
eerste lustrum met de tentoonstelling 
BIRDS op Buitenplaats Wester Amstel. 
Op 3 en 4 februari kunt u van 11 tot 17 
uur alle fraaie en vreemde vogels be-
wonderen op de Amsteldijk Noord 55.
Opening van deze feestelijke gebeurte-
nis zal verricht worden door Sebastiaan 
Capel, voorzitter van het Dagelijks Be-
stuur van stadsdeel Zuid op 3 februari 
om 13.45 uur.

Gym in het Amstelpark 
Op maandagmiddag 

Sinds 2 jaar is er in het Amstelpark een 
wandel-gymgroep die bestaat uit vrou-
wen en mannen die bij goed weer we-
kelijks op maandagmiddag wandelen 
en oefeningen doen. De leeftijd varieert 
van 60 tot 90 jaar. Het park daagt u uit 
om te bewegen in de vrije buitenlucht.
Er is altijd wat te zien en ongemerkt ben 
je met een gezellige groep een uur ac-
tief bezig, in je eigen tempo. Heeft dit u 
nieuwsgierig gemaakt?  Kom dan gerust 
eens een keertje proberen. Wij starten 
’s middags om 3 uur bij de hoofdingang 
van het Amstelpark. Voor meer infor-
matie: 06 - 3032 1525 (vraag maar naar 
Paola).

Belastingspreekuur
Op 22 februari a.s. van 19.00 tot 20.00 
uur start Jeffrey Mascarenhas weer met 
zijn maandelijkse belastingspreekuur in 
het Huis van de Wijk. Bewoners kun-
nen op deze inloopavond terecht met 
hun vragen over Inkomstenbelasting en 
Vennootschapsbelasting. Tevens worden 
vragen over aangiften beantwoord en 
adviezen op fiscaal terrein, toeslagen en 
belastingaanslagen gegeven.

Algemene Hulpdienst Buitenveldert

Hulp nodig of hulp geven in Buiten-
veldert 
met o.a. vervoer, klusjes, boodschappen, 
administratie?
Laat het ons weten. Onze vrijwilligers 
staan voor u klaar!

ALGEMENE HULPDIENST 
 BUITENVELDERT: 020-6444044.
Op werkdagen bereikbaar van 9.30-
12.30 uur
Email: 
meldpost@hulpdienstbuitenveldert.nl

Marijke van Oostrum in haar atelier

Wij zoeken steungezinnen  
in Buitenveldert

Het Huis van de Wijk  
heeft plannen

Het werk van Buurtgezinnen.nl
Gezinnen die overbelast zijn (vraag-
gezinnen) worden door Buurtgezin-
nen.nl gekoppeld aan gezinnen in de 
buurt die ondersteuning willen geven 
(steungezinnen). Steunouders zijn er-
varen ouders, die graag een ander hel-
pen. Zij ontlasten het vraaggezin door 
te ondersteunen bij de opvoeding. 
Het vraaggezin en steungezin maken 
onder leiding van Buurtgezinnen.nl 
afspraken over de inhoud van deze 
ondersteuning. 

Steungezin gezocht voor 2 jongetjes 
van 4 jaar
In Buitenveldert zoeken wij op korte 
termijn voor een vrolijke tweeling van 
4 jaar één (of twee) steungezinnen. 
Voor deze jongens uit een Arabisch 
gezin zou het geweldig zijn als zij 
met een bepaalde regelmaat kunnen 
worden opgevangen door een ander 
gezin, met of zonder kinderen. Het 
gezin heeft hier geen familie of vrien-
den om op terug te kunnen vallen. En 
dan kan het opvoeden van twee le-

In het gebiedsplan 2018 van Stadsdeel 
Zuid, dat door de deelraad op 21 de-
cember 2017 is goedgekeurd, staat on-
der meer de volgende tekst: 

‘Het Huis van de Wijk Buitenveldert 
heeft een belangrijke sociale functie, 
met name als trefpunt voor ouderen. 
Daarnaast vervult het een stimule-
rende rol bij bewonersinitiatieven. Het 
Huis van de Wijk wil meegaan met de 
ontwikkelingen en zijn aanbod meer 
afstemmen op nieuwe bewoners-
groepen, zoals internationals, jonge-
ren, ondernemers en studenten. Om 
de bekendheid bij deze groepen te 
vergroten wordt er een gerichte com-
municatie- en marketingcampagne 
opgezet, onder meer via sociale media. 
De wijkkrant wordt voortaan ook ver-
spreid in Zuidas.’

De inhoud schetst een belangrijke 
koerswijziging met ingrijpende gevol-
gen. Omdat alleen de bovenstaande 
tekst beschikbaar was moest flink 
worden gespeculeerd om het uit te 
werken.
Vele varianten zijn denkbaar.

De organisatie zal ongetwijfeld digi-
taal zijn, met kleine flexibele locaties 
bij de doelgroepen. Te denken valt aan 
winkelpanden met zinvolle openings-
tijden. De internationals zijn bijzon-

vendige jochies een pittige taak zijn. 
Vader spreekt goed Nederlands, is 
ook al langer in Nederland, maar voor 
moeder, die hier korter is maar wel 
naar Nederlandse les gaat, is dat nog 
moeilijk. Daarom wordt thuis liefst 
Arabisch gesproken. 

De tweeling heeft een taalachterstand 
en zit daarom op het speciaal onder-
wijs.
De jongens houden enorm van ravot-
ten. Hun ouders omschrijven de jon-
gens als ‘lief, maar druk’

Wij zijn, voor deze tweeling, op 
zoek naar:
• een Nederlands (sprekend) gezin of 

echtpaar in Buitenveldert;
• waar de jongens elke week een 

middag mogen komen spelen;
• waarvan de ouders mee willen den-

ken over de uitbreiding van het net-
werk van dit gezin;

• en die het een leuke uitdaging vin-
den ook eens met deze ouders te 
sparren over de opvoeding.

Aanmelden 
Aanmelding van een steungezin kan 
door een mailtje te sturen aan de co-
ordinator Anjo van Hout: 
anjo@buurtgezinnen.nl. 
Zij neemt dan zo snel mogelijk con-
tact op. Ook via www.buurtgezinnen.nl 
kunnen steungezinnen zich aanmel-
den. Aanmeldingen van steungezin-
nen voor andere vraaggezinnen zijn 
ook van harte welkom.

der; volgens Het Parool gaat het om 
kenniswerkers die gemiddeld acht 
jaar blijven, met Engels als voertaal. 
De bereidheid om vrijwilliger te zijn 
zal zich bijna zeker beperken tot de 
eigen levenssfeer, met kortlopende 
verplichtingen. Welzijn voor onderne-
mers valt moeilijk te bedenken. Wel-
zijn voor jongeren en studenten be-
staat al. Wat is het voordeel als alles bij 
het Huis wordt ondergebracht? Mo-
gelijk betere samenhang, een steeds 
terugkerende wens van Stadsdeel 
Zuid. In dat geval kan worden gedacht 
aan een team van vijf programma co-
ordinatoren, in één kantoor. 

De gerichte communicatie- en mar-
ketingcampagne kan worden uitge-
voerd door enthousiaste professionals 
en vrijwilligers, voorzien van kennis 
en ervaring, overal en ruim aanwe-
zig. Zij kunnen de pioniers zijn van 
de volgende generatie bestuurders, 
de kern van een krachtige organisatie 
voor het hele gebied. 

Vervolgens wordt een haalbaarheids-
onderzoek gedaan. Is de uitkomst 
positief, dan volgt een plan dat weer 
leidt tot een subsidieaanvraag, hal-
verwege 2018. De uitslag van de ge-
meenteraadsverkiezingen zal het pro-
ject beïnvloeden. Gaat alles goed, dan 
kan worden gestart op 2 januari 2019, 
een woensdag. Ik kom kijken. 
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Voor je het weet, heb je een date!
Valentijnsdag 17 februari 2018

Dit jaar viert De Nieuwe Poort, huis 
voor ontmoeting en inspiratie in Zui-
das, het tienjarig jubileum van het 
unieke concept; Valentijnsdag. Valen-
tijnsdag is een evenement om de een-
zaamheid onder ouderen te bestrijden. 

Young professionals van de Zuidas 
en senioren gaan met elkaar op date 
in Amsterdam. De senioren kunnen 
kiezen uit verschillende verrassende 
uitjes. Deelname is voor hen gratis.
Een ontzettend gezellige dag vol bij-
zondere en liefdevolle ontmoetingen 
en lekker eten.

Na een spannend kennismakingsspel 
waarbij ouderen en jongeren aan el-

kaar gekoppeld worden, kiezen de 
koppels een uitje dat bij hen past. Van 
varen in een rondvaartboot tot een 
zelf bedacht uitje van de young pro-
fessionals, bijna alles is mogelijk. 
Er zijn ook leuke mogelijkheden voor 
mensen met een beperkte mobiliteit.
Afsluitend staat er in de Nieuwe Poort 
voor iedereen een borrel klaar.

Voor senioren is Valentijnsdag bij De 
Nieuwe Poort een moment om onder 
de mensen te zijn en iets te doen wat 
zij in hun eentje niet zouden durven 
of kunnen. Voor young professionals 
biedt deze dag een unieke kans om 
uit de dagelijkse realiteit van werk en 
prestaties los te komen en hun maat-
schappelijke betrokkenheid te ver-
groten.  Voor de senioren zijn er geen 

kosten aan verbonden want de jonge-
ren trakteren!

Programma 17 februari
12.00 uur – 18.00 uur
De Nieuwe Poort
Claude Debussylaan 2, Amsterdam

12.00 uur 
Welkom & lunch Matchingspel
14.00 uur       
Activiteiten op diverse locaties
18.00 uur       
Borrel in De Nieuwe Poort 

Aanmelden:
Online, via de website 
www.denieuwepoort.org
Telefonisch: Dynamo (020) 462 84 62
De Nieuwe Poort (020) 337 69 19

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

020 -  642 28 35
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

Meer informatie en tarieven:

Lezing?
Huur een zaal 

in het Huis van de Wijk!

theaterzaal - café - stamzaal  

ONDERNEEM het IN JE WIJK

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

Het Marius Ten Catehof aan de Van 
Nijenrodeweg, een wooncentrum 
voor 55-plussers met meer dan 300 
woningen heeft een gemeenschappe-
lijke ontmoetingsruimte waar vrijwil-
ligers activiteiten organiseren voor de 
bewoners. Voor veel bewoners, vooral 
alleenstaanden, is het een fijne plek 
om te wonen.

Er zijn gelukkig veel vrijwilligers 
onder de bewoners die van alles or-
ganiseren, zoals een maandelijkse 
borrelmiddag, een wekelijkse klaver-

Bewoners voor bewoners 

jasmiddag, bingo en Meer Bewegen 
Voor Ouderen met daarna koffiedrin-
ken. Allemaal activiteiten om mensen 
met elkaar in contact te brengen en 
eenzaamheid tegen te gaan. 
Er is nu een wekelijks spreekuur van 
samenwerkende zorgorganisaties 
waardoor problemen zoals huurach-
terstand eerder worden gesignaleerd 
en bewoners op tijd doorverwezen 
kunnen worden naar instanties die 
hen kunnen helpen.

Langer zelfstandig wonen
Het stadsdeel heeft de hulpverlenen-
de partijen bij elkaar gebracht zodat 
de hulpverlening in het Marius Ten 
Catehof beter aansluit bij de behoef-
ten van de bewoners en problemen 
eerder gesignaleerd worden. Op die 
manier kunnen ouderen langer zelf-
standig blijven wonen. 
Voor meer informatie en activiteiten 
in beeld kunt u terecht op 
www.mariustencatehof.nl
 

Buitenveldert is sterk vergrijsd, ruim 
een kwart van de bewoners is ouder 
dan 65 jaar. Ook het aandeel ‘oude 
ouderen’ van boven de 80 jaar is groot 
(10% in Buitenveldert-West en 13% in 
Buitenveldert-Oost versus 3% gemid-
deld in Amsterdam). Zomaar een paar 
gegevens uit de ‘gebiedsanalyse’ van 
de gemeente Amsterdam uit 2016.

Met zoveel ouderen in de wijk zijn 
gezondheid en mobiliteit belangrijke 
thema’s. Dat mobiliteit hoog op de 
agenda staat blijkt ook uit onder-
zoeksrapport ‘Ouderenvriendelijk 
Buitenveldert Op Maat’ dat onlangs 
verscheen. Mobiel zijn betekent voor 
oudere Buitenveldenaren dat ze soci-
ale contacten kunnen onderhouden 
en in de samenleving kunnen blij-
ven participeren, ondanks groeiende 
kwetsbaarheid en afhankelijkheid. 
Geen activiteit zonder mobiliteit. 

De vraag hierbij is: hoe kunnen de 
inwoners actief meehelpen bij het 
vinden van oplossingen die bijvoor-
beeld de mobiliteit van ouderen ver-
beteren of zorgen voor een groenere, 
gezondere wijk? Hoe ziet de ideale 
buurt er eigenlijk uit? Hiervoor heeft 
de gemeente Amsterdam samen met 
onderzoeksinstituut Waag Society een 
viertal ontmoetingen in het Huis van 
de Wijk georganiseerd onder de noe-
mer ‘Spaar de Buurt’.

In deze bijeenkomsten krijgen buurt-

Zondag 25 februari is er in het Huis 
van de Wijk Buitenveldert een interac-
tieve bijeenkomst ‘Een nieuwe kijk op 
voeding’ waarin we vanuit een nieuwe 
benadering aandacht geven aan onze 
voedingspatronen.

‘Voeding heeft een grote invloed op 
ons gedrag en emoties en ook anders-
om. Hoe doorbreken we deze cirkel?’

Deze middag biedt een eerste inspi-
ratie om liefdevol naar jezelf en je ge-
drag met voeding te kijken en kan je 
ondersteunen om meer vitaliteit, ple-
zier en welzijn te gaan ervaren.
Entree 5 euro (inclusief thee met ori-
ginele versnapering) Aanmelden: 
ilja.kleintjes@gmail.com 
Meer informatie: 
sylvia.n.brinkman@gmail.com

Een nieuwe 
kijk op voeding

bewoners de ruimte om mee te den-
ken over de toekomst van Buiten-
veldert. Interessante sprekers lichten 
de thema’s toe, mooie voorbeelden 
zorgen voor inspiratie en in creatieve 
workshops wordt vormgegeven aan 
een gezonde en duurzame wijk.

Ook wordt samen met de bewoners 
een app bedacht die de mobiliteit van 
bewoners kan vergroten en tegelij-
kertijd met spaaracties en aanbiedin-
gen het leven in de buurt fijner maakt. 

Wilt u meedenken over de buurt? De 
volgende bijeenkomst is op 5 febru-
ari van 10.00-13.00 uur en gaat over 
‘Gezonde keuzes maken’. De vierde 
dag op 12 februari en heeft als thema 
‘Spelenderwijs naar een duurzame 
buurt’. De toegang is gratis en inclu-
sief een lunch. U bent van harte wel-
kom.
Meer informatie en aanmelden: 
waag.org/buitenveldert.

Programma v/d 
gezamenlijke 

Kerken

Thomaskerk 
Prinses Irenestraat 36, telefoon: 673 81 71
www.thomaskerk.nl
Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur:
  4 februari   -  Ds. W. Klouwen 
11 februari   -  Ds. E.J. de Wijer
18 februari   -  Ds. E.J. de Wijer, boekentafel
25 februari   -  Ds. A. van Ligten

ThomasFilm  “Carnage” van Roman Polanski, 
vrijdag 23 februari 2018 om 19.30 uur, toegang € 
7,50 incl. koffie/thee en een drankje.
ThomasOpen Lunchconcerten:
  6 februari   -    Domenica strijktrio 
20 februari   -    Het Grachtentrio
Aanvang 12.30 uur, toegang gratis.
Info concerten:  www.thomasopen.nl

Pelgrimskerk 
Van Boshuizenstraat 560 
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu
Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur,                                                                                      
04-02   -  Ds. S.L. Schoch, cantatedienst
11-02   -  Ds. H.U. de Vries
18-02   -  Ds. H.U. de Vries 
25-02   -  Ds. D.J.H. Wolse 
04-03   -  Ds. H.U. de Vries  

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. 
04-02   -  Pastor M.Schneeberger                                                     
11-02   -  Pastor A. Koot                     
14-02   -  Pastor Ph. Kint (19.00 uur, Aswoensdag)
18-02   -  Pastor Ph. Kint
25-02   -  Pastor A. Koot en E. v.d. Zande
 
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 communieviering op dinsdag.
Daarna is er o.l.v. pastor Kint een geloofsgesprek 
in de pastoreskamer.  Elke woensdag om 9.00 uur: 
oecumenisch morgengebed (getijdengebed)

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.

Bethel Pinksterkerk
Van Boshuizenstraat 652
1082 BA Amsterdam (Buitenveldert)
Voor overige informatie: www.bpk-randstad.nl

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.

Hoe geef je betekenis aan moeilijkheden in een 
kinderleven?  Lezing door schrijfster Désanne van 
Brederode op donderdag 15 februari, 20.15-22.00 
uur: een zoektocht aan de hand van persoonlijke 
ervaringen en de inspiratie die ze vond in het 
werk van de Duits-Joodse kunstenares Charlotte 
Salomon (1917-1943). Kosten €5.

Samen werken aan de  
toekomst van Buitenveldert
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Cisca Griffioen

Amsterdam groeit. Het aantal in-
woners neemt steeds toe tot nu 
al meer dan 850.000 en verwacht 
wordt dat hieraan voorlopig geen 
einde zal komen.   

Heel veel mensen willen in Amster-
dam wonen en/of werken. We zien 
dat terug in de oververhitte woning-
markt, waarin het met name voor 
jonge mensen bijna onmogelijk is 
een betaalbaar huis te vinden. In Zui-
das worden veel woningen gebouwd, 
maar dat is lang niet genoeg. Behalve 
betaalbare woningen moeten er ook 
genoeg voorzieningen zijn: onderwijs 
op alle niveaus, medische instellingen 
en cultuur. Amsterdam is aantrekke-

Hoe groen wordt Zuidas? 

lijk om het kleinschalige karakter en 
een flinke hoeveelheid voorzieningen. 
Maar ook de inrichting van de open-
bare ruimte is bepalend voor het ka-
rakter en de sfeer in de stad. Amster-
dam heeft een flink aantal parken die 
in toenemende mate gebruikt worden 
als buitenruimte voor bewoners en 
bezoekers. 

Het DokDakpark
Als we naar Zuidas kijken zien we het 
Beatrixpark als groene long tussen de 
bebouwing, het Amstelpark en het 
Gijsbrecht van Aemstelpark op een 
steenworp afstand en het Amster-
damse Bos ook op loopafstand. De 
omgeving lijkt dus heel groen, maar 
een blik op de skyline van Zuidas laat 
vooral hoge stenen gebouwen zien. In 
de Visie Zuidas 2016 wordt voorzien 
dat elk deel van Zuidas een postze-
gelparkje krijgt en dat er daktuinen 
zullen komen. 

Ook werd voorgesteld een Daklaan 
te maken, die ruimte zou bieden aan 
fietsers en voetgangers en die direct 
toegang zou bieden tot de fietsen-
stallingen aan de Noordzijde.  Maar 
het ontwerp voor de Daklaan bleek 
niet haalbaar, omdat de gecombi-
neerde uitvoering met de aanleg van 
het DOK zou leiden tot vertraging en 
heel hoge kosten. Dus heeft het col-
lege van burgemeester en wethou-

ders 9 januari besloten het plan om te 
buigen naar het DokDakpark. Dit zou 
een park moeten worden op het dak 
van de voorzieningen aan de Noord-
zijde van het Station tussen de Beet-
hovenstraat en de Parnassusweg. Dit 
park wordt via voetgangersbruggen 
verbonden richting Beatrixpark en het 
plein bij de Rechtbank aan de Parnas-
susweg. De bedoeling is dat het groen 
aan de Noordzijde van het Station een 
geheel vormt waarin je kunt wande-
len. Het fietspad is dus uit de plannen 
verdwenen. 

Groen moet uitgangspunt zijn
In dezelfde vergadering heeft het col-
lege van B en W besloten het Groei-
fonds Groen op te heffen. Dit fonds 
was bestemd voor groenvoorzienin-
gen ter compensatie van de bouw 
van Zuidas. De bloembakken wer-
den hieruit betaald. Het geld voor dit 
fonds wordt overgeheveld naar het 
tegelijk goedgekeurde Plan voor een 
groene Zuidas. Ook het Herplant-
fonds voor al de gekapte bomen valt 
hieronder. We zullen de komende tijd 
zien waar dit allemaal toe leidt. 

Het bestemmingsplan Beethoven 2 
wordt in februari voorgelegd aan de 
Gemeenteraad. Het gaat om de in-
richting van de strook tussen de brug 
in de Prinses Irenestraat naar het 
Beatrixpark en de drie gebouwen die 
er al staan: Sint Nicolaaslyceum, Akzo 
Nobel en Stibbe. Sinds het uitvoe-
ringsbesluit van 2007 is er zoveel ver-
anderd dat eigenlijk sprake is van een 
geheel nieuw plan. Hierover bestaan 
nogal wat controverses, variërend van 
geen bebouwing tot een aantal woon-
torens. Maar wat ook de uitkomst 
moge zijn van de beraadslagingen in 
de Gemeenteraad: een groene invul-
ling van dit gebied moet uitgangspunt 
zijn.  Let dus op onze weekberichten 
en de website: 
www.bewonersplatformzuidas.nl 

Op de eerste foto ziet u de start van de 
bouw, in Zuidas, van de twee woon-
gebouwen The Gustav en The George, 
met op de achtergrond het kantoor 
van ABN-AMRO. In The Gustav ko-
men 144 appartementen en studio’s 

Woningbouw in ‘Gershwin’: laatste fase!        

en in The George 47 appartementen 
en penthouses. Als de beide gebou-
wen klaar zijn wonen er ruim 3.000 
mensen in Zuidas.
De start van deze bouw markeert de 
slotfase van de woningbouw in het deel-
gebied ‘Gershwin’, dat is het zuidelijke 
deel van Zuidas. Gershwin ligt tus-
sen de Parnassusweg (westkant), de 

Gustav Mahlerlaan (noord), de Beet-
hovenstraat (oost) en De Boelelaan 
(zuid). Op het kaartje is Gershwin bin-
nen de rode lijn aangegeven. Op het 
andere plaatje ziet u, in vogelvlucht, 
hoe Gershwin er uit ziet als de directe 
omgeving van de twee woongebou-
wen de Gershwin Brothers ( genoemd 
naar George Gershwin en zijn jongere 
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Hans Wamsteeker broer Ira Gershwin) aan het water 
van De Boelegracht helemaal klaar 
is. In het gebouw George Gershwin, op 
de hoek van de Parnassusweg en De 
Boelelaan, komt Café-Restaurant Loetje 
met een terras aan het water. U eet 
binnenkort in het zonnetje een bief-
stukje met uw voeten in het water van 
De Boelegracht.

KORTAF
Slagerij ‘Arie van de Raa’ na 30 jaar 
weg uit het Gelderlandplein

Met een korte boodschap werden medio 
januari de vaste klanten van slagerij Arie 
van de Raa er van op de hoogte gebracht 
dat de slager in het winkelcentrum gaat 
sluiten. Al sinds 1987 is de slagerij op 
het Gelderlandplein een begrip in Bui-
tenveldert, wat geresulteerd heeft in 
een trouwe klantenkring. Ook veel kan-
toorpersoneel weet tijdens lunchtijd de 
slagerij te vinden voor de ruim belegde 
broodjes. Met pijn in het hart verlaten 
de medewerkers van de slagerij het win-
kelcentrum. Naar verluid heeft het ver-
trek te maken met de recent, vanwege 
de Kroonenberg Groep, aangekondigde 
extreme huurverhoging en het feit dat 
het bedrijf ook op zondagen moest 
openblijven.  Woensdag 31 januari is de 
allerlaatste dag dat Arie van de Raa nog 
open is!

Koninklijk fietspad

Wie nu over de Minervalaan naar NS-
Zuid fietst weet niet wat hij ziet! Over 
het dak van de nieuwe ondergrondse 
fietsenstalling, die nu aangelegd wordt, 
ligt een koninklijk fietspad. Het defini-
tieve pad zal nog iets naar het westen 
verschuiven, zodat het beter aansluit op 
de Minervalaan. Mede dankzij de bewo-
ners van de Prinses Irenebuurt.

Zondag 4 februari: 
Sunday Sounds met Klaas Fopma 

Een quartet met vrolijke jazzy en pop-
py liedjes. Met Klaas Fopma (gitaar en 
zang), Inge Klinge (contrabas en zang), 
Thijs Cuppen (piano) en Joost Kesselaar 
(drums). Met liedjes van Frank Sinatra, 
Nat King Cole, Billie Holiday, Nina Si-
mone. Aangevuld met leuke songs uit 
de jaren zestig van de Doobie Brothers, 
The Kinks en Helen Shapiro. Het wordt 
een gezellige middag en er mag gedanst 
worden!
Aanvang: 14.00 – 16.30 uur
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112, tegenover het Gel-
derlandplein 
Entree: gratis 
Info: 020-644 99 36, 
www.wocbuitenveldert.nl

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

020 -  642 28 35
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

Meer informatie en tarieven:

Kokkerellen?
Huur een zaal 

in het Huis van de Wijk!

café - keuken  
 

ONDERNEEM het IN JE WIJK

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 heer-
lijke versgebakken pannenkoek. 

Film: HARTENSTRAAT
In de Negen Straatjes van Amsterdam 
lijkt iedereen op zoek naar de liefde, 
zoals rokkenjager Bas, de senioren 
Bep en Aart, en het stelletje Rein en 
Jacob. Iemand die niet op zoek is 
naar de liefde, is de traiteur Daan, die 
samen met zijn dochter Saar in de  
woont. 

Naast zijn winkel wordt dan een 
modezaak geopend door Katje. Zij 
ziet echter wel iets in Daan. Met be-
kende Nederlandse acteurs als Tygo 
Gernandt, Kitty Courbois, Frits Lam-
brechts en Bracha van Doesburgh.

Aanvang: 12.30 uur serveren pan-
nenkoek; 13.30–15.30 filmvertoning 
Entree: € 5,00, inclusief pannenkoek, 
film en consumptie; € 4,00, inclusief 
film en consumptie.
Plaats: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert, A.J. Ernststraat 112 (t.o. Gelder-
landplein)
Info:  020–644 99 36 of 
www.wocbuitenveldert.nl

Zondag 
11 februari: 
Movie Time!



 

AGENDA FEBRUARI 
 

Maandag
Bijeenkomst Spaar de Buurt:  
Gezonde keuzes maken op  5 februari 
10:00 - 13:00 uur. Info en aanmelden:   

www.waag.org/nl/event/buitenveldert-spaar-de-buurt-1 

Burenlunch op 5 februari 
12.00-14.00 uur. Kosten 3,50 euro. Aanmelden t/m 2 februari via Huis 

van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36 of info@wocbuitenveldert.nl.

Fotogroep op 12 februari 
19.30-22.00 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Bijeenkomst Spaar de Buurt:  
Naar een duurzame buurt op 12 februari 
10:00 - 13:00 uur. Info en aanmelden:   

www.waag.org/nl/event/buitenveldert-spaar-de-buurt-1 

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 19 februari 
12.00 uur. Reserveren via de Algemene Hulpdienst 020-644 40 44 of 

coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl.

Kaart-maak-club  
10.00-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Info: 06-26635300 of 

ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl. Kosten: materiaal bij Gerda.

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

www.mbvo-amsterdam.nl.  

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

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

Engelse les  
Gevorderd: 15.30 uur, beginner 17.15 uur. Lesduur: 90 minuten.  

Info: 020-673 56 54, justinakiss@icloud.com.

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

jobodywork@hotmail.com.

Dinsdag     

Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid op   
6 en 20 februari  
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,  

homogroep.blogspot.nl    

Grand Stand Classickoor op 6 en 20 februari 
20.00 uur. Info: www.zingenisheerlijk.nl of zingenisheerlijk@planet.nl.    

Karins Eetcafé op 13 februari 
17.30-19.30 uur. Entree € 8,00. Info en aanmelden: Huis van de Wijk 

Buitenveldert, 020-644 99 36, info@wocbuitenveldert.nl.  

Presentatie van Well-being for Women op 13 februari 
19.00 tot 20.30 uur. Inloop en registratie: vanaf 18.30 uur. 7,50 euro. 

Info en aanmelden: Katinka: 06 45602322 of Annelies 06-48424109, 

netherlands@esoterwomenshealth.com     

Juridisch spreekuur 13 februari 
19.30-21.30 uur. Inloop. Info: 020-644 99 36 of  

www.wocbuitenveldert.nl

Het Literair café op 20 februari 
19.30-21.30 uur. Aanmelding: initiativo@live.nl.  

Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl

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

 

Zondag 11 februari:  
Musici van morgen  
met Pianist Michel Xie en  
cellist Simon Velthuis                        
In het nieuwe jaar start het Huis Van De weer met een klassiek 
concert in de serie ‘Musici Van Morgen’. Pianist Michel Xie 
speelt samen met cellist Simon Velthuis werken van Frans 
Schubert. Beiden hebben op verschillende concoursen een prijs 
gewonnen. Het belooft met dit zondagochtend concert weer 
een mooi muzikaal jaar te worden in Het Huis Van De Wijk. 
Datum: 11 februari 2018 
Aanvang: 11.30 uur in de zaal van het Huis van de Wijk en 
vanaf 11.00 uur kunt u voor een kopje koffie of thee terecht in 
het café. 
Entree: € 7,50  
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112 
(tegenover het Gelderlandplein ) 
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl

 

Dinsdag 13 februari: 
Presentatie van Well-being 
for Women
Een interactieve presentatie over ‘De Cyclus van de Vrouw die 
de mogelijkheid biedt om de relatie met onszelf als vrouw en 
vrouwen samen te verdiepen’. 
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur 
Inloop en registratie: vanaf 18.30 uur 
Waar: in het Theater van het Huis van de Wijk 
Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112 tov het Gelderlandplein 
Kosten: € 7,50 inclusief thee/water 
Aanmelden en informatie bij: 
Katinka 06 45602322 of Annelies 06-48424109 
netherlands@esoterwomenshealth.com 
 

Zondag 18 februari:  
Sunday Sounds met  
het Trio van Toen
Het Trio van Toen bestaat uit de welbekende contrabassist Tho-
mas Kwakernaat, jazz-pianist Pieter van Santen en Monique 
van de Keer zang. Deze professionele muzikanten hebben een 
Jazzy achtergrond en dat is zeker te horen. Sommige liedjes 
swingen de pan uit!. Een leuk programma met muziek uit de 
jaren 40, 50 en 60. 
Aanvang: 14.00 - 16.30 uur 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112, 
tegenover het Gelderlandplein 
Entree: gratis 
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl

Zondag 25 februari: 
Een nieuwe kijk op voeding
Tijdens de interactieve bijeenkomst ‘Een nieuwe kijk op voeding’ 
wordt vanuit een nieuwe benadering aandacht gegeven aan 
onze voedingspatronen. ‘Voeding heeft een grote invloed op ons 
gedrag en emoties en ook andersom. Hoe doorbreken we deze 
cirkel?’ Deze middag biedt een eerste inspiratie om liefdevol naar 
jezelf en je gedrag met voeding te kijken. Dit kan je ondersteu-
nen om meer vitaliteit, plezier en welzijn te gaan ervaren.
Tijd: 15.00-17.00 uur, inloop vanaf 14.45 uur
Investering: 5 euro (inclusief thee en originele versnapering)
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112, 
Amsterdam
Aanmelden: ilja.kleintjes@gmail.com
Info: sylvia.n.brinkman@gmail.com

Uitnodiging 
Fotomiddag busuitje 

Bent u wel eens met ons mee geweest met een uitje met de 
GroenGrijs bus? Dan nodigt het Huis van de Wijk u van harte uit 
voor een fotomiddag op woensdag 28 februari. We verwelko-
men u met een kopje koffie of thee. Natuurlijk serveren we ook 
wat lekkers en maken er een gezellige middag van. De foto’s 

NIEUWE ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK

Huis van de Wijk / MFC Binnenhof is de ontmoetingsplek van en voor bewoners in Buitenveldert.

Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam (tegenover het Gelderlandplein).

Programma coördinator: Carla Lantinga; c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl, tel 06-37 31 40 69; www.hvdwbuitenveldert.nl

Openingstijden MFC Binnenhof (tel: 020 642 28 35): Maandag t/m vrijdag 8.30-23.00 uur, 

zondag 12.00-17.00 uur tel 020-64 22 835

WOCB: 020-64 49 936, info@wocbuitenveldert.nl, www.wocbuitenveldert.nl

Openingstijden: maandag 9.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur. 

AHB: 020-64 44 044, hulpdienstbuitenveldert@hetnet.nl, www.hulpdienstbuitenveldert.nl

van de afgelopen drie jaar zijn verzameld en worden vertoond op 
een groot scherm. 
Datum: woensdag 28 februari 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 
Amsterdam 
Prijs: een bijdrage in de kosten van € 1,50 
Aanmelden: Huis van de Wijk Buitenveldert, 020 – 644 99 36

 
 
 

 



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 vrouwen  
10.00-11.00 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,  

anjatimmerm@gmail.com.

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

d.denouden@actenz.nl.

Country linedansen 55+ (27 februari niet) 
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  
13.00-17.00 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    
14.00-16.00 uur (inloop tot 15.30 uur). Info: 020-2359120 of 

schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

Vriendenkring (voorheen Jazzdance)    
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 7 februari 
19.30-21.30 uur. Vanaf 23 jaar. Info: initiativo@live.nl.

Computer Inloop Spreekuur op 7 en 21 februari 
10.00-12.00 uur. Ook voor tablet en mobiele telefoon.  

Info: 020-644 99 36 of www.wocbuitenveldert.nl

Buurtrestaurant op 14 en 28 februari 
17.30-19.00 uur. Kosten: 8 euro. Reserveren:  

Sonja: ZON53@hotmail.com of (op dinsdag) 020-6463464.

Fotomiddag GroenGrijs busuitje op 28 februari 
14.00-16.00 uur. Toegang: 1,50 euro, incl. koffie/thee en iets lekkers. 

Info: zie elders in deze krant. Aanmelden: Huis van de Wijk Buitenvel-

dert, 020 – 644 99 36.

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

jobodywork@hotmail.com.

Dutch conversation 
9.15-13.30 uur. Duur les 1 uur. Info: 06-29 36 31 37,  

rubia.conversationlesson@gmail.com

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

Gymnastiek 65+ (28 februari niet) 
11.00-11.45 uur, 12.30-13.15 / 13.30-14.15 uur.  

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

SMILE FIT conditietrainingen 50+ (28 februari niet) 
12.15-13.15 uur. Info: Michael Weber via 020-379 25 23 of  

06-46 08 77 76 info@webersports.nl.

Bridge-inloop  
12.45-16.00 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.     

Hatha Yoga 
18.30 - 19.30 uur. Info en aanmelden: Marijke Ochse via  

020 - 6457164 of marijkeochse@ziggo.nl.

Amsterdams Dansorkest  
20.00-22.30 uur. Info: Lidy Knol tel: 020-692 86 42 of  

lidy.knol@deksels.com.

Donderdag  

Pranic Healing op 1 en 15 februari 
20.00-22.00 uur. Info: 06-24 74 63 39/ 06-22 50 46 99,  

info@transformyourlife.nl

Belastingspreekuur op 22 februari  
Inloop 19.00-20.00 uur. Door Jeffrey Mascarenhas.

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 vrouwen   
10.15-11.15 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,  

anjatimmerm@gmail.com     

Gym 55+  
12.15-13.15 uur. Info: Manon Arnouts via 020-683 02 34 of 

m.arnouts@chello.nl. 

Bridge-inloop  
12.45-16.00 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50.  

Per paar aanmelden.

Tekenen/Schilderen met Lydia Bakker  
16.00-17.00 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.    

Italiaans voor 65+  
17:00-18:00 uur. Info en aanmelden: clara.italiaanseles@hotmail.

com, 06-29042821 of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Tekenenles voor kinderen met Lydia Bakker   
16.00-17.00 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  

Voorleesgroep  
13.30 uur inloop, 13.45-15.45 uur. Info: 06-26 63 53 00,  

ontmoeting-zuid@dynamo-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

Talking English  
18.30-20.00 uur. Info: info@talkingenglish.nl of tel. 085-4019200.

Italiaanse conversatie  
17.00-18.00 uur. 20 euro per maand. Info en aanmelden:  

clara.italiaanseles@hotmail.com / tel. 06-29042821, of  

info@hvdwbuitenveldert.nl / 020-6449936

Nederlands voor Italianen / Olandese per Italiani  
19.00-20.00 uur.  20 euro/maand/mese. Info / per informazioni: 

clara.italiaanseles@hotmail.com – telef/whatsapp: 06-29042821.

Cursus Zenmeditatie 
19.30-21.15 uur. Info: 06-40 73 74 71 of  

www.zenbuitenveldert.com of 020-644 99 36.

Vrijdag  

Bingo op 2 februari 
16.00-19.00 uur. Entree: € 5,00 incl. 3 bingorondes, kopje soep en 

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

www.wocbuitenveldert.nl

Lectores Bebés op 9 februari 
10.30 - 11.00 uur. Aanmelden: minilectores@outlook.com. Info: 

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

UIT in Buitenveldert: Dans & Diner met Pako en Caren 
op 9 februari, Truus & Friends op 23 februari 
Muziek v.a. 16.00 uur, diner v.a. 18.00 uur. Muziek gratis, reserveren 

voor diner € 8,00 op 020 - 644 99 36.

Marokkaanse theeochtend:  
Breng je ontbijt mee, voor vrouwen   
9.00-11.00 uur, door Sakina. Info via  

ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 06 26635300. 

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

www.wooninfo.nl

Kunstgeschiedenis (23 februari niet) 
9.30-11.30 uur. Info: www.tijdruimte.nl, mdidier@tijdruimte.nl  

of tel. 06-24217678.

Franse conversatie   
10.00-11.00 uur. Info en aanmelden bij  

Csaarloos3@gmail.com of tel. 06 220 33 667.

Het Palet, Aquarel en Gouache 
10.30-12.30 uur. Info: Barbara J. de Vries,   

06-26 01 27 92,  

basiajedska@gmail.com

Apple class  
11.30-13:00 uur. Info: 06-19 08 10 63,  

anton@groeneschey.com.

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

Per paar aanmelden.

Zangkamer 
13.30 uur inloop. 14.00-15.30 uur. Info: 06-26 63 53 00,  

ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl 

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

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

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

 
Zaterdag  

Op zaterdag ons café afhuren voor een feestje? 

Informeer bij zaalhuur@hvdwbuitenveldert.nl

 
Het Repair Café Buitenveldert op 10 februari 
13.00-16.00 uur. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36 

of repaircafebuitenveldert@gmail.com 

Oproep: we kunnen nog wat extra handige mensen gebruiken 
om ons reparatieteam te versterken!

Zondag
Sunday Sounds met Klaas Fopma quartet op 4 februari 
14.00 – 16.30 uur. Gratis entree.  Info: 020-644 99 36,  

www.wocbuitenveldert.nl

Musici van morgen met pianist Michel Xie en cellist 
Simon Velthuis op 11 februari 
Aanvang 11.30 uur. Vanaf 11.00 uur kunt u voor een kopje koffie of 

thee terecht in het café. Entree: € 7,50. Info: 020-644 99 36,  

www.wocbuitenveldert.nl

Movie Time! op 11 februari 
Film ‘Hartenstraat’.12.30 uur serveren pannenkoek, 13.30–15.30 

filmvertoning.  € 5,00 inclusief pannenkoek, film en consumptie.  

€ 4,00 inclusief film en consumptie (geen pannenkoek). Info: 020-

6449936 of info@wocbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met het Mainstream Combo op   
25 februari 
14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis.Info: 020-644 99 36,  

www.wocbuitenveldert.nl

‘Een nieuwe kijk op voeding’ op 25 februari 
Het effect van ons gedrag en emoties op onze voedingskeuze  

en het effect van voeding op ons gedrag en emoties. Hoe doorbreken 

we die cirkel? 15.00-17.00 uur, inloop vanaf 14.45 uur.  

5 euro (inclusief thee en versnapering). Info: sylvia.n.brinkman@

gmail.com. Aanmelden: ilja.kleintjes@gmail.com

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

Fotoexpositie van het Amstelpark en het Gijsbrecht van 
Aemstelpark  t/m derde week april   
Expositie van 107 foto’s van het fototeam Buitenveldert in diverse 

benedenruimtes en gangen. Werkdagen 09.00-22.00 uur, zaterdag: 

enkel 10 februari 13.00-16.00 uur, zo. 11.00 -16.00 uur. 
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PEDICURESALON

Per 27-10-2014 VERHUISD naar: 
Koen van Oosterwijklaan 36
1181 DT Amstelveen 

Telefoon: 020 66 10 197

DIABETISCHE VOET - GEBRUIK NAT. TECHNIEK

TEVENS GEDIPLOMEERD VOETREFLEXOLOGE

nieuw!!! Schimmelnagelbehandelingen

Gediplomeerd pedicure
en manicure

Behandeling volgens afspraak - ook op zaterdag
Lid provoet

8 Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt 

Hans Wamsteeker

Practical conversation with expats
      

Wat doe je?
Rubia Stella geeft al vanaf 2015, 
ook als vrijwilliger bij Dynamo, 
conversatieles aan expats die het 
Nederlands al enigszins beheer-
sen maar hun vaardigheid wil-
len verbeteren. De les gaat in het 
Nederlands maar als iemand iets 
niet begrijpt dan legt Rubia het in 
het Engels uit. Er zijn gemengde 
groepen met verschillend niveau 
anders loopt de conversatie in een 
groep niet. 
Het is een heel praktische les want 
het gaat altijd over dagelijkse din-
gen als hoe je je voorstelt aan je 
buurman, hoe je boodschappen 
doet, hoe bel je de school van je 
kind op. Ze vertellen elke week 
hoe hun week was. Ze bespreken 
samen een artikel uit de Wijkkrant.
De cursus start met een pakket van 

acht lessen van een uur. Men kan 
kiezen voor vervolglessen. De les-

sen zijn er zowel voor beginners als 
voor gevorderden. Wie zich aan-

meldt, krijgt een intake van Rubia.
Zij stimuleert haar leerlingen vrij-
willigerswerk te doen zodat ze 
gaan meedoen en ook zelf de bar-
rière opheffen.

Waarom?
Het is voor haar vooral liefdewerk 
omdat het trainen haar in het bloed 
zit. Het is haar ‘kindje’ want ze heeft 
het helemaal zelf opgebouwd. 

Waar en wanneer?
In de Buurtkamer van Dynamo in 
het Huis van de Wijk Buitenveldert.
Alle woensdagen in de ochtend en 
ook nog een avondles voor wer-
kende mensen.

Wat kost het?
Maximaal € 10,- per les. Als de 
groep wat groter is wordt het goed-
koper.

Voor wie?

Expats die al een basiskennis van 
de Nederlandse taal hebben maar 
hun kennis en vaardigheid willen 
verbeteren. Ze werkt samen met 
scholen in de buurt. Het werkt 
vooral via mond op mond reclame.
Contact loopt via 
rubia.conversationlesson@gmail.com

Rubia Stella, uiterst rechts op de foto, met haar leerlingen

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. 

Graag van te voren opgeven bij het 
Wijkontmoetingscentrum Buitenvel-
dert, tel. 020 – 644 99 36. 
Als u met ons reist s.v.p. gepast beta-
len in de bus.

Vrijdag 9 februari: 
Stadshart Amstelveen en markt
Een bezoek aan het winkelcentrum 
Stadshart van Amstelveen. U vindt er 
op vrijdag ook de gezellige markt op 
het plein.

Woensdag 14 februari: 
Rijksmuseum Amsterdam
Altijd een bezoek waard: ons schit-
terende Rijksmuseum. Bekijk de oude 
meesters en het prachtig gerenoveer 

Op stap met de Minibus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de gebouw. Een kopje koffie drinken 
kan natuurlijk ook. 

Woensdag 21 februari: 
boerderij het Gagelgat, Soest
Boerderij het Gagelgat is een bijzon-
dere plek: naast drie eeuwen boeren-
geschiedenis vindt u hier een rusthuis 
voor oude paarden en pony’s. Kom 
genieten van het landschap, de boer-
derij en allerlei levende have. 
Natuurlijk is er ook een leuk winkel-
tje en gelegenheid om koffie te drin-
ken.

Buitenveldertselaan 170, Telefoon: 
020-4218324, Contact: 
info@deamsterdamseboekhandel.nl
Informatie: www.deamsterdamse-
boekhandel.nl;  www.facebook.com/
deamsterdamseboekhandel 

Hou onze website in de gaten 

Altijd al de mooie Italiaanse taal wil-
len leren? Maar het gaat allemaal te 
snel… Bij Italiaanse conversatie gaan 
we op een rustige en ongedwongen 
manier Italiaans leren met elkaar. Er 
komen leuke onderwerpen aan bod 
zoals: kennismaken, een restaurant 
reserveren, de weg vragen, bood-
schappen doen en nog veel meer. Ie-
dere keer behandelen we een nieuw 
onderwerp. Het is altijd mogelijk om 
aan de lessen mee te doen dus ook 
als we al begonnen zijn. Iedereen 
vanaf 65 jaar is van harte welkom!
 Dag en tijd: donderdagmiddag van 

De Amsterdam-
se Boekhandel

Italiaanse 
conversatie!

Olandese 
per Italiani

voor programma aanvullingen en 
wijzigingen!

Elke dinsdag 10.00 h Kwartier voor-
lezen uit de leukste prentenboeken 
voor dreumesen en peuters

Spaanstalig voorlezen voor kinde-
ren die de Spaanse taal spreken, 13 
en 27 januari 10:45 – 11:15 h 2-5j

Wat: Poppenkast met Dikkie Dik
Wanneer: zaterdag 3 februari
Hoe laat: 16:00

17.00 – 18.00 uur
Locatie: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert, A.J. Ernststraat 112
Prijs: 20 euro per maand 
Voor aanmeldingen of  informatie: 
clara.italiaanseles@hotmail.com / tel. 
06-29042821  
of info@hvdwbuitenveldert.nl / 
020-6449936

Met Italiaanse buurtbewoners de 
Nederlandse taal en cultuur leren? 
Imparare la lingua e cultura olandese 
in un’ambiente accogliente ed infor-
male con un’insegnante che parla ita-

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

020 -  642 28 35
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

Meer informatie en tarieven:

Workshop?
Huur een zaal 

in het Huis van de Wijk!

atelier- theaterzaal - stamzaal  
 

ONDERNEEM het IN JE WIJK

In the Picture

Summary
Practice the Dutch language!
If you want to improve your 
Dutch you can practice your 
Dutch, every Wednesday, ac-
companied by a teacher, in 
het Huis van de Wijk Buiten-
veldert. Basic knowledge of 
Dutch is required. There are 
different levels.
Interested? Sent a mail to
rubia.conversationlesson@
gmail.com

Nationale voorleesdagen: poppen-
kast met Dikkie Dik (2 – 6 jr)

Wat: voorlezen in het Spaans
Wanneer: zaterdag 10 februari
Hoe laat: 10:45. De dames van Mi-
niLectores lezen voor, spelen na en 
knutselen met “Cosita Linda”

Wat: voorlezen in het Spaans
Wanneer: zaterdag 24 februari
Hoe laat: 10:45. De dames van Mi-
niLectores lezen voor, spelen na en 
knutselen met “La rabieta de Julia”

liano ed olandese! Giorno ed orario: 
giovedi sera dalle 19.00 alle 20.00
Dag en tijd: donderdagavond van 
19.00 tot 20.00
Luogo/plaats: Huis van de Wijk, 
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
Contributo: 20 euro/mese.  
Kosten: 20 euro/maand                                
Per informazioni: 
clara.italiaanseles@hotmail.com 
telef/whatsapp: 06-29042821


