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Hufterigheid

Met Kerst kwam een neef uit Amerika 

naar Buitenveldert. Wanneer ik met hem 

door de wijk liep of in het Gijsbrecht van 

Aemstelpark wandelde zei hij iedere pas-

sant vriendelijk goedendag. In het Neder-

lands maar dat terzijde. Vaak werd zijn 

groet beantwoord, soms pas als we al me-

ters verder waren, dat was dan nog net 

te horen. Neef voelde zich absoluut niet 

beledigd wanneer iemand niets terug zei 

maar nurks doorliep, hij had het niet eens 

door. Vrolijk zei hij de volgende gedag. 

Nederlanders maken zich zorgen over hoe 

we met elkaar omgaan vertelde mij het 

NOS journaal. De zorg om de botte sa-

menleving staat op één nog voor de zorg 

om een aanslag en de zorg om de zorg. 

We zijn te hufterig met name in de 

Randstad. In Buitenveldert is de sfeer 

iets gemoedelijker dan in het centrum. 

Of lijkt dat maar zo en is het onverschil-

ligheid? Wanneer ik over en door de 

kille straten en lanen van Buitenveldert 

fiets kom ik bijna niemand tegen en als 

er iemand langs mij fietst racet hij de 

knopen van mijn jas, snijdt me nog net 

niet om vervolgens sneller dan het licht 

aan de horizon te verdwijnen. En als ik 

te voet door de wijk ga loop ik ook zonder 

te groeten langs de zeldzame voorbijgan-

ger die dat trouwens niet eens door heeft 

want waant zich alleen op deze  aardebol. 

Doorgeschoten individualisme is de oor-

zaak van onze hufterigheid. 

Groeten geeft een warm gevoel, maakt 

vrolijk en wie weet helpt het de hufte-

righeid te bestrijden. Daarom heb ik me 

voorgenomen dit jaar net als mijn Ame-

rikaanse neef voorbijgangers te groeten. 
 

Julius

COLUMN

Voor het programma van:

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

Dichtbij in de Kas - 
muzikale geheimen van Buitenveldert

De dagen worden lichter, het voor-
jaar komt eraan. Bij Dichtbij in de 
Kas sluiten we ons winterseizoen af 
met een klassiek gitaar-trio, Perzische 
improvisaties en meditatieve Indiase 
muziek. Tussen de bloeiende sinaas-
appelbomen van de Botanische Tuin 
Zuidas klinkt de muziek. Kom luiste-
ren! Binnen is het warm.

Zondag 2 februari, 14.30 uur
Molino trio, klassieke muziek
Linda Lopes Cardozo, viool, Gosse 
van Woudenberg, altviool & Otto van 
den Aardweg, gitaar.

Het eerstvolgende concert in de kas 
speelt een oude getrouwe. Het Molino 

Muzikale geheimen van Buitenveldert

Bewoners over het VERDI-project

De Amstelveenseweg oversteken 
op een werkdag blijft spannend, 
een groot contrast met het rustige 
gebied rond de Nieuwe Meer. 

Het is een gemengd landschap, waar 
elke loods of boot zijn eigen verhaal 
lijkt te hebben. We spraken met Yvon-
ne de Boer en Yvonne Bollinger, lang-
jarige bewoners die houden van hun 
leven aan en op het water. 

In het gebied liggen een aantal 
woonboten, waarvan alle bewoners 
elkaar kennen, want de saamho-
righeid is groot. In de zomer bruist 
de haven van activiteit. Er wordt 
gevaren, gezeild, geroeid en op zo-
merse dagen gezwommen. De wa-
tersportverenigingen horen bij de 
oudsten van de stad. Zeilscholen ge-
ven jeugdlessen en zomerkampen. 
Kleinschalige watersportbedrijven 
maken het plaatje compleet. 

De kwaliteit van het water is verbe-
terd; sportvissers kunnen hun hart en 
hengels ophalen met karpers, snoek, 
snoekbaars en zelfs meervallen. In het 
Elzenbosje leven bijzondere vogels, 

De bewoners hebben het afgelopen 
jaar deelgenomen aan bijeenkomsten 
georganiseerd door Zuidas over de 
verwachte herontwikkeling van het 
gebied. De watersportbedrijven heb-
ben voor het overleg de Verenigde 
Watersportbedrijven opgericht en 
de verenigingen de belangengroep 

Nieuwe Meer van de werkgroep Am-
sterdam van het Watersportverbond. 
De sfeer van de gesprekken was goed, 
maar in zo’n verkennende fase is dat 
makkelijk. Alle water van de Nieuwe 
Meer wast echter niet weg dat Am-
sterdam overal de toegankelijkheid 
wil verbeteren en veel woningen wil 
bouwen, waardoor bij bewoners de 

Ferry Wienneke

vrees ontstaat dat het unieke karakter 
van het gebied zal verdwijnen. Dat is 
tijdens de bijeenkomsten uitgebreid 
besproken, met als resultaat dat een 
aantal beperkingen zijn bedacht, 
waardoor meer behouden blijft. 

In de voorlopige visie wordt verband 
gelegd tussen het Vondelpark en de 

Nieuwe Meer, een soort groene route, 
waardoor meer recreanten naar de 
Nieuwe Meer zullen komen. Maar 
voor massale recreatie zijn de oevers 
te klein. Een tweede stroom is gepland 
vanuit Zuidasdok, wat al vrij snel kan 
gebeuren. Bewoners en bedrijven 
doen in 2020 weer mee aan het over-
leg, dat steeds spannender zal worden.

trio legt zich toe op vroeg romantisch 
repertoire maar speelt ook hedendaags 
klassiek werk. Werken van O. van den 
Aardweg, F Carulli, L. von Call en J. 
Kreutze. Het MOLINO TRIO bestaat 
uit: Linda Lopes Cardozo (viool), Gosse 
van Woudenberg (altviool), Otto van den 
Aardweg (gitaar). Reserveer een gratis 
kaartje op botanischetuinzuidas.nl
De capaciteit in de kas is beperkt. Toe-
gang vrij. Een vrijwillige bijdrage in de 
hoed is welkom. Reserveren is aanbe-
volen. VOL = VOL. Zorg dat u tijdig 
aanwezig bent. Let op! Reserveringen 
vervallen vanaf 10 minuten voor aan-
vang. Mocht u verhinderd zijn, laat 
het ons aub weten: info@dichtbij.org 
Aanvang 14.30 uur. Het hek gaat om 
14.00 uur open.
Adres Botanische Tuin Zuidas – Van 
der Boechorststraat 8,  Amsterdam.
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Yvonne de Boer en Yvonne Bollinger

Molino trio speelt op zondag 2 februari in Botanische Tuin Zuidas
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Adverteren in de Wijkkrant?
De Wijkkrant wordt huis aan huis 
verspreid in Buitenveldert/Zuidas en 
de Prinses Irenebuurt in een oplage 
van 17.000 exemplaren. Informatie 
over advertentiemogelijkheden en de 
gunstige tarieven treft u aan op www.
hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant

Uitgave van het Huis van de Wijk 
Buitenveldert

Redactie Gerdi Wind; Ferry Wien-
neke; Margot Taal; Hans Wamsteeker 
(eindredacteur); Ronald Edens (op-
maak); Pedro Stempels (fotografie)
Advertenties
Administratie WOCB 020-644 99 36
Vormgeving en opmaak 
Studio Edens
Redactieadres 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP 
Amsterdam. Tel. 020-644 99 36 
Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV 
Telefoon: 020-696 34 34
Bezorging Fietsbrigade VOF
Oplage 17.000 stuks, verspreiding 
huis aan huis in Buitenveldert/Zuidas 
en Prinses Irenebuurt
Mail Wijkkrantredactie@gmail.com 
Web www.hvdwbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op  
dinsdag 25 februari 2020. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
10 februari 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

Onderhoud van het groen
Geachte wijkkrantredactie, ik wil van 
andere bewoners wel eens weten wat 
zij vinden van het onderhoud van het 
groen. Wij hebben ruim voor de kerst 
de laatste veegwagen door de straat ge-
zien en dat houdt in dat er tot op heden 
nog niks is gedaan aan het vegen van 
de goten en het verwijderen van het af-
val van oud en nieuwjaar. Op de hoek 
Oud-Ehrenstein is het een rommelig 
geheel, vuil dat er in waait en aftandse 
planten. Ik heb diverse keren gepro-
beerd een melding door te geven op de 

mail en diverse keren gebeld. Voor het 
asielzoekerscentrum is de stoep van de 
Van Boshuizenstraat een en al scheve 
stoeptegel, maar als je deze melding 
doorgeeft weet niemand waar het 
asielzoekerscentrum is heel vreemd.Als 
ik bel is degene die erover gaat er niet of 
niet bereikbaar, Buitenveldert wil graag 
groen maar het onderhoud is drama-
tisch. Misschien zijn er meer bewoners 
die dit een ergernis vinden en kunnen 
wij samen ze bewegen om wat meer 
aandacht te hebben voor het onder-
houd. Ik probeer zelf de boel schoon te 
houden in mijn omgeving. Ik vind het 
zo jammer want wij wonen hier met 
plezier. Vriendelijke groet, E.Koppen

Ingezonden berichten

Dans voor senioren in Amstelveen
Dance Connects Community orga-
niseert net als in voorgaande jaren 
door heel Amsterdam moderne 
danslessen voor iedereen van 60 
jaar en ouder. 

Vanaf vrijdag 24 januari is er ook weer 
dansles in Amstelveen. Wie het leuk 
lijkt om via moderne dans zijn of haar 
creativiteit te uiten, lichaam en geest 
te versterken en daarbij graag buurt-
genoten ontmoet, is welkom bij Sport-
centrum VU in Amstelveen.

Moderne dans bij Dance Connects is 
dans, lekker swingende muziek, actief 
bezig zijn en bovendien je creativiteit 
en fantasie aanspreken. Met of zon-
der ervaring, met of zonder fysieke 
beperking, iedereen kan meedoen. De 
moderne danslessen worden gegeven 
door professionele en enthousiaste 
dansdocenten met een groot hart en 
oog voor persoonlijke mogelijkheden. 
Ook worden er regelmatig professio-
nele muzikanten uitgenodigd om live 
te komen spelen tijdens de dansles.

De danslessen worden wekelijks ge-
geven in o.a. Amstelveen.

Dance Connects is een non-profit 
organisatie, die mensen van alle leef-
tijden in contact brengt met dans, de 
buurt en met elkaar. Dance Connects 
Community wordt mede mogelijk ge-

maakt door o.a. Gemeente Amsterdam 
en biedt lessen voor 60+, 40+, speci-
ale Slow Flow lessen, waaraan je zowel 
staand als zittend mee kan doen, en 
CLUB DANS, dansavonden voor jong 
en oud.

Met Stadspas groene stip kun je dankzij 
het Seniorensportfonds gratis meedoen 
en de lessen zijn ook gratis voor men-
sen die op of onder bijstandsniveau 
leven.

Moderne Dans 60-100+
Elke vrijdag van 10.30 - 12.00 uur
Sportcentrum VU
Uilenstede 100
1183 AM Amstelveen

Kijk voor informatie over alle locaties 
en mogelijkheden op 
www.danceconnects.nl

ZUID

Wilt u beter Nederlands leren 
spreken, schrijven of lezen?

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

Stadsloket, President Kennedylaan 923

Iedere maandag van 9.30-11.00 uur,  

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

amsterdam.nl/taal
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Huis van de Wijk Buitenveldert 
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam 

020 -  891 52 72
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 9 februari is er weer 
een aflevering van Musici van 
Morgen. 

Het CONTRASTS DUO, bestaande 
uit Erik Rojas en Pau Hernández, 
combineert het klassieke repertoire 
voor klarinet en piano met een pas-
sie voor Spaanse en Latijns-Ameri-
kaanse muziek. 
Op een aanstekelijke manier be-
trekken deze twee enthousiaste 
spelers de toehoorders bij hun 
zoektocht naar contrasten. 
CONTRASTS DUO speelt werken 
van Schumann, Brahms, Debussy 
en Poulenc.

U kunt op 9 februari vanaf 11:30 uur 
terecht in het Huis van de Wijk voor 
een kopje koffie of thee, het concert 
zelf begint om 12:00 uur. De entree 
bedraagt € 7,50. Onze huisgemaak-

Toekomstmuziek: Op zoek naar contrast!

te soep blijft voor de liefhebbers op 
het programma staan, voor slechts  
€ 2,50.
Meer informatie via 020 644 99 36 of 
op www.hvdwbuitenveldert.nl
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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
HULP NODIG? HULP GEVEN?

Iedereen die hulp nodig heeft bij bij-
voorbeeld boodschappen doen, thuis-
administratie, vervoer, klusje etc., in 
Buitenveldert en Zuidas, oud en jong, 
alleenstaand of gezin, kan bij ons aan-
kloppen. Aanvragen via meldpost, tel: 
020-6444044. Wilt u ook eens iets doen 
voor uw buurtgenoot? Neem dan con-
tact op met de coördinatoren voor 
een kennismakingsgesprek: tel: 020-
6447113. Algemene Hulpdienst Bui-
tenveldert, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP 
Amsterdam.

Buitenveldert Express op 6 maart! 

Op 6 maart gaan we weer met de Bui-
tenveldert Express op stap. Ditmaal 
naar het Zaans Museum, met de Meis-
jes van Verkade en de originele prenten 
van J. P. Thijsse voor de Verkade Al-
bums. Meer informatie in de maartedi-
tie van de Wijkkrant. U kunt vanaf 25 
februari reserveren.

ThomasOpen Lunchconcerten

4 februari, Grotholt & Feltgen
Lotte Grotholt, altviool; Tom Feltgen, 
cello
18 februari VitaDuo
Maria Nemtsova, piano; Vitaly Vatulya, 
saxofoon 
De concerten vinden plaats op dinsdag 
van 12.30 uur tot 13.00 uur in de Tho-
maskerk, Prinses Irenestraat 36 in Am-
sterdam. De toegang is gratis. Meer info: 
www.thomasopen.nl.

Al enkele jaren maken woningcor-
poraties hun vastgoed aardgasvrij 
met warmtenet, in samenwerking 
met de gemeente.

Die gaat er van uit dat Vve’s daar vrij-
willig aan meedoen, waardoor effi-
ciënt kan worden gewerkt. Dergelijke 
buurten zijn te vinden in Noord, West 
en Zuid-Oost. Het wordt meestal ge-
daan tijdens grote renovaties, waar-

Amsterdam werkt aan duurzaamheid

lijk is het nodig om meer centrales te 
bouwen. Pas wanneer warmtenet niet 
rendabel is wordt gedacht over de in-
zet van andere energiebronnen. Het 
tarief van electra is nu hoger dan dat 
van gas, maar de komende jaren zal 
het dalen en zelfs goedkoper moeten 
worden. 
Duurzaam gas is een alternatief op 
lange termijn, ook waterstof hoort 
daarbij, maar dat heeft helaas hoge 
productiekosten. Toch wordt er al mee 
geëxperimenteerd in Zuid Holland 
en de Eemshaven. Een steeds terug-
kerende mening van technici is dat 
uiteindelijk alle netten electrisch zul-

Ferry Wienneke

  in Buitenveldert

lige ideële organisatie wil kunst een 
verbindende factor laten zijn voor 
mensen die wonen en werken op de 
Zuidas. Zij neemt het voortouw om 
gezamenlijke initiatieven te ontwikke-
len voor meer kunst op straat en biedt 
een platform aan bewoners, bedrijven 
en gemeente. Bewoners en bedrijven 
kunnen via ZAP in contact komen met 
kunstenaars om het woon- en leef-
gebied te veraangenamen, niet alleen 
door kunst op straat maar ook door 
het organiseren van tijdelijke exposi-
ties in de kantoren. Het realiseren van 

permanente plaatsing van beelden in 
de openbare ruimte kost tijd en heel 
veel gesprekken met de alle betrok-
kenen, waaronder de gemeente. In de 
tussentijd worden er leuke kunsteve-
nementen georganiseerd. 

Activiteiten 
In 2019 werden er een drietal druk-
bezochte rondleidingen met nazit ge-
organiseerd. In maart was het eerste 
evenement een boeiende rondleiding 
in de bijzondere tentoonstellingsloca-
tie (in de plint) van het Atrium door 

Kunst op de Zuidas!

Op een donkere donderdagmiddag 
heb ik een afspraak met de drie ini-
tiatiefnemers van Zuidas Art Projects. 
We hebben afgesproken in het sfeer-
volle restaurant van Circl en tijdens 
de thee komen we al snel in gesprek. 
De organisatie van Zuidas Art Projects 
(ZAP) is ontstaan uit een bewoners-
initiatief en bestaat uit 3 personen, te 
weten Andrea Raken, Ruth Jansen en 
Anton Meester (voorheen leraar van 
de schoolwerktuin tegenover VU).  
Ruth (Zuidas Today) woont en werkt 
op Zuidas in haar schoonheidsstudio 
en besteedt een groot deel van haar 
tijd aan het organiseren van leuke 
evenementen voor de wijk. Tijdens 
een ontmoeting ontdekten zij dat ze 
een gemeenschappelijke wens had-
den ten opzichte van permanente 
kunst (beelden) op de Zuidas en be-
sloten tot het oprichten van ZAP, dat 
op een later moment een stichting zal 
worden.

Verbinding 
Het doel dat Zuidas Art Projects 
(2018) zich stelt is om de openbare 
ruimten in en rond de Zuidas te ver-
levendigen door middel van perma-
nente kunstobjecten. De kleinscha-

Gerdi Wind de tentoonstelling TABSCH van fo-
tograaf Milan Hofmans. Op het mo-
ment van schrijven van dit artikel was 
de expositie daar nog steeds te zien. 
In juni volgde in samenwerking met 
Zuidas Today een rondleiding langs de 
tweejaarlijkse beeldententoonstelling 
ART ZUID en in november nog een 
bezoek met rondleiding aan de Art 
Space van AkzoNobel. In de Art Space 
is een permanente tentoonstelling 
van werken uit de collectie van Akzo-
Nobel, die op werkdagen voor publiek 
vrij te bezichtigen is.

Boelegracht
In de tussentijd is ZAP in gesprek met 
o.a. de gemeente om de plaatsing van 
een beeld in de Boelegracht te reali-
seren. Een toevallige ontmoeting met 
een kunstenaar leidde tot gesprekken 
over kunst op de Zuidas en hieruit 
kwam uiteindelijk een prachtig ont-
werp voort. Wanneer er zekerheid is 
betreffende de plaatsing zal dit wor-
den geopenbaard. Natuurlijk heeft het 
nog heel wat voeten in de aarde voor 
het kunstwerk in de gracht geïnstal-
leerd zal zijn. Ondertussen worden er 
gelukkig regelmatig evenementen ge-
organiseerd, waarover u kunt lezen op 
website www.zuidasartprojects.nl en 
in deze krant. Wanneer ik vraag wat 
hun grootse wens van hun organisatie 
is, lachen ze: “Op elk plein op Zuidas 
een kunstwerk!”

 V.l.n.r. Andrea Raken, Anton Meester en Ruth Jansen (Zuidas Art Projects)

door zo min mogelijk overlast ont-
staat. Ook in Buitenveldert zijn een 
aantal woningen aangesloten. De 
warmte komt van het Amsterdamse 
Energie Bedrijf en de Diemercentrale. 
Beiden zijn in 2019 veel in het nieuws 
geweest. De vraag of ze duurzaam zijn 
blijft onderwerp van debat, maar in de 
toekomst zal het wel beter worden. 
De gemeente beschouwt warmtenet-
ten als de meest duurzame energie-
bron. Het tarief is hoger dan dat van 
gas, maar een CV-installatie is niet 
meer nodig. Wordt daarmee rekening 
gehouden dan zijn volgens leveran-
ciers de tarieven gelijk. Waarschijn-

len worden omdat elk soort energie 
daarin kan worden omgezet. Zo wordt 
de minste ruimte ingenomen met het 
goedkoopste onderhoud. Gasnetten 
vinden ze ouderwets, maar slopen 
en vervangen is veel werk. Of ze daar 
gelijk in krijgen zal de tijd leren. De 
ambtelijke organisatie van Amster-
dam werkt aan een definitief voorstel 
waarover midden 2020 door de ge-
meenteraad zal worden beslist. Het 
betekent dat het gebied Buitenveldert 
/ Zuidas zich goed kan voorbereiden 
op ontwikkelingen in het najaar. Re-
gelmatig over lezen in de media helpt 
al, het hoeft niet moeilijk te zijn.
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Programma v/d 
Kerken

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

Iedereen heeft wel eens de vrolij-
ke rijen kinderen op straat gezien 
voorzien van emmers en tassen vol 
groente en bloemen. Velen van ons 
werden verblijd met grote hoeveel-
heden reusachtige courgettes van 
de vruchtbare schooltuingrond, 
waardoor waarschijnlijk veel nieu-
we recepten zijn ontstaan.

Verhuizing 
Naar aanleiding van het 100-jarig be-
staan van de Amsterdamse schooltuin 
heb ik op de bedrijvige Zuidas afge-
sproken met Anton Meester, beter 
bekend als meester Meester. Hij was 
ruim 40 jaar met veel plezier school-
tuinmeester, waarvan hij 30 jaar op de 
dr. Alma Schoolwerktuin vlakbij VUmc 
werkte (1982-2013) en woonde tot 
2009. Vlak na zijn pensionering wer-
den het complex en bebouwing ver-
wijderd voor de groei van de Zuidas 
en verhuisde de schooltuin voor de 
Buitenveldertse tuindertjes. De grond 
werd een tijdlang door een aantal be-
woners gebruikt als buurtmoestuin. 

De nieuwe locatie is mooi gelegen aan 
de Amsteldijk, ter hoogte van de Kalf-
jeslaan en wordt duidelijk gemarkeerd 
door de grote groene poort, ontwor-
pen door kunstenaar Frank Tjepkema. 
Tot grote spijt van Anton kreeg het 
verhuisde complex de nieuwe naam 
“De Aemsteltuin”, hij hoopt dat men 
die naar aanleiding van het 100-jarig 
bestaan van de Amsterdamse School-
werktuinen weer zal omdopen tot de 
Dr. L. Alma Schoolwerktuin. 

Schoolwerktuinen in Buitenveldert
In 1920 werd tijdens de crisis, de eer-
ste schoolwerktuin in Amsterdam in 
gebruik genomen in het gebied tus-
sen Petroleumhaven en Houthaven. 
De kinderen kregen les op woens-
dag- en zaterdagmiddag (toen ge-
woon een schooldag) en betaalden 
daarvoor 5 cent per week. Met de door 
hen verbouwde groentes werd het de 
gezinnen qua voedsel makkelijker ge-
maakt.  In 1959 werd de Dr. L. Alma 
Schoolwerktuin in gebruik genomen, 
Buitenveldert was in aanbouw. Op de 
Floriade in 1972, waar het Amstelpark 
uiteindelijk uit voort is gekomen, had-

den de Amsterdamse Schoolwerktui-
nen een zeer fraaie inzending, waar 
zij lesgaven aan scholieren. Dat wekte 
de interesse van Anton Meester, die 
na een korte periode op een bank te 
hebben gewerkt, in de avonduren een 
hoveniersopleiding volgde, omdat hij 
in de buitenlucht wilde werken. 

Hij solliciteerde en na enige tijd, waar-
in hij begon als tuinman, verwierf hij 
de gewenste functie van schooltuin-
meester. Jarenlang heeft hij zich in-
gezet voor het belang van de school-
werktuin in het algemeen en het 
lesgeven aan de schooljeugd (groep 
6/7). Bijzonder vond hij dat kinderen 
die bijvoorbeeld minder goed mee 
konden komen in de klas (bijv. door 
een taalachterstand) het juist heel erg 
goed deden tijdens de praktijklessen 
in de tuin. Dat juist deze kinderen in 
iets konden excelleren was uiteraard 
heel positief voor hun gevoel van ei-
genwaarde.

Meester met ster
Ook de kunst is altijd een passie van 
Anton Meester geweest, met een be-
scheiden budget heeft hij een kunst-

verzameling aan weten te leggen van 
ca. 800 items, die hij onlangs profes-
sioneel heeft laten fotograferen. Het 
plan is om deze foto’s op een website 
te zetten en een boek samen te stellen 
over de mogelijkheid om kunst te ver-
zamelen met een beperkt budget. Na 
zijn pensionering zet hij zich tevens 
in voor de nieuwe organisatie Zuidas 
Art Projects (waarover elders in deze 
krant) en het bekijken en verzamelen 
van kunst. 

Veel komt hij niet meer op de school-
tuin, omdat er bijna geen bekenden 
van hem meer werken, maar zijn 
interesse is nog steeds groot. Toch 
is zijn kennis betreffende het moes-
tuinieren niet verloren gegaan, An-
ton Meester heeft de oprichters van 
restaurant Bolenius (met ster) jaren-
lang geadviseerd bij het biologisch 
moestuinieren op vrije bouwkavels 
en is tegenwoordig verantwoordelijk 
voor de eigen moestuin van het res-
taurant.  Deze moestuin is zeker in 
goede handen bij de vakkundige en 
ervaren meester Meester.

Schooltuinles van meester Meester Zone2Source/
Glazen Huis 
Amstelpark 

Gekleurd licht, glazen objecten, re-
flecties, stemmen, muziek gemaakt 
met glazen instrumenten, wie langs 
Zone2Source en het Glazen Huis in 
het Amstelpark loopt kan het niet ont-
gaan. Dagelijks tot en met 2 februari 
is daar de lichtinstallatie Congress of 
Glassolallia te te zien én heel subtiel 
te horen. Jaarlijks nodigt Zone2Source 
The Warp uit – een organisatie die 
unieke multi-media performances 
organiseert in de Kunstkapel – om tij-
dens de donkere dagen in het Glazen 
Huis lichtinstallaties te ontwikkelen. 
Deze installatie onderzoekt de myste-
ries van glas en licht en de interactie 
met het park. 

Loop eens langs, of kom op zondag-
middag 2 februari ook naar binnen, 
van 17:00 – 19:00 uur zijn er perfor-
mances en muziek gemaakt met de 
glazen objecten in de ruimte. Zoals 
altijd is de toegang vrij.

Pianoconcert
Pianoconcert door Soso uit Japan.
Datum: dinsdag 4 februari 2020.
Wilt u  genieten van het pianoconcert 
door Soso (speciaal uit Japan overge-
komen), kom dan op 4 februari naar 
het theater in het Huis van de Wijk 
Buitenveldert! Soichiroh Shigematsu, 
kortweg Soso, speelt piano voor jong 
en oud. Hij geeft een concert voor 
de kinderen van de AICS, Internati-
onale school (de buren van Huis van 
de Wijk Buitenveldert). De kinderen 
zullen ook samen met Soso muziek 
maken. In de improvisaties van de Ja-
panse pianist en componist Soichiroh 
Shigematsu, hoor je de wind, het bos, 
het licht... alles van de natuur en een 
boodschap van vrede. Meer over zijn 
muziek op  www.livingthings.org/en
Tijd: 13.45-15.00 uur. Toegang: € 3,00
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert
Reserveren: c.lantinga@hvdwbuiten-
veldert.nl. Tel.: 020-6449936

Amstelpark, 
een tuin voor 
iedereen 

Amstelpark, een tuin voor ieder-
een. Presentatie Tuinbazen op 15 & 
16 februari.
Zone2Source presenteert in en rond 
Het Glazen Huis de resultaten van 
een jaarlang onderzoek van KETTER 
& CO naar de mogelijkheden voor 
een nieuw beheer van het Amstel-
park. 
Met behulp van diverse interactieve 
presentaties nodigen we bezoekers 
uit mee te denken en onderdeel te 
worden van de toekomst van het 
park.
Kom op zaterdag 15 en zondag 16 
februari langs tussen 13.00 en 17.00 
uur en bekijk onder andere een vi-
deo met parkbezoekers over hun 
ideale tuin, een presentatie van de 
Amstelparkkaart met verhalen van 
bezoekers of speel het spel park-
memory vanuit het perspectief van 
planten en dieren. We nodigen 
buurtbewoners uit Buitenveldert uit 
om te komen kijken en mee te pra-
ten over het Amstelpark, een park 
van ons allemaal!
Zone2Source / 
Glazen Huis Amstelpark 
zaterdag 15 en zondag 16 februari 
van 13:00 - 17:00 uur
gratis toegang

Gerdi Wind
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Anton Meester

ZUID

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

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

amsterdam.nl/taal
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Politieke molens malen langzaam. 
Dat zijn we gewend bij allerlei gro-
te projecten van de Overheid, die 
veel tijd en geld kosten. Dat geldt 
zeker ook voor het Zuidasdok. 

Masterplan en Visie Zuidas 
Meer dan 20 jaar geelden werd er een 
masterplan gemaakt voor Zuidas waar-
in alle infrastructuur, dus zowel de 
autoweg als de trein en de metro, on-
der de grond zouden verdwijnen. Er 
zou boven de grond dan meer ruimte 

De toekomst van het Zuidasdok
zijn voor nieuwbouw en de barrière 
die de dijk vormt tussen Amsterdam 
Zuid en Amsterdam Buitenveldert 
zou geslecht worden. De mooie titel 
daarvan was: helen van het stedelijk 
weefsel.  Dit plan heeft een flink aan-
tal jaren standgehouden tot duidelijk 
werd dat het technisch heel moeilijk 
zou zijn, onder andere in verband 
met de grondwaterstand, maar vooral 
ook veel te kostbaar zou worden. Dus 
kwam er een regeringscommissaris 
die met alle partijen een nieuw plan 
ging maken, dat haalbaar en betaal-
baar zou zijn. Dat werd het plan waar-

bij de A10 Zuid over de lengte van 
een kleine kilometer onder de grond 
zou gaan en de trein en de metro bo-
vengronds zouden blijven. De tunnel 
werd daarmee ook minder diep. Met 
dat plan werd de visie Zuidas opnieuw 
ontwikkeld. 

Uitvoering 
Er werd gezocht naar aannemers die 
dit plan binnen de vastgestelde fi-
nanciële grenzen zouden kunnen 
uitvoeren. Dat leek in eerste instantie 
te lukken en zelfs beloofde het aan-
nemersconsortium Zuidplus nog ex-
tra dingen zoals het handhaven van 
de maximumsnelheid op de A10 Zuid 

KORTAF
Jazz in de wijk

Op zondag 23 februari wordt de theater-
zaal van het Huis van de Wijk Buitenvel-
dert weer omgetoverd tot een echte Jazz 
Club. Zoals gebruikelijk wordt er steeds 
een muzikaal thema of een eerbetoon 
aan een befaamde muzikant of zangeres 
gekozen om variatie in de programme-
ring te brengen.Deze keer is er gekozen 
voor het thema Gypsy Jazz, oftewel een 
tribute aan de muziek van gitarist Django 
Reinhardt en violist Stephane Grappelli.
Onze vaste muzikale pianist en gids Jean 
Louis van Dam brengt de volgende mu-
sici met zich mee: Reinier Voet, gitaar, Jan 
Brouwer gitaar en Jet Stevens contrabas. 
Zij treden vaak met elkaar op onder de 
naam Pigalle44. De viool wordt be-
speeld door Karin van Kooten. Kortom, 
het wordt weer een gezellige middag 
met meeslepende zigeunerklanken om 
naar te luisteren en, voor wie dat wil, op 
te dansen. Kaarten: € 8,00, consumptie 
inbegrepen. Datum: zondag 23 februari.
Aanvang: 15:00, zaal open om 14:30 uur. 
Reserveren: hhw8@xs4all.nl. 
Info: 020 644 9936 (Huis van de Wijk).

Geslaagde kerstactie van basisschool 
De Ark

Op 18 december organiseerde Basis-
school De Ark (Zuid-Hollandstraat 7) 
een kerstmarkt. De leerlingen van alle 
groepen hadden iets geknutseld en één 
groep verkocht warme chocolademelk. 
Met de opbrengst zijn cadeautasjes sa-
mengesteld, die leerlingen van groep 
7 aan een aantal bewoners van Woon-
zorgcentrum De Buitenhof hebben 
overhandigd.

Cisca Griffioen   

Margot Taal

Veel bewoners van Buitenveldert 
voelen zich niet met elkaar verbon-
den. Velen voelen zich eenzaam, 
zeggen ze. De Gemeente Amster-
dam zoekt manieren om verbin-
ding te stimuleren en het gesprek 
hierover op gang te brengen: Hoe 
verbinden we de wijkbewoners? 

Het Huis van de Wijk levert een be-
langrijke bijdrage, evenals de leeszaal 
van de OBA Buitenveldert. Net als bij-
voorbeeld de bankjesroute voor ou-
deren vanaf het Marius ten Catehof. 
Shine Social Club probeert contacten 
te bevorderen. Marjet Gerlings, pro-
jectcoördinator realiseerde een ini-
tiatief van Stadsdeel Zuid om saam-
horigheid in de wijk meer leven in te 
blazen.  Onder haar leiding kwam een 
serie van vier korte films tot stand, 
Verbonden in Zuid. Regie en produc-
tie: Avanti. Techniek: Hokus Fokus. 

Eind 2019 werd in Rialto een preview 
gegeven, speciaal voor hoofdrolspe-
lers en hun aanhang. De Wijkkrant 
keek mee. Hoe bewoners van Zuid 
verbinding in hun leven zoeken en 
vinden is treffend in beeld gebracht. 
Hun activiteiten bestrijken het hele 
stadsdeel: De Pijp, Rivierenbuurt, 
Oud-Zuid en onze wijk. We zien meer-
dere initiatieven van, voor en met be-
woners van Buitenveldert/Zuidas. Zo-
als die van Yvonne Lengams, Ruth 
Jansen en Menachem Evers.Yvonne 
bijvoorbeeld volgde een theatercursus 
in het Huis van de Wijk Buitenveldert. 

Verbonden in Zuid

Daar ontmoette ze leden van de De 
Meijblues, een band met musici met 
een niet-aangeboren hersenafwijking. 
Met percussie, harp, ukelele, gitaar, 
bas en piano begeleiden ze hun zan-
geres. Vorig jaar zorgde Yvonne –in-
middels hun harpiste- dat de band in 
‘De Boshalte’ optrad. Bij het Amster-
damse Bos, ingang Van Nijenrodeweg. 
Een ontmoetingsplek voor Amster-
dammers, gerund door vrijwilligers. 
Een terrein met café en terras. Even-
goed voor oudere wijkbewoners als 
voor statushouders, stadskinderen en 
kwetsbare stedelingen.

Een ander initiatief komt van Ruth 
Jansen, ‘verbindingsmakelaar’. Zuidas 
Today heet het. Naar haar zeggen is 
de Zuidas niet louter voor mannen 
in business pakken, hij is er ook voor 

de bewoners. Zoals zijzelf. Zo orga-
niseert Ruth bijvoorbeeld buurtbor-
rels en kookworkshops. Ook werkt ze 
samen met een organisatie als Zuidas 
Art Project: voor meer kunst in de 
openbare ruimtes daar. Voor iedereen 
toegankelijk.

Ten slotte Menachem Evers, jonge-
renrabbijn in Buitenveldert. Ambts-
halve zijn diens initiatieven vooral op 
de joodse gemeenschap gericht. Hij 
helpt jonge professionals een balans 
te vinden tussen hun spirituele en 
materiële kanten. Middels discussies 
en gezamenlijke maaltijden. Filmbeel-
den tonen zijn ontmoeting met jonge 
expats tijdens een ochtendgebed bui-
ten. Vrijwilligers van de Stichting Ha-
venstraat nabij het Olympisch Stadion 
organiseren iedere maandagavond 

een diner voor statushouders. Ook 
vandaaruit wordt met andere wijken 
verbinding gelegd. Zoals de Zuidas. 
Tijdens de preview van de films zei 
een van de organisatoren: ook zij dek-
ken er de tafels en wassen er af. Wat 
hij de ‘menselijke maat’ van de Zuidas 
noemde. 

Tijdens een borrel op de Zuidas -na 
een rondleiding langs openbare 
kunst- verwoordt een oudere wijk-
bewoner op de film het treffend. Wij-
zend op zijn buurvrouw zegt hij: ‘Als 
Ruth dit niet had georganiseerd, had 
ik haar niet ontmoet.’ Voor de bij-
dragen van alle andere vrijwilligers 
geldt ook zoiets. En voor ieder ander 
die zich inspant voor verbinding in 
de wijk. 

Heeft Stadsdeel Zuid hiermee haar 
doel bereikt? Nog niet. Naast de films 
worden ook fotoseries en podcasts 
gemaakt, gebaseerd op de levens en 
verhalen van de personages uit de 
film. Een vertoning voor bewoners 
van Buitenveldert/Zuidas staat voor 
februari gepland. In kleinschalige 
gelegenheden wil stadsdeel Zuid dis-
cussies starten over verbinding. Met 
film, podcasts en foto’s als basis. Om 
kijkers en luisteraars aan het denken 
te zetten over vragen als: Waardoor 
voelt u zich verbonden? Wat zou u zelf 
kunnen bijdragen aan verbondenheid 
in de wijk? 
De buren groeten, een praatje met 
ze maken? Samen eten, musiceren, 
zwerfvuil prikken? Samen in alle rust 
een krantje lezen? Mogelijkheden te 
over.
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A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

van 100 km per uur tijdens de werk-
zaamheden. En er werd hard gewerkt 
aan de aanleg van de Brittenpassage, 
waarvoor de betonnen tunnel van de 
oude lijn 51 die onder de A10 door-
liep gesloopt moest worden. In de 
Schönberglaan werd een dak voor de 
nieuwe Brittenpassage geconstrueerd. 
We hebben het inschuiven van het 
eerste deel van dit dak in het eerste 
weekend van november 2019 kunnen 
meemaken. 

Problemen
Maar inmiddels waren er al grote pro-
blemen, waarvoor gesprekken wer-
den gevoerd met een bemiddelaar. 
En minister Cora van Nieuwenhuizen 
schreef een brief naar de Tweede Ka-
mer dat zij een nader onderzoek naar 
“nut en noodzaak” wilde laten uitvoe-
ren. Daarvoor werd een gezaghebbende 
derde gezocht en gevonden in de per-
soon van Minister van Staat Sybilla 
Dekker. Zij zal in het eerste kwartaal 
van 2020 gesprekken voeren met alle 
betrokkenen waaronder ook bewo-
ners en waarschijnlijk rond 1 april een 
rapport uitbrengen. Het wordt dus 
een spannend kwartaal. Wij wachten 
af en houden u op de hoogte zodra er 
nieuws is. Zie daarvoor onze website 
en de weekberichten: 

www.bewonersplatformzuidas.nl



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AGENDA  FEBRUARI
 

Maandag
Burenlunch op 3 februari

 
12.00-14.00 uur. Kosten € 4. Aanmelden t/m vrijdag 31 januari op 

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

Fotogroep op 10 februari 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 17 februari 
12.00 uur. Kosten € 8. Reserveren via de Algemene Hulpdienst  

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

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

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

incl. materiaal en koffie/thee.

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

www.mbvo-amsterdam.nl. 

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

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

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

tel. 020-6735654.

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

jobodywork@hotmail.com. 

Dinsdag     

Pianoconcert door Japanse pianist Soso op 4 februari 
13.45 – 15.00 uur. Reserveren: c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl of 

020-6449936. Entree: € 3,00. 

Karins Eetcafé op 11 februari 
17.30 -19.30 uur. Entree € 8,00. Karin serveert met haar team een 

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

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

Juridisch spreekuur op 11 februari 
19.30-21.30 uur. Gratis inloop voor info en advies over o.a. arbeids-

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

of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Sjoelen en spelletjes op 11 en 25 februari 

In kleine teams en gezellige sfeer. 14.00 - 17.00 uur.  

Entree: € 2,50 per keer incl. koffie/thee. Info: 020 – 644 99 36,  

info@hvdwbuitenveldert.nl.

Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid op   
4 en 18 februari 
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,  

homogroep.blogspot.nl. 

Grand Stand Classickoor op 11 en 25 februari 
20.00 - 22.00 uur. Info: www.stichtinggrandstand.nl.

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

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

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

info@hvdwbuitenveldert.nl. 

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

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

tel. 06-44079906.

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

d.denouden@actenz.nl.

Country linedansen 55+ 

 
11.15-12.15 uur en 12.15-13.15 uur. Info: 020-886 10 70 of  

www.mbvo-amsterdam.nl. 

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

www.vca.nu/bemiddelingsafspraak. 

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

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

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

schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

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

truusengels13@gmail.com.

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

mail naar janyjohn@hotmail.com.

 

Woensdag  

Culturele Uitgaansclub op 5 februari 
19.30-21.30 uur. Vooral voor culturele actieve 55+ inwoners van 

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

sporten, eten enz. Entree: lidmaatschap van de Culturele Uitgaansclub 

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

Computer Inloop Spreekuur op 5 en 19 februari 
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 5 en 19 februari 
17.30-19.00 uur. Inloop vanaf 16.30 uur en nazit in het café. Kosten: 

€ 8. Info/reserveren bij Sonja: (op dinsdag) 020-646 34 64.

Inloop ‘De Buurvrouw’ 

 
11.00 – 16.00 uur. Gezelligheid, ondersteuning en informatie. On-

gedwongen samenzijn voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht 

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

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

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

c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl.

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

jobodywork@hotmail.com.

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

Gymnastiek 65+  
11.00-11.45 uur, 12.30-13.15 / 13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 

70 of kijk op www.mbvo-amsterdam.nl.

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

Per paar aanmelden.

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

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

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

rriedijk@hotmail.com of 020-6449936.

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

gedwongen samenzijn voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht 

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

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

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

c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl. 

Spreekuur GGZ coach voor vrijwilligers & professionals    

10.00-13.00 uur. Info: Moni Hanasbei, 06-26 63 35 46 of  

mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl

Huis van de Wijk Buitenveldert is de ontmoetingsplek 

van en voor bewoners in Buitenveldert.

Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam 

(tegenover het Gelderlandplein).

Programma coördinator: Wilt u een activiteit opzetten, 

neem contact op met de Programma Coördinator Carla 

Lantinga; c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl, tel. 06-37 31 

40 69, www.hvdwbuitenveldert.nl

Openingstijden Huis van de Wijk Buitenveldert 

(tel: 020 642 28 35): Maandag t/m vrijdag 8.30-23.00 

uur, zondag 12.00-17.00 uur. Receptie: 020-64 22 835. 

Zaalverhuur: 020-8915272.

Kantoor WOCB:  020-64 49 936, info@hvdwbuitenvel-

dert.nl, www.hvdwbuitenveldert.nl. Openingstijden: maan-

dag 9.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur. 



 

Mindfulness Yoga voor 55+ vrouwen   

10.15-11.15 uur. Info: A. Timmermans 06-44079906,  

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

tel. 06-44079906.

Bridge-inloop  

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

Per paar aanmelden.

Tekenen/schilderen met Lydia Bakker  

13.00-15.30 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.                               

Sociaal Loket  

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

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

Gymnastiek 60+  

13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 70 of www.mbvo-amsterdam.nl

Shotokan Karate-do Buitenveldert  

16.30-17.30 /17.30-18.30 /18.30-19.30 uur. Info: 06-49 21 97 27, 

www.karatebuitenveldert.nl, karatebuitenveldert@gmail.com

Italiaans / Nederlands voor Italianen  

16.30-17.30 Italiaans op laag tempo. 17.30-18.30 Nederlands voor 

Italianen A1. 18.45-19.45 Italiaans voor beginners. 20.00 - 21.00 

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

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

tel./whatsapp: 06-29042821, of info@hvdwbuitenveldert.nl,  

tel. 020-6449936

Zenmeditatie 

19.30 – 21.15 uur. Info en aanmelden: Bas van Dijk via  

06-40737471 of www.zenbuitenveldert.com.

 
Vrijdag 

Mini Lectores Bebés op 7 februari 

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

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

Bingo op 7 februari 

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

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

hvdwbuitenveldert.nl.

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

op 14 februari, op 28 februari Peter Marnier  

Geanimeerd inloopcafé met live muziek vanaf 16.00 uur, diner vanaf 

18.00 uur. Muziek gratis, reserveren voor diner € 8,00 op 020 - 644 

99 36. Info: info@hvdwbuitenveldert.nl

UITGELICHT  
Karaoke met Nino op 21 februari 

Nino zingt karaoke van Frank Sinatra tot Glenn Campbell, Frans, 

Italiaans etc. Nieuw is dat iedereen kan meedoen. Mail een You-

Tube link van het nummer dat je wilt zingen aan info@hvdwbuiten-

veldert.nl ovv ‘Karaoke nino 21 februari 2020’. Kom elkaar gezellig 

ontmoeten en zingen in het café. Dansen mag ook! Aanvang: 

16.00-18.00 uur. Entree: gratis.

 
 

Breng je ontbijt! -  ontmoeting voor vrouwen 

9.00-11.00 uur, door Sakina. Info via  

ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 06 26 63 52 36.

! Woon   

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

www.wooninfo.nl.

Het Palet, Aquarel en Gouache   

10.30 – 12.30 uur. Info Barbara J. de Vries, tel. 06-26012792, 

basiajedska@gmail.com.

Bridge-inloop  

 

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

Per paar aanmelden.

Zangkamer 

14.00-15.30 uur, inloop: vanaf 13.30 uur. Kosten: €  6,- per maand. 

Info: 06-85022144.

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

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

Nippon Karatedo Genwakai 

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

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

Zaterdag  

Op zaterdag ons café afhuren voor een feestje? 

Informeer bij zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

 

Het Repair Café Buitenveldert op 8 februari 
13.00-16.00 uur. Voor reparatie, goed advies of drankje aan de bar. 

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

repaircafebuitenveldert@gmail.com.

Zondag
Sunday Sounds Klaas Fopma op 2 februari 
14.00-16.30 uur. Toegang gratis. Een quartet met vrolijke jazzy en 

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

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

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

UITGELICHT  
Movie Time! ‘Life of Pi’ op 9 februari 

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

Buitenveldert. Het witte doek neemt u even mee naar een andere 

wereld. Voorafgaand serveren we een heerlijke pannenkoek. 

Bijzonder levensverhaal van de Indiase jongen Pi, een visueel 

meesterwerk van Oscar-winnaar Ang Lee. Na een schipbreuk wordt 

Pi op een reddingsboot, samen met een gevaarlijke Bengaalse 

tijger geconfronteerd met de schoonheid èn wreedheid van de 

natuur. Gebaseerd op het verhaal van de Canadese schrijver Yann 

Martel die hiervoor de Man Booker Prize won. Aanvang: 12.30 uur 

serveren pannenkoek; 13.30–15.30 filmvertoning. Entree: € 5,00, 

inclusief pannenkoek, film en consumptie; € 4,00, inclusief film en 

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

 
 

 

Toekomstmuziek: Op zoek naar contrast! op 9 februari 
In deze Musici van Morgen combineert het CONTRASTS DUO, 

bestaande uit Erik Rojas en Pau Hernández, het klassieke repertoire 

voor klarinet en piano met een passie voor Spaanse en Latijns-Ameri-

kaanse muziek. Vanaf 11:30 uur bent u welkom in het Huis van de 

Wijk voor een kopje koffie of thee, aanvang concert: 12:00 uur. Entree 

€ 7,50. Huisgemaakte soep: € 2,50. Info: 020-644 99 36, www.

hvdwbuitenveldert.nl

Sunday Sounds met Piet Schmidt op 16 februari

 
Een middag met gezellige Amsterdamse meezingers met Piet Schmidt 

op de accordeon. Aanvang 14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis. Info: 

020-644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl

Jazz in de Wijk op 23 februari 
Vaste muzikale pianist en gids Jean Louis van Dam brengt Reinier Voet, 

gitaar, Jan Brouwer gitaar en Jet Stevens contrabas met zich mee. 

Hun thema: Gypsie Jazz, oftewel een tribute aan de muziek van gitarist 

Django Reinhardt en violist Stephane Grappelli. Entree:  

€ 8,00, consumptie inbegrepen. Aanvang: 15:00, zaal open om 14:30. 

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

 
DAGELIJKS  
Computer/tablet/Ipad/mobiele telefoon lessen

 
Op alle werkdagen. € 5,00 per les. Info: 020-6449936 of mail: 

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

UITGELICHT  
Expositie ‘Wonen, Werken en Leven in Buitenveldert’ 

Een serie afwisselende impressies van ons stadsdeel door de 

fotogroep van het Huis van de Wijk.
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medisch pedicure en voetreflexoloogKoen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT Amstelveen,  tel.: 020 - 66 101 97 

WWW.PEDICUREANNEMIEK.NL
Openingstijden ma-, di-, wo-, do- en za  08:30 - 18:00 uur, uitsluitend op afspraak

Koen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT Amstelveen,  tel.: 020 - 66 101 97 

WWW.PEDICUREANNEMIEK.NL
Openingstijden ma-, di-, wo-, do- en za  08:30 - 18:00 uur, uitsluitend op afspraak

ZAALVERHUUR

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

www.hvdwbuitenveldert.nl
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

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

kinderfeestje, presentatie 
of bijeenkomst?

Huur uw zaal in het 
Huis van de Wijk Buitenveldert

Dé buurtlocatie voor al uw 
bijeenkomsten! 

Meer informatie en tarieven:

Vindt u het gezellig om met een 
klein groepje mensen activiteiten 
te bezoeken? Bent u slecht ter been 
of ziet u op tegen zelfstandig rei-
zen? De minibus biedt uitkomst. 
Een retourtje kost  € 2,50.   

U wordt thuis opgehaald tussen 
10.00 uur en 10.45 uur. Tussen 13.00 
– 14.00 uur (afhankelijk van de be-
stemming) rijdt de chauffeur u weer 
naar huis. Stok of rollator kunnen 
ook mee. Consumpties of toegangs-
kaartjes zijn voor eigen rekening. Als 
u met ons reist s.v.p. gepast betalen 
in de bus.

Let op!
Aanmelden: voor de uitjes met de 
minibus is veel belangstelling. Om de 
plaatsen zo eerlijk mogelijk te verde-
len, kunt u zich per maand voor maxi-
maal 1 uitje inschrijven. Heeft u voor 
meer uitjes belangstelling, dan plaat-
sen wij u op de wachtlijst.

Wij bellen u zodra er een plek vrij is. 
Aanmelden: 020 – 644 99 36. 

Ook in februari weer een mix van 
praktische en culturele doelen. Bood-
schappen doen in Amstelveen plus 2 
uitjes met Amsterdam in de hoofdrol.

Op stap met de Minibus De Groengrijsbus

Vrijdag 14 februari: 
Markt en stadshart, Amstelveen
Op Valentijnsdag kunt u in Amstel-
veen op zoek naar een cadeautje 
voor een geliefd persoon. Maar ook 
voor gewone boodschappen brengt 
chauffeur Albert u graag weer naar de 
markt.

Woensdag 19 februari: 
Amsterdams Museum, ‘Opslaan 
als... Hoe verzamel je de stad?’
In de tentoonstelling Opslaan als… 
vertellen de getoonde voorwerpen 
en kunstobjecten stuk voor stuk het 
verhaal van Amsterdam en haar be-
woners. In de tentoonstelling zijn hele 

Vrijdag 14 februari
Dagtocht Deventer

In samenwerking met Huis van de 
Wijk Buitenveldert

Stap vrijdag 14 februari in de Groen-
grijs bus voor een dagje Deventer met 
zijn historische centrum, waar monu-
menten, pleinen en gezellige straten 
elkaar afwisselen. Het oudste waag-
gebouw van Nederland, nu Museum 
De Waag, staat aan de Brink. Dit mu-
seum geeft een goed beeld van de rijke 
historie van deze eens zo belangrijke 
hanzestad. In het Speelgoedmuseum 
vind je de grootste speelgoedcollec-
tie van ons land, van poppenhuizen, 
treintjes en mechanisch speelgoed 
van weleer tot de games van nu. De-
venter wordt vanwege het gevarieerde 
winkelaanbod gezien als een van de 
leukste steden om te winkelen. Dit is 
de stad waar je vast wel het cadeautje 
vindt voor jouw ‘Valentijn’. En ver-
geet vooral niet langs te gaan bij de 
Deventer Koekwinkel, een prachtig, 
nostalgisch winkeltje, het adres voor 
de Deventer Kruidkoek.

Geldig: vrijdag 14 februari
Prijs: € 10,- bij minimaal 35 deelne-
mers, € 8,- bij minimaal 45 deelne-
mers

Opstapplaatsen en –tijden
08.50 uur: De Mirandalaan 
09.00 uur: Station RAI 
09.15 uur: Huis van de Wijk Buitenvel-

dert, A.J. Ernststraat 112  
09.30 uur: Menno Simonshuis, 
Noordhollandstraat 17A 
Aankomst Deventer ca. 11.00 uur
Vertrek Deventer: 15.30 uur
Terug in Amsterdam: 17.00 - 17.30 uur

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

Deze tocht wordt mede mogelijk 
gemaakt door Stadsdeel Zuid.

uiteenlopende dingen te zien, zoals 
een volledige keuken uit de jaren ’30 
of de foto waarop de astronauten van 
de Apollo 11 te zien zijn tijdens een 
bliksembezoek aan onze stad. Toegang: 
volwassene € 15.00; met Stadspas, I 
amsterdam City Card, Amsterdam Pass,   
BankGiro Loterij VIP-KAART, Muse-
umkaart, Vereniging Rembrandt,: gratis

Woensdag 26 februari: 
Teylers Museum, Haarlem: ‘
Parijs – New York – Amsterdam’
Een bijzondere selectie werken op pa-
pier uit de privéverzameling van gra-
fisch kunstenaar Nono Reinhold en 
haar echtgenoot Edy de Wilde, oud-di-
recteur van het Stedelijk Museum Am-
sterdam. Er zijn etsen, zeefdrukken en 
tekeningen te zien van Nono Reinhold 
zelf en van kunstenaars uit haar kennis-
senkring onder wie Roy Lichtenstein, 
Niki de Saint Phalle, Armando en Sol 
LeWitt. Toegang: volwassene: €14,00; 
Museumkaart, Vrienden van Teylers 
Museum, I Amsterdam City Card, Ver-
eniging Rembrandt, BankGiro Loterij 
VIP-kaart: gratis

Margot Taal

Ingrid de Booij
      

Elke dinsdag werkt ze in het café 
Huis van de Wijk. 

Wanneer er even geen bestellingen 
zijn, even geen werk is aan de bar, 
loopt ze het café in. Maakt er een 
praatje met de gasten: hallo! Hoe is 
het? Jij hier?  Veel vaste bezoekers.
Vriendinnengroepjes, vrienden 
die elkaar in het café ontmoeten. 
Ook mensen in hun eentje, die 
zich koesteren in het gezellige ge-
roezemoes. Als in een huiskamer. 
Voor Ingrid telt: hebben de mensen 
het naar hun zin? Vier jaar terug 
meldde ze zich aan de bar. Of ze 
misschien iets kon betekenen voor 
de mensen hier? Sindsdien draait 
ze samen met de vaste krachten 

op dinsdagmiddag bardienst. Met 
Stefanie en later op de middag met 
Willem. Elke dag heeft zo zijn ei-
gen groepjes, de breisters, de leden 
van de bridgeclub. Door af en toe 
op andere dagen in te vallen, kent 
Ingrid veel meer mensen dan die 
van haar eigen dinsdag.

Soms speelt er verdriet, een enkele 
keer een ruzie tussen klanten. Ingrid 
heeft wel eens met nadruk moeten 
zeggen: zo gaan we niet met elkaar 
om. Maar gezelligheid en humor 
voeren verre de boventoon in het 
café. Het mensen naar hun zin ma-
ken zit als het ware in haar bloed. 
Haar herkomst een Chinees-Ne-
derlands gezin met acht kinderen. 
Haar vader was kok. Een economi-
sche vluchteling, zou je hem tegen-
woordig noemen. Eten maken was 

meer dan hongerige monden vul-
len. Samen aan tafel draaide het om 
samenzijn, genieten van het eten en 
van elkaars gezelschap. Vader sprak 
niet goed Nederlands. Wat veel van 
Ingrids communicatieve vaardighe-
den vergde.

Na haar intensieve werkkring in de 
sales vertaalt Ingrid die vaardighe-
den en haar zorgzame houding nu 
naar haar vrijwilligerswerk. Ook is 
Ingrid zelf een enthousiast kookster. 
Met haar vraag ‘heeft het gesmaakt?’ 
vist ze niet naar complimentjes. Nee, 
ze wil oprecht weten of iemand 
heeft genoten en het naar zijn zin 
heeft. Voor haar inspanningen in het 
café krijgt ze veel terug, zegt ze, van 
bezoekers en collega’s. Op het Gel-
derlandplein en in de buurt bijvoor-
beeld: hallo! Hoe is het? Jij hier? 

In Beeld
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