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Have a nice day 

Het is een mirakel dat u deze column nog 

in het Nederlands kunt lezen, want zoals 

u wellicht is opgevallen rukt de Engelse 

taal in onze stad en wijk steeds meer op. 

Zelfs in deze krant verschijnt regelmatig 

een artikel in die taal. En dat is dan nog 

maar het begin. De Engelse taal wordt 

meer en meer gebruikt om onze interna-

tionale mede-wijkbewoner te gerieven. 

De Vrije Universiteit is al gestopt met 

de studie Nederlands. Colleges worden 

veelal in het Engels gegeven, in krom En-

gels zelfs. Met enige scholing van profes-

soressen en professoren zal dàt ooit wel 

goed komen, maar het zou de Gemeente 

weleens op het idee kunnen brengen een 

oekaze uit te vaardigen dat al het nieuws 

in de Engelse taal moet worden gedrukt. 

Wellicht het eerste jaar nog een Neder-

landse versie naast het Engels maar na 

een jaar moet het klaar zijn dan heeft u 

genoeg tijd gehad om te wennen. 

Wellicht denkt u: wij leven in een demo-

cratie dat hoeft een redactie niet te accep-

teren! Schrijf gewoon in het Nederlands! 

Wij zijn Buitenvelderters wij willen in 

onze moedertaal lezen! 

U heeft gelijk maar aan het bevel van de 

Gemeente zullen wij, hoewel schuim-

bekkend moeten voldoen omdat de Ge-

meente ons in haar financiële klauwen 

heeft. Zij levert de pecunia die nodig is 

om de krant draaiende te houden: vanaf 

het papier, het drukken tot en met de ver-

spreiding. De krant valt weliswaar gra-

tis in uw brievenbus maar het zijn uw 

en onze belastingcenten waarmee zijn 

verschijning wordt bekostigd. Een mars 

naar het stadhuis gehuld in gele hesjes 

en gewapend met hooivorken is dus het 

overwegen waard. 

U zou ook uw grieven kunnen delen met 

een brief in de rubriek ‘ingezonden’ maar 

uitsluitend in het Engels. Ook Dunglish 

is no problem at all. 

Have a nice day!

     
Julius

COLUMN

Dat kan en wordt in Buitenveldert 
verkocht, want Broodhuys Meijer 
in de Kastelenstraat 171 doet het al 
zeven jaar.

Wie de zoekopdracht ‘buurderij het 
kasteel’ intikt ziet een site met sei-
zoensgebonden producten waarbij de 
afstand is vermeld tot de plek waar 
het groeit, in en rond Amsterdam. 

De bestellingen worden elke woens-
dag om 02:00 afgesloten, waarna ze 
van 10:30 tot 13:00 in de Kastelen-

Lokaal ambachtelijk voedsel

Flora Breemer: ‘een hele generatie piept niet’

Flora Breemer (PvdA)  begon vorig 
jaar als lid van het dagelijks be-
stuur van stadsdeel Zuid met het 
Sociaal Domein als taakgebied. We 
spraken toen af dit voorjaar langs 
te komen voor een impressie.
 
Wat was je plan toen je begon?
Flora ging meteen als een soort on-
derzoeksjournalist op pad om te zien 
wat er speelt en waaraan ze zou moe-
ten werken. Het was een leerzaam 
jaar. Het stadsdeelbestuur ‘nieuwe 
stijl’ voert het coalitieakkoord van het 
college van B&W uit. Voor haar zijn de 
vragen hoe zich dit naar Zuid vertaalt 
en welke signalen er in de wijk zijn.

Lukt dit?
Ze heeft niets gevonden dat haaks op 
het coalitieakkoord staat. Ze merkt dat 
het moeilijk is ambities te realiseren 
doordat er ruimtegebrek in de wijk is. 
In de Pijp nog erger dan in Buitenvel-
dert. Ze wil dat mensen elkaar ont-
moeten, dat mensen elkaar leren ken-
nen en naar elkaar omkijken. Dat ze 
niet meer bang zijn voor elkaar zoals 
nu rond de eventuele 24 uurs opvang 
in Buitenveldert. Als je geen plek voor 
ontmoeting kunt geven, sta je vijf nul 
achter. We moeten nu creatief om-
gaan met de ruimtes die we hebben. 
We willen vastgoedmensen verleiden 
tegen een schappelijk tarief een rol te 
spelen en gaan bedrijven vragen ont-
moetingen te faciliteren.

Wat zijn de punten van zorg?
In Buitenveldert melden veel oude-
ren zich niet als ze ergens mee zitten. 
Daar kan Flora wakker van liggen. Er 
is een hele generatie die niet piept 
zolang ze zich denkt te redden. Dat 
staat als ‘schone schijn’ in het rapport 

van de Werkgroep Ouderenvriende-
lijk Buitenveldert. Het kan zijn dat je 
als 80-plusser niet goed in staat bent 
je te verdiepen in het aanbod. Er zal 
een andere manier moeten komen 
om de vraag aan te laten sluiten aan 
ons aanbod.

Hoe pak je dat aan?
In twee flats is iemand van de ge-
meente langs geweest om mensen 
te vragen hoe het gaat. Dat is uitge-
groeid tot een project waarbij studen-
ten HBO-Verpleegkunde stage lopen 
bij een oudere. Daar ontstaan mooie 
matches. Dit project is niet dé oplos-
sing want dan zouden we wel 200 

studenten moeten inzetten. Maar we 
kunnen hiervan leren, nieuwe combi-
naties bedenken en die incorporeren 
in wat we altijd al deden.

Diversiteit
We hebben in Zuid diverse bevol-
kingsgroepen en die treffen elkaar 
niet. Expats blijven bij de expats, oude-

ren blijven bij de ouderen, mensen die 
door armoede kwetsbaar zijn zitten 
geconcentreerd bij elkaar. En om de 
hoek zitten rijke yuppen. In Zuid zie 
je de allerarmsten en de allerrijksten, 
de alleroudsten en de allerjongsten, 
alle culturen maar de ontmoeting is er 
niet. Je kunt niemand dwingen elkaar 
te ontmoeten.  Ook op de scholen zien 
we weinig menging. Maar we kunnen 
in de naschoolse opvang aan ’brede 
talentontwikkeling’ doen. Dan doe je 
de opvang van de kinderen van school 
A in school B en dus niet in school A.
Kinderen krijgen een programma  
waarin ze met elkaar is contact ko-
men. Dan gaan ze niet naar vioolles 
maar maken samen iets.

Wat maakt je blij? 
Voor heel Zuid geldt de enorme inzet 
van de vrijwilligers. Een voorbeeld is 
het werk van de Werkgroep Ouderen-
vriendelijk Buitenveldert en het initia-
tief van een aantal bewoners rond het 
Ontmoetingseiland.

Worden mensen in Buitenveldert 
gehoord?
Het is mooi dat de vier vertegenwoor-
digers van Buitenveldert in de Stads-
deelcommissie in de wijk in het open-
baar vergaderen. Maar het loopt niet 
storm. Het stadsbestuur wil dat men-
sen participeren maar veel mensen 
hebben iets anders aan hun hoofd.
Participeren is een recht en geen 
plicht. Mensen kunnen ook denken 
‘ik heb op jou gestemd en nu moet jij 
het doen’.

In verband met werkzaamheden aan het Zuidasdok 

zijn de A4 en A10 Zuid 5 weekenden dicht vanaf Badhoevedorp. 

Geen treinverkeer NS stations Zuid en RAI.

Zie de advertentie op pag. 3

Ferry Wienneke

Broodhuys Meijer is één van de deelnemers van ‘buurderij het kasteel’.

straat klaar staan om te worden af-
gehaald. Het concept wordt online 
georganiseerd door boerenenburen.nl 
voor klanten met interesse voor am-
bachtelijke producten. Die laatsten 
hebben soms intrigerende namen, zo-
als ‘groene koffie thee’ of ‘De keuken 
van het ongewenste dier.’ 

Het knusse pleintje waar de buurderij 
is gevestigd plus een grote prent van 
Anton Pieck versterken de rustige 
sfeer. Regelmatig wordt een pop-up 
markt georganiseerd, inclusief een bij-
passende foodtruck. De eerstvolgende 
is op 26 juni van 10:30 tot 13:00. Eet en 
drink smakelijk.

Hans Wamsteeker
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Flora Breemer, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid.
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Adverteren in de Wijkkrant?
De Wijkkrant wordt huis aan huis 
verspreid in Buitenveldert/Zuidas en 
de Prinses Irenebuurt in een oplage 
van 17.000 exemplaren. Informatie 
over advertentiemogelijkheden en de 
gunstige tarieven treft u aan op www.
hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant

Uitgave van het Huis van de Wijk 
Buitenveldert

Redactie Gerdi Wind; Ferry Wien-
neke; Hans Wamsteeker (eindre-
dacteur); Ronald Edens (opmaak); 
Pedro Stempels (fotografie)
Advertenties
Administratie WOCB 020-644 99 36
Vormgeving en opmaak 
Studio Edens
Redactieadres 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP 
Amsterdam. Tel. 020-644 99 36 
Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV 
Telefoon: 020-696 34 34
Bezorging Fietsbrigade VOF
Oplage 17.000 stuks, verspreiding 
huis aan huis in Buitenveldert/Zuidas 
en Prinses Irenebuurt
Mail Wijkkrantredactie@gmail.com 
Web www.hvdwbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op  
dinsdag 27 augustus 2019. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
12 augustus voor 17.00 uur.

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
☺

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 illustratie, mee in de redac-
tievergadering.

Ingezonden brief
U kunt ook een ingezonden brief 
sturen 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 advies is kort en 
bondig te zijn bij wat u instuurt. Lan-
ge stukken worden of niet geplaatst of 
door de redactie ingekort. Het adres 
is: wijkkrantredactie@gmail.com.
Indien mogelijk verwijst u in uw tekst 
naar een website. 

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

Aanleiding: het artikel in Wijk-
krant: B&W heeft een stevig dilemma 
(mei 2019). Ongedocumenteerden in 
Brandweerkazerne

Bij veel bewoners van Buitenveldert 
leeft een gevoel van onveiligheid over 
de voorgenomen huisvesting van on-
gedocumenteerde asielzoekers in de 
voormalige brandweerkazerne. Voor-
namelijk uit angst dat die groep zich 
misdadig zal gedragen. Waarom? Om-
dat de meeste van hen jonge mannen 
zijn? Geslacht en leeftijd op zich lijken 

me geen sterk argument evenmin als 
de ongedocumenteerden-status, zo-
lang we niet weten wie deze jonge 
mannen zijn. De angst stoelt ook op 
de veronderstelling dat de mannen 
overdag niets om handen hebben. 
Gemeente en Vluchtelingenwerk heb-
ben toegezegd voor dagbesteding en 
perspectief te zullen zorgen. Als me-
debewoner van Buitenveldert lijken 
me angstgevoelens alleen onvoldoen-
de reden om ongedocumenteerden 
niet te plaatsen. Wel zijn passende 
veiligheidsmaatregelen nodig, net als 
bij iedere andere groep. Ook ik wil ge-
voelens serieus nemen. Maar angst-
gevoelens dienen te worden tegen-
gegaan via goede voorlichting of door 
ontmoetingen met de betrokkenen. 
Ik roep op tot een humane opstelling 
tegenover deze mensen. 
 
Frank Kok

Reactie op de ingezonden brief van 
Gerard Suijkerbuijk in de wijk-
krant van mei 2019 Rotterdamse pad

Overkill??? In het buurtje van het 
Rotterdamse pad is helemaal geen 
overkill aan speelplaatsen. Of wordt 
het totaal verwaarloosde zandbakje 
en klimrekje bij Kranenburg bedoeld? 
Om bij Dikninge te komen moet een 
zeer drukke A.J. Ernststraat worden 
gekruist. Verder alleen een paar gras-
veldjes. Wij waren dan ook blij toen in 
december 2018 een stukje gras werd 
afgegraven voor het aanleggen van 
wat speeltoestellen. Jammer genoeg 
kijken wij nu al ruim 4 maanden tegen 
een smerig stukje zand aan. Terwijl uit 
een enquête onder de buurtbewoners 
blijkt dat het merendeel van de bewo-
ners er graag wat speeltoestellen zou 
zien. Laten we (groot)ouders en kin-
deren toch wat speelplaatjes gunnen 
dicht bij huis. Hoe erg kan dat zijn? 
Een paar bankjes erbij en je zit daar 
heerlijk in het groen. 

Met vriendelijke groet, 
Bea Baas

Brieven
Juliette van Nes

Bibliotheek  
Buitenveldert
W. van Weldammelaan 5
Tel: 642 2100
E: buitenveldert@oba.nl   
 
Buitenveldertse ochtend
Lezing Odette Breijink - 
Inspiratie in de kunst
Donderdag 6 juni 11.00-12.00.
 

Activiteiten voor senioren /  
Muziek: Leo Herzog speelt jazz
Donderdag 13 juni 11.00-12.00 uur.

Activiteiten voor senioren / Film: 
Vincent & Theo. Donderdag 20 juni 
10.30-12.00 uur.

Activiteiten voor senioren / Lezing 
Elke Kuijper - over Van Gogh
Donderdag 27 juni 11.00-12.00 uur.

Expositie Willy de Weerd: 1 mei 
t/m 29 juni. 
Voornamelijk abstracte werken met 

bewegende en dansende mensfiguren.

Voorlezen voor peuters en kleuters
Elke woensdagochtend om 11.00 uur.

English storytelling and Songtime 
Children 0-4 years old. Every Friday 
at 10.00 AM.

Schilderachtige Botanische Tuin

100 jaar

De Botanische tuin achter de VU 
is een groene oase met een mooie 
verzameling Bonsaiboompjes, 

‘Lang zal ze leven´, schalt door de 
hoge ruimte van Huize Doornburg 
als mevrouw Schultz en haar bege-
leidster Myrna Sattler de zaal bin-
nenkomen.

Honderd jaar geleden werd me-
vrouw Schultz geboren in Tjepoe op 
West Java in Nederlands-Indië. Zij 
woonde met haar ouders en zus in 
een groot huis met tuin, tennisbaan 
en zwembad. Ze had veel vriendjes 
die nooit goed genoeg voor haar 
waren vonden haar ouders. Op la-
tere leeftijd ontmoette zij haar man.

In de jaren vijftig/zestig van de vo-
rige eeuw kwamen zij naar Neder-
land. In Amsterdam ging ze wer-
ken als typiste op de polisafdeling 
bij de toenmalige Delta Lloyd. Daar 
heeft ze zeventien jaar gewerkt. 
Een vriendin en ex-collega vertelt 
hoe gezellig ze het samen hadden 
tijdens de pauzes. Het verjaarsfeest 
vindt plaats in ‘de vide’ van Doorn-

(sub-)tropische planten en Cactus-
kas, die in het voorjaar en in de zo-
mer op zijn mooist is. 

In het winkeltje verkoopt men o.a. 
planten, zaden en koffie. Tevens 
vinden hier regelmatig activiteiten 
plaats, zoals rondleidingen, cursus-
sen in plantenverzorging of over 
bijen, muziekuitvoeringen, aqua-
rel- en tekenlessen en thematische 
markten. 
Op de kunstmarkt op 30 juni zijn 

burg en is gevuld met medebewo-
ners, vrienden en kennissen die 
allen smullen van een kopje koffie 
met gebak of spekkoek. Zij noemen 
de jarige liefkozend tante Janneke. 
Voor in de zaal worden Indische 
en religieuze liedjes ten gehore 

gebracht. Welbesteed aan haar die 
vroeger iedere zondag naar de kerk 
ging en graag piano speelde.

Stralend neemt ze alle gelukwensen 
in ontvangst en gaat op weg naar 
101.

Mevrouw Schultz

meer dan 20 kunstenaars van o.a. 
Kunstgroep Buitenveldert aanwezig 
om hun werk en enkele demon-
straties te laten zien van 11 tot 17 
uur. Werkstukken van de meester-
bloembinder en informatie over o.a. 
de Botanische tuin zullen ook ver-
tegenwoordigd zijn. ’s Middags is 
er een optreden van de tweemans-
band The Men-Unplugged.

U vindt de Botanische Tuin Zuidas 
aan de Van der Boechorststraat 8.
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KORTAF
Portugese Rêverie in Amsterdam 

Op 9 juni verwelkomen we in de serie 
Musici van Morgen het jonge Portugese 
saxofoon kwartet MAAT, dat in Amster-
dam woont en werkt. Zowel in Neder-
land als Portugal gooien ze hoge ogen 
op concoursen door een mooie mix van 
oude en nieuwe muziek. Ze kiezen voor 
hun optreden in het Huis van de Wijk 
werken die de lof van allerlei plaatsen ter 
wereld bezingen, met een extra accent 
op Portugese steden. Ciudades (Steden) 
van Guillermo Lago (pseudoniem van 
de Nederlandse saxofonist Willem van 
Merwijk), Hongaarse dansen van Far-
kas,  Rêverie van Debussy en Capriccio 
van Mendelssohn. En een splinternieuw 
stuk van hun jonge landgenoot Nuno 
Lobo die zich door zijn stad Porto liet 
inspireren. MAAT bestaat uit: Daniel 
Ferreira - soprano saxofoon, Catarina 
Gomes - alt saxofoon, Pedro Silva - te-
nor saxofoon en Mafalda Oliveira - ba-
riton saxofoon. U kunt op 9 juni 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 be-
draagt € 7,50. Voor wie dat wil wordt er 
na afloop een kom huisgemaakte soep 
geserveerd, voor € 2,50.
Meer informatie via 020 644 99 36 of op 
www.hvdwbuitenveldert.nl

Computervrijwilligers gezocht 
Vindt u het leuk om 2 maal per maand 
op woensdagochtend (1ste en 3de 
woensdag van 10.00 – 12.00 uur) ons 
team van het Computer Inloop Café te 
komen versterken? Wij zijn op zoek naar 
een vrijwilliger die beschikt over sociale 
vaardigheden en computerervaring met 
o.a. Windows, Word, Internet, Mail en 
mobiele telefoons. Wij zijn gehuisvest in 
het Huis van de Wijk Buitenveldert, aan 
de A.J. Ernststraat 112.
Heeft u interesse mail dan met 
c.lantinga@hvdwbuitenveldert of tel. 
020-6449936. Wij bieden u leuke col-
lega’s, gezellig werk en blije bewoners.

Bent u op zoek naar een zinvolle 
tijdbesteding? 

Denk dan eens aan vrijwilligerswerk bij de 
Algemene Hulpdienst Buitenveldert. 
U kunt wijkbewoners blij maken met 
o.a. het doen van een klusje, samen een 
wandelingetje maken, het doen van de 
boodschappen of gewoon een gezellig 
bezoekje. 
Heeft u een eigen auto ter beschikking, 
dan doen we graag een beroep op u om 
af en toe een (vooral oudere) wijkbewo-
ner van huis naar een afspraak te rijden.
Bel voor informatie naar coördinator 
Marianne of Pauline 020-6447113 of mail 
coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl.

A4 en A10 Zuid 5 weekenden
dicht vanaf Badhoevedorp
Geen treinverkeer stations
Amsterdam Zuid en RAI
In mei en juni werken we voor het project Zuidasdok
5 weekenden aan de A10 Zuid en het spoor bij de stations
Amsterdam Zuid en RAI. Wilt u in deze weekenden de weg
op of gebruikmaken van het openbaar vervoer, houd dan 
rekening met drukte en extra reistijd. Check voor vertrek 
9292.nl of Google Maps óf bekijk de apps van Waze,
Flitsmeister of TomTom.

Weekend

10 - 13
mei

Weekend

17 - 20
mei

Weekend

24 - 27
mei

Weekend

31 - 3
juni

Weekend

7 - 11
juni

Weekend

17 - 20
mei✔

Weekend

10 - 13
mei✔

Weekend

24 - 27
mei✔

bouwt aan
Zuidasdok zuidas.nl

Masterclassconcert 2019 Schrijfwedstrijd
Op vrijdag 16 augustus 2019 vindt er 
in het Huis van de Wijk een heel bij-
zonder concert plaats. Dat is het eer-
ste concert dat door de deelnemers 
aan de jaarlijkse masterclass van Wil-
lem Brons wordt gegeven. De deelne-
mers zijn al als master afgestudeerd, 
hebben succesvol aan concoursen 
deelgenomen en zijn begonnen aan 
hun muzikale loopbaan. Sommigen 
hebben al in grote concertzalen ge-
speeld zoals het 1e pianoconcert van 
Tsjaikovski in het Konzerthaus in 
Berlijn met groot orkest. Een uitgele-
zen gelegenheid om in uw buurt top-
pianisten te horen.

Willem Brons is op 16 december jl. 
onderscheiden met de Andreas-
penning van de stad Amsterdam. Na 
afloop van zijn recital in de Kleine 
zaal van het Concertgebouw ontving 
hij de penning uit handen van loco-
burgemeester en wethouder Kunst & 
Cultuur Touria Meliani. De Andreas-
penning, een onderscheiding van de 
gemeente Amsterdam, wordt uitge-
reikt aan personen die voor de stad 
prestaties met een landelijke uitstra-
ling hebben verricht op het gebied 
van sport, wetenschap, journalistiek, 
kunst, politiek, economie, media, on-
derwijs of musea. 

Willem Brons, de éminence grise van 
de Nederlandse pianisten, treedt nog 
veelvuldig op. Hij is een belangrijk 
vertolker van de muziek van Bach, 
Beethoven en Schubert, al is zijn re-
pertoire daartoe nooit beperkt geble-
ven. Ook is hij ambassadeur van het 
historisch instrument. Naast talrijke 
recitals heeft hij opgetreden met be-
roemde orkesten en samengewerkt 
met grote dirigenten in binnen- en 
buitenland. Op 15 december 2019 om 

Doe deze zomer mee aan de schrijf-
wedstrijd en win een prachtige prijs!
Vanaf 12 juni gaat de jaarlijkse schrijf-
wedstrijd voor Buitenveldert (en om-
geving) van start. Het thema is dit jaar 
De Geheime Tuin. Laat u inspireren 
door dit zomerse thema en schrijf een 
kort verhaal van max. ± 700 woorden.

Dit verhaal moet voldoen aan de vol-
gende regels: u houdt zich aan het 
thema, uw verhaal is zelf geschreven in 
(leesbaar) Nederlands, niet eerder ge-
publiceerd en de 3 genomineerden zijn 
aanwezig bij de prijsuitreiking tijdens 
het Feestelijke Kunstcafé op 11 septem-
ber in het Huis van de Wijk Buitenvel-

dert. De hoofdprijs is een kunstwerk dat 
speciaal bij het winnende verhaal zal 
worden gemaakt door een kunstenaar 
van Kunstgroep Buitenveldert. Uw ver-
haal moet vóór 12 augustus ingeleverd 
zijn en kan per mail of post worden ver-
zonden naar (email): gerdi_wind@hot-
mail.com of per post: naar mevr. G. S. 
Wind, Nedersticht 6, 1083 XD Amster-
dam.Vermeld duidelijk uw naam, adres, 
telefoonnummer. De teksten worden 
niet geretourneerd en natuurlijk is de 
uitspraak van de jury bindend.

De schrijfwedstrijd wordt georgani-
seerd door Kunstgroep Buitenveldert.
Meer informatie tijdens het Literair 
Kunstcafé op 12 juni in het Huis van 
de Wijk Buitenveldert, vanaf 20.00 uur 
of op www.kunstgroepbuitenveldert.nl

14.15 speelt Willem in de kleine zaal 
van het Concertgebouw.

Datum: vrijdag 16 augustus a.s.
Tijd: 20.00-22.30 uur. 
Aanvang: 19.30 uur
Prijs: vrijwillige bijdrage
Plaats: Huis van de Wijk 
Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
Info: m.w.mank@gmail.com

Restaurant Gijsbrecht; 
het mooiste terras van Buitenveldert/Zuidas

In het fraaie pand, met uitzicht 
op het water in het Gijsbrecht 
van Aemstelpark, waar John Hal-
vemaan jarenlang het gelijkna-
mige sterrenrestaurant runde, zijn 
Edwin de Koeyer samen met com-
pagnons Robbert Flipse en Esther 
van Oostenbrugge recent het res-
taurant Gijsbrecht gestart.

Het pand is drastisch verbouwd, mu-
ren zijn uitgebroken waardoor het 
een open geheel is geworden. Het 
interieur is stevig aangepakt met een 
bargedeelte waar ook gegeten kan 
worden. Maar beneden, bij de entree, 
is de wijnklimaatkast van Halvemaan 
gelukkig behouden. Daar kan Rob-
bert Flipse, vroeger sommelier bij 
Alain Caron, zich op uitleven. Het 
terras is meer dan verdubbeld en 
heeft een eigen entree gekregen. Het 
fenomenale uitzicht over het water is 
nu direct toegankelijk. In het zonnetje 
is het er, met een glaasje en een hapje, 
goed toeven.

Zonnig
Op een nog frisse maar zonnige 
voorjaarsavond spreken wij Esther 
en Robbert op het terras en maken 
kennis met hun restaurant. Gijsbrecht 
heeft een internationale kaart. Er 
wordt zoveel mogelijk in de seizoe-
nen gekookt met biologische pro-
ducten. Veel groentegerechten en in 
beperkte mate vlees en vis. Het wordt 

Hans Wamsteeker

een snel wisselende kaart. De lunch- 
en dinerkaart zijn hetzelfde. Het lun-
chen kan dus uitgebreid en op niveau.
Een wijnkaart met alleen Europese 
wijnen om te voorkomen dat de wijn 
3.000 kilometer moet reizen. De kaas-
plank bestaat uit Frans georiënteerde 
kazen die in Nederland gemaakt zijn. 
Ook de hammen zijn zorgvuldig ge-
selecteerd. 

Zuidas
Mede met het oog op klanten van 
Zuidas komt er voor de lunch een 
eenvoudige set-menu zodat men bin-
nen een uur gegeten kan hebben. 
Er wordt over gedacht om op termijn 
naast het terras een kas te bouwen 
zodat Gijsbrecht voor een deel in zijn 
eigen behoefte aan bijzondere groen-
ten en kruiden kan voorzien. Wellicht 
een bijenkorf op het dak voor de eigen 
honing.

Reuring 
Gijsbrecht is open voor de lunch van 
12.00 tot 15.00 uur maar het restau-
rant gaat daarna niet dicht. Tussen 
15.00 en 18.00 uur is het borreltijd. Je 
kunt bij mooi weer op het terras zit-
ten en van een hapje en een glaasje 
genieten. Vanaf 18.00 uur wordt het 
diner geserveerd. 

De gasten kunnen na het eten nog tot 
ongeveer 1 uur lekker aan de bar, met 
een cocktail, blijven hangen. Er komt 
reuring in het Gijsbrecht van Aem-
stelpark.

Willem Brons
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Welkom in Amstelland
Zondag 2 juni 2019 organiseert 
Stichting Beschermers Amstelland 
voor de 13e keer de Amstellanddag.  
Ontdek dit bijzondere unieke land-
schap in de groene long van de stad.

De Stichting Beschermers Amstelland 
wil dat het gebied gevrijwaard blijft 
van verstedelijking en dat het land-
schap duurzaam en natuur-inclusief 
wordt beheerd. Hiervoor is actieve 
steun nodig van bewoners en recrean-
ten. Als u ook een bijdrage wilt leveren 
wordt dan donateur van onze stichting 
(www.beschermersamstelland.nl).

Op 2 juni is er veel te doen, te bele-
ven en te zien in Amstelland. Deuren 
openen zich en gasten worden op 
meer dan 50 locaties hartelijk ontvan-
gen. Natuur, cultuurhistorie, kunst, 
culinair: alles wat Amstelland zo di-
vers en bijzonder maakt is te zien en 
te beleven. De opening zal om 10.00 
uur op Wester-Amstel plaatsvinden. U 
bent van harte uitgenodigd. De bur-
gemeester van Ouder-Amstel, Joyce 
Langenacker, zal de opening verrich-
ten met muziek van de ACCUfanfare 
uit Amsterdam en dans door de jeugd-

dansgroep uit Ouderkerk. Daarnaast 
zal een column worden uitgespro-
ken door Saskia van Loenen (bekend 
van o.a. Vroege Vogels en NRC). De 
toekomst van Wester-Amstel is nog 
steeds onzeker. We hopen op positief 
nieuws op de Amstellanddag. Het zal 
een groot verlies zijn als deze buiten-
plaats niet meer voor publiek toegan-
kelijk is.

Nieuw is dit jaar een bezoek aan de 
lokale zuivelfabriek in Ouderkerk 
aan de Amstel, die een dezer dagen 
zal starten. De coöperatieve fabriek 
is opgericht door 20 boeren uit Am-
stelland. Naast melk zorgen zij ook 
dat Amstelland een mooie en veilige 
broedplaats is voor veel weidevogels. 
Er is een heuse melkproeverij op 2 
juni. Er zijn diverse wandelingen in de 
Ronde Hoep.

In Nes aan de Amstel kunt u de Ur-
banuskerk bezichtigen en de toren 
beklimmen. In Ouderkerk aan de 
Amstel, de ‘hoofdstad’ van Amstel-
land, kunt u prachtige culturele be-
zienswaardigheden zoals Beth Haim, 
de Joodse begraafplaats en museum 
Amstelland bezoeken. Verspreid door 
het gebied laten kunstenaars in hun 
atelier hun werk zien en zijn siertui-
nen te bezoeken.

Ook voor kinderen worden er allerlei 
activiteiten georganiseerd. Kortom 
voor ieder wat wils!

Vanuit Amsterdam beginnen de acti-
viteiten bij de begraafplaats Zorgvlied 
en het Gemaal Stadwijck of aan de 
overzijde van de Amstel bij Tuinpark 
Amstelglorie. Kijk voor het totale pro-
gamma en de kaart op 
www.beschermersamstelland.nl . 

De beste manier om van Amstelland 
te genieten is per fiets. De pontjes va-
ren de hele dag op de Amstellanddag.
Volg Stichting Beschermers Amstel-
land ook op social media:
Instagram: @beschermers_amstelland
https://www.instagram.com/
beschermers_amstelland/
Facebook: 
@stichtingbeschermersamstelland
https://www.facebook.com/stichting-
beschermersamstelland/

5 juni feestelijke inloop bij ‘De Buurvrouw’
Nel, Carla, Pauline en Mirjam nodigen 
u van harte uit om op 5 juni mee te 
komen vieren dat Inloop “De Buur-
vrouw” haar deuren heeft geopend. 
Vanaf 11.00 uur bent u welkom voor 
een kopje koffie of thee met een kleine 
verrassing.

Wat is Inloop ‘De Buurvrouw’?
‘De Buurvrouw’ is een fijne plek om 
ongedwongen samen te zijn en be-
stemd voor alle bewoners uit Buiten-
veldert van alle leeftijden. Gastvrou-
wen Nel, Carla, Pauline en Mirjam zijn 
iedere woensdag en donderdag tussen 
11.00 en 16.00 uur present. U kan altijd 
bij ons terecht voor gezelligheid, on-
dersteuning en informatie.

Lunch
U kunt ook mee lunchen tegen een 
kleine vergoeding na opgave bij ‘De 
Buurvrouw’.

Waar
‘De Buurvrouw’ vindt u in het Huis 
van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernst-
straat 112, bij binnenkomst meteen de 
eerste deuren links.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Inloop ‘De 
Buurvrouw’? U kunt bellen met Nel tel. 
020-5416174 of Carla/Pauline op tel. 
020-6449936 of een berichtje sturen: 
dagbestedingvreugdehof@amstelring.nl 
of debuurvrouw@hvdwbuitenveldert.nl.

ZAALVERHUUR

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

www.hvdwbuitenveldert.nl
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

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

vergadering, feestje of 
workshop?

Huur uw zaal in het 
Huis van de Wijk Buitenveldert

Dé buurtlocatie voor al uw 
bijeenkomsten!

Meer informatie en tarieven:

2 juni; Latin American Jazz

Sporten in de Buitenhof 

Op zondagmiddag 2 juni aanstaande 
vindt er in het Huis van de Wijk Bui-
tenveldert, (Binnenhof, A.J. Ernststraat 
112), opnieuw een ‘Jazz in de Wijk’ 
concert plaats, ditmaal onder de titel:

REBECCA and FRIENDS

Opnieuw laten we onze oren strelen 
en de voeten bewegen door Jean Louis 
van Dam, ditmaal op het thema Latin 
American Jazz. Daarvoor is de Amster-
damse zangeres Rebecca Lobry uitge-
nodigd. Zij toert jaarlijks met het tan-
go-orkest van Danny Malando door 
Nederland en treedt ook regelmatig 
op met Cor Bakker. De secondanten 
zijn ditmaal Daniel van Huffelen con-
trabas, Joeri de Graaf, gitaar en Jeroen 
de Rijk, percussie.

Ze voeren ons mee langs de hoogte-
punten van de Braziliaanse muziek uit 
de 60-ger jaren van Antonio Carlos 
Jobim, Astrud Gilberto en Stan Getz. 
Bossa Nova, Samba Afro-Cuban en 
wat er verder nog aan klanken en rit-
mes uit het Caribisch gebied ons be-
kend in de oren klinkt.

De grote zaal van het Huis van de Wijk 
wordt tot een echte Jazz Club omgeto-
verd en de dansvloer wordt wat groter 
gemaakt. Het event begint om 15:00 

Vanaf 7 mei 2019 is er een volwassen-
sportprogramma (55+) in de Buiten-
hof opgezet door Dynamo. Bewoners 
kunnen meedoen aan 7 verschillende 
sporten per week tot het einde van het 
jaar. Samen sporten is het niet alleen 
gezellig, maar ook goed voor lichaam 
en geest. 

Het zijn niet zomaar sportlessen, er 
wordt getraind met professionals op 
een fantastische locatie, ‘Het Open 
Hof’ in de Buitenhof! De sporten zijn: 
aerobics, moderne dans, beweeg je fit, 
badminton, granny yoga, weerbaar-
heid/kickboksen en funk dance. Ziet 

uur, de zaal gaat open om 14:30. De 
toegangsprijs bedraagt € 7,50 waarbij 
een consumptie is inbegrepen. Hier-
door blijft dit topconcert voor ieder-
een betaalbaar. 

Reservering van tickets: 
hhw8@xs4all.nl
Informatie: Huis van de Wijk - 
WOCB, tel: 020 – 644 99 36 

u zichzelf al lekker bewegen in één 
van deze sporten? Doe dan mee met 
een gratis proefles of schrijf u meteen 
in bij de receptie van Cordaan de Bui-
tenhof. Voor mensen met een stadspas 
met een groene stip, wordt de contri-
butie voorgoed vanuit het senioren-
sport fonds.

Voor vragen kunt u altijd bellen naar 
Anouk Griffioen: 0649356338
https://www.dynamo-amsterdam.nl/
nieuws/55-sporten-de-buitenhof/

Rebecca Lobry

Programma v/d 
Kerken

Thomaskerk 
Prinses Irenestraat 36, telefoon 673 81 71
www.thomaskerk.nl
Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur
  2 juni  -  Ds. E.J. de Wijer, Schrift & Tafel                 
  9 juni -  Ds. E.J. de Wijer, Pinksteren, Boekentafel 
16 juni -  Ds. S. de Vries 
23 juni -  Ds. R. van Zwieten
30 juni -  Ds. A. van Nieuwpoort

Pinksteren, zondag 9 juni  10.30 uur 
Thomaskerk 
Gezamenlijke dienst met de Willem de Zwijgerkerk 
en de Oranjekerk, voorganger is ds. E.J. de Wijer. 
In deze dienst wordt uitgevoerd de Bachcantate 
‘Jauchzet Gott in alle Landen’ door het Ensemble 
Giardino Musicale en Petra Stoute, sopraan. 
Organist is Harmen Trimp.

Pelgrimskerk 
Van Boshuizenstraat 560 
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu
Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur                                                                                                   
02-06  -   Ds. J.J.A. Doolaard   
09-06  -   Ds. H.U. de Vries, Oec. Dienst in 
                De Goede Herder 
16-06  -   Ds. S.H. Lanser
23-06  -   Ds. H.U. de Vries
30-06  -   Ds. D.J.H. Wolse
Elke vrijdag van 16.30 – 18.00 uur 
Kannen en Kruiken.  

Parochie Amstelland, 
locatie De Goede Herder
Van Boshuizenstraat 420. Tel. 642 0843. Dit is 
ook het telefoonnummer van pastor Kint. Website: 
www.goedeherderamsterdam.nl
Op zondag begint de viering om 10.30 uur. De 
viering of een woord-, gebed- en communieviering. 
02-06  -  Pastor M. Schneeberger                                        
09-06  -  Pastor A. Koot en ds. H.U. de Vries 
               (Oec. Dienst)            
16-06  -  Pastor A. Koot 
23-06  -  Pastor E. Jongerden                   
30-06  -  Pastor Ph. Kint       
Na de viering is er op zondag de mogelijkheid om 
koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Een keer 
in de vier weken is er een woord-, gebed-, en com-
munieviering op dinsdag. Daarna is er o.l.v. pastor 
Kint een geloofsgesprek in de pastoreskamer. Elke 
woensdag om 9.00 uur: oecumenisch morgenge-
bed (getijdengebed). Na afloop kunnen we elkaar 
met koffie ontmoeten in de pastoreskamer. 
       Parochie Amstelland, 
locatie St. Augustinuskerk,
Amstelveenseweg 965
Tel. 646 06 83
www.augustinusparochie.nl
Eucharistievieringen: zaterdag om 19.00 uur, 
zondag om 10.30 uur
Elke eerste vrijdag van de maand om 9.15 uur: 
eucharistieviering.

Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag: 10.30 uur Eucharistieviering

Zondag 30 juni
Augustinusfeest: 10.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. alle koren.

Donderdag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming: 10.30 uur Gezamenlijke 
eucharistieviering van Parochie Amstelland met het 
pastoresteam van Parochie Amstelland en m.m.v. 
het gelegenheidskoor van de Augustinuskerk.

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. 

Pinkstergemeente Keerpunt 
A.J. Ernststraat 302-304 (boven de bibliotheek) 
Website: www.pinkstergemeente-amsterdam.nl 
God wil jou ontmoeten!! 
Elke zondag hebben wij samenkomst om 10.00 uur 
Tijdens de dienst is er voor de kinderen créche en 
kinderdienst. Na de dienst drinken we graag een 
kopje koffie of thee met u! 
 2 juni:    Gezinsdienst met Marcel Zimmer 
               (zaal open om 9.30 uur)
 9 juni:    Harry Zijlstra (Pinksteren) 
16 juni:    James Kessler
23 juni:    Harry Zijlstra
30 juni:    Harry Zijlstra
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De Parnassus, in het Nederlands 
vroeger Parnás geheten, is de berg 
in Griekenland waarop Delphi 
ligt. De berg is gewijd aan Apollo 
en is het tehuis van de muzen. 

Het gebied is hoog en onherberg-
zaam. Zuidas heeft de buurt rondom 
de Fred. Roeskestraat omgedoopt 
tot Parnas. Frederik Roeske was een 
componist-musicoloog en koordiri-
gent en past dus goed in de traditie 
van naamgeving van Zuidas. Mooie 
gedachte dat hij op de Parnassus 
zou verblijven. Tot Parnas van Zui-
das behoort de oude en de nieuwe 
rechtbank en de Fred. Roeskestraat. 
De oude rechtbank is een Gemeen-
telijk monument, waarvoor nog een 
bestemming gezocht wordt. 
Zuidas heeft in de afgelopen 20 jaar 
duidelijk veel geleerd. Vroeger wer-
den bewoners liefst in een zo laat 
mogelijk stadium betrokken bij de 
Start- en Uitvoeringsbesluiten, waar 
dan nog wel bezwaar tegen kon wor-
den gemaakt. Maar bij de planning 
voor Parnas blijkt dat Zuidas begre-
pen heeft dat vroegtijdig inschake-
len van bewoners en gebruikers van 
dit gebied tot veel betere resultaten 
kan leiden. Natuurlijk zijn de termen 
aangepast. Het Startbesluit heet nu 
Principenota en het Uitvoeringsbe-
sluit heet nu Investeringsnota. 
Op 9 mei vond de eerste raadpleging 
van bewoners, gebruikers en belang-
hebbenden van dit gebied plaats. Een 
korte wandeling door de straat en 

PARNAS

daarna in het WTC. De plannen rich-
ten zich vooral op een drietal thema’s: 
diversiteit, verbinding en groen. 

Diversiteit
Bij diversiteit wordt gedacht aan een 
gemengde wijk met ruimte voor ie-
dereen. Vanuit de deelnemers wordt 
woningbouw op de plaats van de 
tijdelijke rechtbank op prijs gesteld. 
Verder zou in de oude rechtbank een 
wijkcentrum kunnen komen met 
ruimte voor culturele activiteiten, 
kleine horeca, taallessen enz. Dat 
zou ook ’s avonds open moeten zijn, 
waardoor ook de sociale veiligheid in 
de buurt wordt bevorderd. 

Verbinding
Voor het thema verbinding is het 
belangrijk om rekening te houden 
met de specifieke bezoekers van de 
rechtbank, het uitvaartcentrum en de 
begraafplaats. Deze vergen parkeer-
mogelijkheden op korte loopafstand. 
Daarnaast moeten er veilige fiets- en 
looproutes gemaakt worden. Voor het 
openbaar vervoer is de Brittenpassa-

ge van belang en aan de kant van de 
Amstelveenseweg de bus- en tram-
lijnen. Speciale aandacht verdient de 
verbetering van de kruispunten. 

Groen
Het thema groen kan in Parnas wor-
den uitgewerkt door stevige en niet te 
kleine bomen te planten en daarnaast 
in elk seizoen bloeiende planten. 
Denk ook aan een kinderspeelplaats 
en kunst in de openbare ruimte. 

Hoe gaat het verder? 
De plannen voorzien in een Principe-
nota die deze zomer door B&W wordt 
vastgesteld. Medio 2020 moet er een 
Investeringsnota liggen, met ruimte 
voor meedenken door de omgeving. 
Deze Investeringsnota wordt vastge-
steld door de Gemeenteraad waarbij 
dus ook weer inspraak mogelijk is. 
Al met al blijven wij hopen op een 
mooie verblijfplaats voor de Muzen 
en geen onherbergzame Parnassus-
berg.  Het bewonersplatform  Zuidas 
houdt u op de hoogte  via  
www.bewonersplatformzuidas.nl 

Cisca Griffioen

Eigen 
verhalen 
voorlezen 

Als u van schrijven houdt is dit de 
kans om uw verhaal of gedicht voor te 
lezen. Kunstgroep Buitenveldert orga-
niseert elk jaar 4 gezellige kunstcafé’s 
in het Huis van de Wijk, waar alle 
wijkbewoners en -bezoekers welkom 
zijn. Op 12 juni is het thema literair en 
u kunt zich opgeven om een zelfge-
schreven kort verhaal (maximaal 700 
woorden) of gedicht (max. 5 minuten) 
voor te komen lezen. Doe mee!

Alleen deze avond is een bijzondere 
tentoonstelling te zien van werken die 
de kunstenaars hebben gemaakt bij 
teksten van de schrijvers van Literair 
Café Buitenveldert, natuurlijk worden 
de teksten ook voorgelezen. 

Halverwege de avond wordt de jaar-
lijkse schrijfwedstrijd voor Buitenvel-
dert officieel gestart met de onthulling 
van de poster.  
Het Literair Kunstcafé begint op 
woensdag 12 juni om 20.00 uur in het 
café van het Huis van de Wijk Buiten-
veldert, A.J. Ernststraat 112, de zaal 
gaat open om 19.30 uur en eindigt om 
22.00 uur.
U kunt zich nu al opgeven om voor te 
lezen of voor aanvang van het kunst-
café, maar vol is vol. 
Opgeven of informatie: mail naar: 
gerdi_wind@hotmail.com

KORTAF
Tosca komt naar Buitenveldert!

Op zondagmiddag 18 augustus zal de 
Dutch Opera Studio van Wiebke Goëtjes 
Tosca opvoeren op het Ontmoetingsei-
land onder de Levensboom.
Op dit moment zijn de details nog niet 
bekend maar die worden gepubliceerd 
via de vitrinekasten bij de ingangen van 
het Ontmoetingseiland.

Zondag 9 juni: Movie Time!

 

Op zondag fijn een filmpje pakken: het 
witte doek neemt u altijd even mee naar 
een andere wereld. Voorafgaand serve-
ren we een heerlijke pannenkoek. 
Film: The HELP la COULEUR des 
SENTIMENTS
Amerikaans drama uit 2011 met Emma 
Stone, Viola Davis en Octavia Spencer. 
Gebaseerd op de roman van Kathryn 
Stockett. In 1962 in Jackson, Missis-
sippi, gaat de jonge journaliste Eugenia 
Skeeter werken bij een lokale krant. Na 
vier jaar universiteit voelt ze zich min-
der thuis bij haar provinciale vriendin-
nen. ’Southern Belle’ Hillie zorgt ervoor 
dat in Jackson de zwarte bedienden een 
aparte wc in de tuin moeten gebruiken. 
De verontwaardigde Skeeter haalt de 
zwarte dienstmeisjes Aibileen en Minny 
over om mee te werken aan een boek 
over hun ervaringen, mishandelingen 
en vernederingen.
Aanvang: 12.30 uur serveren pannen-
koek; 13.30–15.30 filmvertoning 
Entree: € 5,00, inclusief pannenkoek, 
film en consumptie; € 4,00, inclusief film 
en consumptie. In juli en augustus is 
er geen movie time.
Info: 020 - 644 99 36, 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112, tegenover het Gel-
derlandplein

Expositie Huis van de Wijk Buiten-
veldert 
Corine Kremer exposeert tot 14 juni 
met eigen werk en kopieën van be-
roemde meesters in het Huis van de 
Wijk. Corine Kremer is kind van ou-
ders met een café in de Jordaan. Ze 
moest zichzelf zien te vermaken en 
deed dat door bij kunststudenten te 
gaan zitten die grachtenpanden nate-
kenden. Zo ontstond haar levenslange 
liefde voor schilderen. Waar: Huis van 
de Wijk Buitenveldert, A. J. Ernststraat 
112, 1082 LP Amsterdam

 in Buitenveldert

Natuur als inspiratie
Haar binding met de natuur vertaalt 
zij in haar werk naar sprookjesachtig 
mooie aquarellen en tekeningen. Op 
het eerste gezicht lijken haar kleine 
en grotere schilderijen wel olieverf- 
of temperaschilderijen (tempera heeft 
eigeel als belangrijk ingrediënt i.p.v. 
olie), zo zacht zijn de overgangen 
van de kleuren in een rijk palet. Dan 
komen er zeer gedetailleerde natuur-
getrouwe voorstellingen tevoorschijn 

van bloemen, takken en kleine dieren, 
maar ook verstilde (zelf)portretten 
met vlinders. Regelmatig gaat Melissa 
erop uit in het Amsterdamse Bos waar 
ze goed kijkt naar haar omgeving en 
dan dingen ziet, waar veel mensen 
aan voorbij lopen. Soms maakt ze er 
dan een tekening van, maar vaak ook 
foto’s om thuis te tekenen en te aqua-
relleren. Vanaf september 2018, toen 
zij de hele maand als project elke dag 
tekende in het bos, beschrijft ze wat ze 

Kijkend naar de natuur

Op een frisse middag in mei bezoek ik 
de woon-werketage van Melissa Halley. 
Ik word hartelijk welkom geheten in de 
kamer waar het grootste gedeelte wordt 
ingenomen door haar werkplek. Aan 
de muren hangen prachtige werken 
van haarzelf en op de werktafel ligt een 
aquarel waaraan zij bezig is met pen-
selen en dozen verf ernaast. Melissa is 
dan nog druk bezig met voorbereidin-
gen voor 2 tentoonstellingen, waarvan 
er één net in de Kunstkapel/ Art Chapel 
te zien is geweest en de andere begin 
juni op dezelfde locatie plaats zal vin-
den. Samen met 5 andere vrouwelijke 
Amsterdamse kunstenaars maakte ze 
dagelijks buiten in het Beatrixpark (22 
tot 26 mei) nieuw werk, geïnspireerd 
op de omgeving. Het Beatrixpark werd 
in haar jeugd vaak bezocht toen zij in 
deze buurt woonde. Deze nieuwe wer-
ken vormden een dagelijks groeiende 
expositie die werd tentoongesteld in de 
Kunstkapel. Melissa volgde een oplei-
ding aan de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten, Academie voor Beel-
dende Vorming, waar zij in 1999 afstu-
deerde als tekendocent. Hierna volgt 
tot heden een indrukwekkende lijst 
exposities.

Gerdi Wind meemaakt en ziet in een blog, o.a. te 
vinden op Instagram en haar website. 
Tekenen doet zij al van kinds af aan en 
is zelfs een deel van haar persoonlijk-
heid geworden. De binding en gevoe-
lens voor haar onderwerpen is duide-
lijk aanwezig en voelbaar in haar werk 
en illustraties.

Expositie 
Een andere techniek die zij gebruikt 
is linoleumsnede, een hoogdruktech-
niek die zij beoefent in het atelier van 
de Grafisch Atelier Thoets, een groep 
waar zij deel van uitmaakt. Het atelier 
is toegerust met apparatuur zoals een 
grote drukpers en andere specifieke 
benodigdheden voor etsen, linoleum-
snede, lithografie en zeefdruk. Door 
een aandoening aan haar duim moest 
Melissa haar werk 9 jaar geleden bijna 
opgeven, zij kon er geen kracht meer 
mee zetten. Met doorzettingsvermo-
gen en verandering van techniek, in 
plaats van het zware etsen kwam het 
werken met bijv. penseel, waardoor zij 
zich eigenlijk vooral ging toeleggen 
op aquarelleren. 

Werk van Melissa Halley is van 1 tot 
en met 7 juni te zien in de Kunstkapel 
(Artchapel) bij de expositie van Kun-
stenaarsvereniging Sint Lucas. Ook 
kunt u haar volgen via Facebook, In-
stagram en www.melissahalley.nl   
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AGENDA JUNI-JULI-AUGUSTUS 

Het is mogelijk dat een activiteit tijdelijk stopt  
in de zomerperiode. Informeer eventueel naar  
de exacte data bij de activiteit van uw interesse.  

 

Maandag
In de Paarse Stoel op 3 juni, 1 juli en 5 augustus    
10.00 – 12.15 uur en 13.00 – 15.15 uur. Sabine’s Haarverzorging 

knipt en/of föhnt dames en heren. € 6 per behandeling. Aanmelden: 

info@hvdwbuitenveldert.nl o.v.v. de datum of telefonisch: 06 8794 

2557.

Burenlunch op 3 juni 
12.00-14.00 uur. Kosten € 4. Aanmelden t/m vrijdag 31 mei op  

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

Burenkoffie! op 1 juli en 5 augustus 
Deze zomer ben u weer van harte welkom bij onze Burenkoffie. 

Gezellig bijkletsen met buurtgenoten onder het genot van een lekker 

kopje koffie en verschillende zoete en hartige hapjes. Graag van te 

voren aanmelden: 020 – 644 99 36. 11.00 – 12.30 uur. Prijs: € 4,-. 

Aanmelden: 020 – 644 99 36.

Fotogroep op 10 juni, 8 juli en 11 augustus 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op  
17 juni  en 15 juli - niet in augustus 
12.00 uur. Kosten € 8. Reserveren via de Algemene Hulpdienst  

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

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

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

incl. materiaal en koffie/thee.

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

www.mbvo-amsterdam.nl.  

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

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

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

jobodywork@hotmail.com.

Dinsdag     

Karins Eetcafé op 11 juni en 9 juli - niet in augustus 
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 juni - niet in juli en augustus 
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.

Grand Stand Classickoor op 4 en 18 juni -  
niet in juli en augustus 
20.00 - 22.00 uur. Info: www.zingenisheerlijk.nl  

of zingenisheerlijk@planet.nl.  

Sjoelen op 4 en 25 juni, 2 en 23 juli - niet in augustus 
14.00 - 16.00 uur. Entree: € 2,50 per keer incl. koffie/thee.  

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

Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid op   
11 en 25 juni - niet in juli/augustus 
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,  

homogroep.blogspot.nl

Het Literair café op 18 juni en 16 juli - niet in augustus 
19.30-21.30 uur. Inwoners van Amsterdam Zuid vanaf 23 jaar delen 

korte verhalen of gedichten. Entree: € 5,00 per avond. Info en aanmel-

den: LiterairCafeBuitenveldert@gmail.com.

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

welokaal.nl of www.hetnieuwelokaal.nl.

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

info@hvdwbuitenveldert.nl.    

Mindfulness Yoga voor 50+ vrouwen 
10.00-11.00 uur. 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+  
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.

NIEUWE ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK

Vrijdag 14 juni:  
Workshop ‘Inspirerende  
Vakantiefoto’s  maken’
Leden van het Fototeam Buitenveldert leren u met diverse tips 
en technieken uw foto’s te verbeteren. Deze fotoavond is voor 
iedereen die snel betere vakantiefoto’s wil maken. U bent van 
harte welkom met uw mobiel of uw camera. Onderwerpen die 
naast uw vragen aan bod komen: 
•  Camera vasthouden om bewegingsonscherpte te voorkomen 
•  Belichting 
•  Diafragma, snelheid en ISO 
•  Scherpstellen 
•  Juiste standpunt innemen 
•  Compositie bepalen 
Wanneer: 14 juni 2019 
Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) – 22.00 uur 
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 
1082 LP Amsterdam 
Kosten: € 2,00 voor de workshop incl. koffie/thee 
Aanmelden: tel. 020-6449936 of mail: info@hvdwbuitenveldert.nl

Zondag 16 juni en 21 juli: 
Opera Café Belcanto
Wederom kunt u in Café Belcanto luisteren naar een plaatje en 
een praatje, ofwel een cd’tje en een weetje. Na het succes van 
Opera Pietje in voorgaande jaren, zet buurtbewoner Anton dit 
programma voort. Dat is genieten van o.a. mooie aria’s. 
Tijd: 14.00 – 16.30 uur Toegang: gratis 
Info: 020-644 99 36 of www.hvdwbuitenveldert.nl

Zondag 30 juni: Sunday 
Sounds met Trio Marlage 
‘Trio Marlage’ brengt u liedjes in verschillende talen van onder 
andere Paul Simon, Don McLean, Boudewijn de Groot, Edith 
Piaf en méér! 
Aanvang: 14.00 Toegang: gratis 
Info: 020–644 99 36 of info@hvdwbuitenveldert.nl 

Maandag 1 juli en  
5 augustus: Burenkoffie! 
Deze zomer ben u weer van harte welkom bij onze Burenkoffie. 
Gezellig bijkletsen met buurtgenoten onder het genot van een 
lekker kopje koffie en verschillende zoete en hartige hapjes. 
Graag van te voren aanmelden: 020 – 644 99 36. 
Tijd: 11.00 – 12.30 uur 
Prijs: € 4,- 
Aanmelden: 020 – 644 99 36

Vrijdagavond 12 juli:  
UIT in Buitenveldert: Dans 
& Diner met Don & Wim 
Dans & Diner: geanimeerd inloopcafé met live muziek, een 
hapje en een drankje. Don Mercedes, artiestennaam van de 
Utrechter Rob van Bommel, is een veelzijdig zanger en evenals 
Wim Karmelk al vanaf de jaren zestig actief in de muziek. Don 
is een uitstekende ‘crooner’ en zijn repertoire bestaat, naast 
dat van zijn grote voorgangers Frank Sinatra en Dean Martin, 
uit oude en nieuwe Country Hits.  Geschikt om te luisteren, op 
te dansen of gezellig mee te zingen!  Daarna genieten van een 
‘aangekleed patatje’. 
Aanvang: muziek vanaf 16.00 uur, diner vanaf 18.00 uur 
Entree: muziek gratis; diner € 8,00 
Reserveren diner: 020-644 99 36

Huis van de Wijk / MFC Binnenhof Buitenveldert 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 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@hvdwbuitenveldert.nl, www.hvdwbuitenveldert.nl. 

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

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.



 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 Spreekuur op 5 en 19 juni - 
niet in juli en augustus 
19.30-21.30 uur. Vooral voor culturele actieve 55+ inwoners van 

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

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

Computer Inloop Spreekuur op 5 en 19 juni,  
3 en 17 juli, 7 en 21 augustus 
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 12 en 26 juni, 10 juli en 24 juli 
(niet in augustus) 
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.  

Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners uit Buitenveldert onge-

acht 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.

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

rriedijk@hotmail.com of 020-6449936.

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.  

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

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

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

gedwongen samenzijn voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht 

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

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

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

of c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl.

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

mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl

Mindfulness Yoga voor 50+ vrouwen   
10.15-11.15 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06, a 

njatimmerm@gmail.com

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 voor beginners  
16.15 – 17.15 uur. Les in rustig tempo.€ 20 / maand. Info en aan-

melden: clara.italiaanseles@hotmail.com – telef/whatsapp:  

06-29042821, of info@hvdwbuitenveldert.nl / 020-6449936.

Olandese per Italiani / Nederlandse les voor Italianen  
Avanzati/gevorderden: 17.30 – 18.30 uur. Halfgevorderd: 18.30 

– 19.30 uur. Beginners: 19.30 – 20.30 uur. € 20 / maand/mese. 

Info en aanmelden / per informazioni: clara.italiaanseles@hotmail.

com – telef/whatsapp: 06-29042821, of info@hvdwbuitenveldert.nl / 

020-6449936.

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

06-40737471 of www.zenbuitenveldert.com.

Vrijdag  

Bingo op 7 juni, 5 juli en 2 augustus 
16.00-19.00 uur. Entree: € 6,00 incl. 3 bingorondes, kopje soep en 

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

info@hvdwbuitenveldert.nl.

Mini Lectores Bebés op 7 juni, 5 juli, 2 augustus 
10.30 - 11.00 uur. Aanmelden: minilectores@outlook.com. Info: 

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

Workshop Inspirerende Vakantiefoto’s maken op 14 juni  
Door leden van het Fototeam Buitenveldert. Voor iedereen die snel 

betere vakantiefoto’s wil maken met mobiel of camera. 20.00 - 22.00 

uur, inloop vanaf 19.30 uur.  Kosten: € 2,00 incl. koffie/thee. Aanmel-

den: tel. 020-6449936 of mail: info@hvdwbuitenveldert.nl.

UIT in Buitenveldert: Dans & Diner met: Pako en Caren 
op 14 juni, Truus & Friends op 28 juni 
Muziek v.a. 16.00 uur, diner v.a. 18.00 uur. Muziek gratis, reserveren 

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

UIT in Buitenveldert: Dans & Diner met Don & Wim   
op 12 juli 
Don Mercedes, artiestennaam van de Utrechter Rob van Bommel, is 

een veelzijdig zanger en evenals Wim Karmelk, bekend als de zanger 

van ‘A Brooklyn Affair’ al vanaf de jaren zestig actief in de muziek. 

Repertoire: a la Sinatra, Dean Martin, Aznavour, en oude en nieuwe 

country hits. Daarna genieten van een ‘aangekleed patatje’. Aanvang: 

muziek vanaf 16.00 uur, diner vanaf 18.00 uur. Entree: muziek gratis; 

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

Masterclass van Willem Brons op 16 augustus 
Eerste concert door de deelnemers aan de jaarlijkse masterclass van 

Willem Brons, voorheen geliefd en begenadigd docent op het Con-

servatorium van Amsterdam. Toppianisten, afgestudeerd als master. 

20.00 - 22.30 uur. Aanvang 19.30 uur. Prijs: vrijwillige bijdrage. Info: 

m.w.mank@gmail.com.

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

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

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

www.wooninfo.nl.

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

tel. 06 220 33 667.

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

Per paar aanmelden.

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

Info: 06 26 63 52 36.

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

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

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

Zaterdag  

Op zaterdag ons café afhuren voor een feestje? 

Informeer bij zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

Het Repair Café Buitenveldert op 8 juni en 13 juli - 
niet in augustus 
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
Jazz in de Wijk met Rebecca and Friends op 2 juni 
Latin American Jazz door de Amsterdamse zangeres Rebecca Lobry 

en vrienden, zoals Jean Louis van Dam. Met hoogtepunten van de 

Braziliaanse muziek uit de ‘60-er jaren Aanvang: 15.00 uur, zaal open 

14.30 uur. Entree: € 7,50 inclusief consumptie. Reserveren:   

hhw8@xs4all.nl. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 020-6449936.

Musici van Morgen: MAAT op 9 juni  
Jong Portugese saxofoon kwartet MAAT met een mix van oude en 

nieuwe muziek. Aanvang: 12.00 uur in de zaal van het Huis van de 

Wijk en vanaf 11.30 uur kunt u voor een kopje koffie of thee terecht 

in het café. Entree: € 7,50 concert, soep € 2,50. Info: 020 - 644 99 

36, www.hvdwbuitenveldert.nl 

Movie Time! op 9 juni - niet in juli en augustus,  
Film: The HELP la COULEUR des SENTIMENTS  
Amerikaans drama uit 2011 met Emma Stone, Viola Davis en Octavia 

Spencer, gebaseerd op het gelijknamige boek. In 1962 in Jackson, 

Mississippi, gaat de jonge journaliste Eugenia Skeeter werken bij een 

lokale krant. Verontwaardigd over achtergestelde zwarte dienstmeisjes 

haalt ze twee dienstmeisjes over om mee te werken aan een boek 

over hun ervaringen, mishandelingen en vernederingen. 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.

Opera Café Belcanto op 16 juni en 21 juli 
Luisteren naar een plaatje en een praatje, of zoals dat tegenwoordig 

heet: een cd’tje en een weetje. Buurtbewoner Anton laat u genieten 

van mooie aria’s, ouvertures en intermezzo’s en u als publiek. Tijd: 

14.00 – 16.30 uur. Toegang: gratis. Info: 020-644 99 36 of www.

hvdwbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met Klaas Fopma op 23 juni 
14.00-16.30 uur. Jazzy optreden met songs uit het American Song 

Book: ballads, bossanova’s en up-tempo nummers. Bezetting: tenor-

sax; trompet/bugel; piano; drums; bas en zang. Entree: gratis. Info: 

020-6449936 of www.hvdwbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met Trio Marlage op 30 juni 
‘Trio Marlage’ brengt u liedjes in verschillende talen van onder andere 

Paul Simon, Don McLean, Boudewijn de Groot, Edith Piaf en méér! 

Aanvang: 14.00 uur. Toegang: gratis. Info: 020–644 99 36 of info@

hvdwbuitenveldert.nl. 

 

In juli en augustus is er geen Musici van Morgen.

DAGELIJKS  
Computer/tablet lessen 
Op alle werkdagen. Info: 020-6449936 of  

mail: digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

Expositie Corine Kremer tot 14 juni 
Corine Kremer laat zowel eigen werk zien als kopieën van grote 

meesters. Expositie te bezichtigen op werkdagen 09.00-22.00 uur, 

zaterdag: enkel tweede zaterdag van de maand: 13.00-16.00 uur,  

zo. 11.00 -16.00 uur.
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ZAALVERHUUR

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

www.hvdwbuitenveldert.nl
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

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

kinderfeestje, presentatie 
of bijeenkomst?

Huur uw zaal in het 
Huis van de Wijk Buitenveldert

Dé buurtlocatie voor al uw 
bijeenkomsten! 

Meer informatie en tarieven:

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

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

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

De uitjes in juni en juli op een rij:
 
JUNI

Vrijdag 7 juni: Markt en stadshart, 

Op stap met de Minibus De Groengrijsbus
Amstelveen
Lekker zelf bij kraampjes snuf-
felen naar koopjes van uw gading. 
Chauffeur Albert brengt u graag naar 
Amstelveen! 

Woensdag 12 juni: Kasteel 
De Haar, Haarzuilens
Bezoek het schitterende kasteel, 
wandel door het omliggende park 
en strijk even neer in het café of 
de museumwinkel. Toegang tot 
het kasteel en park bedraagt € 17 / 
museumjaarkaart gratis / korting met 
de volgende passen: Holland Pass,  
U-Pas, Vereniging Rembrandt, ICOM 
en BGL VIP-kaart. 
Park afzonderlijk: € 6,-

Woensdag 19 juni: 
Kaasmarkt, Edam
Met de bus naar Edam, het prach-
tige historische stadje dat naast de 
kaasmarkt ook lommerrijke kades, 
leuke winkeltjes en gezellige terrasjes 
te bieden heeft. 

JULI
 
Vrijdag 5 juli: 
Stadshart Amstelveen
Ook in juli de kans om zomerse 

Vrijdag 21 juni
Dagtocht Sail Scheveningen

Ook fan van die prachtige ‘tall ships’, 
die grote zeilschepen. Ga dan mee 
met de Groengrijs bus naar Scheve-
ningen. Hier is de finish van de Liber-
ty Tall Ships Regatta. Vrijdag 21 juni 
liggen vijftien klassieke windjammers 
en twintig middelgrote zeezeilsche-
pen aangemeerd in de Scheveningse 
haven. Veel van die schepen zijn alleen 
te zien bij grote internationale mari-
tieme evenementen zoals Sail Am-
sterdam. Nu zijn ze voor het eerst in 
Scheveningen van dichtbij te bewon-
deren en te betreden.

Wanneer: vrijdag 21 juni 2019
Prijs: € 12,50 bij minimaal 45 deelne-
mers, € 15,- bij minimaal 35 deelnemers.  
Opstapplaatsen en –tijden:
09.15 uur: De Mirandalaan
09.45 uur: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert: A.J. Ernststraat 112 
(verzamelen 09.30 uur)
10.15 uur: Menno Simonshuis, 
Noordhollandstraat 17A (verzamelen 
10.00 uur).
Deze tocht gaat door bij minimaal 35 
deelnemers. Deze tocht wordt mede 
mogelijk gemaakt door Stadsdeel 
Zuid.

Voor informatie en boeken: www.
groengrijs.com Geen internet? Bel 
Denise Junge 06-45 72 95 11 (op 
werkdagen tussen 13.00 en 16.00 uur).

Tall Ships in Scheveningen

boodschappen te doen op de markt in 
Amstelveen. Of een hapje en drankje 
te pakken op een van de terrasjes!

Woensdag 10 juli: IJmuiden
Wilt u lekker uitwaaien? Ga dan mee 
naar IJmuiden aan Zee om van de 
frisse zeelucht te genieten. U kunt de 
boulevard bezoeken of een net gevan-
gen visje eten.

Woensdag 17 juli: Katwijk aan Zee
Een van de laatste ouderwets gezellige 
badplaatsen van ons land! Een wande-
ling naar het Witte Kerkje of lekker 
pootje baden in de zee, aan u de keus!

Ik ontmoet Ruth Jansen.
Ruth zit al vanaf 2008 met haar  
bedrijf Phisage Beauty & Welness  
(https://phisage.nl) in het WTC in 
Zuidas. Daarnaast runt zij Zuidas To-
day. Daarmee maakt zij films en vlogs 
voor opdrachtgevers. 
Voor eenzame ouderen in de wijk 
heeft ze in Circl een leuke bijeen-
komst georganiseerd, geïnspireerd 
door de Dag van de Ontmoeting. ‘Ik 
wil dat dit een mooi, welvarend en 
gezond gebied is met meer saamho-
righeid. Zuidas is het epicentrum van 
Nederland’, zegt ze.
Ruth heeft een enorme affiniteit met 
Zuidas en ze wil iedereen kennis laten 
maken met dit gebied. Ze is niet toe-
vallig tot mrs Zuidas 2018 verkozen!

Waarom ben je in de Zuidas komen 
wonen?
‘Wij zijn hier In 2014 gekomen omdat  

‘De Zuidas is een verrukkelijk gebied’
wij Zuidas een aantrekkelijke plek 
vonden om in deze fase van ons le-
ven te wonen. Geen kleine kinderen 
meer. Zuidas ligt super centraal. Het 
is er veilig en schoon, het is een mooi 
en sexy gebied’.

Wie wonen er in de Zuidas?
Dat is heel divers. Er wonen hier 
studenten, expats, gezinnen die in 
Ella, de sociale huurwoningen van 
woningcorporatie Eigen Haard, wo-
nen en in Op Zuid zitten mensen in 
een huis van drie miljoen.  Er is niet 
een typische Zuidasser. 
Noem het een regenboog. 

Wat mis je in Zuidas?
Ik mis nog groen maar dat gaat goed-
komen. Met een inspraakgelegen-
heid geven bewoners aan wat ze met 
groen willen. Er is nog niet genoeg 
kunst in de openbare ruimte.
Het is qua architectuur prachtig maar 
er zou meer kunst moeten komen. 
Een gebied zonder kunst is ziel-Ruth Jansen

loos dus hier moet nog aan gewerkt 
worden. De prachtige sculpturen op 
het Mahlerplein zijn daar maar voor 
een beperkt aantal jaren geplaatst. We 
zijn heel blij met ArtZuid want dat is 
een enorme aanwinst maar Ruth wil 
permanente kunst. 

Hoe maak je Zuidas leuk en leefbaar?
Zuidas is al leuk en leefbaar! Het is 
een verrukkelijk gebied. Er zijn 52 
horecagelegenheden. In september 
2020 komt hier een prachtige skybar. 
Media Hotels & Resorts komt hier. 
De hotspot van Zuidas. We zitten 
op een steenworp afstand van het 
Gelderlandplein met fantastische 
winkels. Zuidas hoeft geen winkel-
gebied te worden. We hebben ook de 
Beethovenstraat dichtbij. 

Een wekelijks biologisch marktje 
op het Gershwinplein zou heel leuk 
zijn. Er kan hier nog zoveel meer, 
de aftrap van Gay Pride moet hier 
plaatsvinden!

Hans Wamsteeker


