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Een woontoren
 

Al jaren is er sprake van een woontoren 

op de hoek van de Buitenveldertselaan en 

de Van Nijenrodeweg en ja eindelijk lij-

ken de plannen gerealiseerd te gaan wor-

den. Een toren van 75 meter hoog laat 

de KroonenbergGroep neerzetten. Met 

enig natte vinger rekenen worden dat 

waarschijnlijk zo’n 25 etages. In de plint, 

zoals de Groep de begane grond noemt, is 

plaats voor commercie en met de heilige 

koe wordt ook rekening gehouden

Het pand krijgt een speelse uitstraling 

door de ongelijke vloeren op ieder etage. 

Het is dus niet alleen de hoogte, die het 

gebouw onderscheidt van de anderen. 

Daarbij krijgt de wijk internationale al-

lure net zoals de huur, die waarschijnlijk 

torenhoog zal zijn. Maar een beetje chic 

kan de wijk wel gebruiken. 

Er is echter altijd wel iets dat niet bevalt. 

Buurtbewoners morren over de teloor-

gang van het uitzicht op hun flatgebou-

wen en hebben de strijdgordel omgebon-

den om alles wat boven de blokkendozen 

uitsteekt neer te sabelen. De vliegveilig-

heid zou ook al in het geding zou zijn van-

wege de bouwhoogte. Maar ja, de groei 

van Schiphol is dermate veelomvattend, 

dat heel Nederland plat moet om aan de 

eisen van de luchthaven te voldoen. Laat 

de airport maar uitwijken. Naar Lelystad 

bijvoorbeeld. Buitenveldert krijgt met 

dit appartementsgebouw een kans om de 

geluidsoverlast van vliegtuigen te ver-

minderen. Zij moeten eroverheen vliegen 

of erachter langs waardoor het gebulder 

wordt gedempt. Het gebouw fungeert zo 

als een akoestische geluidswand. Als dat 

niet een gevalletje bijkomend geluk is! 

Niet iedereen denkt daar zo over, er zijn 

mensen gehecht aan het geluid van een 

Airbus. Liever gegier langs het balkonne-

tje dan een woontoren voor de deur. 

Met de bouw is nog niet begonnen. Het 

zal nog wel even duren voor het complex 

er staat. Die woontoren is er nog lang niet. 

 
Julius

COLUMN

Vrijdag 4 mei: herdenking     
Jaar van Verzet

Het 4/5 mei comité Buitenveldert 
heeft dit thema invulling gegeven 
door verschillende sprekers uit te 
nodigen die de tijd doorlopen van de 
Tweede Wereldoorlog, via de inzet van 
Nederlandse militairen om vrijheid in 
de Wereld te brengen en houden, tot 
de jeugd die met de verworven vrij-
heid de toekomst in gaan.
 
Aanvang van de herdenking is om 
19.25 uur in het Gijsbrecht van Aem-
stelpark. Na een korte inleiding zul-
len de verschillende sprekers de 
voordrachten houden, waarna, na het 
spelen van de taptoe, om 20.00 uur 
de twee minuten stilte zullen worden 
gehouden. 

4 en 5 mei in Buitenveldert

Na de twee minuten stilte zal het 
Wilhelmus gezongen en aansluitend 
door verschillende organisaties een 
krans gelegd worden. Aan het eind 
van de ceremonie zullen de aanwe-
zigen uitgenodigd worden een defilé 
langs het monument te houden.
 
Na de ceremonie is er gelegenheid om 
in het Huis van de Wijk Buitenveldert 
(A.J. Ernststraat 112) een kopje koffie 
met elkaar te nuttigen.

Zaterdag 5 mei:      
bevrijdingsbal

Een feestelijk gebeuren voor jong en 
oud(er) met het 23-koppige Neder-

Schiphol: geen groei maar minder overlast

Drie jaar geleden is in de Omge-
vingsraad Schiphol met de omwo-
nenden afgesproken dat de Bui-
tenveldertbaan bij voorkeur niet 
gebruikt wordt (‘preferent baange-
bruik’, heet dat). Maar juist deze 
baan is de afgelopen vijf jaar bij 
voorkeur gebruikt.

Het aantal vliegbewegingen via deze 
baan nam, tussen 2013 en 2017, met 
22 % toe terwijl de (wel) preferente 
Polderbaan maar 12 % meer vluch-
ten kreeg te verwerken. De belofte 
was (2008), nota bene, dat er 7 % 
minder op de B-baan gevlogen zou 
worden!
Het vliegverkeer neemt toe, de ba-
nen zitten vol en dus moet dit wel, 
zegt de Luchtverkeersleiding. Lely-
stad is uitgesteld en dus zal de over-
last in Buitenveldert toenemen. En 
als, zoals in april, de Polderbaan in 
onderhoud is moet je ‘s nachts oor-
dopjes paraat hebben. Volgens de 
omwonenden moet er juist minder 
op Schiphol gevlogen worden, bij-
voorbeeld 50.000 vliegbewegingen 
minder per jaar zodat de overlast 
in Buitenveldert omlaag gaat. Maar 
ook het aantal passagiers moet om-
laag want grotere vliegtuigen maken 
meer herrie.

Minder vliegen
De stemming is landelijk aan het kan-
telen. De ‘affaire Lelystad’ en het feit 
dat omwonenden van Schiphol stel-
selmatig met nieuwe berekeningen, 
fouten in Milieu Effect berekeningen 

(MER) en andere meetmethodes zand 
in de ogen worden gestrooid (dat heet 
‘geschiphold worden’) leidt tot het in-
zicht dat we moeten stoppen met het 
uitbreiden van het vliegverkeer. De 
meerderheid van de partijen in het 
nieuwe gemeentebestuur van Am-
sterdam wil ook na 2020 een maxi-
mum van 500.000 vliegbewegingen 
op Schiphol. Het vliegverkeer geeft 
meer opwarming dan kolencentrales 
maar doet niet mee aan het Klimaat-
akkoord van Parijs. Op kerosine wor-
den geen btw en accijnzen geheven. 

Vliegtickets zijn vrijgesteld van btw. 
Logisch dat de trein naar Barcelona 
vijf keer zo duur is als een vlucht met 
een prijsvechter. De trein moet goed-
koper worden (geen btw op het trein-
kaartje) en het vliegen veel duurder. 
Met een vliegtaks op Schiphol gaan 
veel prijsvechters naar goedkope 

Hans Wamsteeker

luchthavens elders. De tijd dat we ons 
vooral druk maken over de geluids-
overlast is voorbij. De veiligheid, de 
gezondheid en ook de klimaatimpact 
worden steeds zwaarwegender. De 
groei van Schiphol is niet het pro-
bleem maar het verminderen van de 
overlast van de groei van Schiphol is 
de opgave.

Meten en Handhaven
Het kabinet maakt een nieuwe Lucht-

vaartnota (2020 – 2040). Slim en duur-
zaam moet het worden. Eind dit jaar 
stuurt de minister voor Luchtvaart re-
gelgeving naar de Tweede Kamer. Tot 
die tijd gebeurt er dus niets. Noch op 
basis van de oude regelgeving noch 
op basis van de nieuwe regels van 
het Normen en Handhavingsstelsel 
(NHHS) wordt bij overtreding van 
de normen van geluidsoverlast door 
de Inspectie voor Leefomgeving en 
Transport opgetreden. De inspectie 
registreert de overtredingen wel maar 
doet verder niets (‘anticiperend hand-
haven’, heet dat). 

De normen zijn niet in de wet vast-
gelegd. De inspectie doet dus niets 
en voor de rechter ben je als klagende 
omwonende machteloos. Dit alles 
geeft de luchtvaartsector de ruimte 
om alleen op de eigen belangen te 
letten. Op 30 maart j.l. stuurden de 
luchtvaartmaatschappijen en de reis-
sector een brandbrief aan de minister 
voor spoedoverleg over de noodzaak 
Schiphol te laten groeien boven het 
afgesproken 500.000 vliegbewegingen 
per jaar. De sector blijft meer ruimte 
opeisen met altijd hetzelfde verhaal. 

lands Dansorkest. Een big band, gedi-
rigeerd door Johan Winter.
Tijdens deze traditionele dansavond 
speelt het orkest de dans- en muziek-
stijlen zoals die zich vanaf de ‘Roaring 
Twenties’ ontwikkelden in Ameri-
kaanse en Engels ballrooms. 

Ze zijn onderdeel van de muzikale er-
fenis van de grootmeesters van de jazz 
en swing. Daarnaast behoren ook la-
tin, ballads en blues tot het repertoire.

Plaats en tijd: Huis van de Wijk Bui-
tenveldert, A.J. Ernststraat 112 (t.o het 
Gelderlandplein), 20.00-23.30 uur. 
Entree: gratis
Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 
020-6449936 en/of 
www.wocbuitenveldert.nl

lees verder op pagina 2

4 mei herdenking.

SAVE THE DATE !

Dear internationals
The next Zuidas Engage meeting is on 5 July

note that day in your diary
details and program in the next Wijkkrant

for more information see page 2
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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.wocbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op  
dinsdag 29 mei 2018. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
14 mei voor 17.00 uur.

Wijn en gedistilleerd
Ruime keuze aan wijn onder € 6,50

Tarani Malbec € 4,45

Kiwi Cuvée Chardonnay € 4,45

Wij bezorgen
bij u thuis

Wijnhandel
The Art of Wines
A.J. Ernststraat 665
020 644 67 67
www.theartofwines.nl

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
☺

COMMENTAAR UIT DE WIJK

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

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

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

Bibliotheek  
Buitenveldert
W. van Weldammelaan 5
Tel: 642 2100
E: buitenveldert@oba.nl   

Expositie Het andere verhaal   

T/m 27 mei is de expositie  ‘Het 
Andere Verhaal’ samengesteld door 
rabbijn Lody van de Kamp. Over de 
samenwerking tussen moslims en 
Joden in de Tweede Wereldoorlog. 
Toegang gratis. 

Lezing door rabbijn Lody van der 
Kamp over zijn boek: ‘Sara, het 
meisje dat op transport ging. 
Donderdag 3 mei van 10.00-11.00 uur
Aanmelden aan de balie, via (020) 
642 21 00 of  buitenveldert@oba.nl
Toegang € 5.00 met OBA-pas gratis

Buitenveldertse Ochtend: 
Sjalsjelles-Frilling
Donderdag 3 mei
Van 11.00-12.00 uur
Jiddisch trio met zang, viool, gitaar en 
accordeon. Afwisselend traditioneel 
en nieuwe repertoire. 
Toegang gratis.   

Kinderkunstworkshop: Ontdek 
jouw kunststreken! Met 7 Hol-
landse meesters (8-12 jaar). 
Donderdag 3 mei va 15.00-16.30 uur
Reizende kunststreken met Ceciel de 
Bie en Reinoud Leenen in de mei-
vakantie. In deze kinderkunstwork-
shop ontdek je samen met Ceciel de 
Bie en Reinoud Leenen jouw eigen 
kunststreken, gebaseerd op hun 
boek: Ontdek jouw eigen kunststre-
ken! Met 7 Hollandse meesters. 
Toegang € 5.00 met OBA-pas gratis 

Donderdag 10 mei  Hemelvaarts-
dag – OBA is gesloten
 
Presentatie boekenserie ‘Joodse 
Huizen’.
Donderdag 17 mei van 10.00-12.00 
uur. Diapresentatie en lezing door 
auteur Sara de Vries. Toegang gratis 
voor Ouderen in de Wijk.

Concert conservatoriumstudente.
Donderdag 24 mei van 10.00-12.00 
uur. Itzel Mendez Martinez brengt 
een klassiek concert op de hobo ten 
gehore. Toegang gratis voor Ouderen 
in de Wijk.

Pentekenworkshop: Tekenen kan 
altijd en overal!
Donderdag 31 mei van 10.00-12.00 
uur. Tekenen met potloden, pen, 
papier en inkt. Neem een gadget 
mee, denk aan een broche, beeldje, 
oorbellen, knuffel, theekopje, etc. 
(reserveren verplicht, beperkt aantal 
plekken beschikbaar). Toegang gratis 
voor Ouderen in de Wijk.
  
Voorlezen voor peuters en kleuters.
Elke woensdagochtend  om 11.00 uur
De kinderen kunnen luisteren naar 
een mooi, ontroerend of grappig 
verhaal. Toegang is gratis.

English storytelling and Songtime 
Children 0-4 years old.
Every Friday at 10.00 AM
Come and listen to the most fun and Reactie op column

De discussie over het al dan niet bij-
voeren van de dieren in de Oost-
vaardersplassen spitst zich toe op de 
vraag of dit gebied als “echte” natuur 
beschouwd kan worden of als een 
groot park met een hek. Dat blijft een 
complexe woordenstrijd waar voor- en 
tegenstanders zich flink weren. Maar 
de laatste zin van deze column: Hield 
Volkert van der Graaf zich ook niet bezig 
met strijden tegen dierenmishandeling?  
Is ongepast en zeker niet ter zake. 
Jammer dat een columnist van onze 
Wijkkrant zich tot een dergelijke ver-
gelijking verlaagt. 

Cisca Griffioen

Dierenleed

Nog nooit eerder zo’n schandalig 
ijskoud stukje gelezen over dieren-
mishandeling als dat van een zekere 
Julius. En dan nog lachwekkend doen 
over de mensen, die ondanks alle 
tegenwerking van onze oh zo wijze 
overheid, de overgebleven uitgehon-
gerde dieren wisten te voeren.
Inmiddels hebben we op de televisie 
gezien hoe daarna zelfs de politie er 
bij is gehaald.  Schande!

Enny Cohen 

Brieven

Schiphol
vervolg van pagina 1 

De politiek moet het rechtsvacuüm 
opvullen en de speelruimte voor de 
luchtvaartsector definiëren. Daarbij 
moeten normen worden vastgesteld, 
die in de wet staan en worden ge-
handhaafd. Met een objectief meet- 
systeem kan overlast worden geme-
ten. Zonder objectieve maatstaven en 
een meetsysteem worden omwonen-
den gepiepeld en geschiphold. 

Bovendien wil niemand meer een Om-
gevingsraad Schiphol waarin iedereen 
tegen iedereen uitgespeeld wordt. 
Het vertrouwen in de Rijksoverheid 
(grootaandeelhouder van Schiphol) 
moet worden hersteld. Liefst vliegens-
vlug.

exciting stories. Afterwards it’s time 
fors ome music and movement too.
Free entrance.

Histoires en francais pour petits. 
Tous les samedis 11.30-12.00 heures 
Venez nous rejoindre le samedi 
matin pour des seances de lecture en 
compagnie!
Nous racontons aux enfants des 
histoires autour de livres rigolos et 
chantons de jolies comptines.
Entrée gratuite.

Inloopspreekuur dementie.
Door Klaartje Dullemond, professio-
neel begeleider bij dementie. Iedere 
donderdag tussen 11.00 en 12.30 uur.
Alle mensen uit de wijk die een vraag 
hebben over dementie zijn welkom 
op het ‘Inloopspreekuur dementie’. 

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

Iedere zondag open (12:00-17:00) 
Aanmelden kan via info@deamster-
damseboekhandel.nl of via 020-
4218324.

Elke dinsdag 10:00 uur: voorlezen 
voor dreumesen en peuters
Zaterdag 28 april, 12 en 26 mei 
10:45 uur: Spaanstalig voorlezen 

De Amsterdam-
se Boekhandel

voor kinderen die de Spaanse taal 
spreken (2-5 jaar)

Zaterdag 28 april, 15:00 toegang 
€  2,50 graag inschrijven
Willem Offenberg in de etalage met 
Carolijn Visser over haar boek Selma

Zondag 29 april 15:00 toegang 
€ 2,50, graag inschrijven. Onder 
voorbehoud. Gerard Klaasen in 
gesprek met Guus Luijters over diens 
boek Rapenburgerstraat 1940-1945.

Zondag 13 mei 15:00 toegang € 2,50, 
graag inschrijven. Gerard Klaasen 
gaat in gesprek met Miriam Ro-
tenstreich over haar boek Tonio’s blik.

Zondag 27 mei 15:00 toegang € 2,50, 
graag inschrijven. Presentatie van het 
boek Levende sierlijkheid van Dina-
Perla de Winter.

Surprising encounters 
at Zuidas Engage!
Presentations on local agricultural 
products, stylish clothing, informal 
care and art. It was all possible during 
the second edition of Zuidas Engage, 
on 20 March. And fortunately there 
was also plenty of attention for the 
inner man. Dozens of Zuidassers - re-
sidents, entrepreneurs, employees and 
others - had come to the event, which 
was organized for the second time in 
this form. The initiative came from the 
company Zuidas Services, in collabo-
ration with the Zuidas department of 
the municipality of Amsterdam and 
other partners in Zuidas. Goal: getting 

to know each other better and buil-
ding a lively neighborhood together. 
The next event is on 5 July, 
from 18 - 21.30 h, with free entry. 
Location: courtyard ITO tower.
Interested? Then sign up via 
engage@zuidasservices.nl
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A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

 in Buitenveldert

leiding, waar ze kennis maakte met 
veel verschillende technieken en ma-
terialen, theorie en kunstgeschiede-
nis. Thuis moest er dan hard gewerkt 
worden aan de opdrachten, die op tijd 
klaar moesten zijn. Van al deze ver-
schillende technieken heeft Carla veel 
geleerd en in praktijk gebracht. In haar 
atelier op de bovenverdieping van het 
huis staan veel tastbare bewijzen van 
geslaagde projecten. Kleurige linos-

nedeafdrukken, die u in het Huis van 
de Wijk in december hebt kunnen be-
wonderen, zijn maar een klein onder-
deel van wat zij maakt. Zij vindt het 
uitdagend om in periodes weer een 
andere techniek op te pakken en uit te 
diepen. Op dit moment houdt ze zich 
bezig met beelden maken van papier-
maché, een materiaal dat niet vaak 
wordt gebruikt in de kunst. Een em-
mer met een restje papier-maché, dat 

Een ingewikkeld verhaal hoeft niet

De lente zit in de lucht bij het mooie 
tochtje naar het huis van kunstena-
res Carla van der Kooi. Met een zon-
nige glimlach doet zij de deur voor mij 
open en zet mij aan de tafel, terwijl 
ze koffie maakt. In haar kleurrijke ka-
mer hangen verschillende werken van 
haar hand. Kleur is heel belangrijk 
voor Carla, haar omgeving, haar werk 
en zelfs haar kleding zijn vrolijk getint, 
je wordt er blij van. Al vanaf kinds af 
aan hield zij zich bezig met alle vor-
men van knutselen en kleuren, zodat 
het logisch was dat zij na de mid-
delbare school een creatieve oplei-
ding ging doen. Aan de Nimeto, een 
mbo-vakschool volgde ze de 4-jarige 
opleiding etaleren en decoreren. Na-
dat ze haar diploma had gehaald ging 
zij in dit vakgebied lange tijd aan de 
slag. Haar creatieve geest wilde echter 
meer en Carla besloot de avondoplei-
ding VOBK Activiteitenbegeleiding en 
lessen aan de Vrije Akademie de Leu-
wenburgh te volgen. 

Ontwikkeling 
Naast haar werk en zorg voor de 
kinderen genoot ze volop van de op-

Gerdi Wind zij maakt van o.a. geweekte en fijnge-
malen eierdozen en lijm geurt apart 
als ze de deksel optilt. De beelden zijn 
na droging voor Carla bij uitstek ge-
schikt om zich uit te leven met kleur.

Tentoonstellingen 
Ondanks dat zij bijzonder mooie wer-
ken maakte, trad Carla er pas veel la-
ter op mee naar buiten. Bij een kleine 
tentoonstelling raadde iemand haar 
aan om zich aan te sluiten bij een 
groep kunstenaars. Het kunnen pra-
ten over kunst en kunstgerichte din-
gen ondernemen met gelijkgestem-
den trok haar aan en in 2017 werd zij 
lid van Kunstgroep Buitenveldert. Al 
snel deed ze enthousiast en succesvol 
mee aan verschillende exposities in 
o.a. het Weefhuis in Zaandijk, Ontdek 
de Kunst in Zuid in de Art Chapel en 
tijdens groepsexposities en kunst-
café’s van Kunstgroep Buitenveldert 
in het Huis van de Wijk. Haar doel is 
bereikt als haar kleurige werk mensen 
blij maakt en ze met een glimlach op 
hun gezicht verder gaan. U kunt haar 
werk o.a. bewonderen bij Greenberg 
en Oaktree (eind mei, Blankenstraat, 
Amsterdam) op de kunstmarkten 
bij Wester-Amstel (Amstellanddag 3 
juni) en de Botanische Tuin Zuidas (24 
juni). Voor meer informatie bekijkt u 
haar website www.carlavanderkooi.nl 
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KORTAF
Jeu de boules (petanque) 
in Buitenveldert-Zuidas

De meeste Frankrijk vakantiegangers 
kennen het spel wel: Petanque. Maar ie-
dereen die dit spel nog niet kent en goed 
voorbereid deze zomer naar Frankrijk 
Donderdag 17 mei kunt u voor het eerst 
deelnemen, daarna volgen er nog twee 
keer onder leiding van een geoefende 
petanque speler. Bij minimaal vier aan-
meldingen gaat het door. De baan ligt 
op het Gershwinplein bij restaurant 
Bolenius. Voor info/aanmelding kunt u 
mailen naar Regina Smit: ina.smit49@
gmail.com 

Het ‘Danshuis’ in Buitenveldert 
Vrijdag 18 mei 2018 van 16:00-18:00 uur 
is de première van het “Danshuis” van 
de wijk Buitenveldert. Leerlingen van 
de mbo-opleiding Dansleider/Dans van 
Lucia Marthas Institute for Performing 
Arts komen naar het Huis van de Wijk 
Buitenveldert met een ouderwets en ge-
zellig dansfeest het “Danshuis”. Bij het 
“Danshuis” draaien we hits uit de jaren 
40, 50, 60 & 70 van o.a. The Andrew Sis-
ters, Elvis Presley, The Beatles en mee-
zingers van Willeke Alberti. Ook kunt 
u uw favoriete gouwe ouwe aanvragen! 
Onder het genot van een hapje en een 
drankje gaan de voetjes van de vloer en 
zingen we mee met de hits van toen. 
U kunt ook genieten van kleine zang- 
en dansoptredens. U en uw kinderen, 
kleinkinderen en andere bekenden zijn 
van harte welkom
Waar: In de Theaterzaal van het Huis 
van de Wijk Buitenveldert. 
Entree: Gratis 
Info: 020-6449936 of mail
info@hvdwbuitenveldert.nl 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
De Algemene Hulpdienst is al 46 jaar dé 
buurthulpdienst van Buitenveldert.
Vele handen maken het werk lichter en 
daarom zijn we op zoek naar vrijwilli-
gers voor:
1. Vervoer: met uw eigen auto buurt-

genoten naar een afspraak rijden. U 
krijgt hiervoor een passende onkos-
ten vergoeding.

2. Boodschappen: samen met, of voor de 
buurtbewoner.

3. Eettafel: iedere 3e maandag van de 
maand assisteren bij het dekken van 
de tafel, het uitserveren van de maal-
tijd en het doen van de afwas met be-
hulp van een vaatwasser.

Algemene Hulpdienst Buitenveldert    
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam
Tel: 020-6447113 of mail: coordinator@
hulpdienstbuitenveldert.nl 

Carla van der Kooi

Zonnepanelen op dak
De Apollo in Buitenveldert

Stichting Opkikker

Expositie Dixie Solleveld!

Word mede-eigenaar van zonnepa-
nelen op De Apollo in Buitenvel-
dert

Op dinsdag 5 juni legt Energiecoö-
peratie Zuiderlicht 250 zonnepane-
len op het dak van VMBO-school De 
Apollo in Buitenveldert. Initiatiefne-
mer is David van Bezooijen van het 
Natuur&Milieuteam Zuid. Van Be-
zooijen: ’Ik wilde bewoners van Zuid 
de mogelijkheid geven om zelf energie 
op te wekken. De meeste van ons heb-
ben geen eigen dak, maar de stad ligt 
vol daken die nu niet gebruikt wor-
den.’ Heb je interesse? Kijk voor meer 
informatie op www.zuiderlicht.nu

Marloes van den Berg vierde in maart 
haar 25-jarig jubileum als eigenaresse 
van de kapsalon in de  Kastelentraat. 
Onder de klanten werd geld inge-
zameld voor de Stichting Opkikker.  
Deze Stichting zorgt zo’n tweedui-
zend keer per jaar voor een dag vol 
ontspanning en plezier voor gezinnen 
met een langdurig ziek kind. Op 23 
maart kon Marloes aan de Stichting 
een bedrag van € 2910 overhandigen.  
Een wel verdiend blijk van waardering 
van de klanten voor deze kapsalon en 
een echte opkikker voor de Stichting 
en de zieke kinderen!
Cisca Griffioen

Van 1 mei tot en met eind augustus ex-
poseert Dixie Solleveld in het Huis van 
de Wijk Buitenveldert met olieverf-
schilderijen. De expositie is gebaseerd 
op vrouwenportretten onder andere 
naar Tamara de Lempicka en Picasso. 
Ook hangen er diverse doeken met 
het thema ‘vergankelijkheid’. Dixie is 
autodidact schilder en van beroep fo-
tograaf, St. Joost Academie.

De expositie wordt geopend op vrijdag 
25 mei om 17.00 uur door Jan van Ga-
len, journalist/producent van Morton 
Hill Media.

Datum: 
1 mei tot en met eind augustus
Waar: 
Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. 
Ernststraat 112 , 1082 LP  Amsterdam
Toegang: vrij entree
Meer informatie: 
photodixie@gmail.com
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+  Maak van uw 
nabestaanden  
geen ‘spoorzoekers’

+  Hulp bij afwikkeling  
van een nalatenschap 

+  Beter voorbereid naar 
de notaris voor  
opstellen / wijzigen 
(levens)testament 

mail@luciesnoeker.nl
www.adviesnalatenschap.nl 
020 627.61.48 / 06 5115.34.24

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

4 mei herdenkingsconcert in de St. Augustinuskerk  
Het Latijns Parochiekoor Cantemus 
Dominum geeft op vrijdag 4 mei 
2018 van 20.45 tot 21.45 uur een Her-
denkingsconcert in de St. Augustinus-
kerk in Amsterdam-Buitenveldert. Het 
thema van het Herdenkingsconcert is 
ontleend aan het boek: Jaren van ver-
duistering, de bezettingstijd in Am-
stelveen (1989/2018) van Tini Visser†. 
Tijdens het concert worden klassieke 
koormuziek en werken voor strijk-
kwartet afgewisseld met fragmenten 
uit persoonlijke getuigenissen uit de 
bezettingstijd. 

De Augustinuskerk wordt vanaf 19.30 
uur opengesteld om bezoekers de 
gelegenheid te geven stil te staan bij 
de oorlogsslachtoffers die op 4 mei 
worden herdacht. De Nationale Her-
denking op de Dam kan op een groot 
scherm in de kerk worden gevolgd. 

Toegangsprijs: € 5,-  Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij de ingang van de kerk 
en te reserveren via 
4meiherdenkingsconcert@gmail.com  

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:

Herdenking op vrijdag 4 mei bij 
het Monument Rozenoord in het 
Amstelpark 

In 2015 werd het door de kunstenaar 
Ram Katzir gemaakte Monument Ro-
zenoord in het Amstelpark geplaatst. 
Het is een veld met lege stoelen met 
de namen van 100 mensen die tegen 
het einde van de Tweede Wereldoor-
log zijn gefusilleerd bij de voormalige 
kwekerij Rozenoord aan de Amstel-
dijk. Er werden bij de Amstel niet al-

Herdenking in Amstelpark

leen verzetsmensen vermoord, maar 
ook willekeurige burgers als represail-
lemaatregel door de Duitse bezetters. 
Er is in het midden van het veld ook 
een steen geplaatst die herinnert aan 
de circa 40 mensen die op de fusilla-
deplaats omgebracht zijn, maar waar-
van de namen niet bekend zijn.
Op vrijdag 4 mei zal de herdenking om 
19:30 uur bij het monument beginnen 
met het voordragen van de namen 
van de gefusilleerden. Deelnemers 
die voorafgaand gezamenlijk naar 
het monument willen lopen, worden 
verzocht om vanaf 19:00 uur te verza-
melen bij de hoofdingang van het Am-
stelpark aan de Europaboulevard. 

De groep vertrekt daar om 19:15 uur. 
Om 20:00 uur twee minuten stilte. Er 
is gelegenheid voor het leggen van 
bloemstukken en bloemen. Daarna is 
er een informeel samenzijn. Voor vra-
gen kunt u bellen met 0621391185.

5 mei 2018 17:00 - 19:00 
Prinses Irenestraat 36, 
1077 WV Amsterdam 

Tijdens deze Vrijheidsmaaltijd zal El-
len Eliel-Wallach (89) de maaltijd 
openen met het bijzondere verhaal 
over haar bevrijding. Ellen Eliel-
Wallach vluchtte vlak voor de oorlog 
uit Duitsland, waar haar vader (die 
stierf in Auschwitz) graan- en foe-
ragehandelaar was. Ze groeide op in 
een liberaal-joods gezin. Ellen ging 
op 14 september 1943 op transport 
naar Bergen-Belsen en ging door naar 
Theresienstadt, Auschwitz en Mau-
thausen. Ze werd 5 mei 1945 door 
Amerikanen bevrijd. Aansluitend op 
het verhaal wordt er een kippensoep 
met scheurbrood geserveerd in de hal. 

We heffen samen een glas en toasten 
op de Vrijheid. 
Entree: gratis 
Reserveren: via thomasvrijheids-
maaltijd2018@gmail.com

Vrijheidsmaaltijd 
in de Thomaskerk

Monument Rozenoord in het Amstelpark

4 Mei Herdenkingsconcert

JAREN VAN
VERDUISTERING

De bezettingstijd in Amstelveen

LPK Cantemus Dominum
Dostojevski Strijkkwartet
Bobbie Blommesteijn, sopraan

Chris Bossano, orgel
o.l.v. Herman Paardekooper

Hör mein Bitten
Mendelssohn

Abendlied
Rheinberger

Laudate Dominum
Mozart

Abide with Me
Monk

Requiem
Fauré

Lux Aeterna
Elgar (bew. C. Bossano)

vrijdag 4 mei 2018 - 20.45-21.45 uur
De kerk is open vanaf 19.30 voor het volgen van de Nationale Herdenking op de Dam op groot scherm

Toegang: € 5,- inclusief een herdenkingskaars en programmaboekje
Kaarten verkrijgbaar bij de ingang van de kerk en

vooraf te reserveren via 4meiherdenkingsconcert@gmail.com
Voorverkoop bij Boekhandel Blankevoort, Rembrandtweg 649-651, 1181 GV Amstelveen

Facebook: herdenkingsconcert

AUGUSTINUSKERK AMSTELVEENSEWEG 965
AMSTERDAM-BUITENVELDERT

Zaterdag 5 mei, 17.00 uur

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

Ellen Eliel-Wallach spreekt over haar bevrijding uit de kampen. 

En we eten samen. Iedereen is welkom. Deelname is gratis.

Wel opgeven via Thomasvrijheidsmaaltijd2018@gmail.com

Meer informatie op www.4en5meiamsterdam.nl

In de Thomas

In onze lieve stad 
vieren we onze vrijheid!

Programma v/d 
Kerken

Thomaskerk 
Prinses Irenestraat 36, telefoon 673 81 71
www.thomaskerk.nl

Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur
  6 mei  -  Ds. A.A. van Berge
13 mei  -  Ds. R.J. van Zwieten 
20 mei  -  Ds. E.J. de Wijer, Pinksteren, Schrift & Tafel
27 mei  -  Ds. E.J. de Wijer

10 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur
Gezamenlijke dienst met de kerken van Zuid in het 
Beatrixpark, ingang Diepenbrockstraat
Voorganger Ds. E.J. de Wijer

ThomasFilm, vrijdag 25 mei om 19.30 uur in het 
theater, toegang € 7,50

ThomasOpen Lunchconcerten
1 mei 2018 - Sancan duo
Joan Handels, fluit; Toine Martens, piano
15 mei 2018 -  CvA trombone ensemble o.l.v. 
Pierre Volders
29 mei 2018 -  The Hague String Trio 
Miriam Kirby, cello; Justyna Briefjes, viool; Julia 
Dinerstein, altviool
De concerten beginnen om 12.30 uur en duren 
een half uur. Meer info: www.thomasopen.nl

Pelgrimskerk 
Van Boshuizenstraat 560 
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu
Kerkdiensten: aanvang 10.00 uur                                                                                                   
06-05   -   Drs. R.J. Prent 
13-05   -   Ds. S.H. Lanser
20-05   -   Ds. H.U. de Vries, Pinksteren  
27-05   -   Ds. J.J.A. Doolaard
03-06   -  Ds. H.U. de Vries 

Parochie Amstelland, 
locatie De Goede Herder
Van Boshuizenstraat 420. Tel. 642 0843. Dit is 
ook het telefoonnummer van pastor Kint. Website: 
www.goedeherderamsterdam.nl
Op zondag begint de viering om 10.30 uur. De 
viering of een woord-, gebed- en communieviering. 
06-05    -  Pastor E. Jongerden                                                    
10-05    -  Pastor Ph. Kint (Hemelvaart)                   
13-05    -  Pastor A. Koot 
20-05    -  Pastor A. Koot (Pinksteren)
27-05    -  Pastor M. Schneeberger 
 
Na de viering is er op zondag de mogelijkheid om 
koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
Een keer in de vier weken is er een woord-, 
gebed-, en communieviering op dinsdag.
Daarna is er o.l.v. pastor Kint een geloofsgesprek 
in de pastoreskamer.  Elke woensdag om 9.00 uur: 
oecumenisch morgengebed (getijdengebed)

Parochie Amstelland, 
locatie St. Augustinuskerk,
Amstelveenseweg 965
Tel. 646 06 83
www.augustinusparochie.nl
Eucharistievieringen: zaterdag om 19.00 uur, 
zondag om 10.30 uur
Elke eerste vrijdag van de maand om 9.15 uur: 
eucharistieviering.
Vrijdag 4 mei
Herdenkingsconcert (zie het aparte artikel hierover)
Dinsdag 15 mei, Op weg naar Pinksteren
19.30 – 20.00 uur: Vesperviering m.m.v. Liturgi-
sche Zanggroep Tolle Lege. 
Zondag 20 mei, 1e Pinksterdag
Hoogmis m.m.v. Latijns Parochiekoor Cantemus 
Dominum. Aanvang 10.30 uur.
Maandag 21 mei, 2e Pinksterdag
Eucharistieviering. Aanvang 10.30 uur.

Kerk der Zevende-
Dags-Adventisten
locatie: Pelgrimskerk
Van Boshuizenstraat 560
info: www.adventist.nl 
tel. 06-51560807
elke zaterdag, 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.
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8-weekse mindfulnesstraining MBSR ‘Mindfulness Based Stress Reduction’ 
(wetenschappelijk bewezen effectieve methode voor stressvermindering)  

In acht weken leren  anders met stress, angst, burn-out of 
slaapklachten omgaan. Je leert meer ontspannen en minder te piekeren.

start: zondag 13 mei  - Fitness Zuidas -19.00-21.30 
start: dinsdag 15 mei  - Aldendriel 20-3 - 19.15-21.45

Meer informatie en aanmelden:Meer informatie en aanmelden:  
www.mindfulnesspraktijkamsterdam.nl & 06 - 22421965
N.B. Maandelijkse gratis meditatieavond 28 mei i.s.m. De Muziekzolder - 20.00 - 21.15

Cisca Griffioen

De grote bouwactiviteit in Zuidas 
kan niemand meer ontgaan. 

U kunt stemmen voor de Bewuste 
Bouwers Award 2018 op de website 
van Zuidas of via de app. Zie www.
Zuidas.nl. Daarbij kunt u kiezen uit 
liefst 21 bouwplaatsen. En dat alle-
maal op een toch betrekkelijk klein 
gebied als Zuidas. Maar de honger van 

Zuidas slaat haar vleugels uit   
Zuidas is voorlopig nog niet te stillen. 
Het moet letterlijk het terrein tussen 
Amstel en Schinkel worden. Het ge-
bied tussen de Amstelveenseweg, de 
Schinkel en De Nieuwe Meer heeft nu 
ook de naam van een componist en 
heet Verdi. Voor dit ingewikkelde ge-
bied is een zogenaamde principenota 
opgesteld. Hierin wordt nagegaan 
welke mogelijkheden er zijn om bij te 
dragen aan de woningbouw, de sport-
voorzieningen en de bereikbaarheid. 
Het gebied wordt in tweeën gedeeld 
door de A10, de metro en de trein. Het 
gebied rond het Station Amstelveen-
seweg zal opnieuw worden ingericht. 

De onderdoorgang achter het Olym-
pisch Stadion heet het Piet Kranen-
burgpad en is deel van de Sportas. Dit 
pad zal wellicht al in 2018 verbeterd 
worden, waardoor meer ruimte ont-
staat voor langzaam verkeer en ook 

meer sociale veiligheid geboden kan 
worden. Op termijn zou een verbin-
ding vanaf het Vondelpark naar het 
Amsterdamse Bos moeten ontstaan. 
Amsterdam onderscheidt drie the-
ma’s voor de ontwikkeling van de 
stad. Heel toepasselijk beginnen ze 
ook met de letter V, namelijk Verbin-
den, Verdichten en Vergroenen. 
Voor het  Verbinden wordt gedacht 
aan het verlengen van de Gustav 
Mahlerlaan via een brug over de 
Amstelveenseweg naar het Skûtse-
pad.  Ook het verbeteren en nieuw 
aanleggen van routes voor langzaam 
verkeer horen hierbij. 
Het bouwen van woningen hoort tot 
het thema verdichten. Op korte termijn 
kunnen oude kantoorpanden wellicht 
worden omgebouwd tot woningen of 
gesloopt worden en vervangen door 
woningen. Er wordt binnenkort  ook 
gekeken naar terreinen aan weerszij-

De Kroonenberg Groep neemt 
zich voor op de ‘Bruynzeellokatie’ 
(hoek Van Nijenrodeweg en Bui-
tenveldertselaan) een wooncom-
plex te bouwen waarvan het noor-
delijke deel een bouwhoogte van 
meer dan 75 meter zal krijgen. 

Daarvoor is met de gemeente, Stads-
deel Zuid, een planovereenkomst 
getekend. Het bestemmingsplan 
Buitenveldert 2013 schrijft op die lo-
catie een maximale bouwhoogte van 
30 meter voor, in lijn met de hoogte 
van de gele flats aan de Van Nijenro-
deweg. 

In de procedure zijn de bewoners 
niet betrokken, zij moeten het doen 
met een paar informatie-avonden. 
Een honderdtal bezwaarmakers wijst 
dit plan af en ijvert voor een nieuw 
ontwerp.

Op 13 maart was er een, door de 
Kroonenberggroep georganiseerde, 
informatieavond avond in het Huis 
van de Wijk. Daar werd door Sebas-
tiaan Capel, voorzitter van het Dage-
lijks Bestuur (DB) van Zuid, ingegaan 
op de bezwaren tegen dit plan.
1.  ‘Het is te veel/te hoog/te groot’.
De Kroonenberggroep zou op de hele 

‘Markant wooncomplex’ omstreden  

kavel een ‘blokkendoos’ van 30 meter 
hoogte kunnen bouwen met 100% 
woningen in de vrije sector. Om dat 
te voorkomen is door het DB van Zuid 

met Kroonenberg afgesproken dat er 
40% middenhuur gerealiseerd wordt 
en dus 60% hoge huur. Een deel van 
de kavel wordt aantrekkelijke openba-

Hans Wamsteeker re ruimte. Dit is met wethouder Ivens 
besproken en akkoord bevonden.

2 . ‘Het proces is niet democratisch’.
Het Dagelijks Bestuur (DB) geeft pri-
oriteit aan appartementen in de mid-
denhuur. Dit proces verloopt demo-
cratisch. Er is geen handjeklap aan te 
pas gekomen. Het plan dat er nu ligt 
is positief ontvangen door het DB. 
De vergunning die zal worden aan-
gevraagd zal worden beoordeeld. Er 
is niets toegezegd. Bewoners hebben 
alle rechten om te ageren. Dat geldt 
voor alle bouwinitiatieven in de stad.

3. Het DB van het stadsdeel mag een 
vergunning afgeven voor een woon-
gebouw van 75 meter hoogte. Volgens 
het DB is dit plan geen afwijking van 
het Bestemmingsplan 2013 en hoeft 
dus niet langs de gemeenteraad.

Ook de nabijheid van Schiphol leidt, 
volgens een pre-advies, niet tot pro-
blemen. In de vergunningsaanvraag 
volgt de eigenlijke toetsing.
Alle betrokkenen zullen door het 
stadsdeelbestuur per e-mail worden 
geïnformeerd over de termijnen in de 
procedure en de momenten waarop 
gereageerd kan worden. 
  
De vraag is hoeveel water er door de 
Amstel zal zijn gestroomd voordat dit 
project een feit is.
 

KORTAF
Voorjaarstochtje met de Bosmobiel

Genieten van de lente in het Amster-
damse Bos, dat kan op vrijdag 18 mei. 
Met de Bosmobiel maken we een tochtje 
door het groen. Onderweg pauzeren we 
bij pannenkoekenrestaurant Meerzicht 
waar u (op eigen kosten) een hapje en/
of drankje kunt nuttigen. U wordt thuis 
opgehaald. Er is beperkt plaats, meldt u 
zich tijdig aan. Let op: de Bosmobiel is 
een open wagen, kleedt u zich naar de 
weersomstandigheden! 
Datum: vrijdag 18 mei. Tijd: u wordt 
thuis opgehaald tussen 10.15 en 10.45 
uur. Tussen ongeveer 14.00 en 14.30 uur 
wordt u weer thuis gebracht. Prijs: 
€ 2,50 Aanmelden: Huis van de Wijk 
Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 
Amsterdam, tel. 020 – 644 99 36.

Gratis meditatieavonden
In een samenwerking van Mindfulness-
praktijk Amsterdam met De Muziek-
zolder worden vanaf mei maandelijks 
gratis meditatieavonden georganiseerd 
in Buitenveldert. De eerste bijeenkomst 
vindt plaats op maandag 28 mei van 
20.00 tot 21.15 uur op De Muziekzol-
der (Zeelandstraat 72-3). De avonden 
worden begeleid door meditatietrainer 
en musicus Gerard Kleijn, die met de 
deelnemers eenvoudige meditatieoe-
feningen zal doen. Ervaring met me-
ditatie is niet nodig. De bedoeling van 
de avond is om op een laagdrempelige 
manier een maandelijks mogelijkheid te 
bieden om in een groep te mediteren in 
Buitenveldert. Aanmelden voor de gratis 
meditatieavond kan via 
www.mindfulnesspraktijkamsterdam.nl 
of 06-22421965 

Gezocht: Vrijwilliger computerbege-
leiding in het Huis van de Wijk Bui-
tenveldert
Vind jij het leuk om iemand anders 
wegwijs te maken op een computer 
of tablet? Het Huis van de Wijk zoekt 
nieuwe vrijwilligers! Een les duurt een 
uur en jullie bepalen samen de lestijden. 
Het gaat hier om basis-computervaar-
digheden, of het leren overstappen van 
PC naar tablet of IPad. Wat voor kennis 
of vaardigheden heb je nodig? Geduld 
hebben en uiteraard goed kunnen om-
gaan met een PC of tablet. Een vrijwil-
ligersovereenkomst bij welzijnsorgani-
satie Dynamo, met Verklaring Omtrent 
Gedrag zijn onderdeel van de aanna-
me-procedure. Interesse? Meld je dan 
aan voor een oriëntatie-gesprek bij het 
Digiteam, door een mail te sturen naar 
digiteam@huisvdwijkbuitenveldert.nl

Klubnachmittag
Op zondag 6 mei houden wij weer onze 
gezellige Klubnachmittag.
Locatie: Hotel Element, A.J. Ernststraat 
(tegenover het Huis van de Wijk)
Aanvang : 14.00 h
Ook niet-leden zijn van harte welkom
E-Mail: 
deutsch-nl-verein@hotmail.com
Tel. 020-6751667
www.deutsch-nl-verein.nl

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

020 -  642 28 35
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

Meer informatie en tarieven:

Kokkerellen?
Huur een zaal 

in het Huis van de Wijk!

café - keuken  
 

ONDERNEEM het IN JE WIJK

den van het IJsbaanpad en de open 
plek voor Infinity, de nieuwe naam 
voor de glazen schoen. Het terrein 
van Waternet, de hoofdgasleiding en 
het persriool blijven bestaan. 
Voor vergroenen wordt gedacht aan 
het maken van een waterwereld met 
openbare oevers en drijvende voor-
zieningen aan de Nieuwe Meer, waar 
dan ook extra land wordt aangelegd. 

Het bouwprogramma omvat 
205.000m2, waarvan 59.000 m2 be-
stemd zijn voor kantoren en 120.000m2 
voor woningen. Vooralsnog wordt uit-
gegaan van het door de Gemeenteraad 
vastgelegde verdelingsmodel, dus 40% 
sociale woningen van 65m2, 40% wo-
ningen van 66 m2 voor de middenin-
komensgroep en 20% woningen van 
125 m2 voor de hoge inkomens. Er 
wordt rekening gehouden met 22.000 
m2 voor aan sport en recreatie gerela-
teerde voorzieningen en 4.000 m2 voor 
sociaal maatschappelijke voorzienin-
gen als onderwijs en kinderopvang. 
Voorzien wordt dat er 3100 mensen 
zullen werken. 

Voor de verdere ontwikkeling wordt 
het gebied in 4 deelgebieden verdeeld: 
noordoost, noordwest, zuidoost en 
zuidwest. Misschien krijgen die ook 
nog wel een muzikale naam. 
De omgeving wordt op een informa-
tieavond in april op de hoogte ge-
bracht van de plannen. Hopelijk wor-
den bewoners ook verder betrokken 
bij de uitwerking van de plannen. Zij 
kunnen een creatieve bijdrage leveren 
en willen niet het door Verdi gecom-
poneerde “Slavenkoor” worden! 

Markant wooncomplex (artist impression).



 

AGENDA MEI 
 

Maandag
Burenlunch op 7 mei 
12.00-14.00 uur. Kosten 4 euro. Aanmelden t/m 4 mei via Huis van de 

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

Fotogroep op 14 mei 
19.30-22.00 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 21 mei 
12.00 uur. Kosten 8 euro. 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: 06-26635300 of  

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

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

www.mbvo-amsterdam.nl.  

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

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

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

020-673 56 54, justinakiss@icloud.com. Niet in schoolvakanties.

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

jobodywork@hotmail.com.

Dinsdag     

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

homogroep.blogspot.nl     

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

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

Juridisch spreekuur 8 mei 
19.30-21.30 uur. Inloop. Info: 020-644 99 36 of  

www.wocbuitenveldert.nl

Grand Stand Classickoor op 8 en 22 mei 
Info: www.zingenisheerlijk.nl of zingenisheerlijk@planet.nl.  

Het Literair café op 15 mei 
19.30-21.30 uur. Aanmelding: LiterairCafeBuitenveldert@gmail.com. 

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

PC begeleiding op afspraak 
9.30-13.00 uur en 16.00-18.00 uur. Info en afspraak maken:  

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

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

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

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

info@hvdwbuitenveldert.nl.   

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

 

 

 

UIT in Buitenveldert:  
Dans & Diner 
Vrijdagavond 11 mei:  
met Pako en Caren,  
25 mei: met Truus & Friends 
Op vrijdag 11 mei en 25 mei kunt u weer UIT in Buitenveldert. 
Op het programma staan Dans & Diner: geanimeerd inloopcafé 
met live muziek en een hapje en een drankje. Aansluitend 
wordt het diner geserveerd.  
Aanvang: muziek vanaf 16.00 uur, diner vanaf 18.00 uur 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 
tegenover het Gelderlandplein  
Entree: muziek gratis; diner € 8,00 
Reserveren diner: 020-644 99 36

 

Zondag 13 mei:  
Sunday Sounds met  
Salonduo Fratres Corona  
 
 
 
 
 
 
 

Met ruim dertig jaar ervaring, méér dan 5000 optredens 
voor tienduizenden luisteraars en een ontembare passie voor 
muziek weet Salonduo Fratres Corona ieder concert weer tot 
iets heel bijzonders te maken. Met op de achtergrond prachtige 
films geprojecteerd, laten de twee broers Silvain en Vincent 
Kroon prachtige muziek tot leven komen op viool en piano.  
Allemaal bekende composities, van populair tot licht klassiek, á 
la Rieu, uit films en musicals, tango’s en zigeunermuziek.  
Aanvang: 14.00–16.30 uur, entree: gratis 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 
tegenover het Gelderlandplein  
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl

 

Zondag 20 mei:  
Sunday Sounds met Mark 

Enthoven ‘Van Sonneveld 
tot Pavarotti’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mark Enthoven is een zanger met een markante verschijning 
die opvalt door zijn warme en imponerende stemgeluid en veel-
zijdigheid. Deze muzikale duizendpoot brengt een eerbetoon 
aan zijn grote idolen, en neemt u mee op een muzikale reis. 
Geïnspireerd door o.a. Andrea Bocelli, André Rieu, Elvis Presley, 
Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Frank Sinatra, Luciano 
Pavarotti, Willy Alberti, André Hazes, Wim Sonneveld, Ramses 
Shaffy en vele anderen. 
Aanvang: 14.00–16.30 uur, entree: gratis

Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112 to 
Gelderlandplein 
Info: 020-6449936 of www.wocbuitenveldert.nl

 

Zondag 27 mei:  
Sunday Sounds met  
het Mainstream Combo

NIEUWE ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK

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

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

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

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

zondag 12.00-17.00 uur tel 020-64 22 835

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

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

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

Kom muzikaal genieten van het Mainstream Combo. 5 musici en 
een zangeres verzorgen voor u een jazzy optreden: om naar te 
luisteren of om op te dansen. Het repertoire omvat songs uit het 
American Song Book: ballads, bossanova’s en up-tempo num-
mers. De bezetting is: tenorsax; trompet/bugel; piano; drums; 
bas en zang. 
Aanvang: 14.00 - 16.30 uur, entree: gratis 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 
tegenover het Gelderlandplein 



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/bemid-

delingsafspraak.

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

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

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

schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

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

truusengels13@gmail.com.

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

mail naar janyjohn@hotmail.com.

 

Woensdag  

Culturele Uitgaansclub op 2 mei 
19.30-21.30 uur. Vanaf 23 jaar. Info: initiativo@live.nl.

Computer Inloop Spreekuur op 2 en 16 mei 
10.00-12.00 uur. Gratis entree. Ook voor tablet en mobiele telefoon. 

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

Buurtrestaurant op 9 en 23 mei 
17.30-19.00 uur. Inloop vanaf 16.30 uur en nazit in het cafe.  

Kosten: 8 euro. Info/reserveren bij Sonja: ZON53@hotmail.com  

of (op dinsdag) 020-646 34 64.

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

jobodywork@hotmail.com.

Dutch conversation 
9.15-13.30 uur. Duur les 1 uur. Info: 06-1698 1120, 

rubia.conversationlesson@gmail.com

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

Gymnastiek 65+  
11.00-11.45 uur, 12.30-13.15 / 13.30-14.15 uur. 

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

SMILE FIT conditietrainingen 50+  
12.15-13.15 uur. Info: Michael Weber via 020-379 25 23 

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

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

Per paar aanmelden.

Gitaar- en Ukeleleles  
14.00-15.30 uur. 8 lessen 40 euro. Start bij voldoende animo, instro-

men mogelijk. Info: Ron via rriedijk@hotmail.com of 06 2017 0194.

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

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

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

via 020 - 6457164 of marijkeochse@ziggo.nl.

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

of lidy.knol@deksels.com.

Donderdag

Op 10 mei zijn wij wegens Hemelvaart gesloten

  

Pranic Healing op 3 en 17 mei 

20.00-22.00 uur. Info: 06-24 74 63 39/ 06-22 50 46 99, 

info@transformyourlife.nl

Bewegen, voor vrouwen     
9.15-10.15 uur. Info: sakina.ahadri@hotmail.com of  

ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 0626635300.

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

mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl

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

anjatimmerm@gmail.com

Fotobewerking  
10.30-12.30 uur. Kosten: 4,50 euro per les.  

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

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

Per paar aanmelden.

Tekenen/schilderen met Lydia Bakker  
(informeer naar de exacte data in mei)  
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 

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

ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl

Tekenenles voor kinderen met Lydia Bakker   
16.00-17.00 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.  

PC begeleiding op afspraak   
16.00-18.00 uur. Info en afspraak maken:  

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.   

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

www.karatebuitenveldert.nl, karatebuitenveldert@gmail.com

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

Olandese per Italiani avanzati / Nederlandse les voor 
Italianen Gevorderden  
18.00-19.00 uur. 20 euro/maand/mese. Info en aanmelden /  

per informazioni: clara.italiaanseles@hotmail.com – telef/whatsapp: 

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

Olandese per Italiani / Nederlandse les voor Italianen 
19.00-20.00 uur. 20 euro/maand/mese. Info en aanmelden /  

per informazioni: clara.italiaanseles@hotmail.com – telef/whatsapp: 

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

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

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

Vrijdag  

Herdenking ‘Jaar van Verzet’  
in het Gijsbrecht van Aemstelpark op 4 mei 
19.25 uur inleiding en voordrachten. 20.00 uur 2 minuten stilte, 

ceremonie en defilé. Daarna is het mogelijk om in het Huis van de 

Wijk een kopje koffie te nuttigen.

Dansfeest ‘Danshuis’ op 18 mei 
Première van leerlingen Lucia Marthas Institute for Performing Arts. 

16.00-18.00 uur. Toegang gratis. Info: 020-6449936 of  

www.hvdwbuitenveldert.nl.

Opening expositie Dixie Solleveld op 25 mei 
17.00 uur door Jan van Galen. Toegang gratis.  

Info: photodixie@gmail.com.

Lectores Bebés op 11 mei 
10.30 - 11.00 uur. Aanmelden: minilectores@outlook.com. Info: 

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

UIT in Buitenveldert:  

Dans & Diner met Pako en Caren op 11 mei,  
met Truus & Friends op 25 mei 
Muziek v.a. 16.00 uur, diner v.a. 18.00 uur. Muziek gratis,  

reserveren voor diner € 8,00 op 020 - 644 99 36.

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

ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 06 26 63 53 00. 

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

www.wooninfo.nl

Kunstgeschiedenis 
9.30-11.30 uur. Info: www.tijdruimte.nl, mdidier@tijdruimte.nl of tel. 

06-24217678.

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

tel. 06 220 33 667.

Het Palet, Aquarel en Gouache 
10.30-12.30 uur. Info: Barbara J. de Vries, 06-26 01 27 92,  

basiajedska@gmail.com

Apple class  
11.30-13:00 uur. Kosten: 3,50 euro per les. Info: 06-19 08 10 63, 

anton@groeneschey.com.

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

Per paar aanmelden.

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

ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl  

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

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

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

 
Zaterdag  

Op zaterdag ons café afhuren voor een feestje? 

Informeer bij zaalhuur@hvdwbuitenveldert.nl

 
Bevrijdingsbal op 5 mei 
20.00-23.30 uur. Toegang gratis. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 

020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl

Het Repair Café Buitenveldert op 12 mei 
13.00-16.00 uur. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert  

020-644 99 36 of repaircafebuitenveldert@gmail.com 

Zondag
Café en terras open, geen bijzondere activiteiten op 6 mei

Sunday Sounds met Salonduo Fratres Corona op 13 mei 
14.00–16.30 uur. Entree: gratis. Info: 020-6449936 of  

www.wocbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met Mark Enthoven ‘Van Sonneveld tot 
Pavarotti’ op 20 mei 
14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis. Info: 020-644 99 36,  

www.wocbuitenveldert.nl

Sunday Sounds met het Mainstream Combo op 27 mei 
14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis. Info: 020-644 99 36,  

www.wocbuitenveldert.nl

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

Fotoexpositie van olieverfschilderijen van Dixie Sol-
leveld 1 mei t/m eind augustus 
In diverse benedenruimtes en gangen. De expositie is gebaseerd 

op vrouwenportretten onder andere naar Tamara de Lempicka en 

Picasso. Ook hangen er diverse doeken met het thema ‘vergankelijk-

heid’. 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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PEDICURESALON

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

Telefoon: 020 66 10 197

DIABETISCHE VOET - GEBRUIK NAT. TECHNIEK

TEVENS GEDIPLOMEERD VOETREFLEXOLOGE

nieuw!!! Schimmelnagelbehandelingen

Gediplomeerd pedicure
en manicure

Behandeling volgens afspraak - ook op zaterdag
Lid provoet

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:

Gerdi Wind

Koffieochtend met familiegevoel
      

Waarom?
Elke dinsdagochtend gaat mevrouw 
Loes Zwaaf naar Lev -JMW in onze 
wijk, waar zij al 5 jaar met veel ple-
zier de koffieochtend organiseert 
voor 60-plussers met een Joodse 
achtergrond, die zelfstandig wonen. 
Het geeft haar veel voldoening, 
mede door het familiegevoel dat 
in deze groep is ontstaan. Hiervoor 
organiseerde zij al 20 jaar de kof-
fieochtenden in Amstelveen, naar 
aanleiding van een advertentie van 
Joods Maatschappelijk Werk (JMW) 
Ouderenwerk. Samen met haar 
man had ze diverse lunchrooms, op 
dat moment een in het Confectie-

centrum in Amsterdam. Op dinsdag 
werkte Loes niet en omdat de kin-
deren al groot waren, besloot zij om 
vrijwilligerswerk te gaan doen.  

Wat
Het organiseren doet zij met veel 
plezier, de bezoekers vormen een 
vaste hechte groep, waar al veel 
vriendschappen en zelfs een huwe-
lijk uit zijn ontstaan. Men gaat ook 
regelmatig bij elkaar op bezoek en 
viert verjaardagen en andere fees-
ten met elkaar, gaat uit lunchen of 
wandelen. Zelf voelt zij zich onder-
deel van deze groep en neemt deel 
aan activiteiten zoals een jaarlijks 
weekend weg. Van tevoren wordt ge-
spaard, bepaald waar men heen gaat, 
een hotel geboekt en uitjes gepland. 

Er wordt, met meerdere personen 
per auto, gebruik gemaakt van eigen 
vervoer, zodat er alle vrijheid is om 
zelf de dag in te delen. Ontbijten en 
dineren doet men altijd gezamenlijk.  

Waar  
De lange tafel in de gezellige ont-
moetingsruimte biedt plaats aan 
de 26 bezoekers die bijna allemaal 
wekelijks komen. De keuken van 
Lev is uiteraard geheel kosjer. Op 
dinsdagochtend is geen plaats 
meer (u kunt wel op de wachtlijst 
worden gezet), maar op maandag, 
woensdag en donderdag is nog 
wel een open inloop voor 60+ -ers 
met een Joodse achtergrond. Voor 
alle informatie: Mireille Oei, 088-
1652200 of 06-12200617Loes Zwaaf 

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. Zorg dat u vanaf 
10.00 uur gereed bent voor vertrek.
Tussen 13.00 – 14.00 uur (afhankelijk 
van de bestemming) rijdt de chauf-
feur u weer naar huis. Stok of rolla-
tor kunnen ook mee. Consumpties 
of toegangskaartjes zijn voor eigen 
rekening. 
 
Graag van te voren opgeven bij het 
Wijkontmoetingscentrum Buitenvel-
dert, tel. 020 – 644 99 36.  Als u met ons 
reist s.v.p. gepast betalen in de bus.

Woensdag 16 mei: 
Kasteel de Haar, Haarzuilen
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 € 16, / mu-
seumjaarkaart gratis. Park afzonder-
lijk: € 5,-

Woensdag 23 mei: 
oude dorp en haven, Huizen
Bezoek dit mooie historische plaatsje 
met het oude dorp, de haven, het Hui-
zer Museum en natuurlijk leuke win-
keltjes en gezellige terrassen.  

Op stap met de Minibus Op stap met de Groengrijsbus

Woensdag 30 mei: 
oude dorp Broek in Waterland
Genieten van Waterland: omringd 
door water en weide ligt het prachtige 
Broek in Waterland. Ooit een rijk vis-
sersdorp, wat nog steeds te zien is aan 
de monumentale panden. Maak een 
fijne wandeling, ga aan het water zit-
ten of eet wat lekkers in een van de 
restaurantjes.

Vrijdag 18 mei
Busuitje Japanse tuin Clingendael 
en Scheveningen
De Japanse tuin op landgoed Clin-
gendael is de oudste en allermooiste 
Japanse tuin van ons land. Stap vrij-
dag 18 mei in de Groengrijs bus om de 
verstilde schoonheid van dit paradijsje 
te ervaren. Een unieke kans want de 
tuin is maar een paar weken per jaar 
open en dat is precies in de tijd dat de 
bloeiende rododendrons en het jonge 
blad van de esdoorns de hele tuin 
kleuren.

Scheveningen, 
badplaats met allure
Rond lunchtijd rijden we naar Sche-
veningen. De rest van de middag is 
er tijd om de pier te bezoeken (over-
dekt), een lekker visje te eten, langs 
het strand te wandelen, te gaan win-
kelen op de boulevard of het mooie 
museum Beelden aan Zee te bezoe-
ken. 

Praktische informatie
Wanneer: vrijdag 18 mei 2018.
Prijs: € 12,50 (vervoer comfortabele 
Groengrijs bus)
Consumpties en entreegelden zijn 
voor eigen rekening.
Opstapplaatsen en –tijden:
09.15 uur: De Mirandalaan
09.45 uur: Huis van de Wijk Buiten-
veldert: A.J. Ernststraat 112 
(verzamelen 09.30 uur)
10.15 uur: Menno Simonshuis, 

Noordhollandstraat 17A (verzamelen 
10.00 uur).
11.00- 12.30 uur: Japanse tuin
13.00- 15.30 uur: Scheveningen
15.30 uur: Vertrek Scheveningen 
(verzamelen 15.15 uur)
16.30 – 17.00 uur: terug Amsterdam.

Deze tocht gaat door bij minimaal 40 
deelnemers.

Aanmelden
Per mail: groengrijsbus@gmail.com 
onder vermelding van naam van de 
dagtocht, uw naam, telefoonnummer, 
aantal deelnemers en hun namen en 

In Beeld

uw opstapplaats.
Telefonisch: Denise Junge 06 - 45 72 
95 11 (op werkdagen tussen 13.00 en 
16.00 uur).
Voor informatie en tips: 
www.groengrijs.com

Japanse tuin Clingendael


