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100 jaar OBA

Terwijl het jazztrio Pellegrini zijn sound 

ten gehore bracht stroomde de zaal van 

de bibliotheek aan het Roelof Hartplein 

langzaam vol. Bij aanvang kon je er pro-

bleemloos een kanon afschieten. Ik deed 

dan ook een flinke aanslag op de uitge-

stalde bordjes met roomsoesjes. Aan een 

van de vele taartjes die op liefhebbers 

stonden te wachten kwam ik toen niet 

meer toe, maar daaruit kon ik afleiden 

dat het een drukte van belang zou wor-

den en dan niet alleen om te luisteren 

naar de jazzklassiekers met moderne 

sound en improvisaties van het trio Pel-

legrini maar ook vanwege het gesprek 

van OBA directeur Martin Berendse 

met de schrijfsters van het boek ‘Am-

sterdammers en hun bibliotheek.’ in het 

kader van het 100-jarig bestaan. Dat 

onderdeel van het programma was mij 

geheel ontgaan in het programmaboekje 

maar het bleek een belangrijke aanvul-

ling van mijn kennis over de ontstaans-

geschiedenis van de bibliotheek in de af-

gelopen 100 jaar. Ondanks het voor mij 

zittende reusachtige obstakel slaagde ik 

erin beelden op te vangen van de biblio-

theek door een eeuw heen. 

OBA heeft het woord bibliotheek vervan-

gen constateerde ik en het vertrouwde 

woord Bieb lijkt helemaal uit te zijn. Het is 

de OBA waar je boeken kunt lenen, even 

de krant kan lezen op de computer kunt 

pingelen of een e-book lenen. De Bieb is in 

de nevel van een eeuw verdwenen.

Na afloop sprak ik bij een goed glas wijn 

met Martin Berendse over de OBA die 

zal verrijzen aan de Zuidas. Dat neemt 

niet weg, zo zei hij, dat in Buitenveldert 

een vestiging  zal blijven al is het waar-

schijnlijk niet aan de VanWeldammelaan 

maar op een plek midden in de wijk die 

goed toegankelijk zal zijn voor eenieder. 

Daarop hieven wij het glas en namen nog 

een hapje. Welgedaan en goedgemutst 

ging ik op huis aan.

     
Julius

COLUMNB&W heeft een stevig dilemma

Op maandag avond 25 maart zijn 
meer dan 350 bewoners van Bui-
tenveldert op de voorlichtings-
avond van de gemeente in de 
sportzaal van het Huis van de Wijk 
afgekomen.
 
Het ging om een omstreden zaak. 
De gemeente vertegenwoordigd 
door wethouder Groot Wassink en 
het lid van het DB van het stads-
deel Flora Breemer informeerden 
de wijk over de mogelijke 24 uurs 
opvang van ongedocumenteerden 
in de brandweerkazerne aan de Van 
Leijenberghlaan. 
Deze opvang is voor mensen die niet 
makkelijk terug kunnen naar het 
land van herkomst of die nog een 
kans hebben op een verblijfsvergun-
ning.

De beoogde locatie komt binnenkort 
beschikbaar en kan aangepast wor-
den voor bewoning door ongedocu-
menteerden die daar maximaal 1,5 
jaar mogen verblijven. Wellicht met 
ingang van begin 2020. Een aantal 
aanwezigen constateert dat zij, on-
danks dat zij in de omgeving van de 
brandweerkazerne wonen, geen brief 
van de gemeente over deze kwestie 
hebben ontvangen. De vraag is of de 
distributie van deze brief niet veel 
ruimer had gemoeten. Ook viel het 
aanwezigen op dat stadsdeelvoor-
zitter Sebastiaan Capel niet aanwe-
zig was. Een cruciaal bezwaar van 
veel aanwezigen is de onveiligheid 

die van zo’n concentratie mensen 
uitgaat. De bewoners zijn een wis-
selende populatie van meest jonge 
mannen. Met name ouderen voelen 
zich daardoor niet veilig. De locatie, 
recht tegenover de ingang van het 
winkelcentrum Gelderlandplein, is 
hoogst ongelukkig in de ogen van 
de eigenaar van het winkelcentrum, 
veel omwonenden en een aantal on-
dernemers. 

De bewoners zullen worden begeleid 
en krijgen dagbesteding en zakgeld 
om te voorkomen dat ze gaan zwer-
ven of bedelen. Er komt een begelei-
dingscommissie waar ook bewoners 
voor worden gevraagd. Tijdens hun 

verblijf worden de bewoners geacht te 
werken aan hun perspectief. 

24 uurs opvang aan Walborg
De opvang aan Walborg sluit dit jaar 
omdat de eigenaar een andere be-
stemming geeft aan het pand. Wal-
borg begon als een Bed-Bad-Brood 
locatie en is geruisloos overgegaan op 
24-uur opvang. De locatie draait op 
een enkel incident na naar tevreden-
heid van de beheerder HVO-Querido 
en de tijdelijke bewoners, waaronder 
een aantal gezinnen. Van de bewoners 
in de directe omgeving horen wij geen 
zwaarwegende bezwaren tegen de 
gang van zaken aan Walborg. 
Er waren op 25 maart ook buurtge-

noten in de zaal die vinden dat deze 
welvarende en veilige wijk zich het lot 
van ongedocumenteerden moet aan-
trekken. 

Dilemma
Het college van B&W heeft een ste-
vig dilemma. Moet zij de bezwaren 
tegen de keuze van deze locatie en 
de gevoelens van onveiligheid bij 
omwonenden laten prevaleren of 
moet zij er van uitgaan dat deze op-
vang niet anders zal zijn dan de 24 
uurs opvang aan Walborg? Het gaat 
om het huisvesten van totaal onge-
veer 500 ongedocumenteerden in de 
hele stad. 

Een probleem is dat het vorige stads-
bestuur op grote schaal vastgoed heeft 
verkocht, waardoor er nu weinig keu-
ze is. Deze brandweerkazerne is als 
gebouw voor opvang goedgekeurd en 
beschikbaar. 

Het dagelijks bestuur van stadsdeel 
Zuid staat positief tegenover de 24-
uurs opvang van ongedocumenteer-
den aan de Van Leijenberghlaan. Flora 
Breemer: “Wij zien de noodzaak en 
ondersteunen de ambitie van de ge-
meente om ongedocumenteerden, die 
nu veelal geen dak boven hun hoofd 
hebben, op te vangen en een traject 
te bieden dat gericht is op het werken 
aan hun perspectief. 

De opvang kan plaatsvinden als er 
aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan.”

Wij wensen B&W veel wijsheid.

Hans Wamsteeker

De brandweerkazerne aan de Van Leijenberghlaan. 

HERDENKINGSCONCERT

Op zaterdag 4 mei is het jaarlijkse 4 
Mei Herdenkingsconcert in de St. 
Augustinuskerk. Het thema van dit 
concert is 

‘Blijf mij nabij.’
Getuigenissen van onze bevrijders, 
75 jaar na D-day.

Toegangsprijs: € 5,- De kerk is open 
vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij de ingang van de kerk en te 
reserveren via 
4meiherdenkingsconcert@gmail.com 

St. Augustinuskerk 
Amstelveenseweg 965  
1081 JG Amsterdam-Buitenveldert 
www.facebook.com/
herdenkingsconcert

4 mei Herdenking en 5 mei Bevrijding

Op zaterdag 4 mei 2019 vanaf 19:15 
uur vindt de herdenking plaats bij het 
Monument Rozenoord in het Amstel-
park. Om 20:00 uur wordt er opnieuw 

twee minuten stilgestaan. Daarna is 
er gelegenheid voor het leggen van 
bloemstukken en bloemen.

VRIJHEIDSMAALTIJD 
IN DE THOMASKERK 

Op zondag 5 mei vieren we onze vrij-
heid met een Vrijheidsmaaltijd. 

Meer informatie vindt u op de site 
https://www.4en5meiamsterdam.nl/
nl/page/17697/vrijheidsmaaltijd-
in-de-thomas.  
Iedereen is welkom, zondag 5 mei 
2019, 16.30 uur, Prinses Irenestraat 36. 
De toegang is gratis, maar je moet je 
wel vooraf opgeven via  
thomasvrijheidsmaaltijd2019@gmail.comMonument Rozenoord in het Amstelpark.

HERDENKING ROZENOORD IN HET AMSTELPARK
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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 28 mei 2019. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
13 mei 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. 

Eindeloze
mogelijkheden
als vrijwilliger

OP 
  ZoeK?

Kom naar één van de spreekuren 
voor vrijwilligerswerk in Zuid! 
www.vca.nu/zuid | 020- 5301220

Hartjes Adv. Buitenveldert 50 x 119 mm.indd   1 20-02-17   14:14

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

Overkill aan speelplaatsen in 
de Klencke buurt

Als wij kijken naar het aantal speeltui-
nen in de buurt ( 6X) voldoet het aan 
de norm gesteld door een gemeente.
Als de norm door een bewoner wordt 
gehanteerd van ik wil vanuit mijn keu-
kenraam de kinderen zien spelen dan 
zou er op elke hoek van de straat een 
speeltuin moeten komen. Ik vraag u 
het geheel in uw gedachte op te ne-
men en dan zult u zelf vaststellen dat 
een speeltuin niet past in het ontwerp 

Rotterdamse pad. En zo had de archi-
tect Project Service Bureau te Rijswijk 
het ook indertijd bedoeld. Veel groen 
wordt opgeofferd en tuinsteden wor-
den getransformeerd naar stenen-
steden met veel bouw en asfalt. Een 
combinatie van een speelveld (Rot-
terdamse pad) voor voetbal en overige 
balspelen en een speeltuin (Dikninge) 
200 meter verder op is een goede 
combinatie.

Gerard Suijkerbuijk

Amstelpark

Heel erg blij zijn mijn man en ik met 
het mooie Amstelpark, waar wij re-
gelmatig te vinden zijn. Zo fijn ook, 
dat er niet gefietst mag worden, zodat 
jong en oud zonder bang te hoeven 
zijn van de sokken te worden gere-
den daar kunnen lopen, toch? Tja, zo 
zou het moeten zijn, maar de laatste 
tijd zien we steeds vaker fietsers in 
het park, die, omdat er niet of nau-
welijks gehandhaafd wordt, maling 
hebben aan dit verbod. Tuurlijk, een 
fietser mag alles in Amsterdam maar 
als zelfs een peloton politieagenten 
een sprintje trekt door het park, zoals 
afgelopen woensdag, 27 maart, word 
ik er behoorlijk moedeloos van.
Ze reden pijlsnel richting speeltuin 
om daarna via de brede trap naar be-
neden te denderen..... 
Dit lijkt echt nergens op in mijn ogen, 
wat voor voorbeeld geef je dan?

Joke Wijnands

Schrijf u in bij Woningnet voor  
1 juli 2019

Bij wet is in 2015 woonduur afge-
schaft om uw volgorde bij woning-
net te bepalen. Er is een overgangs-
regeling waarbij u uw woonduur 
van voor 31 december 2015 toch 
nog kan behouden. Deze regeling 
vervalt per 1 juli 2019. 

Met de nieuwe huisvestingswet is 
woonduur als criterium afgeschaft. 
Als u nog steeds op de woning 
woont waar u voor 31 december 
2015 woonde, en u schrijft zich 
in bij Woningnet vóór 1 juli 2019, 
kan u de woonduur die u vóór 31 
december 2015 hebt opgebouwd 
meenemen tot  1 juli 2030. 

Na die datum vervalt woonduur als 
criterium volledig. Als u zich na die 
datum inschrijft, bouwt u alleen in-
schrijfduur op.

Inschrijven bij Woningnet kost €50 
en de jaarlijkse verlening van die 
inschrijving kost op dit moment €8. 

U kunt hiervoor bij uw corpora-
tie terecht, bij het financieel café 
van Puur Zuid in het Huis van de 
Wijk Buitenveldert, dinsdag van 
14.00u tot 16.00 uur.

 

Schrijf u in bij Woningnet 
Deelnemers gezocht voor interview 
VU onderzoek naar Zorg & Welzijns-
voorzieningen Zuidas

In opdracht van de gemeente Am-
sterdam gaan studenten van de VU 
een kwalitatief bewonersonderzoek 
uitvoeren naar in hoeverre de huidige 
zorg & welzijnsvoorzieningen in Bui-
tenveldert/Zuidas toereikend zijn. 

Alleen voor bewoners en het inter-
view duurt 1-1,5 uur. De interviews 
vinden plaats in de periode 25 april – 
17 mei.  Meld u aan via de email bij de 
coördinator Sam Krauwel 
s.j.c.krouwel@vu.nl.

VU onderzoek 

Brieven
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dag  tijd plaats activiteit bijzonderheden 

elke Vrijdag  15.00 – 16.30 Grand café Vrijdag middag borrel Eerste snackje gratis 

elke Woensdag 10.45 – 11.45 Theater t’Vermaeck  Granny Yoga 55+  € 3,00 p.p Betalen bij 
de receptie 

Woensdag 1 14.30 – 15.45 Open hof Lezing van Gogh  Gratis 

Zaterdag 4 14.30 – 16.00 Theater t’Vermaeck Muzieksalon Gratis, aanmelden bij 
de receptie 

Zondag 5   11.30 – 14.00 Brugplein  Vrijheidsmaaltijd   Gratis, aanmelden bij 
de receptie.  

Maandag 6  14.30 – 16.30  Het Open hof Feestelijke opening 

van het Open hof 

Gratis 

Donderdag 9  13.00 - 16.00  Brugplein Jungle Festival Gratis 

Vrijdag 10  15.30 – 16.30  Theater t’Vermaeck  Goochel show 4,50 p.p. aanmelden 
bij de receptie. 7,50 
p.p. met daghap 

Maandag 13  14.15 – 15.15  Theater t’Vermaeck  Jazz concert van de 

Society 

€ 3,00 p.p. aanmelden 
bij de receptie 

Dinsdag 14 10.30 – 12.00 Brugplein Gouden Koffie 

ochtend  

Gratis aanmelden bij 
de receptie 

Donderdag 16 15.00 – 16.30  Theater t’vermaeck  Film: Mary Poppins 

returns ( deel 2)  

 

€ 2,50  p.p. aanmelden 
bij de receptie. € 7,50 
p.p. met daghap. 

Dinsdag 21  14.00 – 15.30 Brugplein Bingo 1 plakje € 3,00 
2 plankjes € 5,00  
3 plankjes € 7,00  

Zaterdag 25 15.15 – 16.30  Grand Café Live Muziek met 

Xander Venema 

Gratis 

 
 

 
 
 
+ foto 
 
Vrijdag 17 mei  
DAGTOCHT 
JAPANSE TUIN CLINGENDAEL EN SCHEVENINGEN 
 
De Japanse tuin op Landgoed Clingendael is een van de oudste en allermooiste Japanse tuinen van ons 
land. Vrijdag 17 mei gaat u dat zelf zien als u in de Groengrijs bus stapt. Rond lunchtijd rijden we naar 
Scheveningen om te wandelen langs het strand, te flaneren over de boulevard of een vers visje te eten.  
 
Wanneer: vrijdag 17 mei 2019 
Prijs: € 12,50 bij minimaal 45 deelnemers, € 15,- bij minimaal 35 deelnemers.   
 
Opstapplaatsen en –tijden 

Programma de Buitenhof mei 2019

De Buitenhof
Nieuw Herlaer 2 
1083 BD Amsterdam  

Tel. 020-5044000, email: receptiebhf@cordaan.nl
Aanmelden voor de activiteiten kan telefonisch en via de e-mail. 
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Meteen na binnenkomst in de hal 
van het Hoofdgebouw maakt een 
speels bord duidelijk waar het al-
lemaal om gaat; duurzaamheidsad-
viezen geven aan iedereen die hier 
studeert of werkt. 

Twee trappen lager, in een efficiënt 
ingerichte ruimte, staat op een White-

board een reeks quotes, waaronder 
‘minder mailen.’ We spreken met Rob 
Hubers, de Education Coördinator. 
Allereerst de vraag waarom de web-
site in het Engels staat.  
Dat komt omdat er veel buitenlandse 
studenten zijn en het nu eenmaal de 
taal is van de wetenschap. Green Of-
fice streeft naar een internationale 
community. Lokaal wordt samenge-
werkt met de Green Business Club 
Zuidas.

Het platform bestaat een coördine-
rend team, waarvan de helft master 
studenten, die worden ondersteund 
door zo’n vijftig vrijwilligers uit alle 
studierichtingen, die elk een half jaar 
mee doen. Het idee is wisselwerking 
tussen hun eigen vakgebied en dat 
van duurzaamheid. De Green Office 
brengt adviezen uit voor de VU, zoals 

een Plan van Eisen voor de aanschaf 
van meubilair. Vrijwilligersteams hou-
den zich onder andere bezig met een 
‘Cup Campaign’, een campagne om 
studenten er bewust van te maken 
om hun eigen koffiebeker/thermos-
fles mee te nemen. Stimuli zijn een 
eigen beker van bamboe als prijsje en 
/ of korting op je kopje koffie. Team 
‘Kantine’ is bezig met het maken van 
labels voor in de kantine. Op deze 
labels komt de CO2 uitstoot te staan 
die nodig is geweest om het product 
te maken. Een strategisch project is 
om een methode te vinden om de af-
valstromen van de VU tussen de 60 en 
80% te recyclen.  Is het rendabel om 
afval wel of niet scheiden? Dat is nu 
nog in onderzoek. Wensen voor de 
toekomst zijn meer fondsen en nog 
meer focussen op de VU.

Een idee ontwikkelen tot een project 
is een moeilijk proces, betrokkenheid 
is heel belangrijk. Zijn mensen bereid 
om offers te brengen, zoals minder 
vlees eten en meer groente? Compen-
satiegedrag en wijzen naar anderen 
werken niet. Duurzaamheid vereist 
een nieuwe levensstijl.

KORTAF
Musica Italiana

Op zondag 12 mei klinken de spet-
terende klanken van Paolo Gorini (pi-
ano) en Cesare Zanfini (viool) in een 
aanstekelijk Italiaans programma. Klas-
sieke muziek staat in Italië niet alleen 
gelijk aan Verdi en Puccini. In dit con-
cert laten Paolo en Cesare horen dat 
ook minder beroemde componisten de 
moeite van het beluisteren waard zijn. 
De vioolsonate van  Giuseppe Martucci 
(de Italiaanse “Schumann”) klinkt naast 
een Romanze van de echte Schumann. 
Rota en Dallapiccola grijpen terug op de 
16e en 17e eeuw, Rato door elementen 
uit renaissancedansen te gebruiken en 
Dallapiccola liet zich inspireren door de 
Barok virtuoos Giuseppe Tartini. U kunt 
op 12 mei vanaf 11:30 uur terecht in het 
Huis van de Wijk voor een kopje koffie 
of thee, het concert zelf begint om 12:00 
uur. De entree bedraagt € 7,50. Voor wie 
dat wil wordt er na afloop een kom huis-
gemaakte soep geserveerd, voor € 2,50.
Meer informatie bij 020 644 99 36 of op 
www.hvdwbuitenveldert.nl
 
Biljart les 

Een groepje enthousiaste oudere da-
mes en heren die wonen in de Elisabeth 
Otter-Knoll Stichting, Loowaard 3 in 
Buitenveldert zoekt een vrijwilliger, die 
bereid is hen één uur in de week biljart 
les te geven. Gaarne contact via tel 020-
6420837.

Bent u op zoek naar een zinvolle 
tijdbesteding? 

WORD CHAUFFEUR BIJ DE ALGEME-
NE HULPDIENST BUITENVELDERT.
Met uw eigen auto rijdt u buurtgenoten 
naar een afspraak. U krijgt hiervoor een 
passende onkostenvergoeding en heel 
veel waardering van onze cliënten.

Voor informatie en aanmelden:
Algemene Hulpdienst Buitenveldert 
A.J. Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam 
Tel: 020-6447113
Of mail: 
coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl 

 in Buitenveldert

Green Office VU; duurzaam en creatief platform  
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Large Nijinski in Anvil Point, Barry Flanahan.

Rob Hubers MEDITATIE ZUID - GRATIS meditatieavonden
Maandag 6 & 27 mei & 1 juli - 20.00-21.15 uur

i.s.m. de Muziekzolder 
Zeelandstraat 72-3 
Amsterdam Buitenveldert

Tevens vanaf  zondagavond                                      & vanaf nu ook individuele trainingen 

12 mei een 8-weekse                                                    12 mei een 8-weekse                                                    Starten vanaf ieder gewenst moment

Stress Reductie training (MBSR)       
Je leert beter met stress, angst, 
burn-out of slaapklachten omgaan.Meer ontspannen en minder in je hoofd
8-weekse -Fitness Zuidas     19.00-21.30              Informatie en aanmelden 
www.mindfulnesspraktijkamsterdam.nl                                & 06 - 22421965

Ferry Wienneke   

De tuin van Amsterdam Zuid
Het hart van de beeldenroute ligt in 
Berlage’s Plan Zuid met zijn fraaie la-
nen en pleintjes. Uit gesprekken met 
buurtgenoten kwam naar voren, dat 

men vond, dat het gebruik van deze 
groene pleintjes een spannende toe-
voeging zou zijn. Beelden worden op 
deze pleintjes gegroepeerd naar stro-
ming en in scenes geplaatst, een sto-

ARTZUID voor iedereen 

Tussen alle afspraken en drukke bezig-
heden in heeft Cintha van Heeswijck- 
Veeger, de directeur van Stichting Art 
Zuid, even tijd voor een gesprek met 
mij kunnen maken. In het kantoor in 
het voormalige Sint Nicolaasklooster 
heet ze mij hartelijk welkom en vertelt 
zij enthousiast en gedreven over de 6e 
editie van de tweejaarlijkse beelden-
route ARTZUID. 

Eind april begint men met het plaat-
sen van de beelden en op 17 mei is de 
opening van dit bijzondere en grootse 
kunstevenement, dat doorloopt tot op 
de Zuidas en mensen hoopt te ver-
leiden om naar buiten te komen en 
gevoelens te delen met andere bezoe-
kers over wat men ziet. 

Tussenruimte en verbinding
De organisatie van zo’n omvangrijke 
beeldenroute is uiteraard een heel 
grote klus. Al in mei vorig jaar begon-
nen Cintha en de andere twee cura-
toren van deze editie Michiel Romeyn 
en Jhim Lamoree met het inhoudelijk 
op poten zetten van de ARTZUID 
route. Het concept Tussenruimte en ver-
binding grijpt terug op de eerste route. 
Men moest zoeken naar beschikbare 
kunstwerken, die in het concept van 
dit jaar passen, kunstenaars en gale-
rieën benaderen, contracten opstel-
len, transport (vaak internationaal) 
regelen, locaties uitzoeken voor de 80 
kunstwerken (van 50 kunstenaars), 
sponsors en vrijwilligers zoeken (uit-
eindelijk zijn er bijna 100), een im-
mense operatie. Dit jaar wordt voor-
namelijk figuratief werk getoond. 

Gerdi Wind rytelling waarbij een interactie tussen 
de beelden en installaties ontstaat. De 
herkenbare werken zullen een breed 
publiek aanspreken en verbindend 
werken en zo de toegankelijkheid 
naar deze kunstwerken vergroten. 
Vooral de ruimtelijke installaties no-
digen bezoekers uit voor interactie en 
deel te worden van het kunstwerk, uit 
de realiteit te treden. 

Art Zuid Amstelveen  
De ARTZUID route loopt dit jaar door 
in Amstelveen, waar op verschillende 
locaties kunstwerken te vinden zijn, 
met een solopresentatie op de Bo-
venkerkerkade (5 beelden) en een 
tentoonstelling in Museum Jan van 
der Togt van Klaas Gubbels. De route 
beslaat ook de Keizer Karelweg (be-
staande beeldenrij), het viaduct on-
der de A9 en het Oude Dorp. Vanuit 
Amsterdam is dit deel van de beel-
denroute sfeervol te bereiken met de 
Museumtram.

Informatie en route   
De kunstroute is continu geopend van 
17 mei tot 15 september. 
Enkele van de 50 deelnemende inter-
nationale kunstenaars zijn Barry Fla-
nahan (beeld op de poster), Charlotte 
van Pallandt, Joep van Lieshout, Erwin 
Wurm, Armando en Anish Kapoor. 
De 2,5 km lange route begint op het 
Museumplein langs de Apollolaan en 
Minervalaan tot Zuidas.
Het informatiepaviljoen is gelegen 
op de Minervalaan 1 (open 10.00 tot 
18.00 uur, maandag - zondag) voor 
routekaarten en verdere informatie .
Op de website www.artzuid.nl kunt u 
de app downloaden, nieuwsbrief aan-
vragen en vindt u o.a. informatie over 
de tours, educatieve programma’s en 
organisatie. 
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Dementie en veranderingen 

Dementie en veranderingen in je 
relatie 

Voor mensen met beginnende demen-
tie, hun partners en naasten is op 15 
mei een Alzheimer Trefpunt Buiten-
veldert met als thema ‘Hoe ga je om 
met veranderingen in je relatie na de 
diagnose dementie?’. Psycholoog/sek-
suoloog Liesbeth Stam van Alzheimer 
Nederland geeft een toelichting en er is 
alle ruimte voor het stellen van vragen 
en het uitwisselen van ervaringen.
 
Alzheimer Trefpunt
Inzicht in dementie, advies over het 

omgaan met bepaald gedrag en de 
juiste ondersteuning: veel mensen 
helpt dit om fijner en langer zelfstan-
dig te kunnen wonen. 
Bij elk Trefpunt gaat een deskundige 
in op een of meerdere facetten van het 
leven met dementie en kunt u, als u 
wilt, hierover in gesprek.
 
Woensdag 15 mei
16 uur: Inloop met koffie en thee
16.30 uur:  Inleiding door psycholoog/
seksuoloog Liesbeth Stam
Pauze
17.30 uur: Tweede deel
18 uur: Aansluitend is er de mogelijk-
heid om met elkaar te eten.             

Menno Simons
Noordhollandstraat 17-A
1081 AS Amsterdam
Contactpersoon: Marita van Onna 
(020 5171013)
 
Praktische informatie
• U hoeft zich niet aan te melden.
• Menno Simons is goed bereikbaar 

met de gratis Gelderlandpleinbus 
en met Aanvulllend Openbaar 
Vervoer. Is het vervoer een pro-
bleem, dan kunt u ons bellen (020 
5171013).

• Het programma en koffie/thee zijn 
gratis.

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

• Ook welzijnswerkers en andere be-
langstellenden zijn welkom.

 
Het volgende Alzheimer Trefpunt is 
op woensdag 19 juni.

Inloop ‘De Buurvrouw’ in het Huis van de Wijk 
Vanaf 15 mei a.s. opent Inloop ‘De 
Buurvrouw’ haar deuren voor alle Bui-
tenveldenaren. U kunt bij ons terecht 
voor gezelligheid, ondersteuning en 
informatie. Nel, Carla, Pauline en Mir-
jam zijn uw gastvrouwen en staan met 
open armen klaar om u te verwelko-
men. ‘De Buurvrouw’ is een fijne plek 
om ongedwongen samen te zijn en 
bestemd voor alle bewoners uit Bui-
tenveldert van alle leeftijden. 

Wanneer
Iedere woensdag en donderdag van 
11.00 – 16.00 uur.

Lunch
U kunt mee lunchen tegen een kleine 

vergoeding na opgave bij ‘De Buur-
vrouw’.

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 stu-
ren: nvanderheijden@amstelring.nl of 
c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl.

Wij zien u graag komen!

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:

Activiteiten OBA Buitenveldert 
Willem van Weldammelaan 5
T: 642 2100 E: buitenveldert@oba.nl
Voor de details zie de website : www.
oba.nl ; klik op vestigingen ; klik op 
OBA Buitenveldert
 

Buitenveldertse ochtend: Sjasjelles 
- Klezmermuziek.
Donderdag 2 mei 11.00-12.00.

Ouderen in de Wijk / Docu Truus 
Menger: vrouwen in het verzet.
Donderdag 9 mei 10.30-11.30 uur.

Ouderen in de Wijk / Henk Kalfs-
terman draagt voor over o.m. Car-
miggelt.
Donderdag 16 mei 10.30-11.30 uur.

Ouderen in de Wijk / Film: De Di-
rigent.
Donderdag 23 mei 10.30-12.00 uur.

Donderdag 30 mei: Hemelvaarts-
dag, OBA Buitenveldert gesloten.

Expositie Willy de Weerd: 1 mei t/m 
29 juni.

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

Kinderkunstworkshop: ontdek 
jouw kunststreken!
Woensdag 8 mei 15.00- 16.30 uur. Ge-
schikt voor 7 jaar en ouder, toegang 
€ 5.00, met OBA-pas gratis.
Reserveer aan de balie, beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar!

Expositie Willy de Weerd in OBA.

Programma v/d 
Kerken

Thomaskerk 
Prinses Irenestraat 36, telefoon 673 81 71
www.thomaskerk.nl
Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur
  5 mei   -  Mw. Ds. I. Otten                    
12 mei   -  Ds. E.J. de Wijer
19 mei   -  Ds. E.J. de Wijer, 
26 mei   -  Ds. A. van Ligten
Hemelvaartsdag 30 mei, 10.00 uur    
Ds. E.J. de Wijer.  Gezamenlijke dienst met 
de kerken van Zuid in het Beatrixpark, ingang 
Diepenbrockstraat.

Zondag 5 mei, 16.30 uur  Vrijheidsmaaltijd 
in de Thomas.  Met Marja Vuijsje, schrijver van 
Ons Kamp, spreken we over hoe ouders wel of niet 
vrijheid doorgeven. En we eten samen. Iedereen 
is welkom. Deelname is gratis. Wel opgeven via 
thomasvrijheidsmaaltijd2019@gmail.com

Pelgrimskerk 
Van Boshuizenstraat 560 
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu
Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur                                                                                                   
05-05   -   Ds. H.U. de Vries    
12-05   -   Ds. Chr. Koldewijn  
19-05   -   Ds. H.U. de Vries, Cantatedienst
26-05   -   Ds. J. Meinders
02-06   -   Ds. J.J.A. Doolaard
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. 
05-05  -  Pastor Ph. Kint                                        
12-05  -  Pastor M. Schneeberger            
19-05  -  Pastor A. Koot 
26-05  -  Pastor M. Schneeberger          
30-05  -  Pastor A. Koot (Hemelvaartsdag)         
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.

Zaterdag 4 mei
4 Mei Herdenkingsconcert ‘Blijf mij Nabij, Getui-
genissen van onze bevrijders, 75 jaar na D-day’, 
m.m.v. het Latijns Parochiekoor, het Dostojevski 
Strijkkwartet en sopraan Bobbie Blommesteijn.
Kerk open 19.30 uur voor het volgen van de 
Nationale Herdenking op de Dam; aanvang concert 
om 20.45 uur. Toegang € 5,- p.p. Uitgebreide infor-
matie is te vinden op www.augustinusparochie.nl
Geen eucharistieviering op deze avond.

Zondag 26 mei
Eerste Communieviering m.m.v. kinderkoor Prima 
Voce. Aanvang 10.30 uur.

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. 
Concert Ensemble Jan Steen
Een vrolijk voorjaarsconcert met werken van Haydn 
(‘De klok’) en Schumann (Pianokwintet). Leeftijd: 
vanaf 7 jaar. Kosten: graag een vrijwillige bijdrage.

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! 
5 mei:     Jan Barendse s.r. 
12 mei:   Peter Grim 
19 mei:   Frans Blok 
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Ferry Wienneke  

De Zuidasgebieden heten allemaal 
naar een componist en nu is er ook 
een gebied Verdi dat ligt aan de 
Westzijde van de Amstelveense-
weg tot aan de Nieuwe Meer. 

De naam Verdi werkt ook door in de 
ambities van de Gemeente om dit 
gebied anders in te richten; die zijn 
met name: verbinden, verdichten en 
vergroenen. 

Met Verbinden wordt bedoeld dat 
de verbindingen met de omgeving 
verbeterd worden. Belangrijk zijn in 
dit verband de oversteekplaatsen van 
de Amstelveenseweg, verbeteren van 
fiets- en wandelroutes en het behoud 
van de Museumtramroute. Verdich-
ten is in de huidige situatie van Am-
sterdam natuurlijk meer woningen 
en ook meer kantoren. Daarnaast 
gelukkig ook sportvoorzieningen, 
want in dit gebied vinden we nu al 
de Sportas. Vergroenen zou moeten 
leiden tot meer en ook beter groen, 
waardoor ook de biodiversiteit ver-
sterkt wordt. Versterken hoort bij de 
kansen die aan dit gebied worden 
toegeschreven: versterken van het 
sportkarakter, het nautisch karakter 
en de levendigheid. 

Het gebied is in vier kwadranten ver-
deeld en in eerste instantie wordt het 
gebied aan de noordoost kant aange-
pakt. Dat is het gebied rond Tripolis en 
Infinity, beter bekend als de Schoen. 
Ook de Noordzone van het IJsbaanpad 

VERDI: nog ver weg? 

hoort hierbij. Het Burgerweeshuis is 
een Rijksmonument en onlangs geheel 
opgeknapt. Dus daar wordt omheen 
gebouwd. Tripolis bestaat uit 3 losse 
gebouwen, 100, 200 en 300. Gebouw 
100 kan benut worden voor wonin-
gen, waarbij het mogelijk geacht wordt 
er 1 of 2 lagen aan toe te voegen. De 
geluidsoverlast van de A10 wordt op-
gevangen door een geluidswand van 
maximaal 47 meter hoog waarbij de 
gebouwen 200 en 300 worden over-
koepeld. In deze gebouwen worden 
kantoren en voorzieningen onderge-
bracht. Bij Infinity komt waarschijnlijk 
een kantoor aan de Amstelveenseweg, 
dat ook kan bijdragen aan de vorming 
van een wand langs de Amstelveense-
weg. In de plint moet wel een publieke 
voorziening komen. 

De bestaande gebouwen en de half-
verdiepte parkeergarage aan de 
Noordzone van het IJsbaanpad wor-

den geleidelijk gesloopt en vervan-
gen door een mengsel van wonin-
gen, kantoren en voorzieningen. De 
nieuwbouw krijgt een plint van 2-3 
bouwlagen en daarboven hoogbouw. 
De openbare ruimte wordt aangepast 
met meer en beter groen, speelplaat-
sen voor kinderen en veilige fiets- en 
wandelpaden. 
De plannen voor dit gebied trekken 
veel belangstelling van bewoners en 
gebruikers, voor wie diverse infor-
matiebijeenkomsten zijn georgani-
seerd. Ook is de mening van andere 
Amsterdammers gevraagd. Er zal 
nog veel overleg en inspraak nodig 
zijn. Maar met zoveel betrokken Am-
sterdammers wordt Verdi geen ver 
van mijn bed show!

Let op de weekberichten en de the-
mabijeenkomsten van het Bewoners-
platform Zuidas via 
www.bewonersplatformzuidfas.nl 

De Vijfhoek, gelegen tussen het 
Zuidplein en de Minervalaan, 
heeft na lange jaren van ontwik-
keling eindelijk zijn definitieve 
vorm gekregen. 

Zuidas, de Vereniging Irenebuurt 
Amsterdam en de gemeente hebben 
er dikke dossiers over liggen. Tus-
sen de nog dunne boompjes liggen 
een vijver en een zandbak, terwijl de 
ingang van de ondergrondse fietsen-
stalling er harmonieus bij past. Het 
vriendelijk ogende resultaat werd 
meteen na oplevering geadopteerd 
door fietsers, klauterende kinderen 
en pauzerende passanten, anders ge-
zegd: goedgekeurd. Gery Mazeland 
van de Vereniging Prinses Irene-
buurt legt de historie uit en toont 
ons de twee zaken waarover moest 
worden onderhandeld: het Noord-
Zuid fietspad aan de westzijde en de 
aanpassing van bouwhoogtes om de 
bestrating te vergroten. 

De Vijfhoek heeft nu nog maar vier 
hoeken, dus de naam wijzigen? Nou 
nee, liever niet. Het stijlverschil met 
de Minervalaan, waarin oude bomen 
worden geflankeerd door villa’s, blijft 
opvallend. 

Een speelse verbinding

Cisca Griffioen

Accordeonist 
Piet Schmidt
 

Cinema 
Culinair

Zondag 19 mei: Sunday Sounds 
met accordeonist Piet Schmidt

Een middag met gezellige Amster-
damse meezingers wordt verzorgd 
door Piet Schmidt op de accordeon.

Aanvang: 14.00 uur. 
Toegang: gratis.
Plaats: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert, A.J. Ernststraat 112, tegenover 
het Gelderlandplein 
Info: 020–644 99 36 of 
info@hvdwbuitenveldert.nl 

Op vrijdag 17 mei kunt u deelnemen 
aan een diner dat geserveerd wordt tijdens 
het kijken naar de film Chef (2014). 

Onze koks en de bediening serveren de 
gerechten en snacks op het moment dat 
de beelden van het eten ook in de film 
vertoond worden. Onze kok werkt op 
de seconden en zorgt dat de heerlijke 
speciale gerechten, die ook in de film te 
zien zijn, op hetzelfde moment voor u 
op tafel komen te staan.
Een hele uitdaging.
De film Chef (2014) is een culinaire ko-
medie over top kok Carl Casper die na 
onenigheid met zijn baas en met een 
restaurantcriticus, voor zichzelf begint 
in een foodtruck. 

Wanneer: vrijdag 17 mei van 18.30 – 
20.30 uur, inloop 17.45 – 18.15 uur
Waar: Huis van de Wijk 
Kosten: € 17,50 voor film en diner
Aanmelden: 020-6449936 of 
mail: c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl

Gery Mazeland van de Vereniging Prinses Irenebuurt.

Zuidasgebied ‘Verdi’. 
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KORTAF
Rebecca and Friends

 

Op zondagmiddag 2 juni aanstaande 
vindt er in het Huis van de Wijk Buiten-
veldert, (Binnenhof,  A.J. Ernststraat 112), 
opnieuw een “Jazz in de Wijk” concert 
plaats, ditmaal onder de titel:
REBECCA and FRIENDS. Opnieuw la-
ten we onze oren strelen en de voeten 
bewegen door Jean Louis van Dam, dit-
maal op het thema Latin American Jazz. 
Daarvoor is de Amsterdamse zangeres 
Rebecca Lobry uitgenodigd. Zij toert 
jaarlijks met het tango-orkest van Danny 
Malando door Nederland en treedt ook 
regelmatig op met Cor Bakker. De se-
condanten zijn ditmaal Daniel van Huf-
felen contrabas, Joeri de Graaf, gitaar en 
Jeroen de Rijk, percussie. Ze voeren ons 
mee langs de hoogtepunten van de Bra-
ziliaanse 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 ritmes uit het Caribisch gebied ons 
bekend in de oren klinkt. Ook nu weer 
wordt de grote zaal van het WOCB tot 
een echte Jazz Club omgetoverd en de 
dansvloer wordt wat groter gemaakt. 
Het event begint om 15:00 uur, de zaal 
gaat open om 14:30. De toegangsprijs 
bedraagt € 7,50 waarbij een consumptie 
is inbegrepen. Hierdoor blijft een top-
concert als dit, voor iedereen betaalbaar. 
Reservering van tickets: hhw8@xs4all.nl
Informatie: Huis van de Wijk - WOCB, 
tel: 020 – 644 99 36 

ThomasOpen Lunchconcerten
14 mei: Joanna Rotberg, piano
28 mei: Duo Alicante: Alice Gort-
Switynk, zang en blokfluit; Nelleke ter 
Berg, gitaar        
De concerten beginnen om 12.30 uur en 
duren een half uur, de toegang is gratis.
Prinses Irenestraat 36, Amsterdam
Meer info: www.thomasopen.nl

Maandelijks gratis meditatieavond op 
de Muziekzolder

Sinds enige tijd is het mogelijk om 
maandelijks in Buitenveldert in een 
groep te mediteren. De meditatieavond 
is laagdrempelig en geschikt voor begin-
ners en gevorderden. Er is professionele 
begeleiding en de deelname is gratis.
Data: 6 & 27 mei, 1 juli. 
Adres: Zeelandstraat 72-3
Aanmelden gewenst via: 
info@mindfulnesspraktijkamsterdam.nl 
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AGENDA MEI 

Maandag
In de Paarse Stoel op 6 mei   
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 6 mei 
12.00-14.00 uur. Kosten € 4. Aanmelden t/m vrijdag 3 mei op  

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

Fotogroep op 13 mei 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 20 mei 
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 14 mei 
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 tot 12 mei: 020-644 99 36. 

Juridisch spreekuur 14 mei 
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 7 en 28 mei 
20.00 - 22.00 uur. Info: www.zingenisheerlijk.nl of zingenisheerlijk@planet.nl.  

Sjoelen op 14 en 28 mei 
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   
14 en 28 mei 
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,  

homogroep.blogspot.nl

Het Literair café op 21 mei 
19.30-21.30 uur. Inwoners van Amsterdam Zuid vanaf 23 jaar delen 

korte verhalen of gedichten. Gratis entree. Info en aanmelden:  

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@hetnieuwelokaal.nl of www.hetnieuwelokaal.nl.

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

info@hvdwbuitenveldert.nl.    

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

 

 

 

 
 

Zaterdag 4 mei: herdenking 
In Vrijheid kiezen    
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 vrijheid de toe-
komst in gaan. Aanvang van de herdenking is om 19.25 uur in 
het Gijsbrecht van Aemstelpark. Na een korte inleiding zullen 
de verschillende sprekers de voordrachten houden, waarna, 
na het spelen van de taptoe, om 20.00 uur de twee minuten 
stilte zullen worden gehouden. Na de twee minuten stilte wordt 
het Wilhelmus gezongen en aansluitend door verschillende 
organisaties een krans gelegd. Aan het eind van de ceremonie 
zullen de aanwezigen 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. 

Zondag 5 mei:  
bevrijdingsbal 
Een feestelijk gebeuren voor jong en oud(er) met het 23-kop-
pige Nederlands Dansorkest. Een big band, gedirigeerd door 
Johan Winter. Tijdens deze traditionele dansavond speelt 
het orkest de dans- en muziekstijlen zoals die zich vanaf de 
‘Roaring Twenties’ ontwikkelden in Amerikaanse en Engels 
ballrooms. Ze zijn onderdeel van de muzikale erfenis van de 
grootmeesters van de jazz en swing. Daarnaast behoren ook 
latin, ballads en blues tot het repertoire. 
Tijd: 20.00-23.30 uur. Entree: gratis. 
Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 020-6449936 en/of 
www.hvdwbuitenveldert.nl

Zondag 12 mei:  
Musici van Morgen:  
Musica Italiana
Spetterende klanken van Paolo Gorini (piano) en Cesare 
Zanfini (viool) in een aanstekelijk Italiaans programma. In 
dit concert laten zij horen dat naast Verdi en Puccini ook 
minder beroemde componisten de moeite van het beluiste-
ren waard zijn. De vioolsonate van  Giuseppe Martucci (de 
Italiaanse ‘Schumann’) klinkt naast een Romanze van de echte 
Schumann. Rota en Dallapiccola grijpen terug op de 16e en 
17e eeuw, Rato door elementen uit renaissancedansen te 
gebruiken en Dallapiccola liet zich inspireren door de Barok 
virtuoos Giuseppe Tartini. 
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 

Zondag 12 mei: Movie Time! 
Het witte doek neemt u weer even mee naar een andere 
wereld. Voorafgaand aan de voorstelling serveren we een 
heerlijke versgebakken pannenkoek. Film: LA LA LAND  
Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice te worden in Hol-
lywood. Tussen het serveren van koffie door rent ze van de 
ene auditie naar de andere. Jazzmuzikant Sebastian (Ryan 
Gosling) speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan elkaar 
te knopen en droomt van een eigen jazzclub.  
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 

Zondag 26 mei:  
Rommelmarkt 
Snuffelen tussen tweedehands spullen voor een klein prijsje, 
op de gezellige rommelmarkt van 12.00 tot 16.00 uur. Koffie 
en thee is aan de bar verkrijgbaar. Tafel huren: € 4,00 (80 x 
80 cm) of € 6,00 (120 x 80 cm). Aanmelden voor tafel-
huur: bij het WOCB, tel 020-644 99 36. Toegang: gratis. 
Info: 020-644 99 36 of www.hvdwbuitenveldert.nl

Zondag 2 juni 2019:  
Jazz in de Wijk  
met Rebecca and Friends
Opnieuw laten we onze oren strelen en de voeten bewegen 
door Jean Louis van Dam, ditmaal op het thema Latin Ame-
rican Jazz. Daarvoor is de Amsterdamse zangeres Rebecca 
Lobry uitgenodigd. Zij toert jaarlijks met het tango-orkest 
van Danny Malando door Nederland en treedt ook regelmatig 
op met Cor Bakker. De secondanten zijn ditmaal Daniel van 
Huffelen contrabas, Joeri de Graaf, gitaar en Jeroen de Rijk, 
percussie. Ze voeren ons mee langs de hoogtepunten 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 ritmes uit het 
Caribisch gebied ons bekend in de oren klinkt. 
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

NIEUWE ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK

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.



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

www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.

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

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

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

of schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

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

truusengels13@gmail.com.

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

mail naar janyjohn@hotmail.com.

 

Woensdag  

Culturele Uitgaansclub op 1 mei 
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 1 en 15 mei 
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 1, 15 en 29 mei 
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’ vanaf 15 mei wekelijks 
11.00 – 16.00 uur. Vanaf 15 mei a.s. opent ‘De Buurvrouw’ haar 

deuren op woensdag en donderdag. Gezelligheid, ondersteuning en 

informatie. Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners uit Buiten-

veldert 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 nvanderheijden@amstel-

ring.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’ vanaf woensdag 15 mei  
wekelijks tevens op donderdag   
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 nvanderheijden@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,  

anjatimmerm@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 3 mei 
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 3 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.

Cinema Culinair op 17 mei 
18.30 – 20.30 uur, inloop 17.45 – 18.15 uur. Diner tijdens film  

Chef (2014). Kosten: € 17,50 voor film en diner. Aanmelden vereist: 

Huis van de Wijk Buitenveldert 020-6449936 of mail:  

c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl.

UIT in Buitenveldert: Dans & Diner met: Pako en Caren 
op 10 mei, Truus & Friends op 31 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.  

Info: info@hvdwbuitenveldert.nl.

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

 

Herdenking ‘In Vrijheid kiezen’ op 4 mei  
Aanvang herdenking: 19.25 uur in het Gijsbrecht van Aemstelpark. Na 

een korte inleiding zullen de verschillende sprekers de voordrachten 

houden, waarna, na het spelen van de taptoe, om 20.00 uur de twee 

minuten stilte zullen worden gehouden. Na de ceremonie is er gele-

genheid om in het Huis van de Wijk Buitenveldert een kopje koffie met 

elkaar te nuttigen. Info: 020 - 644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl.

Het Repair Café Buitenveldert op 11 mei 
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
Bevrijdingsbal op 5 mei 
20.00-23.30 uur. Feest voor jong en oud(er) met big band Nederlands 

Dansorkest. Dans- en muziekstijlen uit de  Amerikaanse en Engels 

ballrooms, tevens latin, ballads en blues. Entree: gratis. Info: Huis van 

de Wijk Buitenveldert 020-6449936 en/of www.hvdwbuitenveldert.nl

Musici van Morgen met Musica Italiana op 12 mei 
Aanstekelijk Italiaans programma door Paolo Gorini (piano) en Cesare 

Zanfini (viool). Klassieke muziek van o.a. Verdi en Puccini, maar ook 

minder beroemde componisten. 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 12 mei, Film: LA LA LAND  
Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Tus-

sen het serveren van koffie door rent ze van de ene auditie naar de 

andere. Jazzmuzikant Sebastian (Ryan Gosling) speelt piano in sjofele 

clubs om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een eigen 

jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver weg. Het lot 

brengt deze dromers samen, maar is hun liefde bestand tegen de ver-

leidingen en de teleurstellingen van het hectische leven in Hollywood? 

12.30 uur serveren pannenkoek, 13.30–15.30 filmvertoning. Entree: 

€ 5,00 voor pannenkoek, film en consumptie. Ofwel € 4,00 voor film 

en consumptie (geen pannenkoek). Reserveren voor pannenkoek, 

uiterlijk vrijdag 10 mei 15.00 uur is vereist! Info: 020-6449936 of 

info@hvdwbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met accordeonist Piet Schmidt op 19 mei 
14.00-16.30 uur. Gezellige Amsterdamse meezingers. Toegang: 

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

Rommelmarkt op 26 mei 
12.00-16.00 uur. Koffie en thee is aan de bar verkrijgbaar. Tafel 

huren: zie info elders in deze krant. Toegang: gratis. Info: 020-644 99 

36 of www.hvdwbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met Mainstream Combo op 26 mei 
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.

Jazz in de Wijk met Rebecca and Friends op 2 juni 
Latin American Jazz door de Amsterdamse zangeres Rebecca Lobry 

en vrienden. 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.

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.



mei 20198 Nieuws en informatie uit Buitenveldert /Zuidas en de Prinses Irenebuurt 

medisch pedicure en voetreflexoloogKoen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT Amstelveen,  tel.: 020 - 66 101 97 

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

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

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

Hans Wamsteeker  

‘We kunnen trots zijn op deze stad’
      

Wat houdt je dagelijks bezig?
Ozlem Çevik – Koper komt uit Is-
tanbul en woont al bijna negentien 
jaar in Amsterdam. Ze  doet een 
heleboel! Ze is moeder, zelfstan-
dige ondernemer maar ook vrijwil-
liger en kunstliefhebber. Ze spreekt 
voortreffelijk Nederlands. 

Ze begon bij een bank en vond het 
onwijs leuk hier. Ze is getrouwd, 
heeft een zoontje en voelt zich 
helemaal gesetteld. Ze is business 
consultant met een internationaal 
netwerk en werkt voor zzp’rs en 
kleine ondernemers (CEO HAT). 
Dienstverleners die actief zijn als 
trainer, coach of adviseur. Zij ver-
kopen hun kennis en Ozlem helpt 
hen nieuwe klanten te vinden. Ze 

adviseert bij het formuleren van 
de business strategie en markton-

derzoek. In de tijd die ze nog over 
heeft is zij klasse moeder op school 

en helpt ze haar moeder in Turkije 
die zich met een stichting inzet 
voor kansarme kinderen. 

Voel je je thuis in Buitenveldert?
Ze voelt zich meer inwoner van 
Amsterdam dan van Buitenvel-
dert. Het is voor haar gezin een 
fijne buurt. Er zijn wel jonge gezin-
nen met kinderen in Buitenveldert 
maar ze komt er niet snel mee in 
contact. Mensen hebben het druk 
en zij ziet weinig dat kinderen met 
elkaar spelen. De buurt is veilig en 
kindervriendelijk. Je bent zo met 
de fiets in de stad.

Wat doe je met de stad Amster-
dam?
Ze gaat graag naar het Amstelpark 
en het Amsterdamse bos. Ze heeft 
vrienden waarmee ze graag afspreekt 
bij het Gelderlandplein. De Jordaan, 

waar ze heeft gewoond, is haar lie-
velingsbuurt. Nieuwe horecaplekken 
zoeken. Ze gaat graag naar het Eye 
om films te zien. Ze is nieuwsgierig 
naar nieuwe ontwikkelingen in de 
stad en gaat er op af. 

Wat zou je veranderen als je de 
burgermeester bent?
Het is een privilege om inwoner 
van Amsterdam te zijn. Als stadge-
noten kunnen wij trots zijn op deze 
stad. Het is de beste plek om te wo-
nen omdat zij zich hier ontzettend 
vrij voelt. Daar is zij echt dankbaar 
voor. De structuur van de stad is 
heel goed maar als samenleving 
zou het beter kunnen. Zij mist dat 
mensen goed contact met elkaar 
hebben. Mensen zouden elkaar 
beter moeten leren kennen en de 
gelegenheid hebben om bij elkaar 
te komen. 

In Beeld

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. 

Vrijdag 10 mei: 
Markt en stadshart, Amstelveen
Lekker zelf bij kraampjes snuffelen 
naar koopjes van uw gading. Chauf-
feur Albert brengt u graag naar Am-
stelveen! 

Op stap met de Minibus De Groengrijsbus
Woensdag 15 mei: Keukenhof
Heeft u het uitje naar de Keukenhof 
van 24 april gemist? Hier is nog een 
kans om te genieten van alle prachtig 
bloeiende tulpen! 
Toegang: € 17,00 per persoon.                 

Woensdag 22 mei: Boerderij Het 
Gagelgat: Terug in de tijd!
Toen Wim Hartman, de laatste boer 
van het Gagelgat overleed, kwam zijn 
boerderij  in bezit van Stichting De 
Paardenkamp.
Toegang: gratis.

DAGTOCHT
JAPANSE TUIN CLINGENDAEL 
EN SCHEVENINGEN
 
De Japanse tuin op Landgoed Clin-
gendael is een van de oudste en aller-
mooiste Japanse tuinen van ons land. 
Vrijdag 17 mei gaat u dat zelf zien als 
u in de Groengrijs bus stapt. Rond 
lunchtijd rijden we naar Schevenin-
gen om te wandelen langs het strand, 
te flaneren over de boulevard of een 
vers visje te eten. 

Wanneer: vrijdag 17 mei 2019
Prijs: € 12,50 bij minimaal 45 deelne-
mers, € 15,- bij minimaal 35 deelne-
mers.  

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).
16.30 – 17.00 uur terug Amsterdam.

Deze tocht gaat door bij minimaal 40 
deelnemers. Deze tocht werd 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).

Japanse tuin

Ozlem Çevik 

Uitje naar de Keukenhof, op woensdag 15 mei.


