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Een goede plek om naar toe te gaan
Hans Wamsteeker
Ik zit aan tafel met Gijs Mackay,
praktijkhouder van het Medisch
Centrum Zwaansvliet, en Sasja
Martel, directeur van het Joods Hospice Immanuel aan de Amstelveenseweg, naar aanleiding van hun
overeenkomst tot samenwerking.
Voor het MC Zwaansvliet is het interessant om medische zorg te verlenen aan het hospice en intensief
samen te werken. Voor de artsen in
opleiding is het mooi te kunnen kijken hoe daar gewerkt wordt. Een
hospice dat in de wijk zit, voelt dichterbij dan de palliatieve unit van het
verpleeghuis, merkt Gijs Mackay op.
Dat maakt het makkelijker om aan
patiënten te vertellen dat dit een
goede plek is om naar toe te gaan.

Joods Hospice
Een hospice is een huis waar mensen met een levensverwachting van
om en nabij drie maanden met een
goede, veilige en professionele vorm
van zorg kunnen sterven. Het moet
een huisgevoel geven. Daarom worden de mensen die opgenomen zijn
gezien als bewoners. Er zijn dag en
nacht verpleegkundigen aanwezig en
er is 24 uurs zorg van artsen die daartoe opgeleid zijn. Dat is thuis dikwijls
heel moeilijk. Bij Immanuel is het
nooit somber of stil in huis omdat er
iemand op sterven ligt.

Geen verpleeghuis
Het lijkt er op dat verpleeghuizen
hospices zijn geworden. Om in aanmerking te komen voor een verpleeghuis moet je er heel slecht aan toe zijn.
Mensen sterven er binnen een jaar.
Het verschil met het hospice zit in het
volume. In Immanuel verblijven maximaal acht bewoners.

Buurtbabbels

Ook de vrijwilligers maken het verschil. Immanuel heeft 100 vrijwilligers. Bij Immanuel doen de vrijwilligers alles behalve medische taken.
Dat hoeft ook niet want er is altijd
een verpleegkundige aanwezig. De
vrijwilligers runnen dit huis en iedereen daaronder, inclusief de artsen, is
ondersteunend. Dat is in geen verpleeghuis zo. Daar zijn de vrijwilligers het extraatje.

je aan de overkant. Weet je wel dat stel

In het verpleeghuis ligt het accent niet
primair op de palliatieve zorg. Hier ligt
het accent op comfort, op wat iemand
nodig om, tot het laatst, comfortabel
en zo veel mogelijk zonder pijn, te
leven. Gemiddeld is hier de verblijfsduur minder dan drie weken.

Voor het hospice is het van belang
te werken met een grote huisartsenpraktijk. Ook het promoten van dit
werk bij huisartsen is van groot belang want huisartsen weten nauwelijks wat we doen, zegt Sasja. De huisartsen zijn de belangrijkste toegang
en als die lijn niet goed loopt komen
er geen bewoners.

Bij hospice Immanuel is het nooit somber of stil in huis omdat er iemand op sterven ligt.

Onze doelgroep, zegt Sasja, behoort
tot de overlevers van de Holocaust.
Die zijn, net als hun familie, getraumatiseerd. Die trauma’s komen naar
boven als ze terminaal ziek worden
en weten dat ze dit niet gaan overleven. Wij vangen hen op zodat ze toch
rustig sterven.

Alles dat joods is hebben we hier in
huis maar we dringen niets op.
Een moslim kan hier ook gewoon zijn.
Rond 60% van onze bewoners is nietJoods. Alle kamers hebben de naam
van een bloem of een plant, geen
nummer. We hebben bewoners die in
het kamp een nummer hadden.

COLUMN

Thuis
Immanuel biedt ook inzet thuis
van vrijwilligers. Het hospice bij de
mensen thuis. Het gaat om hulp
aan terminaal zieke patiënten die in
Buitenveldert of Amstelveen wonen.
De vrijwilliger ondersteunt de mantelzorger door maximaal twee keer
per week een aantal uren aanwezig
te zijn bij de zieke. De mantelzorger
kan dan even ademhalen en iets voor
zichzelf doen.
De vrijwilliger biedt een helpende
hand, een luisterend oor maar kijkt
ook even of alles wel goed geregeld
is. Dit wordt zelden gevraagd. Ook al
staat het op de website (www.joodshospiceimmanuel.nl) huisartsen weten kennelijk niet dat dit kan.

‘s Ochtends:
‘Wat gezellig hè? Echt een goed idee.’
‘Kijk aan de overkant is een bankje en
daar verderop ook.’ ‘Gisteren heb ik nog
even met de buren gebabbeld op dat bank-

met die invalide man?’ ‘Ja, wat een zegen
dat ze nu kunnen wandelen en even uitrusten. Hoe gaat het met jou Lidia? Slaap
je al wat beter?’ ‘Ik kreeg nieuwe tabletjes.’ ‘Wie weet helpen ze. Zullen we morgen weer afspreken op dit bankje.’

‘s Avonds laat:
‘He Jor stuur eens een blikje deze kant
op!’ ‘Kun je niet harder praten gast?
De overkant is ver weg.’ ‘Water draagt
zegt mijn pa. Zet die muziek effe wat harder.’ ‘Zo?’ ‘Ja, chill. Stuur me een biertje.’
‘Yep,blijf paraat.’ ‘Verdomme in die tuin.’
‘Oppassen, ze heeft ons gehoord, ze
gluurt.’ ‘A man ze kan ons toch niks
maken. Ik bonk effe op het raam.’ ‘Haha
wat n spitsmuis, zet die muziek ns wat
harder. Ho, ho man, lachuuh’ ‘Hilarisch.
Moet je d’r zien!’ ‘Hahahahahaha.’

‘s Ochtends:
‘Hoe heb je geslapen Lidia?’ ‘Vreselijk, hele
nacht wakker gelegen door dat geschreeuw
van die jongelui, net als gisteren en eergisteren. En keiharde muziek.’ ‘Ga naar de
politie.’ ‘De politie! Die hebben het te druk.
Omdat die klojo’s ‘s avonds nergens heen
kunnen doen ze niet anders dan zuipen,

Kruispunt bezet

brullen en harde muziek draaien op onze
bankjes.’ ‘Goddank staan er bij mij geen
bankjes.’ ‘Ik ben bang dat het postcorona
niet beter zal zijn. Ik wil verhuizen.’ ‘Beter

Op 21 september werd het kruispunt Europaboulevard en De
Boelelaan in Zuidas bezet door de
actiegroep Extinction Rebellion.

Daarbij worden de volgende bedrijven
genoemd: ABN-AMRO, Algemene
Pensioen Groep, AKZO NOBEL, ENI,
Sandvic, Louis Dreyfus en Tec.

In een Zwartboek wordt een aantal
bedrijven in Zuidas verweten dat zij
zich schuldig maken aan o.a.:
• Onvoldoende transparantie over
CO2 uitstoot
• Investeren in fossiele brandstoffen
in plaats van uitfasering daarvan
• Vrijkomen van gevaarlijke stoffen
bij productie
• Vervuilende productie

Extinction Rebellion bepleit een Burgerberaad voor het halen van de klimaatdoelen.
Kirstin van Extinction rebellion

weg met die bankjes!’
Julia

Voor het programma van:
- De Amsterdamse Boekhandel
- De Openbare Bibliotheek
- De Kerken
• www.hvdwbuitenveldert.nl
• Wijkkrant à Wijkkrant actueel
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Het inzenden van kopij en commentaar uit de wijk

Inloop ‘De Buurvrouw’

Kopij
Als u een idee heeft of een evenement
of gebeurtenis onder de aandacht van
de lezers wil brengen kunt u daarover
een tekst (kopij), eventueel met foto of
illustratie, naar de redactie sturen. Uw
tekst wordt in de redactievergadering
meegenomen. De redactionele ruimte
in de Wijkkrant is beperkt. Bovendien gebeurt er veel in de wijk dat om
aandacht vraagt. Het advies is kort en
bondig te zijn bij wat u instuurt; maximaal 150 woorden. Het adres is:
wijkkrantredactie@gmail.com.

Ingezonden brief
U kunt ook een ingezonden brief sturen indien u commentaar hebt op wat
in de wijk gebeurt of op hetgeen u in
de Wijkkrant leest.
De redactie kan besluiten langere ingezonden brieven in te korten of te
plaatsen op de website
www.hvdwbuitenveldert.nl
onder Wijkkrant/Wijkkrant actueel.

Woensdag en donderdag van 11.15 –
12.45 uur en 13.15 – 14.45 uur

Indien de ingezonden tekst een discriminerende of beledigende passage
bevat wordt de tekst niet geplaatst.

Ingezonden berichten

hiertegen maatregelen te nemen. De
petitie is nu honderd keer getekend.
Ook omdat dit probleem zich niet
beperkt tot de Europaboulevard (bewoners aan andere doorgangsroutes
kennen hetzelfde probleem) vragen
we de Wijkkrant om aandacht te besteden aan dit verkeersprobleem. De
petitie kan nog tot eind november
worden ondertekend en zal dan aan
de gemeente worden aangeboden.
Comité ‘Geluidsoverlast Europaboulevard, Brigitte en Charlotte
https://petities.nl/petitions/toename-geluidsoverlast-europaboulevard-vind-jijdit-ook-zo-vervelend?locale=NL

Uw gastvrouwen Nel, Pauline, Heleen, Carla en Thea staan garant voor
gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze serveren ook lekkere koffie.
Deelname is gratis. We zien u graag
komen!
Huis van de Wijk Buitenveldert,
A.J. Ernststraat 112.

Comité geluidsoverlast
Europaboulevard
In de afgelopen jaren hebben wij als
bewoners aan de Europaboulevard
een grote toename aan geluidsoverlast ervaren. Het hard wegrijden en
vol gas geven van en naar de rotonde
door motoren en auto’s, tussen De
Boelelaan en de Van Boschhuizenstraat, maar ook het veelvuldig toeteren, veroorzaken veel herrie en omgevingsongemak. Via een petitie (https://
europaboulevard.petities.nl) proberen
we de gemeente ertoe te bewegen
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van 17.000 exemplaren. Informatie
over advertentiemogelijkheden en de
gunstige tarieven treft u aan op www.
hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant
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Kuilen en hobbels
Hierbij wil ik u erop attent maken dat
de fietspaden en sommige binnenwegen in Buitenveldert zeer slecht begaanbaar zijn. Het zijn de vele kuilen,
hobbels, scheve binnenwegen en omhoogkomende stenen/tegels die je o.a.
op je fiets of idem tegenkomt. Ik reed
op het fietspad hoek Van Nijenrodeweg/Buitenveldertselaan met mijn
Canta wat überhaupt al een kwetsbaar

Omwille van onze veiligheid werkt
de Inloop De Buurvrouw deze maand
met bezoek op afspraak. We ontvangen u graag op woensdag en donderdag, alleen op kleinere schaal.U kunt
zich voor een bezoek opgeven via:
06 -151 660 36.

45 km auto is. Ineens hoorde ik een
enorme klap. Wat bleek: ik reed over
twee omhoogstaande tegels met het
gevolg een schadepost van 1.300 euro.
Hier heb ik Wegbeheer attent op gemaakt en men beaamde dit. Maar wat
gaat de gemeenten van Amsterdam
en Amstelveen hieraan doen? Moeten
er eerst ongelukken gebeuren voordat
ze hier iets aan gaan doen? Nogmaals:
kijk uit waar u rijdt!
Anne-Marie Meijer
Over bladblazers enz.
Wat een geweldig artikel in uw wijkkrant van oktober nr. 8 van Julia. Daar
ben ik het helemaal mee eens. Veel te
vaak het lawaai in de buurt dat tot ver in
de omtrek te horen is. Jammer ook voor
de vogels die zoals zij schrijft te weinig
voedsel vinden. Iets minder netjes kan
ook. Beter voor de natuur ook!
Bert Helsloot

De Favorieten van
Willem Brons

In de serie Toekomstmuziek van het
Huis van de Wijk Buitenveldert is Willem Brons inmiddels een graag geziene gast. Op zondag 8 november speelt
hij werk van twee van zijn lievelingscomponisten: Mozart en Schubert.
Van Mozart klinkt de SONATE in C
groot K.V. 330 en van Schubert de SONATE in A groot, D 959.
Willem Brons treedt tweemaal op.
U kunt alleen komen luisteren als u
vooraf heeft gereserveerd op: info@
hvdwbuitenveldert.nl of via 06-151

660 36. Vermeld uw naam en telefoonnummer. U betaalt op de dag zelf,
Graag 10 euro gepast meenemen. Het
heeft geen zin om op goed geluk te
komen…
Concert 1: de zaal is open vanaf 11:30
uur, het concert is van 12:00 tot 13:00
uur
Concert 2: de zaal is open vanaf 13:30
uur, het concert is van 14:00 tot 15:00
uur.
Neem een mondkapje mee. Op de
gangen is dit verplicht.

Hebben Vastgoed cowboys nu echt
minder vrij spel?
In de reactie van Arend van Vuren, namens Groen Links Stadsdeelcommissielid voor Buitenveldert, op mijn artikeltje in de Wijkkrant van september
jl., noemt hij terecht dat er nu vergunningen nodig zijn voor het onttrekken van woonruimte (kamers) en het
zichtbaar wordt hoeveel woningen er
verhuurd worden en de huurder juridisch een betere positie heeft, immers
hij heeft een huurcontract. Dus in
wezen staan wij voor hetzelfde doel.
Maar een essentieel onderdeel om de
vastgoed cowboys te temmen is de
huurprijs! Wettelijk moet de huur van
zo genaamde onttrokken woonruimtes (lees kamers) volgens het puntenstelsel worden berekend. Tijdens
de hoorzitting waar bezwaarschriften
worden behandeld stelt de gemeente,
misschien terecht, “wij gaan niet over

de inhoud van de huurcontracten”. De
advocaat van de vergunninghouder
stelt “dat is hier niet van toepassing”.
Dus een gang naar de huurcommissie zou je zeggen. Maar waar gaat de
buitenlandse student, die de Nederlandse taal en wet niet kent, naar toe?
Zo kan het gebeuren dat een kamer
2
van 25M wordt aangeboden voor
€ 1.050,- p.m. + € 65,- voor internet
en naar keuze € 10,- voor een wasmachine en € 10,- voor een refurbished
televisie, x 6 of 8 units in een omgebouwde eengezinswoning. Mijn advocaat voegt toe ze durven niet naar
de huurcommissie omdat ze bang
zijn er uit gezet te worden. Degene
die denkt dat dit uitzondering is moet
wakker worden! Derhalve roep ik de
gemeente op hier een actieve rol in te
spelen.
Theo Zwager
Theo.zwager@outlook.com

Volwassensport
Buitenveldert
We leven in een bizarre tijd waarin
een goede gezondheid heel erg belangrijk is. Daarom gaan wij door met
volwassensport Buitenveldert (55+)
van Dynamo. Helaas niet meer in De
Buitenhof. Vanaf 13 oktober, doen we
2x per week, kracht en vitaliteitstraining bij Sportcentrum VU; Uilenstede
100, 1183 AM Amstelveen. Begeleiding Sabela Geene.

• donderdag van 10.30-11.30 uur in
studio 1.
Parkeren is gratis! Een les kost € 1,-.
Heeft u een Stadspas met groene stip?
Dan worden uw lessen vergoed door
het Senioren Sport Fonds.

• dinsdag van 12.30-13.30 uur in
studio 1.

Geef u snel op bij Anouk Griffioen via
agriffioen@dynamo-amsterdam.nl of

Kom in sportkleding om de kleedruimtes te vermijden. Schoenenwissel
is mogelijk in de studio.

november 2020
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Ondernemers in Zuidas
De stadswijk Zuidas blijft zich
ontwikkelen. Dat klinkt voor
onze stichting Hello Zuidas als
muziek in de oren. Al jaren zetten wij ons in voor de levendigheid van Zuidas.
Wij kunnen ons voorstellen dat
u bij het woord Zuidas denkt aan
de hoge kantoorgebouwen in
de wijk. Maar wist u dat Zuidas
ook ruim 4.000 bewoners rijk is?
Voeg daar een bloemist, opticien,

bakker, apotheek en restaurants
aan toe en we kunnen spreken
van een volwaardige stadswijk.
Er zijn heel wat leuke plekken te
ontdekken in Zuidas. Vandaag
geven wij u vier voorbeelden.
Wilt u meer ontdekken? Neem dan
een kijkje op www.hellozuidas.
com of kom langs!
Lydia van den Wildenberg
(Hello Zuidas)
Foto’s: Pedro Stempels

Market 33, Calvin Choi
Margot Taal

Elk wat wils
Elke kok opereert vanuit zijn eigen ‘foodstand’, zijn eigen kleine
winkel als in een supermarkt,
waar bezoekers hun bestelling
plaatsen. Je kan daar ter plekke
aan tafel, in de gemeenschappelijke ruimte tussen de stands in.

Een muur om Zuidas?
Het lijkt voor mensen uit Buitenveldert net of er een soort muur om
Zuidas staat. Gelukkig zitten wij
net op de rand en daar profiteren
wij van. De jeugd komt ook wel
want die willen wel eens wat anders dan het fancy gebeuren. Niet
altijd een dure gin-tonic. Hier drink
je een biertje, ben je gewoon jezelf
en hoef je niet te laten zien dat je
geld hebt.

Hans Wamsteeker
Wij zijn op 10 augustus, in coronatijd
dus, opengegaan zegt Daniëlle Weeling. Zo’n lockdown, zoals toen
willen we niet, maar we hebben
geen keuze. Zuidas is dicht. Er
loopt niets over straat.
Wij zijn erg op de buurt ingesteld.
We zijn laagdrempelig en zeven
dagen in de week open. Er komen
al mensen uit Buitenveldert en dat
hadden we niet verwacht. Er is nu
iets normaals en betaalbaars in
Zuidas.
Hoe het hier normaal is weten
we niet want we zijn in corona
tijd open gegaan. De opstelling in
de zaak die we nu hebben is voor
ons normaal. We zijn heel warm
ontvangen en sommige mensen

Kwaliteit
Uit eten met een paar familieleden, vrienden, collega’s? Calvin
Choi kent het nog goed uit de tijd
dat hij bij een groot bedrijf werkte. Wat gaan we doen: Mexicaans,
Italiaans, sushi? Zeg het maar.
Geheid dat iedereen iets anders
wilde. Om dat op te lossen heeft
hij een ‘foodcourt’ opgericht,
Market 33 (www.market33.nl).
Sinds augustus 2016 is het op de
Zuidas gevestigd. Het concept is
uit Amerika overgenomen, zegt
hij, maar Market 33 is geen plaats
voor fastfood. Een team van koks
uit tien verschillende keukens bereidt er onder één dak ieder zijn
eigen verse maaltijd. Ieder van
hen wokt en bakt niets anders
dan zijn specialiteit -de standhouder van Ramen Ramen houdt zich
aan zijn Japanse cuisine en waagt
zich niet aan Vietnamees, Thais of
Surinaams. Dat laat hij over aan
zijn collega-standhouders. Op die
manier is kwaliteit gegarandeerd,
legt Calvin uit.

Wurst & Schnitzelhaus, Daniëlle Weeling

komen twee keer in de week. Dat
komt ook door onze Buurtactie.Een
lunchspecial Schnitzel, patat, sla en
een kopje koffie, thee of een frisdrankje. Voor € 10,95. Daar komen
veel mensen op af. We klagen niet,
ondanks alle maatregelen zijn we
goed bezet, vooral in het weekend.

We gaan Halloween en het Sinterklaasfeest doen. Ook tweede Kerstdag met iets speciaals. Samenwerken met het Huis van de Wijk. Bij
ons lekker komen bingoën. We zijn
voor iedereen toegankelijk. Hier
ben je voor € 12,50 klaar en dat is
goed in deze tijden.

Zuidas Apotheek, Daan Jansen
Margot Taal
Sommige klanten nemen hun
buit liever mee naar huis of kantoor. Er zijn twee bars, een koffiestand. Inderdaad voor elk wat
wils, nooit meer onenigheid over
wat het worden zal.
Postcode 1082
Aanvankelijk trok Market33
vooral bewoners en werkenden
van de Zuidas. Zo langzamerhand breidt de klandizie zich uit,
wordt de veelzijdigheid in bredere kring bekend. Jong en oud
komt hier eten. Trouwens, al blijf
je thuis, -met corona weet je het
maar niet- drie eters mag je nog
ontvangen tijdens schrijven van
dit stukje. De vraag wat het zal
worden, blijft even actueel: taco,
salade? De Boelegracht hoeft
geen barrière op te leveren, in
postcode 1082 en 1083 wordt uw
maaltijd thuisbezorgd:
www.market33.nl.

Met een digitaal medicatiedossier
hoef je niet vlakbij een apotheek te
wonen, vertelt Daan Jansen, hoofdapotheker op de Gustav Mahlerlaan (www.zuidasapotheek.nl).
Op hun eigen computer kunnen
artsen, patiënt en apotheker die allemaal inzien, wanneer de patiënt
daar toestemming voor geeft. De
Zuidas Apotheek lijkt misschien
ver van Buitenveldert, hemelsbreed
stelt de afstand weinig voor, zegt
Jansen. En digitaal is afstand van
geen belang.
Druk, druk
Voor bewoners van de Zuidas is het
handig om vlakbij een apotheek te
hebben, een antibioticumkuurtje is
snel opgehaald. Dat geldt ook voor
werknemers daar -altijd druk, druk.
Wie een enkelvoudig medicijn inneemt voor de lange duur – anticonceptiepil, astmamedicijn- heeft

baat bij service van de Zuidas Apotheek. Die levert ze desgevraagd
op naam af op kantoor. Na overleg
met gebruikers over het dossier
kan de apotheker bijhouden wanneer er een herhalingsrecept moet
worden uitgeschreven, neemt hij
contact op met de arts en houdt
patiënt/gebruiker op de hoogte.
Zorg uit handen
Veel wat oudere patiënten gebruiken niet één enkel medicijn, maar
een aantal tegelijk. Voor hen betekent de regie van de Zuidas Apotheek een enorme verlichting van
hun heen en weer bellen met (de
assistent van) nu eens de huisarts,
dan weer longarts, hart- of vaatarts en in de wacht worden gezet.
Daan Jansen zegt: dat de patiënt
zelf overal achteraan moet jagen,
is tegenwoordig niet meer nodig.
Onze apotheek denkt mee vooruit,
over verenigbaarheid van medicijnen, bijwerkingen, alternatieven,
tot hoelang de voorgeschreven

voorraad strekt of het tijd wordt
voor herhaling. Die zorgen nemen
wij de patiënt uit handen. De apotheek stemt met huisarts en andere artsen af, bundelt de levering
tot zo min mogelijk momenten.
We brengen het pakket aan huis
wanneer patiënt dat wil. Dat er
een De Boelelaan of – gracht ons
fysiek van Buitenveldert scheidt,
doet er niet toe.

XO Optics, Maarten Christiaan
Hans Wamsteeker
Ik spreek met Maarten Christiaan
en Lucas Verhalen in XO Optics,
Gustav Mahlerlaan 39. We hadden
een ongelukkige start op 4 juni, zegt
Maarten. We hadden zulke mooie
plannen gemaakt. We weten niet
hoe Zuidas was voor corona maar
wat we van mensen horen klinkt
geweldig.
We hebben wel enige aanloop van
mensen maar we hebben nog te
weinig bekendheid.

We houden het hoofd boven water maar we missen tienduizenden
mensen. Dat we nog geen ritme in
de zaak hebben maakt ons soms
onrustig. We zijn nu vijf maanden
open. We zien zo’n 20% bezetting
op de kantoren. Het is zowat uitgestorven.
Als er vier mensen komen waarvan
er twee een mooie bril kopen dan
hebben we een aardige dag. Maar
laatst kwam er een dame uit de
Vondelparkbuurt die van ons gehoord had.

Volle bak
Buitenveldert is voor ons interessant. Mensen daar zullen ons weten
te vinden.
De plint in Zuidas zit vol, in de Valley komt geen opticien en in de toekomst wordt Ravel ontwikkeld.
Je merkt dat bedrijven de mensen
weer op kantoor willen hebben.
Het zal niet meer 100% worden
maar veel afdelingen willen terug.
Als het virus voorbij is, de kantoren weer vol zijn dan wordt het hier
volle bak.
Er zijn weinig gebieden waar zoveel

mensen wonen en werken op zo
weinig vierkante meters
We hebben heel veel vertrouwen in
deze locatie. Voor ons is investeren
in naamsbekendheid de uitdaging.
Hoe fijn is het als straks de mensen die contactlenzen dragen even
binnen lopen om een vloeistofje te
halen.
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De Kastelenstraat en zijn vier pleintjes
spullen voor de baasjes. Tenslotte een
Yoga school. Een logische volgorde,
want beweging en geestelijke balans
zijn goed voor zowel mens als dier.
Aan de zijkant zit een ‘Lieve tandarts,’
wat doet vermoeden dat in het vak
ook andere karakters te vinden zijn.
Het derde plein, beeld Waterbuffels,
heeft een restaurant met de poëtische
naam Rozengeur.

Ferry Wienneke
Het begin van de wijk is vlakbij en
nog steeds te zien.
De eerste paal van Buitenveldert werd
op 2 december 1957 geslagen, maar
stond nimmer onder een huis. Stadsmeester van Eesteren wilde woongenot combineren met veel groen, en
dat is hem aardig gelukt. De woonblokken zijn zo gerangschikt dat ze
hofjes vormen met soms een speelrek
of een glijbaan.
Dichtbij liggen twee parken en twee
lanen, de laatsten geflankeerd door
bomen. De straat is voorzien van
geveltuintjes, die in stijl flink van elkaar verschillen. Heeft elk tuintje zijn
eigen hovenier? Het blijft een mysterie. De straat wordt onderbroken
door vier pleintjes met dorpse sfeer,
verfraaid met beelden en bankjes. Er
zijn naast de winkels voor eten en
drinken kappers, restaurants en nog
wat diversen.
Op het eerste pleintje gerekend vanaf het oosten, die met het beeld de
Gewichtheffer, is de super meteen
ook de grootste. Het is daar bedrijvig,
met achter in een postkantoor waar
vlijtig met pakjes wordt geschoven.
Vaak is het zoeken, want o, wat zijn

De bakker doet goede zaken met
lokale producenten, waaronder de
schooltuintjes aan de Kalfjeslaan.
Daar maken Buitenveldertse bijen
honing die waarschijnlijk wordt geconsumeerd door Buitenveldertse
kinderen. Een mooi voorbeeld van
circulaire economie.

Beeld ‘Rustende vrouw’ aan de Kastelenstraat

we daar toch mee bezig. In het midden van het plein kun je kleding laten
herstellen en terloops genieten van
een collectie antieke naaimachines,
in de 19e eeuw kostbaar want onderdeel van de industriële revolutie.

Een ambachtelijke schoenmaker en
een bloemenstal maken het aanbod
compleet.
Op het tweede, beeld Rustende
vrouw, is een dierenkliniek gevestigd met aanpalend een winkel met

Verder naar het westen staan woonblokken met boxen, waardoor de
hoofdingangen zijn voorzien van
trappen, voor deze buurt een stijlbreuk. Op het vierde plein is het te
verwachten beeld vervangen door
rotsblokken. Hm, tja, misschien was
er geen geld meer of zo. Hier zitten
speciaalzaken voor eten en drinken,
die veel vaste klanten zullen hebben.
Maar in dit moeilijke jaar moet elke
winkel buffelen.
De straat loopt nog even door en eindigt dan abrupt. Van Eesteren zou wel
tevreden zijn geweest.

houten gebouwen ter wereld. Het
ligt in het verlengde van de Gustav
Mahlerlaan en is de as van de nog
te bouwen woonwijk Ravel. Door
deze ligging kunnen we straks de
toren met schuine vlakken aan de
boven- en onderzijde al zien vanaf
de Parnassusweg. Het wordt een
zeer duurzaam gebouw, waarbij extra
aandacht wordt besteed aan het binnenklimaat. Er komt een dakterras
met bomen en ander groen. Het begin van de bouw is gepland in 2022.

Het coronavirus is nog steeds actiever dan we willen. En dan moet het
gewone griepseizoen nog komen.
Het is vooral belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt.
Van de kantoren op Zuidas wordt gevraagd dat ze hun medewerkers zoveel mogelijk thuis laten werken. De
voordelen van zoveel thuis werken
zijn dat er geen reistijd is, minder
verkeer en minder files, en voor sommigen een wat flexibeler dagindeling. Maar sommigen missen hun sociale werkomgeving, kunnen minder
goed werk en privé scheiden en voor
gezinnen met schoolgaande kinderen was het sluiten van de scholen
en het verzorgen van thuisonderwijs
een uitdaging.
Nu door het thuis werken de kantoren zoveel leger zijn, verwachten
sommigen dat in de toekomst veel
meer dan vroeger thuisgewerkt zal
worden en er ook minder vraag zal
komen naar kantoorruimte. Op Zuidas zien we dit nog niet gebeuren. Er
zijn plannen voor nieuwe kantoorgebouwen in een deel van Zuidas dat
een beetje verborgen ligt in de buurt
van Station RAI.
Het deelgebied heet Vivaldi. Daar
staan al de torens van Ernst en
Young, het EMA-kantoor (Europees
Medicijnen Agentschap) en het van
der Valk hotel. Tussen de twee laatstgenoemde gebouwen ligt kavel 13.

We zullen zien of deze gebouwen
er binnen afzienbare tijd komen of
dat het virus alsnog roet in het kantooreten gooit. Let voor de nieuwste
ontwikkelingen op de website van
het Bewonersplatform Zuidas, www.
bewonersplatformzuidas.nl en abonneer u op de gratis weekberichten.

Daar komt een nieuwe toren van 85
meter hoog en 30.000m2 oppervlak.
Het wordt een langwerpig gebouw
met een deel laagbouw dat er geheel
anders zal uitzien dan de bestaande
gebouwen. Vanuit de hoogbouw kun
je naar de stad kijken. Langs de A10
is een ventweg die Spoorslag heet en
bestemd is voor de bevoorrading en
een inrit van de ondergrondse parkeergarage.

gebouw moeten publieksfuncties als
kleinschalige bedrijven en horeca komen. De verschillen in bouwstijl zien
we overal in Zuidas: een mengelmoes
van architectonisch geheel verschillende gebouwen. Dit is met opzet zo
gedaan, zodat ieder gebouw een eigen
stijl vertegenwoordigt. De vraag is wel
of de samenhang en eenheid in de
wijk niet lijdt onder dit streven naar
zichtherkenning.

Er komen parkeerplaatsen voor het
EMA-gebouw, waar zoveel haast mee
was dat er geen tijd was voor een eigen parkeergarage. In de plint van het

Een tweede opvallend plan is de
bouw van een houten kantoortoren
aan het einde van de nieuwe Maurice Ravellaan. Een van de hoogste

Opvang
ongedocumenteerden
Hans Wamsteeker
In de week van 26 oktober wordt de
opvang voor ongedocumenteerden
aan de van Leijenberglaan in gebruik
genomen.
Bij de laatste vergadering van de begeleidingscommissie kwam de vraag
op of deze mensen wel genoeg te
doen hebben. Alle programma’s worden teruggeschroefd in verband met
de coronamaatregelen. Wel is er genoeg huishoudelijk werk, telefoneren, tv en spelletjes. Sommigen gaan
Engels leren. Ook kunnen zij bijdragen leveren aan projecten.
Op 7 oktober was er een voorschouw.
Alles ziet er heel hygiënisch uit. In
verband met Covid worden er extra
schoonmaakmaatregelen getroffen.
Er is ruimte voor de buurt om initiatieven te ontwikkelen maar door corona wordt dat wel moeilijk.
Een ontmoetingsmoment voor bewoners en omwonenden is er voorlopig niet. Zo gauw als de richtlijnen
dit toelaten, zal het er komen.

Hulp geven?
Hulp nodig?

Nog meer kantoren op Zuidas?
Cisca Griffioen

november 2020

• Vindt u het leuk om af en toe een
boodschap voor een wijkbewoner te doen? Neem dan contact
op met de coördinatoren voor een
kennismakingsgesprek. Tel: 0206447113 of per mail: coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl.
• Heeft u hulp nodig bij bijvoorbeeld
boodschappen doen, vervoer of een
klusje? Of zou u willen deelnemen
aan de telefooncirkel voor dagelijks
een contactmoment als aan de pols ?
Iedereen in Buitenveldert en Zuidas
kan bij ons aankloppen. Aanvragen
via meldpost, op werkdagen bereikbaar van 9.00-13.00 uur op tel: 0206444044.
Algemene Hulpdienst Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112 -1082 LP Amsterdam

medisch pedicure
enAmstelveen,
voetreflexoloog
Koen van Oosterwijklaan
36, 1181 DT
tel.: 020 - 66 101 97
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
WWW.PEDICUREANNEMIEK.NL
Openingstijden ma-, di-, wo-, do- en za 08:30 - 18:00 uur, uitsluitend op afspraak

november 2020
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KORTAF

in Buitenveldert
zij ook in het bezoeken van beurzen en museumtentoonstellingen, zoals van Jan Cremer en David
Hockney, in muziek of iets wat zij ergens ziet. Haar
aangeboren gevoel voor kleur is bijzonder belangrijk in haar schilderijen. Wanneer Riky iets nieuws
wil uitproberen maakt ze een proefversie op klein
formaat en wanneer ze daarover tevreden is gaat
ze over op een groot formaat. Soms maakt ze een
ondertekening, maar meestal werkt ze volgens
haar gevoel en ideeën rechtstreeks op het doek.
Riky houdt zich tevens vanaf haar jeugd bezig met
fotografie, waardoor ze op een andere manier naar
dingen kijkt, hetgeen ook weer van invloed is op
haar schilderkunst. Zij heeft altijd aandacht voor
de dingen om haar heen, vlinders en kleuren en
noemt zichzelf een color-addict.

Gerdi Wind
Inspiratie vind ik overal
Het is een mooie zaterdagmiddag wanneer ik op
bezoek ga bij schilder Riky van Deursen. Zij ontvangt me hartelijk in haar woon/werkruimte vlak
bij de Buitenveldertselaan, waar ze 6 jaar geleden
vanuit Utrecht kwam wonen en waar ze zich helemaal thuis voelt. Momenteel gaat ze niet dagelijks naar haar werk in Utrecht, maar werkt thuis
aan haar werktafel met uitzicht op haar tuin met
veel bomen, struiken, bloemen en vogels. Daarna
maakt ze zo snel mogelijk weer plaats voor haar
doek, penselen en verf en besteedt al haar vrije tijd
aan haar kleurrijke, abstracte en enigszins impressionistische schilderijen.

Kleur
Riky is autodidact en heeft zich in een luttele 7
jaren bekwaamd in materiaal- en kleurgebruik
en compositie. Soms volgt zij een workshop op
internet om haar blik te verruimen en met verschillende technieken en gereedschappen, zoals
het paletmes, te experimenteren. Inspiratie vindt

foto: Gerdi Wind

De natuur en de seizoenen zijn heel belangrijk als
inspiratiebron. Riky maakt gebruik van acrylverf en
legt haar doek plat op tafel zonder gebruik van een
ezel. Ongeveer 20 jaar geleden kwam zij door een
vriendin in aanraking met encaustiek (wasschilderen met op bijenwas gebaseerde verf, die verwarmd
door een strijkijzer wordt gebruikt). Dit heeft zij jaren met veel plezier gedaan tot zij, alweer door een
vriendin, het schilderen met acrylverf ontdekte en
daar tot heden zeer enthousiast mee bezig is.

Riky van Deursen met een impressie van het Amstelpark in
de sneeuw

Exposities en internet
Er zijn veel tentoonstellingen in binnen- en buitenland waaraan Riky deelneemt, zoals in Rome
en Barcelona, maar ook in het Boven-IJ ziekenhuis
in Amsterdam. In onze eigen wijk is haar werk o.a.
te zien geweest in het Huis van de Wijk. Helaas
zijn er momenteel minder exposities in galerieën,
maar Riky maakt goed gebruik van de mogelijkheden voor online tentoonstellingen, vaak gecombineerd met werk in de galerie en bijv. schermen
in de etalage (Art Gallery Rome) of een scherm
op het C.S. in Zürich. Zij geniet al bekendheid bij
verschillende online galeries, zoals Saatchi Online
Gallery, die haar belangen behartigt. Ondanks de
huidige situatie kan zij gelukkig gewoon doorgaan
met het maken en tonen van haar werk.
Vanaf januari 2021 is haar werk te zien in de gangen van het Amstelland ziekenhuis in Amstelveen.
Zie ook: www.rikyart.nl, Facebook en Instagram
(rikyvandeursen)

Puur Natuur –
Expositie Kunstgroep Buitenveldert

De foto van Pedro Stempels geeft een
karakteristiek beeld van deze kleurrijke
groep kunstenaars. De energie spat van
ze af. Daar kunnen we wel wat van gebruiken in deze barre tijden! Terwijl de
wind en regen ons de herfst induwen
kunnen we in het Huis van de Wijk
genieten van de rust van schilderijen,
zeefdrukken, lino’s, foto’s en tekeningen. Het thema ‘Puur Natuur’ verbindt
de verschillende technieken en biedt
troost en schoonheid aan ons kijkers.
Vanaf half november tot eind december
in het Huis van de Wijk, op openingstijden. Meer informatie vindt u op www.
kunstgroepbuitenveldert.nl
Zet in april je straat in bloei met tulpen

Prijsuitreiking Schrijfwedstrijd
Gerdi Wind
Anders dan andere jaren heeft de
prijsuitreiking van de door Kunstgroep Buitenveldert georganiseerde schrijfwedstijd Puur Natuur
niet plaatsgevonden tijdens het
kunstcafé in het Huis van de Wijk,
maar in zeer besloten kring elders.
De hoofdprijs is gewonnen door Willa Wierckx, zij ontving uit de handen
van de jury een speciaal bij haar gedicht door Gerdi Wind vervaardigde
ets/aquatint. De kunstgroep sprak
haar waardering uit voor de inzet
en onkreukbaarheid van jurylid Pom
Wolff met een ets van dezelfde kunstenaar. Het was een close finish met

het gedicht van Anton Meester, die
een door Ienke Damsté gemaakte linoprint ontving.
De jury (Pom Wolff en Gerdi Wind)
heeft zich met veel plezier door inzendingen uit de wijk, maar ook uit
Friesland en België gebogen en kwam
unaniem tot deze conclusie.

Al zin in tulpen? In het kader van
het Tulp Festival schenkt Amsterdam
Tulip Museum 5.000 bollen van de
mooie, stoere, tulp ‘Flair’ om in geveltuintjes te planten, in een pot op straat
of op het balkon aan de straat, of rond
bomen in de straat. Per postadres is
een gratis pakketje met 50 bollen beschikbaar. Stuur een e-mail naar info@
tulpfestival.com met naam, adresgegevens en foto van de plek waar u de tulpen gaat planten. Voorwaarde is dat ze
zichtbaar zijn voor iedereen in de straat.
Na bevestiging per e-mail kunt u de tulpenbollen ophalen bij Amsterdam Tulip
Museum op de Prinsengracht 116. Het
Tulp Festival is een initiatief van tuinontwerper Saskia Albrecht, in samenwerking met de gemeente Amsterdam,
stadsdelen, (Biz)ondernemers- en winkeliersorganisaties, bedrijven, hotels en
musea. Ga naar www.tulpfestival.com,
Facebook: tulpfestivalamsterdam en
Instagram: @tulpfestival.

De gedichten, het juryrapport en
een foto impressie kunt u vinden op
www.kunstgroepbuitenveldert.nl, op
de website van Kunstgroep Buitenveldert en op de website van Pom
Wolff, www.pomgedichten.nl

Foto: Ienke Damsté

Uw lokale kennis in Buitenveldert!
• Verkoop begeleiding
• Aankoop begeleiding
• Aan- en verhuur van woningen
en appartementen
• Taxaties voor alle geldverstrekkende
instanties en NWWI

www.buitenveldertmakelaardij.nl
post@buitenveldertmakelaardij.nl
(020) 419 92 96

Interesse om ons kantoor in te schakelen, bel voor onze lage tarieven!

A.J. Ernststraat 731

Tel: 020 - 644 10 61

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

Jubileumboek
korfbalvereniging
Oranje-Nassau
De Amsterdamse korfbalvereniging
Oranje-Nassau bestaat (ruim) honderd
jaar en die geschiedenis is vastgelegd in
een boek: https://www.oranjenassau.
net/wp/oranje-nassau-in-een-boek/
De lange geschiedenis heeft de vereniging
uiteindelijk richting Buitenveldert gebracht.

AGENDA NOVEMBER
Maandag
Fotogroep op 9 november
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

UITGELICHT
Huis van de Wijk Buitenveldert is de ontmoetingsplek
van en voor bewoners in Buitenveldert.
Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam
(tegenover het Gelderlandplein).
Programma coördinator: Wilt u een activiteit opzetten,
neem contact op met de Programma Coördinator Carla
Lantinga; c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl, tel. 06-37 31

Driegangen diner op maandag 23 t/m vrijdag 27
november
17.00 - 19.00 uur. Onze vrijwilligers serveren van maandag
t/m vrijdag een diner, geheel volgens de geldende coronaregels.
Hierdoor kunnen we 8 gasten per avond ontvangen. Om zoveel
mogelijk bezoekers blij te kunnen maken, kunt u voor 1x per week
deelnemen. Meld u aan per mail bij info@hvdwbuitenveldert.nl en
06-151 66 036. Kosten: € 8,00 incl. consumptie.

Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA
10.00-13.00 uur. Bel vooraf met: 020-530 12 11 of
www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.
Sociaal Loket
13.30-16.30 uur. Maak eerst een afspraak via: 020-255 29 16,
www.amsterdam.nl/sociaalloket.
Vriendenkring
20.00-21.00 uur. Info: Truus Engels via 020-616 26 97 of
truusengels13@gmail.com.
Financieel Café Puur Zuid
Bel vooraf voor afspraak met: 020-2359120 of
schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

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.
(Weekend: bij een geplande activiteit, zie agenda)
Receptie: 020-64 22 835. Tel. zaalverhuur: 020-8915272.

Woensdag

E-mail: info@zaalverhuurbuitenveldert.nl

Culturele Uitgaansclub op 4 november

(tijdelijk kan het antwoord iers langer duren)

19.30-21.30 uur. Vooral voor culturele actieve 55+ inwoners van Zuid.

Kantoor WOCB: info@hvdwbuitenveldert.nl,

Samen culturele uitjes bespreken en in kleinere groepjes doen, sporten, eten enz., en nieuwe vrienden maken. Entree: lidmaatschap van de

www.hvdwbuitenveldert.nl.

Culturele Uitgaansclub is gratis en vanaf 23 jaar. Info:
willydeweerd@live.nl.
Buurtrestaurant op 18 november

Deze agenda is onder voorbehoud.
Gewijzigde maatregelen kunnen
leiden tot wijzigingen. Wat betekenen de
coronamaatregen voor u als bezoeker?
• Houdt 1,5 meter afstand in het hele gebouw
• Activiteiten of bijeenkomsten op afspraak
Bij binnenkomst:
• Handen desinfecteren
• Registreren van naam en contactgegevens
• De leiding van de (gehuurde) activiteit zorgt
voor een gezondheidscheck
• Neem plaats op een vaste plek, dan mag het
mondkapje af
• In het gebouw, de gangen, toilet en bij lopen in
de zaal verplicht een mondkapje
Het Huis van de Wijk zal bij niet naleving van de
huisregels activiteiten of de verhuur schrappen.

17.30-19.00 uur. Inloop vanaf 16.30 uur en nazit in het café. Kosten:
Gymnastiek 65+
11.30-12.15 uur. Info: 020-886 10 70 of kijk op
www.mbvo-amsterdam.nl.

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

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

Zie voor details onder Maandag.

Koersbal
13.00-15.00 uur. Info: Mw. B. Veltman op 020-442 04 95
Engelse Lessen
15.30 – 17.00 uur. Info en aanmelden bij justinakiss@icloud.com,
tel. 020-6735654.

Dinsdag
Driegangendiner in het Café op 24 november
Zie voor details onder Maandag.
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.

corona is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Driegangen diner op 25 november
Inloop ‘De Buurvrouw’
11.15 – 12.45 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn
voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht leeftijd. Omwille van
onze veiligheid werkt de Inloop De Buurvrouw deze maand met bezoek
op afspraak. We ontvangen u graag, alleen op kleinere schaal. Daarom
hanteren we de twee tijden. Geeft u zich op via: 06 -151 660 36.
Gastvrouwen Nel, Pauline, Heleen, Carla en Thea staan garant voor
gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze serveren ook lekkere
koffie. Deelname is gratis.
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.

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.

Tenslotte
• In de grootste zaal kunnen maximaal
24 personen (op 1,5 meter)
• Het café is gesloten.
Met elkaar beschermen we elkaar!
Jerry Straub (voorzitter WOCB)
Ukelele- & gitaarles
18.00-21.00 uur. Les van 45 min. Info: Ron Riedijk via
rriedijk@hotmail.com of 020-6449936.

Donderdag
Driegangen diner op 26 november
Zie voor details onder Maandag.
Yoga voor 55 + vrouwen op basis van mindfulness
10.15 uur - 11.15 uur. Een milde, zachte, bevrijdende vorm van yoga
voor meer ruimte, flexibiliteit en zelfcompassie. Info: 06 44079906 of
anjatimmerm@gmail.com.

Het Palet, Aquarel en Gouache
10.30 – 12.30 uur. Info Barbara J. de Vries, tel. 06-26012792,
basiajedska@gmail.com.
Bridge-inloop
13.30 - 16.30 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50.
Per paar aanmelden.

Sunday Sounds met Mainstream Combo
olv Ron Riedijk op 29 november
Kom muzikaal genieten van het Mainstream Combo. Het repertoire
omvat songs uit het American Song Book: ballads, bossanova’s en
up-tempo nummers. Tijd: 15.30-17.00 uur. Toegang vrij, wel
ALLEEN na reservering op op 06 - 151 66 036.

Inloop ‘De Buurvrouw’
11.15 – 12.45 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht leeftijd. Omwille
van onze veiligheid werkt de Inloop De Buurvrouw deze maand met
bezoek op afspraak. We ontvangen u graag, alleen op kleinere schaal.
Daarom hanteren we de twee tijden. Geeft u zich op via: 06 -151 660
36. Gastvrouwen Nel, Pauline, Heleen, Carla en Thea staan garant
voor gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze serveren ook lekkere koffie. Deelname is gratis.
Spreekuur GGZ coach voor vrijwilligers & professionals
10.00-13.00 uur. Bel vooraf met: Moni Hanasbei, 06-26 63 35 46 of
mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl
Tekenen/schilderen met Lydia Bakker
13.00-15.30 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.

Zangkamer
14.00-15.30 uur, inloop: vanaf 13.30 uur. Kosten: € 6,- per maand.
Info: 06-85022144.

Zaterdag
Het Repair Café Buitenveldert op 14 november
13.00-16.00 uur. Voor reparatie, goed advies of drankje aan de bar.
Entree: gratis.
Knoop eraf of naadje los? Ook kleine naaiklusjes kan het Repair
Cafe doen.
Uw mondkapje van uw eigen stof? Neem uw stof mee en het
Repair Cafe maakt uw mondkapje. Benodigd: 2 stukken stof (2
zakdoeken ofwel 2 A4-tjes formaat groot, dikte zoals een overhemd,
100% katoen!), elastiek is aanwezig.
Wij zoeken nog een handige vrijwilliger met een set gereedschap
die ons team wil komen versterken. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36 of repaircafebuitenveldert@gmail.com.

ELKE WEEKDAG op openingstijden
Expositie door Kunstgroep Buitenveldert: Puur Natuur
half november tot eind december
Schilderijen, zeefdrukken, lino’s, foto’s en tekeningen met thema
‘Puur Natuur’. Meer informatie op www.kunstgroepbuitenveldert.nl.
Zie ook het artikel elders in deze wijkkrant.

Sociaal Loket
13.30-16.30 uur. Maak eerst een afspraak via: 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
Zenmeditatie
19.30 – 21.15 uur. Info en aanmelden: Bas van Dijk via 0640737471 of www.zenbuitenveldert.com.

Expositie: Een zee van portretten - ook nog in november
Pauline Mulder-Koeleman kennen we van de Algemene Hulpdienst
Buitenveldert, maar zij is ook een hartstochtelijk schilder. Portretten
van mensen en dieren, maar ook impressies van de zee en de golven.
Als u het leuk vindt, leidt zij u graag langs haar werk om uitleg te
geven. U kunt in dat geval een bericht achterlaten bij de receptie (642
28 35) of een mailtje sturen: pmulderkoeleman@gmail.com.

Zondag
UITGELICHT

Vrijdag
Vrijdag Café concert op 6 en 20 november
15.30 – 17.00 uur. Een gezellige middag! Op 6 november met
Combo Muziekmenu met muziek uit de jaren ‘50-’70. Op 20 november verzorgt Peter Marnier de muziek. Alles volgens de corona regels.
Toegang gratis, ALLEEN na reservering op 06 - 151 66 036.
Info: info@hvdwbuitenveldert.nl.
Driegangen diner op 27 november
Zie voor details onder Maandag.
! Woon
9.00-11.00 uur. Info: 020-5 230 130 of zuid@wswonen.nl,
www.wooninfo.nl.

Toekomstmuziek: De Favorieten van Willem Brons op
8 november
In de serie Toekomstmuziek van het Huis van de Wijk Buitenveldert
is Willem Brons inmiddels een graag geziene gast. Hij speelt bij ons
werk van twee van zijn lievelingscomponisten: Mozart en Schubert.
In verband met de huidige omstandigheden kunt u alleen komen
luisteren als u vooraf heeft gereserveerd. Dit kunt u doen op:
info@hvdwbuitenveldert.nl of via 06 151 66 036. Vermeld u in
beide gevallen alstublieft uw naam en telefoonnummer.
Concert 1: de zaal is open vanaf 11:30 uur, het concert is van
12:00 tot 13:00 uur. Concert 2: de zaal is open vanaf 13:30 uur,
het concert is van 14:00 tot 15:00 uur.
Neemt u een mondkapje mee?
Op de gangen is dit in elk geval verplicht.
Entree: € 10,00.
Info: info@hvdwbuitenveldert.nl,
06 151 66 036.
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In Beeld

Clara Piek, vrijwilligster Merkelbachschool

Een team waar ze niets dan lof voor
heeft: zulke leuke jongen mensen,
met zoveel inzet en nieuwe ideeën.

Margot Taal
Clara Piek gaf haar baan in het
onderwijs op toen ze haar kinderen kreeg. Maar toen eenmaal haar
jongste naar groep 1 ging van de
Merkelbachschool, begon het weer
te kriebelen. Al snel werkte ze er,
als groepsleerkracht, zorgcoördinator en remedial teacher. In 2017
ging ze met pensioen en regelde
met school dat ze daar als vrijwilligster zou helpen.
Leerlingen en team
Sindsdien begeleidt ze op maandag- en donderdagochtend leerlingen met een achterstand in
rekenen of lezen -een enkeling is
zijn of haar klas ver vooruit, maar
ook dat vergt extra begeleiding. Dat
vindt ze het leukste op school: met
kinderen werken en in een team.

Rekenen en lezen
Twee keer per jaar test Clara met een
citotoets de leesvorderingen van elke
leerling afzonderlijk -zo’n honderdvijftig al met al. Kinderen met een
achterstand in lezen worden veelal
door Clara geholpen, meest leerlingen met dyslexie. Hun leesniveau
loopt uit de pas met hun andere
prestaties. De kinderen die ze met
rekenen helpt hebben soms dyscalculie, hun rekenachterstand steekt af
bij hun overige vorderingen.
Stap voor stap
Hoe ze zulke kinderen helpt? Ze
probeert altijd een leuke sfeer te
scheppen. Laatst bijvoorbeeld
kwam een jongetje binnen met
een zak beukennootjes en eikeltjes.

Clara Piek

Op stap met de Minibus
Vindt u het gezellig om met een
klein groepje mensen activiteiten
te bezoeken? Bent u slecht ter been
of ziet u op tegen zelfstandig reizen? 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 chauffeur Albert u weer naar
huis. Stok of rollator kunnen ook mee.
Consumpties of toegangskaartjes zijn
voor eigen rekening. Kunt u s.v.p. uw
bijdrage in een envelopje aan Albert
geven, zodat u beiden afstand kunt
houden?
Let op!
Aanmelden: u gaat alleen mee als
u niet verkouden bent (of recent geweest), geen koorts heeft of andere
klachten die verband zouden kunnen
houden met COVID-19. U volgt natuurlijk de aanwijzingen van Albert
op over uw plaats in de bus. U wordt
bijtijds gebeld als de omstandigheden
zich wijzigen. Telefoonnummer in corona-tijd: 06 – 151 660 36.
Nieuwe tijden, nieuwe kansen!
Ook deze maand plannen we 4 keer

Clara vroeg waar hij die had verzameld, wat hij ermee wilde doen en
gaandeweg maakte ze een opstap
naar het lezen. Het maakt hem dan
niet veel meer uit, zegt ze, dat zijn
klasgenootjes al mogen spelen terwijl hij nog aan het lezen is.
In zo’n stemming leert Clara een
kind dat spellend leest dat in stilte te
doen. Heb je het woord? Wanneer
hij de reeks letters in zijn hoofd tot
woord gevormd heeft, mag hij het
uitspreken. Zo coacht ze elke stap.
Bij rekenen maakt ze met taartpunten en taarten concreet wat breuken
zijn. Op een meetlat laat ze zien hoe
centimeters optellen tot decimeter
en tot meter.
Bij elke vordering in rekenen of
lezen beloont Clara haar pupillen,
met een compliment. Daar houd ik
trouwens zelf ook van, vertelt ze.
En zeg nou zelf, wie niet?

De Groengrijsbus
nenkoekje of lekker broodje eten. U
wordt samen gebracht maar gaat vanwege de veiligheid met uw tweeën aan tafeltjes zitten, die bij elkaar in de buurt staan.
Dinsdag 17 november:
Café ’t Wapen van Munster, De Rijp
Herkansing voor alle mensen die in oktober niet mee konden omdat de bus
vol was! In de “huiskamer” van De Rijp
zult u het zeker gezellig hebben met
een kop koffie of een lunch. Let wel:
het café gaat om 12:00 uur open, dus
u wordt wat later gehaald, tussen 10.45
en 11.30 uur.

een tochtje naar bekende en veilige plekken. Onthoud u alleen goed:
u bent verplicht om een mondkapje te dragen. Om het voor elkaar veilig te houden. Waar gaan we heen, als
alles goed blijft gaan?

november 2020

Vrijdag 27 november
Dagtocht Gezellig Gouda
Het mooie, gezellige Gouda heeft zoveel meer te bieden dan kaas, kaarsen
en stroopwafels. Neem alleen al de
historische monumenten die de parels
vormen van de middeleeuwse binnenstad. Echte toppers zijn de Waag
en het imposante 15eeeuwse stadhuis.
En de middeleeuwse Sint-Jan kun je
gewoon niet over het hoofd zien. Die
is met zijn 123 meter de langste kerk

van Nederland. De 72 gebrandschilderde ramen worden tot de mooiste
van de wereld gerekend. Gouda is ook
een stad om doorheen te dwalen met
gezellige hofjes en winkelstraten waar
u vast de mooiste decembercadeaus
op de kop tikt. Het Gouwe Havenkwartier met zijn grachten en de gratis toegankelijk museumhaven is een
van de best bewaarde geheimen van
Gouda. En u gaat natuurlijk niet naar
huis zonder die heerlijke stroopwafels
en de mooiste Goudse kaarsen om uw

Vrijdag 20 november:
lunch in De Voetangel

Vrijdag 6 november:
Markt en stadshart Amstelveen
Terug van weggeweest: boodschappen doen en lekker snuffelen in de
buitenlucht!
Vrijdag 13 november: Pannenkoekenhuis Boerderij Meerzicht, Amsterdamse Bos
In de oude, warme boerderij een pan-

In De Ronde Hoep, dat prachtige polderlandschap net buiten Amsterdam,
ligt De Voetangel. Voor u vroeger ook
een pleisterplaats na een lange fietstocht? Nu gaan we er alleen lunchen!

huis tijdens de feestdagen feestelijk te
verlichten.
eigenaren een goede bestemming voor
Nu de restaurants gesloten zijn zoeken
RIJBEWIJS KEURINGEN
DIRECT ONLINE BOEKEN VIA
www.voor-keur.nl

4 november 2020

2 december 2020

18 november 2020

16 december 2020

LOCATIE

Huis van de Wijk
Buitenveldert

Senioren keuring €40,00 | Groot rijbewijs €60,00 | Overige prijzen zie onze website

Digitale verwerking naar CBR | tel nr 085 0607065

Geldig: Vrijdag 27 november 2020
Prijs: € 15,Opstapplaatsen: De Mirandalaan,
Station RAI en Huis van de Wijk A.J.
Ernststraat
Voor informatie en boeken: https://
groengrijs.com/tochten-in-de-planning/
Geen internet? Meld u aan via 0645729511. Vermeld duidelijk naam
dagtocht, uw naam, telefoonnummer
en opstapplaats.
Deze tocht wordt mede mogelijk
gemaakt door Stadsdeel Zuid.

