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Ella Teunisse, gebiedsmakelaar 
in Buitenveldert: 
Het begin was: totale stilte in de 
wijk. Iedereen moest binnen blij-
ven. De Algemene Hulpdienst Bui-
tenveldert en de wooncorporaties 
gingen bellen met de vraag ‘hoe het 
gaat’. Er werd meteen zo veel mo-
gelijk digitaal gedaan. Denk aan het 
platform ‘Voor elkaar in Zuid’.
Mensen konden niet naar hun werk 
en meldden zich aan als vrijwilliger. 
Saamhorigheid. Een initiatief als 
Buurzaam Thuis, het kookproject 
bij mensen thuis. Een ramp brengt 
mensen bij elkaar. 

Een stevig netwerk
Je vraagt je af of je iedereen wel be-
reikt. Je bent afhankelijk van de or-
ganisaties, de sleutelfiguren en de 
actieve bewonersgroepen. Maar hoe 
gaat het met de mensen die niet in 
beeld komen? Ontmoetingsmo-
menten werden belangrijk. Vanuit de 
muziekkaravaan en de Boshalte met 
een gitaar onder een balkon staan. 
Alle zorg- en welzijnspartners, denk 
aan Dynamo en Puur Zuid, gingen 
als naaste collega’s samenwerken. 
Buitenveldert heeft best een stevig 
netwerk wat dat betreft. 

Verwarring en frustratie
Het leven kwam een paar keer weer 

Linda Schot, gebiedsmakelaar in 
Zuidas:
Iedereen moest thuis blijven en er 
kwamen veel telefoontjes van de in-
ternationals die wilden weten of ze 
nog wel naar hun thuisland konden. 
Daar hadden wij geen antwoord op. 
Normaal is alles wel geregeld maar 
nu was het zoeken. 

Het was fijn dat er op de web-
site van de gemeente antwoorden 
kwamen op de vragen die ik als 
gebiedsmakelaar binnen gekre-
gen had. Er werd ook wel laconiek 
gereageerd. ‘Ik heb Netflix aange-
zet en Albert Heijn komt straks de 
boodschappen brengen´. 
Maar de ondernemers in de plint 
van de torens die koffie verkochten 
waren heel erg gespannen. Er wo-
nen 4.000 mensen en er werken er 
40.000.  Hoeveel koffie kan je ver-
kopen aan die enkele bewoner?

Bewoners gingen een platform run-
nen waar iedereen kon zien waar je 
eten en koffie kon krijgen. Onder-
nemers werden ondersteund. Ge-
lukkig zijn er veel online tools. Maar 
hoe blijf je als gebiedsmakelaar de 
ogen in de wijk als je die wijk niet 
in kan? 

Best goed verenigd
De bewoners van de Prinses Irene-
buurt zochten meteen contact met 
elkaar. Mensen over wie men zich 
zorgen maakten werden in de ga-
ten gehouden. Boodschappen wer-
den gedaan.
Er zijn structuren zoals een VVE die 
normaal alleen over zakelijk din-
gen gaat maar die nu sociale taken 

op gang maar dan was er weer een 
lockdown en dat deed veel met de 
mensen. De scholen weer dicht.
Er kan weer niks. Gebiedsplannen 
konden niet uitgevoerd worden. 
Geen licht aan het einde van de 
tunnel. Ook bewonersinitiatieven, 
bewonersfeetjes, mochten niet. Dat 
gaf veel verwarring en frustratie. 

Nog wel wennen
Bijna alles mag nu weer. Maar het 
is wel wennen. Iedereen gaat nog 
steeds op 1,5 meter zitten terwijl 
dat niet meer hoeft. Buurzaam 
Thuis is afgesloten want de mensen 
kunnen weer naar de maaltijdvoor-
zieningen. Het is nog niet helemaal 
normaal.

Positief
Het groen en de parken van Buiten-
veldert werden intensiever gebruik 
tijdens corona. Het Ontmoetings-
eiland werd een vergaderlocatie. Er 
is nu het laagdrempelig ontmoe-
tingscafé op Goudestein waar je vier 
dagen per week naar binnen kunt 
zonder aan een activiteit te hoeven 
deelnemen. 
Corona werd ook ‘roeien met de 
riemen die je hebt’. Het is zaak te 
blijven letten op de mensen die we, 
door onder het balkon te staan, in 
beeld hebben gekregen.

overnam. Zorgen waren er over de 
internationals en mensen die niet in 
een fijne thuissituatie zitten.

Hello Zuidas deelde informatie met 
de ondernemers. De Green Busi-
ness club plande ‘Vraag-maar-raak’ 
lunches die weer doorgingen toen 
er wat ruimte ontstond. De structu-
ren bleken best op orde. Er kwamen 
subsidieregelingen. 

Schakelen
Zuidas voelt nog altijd de impact 
van het thuiswerken. Er is het PvdA 
voorstel de ABN-AMRO toren te 
transformeren tot woonruimte. Dat 
is interessant als mogelijke ontwik-
keling voor Zuidas want dat doet 
iets met het karakter van de wijk.
We gaan wel terug naar gewoon 
maar mensen hebben tijd nodig om 
te schakelen. Denk aan ontmoeten, 
openbaar vervoer en horeca. Thuis 
werken is mooi maar dan moeten 
de faciliteiten er zijn. 

Buitenruimte
We hebben gezien hoe belangrijk 
het is een buitenruimte te hebben 
die ontmoetingen mogelijk maakt. 
Ineens was het Beatrixpark super po-
pulair omdat er faciliteiten zijn. We 
moeten over de buitenruimte blijven 
nadenken. Een speeltuin hoeft niet 
alleen een speeltuin te zijn.

Er is de donderdagmarkt op het 
Gershwinplein waar je mensen kan 
ontmoeten. Als je buiten het sociale 
netwerk valt wordt de kloof allen 
maar groter op het moment dat je 
thuis zit. Sleutelfiguren in de wijk 
moeten we koesteren.

Ik spreek hierover met Ella Teu-
nisse, gebiedsmakelaar in Buiten-
veldert en Linda Schot, gebieds-
makelaar in Zuidas.

De eerste fase was ‘OK, het is lock-

down maar we zetten de schouders er  
onder’. Daarna kwam, met de twee-
de lockdown, de fase met ‘het wordt 
nooit meer wat’. 
In de derde fase, voor de vakantie, 
zagen we dat ‘er toch weer dingen 
gaan gebeuren’. En nu zitten we in 
de vierde fase waarin we weer ‘naar 
normaal gaan’.

Bouwen en verhuizen 

OBA-Gelderlandplein blijft en OBA 

Next komt, maar wanneer? Er wordt al 

jaren over gepraat maar iets concreets is 

er nog niet uit voort gekomen.  

Bij de VU zou filmhuis Rialto deze na-

zomer in première gaan. Het wordt na-

jaar of later. De nieuwe vestiging zal 

vier filmzalen bevatten. Ondanks de 

samenwerking van Rialto met de VU en 

cultuurcentrum De Griffioen is er nog 

geen filmhuis première geweest. Behalve 

een programma als smaakmaker voor een 

kort filmprogramma in de VU, let wel in 

een collegezaal helemaal niks bioscoop-

zaal, nog geen nieuws. Dat uitstel aan de 

bouw schijnt te wijten te zijn aan geldge-

brek. Een universiteit en een cultuurcen-

trum zijn tamelijk armlastig. Misschien 

moeten ze eens bij Advocaten De Brauw 

aankloppen voor een financiële injectie? 

De Brauw steekt namelijk met hebben 

en houden de straat over. De bloempjes 

bloeien altijd mooier aan de andere kant 

van de straat. Het geld klotst bij hen 

tegen de plinten, misschien kan de VU- 

plint een beetje meeklotsen.

Voorts is met de bouw begonnen van 

complex De Puls. Daarin komen niet al-

leen 200 woningen en 36000m2 kantoor-

ruimte maar ook een bioscoop met negen 

zalen. Zo beschikt Zuidas/Buitenveldert 

straks over 13 bioscoopzalen. 

Wat te doen met de nieuwe kantoorruim-

te plus de oude ruimte die vrijkomt? Im-

mers na corona hebben mensen de smaak 

van thuiswerken te pakken en ABN 

AMRO en ABP verlaten de Zuidas en 

De Brauw laat een kantoorgebouw achter 

aan de verkeerde kant van de straat. 

Zijn er al plannen om die lege kantoren 

om te bouwen tot woningen om de toe-

komstige bioscoopzalen en bibliotheken te 

vullen met publiek? 

Zielig is Amstelveen. Zij willen een nieu-

we bioscoop in winkelcentrum Stadshart 

opzetten, de oude voldoet kennelijk niet 

meer. Nu vreest Amstelveen de concur-

rentie op vijf kilometer afstand. 

Sneu voor ze.  

Julia

COLUMNCorona in Buitenveldert/Zuidas, hoe was dat?
Hans Wamsteeker      

Voor het programma van:
- De Amsterdamse Boekhandel
- De Kerken
• www.hvdwbuitenveldert.nl
• Wijkkrant à Wijkkrant actueel
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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 Wienneke; Margot Taal; 
Hans Wamsteeker (eindredacteur); 
Ronald Edens (opmaak); 
Fotografie Amir Bar
Vormgeving en opmaak 
Studio Edens
Redactieadres 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP 
Amsterdam. Tel. 020-644 99 36 
Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV/
Rodi Rotatiedruk 
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 30 november 2021. 
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 
12 november voor 17.00 uur.

Het inzenden van kopij en commentaar uit de wijk

Kopij
Als u een idee heeft of een evenement 
of gebeurtenis onder de aandacht van 
de 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. Boven-
dien gebeurt er veel in de wijk dat om 
aandacht vraagt. Het advies is kort en 
bondig te zijn bij wat u instuurt; maxi-
maal 150 woorden. Het adres is:  
wijkkrantredactie@gmail.com.

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

Indien de ingezonden tekst een dis-
criminerende of beledigende passage 
bevat wordt de tekst niet geplaatst.

Waag een laatste kans: gratis tul-
penbollen voor geveltuinen. Zet in 
april je straat in bloei met tulpen.

Ook al zin in bollen planten? Verse 
tulpenbollen liggen klaar om de 
grond in te gaan. Tip: pimp je straat 
en buurt op met gratis tulpen! Tulp 
Festival Amsterdam schenkt sa-
men met Amsterdam Tulip Museum 
10.000 bollen van de frivole rood 
met wit gefranjerde tulp ‘New Santa’ 
om in geveltuintjes te planten, op 
het balkon aan de straat, of rond 
bomen in de straat. Tijdens het Tulp 
Festival in april 2022 zal de ‘New 
Santa’ samen met honderden andere 
soorten tulpen Amsterdam in bloei 
zetten.

Overal in de stad, langs straten, op 
pleinen en in perken en parken zul-
len honderdduizenden tulpen een 
kleurrijk saluut brengen aan het 
voorjaar, onder het motto: voor ie-
dere Amsterdammer een tulp! Dus, 
maak je geveltuin winterklaar en zet 

Gratis tulpenbollen voor geveltuinen

er tulpen in. Per adres is een gratis 
pakketje met 35 bollen beschikbaar. 
Kijk op www.tulpfestival.com voor 
de voorwaarden en bestel snel, want 
Op=Op!

Stuur een e-mail naar info@tulpfesti-
val.com met naam, adresgegevens en 
foto van de plek waar u de tulpen gaat 
planten. Voorwaarde is dat ze zicht-
baar zijn voor iedereen in de straat. 

Bestel snel, want Op=Op. Na bevesti-
ging van ontvangst van uw aanvraag, 
kunt u de tulpenbollen ophalen bij 
Amsterdam Tulip Museum op de 
Prinsengracht 116.

Over het Tulp Festival
Tulp Festival Amsterdam vindt sinds 
2015 jaarlijks gedurende de maand 
april plaats. Het is een initiatief van 
tuinontwerper Saskia Albrecht, in 
samenwerking met de gemeente 
Amsterdam, stadsdelen, (Biz)onder-
nemers- en winkeliersorganisaties, 
bedrijven, hotels en musea. Geza-
menlijk zorgen zij ervoor dat de tulp 
weer zichtbaar is in het Amsterdamse 
straatbeeld. Met de tulp als verbin-
dend element levert Tulp Festival Am-
sterdam een bijdrage aan de sociale 
cohesie tussen bewoners, bezoekers 
en bedrijven onder het motto ‘een tulp 
voor iedere Amsterdammer’. 
Volg het nieuws over Tulp Festival Am-
sterdam via de website www.tulpfesti-
val.com, Facebook: tulpfestivalamster-
dam en Instagram: @tulpfestival.

Tijdens een wandeling door onze 
wijk (Buitenveldert, Zuidas, Prinses 
Irenebuurt) passeerde de redactie 
een vrolijk gekleurd gebouw. Her-
kent u waar het was? Uw oplossing 
graag uiterlijk 16 november naar de 
redactie van de Wijkkrant: Wijkkrant-
redactie@gmail.com of A.J. Ernststr. 
112, 1082 LP Amsterdam. Onder de 
goede inzendingen verloten we het 
nieuwe Buitenveldert kwartetspel. 

Oplossing oktobernummer: 
Een zebrapad over de lengte van de 
Arnold Schönberglaan, om de hoek 
bij Station Zuid. Met aan de schut-
ting daar (langs het zuidasdok-in-
aanbouw) een mooie fototentoon-
stelling: ‘Streets of the World.’ 

Winnaar: 
Het kwartetspel ging naar Dhr. Evert 
Koopman.

Ik zie, ik zie …
PRIJSVRAAG

Op 14 november ontvangen we in de 
serie Toekomstmuziek de pianisten 
Maarten Boogaard en Duco Burgers. 

Zij hebben een feestelijk programma 
samengesteld rond 6 Franse compo-
nisten – Poulenc, Milhaud, Tailleferre, 
Durey, Auric en Honneger, die zich 
100 jaar geleden Les Six noemden. 

Hun samenwerking was een reactie 
op de Eerste Wereldoorlog, uit het dal 
en voorwaarts. Het waren de roaring 
twenties, net als nu…

Maarten en Duco spelen zowel solo 
als quatre-mains, een buitenkansje 
dus voor pianoliefhebbers! 

U kunt reserveren op: 
p.kolsteeg@hvdwbuitenveldert.nl 
of via 06-151 660 36. Vermeld u in 
beide gevallen alstublieft uw naam 
en telefoonnummer. Zonder tegen-
bericht weet u zich dan verzekerd van 
een plaats. 

Waar: Grote Theaterzaal, Huis van de 
Wijk, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

100 jaar Groupe des Six

Wanneer: 14 november 2021, 12:00 
uur
Hoe laat: welkom vanaf 11:45 uur; 
aanvang 12:00 uur
Entree: 7,50 euro (gepast)
Extra: alleen toegang op vertoon van 
QR-code en ID (alleen als het niet 
anders kan met het gele boekje of het 
oranje inentingsbewijs).

Fietsen in Buitenveldert
Al vanaf begin jaren 80 moeten fiet-
sers die via de Beethovenstraat van-
uit Buitenveldert de stad in willen 
maar afwachten hoe ze nu weer ge-
leid worden. Via de oostkant? Via de 
westkant? Eerst oost en dan west? 
Of oost – west – oost? Dubbelzijdig 
fietspad? Tunneltje? Geen tunneltje? 
Stoplicht om die oversteek te kunnen 
maken of ‘kijk zelf maar hoe je aan de 
overkant komt’. 
En net als je gewend bent, verandert 
de situatie weer. Al 40 jaar!
Zou het ooit klaar zijn?

Ingezonden berichten

Terug van weggeweest: Sjoelen!

Er kan steeds meer in het Huis van de 
Wijk! Zo ook onze vertrouwde sjoel-
middagen. Thea en Ruud Gietermans 
staan vanaf 9 november als vanouds 
klaar om u een gezellige middag te 
bezorgen.

Met ingang van november kunt u 
weer elke tweede en vierde dinsdag 
van de maand aanschuiven, als u zich 

Sjoelen!                                                        

tenminste heeft opgegeven! Alleen de 
zaal en de begintijd zijn anders dan u 
gewend bent: we spelen in de grote 
theaterzaal van 14.30 tot 16.30 uur. 
Uw bijdrage: € 2,50 per middag en een 
goed humeur!

Heel veel plezier gewenst!
Zie voor de praktische gegevens de 
agenda.



Nieuws en informatie uit Buitenveldert /Zuidas en de Prinses Irenebuurt 3november 2021

Sinds de succesvolle start van lijn 
25 staat de bouwlust van het GVB 
in pauzestand, misschien tot na de 
opening van de Britten passage. 

De trams zijn modern en de viaduc-
ten strak gelijnd, bijna chique. De 
Amstelveenboog naar het zuiden is 
gesloopt, het hybride experiment is 
na tientallen jaren van ups en downs 
voorbij. Tijd om te zien hoe we er 
voor staan.

Een rondje Buitenveldert met bus 62 
gaat soepel. Tijdens een rit ’s och-
tends op een regenachtige werk-
dag waren de stoelen goed bezet 
en werd vlot doorgereden. De halte 
Strawinskylaan lijkt lastig vanwege 

de steile trap naar het Zuidplein, 
maar de lift er naast lost dat op. De 
op het plein aanwezige fietsers moe-
ten afstappen en lopen tot aan het 
Gustav Mahlerplein. Daar aangeko-
men is niet duidelijk waar ze precies 
weer in het zadel mogen. Hier kan 
worden geleerd van Station Am-
sterdam Centraal, waar een prachtig 
gedecoreerde tunnel ligt voor zowel 
fietsers als voetgangers, die elkaar 
zonder regels perfect ontwijken. Ter 
hoogte van de Gustav Mahlerlaan 
114 is de halte van de Gelderland-
pleinlijn voor lunch-verkeer, uniek 
in Amsterdam. 

In deze wijk rijdt veel OV, omdat het 
daar op werkdagen vaak druk is. In 
Buitenveldert is de dekking lager. Vol-
gens de landelijke norm hoort overal 
een OV-halte te zijn binnen 400 meter 

van elke woning. Het CBS registreert 
in Amsterdam een net met afstanden 
van gemiddeld 200 meter.  

Een fiets lost lokaal vrijwel alles 
op, minpunten zijn slecht weer, op 
smartphones kijken, paaltjes en die-
ven. Hoezo OV?! Puristen vinden een 
brommer en een scooter nog steeds 
een fiets met aandrijving.  Fietspaden 
zijn in Amsterdam gemaakt van aan-
eengesloten materiaal of betontegels. 
Die laatsten kunnen gekanteld liggen 
door droogte in de zomer. Het wordt 
als maar drukker door flitsbezorgers 
en speciale voertuigen.  

Elektrische speedbikes halen 45 kilo-
meter per uur, spannend want snel-
heidsverschillen verhogen het risico. 
De onderdoorgangen van de Beet-
hovenstraat en de Parnassusweg zijn 

spaarzaam verlicht en worden ont-
sierd door graffiti en onkruid. Maar 
over het algemeen blijft fietsen in ons 
Gebied een feest. 

Door de Corona beperkingen werd 
tijdens de afgelopen winter veel 
gewandeld om de conditie op peil 
te houden. De parken waren druk, 
maar we bleven op afstand van el-
kaar, met uitzondering van de leden 
van één huishouden. Een mysterie 
blijft hoe de Boa’s dat hebben ge-
controleerd, als ze dat al hebben ge-
daan. Vergaderen in de open lucht, 
staand met maximaal 3 personen, 
bleek uit eigen ervaring de efficiën-
tie te verhogen. Omdat niemand het 
lang volhoudt, komt het sneller tot 
besluiten. Misschien een tip voor 
politici?

Donderdag 30 september vierde de 
Woongroep Ouderen Buitenvel-
dert haar 20-jarig jubileum met een 
uitgebreide High Tea/High Wine 
in de tuinzaal van de Pelgrimskerk. 

De vrolijke toon werd al meteen gezet 
door de muziek van de 100-jarige pia-
nist Wim van Vollenhove.
Er waren heerlijke culinaire zoete en 
hartige hapjes van Hubertus & Berk-
hoff en zowel de liefhebbers van een 
wijntje als degenen die een voorkeur 
hadden voor koffie, thee of fris, kon-
den aan hun trekken komen. Natuur-
lijk werd er geproost en werden aan-
wezigen letterlijk en figuurlijk in de 
bloemetjes gezet.

De voorbereidingen voor de oprich-
ting van de WOB gingen in feite al 
langer dan 20 jaar geleden van start. 
Reeds in 1993 was er een groep van 
ongeveer zestig 60-plussers die sa-
men een woongroep in Buitenveldert 
wilden stichten. Deze oorspronkelijke 
groep is later gesplitst in drie woon-
groepen en één daarvan was de WOB, 
onderdeel van het complex Henkens-
hage aan de Van Heenvlietlaan. 
In 7 van de 22 bewoonde apparte-

20-jarig jubileum Woongroep  
Ouderen Buitenveldert (WOB)

menten wonen nog de eerste bewo-
ners die in 2001 hun appartement 
betrokken. De samenstelling van de 
groep is in die 20 jaar vanzelfsprekend 
veranderd.

In het begin was iedereen rond de 
zestig jaar oud en nu varieert de leef-
tijd van 60-plus tot 80-plus. Het is niet 

zo dat de groep alles samen doet, er is 
veel ruimte voor privacy. Maar dit ju-
bileumfeest was - na de beperkingen 
van Corona - een fijne aanzet voor 
de bewoners om elkaar weer te ont-
moeten tijdens de Happy Hours, de 
gezamenlijke etentjes en de andere 
activiteiten in kleiner verband. 
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VOOR ELKAAR 
MET ELKAAR 

	 	 	 	 	 


Het gezellige café van het Huis van de Wijk is op zoek naar barvrijwilligers.

Heeft u interesse? Mail dan naar: info@zaalverhuurbuitenveldert.nl


Samen voor Buitenveldert

BARVRIJWILLIGERS GEZOCHT

OV en langzaam vervoer in Buitenveldert/Zuidas Cursus 
Gitaarlessen

Doe mee aan de gitaarlessen op thema. 
Voor iedereen die wil leren gitaar spe-
len of beter wil leren spelen. Docent 
Ron Riedijk speelt al vele jaren gitaar 
en treedt ook zelf op. Noten kunnen le-
zen is niet nodig. Wel moet je over een 
instrument beschikken, eventueel in 
overleg met de docent. 
Een cursus bestaat uit 4 lessen. Je kunt 
meerdere cursussen achter elkaar volgen.
De eerste 4 lessen leer je akkoorden 
spelen met verschillende slagtechnie-
ken en tokkelmanieren.
De tweede 4 lessen leer je Nederlandse 
liedjes te begeleiden.
De derde 4 lessen leer je Beatles num-
mers spelen.

Wanneer: Iedere 2de en 4de woens-
dagavond van de maand van 19.00 – 
20.30 uur. 
10, 24 november; 8, 22 december enz.
Cursussen beginnen bij voldoende 
aanmeldingen. Instromen is altijd mo-
gelijk.
Kosten: € 25,-- voor 4 lessen van 1 uur, 
incl. materiaal.
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112.
Info en/of aanmelden:
Ron Riedijk, mail rriedijk@hotmail.
com of tel. 06-20 17 0194
Huis van de Wijk: tel. 020 – 644 99 36

Ferry Wienneke 

Mini-Show: 
'Keep calm, I will use my opera voice'
Vrijdag 26 november

Opera saai en ouderwets? Nee joh! 
In deze voorstelling vol prachtige 
muziek, anekdotes, live ondertiteling 
en onhandige operakostuums brengt 
sopraan Lida Straathof je alles bij wat 
je over opera had moeten weten maar 
nooit hebt kunnen of durven vragen. 
Ze vertelt over de geschiedenis van 
het genre en de belangrijkste etiquet-
te. En uiteraard zingt ze een aantal 
schitterende aria’s.

‘Keep calm, I will use my opera voice’ 
is een muzikale en humoristische in-

Mini-Show                                                       

troductie in de operawereld. Klassiek 
voor dummies dus!

Tijd
Inloop en lekkere gerechtjes                      
16.00 – 16.30 uur
Mini-Show                                                         
16.30 – 17.45 uur
Nazit met toetje                                            
17.45 – 18.00 uur            

Kosten: € 5,-- Voor live Muziek en ge-
rechtjes.
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112.
Aanmelden: mail: c.lantinga@hvdw-
buitenveldert.nl  of tel. 020 – 644 99 36 .
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Op 22 september werd sinds lange 
tijd weer een feestelijk kunstcafé 
georganiseerd in het café van het 
Huis van de Wijk. 

De avond begon met de voorstelling 
Nieuwe Wijn in Oude Zakken, vertolkt 
door Janzoon en Corazon, een program-
ma met romantische maar vooral ook 
humoristische liedjes en teksten uit-
gevoerd door Albert Jan Zeijlemaker 
(piano, zang, tekst) en Yvonne van der 
Scheur (zang en tekst).

Na de pauze was het dan tijd voor 
de spannende prijsuitreiking van de 
schrijfwedstrijd. De opdracht was om 
een kort verhaal te schrijven met het 
thema De Wondere Wereld.
De twee genomineerden waren Mo-
nique Nieuwboer en Juliette van Nes. 
De schrijfsters lazen hun verhaal 
voor een geïnteresseerd en muisstil 
publiek voor, waarna de winnares 
bekend werd gemaakt.
Juliette van Nes won de wedstrijd 
overtuigend met haar verhaal De 
Wonderen rennen de Wereld uit en zij 
nam blij verrast de boekenbon van  

€ 50 en een prachtig boeket bloemen 
in ontvangst. De jury, anoniem in 
haar oordeel,  bestond uit Denis Stir-
ler (Amsterdamse Boekhandel), Willa 
Wierckx (winnares 2020) en Gerdi 

Wind (voorzitter van Kunstgroep 
Buitenveldert).
Het verhaal en het juryrapport zijn te 
lezen op 
www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Jongens en meiden zeg het maar!

Kom je uit Buitenveldert en wil je iets 
voor elkaar krijgen, ergens voor strijden, 
iemand ontmoeten, voor jezelf, met een 
groep vrienden of voor de buurt? Stich-
ting Kringwijs is er voor jongeren die 
aan de slag willen met zichzelf of hun 
omgeving. Kringwijs is een stichting die 
in opdracht van de gemeente Amster-
dam ondersteuning biedt aan wijkbe-
woners. Voor Buitenveldert mag ze een 
jongerenproject doen.
 
We vormen een groep jongeren die 
elkaar inspireert. Dat kan jouw vrien-
dengroep zijn, of een combinatie van 
jongeren die je nog niet kent. Vervol-
gens helpen we elkaar om alle doelen 

Eric Bolhoven ging op zoek naar beel-
den van de afgelopen anderhalf jaar 
die ons bij zullen blijven. Mondkapjes, 
1,5 meter stickers en zeeppompjes zit-
ten voorlopig nog wel  in het collectieve 
geheugen. 

Onze oproep aan u om ook eigen beel-
den aan ons door te geven leverden 
een prachtig verhaal over baardgroei en 
mooie foto’s met veel leegte op de Zui-
das op. Ook deze zijn te zien.
Met deze expositie hopen we het einde 
van een veelbewogen periode te marke-
ren.

Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert.
Wanneer: vanaf opening op vrijdag 12 
november van 16.30 – 17.30 uur, t/m  
december.

Start QI GONG LES per dinsdag 2 
november 2021
Door 'Meer Bewegen voor Ouderen'

Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 
112-140, Amsterdam Buitenveldert
Docent: Ariëlle Brouwer
Kosten: eigen bijdrage 6,50 per maand  

Qi Gong (tsjie koeng) is goed voor je ge-
zondheid en welbevinden. Regelmatig 
oefenen activeert het zelfhelend vermo-
gen van je lichaam, je wordt rustiger en 
komt meer in balans.
Er wordt gewerkt met langzame be-

Jongeren project                                                        

En nu weer gewoon graag!                                                        

Qi gong les                                                         

te realiseren: ervaringen uitwisselen, 
plannen maken, in actie komen, geld 
vinden voor jouw initiatief of we zoeken 
in onze netwerken naar iemand die jou 
verder kan helpen.  Je kunt gratis ge-
bruik maken van onze kennis. Mail, app 
of bel gerust. 
Neem contact op via ilsejagtenberg@
kringwijs.nl of 06 46 39 80 27.

wegingen, in combinatie met adem, 
klank en visualisatie en het bewust 
sturen van aandacht. De lessen zijn 
toegankelijk voor iedereen, ervaring is 
niet nodig.

Aanmelden via MBvO: mail aan 
mbvo_amsterdam@hotmail.com, tel. 
020-8861070.
Of u gaat naar de les en meldt zich bij 
de docent.

Dag en tijden: elke dinsdag 10.15-
11.15 en 11.15-12.15
Proefles is gratis

Gerdi Wind

Prijsuitreiking schrijfwedstrijd

Beterburen buurtbemiddeling biedt 
gratis buurtbemiddeling aan bewo-
ners die overlast van elkaar ervaren 
en dit samen willen oplossen. Hier-
voor worden bemiddelingsgesprek-
ken georganiseerd met de buren. 

Steeds vaker spreekt één van de bu-
ren geen Nederlands. Beterburen is 
dan ook op zoek naar mensen die in 
deze gesprekken kunnen tolken. Aan 
zo’n gesprek nemen twee buren en 
twee bemiddelaars deel.

Het betreft een vrijwilligersfunctie. 
Ook mensen met een verblijfsver-
gunning of als statushouder kunnen 
reageren. Je krijgt van ons training, 
begeleiding en een reisonkostenver-

Beterburen zoekt tolken                                                      

goeding. Wij werken in de regio Am-
sterdam en Amstelland. Wij zoeken 
met name mensen die een Arabische 
taal, Tigrinya, Pools, Farsi, Koerdisch 
of Turks spreken. 
Ben jij, of ken jij, iemand die graag bij 
ons komt tolken? Laat het ons weten!
Meer informatie staat op www.beter-
buren.nl.
Of bel ons en vraag naar Marloes 
Slagter of Jeanine de Koster: 085-
9022810.
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Juliette van Nes

Film, kunst en 
theater in Zuidas
Zuidas krijgt een culturele hub! In de 
eerste week van november openen drie 
culturele instellingen hun deuren in 
het Nieuwe Universiteitsgebouw aan 
De Boelelaan 1111. Voortaan kun je 
daar terecht voor film, kunst, theater en 
creatieve cursussen. En na afloop? Dan 
praat je nog even na in het nieuwe café, 
open vanaf 3 november. In filmtheater 
Rialto VU zie je dagelijks de mooiste 
films, in VU ART SCIENCE gallery ko-
men kunst en wetenschap samen en bij 
VU Griffioen geniet je van fantastische 
voorstellingen of kun je zelf los gaan 
met muziek, dans, beeldende kunsten 
en meer. Kom ook langs!

Sportclub 
I.O.S. 
Sportclub I.O.S. 
'Iets Oudere Sporter'

Elf Actieve iets oudere sporters zoe-
ken nieuwe leden (v/m 55+) voor 
conditietraining en badminton.
Op vrijdag van 15.30-16.30 uur.

Locatie: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert, A.J. Ernststraat 112, t/o Gelder-
landplein.
Kosten: ca. € 1,60 per keer. 
Aanmelden of info: 
erik.neuteboom@gmail.com  
of 0633795733.
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Op 7 oktober werd het Ontwerpuit-
werkingsplan en ontwerpbesluit 
hogere waarden Wet geluidhinder 
aan Zuidas-Kenniskwartier Noord-
strook ter inzage gelegd.  

Het Ontwerpuitwerkingsplan betreft 
het westelijk deel van dit gebied en 
ligt tussen de A10 aan de noord-
zijde, de Gustav Mahlerlaan aan de 
zuidzijde, The Edge aan de westzijde 
en aan de oostzijde het al in ontwik-
keling zijnde bouwgebied met de 
naam De Puls. Totaal gaat het hier 
om 89.000m2 met een gemengde be-
stemming, dus wonen, kantoren en 

voorzieningen. Er kunnen maximaal 
1008 woningen gebouwd worden in 5 
tot 9 blokken. De blokken worden in 
U-vorm gegroepeerd rond een groe-
ne binnenruimte als rustpunt voor de 
bewoners. Er komt een basisbebou-
wing met een maximale hoogte tus-
sen 30,1 en 40,9 meter met daarnaast 
3 hoogteaccenten met een maximale 
hoogte tussen 81 en 86 meter. De U 
is open naar het oosten en er is ook 
een opening naar de Gustav Mahler-
laan.  Woningen worden beschouwd 
als geluidsgevoelige bestemming en 
er is dus onderzoek gedaan naar de 
te verwachten geluidsoverlast, vooral 
van het verkeer. In het plan staat als 
conclusie dat er ondanks de geluids-
problemen een goed woon- en ver-

blijfsklimaat gerealiseerd kan worden. 
Onduidelijk is nog of er daarvoor in 
woningen onwenselijke dove gevels 
zouden moeten komen.  Een dove 
gevel is een gevel zonder ramen die 
open kunnen.

Al voordat het plan verder is uitge-
werkt realiseert de Gemeente zich 
dat in dit gebied geluid reducerende 
maatregelen onvoldoende zullen 
zijn. Daarom is tegelijk met het Ont-
werpuitwerkingsplan een ontwerp-
besluit gepubliceerd waarin wordt 
voorzien in hogere waarden voor de 
toelaatbare geluidsbelasting. De ho-
gere waarden hebben betrekking op 
het verkeerslawaai van de A10, de 
Gustav Mahlerlaan en de De Boelel-
aan, het spoorweglawaai van het vak 
RAI-Schiphol en het metrolawaai van 
de lijnen 50 en 51. Voor het verle-
nen van toestemming om woningen 
te bouwen in een gebied met zoveel 

geluidsoverlast van het verkeer moet 
de gevel dusdanig worden geïsoleerd 
dat het binnen niveau in de woningen 
voldoende laag blijft en dat is 33 db. 
Bovendien moeten de woningen over 
tenminste één geluidsluwe gevel be-
schikken. 

Geluidsoverlast in woningen is ook 
volgens onze overheid niet goed voor 
onze gezondheid. Het is dus van groot 
belang dat bij de bouw al het moge-
lijke gedaan wordt om de woningen 
geluidsluw te maken. In het plan 
staat nog niet voor wie de woningen 
bestemd zijn. Geclusterde woningen 
rond een groene binnenruimte voor 
senioren zou een groot probleem in 
de huisvesting van deze leeftijdscate-
gorie kunnen helpen oplossen. Maar 
ook ouderen hebben recht op een 
rustige woonomgeving en een goede 
oplossing voor het verkeerslawaai is 
wel noodzakelijk.  

Lezing: Hoe ik een boek schreef
Door Juliette van Nes  

Tijdens de lezing geeft zij tips om van 
idee tot schrijven te komen en van ma-
nuscript tot boek. Zij vertelt over de wis-
selvalligheden van het schrijverschap, 
over de hindernissen, de vreugde van 
een gelukt verhaal, de redactie en de 
zoektocht naar een uitgever. Zij besteedt 
aandacht aan de voor- en nadelen van 
'uitgeven in eigen beheer'. Kortom een 
lezing voor iedereen die overweegt 
een boek te gaan schrijven of bezig is 
een boek te schrijven. Juliette van Nes 
schrijft al heel lang korte verhalen en 
columns. Vorig jaar gaf zij de roman 'De 
vrouw met de schelp' uit en recent won 
zij een schrijfwedstrijd.
Datum:  Vrijdag 19 november a.s.
van 15.00 – 16.30 uur
Locatie:  Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP  Amsterdam
Kosten: toegang € 5,-- incl. consumptie
Aanmelden:   Tel. 020 – 644 99 36 of 
per mail c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl

Inloop De Buurvrouw maakt voor-
zichtige start

Nu alles weer een beetje op gang komt 
blijft ook inloop De Buurvrouw niet 
achter. We gaan op donderdagen weer 
beginnen als inloop, wat betekent dat 
u zonder afspraak bij ons kunt langs-
komen voor een bakje koffie, een een-
voudige lunch of een kopje thee. U kunt 
een uurtje komen, maar ook gezellig 
de hele dag bij ons doorbrengen. Uw 
gastvrouwen Nel, Betty, Thea en Pauline 
staan tussen 11.15 en 14.45 uur weer 
voor u klaar. De andere twee dagen, 
dinsdag en woensdag, blijven voorlopig 
nog doorgaan zoals we het de afgelo-
pen maanden gewend waren, namelijk 
op afspraak. Wel breiden we het aantal 
mensen voorzichtig aan uit. U kunt al-
tijd bellen of er een plekje voor u is (Pau-
line: 06 – 151 660 36).

Telefooncirkel of -ster

Vindt u het een geruststellend idee om 
iedere dag van het jaar op een vast mo-
ment even telefonisch contact te heb-
ben? Meldt u aan via de meldpost: Ma. 
t/m vr. 9.30 - 12.30 uur: 020-6444044
Algemene Hulpdienst Buitenveldert 
A.J. Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam
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  in Buitenveldert

gemaakt waar het brons in gegoten 
wordt. Op de huid van het beeld zie 
je op sommige plekken de bolletjes 
was waarmee het is vormgegeven. Als 
je goed kijkt kan je zijn vingerafdruk 
zien, de beeldhouwer komt zo heel 
dicht bij ons, we kunnen zijn vingers 
als het ware aanraken. Tussen de hoe-
ven van het paard heeft beeldhouwer 

Floyd Dewitt zijn naam in de was ge-
schreven. Het is heel goed mogelijk 
dat hij zichzelf zittend op zijn paard 
heeft afgebeeld.  

Voorliefde voor paarden
De beeldhouwer Floyd Tennison De-
witt (zoals de beeldhouwer, schilder, 
tekenaar voluit heet) is in het Fort 

Een paardje in het park

Begin oktober zijn er nog heel mooie 
herfstige dagen om aan de wandel te 
gaan in de mooie parken in onze wijk. 
In het Gijsbrecht van Aemstelpark 
staat een aantal fraaie kunstwerken, 
die elke keer fijn zijn om te bekijken. 
In het park ter hoogte van de oost-
kant van de Buitenveldertselaan staat 
een bronzen paard in het gras naast 
het pad, in een actieve houding, het 
hoofd nieuwsgierig opgeheven. Ook 
de ruiter lijkt geïnteresseerd te kijken 
naar het verkeer en de sneltrams die 
over de drukke weg rijden. Hij heeft 
een trekje om de mond, alsof hij er 
toch even over peinst of hij wel door 
zal rijden. Het is een voor jong en oud 
aantrekkelijk beeld, samengesteld 
uit brons, basaltlava en betonplaat 
dat bijzonder mooi past in de groene 
omgeving. Het kunstwerk van Floyd 
Dewitt is genaamd De Ruiter (1934), 
werd in 1968 in het park geplaatst en 
werd in al deze jaren door menige 
kinderhand gestreeld.
 
Vingerafdrukken 
Het bronzen beeld is eerst in was ge-
boetseerd, een zwarte taaie materie, 
die door het kneden met de hand 
zacht genoeg wordt om te verwerken. 
Wanneer het beeld de gewenste vorm 
heeft gekregen, wordt er een mal van 

Gerdi Wind Peck Reservation te Montana (Ame-
rika) geboren op een ranch met paar-
den, waar zijn liefde en fascinatie 
voor de dieren is ontstaan. Al vroeg 
trok hij erop uit om de interactie tus-
sen mens en paard in zijn schetsboek 
vast te leggen.

In 1961 kwam Dewitt naar Nederland, 
waar hij met een studiebeurs aan de 
Rijksacademie ging studeren en op-
drachten kreeg uit het bedrijfsleven 
en van particulieren. Hij maakte veel 
beelden van voornamelijk paarden, 
maar ook van andere dieren en men-
sen en werken met een mythologisch 
onderwerp. 

Tussen 1961 en 1983 heeft hij in 
veel belangrijke galerieën en andere 
kunstlocaties in Nederland geëxpo-
seerd. Na 23 jaar vertrok hij weer naar 
Montana, waar hij een erg belangrijk 
en succesvol kunstenaar werd en ook 
opdrachten uit Europa maakte (o.a. 
een portret van Gustav Mahler voor 
het Muziekcentrum te Utrecht). Op 
meerdere plekken in Nederland zijn 
de krachtige en natuurgetrouwe wer-
ken van Dewitt te vinden, zoals de 
Drie Ezels (Zeeheldenbuurt, Utrecht) 
en het prachtige trotse Paard (Voor-
schoten). 
Dewitt is nog steeds werkzaam en ex-
poseert regelmatig in Amerika.

Voor meer informatie en foto’s: 
www.floyddewitt.com
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De Ruiter door Floyd Dewitt

Wonen tussen het verkeer op Zuidas

Cisca Griffioen

KORTAF



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AGENDA NOVEMBER

 

 HET CAFÉ IS ELKE WEEK OPEN VAN MAANDAG T/M VRIJDAG  
 VAN 11:00 TOT 17:00 UUR.

 

Maandag 

Fotogroep op 8 november 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

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

www.mbvo-amsterdam.nl. 

Fotografielessen  
13.00-14.30 uur. Info: Jan van Spijker, tel. 020-6158584.

Engelse les  
15.30-17.00 uur. Info: justinakiss@icloud.com of tel. 06-45954667.

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

jobodywork@hotmail.com. 

 

Dinsdag 

Qi Gong - start 2 november 
Elke dinsdag 10.15-11.15 en 11.15-12.15 Kosten: eigen bijdrage 6,50 

per maand, proefles is gratis. Langzame bewegingen, in combinatie 

met adem, klank en visualisatie en het bewust sturen van aandacht. 

Aanmelden via MBvO: mail aan mbvo_amsterdam@hotmail.com, tel. 

020-8861070. Of u meldt zich bij aanvang les bij de docent. Zie ook 

de informatie elders in deze wijkkrant.

Sjoelen op 9 en 23 november 
14.30 – 16.30 uur in de Grote Zaal. Entree: € 2,50. Aanmelden en 

info: 06 – 151 660 36, www.hvdwbuitenveldert.nl.

Juridisch spreekuur op 9 november 
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.

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.  

Zie ook de informatie elders in deze wijkkrant.

Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA  
10.00-13.00 uur. Bel vooraf met: 020-530 12 11 of www.vca.nu/

bemiddelingsafspraak.

De Gezonde Hap 
11.00-13.00 uur. Info: Renee Adelmeijer: 06-12097336 of 

r.adelmeijer@actenz.nl.

Inloop ‘De Buurvrouw’ 
11.15 – 12.45 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn 

voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht leeftijd. Op dinsdag 

werkt de Inloop De Buurvrouw met bezoek op afspraak. Geeft u zich 
op via: 06 -151 660 36. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea 

staan garant voor gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze serve-

ren ook lekkere koffie. Deelname is gratis.

Jazz Dans voor iedereen 
20.00-21.00 uur. Info: Truus Engels, tel. 020-616 26 97 of  

jazz13@gmail com.

Financieel Café Puur Zuid   
Inloop. Info: 020-2359120 of schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

 

Woensdag  

Buurtrestaurant op 3 en 17 november 
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. I.v.m. 

corona is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Culturele Uitgaansclub op 3 november 
14.30 – 16.30 uur in de Grote Zaal. Entree: € 2,50. Aanmelden en 

info: 06 – 151 660 36, www.hvdwbuitenveldert.nl.

Cursus Gitaarlessen op 10 en 24 november 
19.00-20.30 uur. Cursussen beginnen bij voldoende aanmeldingen. 

Instromen is altijd mogelijk. Kosten: € 25,-- voor 4 lessen van 1 uur, 

incl. materiaal. Info en/of aanmelden: Ron Riedijk, mail rriedijk@hotmail.

com of tel. 06-20 17 0194, of Huis van de Wijk: tel. 020 – 644 99 36. 

Zie ook de informatie elders in deze wijkkrant.

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

welokaal.nl of www.hetnieuwelokaal.nl. Zie ook de informatie elders in 

deze wijkkrant.

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.

Inloop ‘De Buurvrouw’  
11.15-12.45 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn voor 

alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht leeftijd. Op woensdag werkt 

de Inloop De Buurvrouw met bezoek op afspraak. Geeft u zich op via: 
06 -151 660 36. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea staan garant 

voor gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze serveren ook lekkere 

koffie. Deelname is gratis.

Bridge 

12.30-16.00 uur. Info: Dhr. M. de Metz, tel. 06-53265869.

Donderdag 
Mindfulness Yoga voor 55 plus vrouwen
10.00 uur-11.00 uur. Een milde, zachte vorm van yoga met extra aan-

dacht voor o.a. gewrichten, bekkenbodemspieren, zenuwstelsel, balans, 

ademhaling. De oefeningen ontspannen op een diep niveau. Info:  06-

44079906  of anjatimmerm@gmail.com.

Inloop ‘De Buurvrouw’ 
11.15-14.45 uur. Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners uit 

Buitenveldert ongeacht leeftijd. Op donderdag kunt u zonder afspraak 
bij ons kunt langskomen voor een bakje koffie, een eenvoudige lunch of 

een kopje thee. U kunt een uurtje komen, maar ook gezellig de hele dag 

bij ons doorbrengen. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea staan 

garant voor gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze serveren ook 

lekkere koffie. Deelname is gratis.

Bridge 

12.30-16.00 uur. Info: Dhr. M. de Metz, tel. 06-53265869.

Tekenen/schilderen met Lydia Bakker  
13.00-15.30 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org. 

Huis van de Wijk Buitenveldert is de ontmoetingsplek 

van en voor bewoners in Buitenveldert.

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

(tegenover het Gelderlandplein).

Programma coördinator: Wilt u een activiteit opzetten, 

neem contact op met de Programma Coördinator Carla 

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

40 69, www.hvdwbuitenveldert.nl

Openingstijden Huis van de Wijk Buitenveldert 

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

(Weekend: bij een geplande activiteit, zie agenda)

Receptie: 020-64 22 835. Tel. zaalverhuur: 020-8915272.

E-mail: info@zaalverhuurbuitenveldert.nl 

(tijdelijk kan het antwoord iers langer duren)

Kantoor WOCB:  info@hvdwbuitenveldert.nl, 

www.hvdwbuitenveldert.nl.



Op zondagmiddag 21 november a.s. 
gaat het 'JAZZ IN DE WIJK' pro-
gramma verder in het Huis van de 
Wijk Buitenveldert, (A.J. Ernststraat 
112), met een 'American Songbook' 
concert. 

Voor dit concert is de internationaal 
bekende Amerikaanse jazzzangeres 
Debrah Carter uitgenodigd om met 
het trio Jean Louis van Dam te komen 
optreden. Opgegroeid op Hawaï en in 
Japan, heeft zij zich ontwikkeld tot een 
fijnzinnige vocaliste die zowel met een 
combo als met het Metropole Orkest 
uitstekend uit de voeten kan. 

Haar stijl kenmerkt zich door eigen-
zinnige fraseringen en haar in de ge-
nen meegekregen timing. Zij doceert 
Jazz in San Sebastian (Spanje) en geeft 
masterclasses 'all over the world'. 

Jean-Louis van Dam en zijn secon-
danten Mark Zandveld bas en Gun-
nar Graafmans drums zorgen voor 
de begeleiding die recht doet aan 
de zangkwaliteiten van Debrah. Jean 
Louis komt uit de bekende muzikale 
van Orsouw familie en was onder an-
dere 12 jaar de vaste orkestleider van 
Tineke Schouten. Mark is de echtge-
noot van Debrah en studeerde bass in 

Amerika. Gunnar maakt deel uit van 
Zandscape, op drums en vibrafoon.

Om voor de juiste sfeer te zorgen, 
wordt de grote zaal van het WOCB 
weer tot Jazz Club ingericht.  Het con-
cert begint om 14:30 uur, de zaal gaat 
open om 14:00. De toegangsprijs be-
draagt € 8,00 waarbij een consumptie 

is inbegrepen. Reservering van tickets: 
hhw8@xs4all.nl.

Belangrijk: De dan geldende richtlijnen 
van de overheid en/of het RIVM zijn 
van toepassing. 

Informatie: WOCB, tel: 020 – 644 99 36

De reparateurs van het Repair Café 
komen elke 2e zaterdag van de maand 
defecte producten van buurtbewoners 
maken. We doen dat in het café van 
het Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 
112, Buitenveldert.

Het lukt ons om 2 van de 3 reparaties 
bijvoorbeeld aan broodroosters, kof-
fiezetters, lampen, stofzuigers, föhnen, 
speelgoed, rollators etc. succesvol uit 
te voeren. Vandaar dat het altijd be-
hoorlijk druk is. Wij hebben dan ook 

behoefte aan nog een reparateur. Ie-
mand die handig is en het leuk vindt 
om in team verband mee te helpen. 
Ervaring is meegenomen maar niet 
noodzakelijk.

Is dat iets wat u leuk lijkt? Stuur dan 
een mail naar repaircafebuitenvel-
dert@gmail.com en laat ons weten 
wat u te bieden heeft of kom zelf kij-
ken, elke 2e zaterdag van de maand en 
vraag naar Robin.

Gymnastiek 60+  
13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 70 of www.mbvo-amsterdam.nl

Italiaanse les  
16.30 - 17.30 uur Italiaans beginners A1, 17.45 - 18.45 uur: Italiaans 

conversatie gevorderden (vanaf B1), 19.00 - 20.00 uur: Italiaans 

halfgevorderden (A2). Kosten: € 20,- per maand. Info en aanmelden: 

clara.italiaanseles@hotmail.com of tel./whatsapp: 06-29042821 of 

c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl

Zenmeditatie  
19.30 – 21.15 uur. Info en aanmelden: Bas van Dijk via 06-

40737471 of www.zenbuitenveldert.com.

Vrijdag  

Café Concert op 12 november 
Tijd: 16:00 - 18:00 uur. Entree gratis, aanmelden niet nodig. Gitarist 

Ron Riedijk speelt ‘Evergreens’ uit het American Song Book: ballads, 

bossanova’s, up-tempo nummers en popsongs uit de jaren zestig. 

Ron wordt begeleid door bassiste/zangeres Inge Klinge.

Lezing 'Hoe ik een boek schreef' door Juliette van Nes op  

19 november 
15.00-16.30 uur. Toegang € 5,-- incl. consumptie. Aanmelden: tel. 

020 – 644 99 36 of per mail c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl. Ju-

liette van Nes schrijft al lang korte verhalen en columns en gaf vorig 

jaar de roman 'De vrouw met de schelp' uit. Zie ook de informatie 

elders in deze wijkkrant.

Mini-Show: 'Keep calm, I will use my opera voice' op   

26 november 
Inloop met lekkers vanaf 16.00 uur, show 16.30 uur, nazit met toetje 

17.45-18.00 uur. Muzikale en humoristische introductie in de opera-

wereld door sopraan Lida Straathof. Kosten: € 5,-- Voor live muziek 

en gerechtjes. Aanmelden: mail: c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl  of 

tel. 020 – 644 99 36. Zie ook de informatie elders in deze wijkkrant.

Het Palet, Aquarel en Gouache   
10.30 – 12.30 uur. Inloop. Info: basiajedska@gmail.com.

Bridge   
12.00-15.30 uur. Info: Dhr. M. de Metz, tel. 06-53265869.

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

Info: 06-85022144.

Sportclub I.O.S. ‘Iets Oudere Sporter’  
15.30-16.30 uur. 11 Actieve iets oudere sporters zoeken nieuwe  
leden v/m 55+ voor conditietraining en badminton, voor ca. 

1,60 per keer. Aanmelden of Info: erik.neuteboom@gmail.com of 

0633795733.

 

Zaterdag  
Het Repair Café Buitenveldert op 13 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 Café doen. Wij zoeken nog een handige vrijwil-

liger met een set gereedschap die ons team wil komen versterken. 

Info: repaircafebuitenveldert@gmail.com of Huis van de Wijk Buiten-

veldert 020-644 99 36.

Zondag 
Toekomstmuziek: 100 jaar Groupe des Six op 14 november 
Welkom vanaf 11:45 uur; aanvang 12:00 uur. Entree: 7,50 euro 

(gepast). Let op: alleen toegang op vertoon van QR-code en ID (alleen 

als het niet anders kan met het gele boekje of het oranje inentingsbe-

wijs). Reserveren op: p.kolsteeg@hvdwbuitenveldert.nl of via 06-151 

660 36 o.v.v. uw naam en telefoonnummer. Zonder tegenbericht weet 

u zich dan verzekerd van een plaats. Pianisten Maarten Boogaard 

en Duco Burgers Maarten en Duco spelen werken van de Franse 

componisten Poulenc, Milhaud, Tailleferre, Durey, Auric en Honneger, 

die zich 100 jaar geleden Les Six noemden. Zie ook de informatie 

elders in deze wijkkrant.

Jazz in de wijk met Debrah Carter op 21 november 
Aanvang concert 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur. 'American 

Songbook' concert. Toegang € 8,00, consumptie inbegrepen. Re-

servering van tickets: hhw8@xs4all.nl. Belangrijk: De dan geldende 

richtlijnen van de overheid en/of het RIVM zijn van toepassing. Infor-

matie: WOCB, tel: 020 – 644 99 36. Zie ook de informatie elders in 

deze wijkkrant.

DAGELIJKS 
Expositie 'En nu weer gewoon graag!' vanaf 12 november 
Eric Bolhoven toont representatieve beelden van de afgelopen ander-

half jaar. Vanaf opening op vrijdag 12 november van 16.30 – 17.30 

uur, t/m december. Zie ook de informatie elders in deze wijkkrant.

Jazz in de wijk met Debrah CarterReparateurs gezocht 
voor het Repair Café! 



Partner ziek, een volwassen kind 
misschien of een van uw ouders, is 
het u ooit overkomen? Een tijdlang 
dagelijks heen en weer naar en van 
een ziekenhuis? Voor u, lezer van 
de wijkkrant, is het VUmc zo’n 
beetje om de hoek. Pendelen is 
goed te doen. Maar stel, u woont in 
het noorden, oosten of het zuiden 
van het land. Dan loopt de stress 
hoog op. Stel u woont op de Antil-
len, hoe moet het dan? 

Gastenverblijf
Twintig jaar terug heeft men daar 
een remedie voor bedacht. In zo’n 
geval logeert u in een gastenkamer 
van de Stichting Gastenverblijven 
Amsterdam UMC, locatie VUmc. 
Een hotelkamer gelijk. Daar is dan 
ook een ruime woonkamer voor u, 
een keuken en een wasserette. Daar 
biedt een gastvrouw of gastheer - 
vrijwilliger- een luisterend oor aan 
u. Zo iemand als Marjan Tromer, die 
daar al 10 jaar wekelijks een dagdeel 
werkt. Dat doet ze met ruim 80 an-

deren samen, die het gastenverblijf 
van ’s ochtends negen tot ‘s avonds 
half tien in ploegen bemannen. 
“Vaak doet de avondploeg dat nog 
na hun gewone werk,” vertelt ze. 

Ontvangst
Zodra een gast bij de receptiebalie 
arriveert, vaak na lang onderweg 
te zijn geweest, en ook nog in de 
file, gestrest, bezorgd om diens ge-
liefde, vangt Marjan hem of haar 
op: “Wilt u wat drinken? Hoe was 
de reis?” Gasten zijn vaak verbaasd 
als Marjan de plaats kent waar ze 
vandaan gekomen zijn, het levert 
vaak een praatje op dat nu eens 
niet over de ziekte en narigheid 
gaat. Een gast kan stoom afblazen. 
Marjan leidt de nieuwkomer rond, 
laat hem zijn kamer zien, mooi 
rood met grijs. Ze legt huisregels 
uit, zoals het zelf schoonhouden 
van de kamer, waar alles te vinden 
is, de werking van apparatuur en 
toegangsdeuren. “De helft van wat 
ik hen vertel, vergeten ze meteen,” 
zegt ze me laconiek. Als ze me 
rondleidt, zie ik hoe ze dat als een 
ervaren gastvrouw oplost. Vergeefs 

probeert een man een deur te ope-
nen op de gang. “Doet ie het niet?” 
vraagt Marjan hem. “Dan oefenen 
we even.” Ze laat hem zien waar 
hij zijn magneetsleutel tegenaan 
moet houden. Nu hij. Gelukt!

Vrijwilligers zijn welkom
Ze doet de intake met de gasten, 
informeert hen desgevraagd ook 
over winkels in de buurt, restau-
rants, het openbaar vervoer of 
wandelen in het nabijgelegen Am-
sterdamse Bos. Ook doet ze “licht 
huishoudelijk werk”, samen met 
anderen van haar ploeg: een bed 
opmaken voor een nieuwe gast, la-
kens in de wasmachine en door de 
strijkmachine halen. Zwaar werk 
wordt door een schoonmaakdienst 
gedaan. Vertrekt een gast, dan re-
gelt Marjan het uitchecken en ook 
de pinbetaling. Vrijwilligers als zij 
kan de Stichting Gastenverblijven 
goed gebruiken (www.vumc.nl/
gastenverblijf). Spreekt het u aan? 
Meldt u zich dan: gastenverblijf.
management@amsterdamumc.nl 
(Marian Voorpostel of Daniëlle 
Eickholt). Of bel 020 444 0555.
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Margot Taal

Marjan Tromer, vrijwilligster bij het gastenverblijf van het VUmc
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Een chauffeur voor de minibus hebben 
we nog niet gevonden, maar we laten 
het er niet bij zitten. Voorlopig gaan we 
gewoon elke 3e donderdag in de maand 
met een wat grotere bus op pad!

Amsterdam die grote stad…
…is gebouwd op palen. Kent u het 
liedje nog? Inmiddels is Amsterdam 
aan alle kanten uitgedijd en dus nog 
veel groter geworden. Hoog tijd om 
de komende maanden eens met de 
bus langs al die wijken te rijden die 
er de laatste jaren bij zijn gebouwd. 
Natuurlijk met een tussenstop voor 
koffie met gebak of een kleine lunch!

Hoe ziet de dag eruit?
We verzamelen om 10.00 uur in het 
café van het Huis van de Wijk. De 
mensen voor wie dat te bezwaarlijk 
is, halen we tussen 10.30 en 11.00 
uur thuis op. Vervolgens maken we 
een rondrit door een nieuw deel van 
Amsterdam en strijken we rond 12.45 
uur neer in een gezellig tentje. Na een 
uurtje rijden we weer op huis aan. 

Van Mini naar Mokum bus De Groengrijsbus

Waar gaan we deze keer heen?
Donderdag 18 november bezoeken 
we het Java eiland en omstreken. Als 
het lukt gaan we in het splinternieuwe 
Jakartahotel iets gebruiken.
Aanmelden voor deze Mokum bus  bij 
Pauline: 06 – 151 660 36: op dinsdag 

Dagje Deventer op vrijdag 26 no-
vember. In samenwerking met 
Huis van de Wijk Buitenveldert

Stap vrijdag 26 november in de 
Groengrijs bus voor een retourtje 
naar het mooie Deventer met zijn 

historische centrum. Kuier door de 
gezellige winkelstraten, bewonder 
de monumenten, bezoek een van de 
musea, ga naar de markt op de Brink 
en scoor een heerlijke Deventer 
kruidkoek voor thuis. 

Prijs: € 12,50 bij minimaal 45 deelne-
mers, € 15,- bij minimaal 35 deelne-
mers. 

Voor informatie: https://groengrijs.
com/tochten-in-de-planning/ 

Geen internet? Neem contact op 
met ons via de voicemail van 06-
45729511. 

Vermeld duidelijk naam, telefoon-
nummer, naam dagtocht

Deze tocht wordt mede mogelijk 
gemaakt door Stadsdeel Zuid.

t/m donderdag van 9:45 tot 10:45 uur. 
Let op! u kunt alleen mee als u in het 
bezit bent van een QR-code, die u 
toegang verschaft tot een horeca ge-
legenheid. 
Eigen bijdrage: € 5,00; versnaperingen 
voor eigen rekening.

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

Marjan Tromer 


