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Het bijna zestig jaar oude club-
huis van AFC was drastisch aan 
vervanging toe.

Samen met het clubhuis zijn ook 
de velden van het sportpark op de 
schop gegaan. De zeven grasvelden 
zijn ingeruild voor vijf kunstgras-
velden met kurkkorrels die inten-
siever kunnen worden bespeeld. 
De gemeente heeft de vrijgekomen 
ruimte nodig voor het ontwikkelen 
van de woonbuurt Ravel, met 1.350 
woningen, die in de komende ja-
ren, tot 2040, naast AFC wordt ge-
bouwd. Het terrein wordt van de 
gemeente gehuurd en is het hele 
jaar beschikbaar. Het clubhuis is 
eigendom van de club.

Circulariteit en beperking van de 
CO2-uitstoot staan centraal. Het 
dak is vol gelegd met zonnepane-
len, die zorgen voor de energie. Voor 
de verwarming is gekozen voor de 
aansluiting op stadsverwarming. 
De constructie van de verdieping 
en de tribuneluifel is uitgevoerd in 
hout. Via de grote glazen ramen kan 
het daglicht tot diep in het gebouw 
doordringen en heb je een schit-
terend uitzicht over de velden en 
Zuidas. Door slimme oplossingen 
wordt het gebruik van kunstmatige 
verlichting en koeling beperkt, wat 
een flinke energiebesparing oplevert. 

Trots
Ik spreek met voorzitter Ad Wester-
hof. In het persbericht zegt hij: “Wij 
zijn trots op ons nieuwe clubhuis 

waar het rijke verleden van onze 
club samenkomt met hetgeen waar 
AFC vandaag voor staat: een voet-
balclub die een warm thuis biedt aan 
2200 leden, waarvan 1300 jeugd-
leden, gelegen op een prominente 
plaats aan de zuidkant van de stad,  
sinds 1961. AFC voelt zich al sinds 
1895 thuis in Amsterdam en we ho-
pen nog heel veel jaren met plezier 
onderdeel te zijn van onze stad.” 

Regio
De jeugdleden komen uit Zuid, 
Buitenveldert maar ook van buiten 
de stad, zegt hij. Het is een club in 

de regio. In het weekend wordt het 
sportpark door wel duizend mensen 
bezocht. Vroeger werd AFC wel een 
beetje een kakclub genoemd. Dat is 
verleden tijd. De helft van de jeugd 
heeft een allochtone achtergrond. 
Daarmee is de club een van de best 
gelukte integratieprojecten. Het is 
best lastig de kinderen vast te hou-
den. Tegen dat ze twaalf zijn, en 
inmiddels al zeven jaar lid, gaan ze 
naar de middelbare school en krij-
gen ze ook andere interesses. Van 
belang is met activiteiten en training 
de kinderen structuur te bieden.
Het gaat de leden vooral om het 

voetballen en dat de kinderen lol 
hebben in de sport. De jeugdteams 
spelen op alle niveaus binnen de 
competitie. De club ambieert geen 
promotie naar de eerste divisie. Dat 
zou wel leuk zijn voor het eerste 
elftal maar de meeste leden interes-
seert dat niet. Het is een echte ama-
teurclub waar het voetballen voorop 
staat. Jaarlijks melden zich zo’n 800 
nieuwe mensen die lid willen wor-
den terwijl er maar mondjesmaat 
nieuwe leden aangenomen kunnen 
worden.

De dozen komen 

Stonden de distributiecentra eerst nog 

buiten de stad nu vallen ze de stad bin-

nen. Neem een willekeurige winkelstraat 

in Buitenveldert. Van een groot pand zijn 

de ruiten afgeplakt. Fietsen staan schots 

en scheef op de stoep. Een gerugzakte jon-

gen springt op een ervan en stuift weg.

Stel je bent een boodschap vergeten. Ba-

len! Zuchtend op de fiets om je nog even 

bij de supermarkt in de drukte te storten 

hoeft niet want je appt een flitsdienst en 

binnen tien minuten kun je die fijne ap-

peltaart op tijd aan je gasten serveren. En 

dat voor het luttele bestelbedrag van 1,80 

euro. Heerlijk toch! Zeker in een tijd dat 

niemand meer kan wachten. Helemaal 

2021. Je hebt er natuurlijk wel een ap-

plicatie op je telefoon voor nodig want 

gewoon bellen, dat doen we niet meer. 

Zo’n distributiedoos kan dus niet in een 

weiland staan zoals die van de online 

bezorgservices want dan komt een be-

stelling pas de volgende dag of later. Na 

ontvangst van het appje namelijk moet de 

magazijnmedewerker binnen ‘n seconde 

het juiste product uit het schap trekken, 

in ‘n rugzak gooien en in flitssnelheid op 

de fiets laten bezorgen wil de boodschap 

zoals beloofd binnen tien minuten na te 

zijn verstuurd bij de besteller thuis zijn.

De afgeplakte ruiten van de doos leuken 

de buurt niet op. Niet alleen de gezel-

ligheid verdwijnt maar ook rondracende 

rugzakken op e-bikes over de stoep hinde-

ren de voetganger. 

In de Beethovenstraat is daar iets op ge-

vonden. Over de lengte van de stoep zijn 

plantenbakken vol fris groen neergezet. 

Onmogelijk om daar met je fiets overheen 

te zoeven. 

Julia

COLUMN

Voor het programma van:

- De Amsterdamse Boekhandel
- De Openbare Bibliotheek
- De Kerken
• www.hvdwbuitenveldert.nl
• Wijkkrant à Wijkkrant actueel

AFC heeft een nieuw clubhuis
Hans Wamsteeker      

Op 29 oktober bent u welkom op 
de Interactieve muzikale QUIZ met 
herkenbare nummers en gezellige 
meezingers.

Bent u een echte muziekliefheb-
ber? Of houdt u van spelletjes met 
gezonde competitie? Dan kunt u de 
MUSIQUIZ niet missen! Tijdens deze 
gezellige middag zal zangeres Aman-
da u meenemen op een muzikale reis 
door de tijd. Tijdens deze reis zullen er 
verschillende vragen gesteld worden 
over de muziek die wordt gezongen. 
Heeft u de meeste vragen goed aan 
het einde van de quiz, dan gaat u er 
met de winst vandoor. 
Vóór, tijdens en na serveren wij lek-
kere gerechtjes. Tot vrijdag 29 oktober!

MUSIQUIZ  

Datum en tijdstip
29 oktober 2021
16.00 – 16.30 uur Inloop en lekker 
voorafje. 
16.30 – 17.30 uur Musiquiz met zan-
geres Amanda onder het genot van 
gerechtjes.
17.30 – 18.00 uur Nazit met toetje.

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

Aanmelden
c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl 
of 020-6449936 of mob. 06-37314069.

Kosten
€ 5,-- voor muziek en gerechtjes.

Het hoofdveld van AFC met het nieuwe clubhuis

lees verder op pagina 2
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Adverteren in de Wijkkrant?
De Wijkkrant wordt huis aan huis 
verspreid in Buitenveldert/Zuidas en 
de Prinses Irenebuurt in een oplage 
van 17.000 exemplaren. Informatie 
over advertentiemogelijkheden en de 
gunstige tarieven treft u aan op www.
hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant

Uitgave van het Huis van de Wijk 
Buitenveldert

Redactie Gerdi Wind; Ferry Wienneke; 
Margot Taal; Hans Wamsteeker (eind-
redacteur); Ronald Edens (opmaak); 
Fotografie Amir Bar
Advertenties
Administratie WOCB 020-644 99 36
Vormgeving en opmaak 
Studio Edens
Redactieadres 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP 
Amsterdam. Tel. 020-644 99 36 
Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV 
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 26 oktober 2021. 

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 
8 oktober 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.

Ferry Wienneke

Tijdens een wandeling door de wijk 
-u weet wel, Buitenveldert, Zuidas 
en Prinses Irenebuurt- stak de re-
dactie netjes het zebrapad over. Er 
leek geen einde aan te komen. Her-
kent u waar het was?  Uw oplossing 
graag uiterlijk 12 oktober naar de re-
dactie 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 septembernummer:  
Het is gebouw ‘De Vlinder’ op 
Zwaansvliet 5. Wat begon als finan-
cieel hoofdkantoor van de HEMA, 
later stadsdeelkantoor was en nu 
een medisch centrum huisvest. 

Winnaar: Het kwartetspel ging naar 
Mw. Daniëlle Huitema.

Ik zie, ik zie …
PRIJSVRAAG

Het voetballen is inmiddels ook ma-
teloos populair bij de meisjes. Vier, 
vijf jaar geleden is dat begonnen. Er 
zijn er nu ruim 300.

Alle gemakken
Het clubhuis is van alle gemakken 
voorzien met ruime kleedkamers 
en faciliteiten, zoals een fysiothe-
rapiepraktijk en een gym. En voor 

het eerste team een spelerstunnel 
naar het hoofdveld. Op de eerste 
etage is het clubrestaurant waar 
nog iets van de oude sociëteit sfeer 
te vinden die door de oudere leden 
en de sponsors gewaardeerd wordt. 
In de jaren zeventig liep er nog een 
ober in jacket rond en dat weten 
de mensen nog wel. Hoewel het 
clubhuis geen openbaar restaurant 

Vervolg van pagina 1

Nieuw clubhuis AFC

heeft kunnen bezoekers er vanaf 
een uur of vier genieten van een 
drankje, bitterballen en een maal-
tijd op niveau dat bereid wordt in 
een professionele keuken. Men kan 
terecht op de royale buitenterras-
sen met goed uitzicht op de vel-
den. Alle reden voor de trots van de 
voorzitter.

Containers op Geervliet
Ik kan het niet anders dan volmondig 
eens zijn met Nicole Lissaur, die zich 
in de editie van sept. 2021 beklaagde 
over de omgedraaide containers op 
Geervliet. Ik woon al jaren hier in 
de buurt en breng daar ook braaf al-
tijd mijn glas, papier, etc. naartoe en 
ineens stonden de containers een 
aantal maanden geleden andersom. 
Soms allemaal, soms een of twee. De 
gemeente heb ik daarop meermaals 
geattendeerd (ontzettend lastig om 

je afval nu fatsoenlijk te deponeren, 
óók voor ‘gewone, gezonde’ mensen 
zonder rollator) en ik krijg, net als zij, 
niet alleen pas heel laat reacties van 
de gemeente (hoezo duurt het weken 
voordat men daar op een melding rea-
geert?), maar ook wisselende redenen 
voor het omkeren. Volgens mij is het 
gewoon een kwestie van dat de man-
nen die ze legen de containers maar 
gewoon neerplempen en helemaal 
niet eens kijken hoe ze staan. Dat het 
gevaarlijk zou zijn, slaat al helemaal 
nergens op. Dat heb ik ook nog nooit 
gehoord van de gemeente, maar me-
vrouw Lissaur blijkbaar wel. Wat een 
onzin, zeg. Beste gemeente: wij beta-
len met liefde belastinggeld, maar dan 
moet u wel luisteren naar uw burgers 
en daar de juiste dingen mee doen!

Met vriendelijke groet,
Marieke Iest

Ingezonden berichten

Foto: Paul de Ruiter Architects

Wie de kaart van Buitenveldert / 
Zuidas bekijkt, ziet aan de west-
kant een smalle strook land tussen 
de Amstelveenseweg en de Nieu-
we Meer. Het lijkt op een handvat.

Bijna aan het einde ligt Boerderij 
Meerzicht, een titel die zijn belofte niet 
waarmaakt, misschien was dat vroeger 
wel zo. Verderop wordt het bos duister 
en dreigend, met takken die eenzame 
fietsers aanvallen. Deze meest weste-

Hoe ziet het eruit bij de buren? 
Deel 3, slot                                                      

lijke grens is volkomen onbereikbaar, 
zelfs drones zijn hier verboden. Ook 
met een bootje zou het niet lukken, 
want het is een overwoekerde naamlo-
ze kaap. Laten we hem ‘Kaap van Ees-
teren’ noemen, want dit is nog steeds 
Buitenveldert. Buren ontbreken, we 
keren de fiets en rijden over de Koe-
nenkade terug in oostelijke richting, 
parallel aan de Bosbaan.

Op driekwart maakt de grens een 
haakse bocht naar het noorden zodat 
we opeens weer in Amstelveen rijden 
en uitkomen bij de kop van de Bos-
baan in het Amsterdamse Bos, een 
icoon van de Nederlandse roeisport. 
Een wagen van de Electrische Muse-
umtramlijn Amsterdam rijdt zomers 
op zondag een halfuur dienst, op deze 
kruising begeleid door een rood knip-
perlicht en een bel. Wie bij deze ‘Bos-
halte’ uitstapt kan een fiets huren. In 
het gebied van de kop is het druk door 
een mix van recreanten en sporters. 
Ze lopen of rijden kriskras door elkaar 
heen of zitten achter een versnapering 
op het terras. Het oogt rommelig, lo-
gisch dat de gemeenten Amsterdam 
en Amstelveen het anders willen. Ze 
onderhandelen over een fraaiere in-
gang, maar wie is in dit geval de chef? 

De vroeg Amstelveense stijl lijkt te 
bestaan uit rijtjeshuizen met een trap 
naar een verhoogde ingang. We zien 
dat op de Amstelveenseweg vanaf 
huisnummer 950, in zuidelijke richting; 
een lange rij met twee verdiepingen. 
Gemoedelijk dorps, waar kennelijk 
veel is gesloopt en herbouwd. De reizi-
ger komt ogen en handen tekort, want 
op het drukke smalle pad met bomen 
is het oppassen. De bouw contrasteert 
met de overkant, waar Amsterdam zijn 
voorliefde toont voor strakke lijnen, 
hoogbouw en glas. We passeren Café 
Anno 1890 en even later Coffeeshop 
The Border, een naam die zijn belofte 
wèl waar maakt, want even verderop 
draait de grens naar het oosten, precies 
op de hoek gemarkeerd door een groot 
bord. Klasse! Wie trek heeft kan terecht 
bij de Frietfabriek. Dit stukje biedt veel 
aan de inwendige en geestelijke mens. 
Zo ligt aan de overkant de Sint Hu-
bertuskerk. Toen we hier passeerden 
op weg naar het beginpunt uit deel 1 
klonk uit de openstaande deuren gre-
goriaanse muziek, een mooie afsluiting 
van deze serie. Het ziet er bij onze bu-
ren prettig uit.    



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

Op zondagmiddag 17 oktober a.s. 
gaat het “JAZZ IN DE WIJK” pro-
gramma weer van start in het Huis 
van de Wijk Buitenveldert, (A.J. 
Ernststraat 112), met een “Tribute 
to Eddy Sanchez” concert. 

Eddy Sanchez speelde in de naoor-
logse jaren een belangrijke rol in de 
Nederlandse muziekwereld, als pia-
nist en orkestleider, maar vooral als 
vibrafonist. Tot zijn overlijden in 2012, 
woonde hij in Buitenveldert en trad 
daar ook menigmaal op. Met de even-
eens bekende hot-violist Frans Poptie 
speelde hij vele jaren samen voor ra-
dio en later ook TV.
Voor dit concert zijn bekende he-
dendaagse topmusici gecontracteerd 
zoals Frits Landesbergen, volgens 
velen de beste vibrafonist in Europa 
en Jean-Louis van Dam, de bekende 

alleskunner die als jongen van 11 jaar, 
zijn eerste eigen compositie op de TV 
mocht vertolken. Hij komt uit de be-
kende muzikale van Orsouw familie 
en was onder andere 12 jaar de vaste 
orkestleider van Tineke Schouten.
Jean-Louis en de overige musici, Evert 
Braumuller contrabas en Joop Kooger 
drums, hebben gedurende de laatste 
actieve jaren van Eddy Sanchez’ leven, 
nog vaak met hem opgetreden. 
In 2015, 2017 en 2019 heeft het WOCB 
ook met groot succes een “Tribute to 
Eddy Sanchez” concert georganiseerd. 
Het nu geplande concert borduurt 
daarop voort. Overigens, Evert kent 
u vast nog wel van zijn optreden bij 
“The Voice Senior”, waar hij in de fi-
nale tweede werd. Om voor de juiste 
sfeer te zorgen, wordt de grote zaal 
van het WOCB weer tot Jazz Club in-
gericht.  Het concert begint om 15:00 

uur, de zaal gaat open om 14:30. De toe-
gangsprijs bedraagt € 8,00 waarbij een 
consumptie is inbegrepen. Reservering 
van tickets: hhw8@xs4all.nl.
Belangrijk: De dan geldende richtlijnen 
van het RIVM zijn van toepassing.
Informatie: WOCB, tel: 020 – 644 99 36 

Juliette van Nes 

Een boekhandel was altijd een 
jongensdroom van Denis Stirler. 
Daarom begon hij in april 2014 de 
Amsterdamse Boekhandel aan de 
Buitenveldertselaan. De winkel 
werd snel omarmd door de bewo-
ners van Buitenveldert. Volwas-
senen kunnen er niet alleen rond-
snuffelen maar ook de kinderen 
hebben een eigen hoekje. 

Toen werd in 2019 metro 51 stilgelegd 
en namen de inkomsten af. De komst 
van corona in hetzelfde jaar zette de 
verkoop bijna stil. De winkel ging al-
leen nog zaterdags open niet alleen 
vanwege bepalingen van de overheid 
maar medewerkers werden ziek. Van-
af 14 december moest de winkel defi-
nitief sluiten en namen de inkomsten 
helemaal af. Na ongeveer vijf maan-
den was een afhaalloket mogelijk. Dat 
het kon was fijn maar niet voldoende.

De winkel is weer open; het gaat zelfs 
beter dan vóór 2019. Maar Denis is 
door zijn reserves heen. Er hoeft maar 
iets te gebeuren en het is gedaan met 
de boekhandel. Om dat te voorko-
men besloot hij er een coöperatie van 
te maken naar het voorbeeld van De 
Nieuwe Boekhandel in West. Degene 

De Amsterdamse Boekhandel wordt een coöperatie

die daar de overgang naar een succes-
volle coöperatie begeleidde is nu ook 
adviseur bij de Amsterdamse Boek-
handel. Alle stukken liggen inmiddels 
bij de notaris. 

Voor de coöperatie worden 200 ge-
interesseerden gezocht die lid willen 
worden van de coöperatie. Een lid-
maatschap kost 1000 euro. Er is geen 
rendement maar met deze formule 

blijft de Amsterdamse Boekhandel 
overeind. De leden hebben dus geen 
financieel voordeel, maar wel imma-
terieel. Zo af en toe zal een evenement 
georganiseerd worden waar uitslui-
tend de leden toegang hebben. Ook 
de jaarlijkse Algemene Leden Verga-
dering krijgt een feestelijk tintje. Op 
het moment dat ik dit stuk schrijf zijn 
er al 86 mensen lid en 120 die belang-
stelling hebben. 

Waren er geen geïnteresseerde inves-
teerders?
Denis Stirler: 'Ik ben een jaar lang be-
zig geweest een investeerder te vin-
den. Ik heb o.a. met Libris gesproken. 
Niet met banken want dat is zinloos, 
ook andere grote investeerders heb-
ben geen belangstelling. Uit een 
boekhandel haal je geen groot rende-
ment ook niet als het goed gaat. Wij 
hebben een lage winstmarge.' 

In hoeverre is een lid aansprakelijk?
Denis Stirler: 'Het wordt een coöpera-
tie met uitgesloten aansprakelijkheid.
(U.A.) Je bent als lid voor niet meer 
aansprakelijk dan voor de inleg. Daar-
naast is in de statuten nog een uitge-
sloten aansprakelijkheid opgenomen. 
Als de boekhandel bijvoorbeeld wil 
uitbreiden hoeft een bestaand lid daar 
niet aan bij te dragen. Daarvoor moet 
de coöperatie nieuwe leden vinden. 

Denis Stirler van de Amsterdamse Boekhandel aan de Buitenveldertselaan 
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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

Het enige dat je kwijt kunt raken zijn de 
1000 euro inleg '

Word je ook lid van de coöperatie?
Denis Stirler: 'Zeker en mijn kinderen 
ook.' 

Neem je plaats in het Bestuur?
Denis Stirler: 'De Coöperatie U.A. krijgt 
een Raad van Toezicht. Ik neem als enige 
plaats in het Bestuur en word gecontro-
leerd door de Raad. Ik zal regelmatig 
verantwoording afleggen aan de Raad. 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering 
zullen Raad van Toezicht en Bestuur dan 
weer verantwoording afleggen aan de 
leden.' 

Wilt u ook lid worden van de Coöperatie 
Amsterdamse Boekhandel U.A.? Neemt 
u dan voor informatie contact op met 
Denis Stirler.
info@deamsterdamseboekhandel.nl    
020-4218324 
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Jazz in de Wijk

Bewaar-bij-de-
telefoonboekje 
2021 
U kunt ons gratis BEWAAR-BIJ-DE-
TELEFOONBOEKJE 2021 bestellen 
vanaf 28 september bij Algemene 
Hulpdienst Buitenveldert Tel: 020-
6447113 of per mail: coordinator@
hulpdienstbuitenveldert.nl met hierin 
organisaties die u kunnen helpen om 
zo lang mogelijk comfortabel thuis te 
blijven wonen.
De vrijwilligers van de Algemene Hulp-
dienst staan voor u klaar om u te hel-
pen met boodschappen doen, een ritje 
naar de dokter, een wandeling maken, 
uw papieren te ordenen of een klusje te 
klaren. Aanvragen via meldpost, Tel: 
020-6444044.

Wilt u ook iets doen voor uw buurtge-
noot? Neem dan contact op met de co-
ordinatoren voor een kennismakings-
gesprek: Tel: 020-6447113.
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50 jaar De Buitenhof wordt groots 
gevierd: van workshops tot zelfs 
een heus festival.

De Buitenhof in Buitenveldert is voor 
velen een fenomeen. Iedereen kent 
het woonzorgcentrum, rijdt er wel 
eens langs of heeft er een kennis, 
vriend of familielid zitten. Wegens 
het jubileum heeft De Buitenhof 
deze maand groots uitgepakt.

Zo werden er workshops gegeven en 
konden de bewoners genieten van 
een foto-expositie. De gehele week 
werd afgesloten met een heus fes-
tival. Met een festivalplattegrond in 
de hand liepen diverse groepen met 
bewoners en personeel langs allerlei 
stages, waar acts opgevoerd werden. 

In de danszaal werd op silent dis-
comuziek flink gedanst onder het 
genot van een hapje en een drank-
je. DJ Han verzorgde muziek op de 
koptelefoons van de gasten. ‘Nu voel 
ik me weer heerlijk jong, geweldig 
hier man!’, schreeuwt bewoner Dolf 
het uit. En ook José smikkelt van de 
drankjes en hapjes die ze onder haar 
neus voorgeschoteld krijgt. ‘Nu even 
genieten’, zegt ze.

De volgende stage betrof een sensu-
ele dansact, waar op Spaanse wijze 
de bewoners en het personeel wer-
den verwend met cocktails en andere 
lekkernijen. Weer een stage verderop 
staat een zanger Hollandse meezing-

liederen op te voeren. Bloed, Zweet 
en Tranen wordt luidkeels meege-
zongen. ‘Doe allemaal lekker mee!’, 
roept bewoner Johan.
Een podium verderop staat Joke de 
Kruijf, een musicalzangeres die met 

haar muzikale optredens verbonden is 
aan het woonzorgcomplex, om ouderen 
de dag van hun leven te bezorgen. Echt-
paar Jan en Rietje lachen zich gek en Jan 
komt zelfs zijn stoel uit om samen met 
Joke, op anderhalve meter weliswaar, 
een dansje te wagen.

Op de laatste stage wordt onder het 
mom van disco en boogie geschaatst en 
gedanst, en ook daar worden de bewo-
ners ruimschoots getrakteerd op allerlei 
lekkernijen.

Kortom: een jubileum om nooit meer 
te vergeten. Per slot van rekening is het 
woonzorgcentrum zo ingericht om het 
de bewoners naar hun zin te maken. 
Een mooie, zorgzame dag te bezorgen. 
Telkens weer. De locatiemanager van de 
Buitenhof, maar ook het gehele zorg-
team heft het glas op 50 jaar en gaat de 
toekomst rooskleurig tegemoet: op naar 
het volgende jubileum!

Coen van den Braber (student politico-
logie en student-mentor Criminologie 
aan de Vrije Universiteit).

Ingezonden door Michel Langendijk

Doortrappen Karavaan en activi-
teiten 
Het programma Doortrappen is een 
landelijk initiatief van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en 
heeft de ambitie dat ouderen zo lang 
mogelijk veilig en met plezier blijven 
fietsen. Doortrappen wordt in op-
dracht van Vervoerregio Amsterdam 
en gemeente Amsterdam regionaal 
uitgevoerd met medewerking van lo-
kale partners.

Doortrappen is al even actief in de 
gemeente Amsterdam. Via een lokale 
campagne brengt Doortrappen onder 
andere fietstips en FietsFit oefenin-
gen onder de aandacht. Daarnaast 
worden er samen met lokale part-
ners gedurende het jaar verschillende 
fietsactiviteiten georganiseerd in de 
stadsdelen. Denk aan fietstochten, 
(online) beweeglessen en wekelijkse 
fietsgroepen. 

Ook de Doortrappen Karavaan is on-
derdeel van het programma en be-
zoekt dit jaar in september en oktober 

Doortrappen Amsterdam                                                         

de zeven stadsdelen. Iedereen van 55+ 
is op deze dagen welkom om langs te 
komen voor een gezellig praatje, ad-
vies over veilig fietsen en om zelf te 
ervaren hoe het is om met fietsspiegel 
of -helm te fietsen. Ook is er een fiet-
senmaker aanwezig die een fietscheck 
doet en kleine reparaties uitvoert. En 
een beweegcoach die tips geeft over 
handige oefeningen om soepel op de 
fiets te stappen. 

Kijk op www.doortrappen.nl/amster-
dam. Volg de Facebookpagina van 
Doortrappen Amsterdam via face-
book.com/DoortrappenAmsterdam. 
Dit najaar reist de Doortrappen Ka-
ravaan langs de verschillende stads-
delen in Amsterdam. Op zaterdag 16 
oktober is Doortrappen te vinden bij 
de Boshalte in Zuid. Zet 'm alvast in je 
agenda en kom deze dag ook gezellig 
langs!
Locatie: De Boshalte, Bosbaanweg 1
Zaterdag 16 oktober, 11:00 – 15:00 uur
 
Ingezonden door Dieuwke de Vries, 
Communicatie adviseur Doortrappen

50 jaar De Buitenhof 

 

JUBILEUM-
EDITIE  

50 JAAR BUITENHOF 
De leukste anekdotes van de afgelopen 5 decennia  

      

 

 
       
 

       
 

 

 
 
 
 

 

  

 
 

      

 

     
 

    
    

    

 

 

   

 
 

 

‘Ik had last van 
een plaatselijke 

regenbui’ 
 

Bewoner die urine-
incontinent was  

‘Zuster, er zit een 
slagader in mijn 

middenbeen’ 
 

Bewoner die eigenlijk een 
spatader bedoelde 
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5500  jjaaaarr  BBuuiitteennhhooff  hheeeefftt  hheeeell  wwaatt  mmooooiiee,,  bbiijjzzoonnddeerree  vveerrhhaalleenn  ooppggeelleevveerrdd..  IInn  ddeezzee  jjuubbiilleeuummkkrraanntt  bbeehhaannddeelleenn      
wwee  ddee  lleeuukkssttee  aanneekkddootteess  eenn  hhaalleenn  wwee  ffiijjnnee  hheerriinnnneerriinnggeenn  oopp,,  ssaammeenn  mmeett  bbeewwoonneerrss  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss..  

CCoonnttiinnuuee  vveerraannddeerriinnggeenn  bbiinnnneenn  oonnzzee  mmuurreenn  

De Buitenhof bestaat op 19 mei 2021 al 50 jaar!! Al sinds 5 juni 1958 werden er door het 
college van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Amsterdam samen met het 
toenmalige bestuur van de Amstelhof plannen gemaakt over de eerste opzet van de 
Buitenhof. Dit resulteerde in het plan voor de bouw van een verpleeghuis met 156 bedden 
en een pensionhuis met 368 bedden. Zodoende begon de bouw van De Buitenhof en op 
3 december 1969 werd tijdens de bouw al het hoogste punt bereikt. Op 19 mei 1971 was 
de officiële opening en werd er flink gefeest met circa 800 feestgangers en werd er voor 
het personeel een boottocht aangeboden om vanuit De Ruyterkade naar Volendam te 
varen en weer terug. In de jaren tussen 1971 tot op heden zijn er in De Buitenhof legio 
renovaties, verbouwingen, beleids-reorganisaties en modernisatietechnieken doorgevoerd 
om het zo comfortabel en modern mogelijk te houden. Een paar voorbeelden zijn 
bijvoorbeeld de verbouwing van de laagbouw in 1985 en 2000-2003, waardoor de 
bewoners provisorisch in verschillende instellingen in Amsterdam en zelfs Drenthe 
ondergebracht moesten worden. Of de opening van Het Binnenhof in 1981, de aanbouw 
van de huiskapel in 1991 en de fusie in van de Verenigde Amstelhuizen dat de nieuwe 
‘Stichting Cordaan Groep’ werd in 2005. Ook kwam er een internetcafé in 2006 en kon 
er betaald worden met geld in het restaurant in 2002, ter vervanging van de roze en gele 
bonnen, met de respectievelijk waarde van 1 gulden en een kwartje. 

 

LLooccaattiieemmaannaaggeerr  AAnnnneemmiieekk  vvaann  DDuulllleemmeenn::  ‘‘VVaann  
wwoooonn//zzoorrggcceennttrruumm  nnaaaarr  zzoorrgg//wwoooonncceennttrruumm  DDee  BBuuiitteennhhooff’’  

Op 19 mei 1971 werd De Buitenhof officieel geopend door de 
toenmalige wethouder huisvesting heer L.J. Kuipers. Leuk om 
te weten is dat de Buitenhof is gebouwd onder andere uit 
504.000 stenen, 7250 m3 beton, 3,6 km aan leuningen, 5 km 
gordijnstof, 2500 rollen behang en 1825 deuren. Dat is in de 
loop der jaren natuurlijk aangevuld en waar nodig vervangen, 
maar deze cijfers tonen wel aan hoe groots is ingezet voor het 
realiseren van De Buitenhof. 

In 2008 werd al gezegd dat De Buitenhof over haar 
houdbaarheid heen is, maar nu lijkt het er dan echt van te komen 
dat de Buitenhof grondig gaat worden verbouwd en uitgebouwd. 
Dat zijn spannende ontwikkelingen voor de Buitenhof, maar om 
te zorgen dat wij ons zorgaanbod nog steeds kunnen afstemmen 
met de vraag lijkt dat op dit moment noodzakelijk. 

50 jaar geleden zochten bewoners de gezelligheid op door te 
wonen in De Buitenhof, maar nu zoekt de gezelligheid de 
bewoner op in De Buitenhof! Ons uitgebreide verenigingsleven 
draagt daar de afgelopen jaren steeds meer aan bij. Dat merkt u 
door het grote en diverse aanbod van activiteiten en 
voorstellingen. Steeds weer proberen te verbazen en te 
vernieuwen is daarmee ons doel geworden en wat zijn er de 
afgelopen jaren bijzondere dingen gedaan! Je zou bijna zeggen 
waar ligt de lat?! 

Deze zoektocht naar gezelligheid levert onder andere op dat wij 
op elke etage een huiskamer willen gaan creëren. Op deze 
manier is de gezelligheid nog dichterbij. Wat is het 
activiteitenleven in de Buitenhof veranderd in de loop der jaren. 
Zo is nog steeds de ambitie om de wijk in huis te halen, maar 
dan op een hele andere manier. Dat wordt dan de Plint 
genoemd. Niks is te gek en elk aanbod is een mooie 
mogelijkheid om te innoveren en te verbazen. 

Voor de komende jaren waarin dus ook verbouwd gaan worden 
willen we dat iedereen spreekt over de Buitenhof dat dit de plek 
is waar je graag zou willen wonen en de plek is waar je 
professionele zorg kan krijgen door een grote diversiteit aan 
professionaliteit. Wij kijken erg uit naar de komende periode en 
zijn trots op wat we al hebben bereikt en in de toekomst zeker 
nog meer gaan bereiken. 

 

de Algemene Hulpdienst Buitenveldert  
biedt u aan: 

 

BEWAAR-BIJ-DE-
TELEFOONBOEKJE 2021 

 
Helaas kan de Liever Langer Thuisbeurs voor het 
2e jaar niet doorgaan. Om u toch van de nodige 

informatie te voorzien, heeft de Algemene Hulpdienst 
een boekje samengesteld waarin diverse organisaties, 
die u kunnen helpen om zo lang mogelijk comfortabel 
thuis te blijven wonen, hun informatie met u delen. 

 
 

Wilt u ook zo’n handig gratis boekje 

ontvangen?  
 

U kunt dit boekje vanaf  
28 september tot 16 oktober bestellen bij:  

 

ALGEMENE HULPDIENST BUITENVELDERT 
Tel. 020-644 71 13 

of 

E-mail: 
coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl 

 

 

 

 

In het boekje vindt u 
informatie van o.a. : 
 
Algemene Hulpdienst  
Buurtteam Zuid 
Computerondersteuning 
Diverse Thuiszorg 
Dynamo / Sportfonds 
Ergotherapeut  
Financieel misbruik 
Fysiotherapie/geriatrie 
GGD, valpreventie 
Hoorspecialist 
Mondzorg   
Oba 
Oogzorg 
Politie 
Senior en student 
St. Ambulancewens 
Vegro zorgwinkel  
Welzijnsorganisaties 

 

 

 

  

Rondleiding 
Zone2Source 
in Amstelpark 
Zondag 10 oktober (en verder iedere 2e 
zondag van de maand)om 12.00 uur, 
geeft kunstinstelling Zone2Source 
speciaal voor buurtgenoten een gra-
tis rondleiding. Na ontvangst met 
een kopje koffie of thee bij het Glazen 
Huis vertel Michel Langendijk van Zo-
ne2Source over de tentoonstelling Ke-
bun Sejarah. In gewone-mensen-taal, 
dus voor iedereen te volgen. 

Daarna volgt een wandeling langs alle 
buitenkunstwerken die i.s.m. met Zo-
ne2Source in het Amstelpark zijn ge-
realiseerd. Tijdens deze rondleiding 
krijgen deelnemers  behalve over Zo-
ne2Source ook veel informatie over de 
geschiedenis van het Amstelpark en de 
Floriade te horen. 

Datum: zondag 10 oktober 12.00 uur
Start Zone2Source, Het Glazen Huis
Voor mee informatie en gratis aanmel-
den: 

https://zone2source.net/nl/rondleiding-
zone2source-amstelpark/
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De Thomas (Prinses Irenestraat 36) zet 
haar traditie voort met een nieuwe serie 
gratis lunchconcerten. De concerten du-
ren van 12.30 - 13.00 uur (inloop vanaf 
12.00 uur). De optredens worden ver-
zorgd door jonge musici die studeren/
zijn afgestudeerd aan het Conservato-
rium te Amsterdam. Aanmelden is niet 
nodig. Gratis entree. Bij coronagerela-
teerde klachten vragen we u om niet te 
komen. De dinsdagen waarop de con-
certen plaatsvinden: 5 oktober, 19 ok-
tober, 2 november, 16 november en 14 
december 2021. 

5 oktober 2021: optreden van het 
Dokwerk Saxophone Quartet.
Zij spelen:Jean Rivier (1896-1987) - Grave 
et Presto, Alfred Desenclos (1912-1971) 
- Quatuor pour saxophones, Guillermo 
Lago (1960) - The Wordsworth Poems.  

Verder op het programma:
19 oktober: Meraki Trio, 2 november: 
Giardino Musicale barokensemble
16 november: Trio, 30 november (wordt 
nog ingevuld) en 14 december: Trio Pe-
nache.
De achtergrond van deze musici, het ge-
hele programma en de muziekstukken 
zijn te vinden op de website: 
www.dethomas.nl/programma/ 

De meeste mensen hebben een re-
den nodig om Zuidas te bezoeken. 

Voor veel mensen is dit gewoon hun 
werkplek of het dichtstbijzijnde sta-
tion. Anderen komen voor de archi-
tectuur of de groene wandeling. Maar 
vanaf het begin was duidelijk dat er 
ook een icoon moest komen dat be-
zoekers naar Zuidas zou trekken. Er 
is een museum geweest dat EXPO 
heette en aan de Mahlerlaan geves-
tigd was. 
Dus een centrale locatie en er zijn 
veel publiektrekkende tentoonstel-
lingen geweest, zoals Body Worlds, 
Toetanchamon en de Titanic. Toch kon 
dit museum zich niet handhaven en 

heeft plaats gemaakt voor een sport-
school. Heel lang heeft in de planning 
een museum gestaan dat zou komen 
op het terrein in Beethoven naast het 
Nicolaaslyceum.  Zuidas slaagde er 
niet in de vele geopperde mogelijkhe-
den voor de invulling hiervan tot een 
daadwerkelijk museum te maken. En 
nu worden op die plaats woningen 
gebouwd. 

Inmiddels wordt Museum SAPIENS 
gevestigd in The Valley aan de Beet-
hovenstraat. Dit gebouw nadert zijn 
voltooiing en de opening van het mu-
seum is gepland voor 2022.

Nu is er opeens een nieuw plan ver-
schenen om in het gebouw van de 
Oude Rechtbank een soort Kunsthal 
te vestigen voor moderne kunst. Het 

gebouw is nu nog eigendom van de 
Rijksgebouwendienst en zou hier-
voor verkocht worden aan de Ge-
meente Amsterdam.  De Gemeente 
gaat het vervolgens kostendekkend 
verhuren aan de Hartwig Art Foun-
dation.  Het museum zou een Engel-
se naam krijgen: Museum for Con-
tempory Art (MCA). 

Wat is de Hartwig Art Foundation? 
Dit fonds is in 2020 opgericht door 
Robert Defares. Hij is medeoprich-
ter en de baas van beurshandelshuis 
IMC  met vestigingen in verschillende 
landen. Volgens Quote behoort hij tot 
de 10 rijkste personen in Nederland. 
Zijn vermogen wordt geschat op 1,35 
miljard euro en volgens follow the 
money zelfs 1,6 miljard.  Dus alle re-
den om daar goede activiteiten mee te 

ondernemen en te steunen.  Hiertoe 
behoort in ieder geval de succesvolle 
IMC-weekendschool die sinds 1998 
bestaat en veel kinderen in achter-
standswijken stimuleert om hun ta-
lenten en mogelijkheden maximaal te 
benutten. 

Het bestuur van de Foundation wordt 
gevormd door Defares en de vroegere 
directeur van het Stedelijk Museum 
Beatrix Ruf.  Defares is lid geweest van 
de Raad van Toezicht van het Stede-
lijk Museum. In 2020-2021 werd al 
ondersteuning geboden aan een 15-
tal jonge kunstenaars en voor de ko-
mende jaren is het plan om te komen 
tot een museum. De kunstwerken 
worden uiteindelijk door de Hartwig 
Foundation gekocht en geschonken 
aan de Nederlandse Staat.

Is dit een cadeau aan de Stad Amster-
dam? 
Inmiddels is duidelijk dat er al een paar 
jaar contacten met de Gemeente zijn 
zonder dat de Gemeenteraad hiervan 
op de hoogte was.  De Gemeenteraad 
heeft mogelijk half september een be-
sluit genomen om het gebouw van de 
Rijksdienst te kopen en aan de Hartwig 
Foundation te verhuren. 

De vraag is of dit zo omslachtig moet. 
Het Rijk is nu eigenaar van het gebouw 
en de toekomstige eigenaar van de aan 
te kopen kunstwerken. Kan het Rijk 
het gebouw dan niet aan de Hartwig 
Foundation verhuren?  En als dat niet 
mogelijk is omdat de Gemeente ook de 
grond eromheen wil aankopen: kan dan 
de Hartwig Foundation het gebouw niet 
zelf kopen?  Waarom krijgt de Gemeen-
te Amsterdam niet ook de aan te kopen 
kunstwerken cadeau? 

We wachten af of deze vragen beant-
woord kunnen worden en of dit project 
een echt cadeau zal blijken te zijn.  

PS
De gemeenteraad heeft besloten de 
voormalige rechtbank aan te kopen en, 
kostendekkend, aan de foundation te 
verhuren. Het Stedelijk Museum heeft 
laten weten positief te zijn over het plan.
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Uw lokale kennis in Buitenveldert!

• Verkoop begeleiding
• Aankoop begeleiding
• Aan- en verhuur van woningen  

en appartementen
• Taxaties voor alle geldverstrekkende 

instanties en NWWI

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

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

  in Buitenveldert

het gezin naar Amersfoort, waar hij van 
zijn 10e tot zijn 20e jaar woonde. De 
verschrikkingen die hij als kind in de 
Tweede Wereldoorlog meemaakte en 
zag in het doorgangskamp Amersfoort 
(nu museum) zouden de bron zijn van 
zijn latere werk. In het nabij liggende 
bos werden vermoorde gevangenen ’s 
nachts door andere gevangenen naar 
een kuil gedragen of misschien op een 
kar vervoerd en begraven. De beelden 
uit de oorlog bleven als een rode draad 

door al zijn werk lopen.  In 1949 ging 
Armando naar Amsterdam terug om 
kunstgeschiedenis te studeren. De 
naam Armando betekent “door te 
strijden”. In 1979 vertrok hij naar Ber-
lijn, waar hij zich met Feindbeobachtung 
(het observeren van de vijand) bezig-
hield. Later woonde hij tevens in Am-
stelveen, waar veel van zijn werk in 
en buiten de musea te zien was en is. 
In 1998 werd het Armando Museum 
(Amersfoort) geopend. Na een brand 

Das Rad

Het monumentale werk das Rad 
(1993) van de veelzijdige kunstenaar 
Armando is tot 17 oktober te zien op 
het Mahlerplein tijdens de ArtZuid Bi-
ennale in Amsterdam Zuid en Zuidas. 
Op de route zijn drie van zijn werken 
opgenomen op de Zuidas en vier op 
de Apollolaan.  Armando is één van 
mijn favoriete kunstenaars, zijn werk 
is stoer, ruig, heel indringend en in-
drukwekkend. De thema’s voor zijn 
werk komen voort uit zijn jeugdjaren 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, die 
hij tot zijn dood in 2018 steeds op-
nieuw verbeeldde, niet alleen in de 
overweldigende sculpturen, maar ook 
in zijn gedichten en weergaloze schil-
derijen. Wanneer je zijn werk eenmaal 
hebt gezien, herken je het voorgoed. 
Het enorme zwarte wiel, op de Zuidas 
is van brons en ongeveer 5 x 5 meter 
groot en een halve meter dik. Het is 
onregelmatig en ruw van vorm, alsof 
het een tekening van een kind is. Of 
je zijn werk nu mooi of lelijk vindt, het 
laat je niet onberoerd.
 
Amersfoort 
De kunstenaar werd in 1929 (Amster-
dam) geboren als Herman Dirk van 
Dodewaard. Eind jaren ’30 verhuisde 

Gerdi Wind ging veel werk verloren, een deel van 
de werken die gered waren werden in 
Museum Oud Amelisweerd in Bunnik 
opgenomen. Hij overleed in Potsdam 
op 88-jarige leeftijd.
 
Duitse titels
De werken van Armando hebben 
overwegend Duitse namen, weer re-
fererend aan de oorlog en zijn visie 
erop en zijn (beeld)herinneringen 
eraan, zoals Gestalt (vorm), Fahne 
(vlag) of Zaun (hek). Volgens Ar-
mando: “Das Rad is het wiel van het 
slagveld, maar ook het wiel als rad der 
geschiedenis. Overwonnen beweging. 
Gestolde kracht. Een wiel dat tot in-
keer is gekomen.” Hij impliceerde dat 
dingen en landschappen een gevoel 
of een eigen wil zouden hebben of 
misschien zelfs een verantwoordelijk-
heid, zoals het “schuldig landschap”, 
de verstilde rauwe landschappen die 
hij schilderde met dikke lagen zwarte 
en witte verf, die niets deden om de 
verschrikkingen te voorkomen of te 
stoppen. 

In zijn gedichtenbundel “Veldtocht” 
schrijft Armando over Das Rad:

“Het rolde voorbij
 op hoge wielen rakelings voorbij
 een giftig harnas gepantserd dansend.
 Vuur, riep hij, vuur.
 Het rolde voorbij, het verdween.”
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Das Rad (1993), Armando 

Musea op Zuidas
Cisca Griffioen

Beste bewoners van Buitenveldert, 

Met plezier melden we dat het café Huis van de Wijk Buitenveldert  
vanaf 27 september van maandag t/m vrijdag weer is geopend 

van 11:00 tot 17:00 
 

Kom gezellig langs, tot snel!  

Gratis lunch-
concerten 
in De Thomas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AGENDA OKTOBER

 

Vanaf 27 september is het café weer open van maandag 
t/m vrijdag van 11:00 tot 17:00 uur.

Deze agenda is onder voorbehoud.

Nieuwe maatregelen vanuit de Rijksoverheid kunnen leiden 
tot wijzigingen.

U kunt voor de laatste informatie kijken op de website van 
de Rijksoverheid: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
of van het Huis van de Wijk Buitenveldert.nl:  
www.hvdwbuitenveldert.nl 

 
 

 
Maandag 

Fotogroep op 11 oktober 
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  
12.30-15.00 uur. Info: 06-19 08 10 63, anton@groeneschey.com.

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

of jobodywork@hotmail.com. 

 
Dinsdag 

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 voor 

nadere informatie ook het artikel elders in deze wijkkrant.

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.

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

of r.adelmeijer@actenz.nl.

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.

Juridisch spreekuur op 12 oktober 

 
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.

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   
Bel vooraf voor afspraak met: 020-2359120 of  

schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

 

Woensdag  

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 voor 

nadere informatie ook het artikel 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. 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 kof-

fie. Deelname is gratis.

Bridge 

13.00 - 15.30 uur. Info: Dhr. M. de Metz, tel. 06-53265869.

Buurtrestaurant op 6 en 20 oktober 
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 6 oktober 
19.30-21.30 uur. Vooral voor culturele actieve 55+ inwoners van Zuid. 

Samen culturele uitjes bespreken en in kleinere groepjes doen, sporten, 

eten enz. Entree: lidmaatschap van de Culturele Uitgaansclub is gratis 

en vanaf 55 jaar. Info: willydeweerd@live.nl.

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

aandacht 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 – 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 kof-

fie. Deelname is gratis.

Bridge 

13.00 - 15.30 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.



Kebun Sejarah / Garden of History 
bij Zone2Source

Zone2Source: Kebun Sejarah (Gar-
den of History) van Kevin van Braak.
25 september – 28 november 2021, 
met de officiële opening op vrijdag 
1 oktober van 15.00 – 17.00u in aan-
wezigheid van Kevin van Braak, Peter 
Hopman, Ipeh Nur en een perfor-
mance van Hestu Setu Legi.

De tentoonstelling Kebun Sejarah 
is een uitwisseling tussen Kevin van 
Braak en tien Indonesische kunste-
naars over de migratie van tien ge-

wassen zoals peper, pinda, papaya en 
van mensen in relatie tot een Neder-
landse en een Indonesische botani-
sche tuin. De tentoonstelling in het 
Glazen Huis bestaat uit kunstwer-
ken, kassen met tropische planten en 
een serie nieuwe zitelementen voor 
het Amstelpark. 

Kebun Sejarah bestaat ook uit culi-
naire evenementen zoals een sam-
balproeverij op zondag 31 oktober 
vanaf 13.00, waarbij iedereen wel-
kom is om te komen proeven of met 
je eigen home-made sambal mee te 
doen. zone2source.net

Op 10 oktober ontvangen we in de 
serie Toekomstmuziek het internatio-
naal georiënteerde Dokwerk Saxofoon 
Kwartet. Lisa Schreiber, Jen-Hong Wu, 
Ileana Termini en Pedro Silva hebben 
elkaar gevonden tijdens de lessen 
van de Nederlandse saxofoon coryfee 
Arno Bornkamp. 

Ze spelen gretig en heel vindingrijk, 
wat ongetwijfeld heeft bijgedragen 
aan hun succes tijdens de internatio-
nale competitie “Vítor Santos” in Por-
tugal.  Ze wonnen daar de eerste prijs 
in de categorie Kamermuziek en mo-
gen nu hun eerste CD opnemen.

Van Bach tot Willem van Merwijk: 
ruim baan voor Dokwerk!
We blijven voorzichtig met elkaar, dus 
we vragen van u of u van te voren wilt 
reserveren. Dit kunt u doen op: 
p.kolsteeg@hvdwbuitenveldert.nl of 
via 06-151 660 36. Vermeld u in beide 
gevallen alstublieft uw naam en tele-
foonnummer. 
Zonder tegenbericht weet u zich dan 
verzekerd van een plaats. 
 
U betaalt op de dag zelf, graag het be-
drag van 7,50 euro gepast meenemen. 
Waar: Grote Theaterzaal, Huis van de 
Wijk, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
Wanneer:  10 oktober 2021, 12:00 uur
Hoe laat: welkom vanaf 11:45 uur; 
aanvang 12:00 uur.
Entree: 7,50 euro (gepast).

 

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

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  

Inloopcafé met Live Muziek op 1 en 15 oktober 
16.00 – 18.00 uur. Toegang gratis.

 

Musiquiz op 29 oktober 
Interactieve muzikale QUIZ met herkenbare nummers, gezellige mee-

zingers, en lekkere gerechtjes. 16.00 Uur Inloop en lekker voorafje, 

16.30 uur Musiquiz met zangeres Amanda èn gerechtjes, 17.30 – 

18.00 uur Nazit met toetje. Kosten: € 5,-- voor muziek en gerechtjes. 

Aanmelden: c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl of 020-6449936 of 

mob. 06-37314069. Zie ook nadere informatie elders in deze wijk-

krant.

Het Palet, Aquarel en Gouache   
10.30 – 12.30 uur. Info Barbara J. de Vries, tel. 06-26012792,  

basiajedska@gmail.com.

Bridge   
13.00 - 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 9 oktober 
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. Wij zoeken nog een handige vrijwilliger 

met een set gereedschap die ons team wil komen versterken. Info: 

repaircafebuitenveldert@gmail.com of Huis van de Wijk Buitenveldert 

020-644 99 36.

Zondag 
Dokwerk Saxofoon Kwartet op 10 oktober 
Toegang vanaf 11:45 uur; aanvang 12:00 uur. Entree: 7,50 euro 

(gepast) bij binnenkomst. In de serie Toekomstmuziek speelt het 

internationaal georiënteerde Dokwerk Saxofoon Kwartet. Dit kwartet 

won op de internationale competitie ‘Vítor Santos’ in Portugal de 

eerste prijs in de categorie Kamermuziek. Reserveer op p.kolsteeg@

hvdwbuitenveldert.nl of via 06-151 660 36 o.v.v. uw naam en tele-

foonnummer. Zonder tegenbericht bent u verzekerd van een plaats. 

Zie ook informatie elders in deze Wijkkrant.

Jazz in de Wijk Concert met ‘Tribute to Eddy Sanchez’ op   

17 oktober 
Aanvang concert: 15:00 uur, de zaal opent om 14:30. De toe-

gangsprijs bedraagt € 8,00 waarbij een consumptie is inbegrepen. 

Reservering van tickets: hhw8@xs4all.nl. Zie ook informatie elders in 

deze Wijkkrant.

Zone2SourceDokwerk Saxofoon Kwartet                                                     Foto-expositie in 
De Vreugdehof

Foto: Birgit Grooters

De tentoonstelling ‘Kijk en Verwonder’ is 
van 11 oktober tot 12 december te bewon-
deren in de gangen op de begane grond 
van de Vreugdehof aan de Klencke 111.

‘Oud en nieuw/ analoog en digitaal’ werk 
van de fotografen Birgit Grooters (kleur) 
en Joke van Vlijmen (zwart-wit) zullen da-
gelijks tijdens openingstijden te bewonde-
ren zijn.



oktober 20218 Nieuws en informatie uit Buitenveldert /Zuidas en de Prinses Irenebuurt 

Margot Taal

Openbare boekenkast in Buitenveldert, beheerder onbekend

Het klimaat verandert. Boosdoener 
is ons fossiele energieverbruik, wat 
veel te hoog is. Fabrieken moeten 
hun productie anders inrichten, 
consumenten moeten consumin-
deren. We zullen meer moeten re-
cyclen, economie wordt circulair. 
Gelukkig nemen velen daar het 
voortouw in: kringloopwinkels, 
Marktplaats, repaircafés. In het klein 
zijn daar de openbare boekenkast-
jes. Men stopt er eigen gelezen boe-
ken in en haalt die van een ander er 
weer uit. U kent ze vast wel, bijvoor-
beeld op een doorgangsroute naar 
de binnenstad, langs de Weesperzij. 

Rietnesse
Staan die misschien ook in onze 
eigen wijk? In elk geval de boe-
kenmolen in het Amstelpark. Gerdi 
Wind schreef er maart vorig jaar 
nog in de Wijkkrant over. En voor 
de rest? Ik vraag aan een wijkwan-
delaar of die misschien zo’n mi-
nibieb kent in de buurt. Zijn ant-

woord luidt: ‘Geen idee. Nee, nooit 
gezien.’ Maar op de fiets kom ik er 
eentje tegen. Op Rietnesse aan de 
muur geschroefd, om de hoek bij 
de Zeelandstraat. Geen plek waar 
veel loop in zit, zou je denken. Een 
houten boekenkast is het, vier plan-
ken, roodbruin gebeitst, een dakje 
met ruw asfaltpapier. Geen plastic 
flappen zoals bij de boekenmolen, 
maar degelijke kleppen met glazen 
ruiten. Ter bescherming van de boe-
ken tegen weer en wind. Metalen 
richels boven de scharnieren, mag-
neetsluiting aan weerszijden boven 
elke plank. Hier is over nagedacht. 

Voorraad
Alle planken staan vol boeken, En-
gels en Nederlands, voor oud en 
jong, netjes in het gelid. Veel detec-
tives, thrillers, wat oudere literatuur 
en educatief leesvoer. Slaughter, Van 
Royen, Baldacci, Stoere Meiden, Ba-
sic Hotel and Restaurant Accounting. 
Leesvoer van en voor mensen in de 
wijk. Het meeste ziet er puntgaaf uit. 
Jammer genoeg zijn uit de pocket die 
ik mee naar huis neem (Theo Thijs-

sen) bij nadere inspectie de eerste 
twintig blaadjes uitgescheurd. 

Beheerder gezocht
Wie zou de kast beheren? Niet de-
zelfde als de boekenmolen in het 
park, leert navraag me bij de be-
heerder daarvan, Saskia van Ree. 
Dus bel ik maar eens aan bij de 
mensen die boven het kastje wo-
nen. Een dame in een rolstoel staat 
me allervriendelijkst te woord. Zij 
weet ook niet wie de kast met in-
houd daar zo netjes onderhoudt. 
En geeft me weinig hoop dat haar 
buren het wel weten. ‘De kast staat 
er al jaren,’ zegt ze. ‘Er zitten hele 
goede boeken in.’ Haar kinderen 
lenen er ook uit en stoppen het 
weer terug of zetten iets van hen-
zelf erbij, vertelt ze. Het kastje ziet 
er naar haar zeggen altijd keurig 
netjes uit. Ook weet ze dat er altijd 
veel gebruik van wordt gemaakt. 
Zo zie je maar, buurtbewoners we-
ten ook een stille straat te vinden, 
zolang er wat te halen en te bren-
gen valt. Veel dank in elk geval aan 
de zorgvuldige beheerder.

In Beeld
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Na ruim 8 jaar trouwe dienst gaat 
onze chauffeur Albert stoppen met 
de Minibus. 

Er zullen heel wat mensen zijn die 
hem gaan missen. Maar de leeftijd 
gaat ook voor hem een rol spelen. Het 
Huis van de Wijk bedankt Albert zeer 
voor alle tochtjes die hij gereden heeft 
en wenst hem het allerbeste!

Wat betekent dit?
Wij gaan op zoek naar een opvolger 
maar die hebben we voor de komende 
maand natuurlijk niet zomaar gevon-
den. Dus helaas geen Minibus in ok-
tober…

Wie neemt het stokje over?
Wie wil buurtbewoners die niet mo-
biel meer zijn het plezier doen van 
een ochtendje weg, naar een terrasje, 
een markt of museum? U haalt men-
sen op van huis en brengt ze ook weer 
terug. De bestemmingen zijn in over-
leg met u in en rond Amsterdam.
Belt u als u meer wil weten naar Pau-
line Kolsteeg: 06 151 660 36. 

Wie wordt onze nieuwe chauffeur? De Groengrijsbus

Vrijdag 22 oktober
Herfstkleuren dagtocht Veluwe.
In samenwerking met Huis van de 
Wijk Buitenveldert.

Het is herfst en dat is een goede re-
den om met de Groengrijs bus naar 

de Veluwe te gaan. Snuif die heer-
lijk geur op van mossen, ga op zoek 
naar de vliegenzwam en andere pad-
denstoelen en geniet van de vlam-
mende herfstkleuren. We bezoeken 
de mooiste plekken. We gaan naar de 
Posbank met het adembenemende 
uitzicht over heuvels, bossen en uit-
gestrekte heidevelden en maken bij 
goed weer een lekkere wandeling. 

Geldig: Vrijdag 22 oktober 2021
Prijs: € 12,50 bij minimaal 40 deel-
nemers, € 15,- bij minimaal 35 deel-
nemers.
Opstapplaatsen: De Mirandalaan, 
Station RAI en Huis van de Wijk A.J. 
Ernststraat. Voor informatie en boe-
ken: https://groengrijs.com/tochten-
in-de-planning/.
Geen internet? Meld u aan via 06-
45729511. Vermeld duidelijk naam 
dagtocht, uw naam, telefoonnummer 
en opstapplaats.

Deze tocht wordt mede mogelijk 
gemaakt door Stadsdeel Zuid.

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

Na ruim 8 jaar trouwe dienst gaat onze chauffeur Albert stoppen met 
de Minibus. 


