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Het IPCC rapport over de kli-
maatopwarming kwam als een 
donderslag bij een brandende 
Griekse hemel, perfect getimed. 
Amsterdam dreigt te verdwijnen 
tot IJburg, 2 meter boven NAP, 
maar we vechten terug. 

Nederland was al gestart met een 
systeem dat de hoeveelheid gepro-
duceerde en verbruikte energie ver-
gelijkt in 30 Nederlandse regio’s. Het 
resultaat per gemeente moet in 2050 
neutraal zijn. Amsterdam valt onder 
Noord Holland Zuid. Het aardige is 
dat elektra en gas per watt en m3 
kan worden gemeten. De resultaten 
staan onder controle van een onaf-
hankelijke organisatie. Het eerste 
rapport, dit voorjaar, meldde dat de 
gemeente onder de maat presteert, 
Buitenveldert / Zuidas dus ook. Lig-
gen we daar wakker van? Nee, pas 
als we er zelf last van krijgen. De ta-
rieven zijn per 1 juli gestegen.

Even terug naar de visie ‘Amsterdam 
aardgasvrij 2040’ van begin 2020. 
Daarin staat dat windmolens in de 
stad zullen worden geplaatst en 
verder dat onder leiding van woon-
corporaties per wijk een warmtenet 
zal worden aangelegd. Zonnepane-
len op alle geschikte daken. Wind-
molens zijn ons bespaard gebleven 
dankzij Schiphol, een vreemde 
bondgenoot. De A.J. Ernst heeft 
maandenlang opengelegen voor 
de aanleg van warmtenet, dat ein-
deloos lang duurt. Zuidas wil over-
schakelen op elektra, een logische 

keuze gezien de beperkte ruimte. 
De buizen van warmtenet zouden 
niet passen. Hoewel de daken van 
Buitenveldert/Zuidas geschikt zijn 
voor zonnepanelen hebben de vast-
goedeigenaren en hun huurders er 
weinig belangstelling voor. Soms 
wordt in Buitenveldert een dak van 
een flatgebouw belegd. 

De gemeente twijfelt tussen groen 
en panelen, heeft zelfs een mix 
bedacht van sedum en panelen, 
waardoor het regenwater langer 
wordt vastgehouden. Deskundi-
gen vinden dat laatste onrendabel. 

Een landelijk vertegenwoordiger 
van netwerkbeheerders ziet de toe-
komst weer anders. ‘Er is op grond 
van draagvlak gekozen voor zon op 
dak. Die keuzes zijn niet altijd even 
gunstig voor het elektriciteitsnet.’ 
Stroom terug leveren, salderen, is 
inderdaad iets waar het stroomnet 
niet voor is gebouwd. 
Een oplossing kan zijn dat de eigen 
Zonne installatie geen verbinding 
heeft met het net. In overheidskrin-
gen zoemt het idee rond dat zon-
nepanelen op ex-landbouwgrond 
de strikstofcrisis zouden oplossen, 
maar ook hier is het netwerk de 

zwakste schakel. Door het IPCC-
rapport neemt binnen de politiek 
de druk toe om vastgoedeigenaren 
per wet te verplichten tot duurzame 
energieproductie. Wie lokaal iets wil 
kan meedoen met een project van 
een energie corporatie, beter dan 
die 0% rente van de bank.  Omdat 
de energiehuishouding binnen ge-
meentegrens in 2050 neutraal moet 
zijn zal de energievraag een maxi-
mum krijgen, en dat is ongekend. 
Lopen we straks kans dat wanneer 
de IC naar Berlijn vertrekt uit Sta-
tion Zuid in de Gustav Mahlerlaan 
de lampen uitgaan? 

Een doorstroom-evenement 

Hoera, 2 september is er markt op Zuidas. 

Op het Gershwinplein komen zo’n dertig 

kramen te staan. Wat er op die kramen 

wordt verkocht is nog niet bekend maar ik 

droom van verse vis, groenten en geurige 

specerijen. Via de Lex van Deldenbrug, 

u weet wel die brede brug met die gele 

steentjes die via De Boelelaan te bereiken 

is, loopt u zo het plein op. De reuring van 

de markt zou al van verre zicht- en hoor-

baar moeten zijn. 

De vreugde over dit heuglijke feit wordt 

enigszins getemperd door de maatregelen 

die genomen zijn ten aanzien van de Pure 

Markten. Daar werd het zo gezellig dat 

de volgende Pure Markten tot en met 15 

augustus geannuleerd zijn.

Een markt schijnt namelijk een z.g. door-

stroomevenement te zijn Bij een door-

stroomevenement is er voortdurend in- en 

uitloop, zoals een kermis of braderie. Op 

een doorstroom-evenement moet iedereen 

1,5 meter afstand tot elkaar kunnen hou-

den. Per persoon moet er minimaal 5 m2 

toegankelijk zijn. Het aantal bezoekers 

moet gedoseerd kunnen worden. Er moet 

dus eigenlijk een hek om het evenement 

heen. Muziek mag niet laat staan alcohol. 

Van die laatste twee maatregelen ben ik 

niet zeker maar het zou zomaar kunnen. 

Het sluit namelijk naadloos aan bij Neer-

lands calvinistische instelling. Overal 

waar het gezellig is met alcohol en mu-

ziek hangt doem en duisternis en moet 

de zweep van een geestelijke er eigenlijk 

over. Om Mark Rutte met een religieuze 

te vergelijken gaat misschien een beetje 

ver maar iets van een hogepriester heeft 

hij de laatste tijd wel.

Gelukkig kan er na 15 augustus veel ten 

goede gekeerd zijn. 

Julia

COLUMN

Voor het programma van:

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

Buitenveldert/Zuidas nog lang niet duurzaam 
Ferry Wienneke        

Vanaf 2 september 2021 is het don-
derdag marktdag in Zuidas, op het 
Gershwinplein.

In het begin tussen 9.00 en 17.00 uur, 
later tussen 09.00 uur en 20.00 uur.  
Er staan 16 unieke ondernemers en 
u kunt voor al uw boodschappen bij 
hen terecht! De markt is een proef die 
in ieder geval anderhalf jaar duurt, tot 
maart 2023. 
Een markt was een lang gekoesterde 
wens van Zuidas-bewoners. ‘Ik ben 
heel blij dat het is gelukt’, zegt stads-
deelvoorzitter Zuid Sebastiaan Capel. 
‘Ook wij willen Zuidas verder ver-
levendigen’. Het Gershwinplein is 
prima bereikbaar voor bewoners van 
Buitenveldert. Maar ook mensen uit de 
omliggende buurten en mensen die in 
Zuidas werken zullen de weg vinden.

Zuidas krijgt een weekmarkt 

Het transformatorhuis achter de eindlus van tramlijn 4 op Zuidas

Weekmarkt op het Gershwinplein

BUURTBUDGET 
ZUID 2021 

Op 1 september gaat stadsdeel 
Zuid van start met Buurtbudget 
Zuid 2021. Dan kunnen bewo-
ners, ondernemers en organi-
saties weer plannen indienen 
die hun buurt mooier, leuker en 
leefbaarder maken.

U doet toch ook mee? Ga naar: 
www.amsterdam.nl/zuid-
gebied/buurtbudget-zuid-2021
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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 28 september 2021. 

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 
10 september 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.

Tijdens een buurtwandeling zag de 
redactie van alles fladderen. Herkent 
u waar en wat het was?
Uw oplossing graag uiterlijk 14 
september naar de redactie van 
de Wijkkrant: Wijkkrantredactie@
gmail.com of A.J. Ernststr. 112, 1082 
LP Amsterdam. Onder de goede in-
zendingen verloten we het nieuwe 
Buitenveldert kwartetspel. 

Oplossing juninummer: Een gra-
fisch object van Frans de Boer en 
Marja de Boer-Lichtveld. Het ver-
bindt twee stalen pijlers van brug 
1801 in het Rotterdamsepad.

Winnaar: Het kwartetspel ging naar 
de heer Gerben Vermeulen.

Ik zie, ik zie …
PRIJSVRAAG

Schoonmaakactie
Op 29 mei jl. was ik op bezoek bij mijn 
vriendinnen Marja en Liesbeth Mesu. 
Na de lunch maakten wij een wandeling 
naar de Rododendronvallei en op de 
terugweg vlak bij hun appartement za-
gen wij deze Amerikaanse man met zijn 
zoon met prikkers en een zak het park 
schoonmaken. Wij maakten een praatje 
met hem en vroegen of hij er bezwaar 
tegen had als wij foto’s maakten en deze 
met commentaar naar uw krant zouden 
sturen.  Hij had er geen bezwaar tegen. 
Margreet Broekhuizen

Glazen Huis
Het Glazen Huis in het Amstelpark 
wordt momenteel beheerd door Zo-
ne2Source, een tentoonstellingsplat-
form voor kunst, natuur en technolo-
gie. Deze zomer is daar de installatie 
Here and Elsewhere van Irene Kopel-
man te zien. Zonder iets af te willen 
doen aan het werk van Irene Kopel-
man of andere kunstenaars die Zo-
ne2Source uitnodigt vraag ik mij af of 
er misschien wat meer variatie in de 
programmering mogelijk is. De hui-
dige exposities in Het Glazen Huis 
sluiten op dit moment niet erg aan 
bij de gemiddelde parkbezoeker en 
komen misschien zelfs beter tot hun 
recht in de setting van een museum 
voor experimentele kunst. Een aan-
tal jaren geleden waren er regelmatig 
tentoonstellingen van de Amsterdam-
se Zondagschilders. In aanvulling op 
de huidige programmering zou ik zo-
iets graag terugzien. Volgens mij doet 
het Amstelpark de bezoekers daar een 
groot plezier mee.
P. de Wit  

Verkameren
Naar mijn idee is een wijkkrant be-
doeld voor het delen van buurt in-
formatie en voor het bevorderen van 
de cohesie in de wijk. Een onderwerp 
als ‘verkameren en splitsen’ past daar 
zeker bij. Wat ik echter niet ok vind, is 
dat een artikel over dit onderwerp, al 
lezend, geschreven blijkt te zijn door 
een Stadsdeelraad lid. Naar mijn idee 
moet vooraf helder zijn of een artikel 
informatief is of de mening van een 
persoon/partij weergeeft. Indien het 
om een mening of visie gaat, lijkt het 
me dat je als wijkkrant, nooit de me-
ning van slechts 1 persoon of partij 
weergeeft. Je bent er om te verbinden, 
je wil door zoveel mogelijk mensen in 
de wijk gelezen worden. Daarvoor is 
naast helderheid over de inhoud, bij 
het weergeven van opinies, noodza-
kelijk dat je die van meerdere kanten 
weergeeft. Als de redactie besluit het 
onderwerp aandacht te geven, zou er 
vooraf duidelijk moeten zijn of het 
artikel informatief is of dat het de 

Ingezonden berichten visie van een persoon of partij weer-
geeft.
Josefine Scheepmaker

Rectificatie
Via contacten in de wijk werd de re-
dactie ingeseind dat op een aantal 
plaatsen in de wijk waaronder Mar-
quette (5 en 20), Frieslandstraat 28 
en Valkesteijn 98,  verkamering aan 
de orde is. Op basis daarvan zijn de 
foto’s bij het artikel genomen. De fo-
to’s zijn gemaakt door redacteur Hans 
Wamsteeker en niet auteur Arend van 
Vuren. Op elke van de beide foto’s in 
Marquette zijn vier panden in beeld. 
Als blijkt dat van een van panden die 
in beeld zijn de bewoners zich gedu-
peerd voelen omdat er in hun pand 
geen verkamering aan de orde is dan 
is, bij deze, een excuus van de redactie 
zeker op zijn plaats. 
(Hans Wamsteeker; redactie Wijkkrant)

Neutraliteit
Met stijgende verbazing lees ik het 
artikel over het verkameren van wo-
ningen op de voorpagina van de 
juni-uitgave. Auteur Arend van Vu-
ren schrijft dat ‘het besef bij de rege-
ringspartijen in Den Haag nog niet is 
ingedaald’. En verderop: Groen Links 
heeft inmiddels vragen gesteld’. Dit is 
het hoofdartikel op de voorpagina en 
is bepaalt niet kleurloos geschreven. 
Op pagina twee zoek ik in de colo-
fon naar de functie van Arend binnen 
de redactie, maar hij staat er niet bij. 
En dan zie ik rechtsonder op pagina 
twee plotseling dat het redactionele 
hoofdartikel eigenlijk een ingezonden 
brief is van een stadscommissielid van 
Groen Links. Op pagina drie staat een 
column van Flora Breemer, ze wisselt 
af met Keren Hirsch. Twee leden van 
de PvdA. Een rechts geluid kan ik in 
het blad nergens vinden, de inhoud is 
uit balans. Vanuit de Gelderse Achter-
hoek verbaas ik mij over deze keuze 
van de redactie. Een wijkraad en een 
wijkkrant, waarschijnlijk deels betaald 
uit overheidsgeld, zou zich neutraal 
moeten opstellen. Ingezonden brie-
ven zijn welkom, maar dan herken-
baar afgekaderd op een binnenpagina.
Paul Bombeld, Warnsveld

Zuidas kan beter
Zuidas wordt volwassen schrijft Cisca 
Griffioen in de Wijkkrant van juni. Ik 
vind het jammer dat zij zich opstelt 
alsof ze woordvoerder van Zuidas is. 
Voor mij is de Zuidas nog steeds een 
teleurstelling. Voor de zoveelste keer 
meld ik aan de gemeente dat de ver-
lichting in de fietstunnels het niet 
doet. Supervisor Ton Schaap wil geen 
fietsdoorgang in het centrumgebied, 
ik moet maar blijven omfietsen. Dat 

doe ik al meer dan 25 jaar langs on-
veranderd smerige viaducten. Eén 
aangenomen motie daarover gaf geen 
soelaas. Dat is wat ik van de Zuidas 
zie. Als stedenbouwkundige begrijpt 
de supervisor kennelijk niet dat al-
leen fijnmazigheid het stedelijk weef-
sel tussen Buitenveldert en Zuid kan 
helen, zoals ooit de bedoeling van het 
Masterplan was. Wandelaars en fiets 
aan de hand door het station dat is 
geen stedelijkheid. Ik fiets zo vooral 
om de Zuidas heen, want verder heb 
ik er toch niets te zoeken. Het bouw-
stof waait alle kanten op en mijn fiets 
bij een beetje wind ook. Windhin-
der onderzoek daar doet Zuidas niet 
aan. Het bewonersplatform begon 
als overleg tussen buurtgroeperin-
gen uit buurten om de Zuidas heen 
en belangenbehartigers als Rover en 
Fietsersbond. Daar is niets van over. 
Zuidas overlegt liever met elk voor 
zich en trekt zich weinig aan van de 
omgeving die de lasten draagt. Geen 
museum, film of conservatorium kan 
overlast en deze verwaarlozing van de 
openbare ruimte goed maken.
Lieneke Meurs
Bewoner Prinses Irenebuurt
Voorzitter Bewonersplatform 1998-2001

Containers  Geervliet

Op Geervliet ter hoogte van opvang 
ongedocumenteerden en politiebu-
reau kunnen wij gehandicapten al 
meer dan 2 maanden geen vuil in 
containers doen als je op scootmobiel 
rijdt of rollator hebt. Gemeente heeft 
al 3x ander excuus. Nu is t opeens ge-
vaarlijk. Na meer dan 15 jaar!!! Nog 
nooit iets gebeurd. Art 1 grondwet 
sub 4!! Discriminatie door gemeente 
dus!! Zie bijlage.  Nu wordt aanpas-
sing weer tot medio juni uitgesteld.
Wordt me gezegd dat een ander mijn 
vuilnis maar moet weggooien of gis-
teren nog dat ik met vuilniszak maar 
naar Gelderlandplein op scoot moet 
gaan. Is toch onmogelijk... Als chro-
nisch zieke/gehandicapte word ik zelf 

als stuk vuil behandeld. Inmiddels is 
er achter de containers 1 stoeptegel 
bij geplaatst. Nog steeds te smal!! 
Kom er wel in met scootmobiel, maar 
moet keren om er uit te kunnen en dat 
gaat niet zonder op opstaande randen 
vast te komen zitten wat ook pijn 
doet aan m’n rug. En dan had ik nog 
niet eens een vuilniszak bij me. Laat 
staan als het hard regent of het in de 
winter vriest en daar glad is.... Ook is 
gezegd dat we maar moeten wachten 
tot 2023(!!) als er toch andere contai-
ners komen. Deze situatie is ook voor 
de meerdere oudere buren met rolla-
tor nog steeds een probleem is... incl. 
mijn buurman van 96 die zeer slecht-
ziend is. Dagelijks bestuur, mevrouw 
Breemer, weigert contact. Ombuds-
man Metropool zei dus dat ik maar 
naar Gelderlandplein moest gaan.
Radeloos inmiddels, zijn vast gezonde 
valide mensen die bedenken dat con-
tainers andersom moeten. Gemeente 
houd u zelf aan de wet!!!
Nicole Lissaur

Phishing brief Nextdoor?

Bijgesloten een brief, die ik deze week 
ontving en ook andere buren. Het lijkt 
op een nepbrief. Kunt u nagaan of 
deze brief te vertrouwen is. Wij den-
ken van niet. Het kan zo maar zijn dat 
buurtgenoten er dan slachtoffer van 
worden. Graag uw reactie.
Met vriendelijke groet,
A. Kegel

Rectificatie editie juni 2021
In de In Beeld over Bert Middelweerd 
was een deel van de laatste zin weg-
gevallen (laatste 4 woorden). Dit had 
moeten zijn: ‘Allemaal liefdewerk oud 
papier, zoals dat heet. Bert Middel-
weerd doet het tussen de bedrijven 
door, omdat hij het gezellig vindt.’
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Expositie in Vreugdehof

Momenteel zijn in de gangen van ver-
zorgingshuis De Vreugdehof de kleur-
rijke schilderijen van Riky van Deursen 
te bewonderen. De expositie duurt nog 
tot 10 oktober is overdag vrij toegankelijk 
volgens openingstijden en covid-regels 
van De Vreugdehof. Het verzorgings-/
verpleeghuis is gelegen aan de Klencke 
111 te Buitenveldert.

Gratis audiotour door de Thomaskerk

Welke verhalen zijn te vinden in het ka-
rakteristieke kerkpand aan de Amster-
damse Zuidas? De Thomas biedt een 
audiotour door haar kerkpand de Tho-
maskerk aan de Zuidas. Deze individu-
ele wandeling door dit architectonisch 
hoogtepunt leidt de bezoeker langs di-
verse kunstwerken zoals van Saura, Vol-
ten en Cremer. Maar ook door het pand, 
dat is geïnspireerd door Exodus, het ver-
haal over de uittocht van Egypte uit het 
Oude Testament. Hoe is dit verhaal door 
architect Karel L. Sijmons vertaald naar 
een kerkelijk ontwerp? En welke kunst 
is er te ontdekken in het pand? Deze 
verhalen zijn te beluisteren in de Tho-
masTour, gratis te volgen via de eigen 
smartphone of tablet met headset. De 
tekst is ingesproken  in het Nederlands 
en Engels maar ook te lezen in de app. 
De Thomas, te vinden aan de Prinses 
Irenestraat 36 in Amsterdam, is dagelijks 
open van 12-17 uur.

Dierenbescherming zoekt collectanten

Doe mee tijdens de collecteweek van 3 ok-
tober t/m 9 oktober
De medewerkers en vrijwilligers van de 
Dierenbescherming zetten zich onver-
moeibaar in voor het realiseren van onze 
droom: ‘een wereld waarin de belangen 
van dieren vanzelfsprekend worden 
meegenomen in het denken en hande-
len van mensen’. Ze doen dit met liefde, 
maar kunnen dit alleen blijven doen met 
de steun van leden, donateurs en gulle 
gevers. Nadere info of aanmelden:
Zie www.dierenbescherming.nl/collecte
Of stuur een e-mail naar Claudia van der 
Vorst: claudia@blaf.amsterdam

Hans Wamsteeker

Meedoen is voor iedereen belang-
rijk, ook voor mensen met (begin-
nende) dementie. Het is van groot 
belang actief te blijven en zinvolle 
bezigheden te hebben. Het is be-
langrijk het gevoel te hebben ge-
waardeerd te worden, zich nuttig te 
kunnen blijven maken voor ande-
ren en te kunnen genieten.

Bij DemenTalent doen mensen met 
vergeetachtigheid vrijwilligerswerk. 
Bijvoorbeeld bij een bedrijf of vereni-
ging. Vrijwilligerswerk in de speeltuin, 
klusteam, kindercrèche, hondenver-
zorging, het bieden van Nederlandse 
les aan statushouders/expats en bij de 
zwerfafval-brigade.

Bij de Zwerfafval- Brigade ruimen we 
zwerfafval op. We doen dit om vol-
doening uit een schone omgeving te 
halen en we vinden het superleuk.
Een wandeling, beweging en de buurt 

Ook bij dementie: meedoen!
ontdekken met een doel. Op naar 
een mooie en duurzame stap in een 
milieubewust leven. Uit onderzoek 
door het UMC blijkt DemenTalent 
effectief: de nadruk ligt op wat men-
sen nog wel kunnen, hebben minder 
gedragsproblemen, zijn positiever ge-
stemd en ook mantelzorgers voelen 
zich ondersteunt. Talenten en vaar-
digheden van mensen blijven nog 
lang behouden, ook als er sprake is 
van vergeetachtigheid.

Kent u iemand met vergeetachtigheid 
of beginnende dementie voor wie De-
menTalent geschikt kan zijn? 
Heeft u een bedrijf in Amsterdam 
Zuid Buitenveldert dat een vrijwilli-
gersplek wil creëren? 

Wilt u meer informatie of advies 
over dit project? 
Dan kunt u contact opnemen met:
Marita van Onna     020 5171013
Zonnehuis Ontmoetingscentrum 
Menno Simons
Email: m.vanonna@zhga.nlDe Zwerfafval- Brigade 

Filmzaal Rialto in VU

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

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

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

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

KORTAF

UITNODIGING voor de Buurtpick-
nick op zondag 5 september 2021

Het Levensboomcollectief heeft als 
doel activiteiten te organiseren op het 
Ontmoetingseiland in het rijksmonu-
mentale Gijsbrecht van Aemstelpark.
Gedurende de coronapandemie was 
veel onmogelijk. Maar nu is het tijd 
voor nieuwe levendigheid en verbin-
ding, en dus worden bewoners van 
Buitenveldert en Zuidas uitgenodigd 
voor een gratis BUURTPICKNICK op 
zondag 5 september van 12.00 – 14.00 
UUR. Aanmelden is wel verplicht 
via ontmoetingseiland@kpnmail.nl.  
Er geldt een maximum van 50 perso-
nen en de dan geldende RIVM regels 
zullen gehanteerd worden. Voor deze 
picknick kunt u plaatsnemen op een 
van de banken op het Ontmoetingsei-

Griffioen gaat pas na oktober van 
Uilenstede naar Zuidas

Buurtpicknick Gijsbrecht van Aemstelpark 

Griffioen naar Zuidas
Het was de bedoeling dat cultuur-
centrum Griffioen met ingang van 

september volledig in het Nieuwe 
Universiteitsgebouw aan De Boelel-
aan 1111 zou gaan draaien. Dat is 
niet gelukt. Voor theatervoorstellin-
gen kan men in september en oktober  
nog terecht op Uilenstede.

Op 1 november start het theatersei-
zoen Griffioen in het Nieuwe Univer-
siteitsgebouw.

Op 4 november openen Rialto en 
het café.

Op 11 november is de officiële ope-
ning van het Nieuwe Universiteits-
gebouw.

Op de site www.griffioen.vu.nl kan u 
ondertussen zelf de vinger aan de pols 
houden.

land, op de randen van de Levensboom 
en op het grasveld. Als u dat wilt, kunt 
u uw eigen kleedje meenemen maar 
er zijn ook kleedjes beschikbaar. Het 
Levensboomcollectief zorgt voor het 
eten en drinken in samenwerking met 
Stadsdeel Zuid, Ondernemersvereni-
ging Gelderlandplein, Albert Heijn en 
Febo. Het trio Barmazl zal zorgen voor 
de muziek. Ook zal het stadsdeel aan-
wezig zijn om informatie te geven over 
de buurtbudgetten. Misschien wordt 
aansluitend aan de picknick de film ‘De 
Verbonden Stad’, die gaat over Buiten-
veldert, vertoond. Maar dat is op mo-
ment van schrijven nog niet bekend. 
Bij slecht weer kan deze Buurtpicknick 
helaas niet doorgaan, vrijdag 3 decem-
ber wordt die beslissing genomen en 
daarvan wordt iedereen bijtijds op de 
hoogte gebracht.Het trio Barmazl

Scan de QR-code of ga naar 
dierenbescherming.nl/collecte en meld je aan! 

VOOR ALLE HULP
DIE WE KUNNEN 
GEBRUIKEN.

Voor een diervriendelijke samenleving.
Dierenbescherming

MELD JE AAN ALS COLLECTANT 
EN VOORKOM SAMEN DIERENLEED.
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Op woensdag 22 september zal de 
prijsuitreiking met het thema De 
Wondere Wereld van de jaarlijkse 
schrijfwedstrijd voor Buitenveldert 
plaatsvinden. De prijsuitreiking zal 
plaatsvinden tijdens het feestelijke 
kunstcafé van Kunstgroep Buiten-
veldert in de caféruimte van het Huis 
van de Wijk Buitenveldert. 
De jury bestaat uit Willa Wierckx 
(winnares 2020), Denis Stirler (De 
Amsterdamse Boekhandel) en Gerdi 
Wind (voorzitter van Kunstgroep 
Buitenveldert). Tijdens deze avond 
zal een kleine expositie van werk van 
de leden van de kunstgroep met het-
zelfde thema als de schrijfwedstrijd 
te bewonderen zijn.

Duo Janzoon & Corazon luisteren 
deze feestelijke avond op met een 
gedeelte uit hun programma “Nieuwe 
Wijn in Oude Zakken”, een tour de 
chant met veelal romantische liedjes, 
afgewisseld door korte teksten met 
een opgeruimd karakter. Yvonne van 
der Scheur (Corazon) en Albert Jan 
Zeijlemaker (Janzoon) grijpen met 
hun teksten en muziek terug op een 

manier van schrijven die 30 jaar ge-
leden nog gangbaar was en plaatsen 
zelf het programma onder de noemer 
“retro kleinkunst”.  
De avond belooft ook deze keer een 
mooie samensmelting van beeldende, 
literaire en muzikale kunsten te wor-
den. Zoals u begrijpt is het doorgaan 
van het feestelijke kunstcafé helaas 

onder voorbehoud en zal in aange-
paste vorm plaatsvinden. Wanneer u 
aanwezig wilt zijn, vragen wij u om te 
reserveren.

Aanvang 19.00 uur tot ca. 21.30 uur.
Voor informatie en reserveren: Email: 
KV.kunstgroepbuitenveldert@gmail.com.
www.kunstgroepbuitenveldert.nl

In september krijgen de gangen 
van het Huis van de Wijk een op-
frisbeurt en is er geen expositie. 
Maar achter de schermen is de 
volgende tentoonstelling al in de 
maak. En als het kan met uw hulp!

Anderhalf jaar Corona, hoe kijken 
we er straks op terug?
We hebben fotograaf Eric Bolhoven 
gevraagd om met zijn camera op pad 
te gaan en vast te leggen hoe het le-
ven in Buitenveldert er tijdens Corona 
uitzag. Onze vraag aan u is: heeft u 
ook op de een of andere manier vast-
gelegd wat u opviel in die rare tijd? 
Heeft u wel eens een foto gemaakt 
of iets voor uzelf opgeschreven? Bent 
u iets gaan doen wat u anders nooit 
bedacht had?

Terugblik en weer verder!
Wij van het Huis van de Wijk hebben 
behoefte aan een terugblik samen 
met u. Zo  kunnen we nog even ver-
werken wat Corona met ons gedaan 
heeft en dan weer een beetje vooruit 
gaan kijken. Als u niet zo goed met 
schrijven bent, maar wel degelijk een 
mooi verhaal heeft, dan kunnen we 
ook een kort gesprekje met u voeren. 
En maken wij er samen iets gedenk-
waardigs van.
Onder het genot van een kopje koffie 
in het café van het Huis van de Wijk 
doet u dan uw verhaal. Belt u gerust 
Pauline: 06-151 660 36 om een af-

Zone2Source tentoonstelling Here 
and Elsewhere | Nieuwe kunst-
plattegrond

Here and Elsewhere van Irene Ko-
pelman, 4 juli t/m 12 september, 
Zone2Source Amstelpark
De tentoonstelling Here and Elsewhere 
is een 1: 1 replica van een deel van het 
Escalante park in Utah in de Verenig-
de Staten. De focus van de kunste-
naar ligt op de ontelbaar bolvormige 
ijzerconcreties die verspreid zijn over 
het landschap. Voor de tentoonstelling 
maakte de kunstenaar dit bijzondere 
landschap en de bollen exact na en 
transporteert zo de beleving naar de 
stedelijke omgeving van Amsterdam. 
Het werk gaat over het herstellen van 
onze connectie met onze omgeving, 
door inzicht te geven in de geografie 
van onze aarde. Geopend op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00- 17.00 

Corona in beeld                                                         

Zone2Source                                                        

spraakje te maken. Het mag weer…!
Alle resultaten – foto’s, teksten, teke-
ningen, wat u ook maar gemaakt heeft 
- krijgen een mooie plek aan onze 
nieuwe wand, samen met de impres-
sies van Eric Bolhoven.

De expositie wordt in de herfst ge-
opend. De datum leest u weer in de 
oktoberkrant. 

uur en op verzoek. Meer informatie 
https://zone2source.net/here

Nieuwe pl attegrond met kunst van 
Zone2Source in het Amstelpark
Vanaf juli is bij Zone2Source in het 
Amstelpark een nieuwe versie van de 
gratis kaart verkrijgbaar met de loca-
ties van de nieuwe kunstwerken in 
het Amstelpark. 
Op de kaart staat onder andere uit-
leg en de locaties van de vier hoor-
spelen Floriade Fluisteringen, waarin 
planten vertellen over de geschie-
denis van het park (te beluisteren 
op een smart phone), het werk met 
mini-bomen van de Onkruidenier 
in de heemtuin, PIT van Karin van 
Dam, een tijdelijk werk bij de Rode 
Brug en de Odoshi cloud Sequence 
het geluidswerk van Ronald van der 
Meijs dat in de vijver staat en rea-
geert op zon en wind. 

Fonds voor Zuid is voor en door 
bewoners. Buurtbewoners weten 
immers wat er speelt en wat belang-
rijk is voor hen en voor de buurt. 

Projecten worden aangedragen door 
bewoners en organisaties en het geld 
wordt verzameld en weer uitgedeeld 
door anderen in Zuid. Het buurtfonds 
ondersteunt kleinschalige buurtini-
tiatieven die als doel hebben om het 
stadsdeel mooier, groener, veiliger, 
kleurrijker of schoner te maken. Heb 
jij een goed idee voor de buurt waar-
bij buurtbewoners worden betrokken? 
Laat het dan aan ons weten en wel-
licht krijg je dan een financiële onder-
steuning voor jouw project! Ons doel 
is dat wij laagdrempelig zijn doordat 
iedereen op elk moment op makkelij-
ke manier een projectidee kan indie-
nen aan de hand van een paar vragen.

Afgelopen maand heeft het buurt-
comité besloten om een project te 
ondersteunen dat plaats vindt in Bui-
tenveldert. Een spannende voorstel-
ling De Leesspin Speelt Buiten voor 
(groot)ouders/verzorgers en kinde-
ren tussen de 3 en 7 jaar. Samen met 
poppenkastpop Miek en haar dieren-
vrienden, de oude lezende spin, de 
letter-etende haaien en de rekenende 
octopus verken je de omgeving door 
te tellen, naar letters te speuren of een 
moeilijke som te maken. Ondertussen 
word je ook nog voorgelezen. Dit vindt 
elke laatste zondag van de maand om 
11.00 uur op het ontmoetingseiland 
in het Gijsbrecht van Aemstelpark 
plaats. De voorstelling is gratis te be-

zoeken en duurt 25 minuten. Wij heb-
ben dit project ondersteund omdat wij 
denken dat op die plek er behoefte is 
om samen te genieten van een mooi 
verhaal waarbij kinderen worden ge-
activeerd en samen plezier beleven. 
Mocht je geen goed idee hebben voor 
de buurt maar wel de behoefte iets te 
doen voor Amsterdam Zuid dan kun 
je ook een donatie doen aan Fonds 
voor Zuid. Kijk voor meer informatie 
op; www.fondsvoorzuid.nl en www.
leesspin.nl.

Ingestuurd door Maud Oonk

Fonds voor Zuid is er voor 
kleinschalige buurtinitiatieven                                                       

Prijsuitreiking schrijfwedstrijd
Gerdi Wind

Albert Jan Zeijlemaker en Yvonne van der Scheur
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Algemene Hulpdienst Buitenveldert    

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? Voor informatie en aanmelden: Tel. 
020-6444044
Ma. t/m vr. 9.30 - 12.30 uur 
HEEFT U WAT TIJD OVER EN WILT U 
GRAAG IETS DOEN VOOR BUURTBE-
WONERS?
Denk dan eens aan vrijwilligerswerk bij 
de Algemene Hulpdienst Buitenveldert.
Bel voor informatie naar de coördinator 
Marianne of Pauline , 020-6447113 of 
mail coordinator@hulpdienstbuitenvel-
dert.nl. HELPEN MAAKT BLIJ!
Algemene Hulpdienst Buitenveldert    
A.J. Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam

Thomas Troostcafé

Het Thomas Troostcafé (website: detho-
mas.nl/troostcafe) biedt een plek in Am-
sterdam-Zuid voor iedereen die troost 
bij rouw en verlies zoekt; en voor ieder-
een die even op verhaal wil komen of die 
om welke reden dan ook behoefte heeft 
aan een moment van stilte en bezin-
ning. U vindt het Thomas Troostcafé in 
De Thomas, aan de rand van de Zuidas.
Wekelijks open op woensdagmiddag 
van 15-18 uur. Aanmelden niet nodig. 
Vooraf contact, of een afspraak maken 
kan via e-mail: troostcafe@dethomas.nl. 
We maken u graag wegwijs in dit huis.

Repair Café Buitenveldert 

Op 11 september is er weer een Repair 
Café Buitenveldert, van 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 ge-
reedschap die ons team wil komen ver-
sterken. Info: repaircafebuitenveldert@
gmail.com of Huis van de Wijk Buiten-
veldert 020-644 99 36.

De geschiedenis van het Zuidas-
Dok is net als van veel grote infra-
structurele projecten veelbewogen. 

Plannen zijn gemaakt en veranderd 
en toen leek het een tijd goed te gaan 
door het gehele project aan te beste-
den aan één bouwconsortium, Zuid-
plus. Maar dat bleek te veel hooi op 
de vork van de aannemers en in juni 
2019 is besloten niet op deze weg ver-
der te gaan. Zuidplus had inmiddels 
al een begin gemaakt met het dak van 
de nieuwe Brittenpassage, dat in 7 de-
len ter plaatse wordt gemaakt en op 
zijn plaats gelegd. Het dak ligt onder 
de 4 treinsporen en de 4 metrosporen. 

En, gelukkig is nu vooruitgedacht, ook 
onder de toekomstige, maar nog niet 
geplande sporen 5 en 6. 
Het eerste dakdeel onder de sporen 2 
en 3 werd in november 2019 geplaatst 
en in het weekend van 21 augustus 
2021 zijn het tweede en derde dak-
deel die onder het treinspoor 4 en het 
metrospoor liggen heel voorzichtig en 
heel precies ingeschoven. Dit was mil-
limeterwerk en dat met twee platen 
van 70 meter lang en een gewicht van 
een miljoen kilo per stuk! Dit mocht 
Zuidplus nog afmaken omdat al lang 
tevoren de aangepaste dienstregeling 
van trein en metro geregeld was. 

Na het advies van mevrouw S.M. 
Dekker om het project Zuidasdok 
vooral voort te zetten is door de ge-

zamenlijke opdrachtgevers besloten 
om het project aan te besteden in 
hanteerbare deelpakketten. Voor deze 
aanbestedingen is een tenderteam sa-
mengesteld. De markt voor dit soort 
projecten is in juni 2020 online gecon-
sulteerd en er blijkt grote belangstel-
ling te bestaan. 
Het was al geruime tijd duidelijk dat 
er flink wat geld bij het oorspronke-
lijke miljard zou moeten komen om 
het project helemaal af te maken. 
Mevrouw Dekker had in haar rap-
port geen mogelijkheden gezien tot 
versobering van het project en gecon-
stateerd dat er ruim een miljard extra 
moest worden toegekend. Dat bedrag 
is door een extern bureau bekeken en 
het tekort is nu vastgesteld op 1,2 mil-
jard. Maar er wordt wel geprobeerd dit 
bedrag door het Rijk en de Regio bij 
elkaar te brengen. 
Intussen is er een nieuwe planning 
gemaakt voor het DOK. Het wekt 
weinig verwondering dat de eindtijd 
weer flink is opgeschoven. Het idee 

is nu dat in 2036, dus over 15 jaar, 
het geheel klaar zou moeten zijn. Als 
eerste wordt gewerkt aan het verder 
afmaken van de Brittenpassage, dat 
wordt volgens deze planning 2027.   
En de eindhalte van tram 25 moet ook 
nog aangelegd worden aan de Eduard 
van Beinumstraat. Dat zou in 2021 ge-
beuren, maar als het 2022 wordt, zijn 
we niet verbaasd.
De aanbesteding voor het knoop-
punt Nieuwe Meer is inmiddels ook 
gestart. Dit ingewikkelde project zou 
in 2031 klaar moeten zijn. De datum 
van 2031 of later geldt in deze plan-
ning ook voor de andere deelprojec-
ten.  Dit betekent dat we de komende 
10 tot 15 jaar geconfronteerd worden 
met plannen, aanbestedingen en werk 
in uitvoering.  Dus vooralsnog veel 
bouwputten en omleidingen. Maar 
halverwege stoppen is ook geen op-
tie. Het blijft dus opletten op zo min 
mogelijk overlast en een zo leefbaar 
mogelijke omgeving.  

5

  in Buitenveldert

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

KORTAF  in Buitenveldert

mooi uitzicht op de robots hebben. De 
achterkant van het in pyjama-outfit 
geklede stel kijkt naar het verleden, 
naar Minervalaan en Hiltonhotel waar 
John en Yoko hun vredesboodschap 
tijdens hun wittebroodsweken in bed 
wereldwijd uitdroegen.
Het kunstwerk staat niet op een sok-
kel, zodat het contact met voorbijgan-
gers directer is. Vooral kinderen voelen 
zich erg aangetrokken door de felroze 
figuren en herkennen er direct techni-
sche elementen in.

Verpakkingsmateriaal
Rohn en Roko zijn samengesteld uit 
gerecycled styrofoam (piepschuim) 
verpakkingsmateriaal van elektroni-
sche apparaten dat Joanneke op straat 
gevonden heeft. Anders dan vorige 
beelden is dit werk niet alleen een 
stapeling van materiaal, maar zijn er 
aan de koppen lange stroken beves-
tigd, die hun lange haar uitbeelden. 
Wanneer de juiste vorm van het beeld 
door Joanneke is bepaald, gaan de 
beelden naar een gespecialiseerde fa-

ArtZuid op de Zuidas

Op het Zuidplein ontmoet ik Joan-
neke Meester bij haar kunstwerk WE 
ARE not alONE (je leest hier ook: WE 
ARE ONE)- Rohn Rennon & Roko 
Rono, een robotpaar met uiterlijke 
kenmerken van John Lennon en Yoko 
Ono. Joanneke heeft het kunstwerk 
speciaal gemaakt voor ArtZuid, dat 
het thema Imagine, het lied van John 
Lennon, heeft. 

Robots 
De aantrekkelijke roze figuren dragen 
een gelaagde boodschap uit, de robots 
zijn één, zijn zij mèt of tegen de mens? 
Nemen zij, ofwel de technologische 
ontwikkeling, de mensheid over? Wie 
is er straks de baas, wordt ons leven 
overgenomen door technologie? Ons 
leven is nu al bijna niet meer moge-
lijk zonder kunstmatige intelligentie, 
dat is misschien een verontrustende 
gedachte, we moeten zeker kritisch 
blijven. Zij -de robots- zijn niet alleen, 
kijk naar de voorkant van het kunst-
werk en je ziet twee figuren en wan-
neer je naar de achterkant loopt zie je 
er ook twee, ze vermenigvuldigen zich 
ongemerkt. De voorkant van Rohn en 
Roko kijkt richting toekomst, de grote 
kantoren van Zuidas, waar kantoor-
medewerkers, die voor hun werk af-
hankelijk zijn van technologie, een 

Gerdi Wind briek om gespoten te worden met een 
tweecomponentenpigment (polyurea 
coating), dat in de industrie gebruikt 
wordt. De roze kleur staat voor idea-
lisme, de roze bril en heeft aantrek-
kingskracht en zeggingskracht. 

“Waar is hier de verdieping?”
Het kunstwerk Signs van Joanneke 
bestaande uit 18 verkeersborden met 
opmerkelijke teksten versmelt als 
het ware met de overige borden met 
aanwijzingen en reclame op het Zuid-
plein. De teksten zoals “Waar is hier 
de verdieping?” of “Hulp helpt” nodi-
gen uit tot nadenken en gesprek, zij 
moedigen communicatie tussen men-
sen aan. De borden communiceren te-
vens met elkaar door hun plaatsing in 
verschillende richtingen. Wanneer u 
toch bij het station staat, kunt u net zo 
goed meteen de bus naar de Dreef in 
Haarlem nemen om het werk Will we 
survive? (When nature calls) van Joan-
neke te bewonderen. Deze grote blau-
we sculptuur bestaat uit 4 robots, die 
eveneens zijn samengesteld uit gere-
cycled elektronica verpakkingsmateri-
aal en brengt het afvalprobleem onder 
onze aandacht. Joanneke studeerde 
in 1990 af aan de Amsterdamse Ho-
geschool voor de Kunsten en maakte 
veel geëngageerde kunstwerken voor 
o.a. de openbare ruimte.

Zie ook:  www.joannekemeester.com  
en www.artzuid.nl. ArtZuid is te zien 
tot 17 oktober 2021.
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Joanneke Meester 

Nieuwe plannen voor ZuidasDok
Cisca Griffioen



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

AGENDA SEPTEMBER

 

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 13 september 
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.

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

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

jobodywork@hotmail.com.

 
Dinsdag 
 
Open Atelier van het Nieuwe Lokaal - start 31 augustus 

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 be-

zoek 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 14 september 

 
 
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 -  
start 1 september 

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 infor-

matie 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 koffie. Deelname is gratis.

Bridge-inloop 

 

12.30 - 15.30 uur. Info: Dhr. M. de Metz, tel. 06-53265869.

Buurtrestaurant op 1 en 15 september 
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 1 september 
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 23 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.

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.



JEROEN GAAT SOLO!

Op zondag 12 september begroeten 
we Jeroen Dupont, winnaar van het 
Nationaal Vioolconcours ‘Oskar Back’ 
2007, die de aftrap, of in zijn geval, de 
afstreek geeft van het nieuwe muziek-
seizoen op zondagmorgen. 

Jeroen speelt de Partita nr. 3 in E-
groot van Johann Sebastian Bach, 
de Sonate nr. 5 in G-groot ‘Mathieu 
Crickboom’ van Eugène Ysaÿe en 
dan twee beroemde caprices van 
Niccolò Paganini, nr. 9 ‘De Jacht’ en 
nr. 21. Tot slot een delicaat werk van 
Igor Stravinsky, ‘Élégie’ origineel een 
compositie voor altviool solo. Smul-
len voor liefhebbers van strijkmu-
ziek!

We blijven voorzichtig met elkaar, 
dus we vragen van u of u van te vo-
ren 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 
telefoonnummer. Zonder tegenbe-
richt 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: 12 september 2021, 12:00 
uur
Hoe laat: welkom vanaf 11:45 uur; 
aanvang 12:00 uur
Entree: 7,50 euro (gepast)

 

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 be-

zoek op afspraak. We ontvangen u graag, alleen op kleinere schaal. 

Daarom hanteren we de twee tijden. Geeft u zich op via: 06 -151 
660 36. Gastvrouwen Nel, Pauline, Heleen, Carla en Thea staan 

garant voor gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze serveren 

ook lekkere koffie. Deelname is gratis.

Spreekuur GGZ coach voor vrijwilligers & professionals  

10.00-13.00 uur. Bel vooraf met: Moni Hanasbei, 06-26 63 35 46 

of mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl

Bridge-inloop  

12.30 - 15.30 uur. Info: Dhr. M. de Metz, tel. 06-53265869.

Tekenen/schilderen met Lydia Bakker -  
start 9 september 
13.00-15.30 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org. 

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 - start 16 september 

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 

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

www.wooninfo.nl.

Mini Show   
LIVE Hollandse Muziek met tussendoor gerechtjes. Tijd: 16.00 – 

18.00 uur. Kosten: € 5,-- Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert. 

Aanmelden: C. Lantinga, tel. 06-37314069 of  

c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl

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

basiajedska@gmail.com.

Bridge-inloop   
12.30 - 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. Info: erik.neuteboom@gmail.com. 

Zaterdag 
Het Repair Café Buitenveldert op 11 september 
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: repaircafebuitenvel-

dert@gmail.com of Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36.

Zondag
Toekomstmuziek Jeroen gaat solo! op 12 september 
Jeroen Dupont speelt strijkmuziek van o.a. Bach, Ysaÿe, Paganini 

en Stravinsky. Deze winnaar van het Nationaal Vioolconcours ‘Oskar 

Back’ 2007 start hiermee ons nieuwe muziekseizoen op de zon-

dagmorgen. We vragen u om van te voren te reserveren: via email 

aan p.kolsteeg@hvdwbuitenveldert.nl of bellen met 06-151 660 36. 

Vermeld u in beide gevallen uw naam en telefoonnummer. Zonder 

tegenbericht weet u zich dan verzekerd van een plaats. U betaalt op 

de dag zelf, graag het bedrag van 7,50 euro gepast meenemen. Vanaf 

11:45 uur bent u welkom in het Huis van de Wijk voor een kopje koffie 

of thee, aanvang concert: 12:00 uur.

Toekomstmuziek

Jeroen Dupont
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In het atelier van het huis van de 
Wijk is de vereniging ‘Het Nieuwe 
Lokaal’ al jaren actief.

Het Nieuwe Lokaal is een vereniging 
met een open inloop atelier waar een 
ieder creatief bezig kan zijn met bij-
voorbeeld kleiwerk, papier-maché, 
mozaïek, beeldhouwen met speksteen 
of edelsmeden.

Wij geven geen cursussen maar kun-
nen beginners laten kennis maken 
met de materialen en gereedschap-
pen, en hen op weg helpen om hun 
eigen creativiteit te ontwikkelen.
Gevorderden kunnen hun eigen gang 
gaan, maar het is altijd mogelijk advies 
of hulp te krijgen.

Op dinsdagochtend en dinsdagmid-
dag kan men beeldhouwen, kleien of 
vorm geven met papier-maché, moza-
iek of eventuele andere dingen doen.
Op woensdagmorgen is er een beeld-
houwclub en daarnaast een edel-
smeedgroep. 

Voor deze laatste groep is het nodig 
zich op te geven aangezien er vaak 
een wachtlijst is. 
Voor informatie of opgave: bel Trudi 
op 0620317909  of mail naar atelier@

hetnieuwelokaal.nl. Zie ook onze 
website: www.hetnieuwelokaal.nl .
De kosten zijn laag: €5.- per dagdeel. 

En wij kijken uit naar nieuwe deelne-
mers. U bent van harte welkom!

Activiteiten van het Nieuwe Lokaal                                                     
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Margot Taal

Paula Roels, vrijwilligster bij het vrijdagmiddagkoor Huis van de Wijk

Sinds haar pensionering doet Pau-
la Roels heel wat vrijwilligerswerk. 
Zo bestiert ze in het Huis van de 
Wijk het koor op de vrijdagmid-
dag. Ze is er heel bescheiden over, 
noemt het ‘een theemiddag met 
muziek’ en ook ‘ons vrijdagmid-
dagkoortje.’ Toch komen er maar 
mooi zo’n veertien vrouwen en één 
man geregeld zingen, de meesten 
bejaard, wel altijd zelfstandig. Vier 
pianisten begeleiden hen om beur-
ten, elke week een andere: Erik, 
Ria, Steef en Willem, Kees bege-
leidt op saxofoon. Zo’n honderd 
nummers omvat het repertoire, 
‘Hollands’, zegt Paula, ‘Van Jor-
daan tot Jules de Corte.’ 

Liedboek
Zij zorgt ervoor dat ieder koorlid 

een eigen liedboek krijgt, met ei-
gen foto op de kaft. De contributie 
houdt Pula bescheiden, €6,- per 
maand. Het grootste deel gaat op 
aan koffie en thee voor in de pauze, 
een advocaatje en een lekker hapje. 
Paula’s rechterhand, Corrie, doet 
de boodschappen, Paula beheert 
de administratie. ‘We bedruipen 
onszelf,’ zegt ze. Voorafgaand aan 
de zangmiddag kiest Paula uit wat 
er gezongen wordt, ze let erop dat 
er geen overlap is met de keer er-
voor. 

Welkom
Op de vrijdagmiddag spreekt ze 
een welkomswoord voor de bege-
leiding, de zanger en de zangeres-
sen. Achtereenvolgens kondigt ze 
de nummers aan die aan de beurt 
zijn en praat ze aan elkaar, met 
zoiets als: ‘We waren net in Am-
sterdam, dan nu naar Rotterdam’ 

vertelt ze. Een enkele keer krijgen 
tijdens het zingen een paar de 
slappe lach of zitten ze te smoezen. 
‘Vervelend voor de pianist,’ vindt 
Paula. ‘Soms zeg ik er wat van, wel 
in het vriendelijke hoor.’ 

Een praatje
Dat zal zeker, want ze wil vooral 
dat mensen het die middag naar 
hun zin hebben. Zo houdt ze in de 
pauze in de gaten of er niet iemand 
moederziel alleen zit. En passant 
schuift ze bij deze of gene aan en 
informeert: ‘Hoe was het bij je, de 
afgelopen week?’ 
Ten slotte kondigt ze het laatste 
nummer van de middag aan. De 
meesten gaan meteen naar huis. 
Nu nog de stoelen aan de kant 
en napraten met Corrie. Vielen de 
hapjes in de smaak? Waar zullen 
we ze volgende week eens mee 
verwennen? 

In Beeld
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Vindt u het gezellig om met een 
klein groepje mensen activitei-
ten te bezoeken? Bent u slecht ter 
been of ziet u op tegen zelfstandig 
reizen? 
De minibus biedt uitkomst. Een 
retourtje kost €2,50. Stok of rolla-
tor kunnen ook mee. Consumpties 
of toegangskaartjes zijn voor eigen 
rekening. 

 Let op!
Aanmelden: u gaat alleen mee als u 
niet verkouden bent (of recent ge-
weest), geen koorts heeft of andere 
klachten die verband zouden kun-
nen houden met Corona.  In de bus 
bent u net als in het OV  verplicht 
om een mondkapje te dragen. Om 
het veilig voor elkaar te houden.  

Waar gaan we heen?

Vrijdag 10 september: 
Markt en stadshart, Amstelveen 
Eindelijk weer eens zelf snuffelen 
bij kraampjes of buiten op een ter-
rasje genieten van een kopje koffie! 
U wordt thuis opgehaald tussen 10.00 
uur en 10.45 uur. Tussen 13.00 – 14.00 
uur rijdt Albert u weer naar huis.

Op stap met de Minibus De Groengrijsbus

Vrijdag 17 september
Dagje Delft met de Groengrijs bus 

In samenwerking met Huis van de 
Wijk Buitenveldert Vrijdag 17 sep-
tember rijdt de Groengrijs bus naar 
Delft, wereldberoemd vanwege het 
Delfts blauw aardewerk en ‘Het 
meisje met de parel’ van Johannes 
Vermeer. Het is een heerlijke stad om 
te winkelen en een dosis cultuur op 

te snuiven. Prijs: € 10,- bij minimaal 
40 deelnemers, € 12,50 bij minimaal 
35 deelnemers. 

Kijk voor alle informatie: https://
groengrijs.com/tochten-in-de-plan-
ning/ Geen internet? Neem contact 
op met ons via de voicemail van 06-
45729511. Vermeld duidelijk naam, 
telefoonnummer, naam dagtocht.

Dinsdag 21 september en donderdag 
30 september: Het wapen van Mun-
ster, De Rijp 

Eerder dit jaar verheugden veel men-
sen zich op het gezellige café in De 
Rijp, maar moesten we de trip afblazen 
vanwege corona beperkingen. Echter, 
de aanhouder wint, dus we zetten het 
weer op het programma! En wel op 2 
data, zodat iedereen aan haar of zijn 
trekken kan komen.
Let op: deze tijden wijken af van wat u 
gewend bent: u wordt thuis opgehaald 
tussen 10.45 uur en 11.30 uur.       
Aanmelden voor dit feestelijke uitje bij 
Pauline: 06 – 151 660 36: op dinsdag t/m 
donderdag van 9:45 tot 10:45 uur.

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61


