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Woensdag 27 april a.s. kunnen we na twee jaar 
corona weer Koningsdag vieren op het Ontmoe-
tingseiland in het Gijsbrecht van Aemstelpark. 

Traditioneel is natuurlijk de vrijmarkt, waarvoor al 
vroeg plekjes gereserveerd worden. Daarnaast gaat 
het Levensboomcollectief zorgen voor een feeste-
lijke dag met De Platenbus, die ook op verzoek pla-
ten draait, een sneltekenaar en als primeur ook een 
ruilbeurs voor kleding.  Dit is een vooraankondiging. 
Let dus op de details van het programma in de vol-
gende Wijkkrant die op 26 april verschijnt! 

4 en 5 mei 2022: Vrijheid in verbondenheid 
Dit jaar zullen we 4 mei weer een waardige herden-
king van oorlogsslachtoffers kunnen houden bij het 
monument op het Ontmoetingseiland in het Gijs-

brecht van Aemstelpark. Er zijn onder anderen spre-
kers namens de Christelijke Scholengemeenschap 
Buitenveldert en namens de veteranen. De taptoe 
wordt geblazen en er worden kransen gelegd. Na 
afloop is er gelegenheid om na te praten in het Huis 
van de Wijk. 

5 Mei vieren we het feest van bevrijding, ook weer 
op het Ontmoetingseiland, van 17 tot 19 uur. Er is 
een Caraïbische band en er wordt gezorgd voor een 
hapje en een drankje en voor wie daarna nog een 
kop soep wil gebruiken, kan dit in het Huis van de 
Wijk.  

Dit is een vooraankondiging. Let voor het gedetail-
leerde programma op de volgende Wijkkrant die op 
26 april verschijnt. 

Een kathedraal 

Hoger en hoger steeg ik, de trappen waren 

steil maar ik hield de blik gericht op het 

uitzicht dat komen moest. Soms verdwe-

nen de hoge gebouwen aan de overkant 

achter een natuurstenen muur of kwam 

ik uit op een platform vol plantenbakken, 

stromende vijvers en bankjes waar het bij 

mooi weer goed toeven zal zijn. 

Na een ochtend met winkracht zes en 

donkere wolken veegde de wind het grijs 

weg, greep de zon haar kans en ik de 

mogelijkheid van een bestijging van de 

Valley, u weet wel die apenrots met drie 

torens aan de Beethovenstraat. Na de 

laatste trap stond ik hoog genoeg om te 

kunnen genieten van het zicht op Station 

Zuid, de aankomst en vertrek van treinen 

te kunnen aanschouwen en de voetballer-

tjes in actie te zien.

Ik daalde alle trappen weer af en ging 

naar binnen. Een roltrap bracht mij naar 

een adembenemende hal. De grillige vor-

men van de buitenkant zijn doorgezet aan 

de binnenkant, een kathedraal gelijk. In de 

verte ontwaarde ik een piepkleine balie die 

groter werd naarmate ik dichterbij kwam. 

Het bleek een kolossale receptie te zijn. 

Naast de balie zaten in een enorme ruimte 

een aantal geüniformeerde mannen.

"De security bewaakt het gebouw vieren-

twintig uur per dag en de balie is iedere 

dag tot tien uur 's avonds bezet," vertel-

den mij de dames. Zij deelden blij lachend 

mee dat er eind maart begin april a.s. een 

feestje zit aan te komen met muziek, veel 

groen en vallei-achtige vergezichten waar 

buurtbewoners ook welkom zijn.  

Na deze vreugdevolle mededeling ging 

ik nog even met de lift naar de bovenste 

etage wat niet veel opleverde behalve hal-

letjes zonder ramen en gesloten deuren

Toen ik het pand verliet liep ik langs bor-

den die de snelle komst van restaurants 

aankondigen. Ik kan niet wachten.

 
Julia

COLUMN

Voor het programma van:
- De Amsterdamse Boekhandel
- De Kerken
• www.hvdwbuitenveldert.nl
• Wijkkrant à Wijkkrant actueel

Hoe gaat het met de ongedocumenteerden? 

lees verder op pagina 2

Koningsdag en 4/5 mei

Wat is het probleem?
Er lopen in deze stad mensen rond 
zonder onderdak en een deel van 
deze mensen heeft geen geldige ver-
blijfspapieren. Dan heb je bijvoor-
beeld geen recht om te werken of een 
huurcontract te sluiten. Die kloppen 
bij de gemeente aan voor hulp. De 
gemeente bedacht opvangplekken in 
te richten met een programma daar 
omheen. We zitten in Buitenveldert 
met een deel van het grote probleem: 
de landelijke migratiepolitiek. Hoe 
komen mensen in deze situatie? Dat 
lossen wij hier niet op. Dit is alleen 
een oplossing voor mensen die geen 
dak boven hun hoofd hebben en die 
dat op deze manier tijdelijk wel krij-
gen. Een humanitaire traditie in Am-
sterdam.

De kazerne
De gemeente ging in 2018  op zoek 
naar panden die geschikt waren 
voor kleinschalige opvang. De ge-
meente nam de brandweerkazerne 
over. De eerste bewoners trokken er 
in oktober 2020 in. De afspraak was 
dat er maximaal 50 mannen zou-
den intrekken. Dat aantal werd snel 
bereikt. Een aantal bewoners had 
angst voor een vijftigtal onbekende 
ongedocumenteerde mannen in dit 
gebouw. Anderhalf jaar daarvoor had 
een twintigjarige statushouder, die 
in de buurt woonde, een 68 jarige 
bewoonster aangevallen met fatale 
afloop. Met name oudere omwo-
nenden vreesden daardoor het erg-
ste. Dat resulteerde in een tumultu-
euze bijeenkomst in het Huis van de 
Wijk. Er was bovendien verwarring 
want bezoekers van die avond ver-
wachtten een inspraakavond maar 

het bleek een informatieavond. De 
gemeente had de beslissing over de 
locatie al genomen. Dat leverde veel 
frustratie. Er bleek bovendien veel 
onvrede over de veiligheid in de wijk.
Alles bij elkaar een ongelukkige mix.

Begeleiding
Op een gegeven moment werd ge-
vraagd of er al bewoners waren. Dat 
was het geval De vraag was toen 
wanneer de rest kwam. Die was er 
ook al. De bewoners bleken eerder 
de gordijnen dicht te doen in plaats 
van in de spotlicht te willen. Zij zijn 
in de kazerne om aan hun toekomst 
te werken. Zij mogen niet in de sa-
menleving participeren, ook geen 
vrijwilligerswerk doen. Ze mogen 
deelnemen aan het welzijnspro-
gramma en aan activiteiten in het 
Huis van de Wijk. Ze hebben € 55,- 
leefgeld per week. Dat is voor eten 

Hans Wamsteeker

en persoonlijke verzorging. Ze zullen 
niet gauw deelnemen aan activiteiten 
met de buurt. Ze zijn met hun eigen 
problemen bezig. Wat heeft geholpen 
is het laten meedenken van ze veel 
mogelijk mensen uit de buurt bij de 
gang van zaken. In de breed opge-
zette begeleidingscommissie werd 
samengewerkt. De bijeenkomsten 
in het Huis van de Wijk werden heel 
goed bezocht. Buurtbewoners gaven 
zich op om mee te werken.

Heeft de opvang effect?
 De bewoners nemen deel aan het pro-
gramma en de bedoeling dat mensen 
binnen 18 maanden, met maximaal 
drie maanden verlenging, perspec-
tief ontwikkelen voor de voortgang 
van hun leven. Deze woonplek is de 
rustige basis waar mensen in kalmte 
kunnen bedenken wat het perspectief 
is. Zij worden ondersteund door een 
casemanager en eventueel juridische 
hulp. Het zijn soms best ingewikkelde 
kwesties. 

Stroomt het door?
Er zijn mensen bij die nog een keer 
een asielaanvraag indienen. Anderen 
vertrekken naar een AZC of emigre-
ren door naar een ander land. En er 
zijn mensen die naar hun land van 
herkomst terugkeren. Als men geen 
asielaanvraag meer kan doen is de 
vraag of men naar een ander land kan 
vertrekken. De vraag is dan of men de 
nodige reispapieren kan krijgen. Er zijn 
ook mensen die hier willen blijven. Na 
hun vertrek uit de kazerne gaan ze in 
de illegaliteit of worden opgevangen 
door kerkgemeenschappen of familie 
of vrienden. Er zijn veel mensen die 
al tientallen jaren op die manier in 
Nederland verblijven. Statistische in-
formatie over de doorstroom in de op-
vang op buurtniveau is er niet. 

Opvang in de voormalige brandweerkazerne

Beste lezer
 

Als u de Wijkkrant van maart niet hebt ontvangen wilt 
u ons dan even mailen of bellen?

wijkkrantredactie@gmail.com of 020 644 99 36
Hartelijk dank!

Redactie Wijkkrant Buitenveldert-Zuidas
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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.

Disclaimer; de inhoud van een adver-
tentie/advertorial in de Wijkkrant is geen 
weergave van de opinie van de redactie.

Uitgave van het Huis van de Wijk 

Buitenveldert

Redactie Gerdi Wind; 

Ferry Wienneke; Margot Taal; 

Hans Wamsteeker (eindredacteur); 

Ronald Edens (opmaak); 

Fotografie Amir Bar

Vormgeving en opmaak 

Studio Edens

Redactieadres 

A.J. Ernststraat 112, 1082 LP 

Amsterdam. Tel. 020-644 99 36 

Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV/

Rodi Rotatiedruk 

Bezorging Fietsbrigade VOF

Oplage 17.000 stuks, verspreiding 

huis aan huis in Buitenveldert/Zuidas 

en Prinses Irenebuurt

Mail Wijkkrantredactie@gmail.com 

Web www.hvdwbuitenveldert.nl

De volgende Wijkkrant verschijnt op  

dinsdag 29 maart 2022. 

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 
11 maart 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 wandeling door onze 
wijk passeerde de redactie een ge-
bouw in vrolijke kleuren. Gewoon, 
in onze eigen wijk (Buitenveldert, 
Zuidas, Prinses Irenebuurt). Herkent 
u waar het was? Uw oplossing graag 
uiterlijk 15 maart a.s. naar de redac-
tie van de Wijkkrant: Wijkkrantre-
dactie@gmail.com of A.J. Ernststraat 
112, 1082 LP Amsterdam. Onder de 
goede inzendingen verloten we het 
nieuwe Buitenveldert kwartetspel. 

Oplossing februarinummer:  
Een door de ondernemersvereni-
ging A.J. Ernststraat gesponsorde 
bank met kleurig mozaïek. Hij staat 
in de A.J. Ernststraat, voor slagerij 
Ari van de Raa.

Winnaar: 
Het kwartetspel ging naar Marijke 
Völlmar. Gefeliciteerd!

Ik zie, ik zie …
PRIJSVRAAG

UW ADVERTENTIE STEUNT DE 
WIJKKRANT

Uw vertrouwde Wijkkrant voor Buiten-
veldert/Zuidas & Prinses Irenebuurt 
valt 10 keer per jaar in uw brievenbus. 
Ook adverteren is mogelijk. Daarmee 
attendeert u onze wijk op uw bericht. 
Een advertentie is al mogelijk vanaf 60 
euro. Daarmee steunt u bovendien de 
Wijkkrant in de stijgende kosten. Meer 
weten over adverteren? Lees dan de 
informatie via onze online pagina op 
www.hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant/

Ferry Wienneke

Ferry Wienneke

OPSTELLINGEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wat we kunnen leren van het mini- 
burgerberaad van november 2021

Veel, om te beginnen door de pro-
fessionele aanpak. Er is de afgelopen 
winter hard aan gewerkt door inge-
lote Amsterdammers, ambtenaren 
en deskundigen, onder een ervaren 
leiding. De resultaten waren nuttig 
en soms zelfs mooi. Het ging om ver-
snelling van de CO2 reductie, maar 
het proces, dat begon met het vast-
stellen van doelen en randvoorwaar-
den, was minstens zo belangrijk. Er 
werd op gelet dat de stemming goed 
bleef, ook tijdens kritische discussies. 
Het resultaat is te vinden op de site 
van de gemeente, spannend om te 
lezen. Over 26 voorstellen werd ge-
stemd met stickers. Onderstaand de 
top 8, om te zien wat Buitenveldert / 
Zuidas er aan zou kunnen hebben. De 
cijfers van de CO2 reductie betreffen 
de hele stad.

Een bos voor iedereen, 1000 hectare, 
besparing 11 kiloton CO2 per jaar,  41 
stickers. Daarvoor hebben we in ons 
Gebied geen ruimte, maar het is een 
prachtig idee.
Amsterdam kleurt diep groen, 2 Ge-
othermiedoubletten ( zie Internet ), 22 
kiloton, 41 stickers. Lijkt lokaal moge-
lijk, de afstand tussen beide buizen 
van elke doublet is enkele kilometers.
AETF-Fonds voor huurwoningen, 
69 kiloton, 40 stickers. 90.000 huur-
woningen isoleren tot schillabel D, 
voorzien van hybride warmtepom-
pen. ‘AETF’ wordt niet verklaard. De 
haalbaarheid staat onder druk door 
krapte op de arbeidsmarkt.

De grote onderwerpen zijn zoals ver-
wacht woningen, energie, onderwijs, 
mobiliteit, zorg en duurzaamheid. 
Naast standpunten zit het onder-
scheid in stijl en emotie. Let verder 
op de nieuwelingen; hun teksten zijn 
origineler en recht voor z’n raap. Ze 
schrijven soms geschiedenis als ze tot 

De volgende 11 lijsten zijn vastge-
steld voor Zuid:
GroenLinks, D66 , VVD, PvdA, Forum 
voor Democratie, CDA, Amsterdam 
BIJ1, Hart voor Vrijheid Amsterdam,   
De Groenen Basis Piraten, 50Plus,   
Blanco/Deekman, A. 

Nieuwe groepen stemgerechtigden
Dit jaar mogen jongeren vanaf 16 jaar 

Mini-burgerberaad 2021

Gemeenteraadsverkiezingen 

Versneld verduurzamen gebouwde 
omgeving. 63 kiloton, 31 stickers. Hybri-
de warmtepompen, isolatie en versneld 
warmtenet implementeren. Alleen met 
isolatie kan zonder gemeentelijk voor-
onderzoek worden begonnen.
Ga groen! 27 stickers, 0 kiloton, 27 
stickers. Klimaatburgemeester, kli-
maatraad en klimaatcoaches, die allen 
sociale energie creëren. Een onmeet-
baar voordeel, maar promotie hoort er 
zeker bij.
30 km / u zones versneld invoeren en 
uitbreiden. 0 kiloton, 25 stickers. Het 
voordeel bestaat uit toenemende ver-
keersveiligheid.
Duurzame bedrijvencoalitie. 0 ki-
loton, 22 stickers. Warmteplan met 
grootverbruikers, carportcoalitie, Ge-
meentelijk garantiefonds voor duur-
zame investeringen. Mogelijk interes-
sant voor Zuidas. 
Duurzame opwek met zonnepane-
len. 52 kiloton, 21 stickers. Bewoners 
zonder koophuis / eigen dak kunnen 
door middel van een gemeentelijke 
zonnepanelen-coöperatie toch parti-

eigen verbazing in de raad belanden. 
Was dat wel de bedoeling? Hm tja, 
eerst maar vergaderen in Café Zorge-
loos om de hoek. De campagne komt 
binnenkort op stoom, we hopen op 
levendige debatten tussen bewoners, 
politici en bestuurders. Democratie in 
de stad is praten over jouw en mijn 
belangen, plus die van je buurt. Ook 
de toekomst van het stadhuis staat op 
het spel, jazeker.

stemmen voor de stadsdeelcommis-
sie. EU-burgers mogen stemmen als 
ze ingeschreven staan bij de gemeen-
te. Vanaf dit jaar mogen ook niet-EU 
burgers hun stem uitbrengen als ze 
minimaal twee jaar onafgebroken in 
Nederland hebben gewoond en in 
deze tijd een geldige verblijfsvergun-
ning hadden.

ciperen en profiteren van zonnepane-
len. Voor een winstgevende exploitatie 
lijkt salderen noodzaak. We hopen dat 
het mini-burgerberaad regelmatig zal 
plaatsvinden.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn 
op 16 maart 2022.     

Ongedocu-
menteerden 
Buitenveldert

Wordt dit gecontinueerd?
Er is voor 2022 subsidie. In maart 
komt er een nieuw college. In het re-
geerakkoord staat dat deze pilot, de 
LVV (Landelijke Voorziening Vreem-
delingen), wordt gecontinueerd. Het 
zou mooi zijn als er binnenkort wat 
meer verbinding met de buurt komt. 
De laatste anderhalf jaar is er door 
corona alleen maar afstand geweest.
Er zijn heel wat ideeën. Er komt weer 
een mogelijkheid voor kennismaking. 
Iets met theater wellicht.

PS
Dit artikel kwam tot stand op basis 
van een gesprek met twee medewer-
kers van HVO-Querido.

vervolg van pag. 1

Verkiezingen: de lijsten
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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

BARVRIJWILLIGERS GEZOCHT

Assertiviteits-
training

Er kan en mag steeds meer en oh wat is 

dat toch feest. Sinds enkele weken vin-

den er ook weer activiteiten plaats in het 

Huis van de Wijk. Dat is niet alleen fijn 

omdat de cursus, training, bijeenkomst 

of dansles door kan gaan maar ook omdat 

mensen elkaar weer kunnen ontmoeten, 

samenkomen en er nieuwe initiatieven 

kunnen ontstaan.

Juist voor dat doel is ons Huis van de 

Wijk zo belangrijk. Het is een ontmoe-

tingsplek in Buitenveldert. Het brengt 

mensen samen en laat mensen nieuwe 

dingen doen of leren. Ik zag het heel 

dichtbij bij mijn moeder. Al jaren heeft 

zij daar op een vaste avond jazz dance. 

Dat is meer dan alleen een klasje. Ja is 

goed voor je want het is extra beweging, 

het is leuk en je leert nieuwe dingen 

maar bovenal is het een gezellig samen-

komen van mensen die elkaar daar heb-

ben leren kennen.

Helaas kon dit de afgelopen twee jaar 

heel lang en heel vaak niet doorgaan 

omdat het Huis van de Wijk niet open 

kon zijn of omdat er niet binnen gesport 

mocht worden. Dus toen het Huis van 

de Wijk enkele weken geleden weer open 

ging en de activiteiten weer opgepakt 

werden, waren de dames toch blij. Dat 

enthousiasme is precies waarom het zo 

goed is dat we dit soort plekken hebben 

in de wijk. 

Het Huis van de Wijk is meer dan een 

gebouw of een locatie waar je zalen kan 

huren. Het is een plek die mensen uit 

Buitenveldert samenbrengt, een ont-

moetingsplek. 

Keren Hirsch

Deze column wordt afwisselend 

verzorgd door Flora Breemer, 

stadsdeelbestuurder in stadsdeel 

Zuid en de stadsdeelcommissie-

leden van Zuid, Kune Burgers en 

Keren Hirsch

COLUMN

Woonzorgcentrum  Buitenveldert 
zoekt enthousiaste vrijwilligers  

Heeft u zin om ons team met vrij-
willigers te versterken? Naast het 
wandelen met bewoners en gezel-
lig koffie schenken is er momenteel 
erg veel behoefte aan mensen die 
kunnen tekenen, schilderen, voorle-
zen en affiniteit voelen met allerlei 
creatieve activiteiten als dansen en 
theater. 

Ook kunt u uw steentje bijdragen aan 
de wens van de bewoners om 1x per 
maand bij een beautysalon activiteit 
te helpen. De invulling van gewenste 

Woonzorgcentrum Buitenveldert 
dag en tijdstip gaat volledig in samen-
spraak met de vrijwilliger.

Voor meer info kunt u kunt contact 
opnemen met een van onze welzijn 
medewerkers op tel.nr : 020 5046000.
Schroom niet en bel ons, we kunnen 
uw hulp hard gebruiken! 

Alvast dank en hopelijk tot heel snel, 
vriendelijke groet, Margie, Jose en 
Dennis

Huize Buitenveldert
Doornburg 2 
1081B Amsterdam
020.5046000

Na de winterstop zijn de lessen van 
Dance Connects weer van start ge-
gaan.

Juist in deze tijd is beweging en ont-
moeting belangrijk, voor iedereen. Er 
wordt gedanst onder strikte protocol-
len: kleinere groepen om 1,5 meter 
afstand te kunnen garanderen, kor-
tere lessen om ventilatie en hygiëne te 
waarborgen. 

Het nieuwe dansseizoen voor 
50+ en 60+ is begonnen 

Moderne dans bij Dance Connects is 
beweging, lekker swingende muziek, 
actief bezig zijn, je creativiteit en 
fantasie aanspreken en buurtgeno-
ten ontmoeten. De Dansmix-lessen 
zijn met name gericht op conditie en 
onderhoud en de Slow Flow-lessen 
heel geschikt voor mensen die min-
der mobiel zijn. 

Met of zonder ervaring, met of zon-
der beperking, iedereen kan mee-
doen en is welkom op een van de 15 
danslocaties in Amsterdam e.o. 

Op de locaties Sportcentrum VU, 
Beatrixpark en online kun je met 
Stadspas groene stip gratis deelnemen 
via het Seniorensportfonds. De lessen 
zijn overal gratis voor mensen die op of 
onder bijstandsniveau leven.

Moderne Dans / Buiten 60+
Beatrixpark / Pierenbad
Woensdag 10:30 – 11:30 uur

Zie voor alle locaties de website: 
www.danceconnects.nl/rooster .
De lessen zijn los te volgen.

Assertief zijn houdt in dat u voor uzelf 
durft op te komen. Tijdens deze trai-
ning van zes bijeenkomsten gaat u 
dat leren. Elke cursus duurt ongeveer 
twee uur en iedere bijeenkomst staat 
een ander thema centraal. Thema’s 
zoals het oefenen met ‘nee’ zeggen, 
grenzen durven aangeven, en omgaan 
met boosheid komen aan bod. 

Vervolgens oefent u met een gelijkge-
stemde een rollenspel. Het zijn dage-
lijkse situaties waar iedereen wel eens 
tegenaan loopt: ‘Nee’ durven zeggen 
tegen een straat verkoper bijvoor-
beeld, of een lastig gesprek aangaan 
met een leidinggevende. Samen traint 
u hoe u assertiever kan reageren op 
dit soort momenten. 

Praktische informatie
Startdatum: donderdag 17 maart
Tijden: 13:30 tot 16:00 uur
Locatie: Huis van de Wijk in Buiten-
veldert
Duur: 6 keer wekelijks
Kosten: Eenmalig 20 euro

Neem contact met ons op 
En kijk of deze training bij u past.
Myrna Kiburg: 06 – 8683 7788 of 
m.kiburg@buurtteamamsterdamzuid.nl
Manon Verlaan: 06 – 1059 4912 of 
m.verlaan@buurtteamamsterdamzuid.nl
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We hebben inmiddels een nieuwe 
minister van Infrastructuur en mi-
lieu, maar het besluit over Zuidas-
dok laat nog op zich wachten. 

De regering wekt de indruk dat er 
voor bepaalde doelen heel veel geld 
beschikbaar is, dus zou een snel be-
sluit welkom zijn.  Zuidas is nu al 
meer dan 20 jaar werk in uitvoering 
en zelfs als er een snelle beslissing 
wordt genomen over de financiering 
van het DOK zijn we nog wel 20 jaar 
aan het bouwen. De tunnels van het 
DOK zijn niet alleen nodig om het 
verkeer over de A10 Zuid beter te 
reguleren en een splitsing in lokaal 
en doorgaand verkeer mogelijk te 
maken.  We mogen ook verwachten 
dat de tunnels door het centrale deel 
van Zuidas leiden tot een sterke be-
perking van de geluidsoverlast van 
het autoverkeer. En dat is gezien 
de plannen voor woningbouw in de 
directe omgeving dringend noodza-
kelijk. 

Er blijft dan nog genoeg hinder over 
van het trein en metroverkeer, maar 
dat lijkt minder belastend voor de 
omwonenden en is ook deels oplos-
baar via dove gevels. De A10 Zuid 
blijft ook in coronatijd een zeer druk-

ke autoweg met bijbehorende files. 
Dus de hoop van sommigen dat we 
straks nog nauwelijks autorijden en 
helemaal geen tunnels nodig hebben 
lijkt me een utopie.  Op dit moment 
kunnen er wel plannen gemaakt 
worden, zodat Zuidasdok startklaar 
is als het besluit er eenmaal is. De 

werkzaamheden voor het dak van de 
Brittenpassage zijn al gepland.  

Bouw in Zuidas gaat gestaag ver-
der: Drie voorbeelden
Aan de Fred Roeskestraat wordt de 
tijdelijke rechtbank gedemonteerd.  
Regeren is vooruitzien, dus had het 
Rijksvastgoedbedrijf al bij de bouw 
bedacht dat het een demontabel 
en remontabel gebouw moest wor-
den.  De vloerdelen zijn met haken 
en bouten aan elkaar bevestigd en 
kunnen zo worden weggehaald. De 
gevel wordt nu ook voorzichtig gede-
monteerd, want het geheel krijgt een 
nieuwe bestemming op het Kennis-
park Twente in Enschede.  Er is ook 
een concept bestemmingsplan voor 
de vrijkomende ruimte. Dat wordt 
nog toegelicht aan bewoners, voordat 
er een besluit wordt genomen. 
Als tweede voorbeeld zal bij de hoek 
Beethovenstraat en Strawinskylaan 
vanaf mei de openbare ruimte aan de 
oostzijde van de nieuwe WTC-toren 
worden opgeknapt. Het gemotori-
seerde verkeer rijdt over een hoger 
deel van deze straten, waardoor de 
lagergelegen ruimte een meer be-
sloten karakter krijgt. Het fietspad 
wordt verbreed tot vier meter. We 
zullen hopen dat de route ook voor 
voetgangers verbeterd wordt, want 
daarvoor was geen ruimte naast het 
tijdelijke fietspad. Er komt veel groen 

in de vorm van planten, struiken en 
bomen en ook natuurstenen randen 
waarop gezeten kan worden.  Met de 
daar ook geplande ingang van het 
WTC en de horeca zou dit een gezel-
lig buurtje kunnen worden.  Wat een 
verbetering belooft te worden is het 
voetpad vanaf de Beethovenstraat 
tot aan de Parnassusweg langs de 
noordzijde van de Strawinskylaan. 
Maar vanwege het hoogteverschil 
moet er wel een trap opgelopen 
worden bij de Beethovenstraat, dus 
is het niet voor iedereen bereikbaar. 
Met een kinderwagen of een rollator 
blijven bewoners aangewezen op de 
lift bij het Zuidplein. 

Het derde voorbeeld is CROSSOVER  
in Kop Zuidas. Dit wordt een gebouw 
van zes woonverdiepingen aan de ene 
kant en negen kantoorverdiepingen 
aan de A10 kant, met elkaar verbon-
den door de verdieping op de begane 
grond. Hier worden ruimtes gecreëerd 
waar mensen elkaar kunnen ontmoe-
ten. Er komen 120 sociale huurwo-
ningen voor jongeren tussen 18 en 
28 jaar, van wie de helft statushouder. 
Het idee erachter is dat jongeren el-
kaar kunnen helpen. Iedereen moet 
zich welkom voelen.

Er wordt dus alom gebouwd, maar we 
wachten met intense belangstelling 
op het besluit over het DOK!

Gebeurt er nog iets op Zuidas?  
Cisca Griffioen

Inloop 
De Buurvrouw 

Inloop De Buurvrouw start een 
kwartiertje eerder 

Inloop De Buurvrouw is open voor al 
die buurtbewoners die om wat aan-
spraak verlegen zitten. Bent u niet goed 
ter been, dan proberen we vervoer voor 
u te regelen. De vrijwilligers van de Al-
gemene Hulpdienst springen zo in de 
auto om u te halen en brengen! 

Op donderdagen van 11.00 tot 14.45 
uur kunt u zonder afspraak bij ons 
langskomen voor een bakje koffie, een 
eenvoudige lunch of een kopje thee. 
U kunt voor een uurtje aanschuiven, 
maar ook gezellig de hele dag bij ons 
doorbrengen. Uw gastvrouwen Nel, 
Betty, Thea en Pauline ontvangen u 
met open armen.  
De andere twee dagen, dinsdag en 
woensdag, gaan door zoals we het de 
afgelopen maanden gewend waren, 
namelijk op afspraak. Belt u vooral of 
er een plekje vrij is (Pauline: 06 – 151 
660 36)! Zie elders in deze krant voor 
de nieuwe begintijd ’s ochtends!
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Toekomstig gebouw Crossover
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Het GRAND STAND Classickoor 
heeft plaats voor nieuwe leden

Vind je het leuk om klassiek te zin-
gen? Kom proefzingen bij een van 
onze repetities. Bladmuziek kunnen 
lezen is prettig, maar geen vereiste. 

Repetities zijn 1x in de 14 dagen op 
dinsdagavond van 20:00-22:00 uur in 
het Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 
112, Amsterdam.

Voor een proefrepetitie vragen we 
een kleine bijdrage. Besluit je daarna 
te blijven meedoen, dan verreke-
nen we dit met de contributie. Voor 
een evenwichtige samenstelling van 

stemmen kan een stemtest worden 
afgenomen.

Repetitiedata 2022
11 en 25 januari
08 en 22 februari
08 en 22 maart
05 en 19 april
24 mei
07 en 21 juni

Kosten: € 145,- (11 jan - 21 juni). Stap 
je op een later moment in het seizoen 
in dan worden de kosten berekend 
naar rato. Meld je aan via 
www.stichtinggrandstand.nl 
of bel met Adriaen van der Veen 
(06 - 222 478 38).

Terug van weggeweest: Sjoelen!

We gaan weer van start met onze ver-
trouwde sjoelmiddagen! Thea en Ruud 
Gietermans staan vanaf 8 maart als van-
ouds klaar om u een gezellige middag te 
bezorgen. Met ingang van maart kunt u 
weer elke tweede en vierde dinsdag van 
de maand aanschuiven bij de sjoelbak-
ken. Alleen de zaal en de begintijd zijn 
anders dan u gewend bent: we spelen in 
de grote theaterzaal van 14.30 tot 16.30 
uur. Uw bijdrage: € 3,- per middag en 
een goed humeur! Heel veel plezier ge-
wenst! Zie voor de praktische gegevens 
de agenda.

Amsterdam in Aquarel

Ook deze maand fleuren de aquarellen 
van Ton Mulder de gangen in het Huis 
van de Wijk op. Mulder (1921 – 2009), 
een geboren en getogen Amsterdam-
mer, werkte 50 jaar als cartograaf op 
de tekenkamer op Schiphol Oost. Na 
zijn pensionering vervaardigde hij tot 
aan zijn dood honderden aquarellen. 
De vaste hand van de cartograaf en het 
scherpe oog voor details zijn duidelijk 
te zien. Naast vele impressies van Am-
sterdam maakte Mulder ook aansteke-
lijke strandbeelden. Een deel ervan is te 
koop. Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met schoondochter Pauline 
Mulder-Koeleman, die werkzaam is bij 
de Algemene Hulpdienst Buitenveldert. 
De eventuele opbrengst wordt gedo-
neerd aan een goed doel. De tentoon-
stelling is de hele maand maart te zien.

Algemene Hulpdienst  Buitenveldert

Heeft u een ritje naar de dokter nodig 
of hulp bij uw tuin? De vrijwilligers van 
de Algemene Hulpdienst staan voor u 
klaar om u te helpen met boodschappen 
doen, een ritje naar de dokter, een wan-
deling samen, een (tuin)klusje etc. Aan-
vragen via meldpost, Tel: 020-6444044.
Algemene Hulpdienst Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
Email: meldpost@
hulpdienstbuitenveldert.nl 
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  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

  in Buitenveldert & Zuidas                                                                   

daarna over naar een creatief beroep. 
Hij volgde tekenlessen bij Jos Rovers, 
maar ontwikkelde zich als autodidact 
tot schilder en vanaf zijn 35e levens-
jaar tot beeldhouwer. Zijn stijl is figu-
ratief en zeer herkenbaar, hetgeen ook 
goed te zien is in de portretten die hij 
maakte van o.a. het bekende beeld van 
Albert Schweitzer (Deventer) en het 

kopje van Prinses Beatrix (dat zich in 
de gang van het Raadhuis in Amstel-
veen bevond). Zijn werk werd vanaf 
de vijftiger jaren van de vorige eeuw 
al snel populair en hij kreeg veel op-
drachten uit het bedrijfsleven en van 
particulieren. Hij had zijn werkplaats 
in een oud schoollokaal in Ouderkerk 
aan de Amstel. In Amstelveen is een 

Spierballen in de Kastelenstraat
 
Onderweg naar het nieuwe onder-
werp van deze rubriek geniet ik van de 
ontluikende sneeuwklokjes, narcis-
sen en krokussen. Ook deze ochtend 
wordt door veel sporters een rondje 
gerend en oefeningen gedaan, aange-
moedigd door vogelgezang, ondanks 
dat de sportscholen weer geopend 
zijn. De bronzen Gewichtheffer van 
beeldhouwer Pieter de Monchy staat 
al vanaf 1970 op zijn plekje op de be-
tonnen sokkel in de Kastelenstraat 
en heeft er kennelijk nog steeds veel 
plezier in om de zware halter te tor-
sen. Het is een nog jeugdige man, die 
gecontroleerd inademt om met een 
geweldige krachtinspanning de be-
nen te strekken en triomfantelijk de 
zware halter omhoog te houden in 
zijn enorme vuisten. Naar zijn gezicht 
te beoordelen heeft hij er zin in. Hij 
draagt een pak met korte broek, zon-
der mouwen om zijn ledematen alle 
ruimte te geven. Ter versterking van 
zijn rug heeft hij een dikke riem om 
zijn middel. Dat doen we hem zo voor 
de Jumbo echt niet na. 

Pieter de Monchy (1916-2011)
In 1916 werd Engel Pieter de Monchy 
geboren te Hengelo als zoon van een 
Twentse textielfabrikant. Aanvankelijk 
voltooide hij de opleiding Commercial 
Engineering in Engeland, maar stapte 

Gerdi Wind behoorlijk aantal van zijn werken te-
rug te vinden, zoals De Turftrapster, 
De Judoka’s en in de schouwburg het 
borstbeeld van Caro van Eijck. In Bui-
tenveldert (VU) staat ook zijn beeld 
De Spaarster. 

Grote bekendheid
Vanaf 1950 exposeerde de Monchy 
veel, zowel solo als in groepsten-
toonstellingen. Zijn karaktervolle en 
toegankelijke beelden zijn op veel 
plaatsen in Nederland geplaatst, maar 
zijn ook in o.a. Stockholm, Jakarta, 
Willemstad en Valencia te vinden. 
In zijn Ouderkerkse atelier vervaar-
digde hij veel bronzen beelden, vaak 
in opdracht van de overheid, zoals 
monumenten, sportbeelden en por-
tretten van leden van het Koninklijk 
Huis, acteurs en musici en ook de Jo-
han Kaartprijs (voor een bijzondere 
prestatie in of voor het theater) is van 
zijn hand. Voor zijn oeuvre ontving 
hij meerdere prijzen, zoals de Willem 
van Collemprijs als schilder (1949) en 
de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs 
voor Beeldende Kunst (2010). 

Zijn werken kenmerken zich door de 
levendige uitdrukking van de uitge-
beelde persoon die hij in het materiaal 
weet te bereiken. Belangrijke (over-
zichts)tentoonstellingen van zijn werk 
zijn gehouden in het Singer Museum, 
Laren (1985), Pulchri Studio, Den 
Haag (1976) en in Museum Jan van 
der Togt, Amstelveen (nu Museum 
Jan) in 2001 en na zijn dood in 2013.
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Grand Stand Classickoor  

KORTAF

ACTIVITEITEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De bronzen Gewichtheffer van beeldhouwer Pieter de Monchy 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

AGENDA MAART

 

Het café is elke week 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.

 
 

Maandag
Fotogroep op 14 maart 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 21 maart 
12.00 uur. Kosten € 8,-. Reserveren via de Algemene Hulpdienst 

020-6444044 of coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl.

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

www.mbvo-amsterdam.nl. 

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

Engelse les  
15.30-17.00 uur. Info: justinakiss@icloud.com  

of tel. 06-45954667.

Dinsdag
Sjoelen op 8 en 22 maart 
14.30 – 16.30 uur. Entree: € 3,-. Plaats: Grote Zaal.  

Zie ook de informatie elders in deze wijkkrant.

Juridisch spreekuur op 8 maart 
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.

Qi Gong 
Elke dinsdag 10.15-11.15 en 11.15-12.15 uur. Kosten: eigen bijdrage 

6,50 per maand, proefles is gratis. Langzame bewegingen, in 

combinatie met adem, klank en visualisatie en het bewust sturen 

van aandacht. Aanmelden via MBvO: mail aan mbvo_amsterdam@

hotmail.com, tel. 020-8861070. Of u meldt zich bij aanvang les bij 

de docent.

Breien 
10.00-12.00 uur. Open inloop (in het Café). Info: 020 - 6449936.

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.

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

www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.

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

r.adelmeijer@actenz.nl.

Inloop ‘De Buurvrouw’ 
11.00 – 12.30 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn 

voor alle bewoners uit Buitenveldert die van gezelschap houden. Op 

dinsdag werkt de Inloop De Buurvrouw met bezoek op afspraak.   

Geeft u zich op via: 06 -151 660 36. Gastvrouwen Nel, Pauline, 

Betty en Thea zorgen voor een fijne sfeer, ondersteuning en infor-

matie en serveren ook nog eens lekkere koffie. Deelname is gratis.

Financieel spreekuur van Buurtteam Buitenveldert 
(voorheen Financieel Café Puur Zuid) 
14:00-15:30 uur. Inloop. Info: 020-2359120 of  

buurtteambuitenveldert@buurtteamamsterdamzuid.nl.  

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

jazz13@gmail com.

Zangkoor Magna Voce  
20.00-22.00 uur. Entree: € 22,-- per maand. Aanmelden en info: 

020 – 6449936.

Woensdag  

Buurtrestaurant op 2 en 16 en 30 maart 
17.30-19.30 uur. Inloop vanaf 16.30 uur en nazit in het café. Kosten: 

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

Culturele Uitgaansclub op 2 maart 
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.

PubQuiz op 9 maart 
19.00 uur: inloop,19.30-21.00 uur: quiz. Tijdens de PubQuiz beant-

woord je in teamverband vragen over uiteenlopende onderwerpen, 

in 6 rondes van ieder 10 vragen met halverwege een pauze. Win 

leuke prijzen en ga voor de roem. Kosten € 5,-- euro per deelne-

mer, incl. een kop koffie of thee. Aanmelden: via mail@hvdwbuiten-

veldert.nl of tijdens kantooruren op 020-6449936 o.v.v. de namen 

van het team en de deelnemers. Zie ook de informatie elders in 

deze wijkkrant.

Cursus Gitaarspelen  
19.00-20.30 uur. Cursussen beginnen bij voldoende aanmeldingen. 

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

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

hotmail.com of tel. 06-20 17 0194, of Huis van de Wijk:  

tel. 020 – 644 99 36.

Open Atelier van het Nieuwe Lokaal  
9.30-12.30 uur. Info: 06-20 31 79 09, atelier@hetnieuwelokaal.nl of 

www.hetnieuwelokaal.nl.

Gymnastiek 65+  
11.00-11.45 uur, 12.30-13.15 / 13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 70 

of kijk op www.mbvo-amsterdam.nl.

Inloop ‘De Buurvrouw’  
11.00 – 12.30 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn 

voor alle bewoners uit Buitenveldert die van gezelschap houden. Op 

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

Betty en Thea zorgen voor een fijne sfeer, ondersteuning en informatie 

en serveren ook nog eens lekkere koffie. Deelname is gratis.

Bridge  

12.30-16.00 uur. Aanmelden voor 11.00 uur per mail:  

mauricedmetz@gmail.com of op 06-53265869.

 
Donderdag
Mindfulness Yoga voor 55+ 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.



Mini-Show met zangeres Caren

Op vrijdag 25 maart treedt Caren 
(bekend van Paco en Caren) op in de 
Theaterzaal van het Huis van de Wijk 
Buitenveldert. Zij zingt een breed 
scala aan liedjes in verschillende talen 
en diverse genres. Zoals Old School, 
Country, Swing, Pop, Jazzy, Standards, 
Rock & Roll, Tropical en natuurlijk 
lekkere Hollandse meezingers!".
(Voor meer info zie 
www.carenpolderman.nl)
Tijdens de show wordt u getrak-
teerd op diverse gerechtjes. Lekker? 
Jaha…..alleen het voorafje kan ik ver-

klappen: carpaccio van stoofpeertjes 
en daarna pastinaaksoep. U bent van 
harte welkom.
 
Wanneer: vrijdag 25 maart van 16.00 
– 18.00 uur.
Kosten: € 8,-- voor live muziek en 
gerechtjes. Graag gepast betalen bij 
de kassa.
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112
Aanmelden: mail@hvdwbuitenvel-
dert.nl of 020-6449936.
De QR-code wordt gecheckt bij de 
entree. Mondkapje in de gang en bij 
het lopen is verplicht.

De bekende Nederlandse zangeres 
Marie-Cécile Moerdijk schreef aan 
Martin Oei: 
“Waarom ik jou een briefje wil schrij-
ven? Omdat ik je wil laten weten dat 
ik geroerd was door jou. Door jouw 
prachtig spel, door de aanraking van 
je handen op de toetsen. Nog voor er 
klank kwam was er al dat gevoel dat je 
met liefde de toetsen raakt. Je maakt 
het ivoor zacht als zijde.”
Zoiets wil je toch met eigen oren te 
horen? En dat kan op zondag 13 maart 
a.s. in onze serie Toekomstmuziek. 

Martin Oei studeerde cum laude af 
aan het Utrechts Conservatorium en 
vormde van 2012 tot 2018 een duo 
met de 66 jaar oudere meesterpianist 
Daniël Wayenberg. Samen hadden 
ze veel succes met programma’s uit 
de Romantiek. Na het overlijden van 
Wayenberg in 2019 heeft Martin zich 
toegelegd op solowerken van roman-
tische componisten. Hij vertolkt nu 
Chopin en Rachmaninov voor ons. 

Waar: Grote Theaterzaal, Huis van de 
Wijk, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
Wanneer: zondag 13 maart 2022, 
12:00 uur; welkom tussen 11:30 en 
11:45 uur
Entree: 7,50 euro (gepast)

Van belang: QR-code, legitimatie, 
mondkapje in de gangen (als het in 
maart nog nodig is; niet bekend bij 
het schrijven van deze aankondiging)
Reserveren: 06 -151 660 36 of 
p.kolsteeg@hvdwbuitenveldert.nl 
(verplicht!)

Inloop ‘De Buurvrouw’ 
11.00 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners 

uit Buitenveldert die van gezelschap houden. Op donderdag kunt u 

zonder afspraak bij ons langskomen voor een bakje koffie of thee 

of een eenvoudige lunch. U kan voor een uurtje aanschuiven, maar 

ook de hele dag bij ons doorbrengen. Gastvrouwen Nel, Pauline, 

Betty en Thea zorgen voor gezelligheid, ondersteuning en informa-

tie. Deelname is gratis.

Bridge  

12.30-16.00 uur. Aanmelden voor 11.00 uur per mail:  

mauricedmetz@gmail.com of bel via 06-53265869.

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

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

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

40737471 of www.zenbuitenveldert.com.

Vrijdag 

Café Concert Ron Riedijk op 4 maart 
16:00 uur tot 18:00 uur - vrije inloop.

Café Concert Corinna Kramer op 18 maart 
16:00 tot 18:00 uur - vrije inloop.

Mini-Show met Live Muziek en heerlijke gerechtjes  

op 25 maart 
16.00-18.00 uur. Live optreden van Caren (bekend van Paco en Caren), 

en met gerechtjes. Caren zingt een breed scala aan liedjes in verschil-

lende talen en diverse genres. Kosten: € 8,-, graag gepast. Aanmelden: 

per mail mail@hvdwbuitenveldert.nl of tel. 020 – 644 99 36. Op vertoon 

van QR-code en ID. Zie tevens de informatie elders in deze wijkkrant.

Het Palet, Aquarel en Gouache   
10.30-12.30 uur. Vrije inloop.

Bridge   
12.00-15.30 uur. Aanmelden voor 10.30 uur per mail:  

hansllissauer@gmail.com of 06-53942925.

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. € 2,20 

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

of 0633795733.

Zaterdag 
Het Repair Café Buitenveldert op 12 maart 
13.00-16.00 uur. Voor reparatie, goed advies of drankje aan de bar. 

Entree: gratis. Knoop eraf of naadje los? Ook kleine naaiklusjes kan 

het Repair Café doen. Info: repaircafebuitenveldert@gmail.com of Huis 

van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36.

 

Het Repair Café zoekt nog een handige vrijwilliger met een 
set gereedschap die het team wil komen versterken.

Zondag
Toekomstmuziek: Ivoor zacht als zijde…  

met Martin Oei op 13 maart 
Aanvang 12:00 uur; welkom tussen 11:30 en 11:45 uur. Entree: 7,50 

euro (gepast) volgens de geldende maatregelen. Reserveren: 06 -151 

660 36 of p.kolsteeg@hvdwbuitenveldert.nl (verplicht!). Martin Oei 

vormde enige jaren een duo met de 66 jaar oudere meesterpianist 

Daniël Wayenberg. Samen hadden ze veel succes met programma’s 

uit de Romantiek. Na het overlijden van Wayenberg heeft Martin zich 

toegelegd op solowerken van romantische componisten. Hij vertolkt 

Chopin en Rachmaninov voor ons. Zie tevens de informatie elders in 

deze wijkkrant.

DAGELIJKS
Expositie 'Amsterdam in Aquarel' - hele maand maart 
Ton Mulder (1921 – 2009), geboren en getogen Amsterdammer en 

cartograaf op de tekenkamer op Schiphol Oost. Sinds zijn pensi-

onering maakte hij honderden aquarellen, met vaste hand en een 

scherp oog voor details. Een deel is te koop, waarbij de opbrengst 

voor een goed doel bestemd is. Zie tevens de informatie elders in 

deze wijkkrant.

Mini-Show Caren

Martin Oei

Ivoor zacht als zijde…                                                PubQuiz 
woensdag 
9 maart
Meld je aan en doe mee! Vorm een 
team met je buren, vrienden of familie 
en ga de kennisstrijd aan.
 
Tijdens de PubQuiz beantwoord je in 
teamverband vragen over uiteenlo-
pende onderwerpen.
De PubQuiz in Buitenveldert bestaat 
uit 6 rondes van ieder 10 vragen met 
halverwege een pauze.
Win leuke prijzen en ga voor de roem. 
Gezelligheid staat natuurlijk voorop!
 
Programma:
19.00 uur: Inloop
19.30 uur: Start van de Quiz
 
Waar: In het café van het Huis van de 
Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
Wanneer: Woensdag  9 maart 19.30 – 
21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Kosten: € 5,-- euro per deelnemer, 
incl. een kop koffie of thee.
 
Aanmelden: via mail@hvdwbuiten-
veldert.nl of tijdens kantooruren op 
020-6449936 o.v.v. de namen van het 
team en de deelnemers.
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De enige echte ambachtelijke Juwelier-Horloger van Buitenveldert 
www.juweliersietzewagenmakers.nl

Tel: 020 - 644 10 61

Margot Taal

Sonja de Kruijff, vrijwilligster Buurtrestaurant Huis van de Wijk

De meeste gasten kennen elkaar 
van de vorige keren. Ze eten al jaren 
een paar keer per maand samen, 
op woensdagavonden in het Huis 
van de Wijk. De leeftijd ligt zo’n 
beetje tussen 80 en 100 jaar, maar 
jonger is men even welkom. In de 
coronajaren was er helaas veel meer 
uitstroom dan instroom, vertelt vrij-
willigster en organisator Sonja de 
Kruijff. In die tijd is de eetgroep uit-
gedund van 25 naar 10 vaste gasten. 

Potjes en zakjes 
Het samen eten betekent een echt 
avondje-uit. De vaste kok Henk 
de Vries -ook vrijwilliger- kookt 
samen met Sonja een driegangen-
maaltijd. “Met Henk is er nooit ge-
stress in de keuken,” zegt ze. “We 
koken altijd vers, niets uit potjes en 
zakjes.” Vaak aardappelen, groen-

ten en een stukje vlees, de voor-
keur van veel gasten, maar ook 
lasagne of spaghetti. Sonja dekt de 
tafel, soms met een gast samen. Bij 
binnenkomst int vrijwilligster Elly 
Groenewoud de contributie van de 
bezoekers, 8 Euro. “Zij rekent als 
de beste,” zegt Sonja.

Goed gezelschap
Veel gasten drinken al vóór het 
eten samen een borreltje in het café 
van het Huis van de Wijk. Vanaf 
half zes zitten ze aan de grote tafel 
in de buurtkamer te eten, te pra-
ten en te lachen. Laatst nog bij de 
heerlijke cake die Sonja had gebak-
ken: “Geef mij het kontje maar. Dat 
heb ik al zo lang niet gehad.” Via 
het gezamenlijk eten vinden velen 
ook een maatje. Bijvoorbeeld voor 
wandelen, koffiedrinken of muse-
umbezoek. Sonja is de eerste om 
dat te stimuleren. Passief achter de 
geraniums vindt ze maar niets.

Boodschappen en administratie
Het gaat er nooit over sombere 
zaken, al weet Sonja er wel vaak 
van. Zeker als gasten een tijdje niet 
kunnen komen. In zo’n geval heeft 
Sonja een potje om een kaartje of 
bloemetje te sturen. De opgewekte 
sfeer betekent veel. “Sonja, ik heb 
hier twintig nieuwe vrienden en 
vriendinnen opgedaan,” zei een 
gast (vóór corona). Daar doet Son-
ja graag vrijwillig de boodschap-
pen voor, de administratie, het 
koken en tafeldekken. Ook zij wil 
in Buitenveldert oud worden, met 
de mensen die ze in de wijk heeft 
leren kennen.

Welkom
De etentjes zijn op de eerste en 
derde woensdag van de maand. 
In maart zelfs drie keer: 2, 16 en 
30. Bel op de dinsdag ervóór: 020-
6463464. Samen of alleen bent u 
van harte welkom.

In Beeld

Op stap met 
de Groengrijsbus

Vrijdag 25 maart
Lentedagtocht Haarlem 
en Noordwijk
In samenwerking met het 
Huis van de Wijk Buitenveldert

Vrijdag 25 maart rijdt de Groengrijs 
bus naar Haarlem en het strand van 
Noordwijk. In Haarlem is het heerlijk 

winkelen en wandelen door het his-
torische centrum met zijn vele hofjes. 
Altijd leuk is de rondvaart van ca. 1 
uur als je Haarlem nog niet zo goed 
kent. Een bezoek aan de Grote of St. 
Bavo kerk blijft een aanrader. Als het 
weer zo zacht is als nu kunnen we 
genieten van de bloeiende bollenvel-
den tussen Haarlem en Noordwijk. 
In Noordwijk kun je lekker wandelen 
langs het strand of vanaf het terras 
aan de boulevard genieten van het 
uitzicht op zee.

Prijs: € 12,50 bij minimaal 35 deelne-
mers, € 10,-  bij minimaal 45 deelnemers.  
Opstapplaatsen: Huis van de Wijk, 
AJ Ernststraat en Station RAI. 

Voor informatie: https://groengrijs.com/
tochten-in-de-planning/ 
Geen internet? Neem contact op met 
ons via de voicemail van 06-45729511. 
Vermeld duidelijk naam, telefoon-
nummer, naam dagtocht.

Deze tocht wordt mede mogelijk 
gemaakt door Stadsdeel Zuid.

Op stap 
met de 
Minibus

Wordt maart de laatste maand dat we 
de Mokum Bus aan de kant houden? 
We hebben er goede hoop op! 

In april hebben we kans op een eer-
ste lentezonnetje en zal het met alle 
maatregelen toch ook wel gedaan 
zijn? We gaan vast nadenken over 
welke nieuwe wijk van Amsterdam 
we gaan bezoeken. Tot in april!

Op woensdag 2, 16 en 30 maart ko-
ken vrijwilligers weer een heerlijk vers 
driegangenmenu. Wij nodigen u uit 
eens met ons mee te eten.

U kunt vooraf in ons café een drankje 
nemen en na afloop nagenieten met 
een kopje koffie (beide niet bij de prijs 

inbegrepen).
Tijd: 17.30 - 19.30 uur
Kosten: € 8,00
Reserveren: op dinsdag bij Sonja 
020-6463464

(Zie artikel hierboven)

Eten in de De Buurvrouw

Stem 16 maart
op Diederik Boomsma


