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Wat wordt de nieuwe coalitie?

COLUMN
Dierenliefhebbers

Ferry Wienneke
Wij, de burgers van Amsterdam,
hebben op 21 maart gekozen.

Begin maart vroor het dat het kraakte.

Gelukkig maar, want we moeten weer
verder. De grote winnaar Groen Links
gaat nu zoeken naar partners. Het zal
een coalitie worden met een linkse
signatuur, maar om een meerderheid
in de raad te behalen is nog een partij
nodig. De afgelopen weken maakte
de SP duidelijk niet door te willen
met de VVD, dus het voor de hand liggende rijtje is Groen Links, SP, PvdA
en D66, totaal 26 van de 45 zetels. De
formatie zal flink tijd in beslag nemen.
Ondertussen zal de nieuwe oppositie
FvD, DENK en BIJ1 met veel spektakel de gemoederen bezig houden.

den onder nul moesten de grote grazers

Als we uitgaan van de verkiezingsprogramma’s dan blijken er flinke verschillen. Groen Links wil betaalbare
woningen voor iedereen, de SP plus
PvdA 40% voor sociale woningbouw,
40% voor het middensegment en 20%
duur. D66 wil vooral bouwen voor het
middensegment. Groen Links een
duurzame economie, terwijl de anderen meer werk willen voor mensen
die moeilijk aan de slag komen. Duurzaamheid is trouwens een lastig onderwerp, want daarover is het verschil
tussen de droom en de daad groot. Het
idee ‘Gas de Wijk uit’ voor bestaande
appartementen zit nergens in de uitvoering. Een mooi warmteproject in
Oost bijvoorbeeld wordt geblokkeerd
door een spoorbaan. Natuurlijk gaan
we Amsterdam en Nederland redden,
maar vandaag niet. De SP wil als enige
de marktwerking uit de Zorg halen,
Groen Links wil meer preventie, de
PvdA eenzaamheid bestrijden en D66
voor Zorg & Welzijn meer zorg en
minder regels. Ook de plannen voor

tijen af te wenden. In die vrieskou had

Met een temperatuur van negen gra-

en andere dieren worden bijgevoerd. Zo
niet, dan verzwakten of verhongerden ze
en dat is dierenmishandeling, zeiden dierenliefhebbers. Zij liepen in kinderlijke
emotionaliteit te hoop bij de Oostvaardersplassen. Tranen dropen op de balen
stro in hun armen. Vijf dagen vorst was
genoeg om boswachters van Staatsbosbeheer met de dood te bedreigen en Provinciale Staten te mobiliseren om moordpar-

een van mijn buren op de parkeerplaats
Verkiezingen in Amsterdam.

de ambtelijke organisatie verschillen.
Groen Links wil meer bewonersinitiatieven en experimenten met nieuwe
vormen van besluitvorming. D66 vindt
weer dat de uitgebrachte adviezen van
stadsdeelcommissies zwaar moeten
wegen. De PvdA wil de democratisch
gekozen bestuurders van stadsdelen
terug, wonderlijk, want deze partij
hielp mee aan de afschaffing. De rode
lijn in wat politici zeggen is dat ze de
kloof tussen burger en politiek willen
dichten. Het erfpachtdossier is ondergebracht bij het CDA.
Het aantal onderwerpen waarover ze
het met elkaar eens zijn is groter. Amsterdam zal de komende jaren groener worden, hoewel dat wringt met
de woningbouw. Hotelstop, minder
toeristen, minder of geen Airbnb. Een

voor mijn woning wat voedsel gedropt.
fijnmazig OV netwerk. De Ring A4
vervangen door de A9. Dat besloot de
minister van infrastructuur en waterstaat al, dus OV-Hubs waar automobilisten kunnen overstappen, wat Groen
Links wil, zou best wel eens kunnen.
De Oost / West metro wordt steeds
vaker genoemd. De PvdA wil alle metroplannen uitvoeren, D66 houdt het
op de metro naar Schiphol, maar die is

door de minister geschrapt. Er zal verder nog wat worden gesteggeld over
het feit of de binnenstad autoluw moet
worden of de hele stad, maar daar komen ze wel uit. Onderwijs: scholen
moeten een afspiegeling zijn van de
buurt, met van de PvdA de wens dat
onderwijs beter moet aansluiten op
ondernemingen. Niemand had het
over de groei van Schiphol.

Het duurde dan ook niet lang of een kraai
streek neer en pikte in het brood. Het was
een groot dier, zo een met een bourgondisch kraaienleven. In zijn kielzog kwam
een ander aangevlogen. Ook hij dook op
het voedsel. De grote kraai richtte zijn
sneb als een speer, kraste vervaarlijk en
klapte met zijn vleugels. De ander, kleiner en frêler, hipte opzij en keek toe hoe

Op de hoogte blijven van de acti-

de grote het brood verslond. Het kraaitje

viteiten in het Huis van de Wijk?

deed nog een poging, hij dribbelde voorzichtig richting brood, stak zijn snavel uit

Volg ons op Facebook! Typ in de zoekbalk
van Facebook:
@huisvandewijkbuitenveldert

en pikte een kruimeltje. De grote met een
stuk brood half in zijn snater klapwiekte
dreigend en waaide het kleintje opzij.
Dieren, die zich niet kunnen weren zullen een strenge winter waarschijnlijk

Alleen bekende partijen in stadsdeelcommissie Zuid

niet overleven. Bijvoeren betekent dat
de beesten in de lente vele jongen zullen
werpen, die als zij groter worden in het
park niet voldoende voedsel vinden en uit

hebben zich afgevraagd waar de gegadigden voor de stadsdeelcommissie
Zuid te zien of te horen waren. Er viel
een enkele flyer in de bus waarvan
die van het CDA met de tekst ‘Stop
erfpachtdiefstal door de Stopera’ het
meest opvallend was. Maar dat was
voor de gemeenteraadsverkiezing.

Hans Wamsteeker
Woensdag stonden niet alleen de
gemeenteraadsverkiezingen maar
ook de verkiezing van de leden van
de stadsdeelcommissie Zuid op de
agenda voor de wijkbewoners van
Buitenveldert en Zuidas.
foto: Gerdi Wind

De campagne voor de verkiezing voor
de gemeenteraad leek overspoeld te
worden door het retorisch geweld van
de landelijke partijleiders. Gelukkig
was er genoeg reuring in de stad rond
de gemeenteraadsverkiezing. Maar
veel kiezers in Buitenveldert/Zuidas

De oude bestuurscommissie moest
het veld ruimen omdat te veel lokaal
politiek gedruis de effectiviteit van
het stadsbestuur aantastte en omdat
de belangen van de buurt (het ‘gebied’) niet genoeg werden behartigd.
Stemmen tellen in Buitenveldert.

lees verder op pagina 2

wanhoop aan elkaar gaan knagen. Vogels
hebben tenminste nog de ruimte, dat wil
zeggen zolang ze Schiphol niet in de weg
vliegen. In Nederland is alles keurig geregeld. Iets op z’n natuurlijk beloop laten
stuit op weerstand. Dat noemen we beschaafd. Hield Volkert van der Graaf zich
ook niet bezig met strijden tegen dierenmishandeling?
Julius
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COMMENTAAR UIT DE WIJK
In deze rubriek kunnen brieven of delen van brieven opgenomen worden
waarin bewoners, ondernemers of
andere actieven uit Buitenveldert hun
mening kenbaar maken.
Oproep
Heeft u een uitgesproken mening of
idee over iets dat in Buitenveldert gebeurt of dat invloed heeft op het wonen/werken in Buitenveldert? Of dat

Brieven
‘Markant wooncomplex 1’
Kroonenberg Groep heeft een plan
ingediend voor een woontoren van
bijna 75 meter hoog. Hierdoor is veel
onrust ontstaan bij omwonenden en
bewoners elders in ons stadsdeel. Een
stedenbouwkundige blik kan verheldering bieden. De ene buurt is de andere niet. Neem Zuidas, met zeer hoge
gebouwen. Dit geeft Zuidas een eigen
karakter. Maar tussen de Van Nijenrodeweg en de De Cuserstraat ligt een
heel andere buurt. Dit maakt deze
buurt tot een samenhangende, harmonische, prettige woonbuurt met
een eigen karakter. Rooilijn op één
hoogte, dus max. vier verdiepingen.
Vorm van de gebouwen: lange hori-

nou gaat om kinderen, kerosinedampen, jongeren, opheffen haltes of andere wijzigingen OV, kunst, verkeer,
onderwijs, werk, winkelgebieden,
etc., u bepaalt.
U kunt uw schriftelijke bijdrage van
maximaal 250 woorden mailen naar
wijkkrantredactie@gmail.com. De redactie bepaalt of tot plaatsing wordt
overgegaan en behoudt zich het recht
voor om bijdragen in te korten.

zontale lijnen, rechthoekige bouw.
De stijl: baksteen overheerst (stijl uit
de tweede helft vorige eeuw). Nu wil
Kroonenberg hier een gebouw neerzetten dat totaal niet aansluit bij deze
buurt: een extreme hoogte. Geen
lange horizontale lijn maar een lange
verticale lijn. Een gebouw met een totaal ander gezicht en uitstraling dan
de omgeving. Het is alsof iemand een
giraffe neerzet in een wei met zwartbonte koeien !! Conclusies:
a) dit verklaart de onrust.
b) het geplande gebouw hoort absoluut niet op deze plek.
c) wij roepen stadsdeelbestuur op om
dit plan af te wijzen en Kroonenberg
uit te nodigen een ander plan in te
dienen, dat wel past in onze buurt.
Bert van der Kwast
33jaap@xs4all.nl

‘Markant wooncomplex 2’
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Buitenveldert staat aan de vooravond
van een aanzienlijke architectonische
impuls, namelijk de bouw van een 75
meter hoge woontoren op de hoek
Van Nijenrodeweg/Buitenveldertselaan. De tegenstanders roeren zich
luidkeels, zoals in de Wijkkrant van februari, maar hun argumenten zijn onduidelijk of (deels) ondeugdelijk. Volgens Paul van Oostendorp zullen heel
veel mensen vanzelfsprekend gekant
zijn tegen zo’n ‘wolkenkrabber’. Wat is
er mis aan een gebouw dat zo hoog
is? Het is een logische voortzetting
van het ritme dat de witte woontorens geven aan de Van Nijenrodeweg.
Dat de kale ‘Bruynzeellocatie’ met
een serieuze, bouwkunstig aantrekkelijke verschijning, wordt opgevuld

is slechts toe te juichen. De twee klagende bewoners uit Assumburg (Loes
Eliasar en Bert Altelaar), aan de overzijde van de Van Nijenrodeweg begrijp
ik beter want hun zichtlijn wordt wellicht aangetast maar dat is geen legitieme reden tegen ontwikkelingen die
de wijk als geheel vooruit helpen. Een
gemengde wijk - zowel qua bouwkunst
als qua bewonerssamenstelling - is een
prettige wijk. De influx van iets meer
huurders uit het midden- en hogere
segment lijkt mij een positieve ontwikkeling, net als een nieuw architectonisch ‘hoog’standje. Kortom, bouwen maar.
Jasper Nagtzaam (38)
bewoner Van Nijenrodeweg
t.h.v. het GvA-park

Café

Alleen bekende partijen in
de stadsdeelcommissie Zuid
vervolg van pagina 1
Voor de nieuwe stadsdeelcommissie was
het oorspronkelijk de bedoeling dat
individuele burgers of groepjes burgers
uit een buurt een stevige poot aan de
grond zouden krijgen in deze nieuwe
commissie. Maar die burgers moesten
tien steunverklaringen kunnen overleggen om kandidaat te worden en de
nodige administratie hobbels nemen.
In Buitenveldert/Zuidas had dat tot
gevolg dat de lijst ‘Buitenveldert Be-

langen’ de kandidatenlijst niet haalde.
Lijst 32 met A.Deekman haalde de
kandidatenlijst wel maar wie is deze
mevrouw? Het idee van meer burgers
in de stadsdeelcommissie heeft het in
het rustige en kennelijk tevreden Buitenveldert/Zuidas niet gered.

Ronnie Eisenmann

Angelo Verhoeven

Voor mij is Buitenveldert zo bijzonder omdat ik hier geboren en getogen ben en ik de
wijk heb zien groeien. De komende 4 jaren
zet ik mij weer graag en met volle energie
in voor de belangen van de bewoners en
ondernemers. Veiligheid, bereikbaarheid
en bewoonbaarheid zijn de uitgangspunten. Dat hebben we als VVD fractie in
Zuid de afgelopen jaren bewezen en wij
staan voor uw klaar om daar nog een
schepje bovenop te doen.

Met Buitenveldert zuidelijk en noordelijk
de Prinses Irenebuurt is Zuidas een gebied
dat steeds meer invloed op beide wijken
heeft. Hoe kunnen Buitenveldert, Zuidas
en de Prinses Irenebuurt gezamenlijk profiteren van de ontwikkelingen van Zuidas
en eveneens de bijkomende uitdagingen
samen aangaan? Ik zoek hierbij de verbinding op en voor D66 is dat de uitdaging
waar wij gezien het toekomstperspectief
van Zuidas graag met alle bewoners over
in gesprek gaan in het belang van het hele
zuidelijke deel van de stad.

Ik las zojuist de ingezonden brief van
mevr. A. Bruens over de Kroonenberg
Groep en ben het hier volkomen mee
eens. Het vertrek van Arie van de Raa
staat niet op zichzelf. Ook Expert en
de juwelier hebben zich onttrokken
aan de terreur van de Kroonenberg
Groep. Zij snappen in het geheel niet
dat een winkelcentrum gezellig moet
zijn met diversiteit aan winkels. Want
waarom is er geen dierenwinkel meer
en waar is de Bodyshop gebleven om
maar een paar winkels te noemen. Allemaal vertrokken vanwege de grootheidswaanzin van de Kroonenberg
Groep! Waarom is maar 1 supermarkt,
en (nog maar) 1 bakker en 1 groentewinkel? Wat is er mis met een beetje
concurrentie? Ik weet het wel……. de
belachelijke eisen en huurprijzen!
Mevr. C. van Dijk

Betreft Buslijn 463-route Bolestein
Graag wil ik bij deze onze chauffeurs
in het zonnetje zetten. Het zijn goede
bestuurders, zijn vrolijk, zorgzaam en
hulpvaardig. De passagiers zijn nog
steeds blij om weer naar het Gelderlandplein te kunnen. Het is net een
familie. Er worden zelfs vriendschappen gesloten in de bus. Mijn dank gaat
ook uit naar de Kroonenberg Groep in
het bijzonder de heer Lesley Bambergen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Arend van Vuren
Ik woon sinds een aantal jaren in Buitenveldert en ik wil me graag actief inzetten voor deze wijk. Ik wil vergroenen,
verduurzamen en vernieuwen. De Zuidas
moet groener en de parken in Buitenveldert kunnen aantrekkelijker worden
gemaakt. Er moet meer ruimte komen
voor bewonersinitiatieven, zoals voor de
opwekking van zonne-energie op daken
en buurttuinen. Ook van buurtbudgetten
moet eens serieus werk gemaakt worden.
www.amsterdamzuid.groenlinks.nl
agvanvuren@gmail.com

kom voor een heerlijke
koffie of lekkere lunch
naar ons café

☺

vriendelijke prijzen
Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
www.hvdwbuitenveldert.nl
De bediening in ons Café is
in handen van vrijwilligers ♥

De volgende mensen komen namens
Buitenveldert/Zuidas in de stadsdeelcommissie:

Grootheidswaanzin

Met vriendelijke groet, Joke van Klaveren

gemoedelijke sfeer
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
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Wijn en gedistilleerd
Vaste lage literprijzen
Famous Grouse € 17,50
Ketel 1 jonge jenever € 13,50

Wijnhandel
The Art of Wines
A.J. Ernststraat 665
1082 LG Amsterdam
020 644 67 67
info@theartofwines.nl
www.theartofwines.nl

Wij bezorgen bij u thuis

Keren Hirsch
Ik ben 32 jaar en woon al praktisch mijn
hele leven met heel veel plezier in het
mooie Buitenveldert. Buitenveldert/Zuidas is een prachtige buurt waar iedereen
zich thuis moet kunnen voelen en fijn
moeten kunnen wonen en werken van
jong tot oud ongeacht je achtergrond. In
plaats van toekijken vanaf de zijlijn wil
ik me graag inzetten voor de buurt die mij
mede heeft gemaakt tot wie ik nu ben.
kerenhirsch@hotmail.com

We gaan er van uit dat zij de geluiden uit de wijk Buitenveldert/Zuidas
goed oppakken. Zij moeten, samen
met de overige leden van de commissie, een hechte samenwerking
organiseren om stevige adviezen uit
te brengen aan de drie ambtenaren
die het dagelijks Bestuur van Zuid
vormen.
Er gaat veel goed in deze wijk maar
aan punten zoals ouderenzorg, veiligheid, openbaar vervoer, betaalbare
woningen, overlast van Schiphol en
zwervend vuil moet nog veel gedaan
worden.
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KORTAF

in Buitenveldert
de reis door China werd het fotoboek “Red Roses, Yellow Rain” gemaakt, met Chinese interieurs
(2005-2010). De camera’s die Map gebruikt worden noodgedwongen steeds kleiner en lichter,
van de grote analoge Hasselblatt, die zij gebruikte in China tot de pinhole-camera tijdens de reizen door Japan. Nog later gaat zij van analoge
apparatuur over op digitale en tegenwoordig gebruikt zij haar IPhone, waarmee ze dagelijks veel
abstracte opnames maakt om te “oefenen”.

Gerdi Wind
Licht en tijd
Te voet begeef ik me door sneeuw, ijs en een gemeen koude wind naar de Zuidas, waar fotografe
Map de Maar mij warm verwelkomt. In februari
was de boekpresentatie van haar Cahier “Accidental Enchantments”in fotoboekhandel Photoqbookshop in Amsterdam. Dit boekje van bijzonder
dun papier bevat ogenschijnlijk simpele plaatjes,
maar de foto’s zijn heel secuur gemaakt met een
pinhole-camera met een zeer lange belichtingstijdtijd (30-45 minuten). Een pinhole camera ziet
eruit als een mooi houten doosje met een gaatje
in plaats van een lens, waarmee door licht en tijd
heel karakteristieke, zachte foto’s ontstaan. Het
Cahier werd ontworpen door Claudia Gravestijn
en in eigen beheer uitgebracht door Map.

foto: Gerdi Wind

Reizen
Als ze van 1998 tot 2004 aan de Minerva Academie in Groningen gaat studeren is Map al een
aantal jaar ouder dan de gemiddelde student. Ze
heeft er een heerlijke tijd, waar ze veel kan experimenteren en studeert af (als schilder) met een
serie foto’s. Voor de eerste serie foto’s die zij in
Rusland maakte, ontvangt ze de Lucie Award for
the new discovery 2004 (New York). Hierna volgen
vele reizen door o.a. China, Japan en Tibet, van

Map de Maar met pinhole camera.

Vrijwilligers
Commissie Beheer gezocht
Het Huis van de Wijk Buitenveldert
heeft 8 zalen die gebruikt worden voor
diverse activiteiten voor de buurt. Het
café wordt grotendeels gerund door
vrijwilligers en de winst vloeit terug
naar de activiteiten voor de buurt. Voor
meerdere activiteiten, zoals klassieke
concerten, lezingen, presentaties, voorstellingen is geluid, verlichting of beeld
nodig, of extra stoelen en tafels.
We werken met een klein, enthousiast
team. We zijn op zoek naar bewoners die

Kunstproject
Sinds enkele jaren bewoont ze een zeer klein appartement op de Zuidas, dat zij als een levend
Artproject beschouwt om te onderzoeken hoe je
je directe woonomgeving vorm kan geven. Wat
is belangrijk, duurzaam, kan het anders, vanuit
een eigen gedachte bekijkt zij haar leefruimte.
Naast fotografie nemen kunst en cultuur een belangrijke plaats in haar leven in. Door het overbodige weg te doen, maar toch zoveel mogelijk
comfort te behouden, pas je ook de ruimte aan
je energieniveau aan. Prettig is dat het archief
van haar werk niet groot is, mede omdat zij pas
na haar afstuderen echt begonnen is als (autodidact) fotograaf. Tijdens het reizen leerde ze met
zeer weinig bagage toe te kunnen, met name in
Japan, waar men traditiegetrouw de beschikbare
ruimte van de kleine woningen multifunctioneel
gebruikt. Zie ook:
www.mapdemaar.com en facebook

Dansvoorstelling
Jong Talent

het leuk vinden om met techniek bezig
te zijn en zalen klaar te zetten. Hierbij
gaat het dan om zowel het opbouwen,
klaar zetten van bijvoorbeeld de geluidsapparatuur, de beamer, de microfoon, de
verlichting, het podium en de stoelen en
tafels. De inzet van de vrijwilliger wisselt
per week (soms 2 keer per week en soms
een vrije week) en gebeurt in overleg.
Iets voor u? Neem contact op met Anton
Groeneschey, 0619081063 of Carla Lantinga, 020-6449936.

Mozaïek plantenbak voor 50-jarig
WOCB

Door omstandigheden heeft de plantenbak een paar jaar in de opslag gestaan.
We zijn zeer verheugd dat de plantenbak nu geplaatst is voor de ingang van
het Huis van de Wijk. De plantenbak is
gemaakt door bewoners van Buitenveldert voor het 50-jarig jubileum van het
WOCB. De bewoners hebben maanden
gewerkt aan de vier mozaïekplaten van
de plantenbak, die kenmerkende delen van Buitenveldert voorstellen. Men
ziet o.a. het Amstelpark met het treintje
en het groen, gebouwen op de Zuidas,
roeiers op de Amstel, een overvliegend
vliegtuig, de Molen, het beeld van Rembrandt. De vormen van de ramen van
het Huis van de Wijk Buitenveldert komen terug in de mozaïek plantenbak.
Lilian Fäustle is beeldend en mozaïekkunstenaar en heeft het project professioneel begeleid.
Sams Kledinginzameling voor
Mensen in Nood

Geef uw oude kleding nieuw leven.Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood op
zaterdag 21 april a.s. 9.30 – 12.00 uur. U
kunt kleding, schoenen en huishoudtextiel (dekens, lakens, handdoeken, gordijnen) in gesloten zakken of dozen afgeven. Inzamelpunten: Augustinuskerk en
Pelgrimskerk in Buitenveldert.
Vrijmarkt op Koningsdag – vrijdag
27 april

Woongroep
De Noordhollander
Dichtbij winkels en openbaar vervoer in Buitenveldert
(sociale woningbouw)
Zoekt mensen (echtparen of alleengaanden) in de leeftijd
van 55 tot 70 jaar die het prettig vinden om te wonen
in een omgeving met leeftijdgenoten.
Bij een keuze voor een woongroep kiest u voor sociale contacten
en een zekere mate van deelname aan gezamenlijke activiteiten
U heeft een eigen woning met buren waarop u een beroep kunt
doen met behoud van privacy.
Wij willen graag onze korte wachtlijst aanvullen.
Informatie: tel. 020-646 64 30 of 020-646 01 86

Leerlingen van het Zuiderlicht College treden voor u op.

Dinsdag 24 april om 15.00 uur trakteert het Huis van de Wijk u op een
middag vol dans en gezelligheid.
Leerlingen van het Zuiderlicht College
die de geïntegreerde vooropleiding
volgen van Lucia Marthas Institute For
Performing Arts presenteren u een optreden genaamd: Schoolday
De choreografie, kleding en het decor
zijn zelf ontworpen.
Iedereen is van harte welkom
Entree is gratis
Na afloop is er tijd om gezellig na te
kletsen en serveren wij thee, koffie
en iets lekkers.
Wat: Dansoptreden Schoolday
Wanneer: Dinsdag 24 april
Tijd: 15.00 uur

Waar: In de Theaterzaal van het Huis
van de Wijk Buitenveldert
Entree: Gratis
Info: tel.: 020-6449936 of mail:
info@hvdwbuitenveldert.nl
Net als vorig jaar zal de vrijmarkt weer
op het Ontmoetingseiland gehouden
worden. Nadat het niet meer toegestaan
is rond het Gelderlandplein, is dit een
prima locatie gebleken. Dit keer zal de
muziek verzorgd worden door de Platenbus, platen draaien in een verbouwde brandweerauto. De IJsfiets is er ook
weer met overheerlijk biologisch ijs (alleen pinnen!) en er is de mogelijkheid
om foto’s af te laten drukken op hout
(A4 formaat). Maar het gaat uiteindelijk
natuurlijk om de vrijmarkt, alles wordt
weer van zolder - wat over is van vorig
jaar - tevoorschijn gehaald en te koop
- en soms te geef - aangeboden. Meer
info: ontmoetingseiland@kpnmail.nl

4

Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt

Programma v/d
gezamenlijke
Kerken

Alzheimer Trefpunt Zuid
Dinsdag 3 april 2018
Dienstencentrum de Berlage, Lekstraat 13-A Rivierenbuurt A’dam

het Muziekpakhuis in Amsterdam. De
toegang is gratis, evenals de koffie en
thee. Aanmelden is niet nodig. Voor
meer informatie over het Alzheimer
Trefpunt Amsterdam Zuid kunt u bellen met: Sanne van de Giessen (maatschappelijk werker bij Puur Zuid):
020- 2359451
svandegiessen@puurzuid.nl

Wat moet je regelen na de diagnose?

Thomaskerk
Prinses Irenestraat 36, telefoon: 673 81 71
www.thomaskerk.nl
Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur:
1 april - Ds. E.J. de Wijer, Paasmorgen, m.m.v.
de Paascantorij en Wout Oosterkamp, bas. Na de
dienst paaseieren zoeken in de Thomastuin voor
alle kinderen.
8 april - Ds. C. van den Broeke, Thomaszondag
m.m.v. Elma Dekker, sopraan
15 april - Ds. E.J. de Wijer
22 april - Ds. E.J. de Wijer, boekentafel
29 april - Ds. A. van Nieuwpoort
ThomasFilm, ‘Revolutionary Road’ (2008)
Vrijdag 20 april om 19.30 uur in het theater,
toegang € 7,50 (regie Sam Mendes)
ThomasOpen Lunchconcerten:
3 april - Lulian Vecliuc, hobo;
Hakon Bjarnason, piano
17 april - Vitaly Vatulya, saxofoon;
Maria Nemtsova, piano
Aanvang 12.30 uur, toegang gratis.
www.thomasopen.nl

Door dementie wordt iemand steeds
afhankelijker van zijn omgeving. Er
komt een moment dat iemand niet
meer in staat is zijn belangen te behartigen. Financiële zaken en medische
beslissingen moeten dan door iemand
anders worden geregeld. Denk dus op
tijd na over de toekomst.
Gastspreker is Teun van Hellenberg
Hubar. Hij heeft een notarieel-juridische achtergrond en zal met u bespreken wat belangrijk is om te regelen
na de diagnose dementie. Verder zal
hij dieper ingaan op het levenstesta-

Het Alzheimertrefpunt is er iedere 1ste
dinsdag van de maand.

ment, bewindvoering en mentorschap.
Voorafgaand aan het trefpunt is er
een mogelijkheid om een drie gangen diner te nuttigen voor €4,00 bij

Botanische tuin Zuidas

Pelgrimskerk
Van Boshuizenstraat 560
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu
Kerkdiensten: aanvang 10.00 uur !
08-04 - Drs. R.J. Prent
15-04 - Ds. H.U. de Vries
22-04 - Mw. ds. M.F. Buitenwerf- v.d. Molen
29-04 - Ds. H.U. de Vries

Na de viering is er op zondag de mogelijkheid om
koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Een keer
in de vier weken is er een woord-, gebed-, en communieviering op dinsdag. Daarna is er o.l.v. pastor
Kint een geloofsgesprek in de pastoreskamer. Elke
woensdag om 9.00 uur: oecumenisch morgengebed (getijdengebed). Na afloop kunnen we elkaar
met koffie ontmoeten in de pastoreskamer.

Parochie Amstelland,
locatie St. Augustinuskerk,

Amstelveenseweg 965, Tel. 646 06 83
www.augustinusparochie.nl
Eucharistievieringen: zaterdag om 19.00 uur,
zondag om 10.30 uur
Elke eerste vrijdag van de maand om 9.15 uur:
eucharistieviering.
Goede Week en Pasen
Voor informatie over alle vieringen tijdens de Goede
Week en de Paasdagen, verwijzen wij u naar onze
website: www.augustinusparochie.nl.

Tweede Paasdag opening seizoen
open weekenden Botanische tuin
Zuidas.
Tweede Paasdag, maandag 2 april,
gaat het seizoen met ‘open weekenden’ van start in de Botanische tuin
Zuidas: we zijn vanaf 7 april elke zaterdag - en zondagmiddag geopend
van 12.00 - 15.00 uur. Op maandag 2
april is van 12.00 –17.00 uur de Voorjaarsmarkt met extra aandacht voor
lenteplanten, bollen en insecten. Om
13.30 uur vindt er een rondleiding

plaats waarin insecten centraal staan
en in het kraampje met voorlichting
over vlinders en andere insecten liggen ter verkoop herkenningskaarten,
zaden voor vlinder minnende planten,
ook voor het balkon. Vorig jaar zijn
maar liefs 7 vlindersoorten gespot in
de tuin op de nationale vlindertellingdag. Betalen alleen met pinpas in de
winkel.
Botanische tuin Zuidas achter het VU
medisch centrum,
Van der Boechorststraat 8, tram 16, 24
Zie voor bereikbaarheid:
www.botanischetuinzuidas.nl
Toegang en parkeren gratis.

Bethel Pinksterkerk

Van Boshuizenstraat 652
1082 BA Amsterdam (Buitenveldert)
Voor overige informatie: www.bpk-randstad.nl

Kerk der ZevendeDags-Adventisten

locatie: Pelgrimskerk
Van Boshuizenstraat 560
info: www.adventist.nl, tel. 06-51560807
Kerkdiensten elke zaterdag, de 7e dag van de
week: Bijbelstudie aanvang 10.00 uur, eredienst
aanvang 11.00 uur

Andrieskerk
De Christengemeenschap

A.J. Ernststraat 869, tel. 020-6420769
http://amsterdam.christengemeenschap.nl
Kerkdienst: zondag om 10.30 uur.
‘Het toekomstige behoeden’
Wat kunnen de sprookjes van Grimm ons vertellen
over het behoeden van het toekomstige in je eigen
leven en in dat van je kinderen? Een thema-avond
op donderdag 19 april, 20.15-21.45 uur rond het
sprookje ‘Repelsteeltje’ met Anje Robertson (verteller) en Marianne de Nooij (geestelijke). Kosten: €5.

Buurzaam op bovengenoemde locatie
(start 17.30 uur). De avond zal muzikaal omlijst worden door Thea, de
oudste leerlinge en accordeoniste van

Musici van morgen
‘Nymphen en Monsters’
Op 8 april kunt u in Het Huis van de
Wijk Buitenveldert een bijzonder concert meemaken. ‘Nymphen en Monsters’ is de titel van het project dat vier
musici, afgestudeerd in oude muziek,
voor u gaan spelen. Zij spelen op kopieën van historische instrumenten
repertoire uit de 18e eeuw.

Parochie Amstelland,
locatie De Goede Herder

Van Boshuizenstraat 420. Tel. 642 0843. Dit is
ook het telefoonnummer van pastor Kint. Website:
www.goedeherderamsterdam.nl
Op zondag begint de viering om 10.30 uur. De
viering of een woord-, gebed- en communieviering.
08-04 - Pastor A. Koot
15-04 - Pastor M. Schneeberger
22-04 - Pastor Ph. Kint
29-04 - Pastor A. Koot

april 2018

Het project is geïnspireerd door
schilderijen met afbeeldingen uit de
Griekse mythologie die u in het Rijksmuseum kunt bewonderen. Onlangs
hebben zij in het auditorium van het
Rijksmuseum dit concert al eens ten
gehore gebracht.
Kat Carson (sopraan), Dorota Matejova (traverso), Yotom Haran (cello) en
Punto Baworo (theorbe en luit) voeren u met prachtige muziek mee naar
vervlogen tijden.
Datum: 8 april 2018
Aanvang: 11.30 uur in de zaal van het
Huis van de Wijk en vanaf 11.00 uur
kunt u voor een kopje koffie of thee
terecht in het café.
Entree: € 7,50
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112 (tegenover
het Gelderlandplein )
Info: 020-644 99 36,
www.wocbuitenveldert.nl

Lezing?

+ Maak van uw
nabestaanden
geen ‘spoorzoekers’

Huur een zaal
in het Huis van de Wijk!

+ Hulp bij afwikkeling
van een nalatenschap

theaterzaal - café - stamzaal

+ Beter voorbereid naar
de notaris voor
opstellen / wijzigen
(levens)testament

Meer informatie en tarieven:

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
020 - 642 28 35
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl
ONDERNEEM het IN JE WIJK

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

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

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

mail@luciesnoeker.nl
www.adviesnalatenschap.nl
020 627.61.48 / 06 5115.34.24

april 2018

5

Nieuws en informatie uit Buitenveldert / Zuidas en de Prinses Irenebuurt

Lev, Hebreeuws voor ‘hart’, in Buitenveldert

KORTAF
Sporenexcursie

opgebeld. Ze vieren verjaardagen met
elkaar. Een trouwerij onderling komt
wel voor. Ze sparen een heel jaar voor
een reisje met zijn allen naar Maastricht of Antwerpen. Ook de telefooncirkel is een mooie activiteit. Een vrijwilliger heeft de hele week dienst en
belt alle deelnemers elke dag. Neemt
iemand niet op dan gaat iemand er
met de sleutel op af.

Hans Wamsteeker
Lev is het activiteiten- en ontmoetingscentrum van het Joods Maatschappelijk Werk (JMW) en het
Joods Educatief Centrum (Crescas),
vlak naast het zorgcentrum Beth
Sjalom. Bij Lev (lees: Lev-JMW) is
iedereen van 60 + met een Joodse
achtergrond welkom.
De bezoekers komen voor de gezelligheid maar ook voor informatie of
advies. Ook hulp van een ouderenadviseur zit in het aanbod. Lev is een
hartelijke gemeenschap waar veiligheid en familiegevoel van belang zijn.
Dit jaar gaat Lev activiteiten aanbieden die voor alle ouderen in de wijk
interessant kunnen zijn.
Een half woord is genoeg
Het Joods maatschappelijk werk, waar
Lev een deel van is, concentreert zich
voor een groot deel in Buitenveldert.
De wijk wordt als relatief veilig en
rustig ervaren. Hier bevinden zich de
Joodse scholen, winkels en horeca.
De Jumbo heeft een koosjere afdeling. Dat trekt mensen en zorgt voor
een markt. Lev richt zich specifiek op
Joodse ouderen die zelfstandig wonen en gaat daarbij uit van de kracht
van de mensen zelf. Het Joods maatschappelijk werk is ontstaan door de

Dit jaar gaat Lev activiteiten aanbieden die voor alle ouderen in de wijk interessant kunnen zijn.

Tweede Wereldoorlog. Wat Lev doet is
niet los te zien van de ervaringen in de
oorlog. De mensen hebben hetzelfde
meegemaakt, dat hoef je niet meer uit
te leggen.
Dat geldt niet alleen voor de eerste
generatie maar ook voor de tweede,
die heeft te maken met het verleden
van hun ouders. Veiligheid is van belang, contact met lotgenoten, mensen
die bij de Holocaust Herdenking hetzelfde denken en voelen. De mensen
hebben kleine families en zoeken elkaar dus op. Daarom zijn veiligheid
en familiegevoel zo belangrijk. Dat

maakt het werk dat Lev doet zo anders en bijzonder.
Familiegroep
Een zeer succesvolle activiteit van Lev
is de koffieclub die al 25 jaar bestaat
en, onder leiding van een fantastische
vrijwilligster, elke dinsdagochtend vol
zit. Met koffie maar ook met anekdotes, verhalen van vroeger en het vertellen van moppen. De 25 mannen en
vrouwen, tussen de 65 en 95 jaar, vormen een familiegroep met een hechte
sociale controle. De mevrouw van 100
kan niet meer komen maar die wordt

Activiteiten in de wijk
Er bestaat bij Lev behoefte aan een relatie met de wijk. Dat zou op gespannen voet kunnen staan met de veiligheid die de Joodse doelgroep geboden
moet worden. Het is dus nodig om
de activiteiten voor de buurt zorgvuldig te communiceren. De activiteiten
worden gericht op ouderen. Dat kan
een lezing zijn op het gebied van zelfstandig thuis blijven wonen of informatie van een voedingsdeskundige of
een ergotherapeut. Algemene en interessante onderwerpen voor zowel de
buurt als de eigen Joodse doelgroep.
Er is recent iemand in dienst getreden
die het programma gaat maken. Om
te zorgen dat er samenhang in de programmering is heeft Lev contact met
de Algemene Hulpdienst Buitenveldert en met het Huis van de Wijk. Nog
voor de zomer van dit jaar start het
programma. Het wordt onder andere
in de Agenda in de Wijkkrant onder
de aandacht gebracht.

Groen en water op Zuidas
Cisca Griffioen
Tot mijn verbazing zeiden alle vertegenwoordigers van politieke partijen in het debat over de Toekomst
van Zuidas dat Zuidas groener
moest worden.
Aan dit soort politiek uitspraken voor
de verkiezingen hebben we niet zoveel. Daden zijn nog steeds belangrijker dan woorden. Kijken we in de

Kokkerellen?

praktijk van alledag dan worden nu
meer dan 14.000 bomen gekapt voor
de aanleg van het Zuidasdok. Dat zijn
er heel veel, zeker als je bedenkt dat
de Gemeente zich in eerste instantie
meer dan een factor 2 had verrekend.
Verder heeft de Gemeenteraad besloten om tegen alle protesten van
bewoners en ook ons platform 12.000
m2 woningen te bouwen op de groene strook naast het Sint Nicolaaslyceum in plaats van deze strook groen
te laten. In de visie Zuidas van 2016
was sprake van een groene Daklaan
voor fietsers en voetgangers. Inmiddels bleek die Daklaan financieel niet
haalbaar te zijn en wordt die vervangen door een DokDakpark. Het plan
voor het DokDakpark stelt voor om
van het groen boven de voorzieningen “gebruiksgroen” te maken: het
groene dak en het talud worden een
park waar je doorheen kunt wande-

len. Zo komt er meer groene openbare ruimte in het centrum van Zuidas.
De plaatjes zijn prachtig, maar eerst
zien en dan geloven.
De Gemeenteraad heeft in februari
2018 ook het plan voor een groene
Zuidas goedgekeurd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de
toekomstwaarde van het groen, de
verschillende schalen zoals buurtgroen en metropolitaan groen en
het belang van biodiversiteit. Zuidas
wil duidelijk veel investeren in groen
en water om de leefbaarheid van
deze nieuwe stadswijk te verbeteren,
maar de gekapte bomen hebben we
nog niet direct terug. We zullen dus
kritisch moeten blijven kijken wat er
gaat gebeuren en vooral ook wat er op
korte termijn zal gebeuren. Want vergezichten voor de toekomst na 2025

Huur een zaal
in het Huis van de Wijk!

Thomas Open
Lunchconcerten

3 april
Het piano hobo duo
Lulian Vecliuc, hobo
Hakon Bjarnason, piano

Meer informatie en tarieven:

ONDERNEEM het IN JE WIJK

Datum: woensdag 4 april 2018
Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: Huis van de Wijk,
A.J. Ernststraat 112
Volg ook de website en de weekberichten op
www.bewonersplatformzuidas.nl

De concerten vinden plaats op dinsdag van 12.30 uur tot 13.00 uur in de
Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 in
Amsterdam. Bezoekers zijn welkom
vanaf 12.00 uur - er is dan koffie en
thee.

café - keuken

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
020 - 642 28 35
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

zijn mooie idealen, maar bewoners
leven nu. Kortom, het is tijd voor een
thema-avond, gewijd aan groen en
water. Voor deze avond hebben wij
deskundigen als sprekers uitgenodigd
die hun licht zullen laten schijnen
over de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

A.J. Ernststraat 731

Tel: 020 - 644 10 61

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

17 april
Vatulya & Nemtsova
Vitaly Vatulya, saxofoon
Maria Nemtsova, piano

Kom zondag 8 april 2018 meelopen
met een excursie in het Gijsbrecht van
Aemstelpark aan de hand van de Park
Sporenkaart van Marjolijn Boterenbrood
over het leven onder onze voeten in
het park. Start bij Twikkel aan de Van de
Boechorststraat om 15.00 uur. P
ark Sporen is voortgekomen uit de periode als artist in residence in het Amstelpark bij Zone2Source in Amsterdam.
Het kunstproject gaat over het in kaart
brengen van het verborgene (zoals humus, bodemleven, waterleven, mycelium, zintuigelijke ervaringen en verval)
in het Amstelpark en ook het Gijsbrecht
van Aemstelpark. De kaart is tijdens de
excursie te koop voor € 5,--. Aanmelden
via vriendengvapark@live.nl.
Presentatie van Well-being for
Women
Dinsdag 17 april: Presentatie van Wellbeing for Women. Een interactieve presentatie over “De Cyclus van de Vrouw”
die de mogelijkheid biedt om de relatie
met onszelf als vrouw en vrouwen samen te verdiepen. De avond is van 19.00
tot 20.30 uur. Inloop en registratie vanaf
18.45 uur.
Waar: in het Theater van het Huis van
de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat
112 tegenover het Gelderlandplein
Kosten: € 7,50 inclusief thee/water
Aanmelden en informatie: Katinka: 06
45602322 of Annelies 06-48424109
netherlands@esoterwomenshealth.com
’t Klein Kalfje is failliet
Het Kalfje aan de Amstel is gesloten wegens een ruzie over de huur. Het pand
staat te koop voor 2,5 miljoen euro. De
eigenaar heeft een conflict met de exploitant over de forse huurachterstand
maar er is ook ruzie over een opknapbeurt van het interieur, dat daar hard
aan toe is. Nog geen jaar geleden werd
het terras op de Amstel grondig opgeknapt. Volgens de woordvoerder van
de curator ‘wordt er hard gewerkt aan
een doorstart’. Het seizoen staat op het
punt te beginnen. Goede kans dat u er
op korte termijn weer kan genieten van
een biertje.
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Boodschappenhulp: Bent u die wijkbewoner die graag klaarstaat voor een ander? En vindt u het geen probleem om
af en toe een boodschap voor of met een
buurtgenoot te doen?
Telefooncirkel/ster: Vindt u ook dat
iedereen een beetje aandacht verdient?
Kom dan helpen met de telefooncirkel
of telefoonster, het dagelijkse belrondje
met alleenstaande wijkbewoners.
Eettafel: Samen eten is gezelliger, elke
3e maandag van de maand bereiden
onze koks een 3-gangenmenu. Wie wil
deze dames helpen met hand- en spandiensten in de keuken? Voor informatie
en aanmelden: Algemene Hulpdienst
Buitenveldert – A.J. Ernststraat 112 –
1082LP Amsterdam. Marianne Versteeg
en Pauline Mulder – algemeen coördinatoren. Tel: 020-6447113 of
coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl

AGENDA APRIL
Maandag
Burenlunch op 9 april
12.00-14.00 uur. Kosten 4 euro. Aanmelden t/m 6 april via Huis van
de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36 of info@wocbuitenveldert.nl.
Fotogroep op 9 april
19.30-22.00 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.
Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 16 april
12.00 uur. Kosten 8 euro. Reserveren via de Algemene Hulpdienst
020-644 40 44 of coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl.

Huis van de Wijk / MFC Binnenhof is de ontmoetingsplek van en voor bewoners in Buitenveldert.
Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam (tegenover het Gelderlandplein).
Programma coördinator: Carla Lantinga; c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl, tel 06-37 31 40 69; www.hvdwbuitenveldert.nl
Openingstijden MFC Binnenhof (tel: 020 642 28 35): Maandag t/m vrijdag 8.30-23.00 uur,
zondag 12.00-17.00 uur tel 020-64 22 835
WOCB: 020-64 49 936, info@wocbuitenveldert.nl, www.wocbuitenveldert.nl
Openingstijden: maandag 9.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur.
AHB: 020-64 44 044, hulpdienstbuitenveldert@hetnet.nl, www.hulpdienstbuitenveldert.nl

NIEUWE ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK
Zondag 1 april:
Pasen met Brooklyn Affair
De musici van Brooklyn Affair verzorgen de muziek op deze PAAS
zondag in het Huis van de Wijk Buitenveldert. Het repertoire
is grotendeels opgebouwd uit bekende, goed in het gehoor
liggende Jazz Standards en uit het “American Song book”. Het
is een mix van: Ballads, Bossa’s, Medium Swing en uptempo
nummers waarop ook goed gedanst (kan-mag) worden.
Aanvang: 14.00
Toegang: gratis
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112,
t.o. Gelderlandplein.
Reserveren en info: 020–644 99 36 of
info@wocbuitenveldert.nl

Woensdag 4 april:
Culturele Uitgaansclub
Vind je het leuk om samen naar concerten, debatten, exposities, films of theater te gaan en woon je in Amsterdam Zuid?
Wil je ook nieuwe vrienden maken door samen te sporten,
te borrelen of te eten? Kom dan naar onze bijeenkomst, elke
eerste woensdag van de maand.
Aanvang: 19.30 - 21.30 uur
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112,
tegenover het Gelderlandplein
Entree: Lidmaatschap van de Culturele Uitgaansclub is gratis
en vanaf 23 jaar
Info: initiativo@live.nl

Zondag 8 april:
Sunday Sounds met
het Rembrandt duo
Eddy Hoorenman is een fan van Johnny Meijer, wiens stijl hij
zich eigen heeft gemaakt. Drummer Huub Eikenboom is een
fan van John Engels en Cesar Zuiderwijk heeft het juiste gevoel
voor swing en gezelligheid. Breed repertoire in ’t Duits, Engels,
Limburgs, Jordanees. Van Willy Alberti tot Andre Hazes en
Andre Rieu, van Frans Bauer tot Rene Froger en Jan Smit, van
Klassiek tot Jazz.
Aanvang: 14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis.
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112,
t.o. Gelderlandplein
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl

Zondag 15 april:
Movie Time!
Voorafgaand aan de voorstelling serveren we een heerlijke

versgebakken pannenkoek. Film: INTOUCHABLES. De rijke
aristocraat Philippe raakt verlamd na een ongeluk tijdens het
paragliden. Hij moet op zoek naar iemand om hem te helpen in
huis. Hij neemt Abdel in dienst, een jongen uit de banlieues van
Parijs. Ondanks hun totaal verschillende achtergrond ontstaat
er een bijzondere vriendschap.
Aanvang: 12.30 uur serveren pannenkoek; 13.30–15.30
filmvertoning
Entree: € 5,00, inclusief pannenkoek, film en consumptie;
€ 4,00, inclusief film en consumptie.
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112,
t.o. Gelderlandplein
Info: 020–644 99 36 of www.wocbuitenveldert.nl

Dinsdag 17 april:
Literair Café
Laat je schrijverstalent zien! Vanaf 23 jaar is iedereen in
Amsterdam Zuid van harte welkom bij het literair Café. In onze
groep delen we korte verhalen of gedichten met elkaar.
Aanvang: 19.30 – 21.30 uur. Entree: gratis.
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112, t.o.
Gelderlandplein
Aanmelden: LiterairCafeBuitenveldert@gmail.com

Zondag 22 april:
Sunday Sounds met
het Mainstream Combo
Kom muzikaal genieten van het Mainstream Combo. 5 musici
en een zangeres verzorgen voor u een jazzy optreden: om naar
te luisteren of om op te dansen. Het repertoire omvat songs uit
het American Song Book: ballads, bossanova’s en up-tempo
nummers.
Aanvang: 14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis.
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112, t.o.
Gelderlandplein
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl

Zondag 29 april:
Sunday Sounds
met Klaas Fopma
Een quartet met vrolijke jazzy en poppy liedjes, om gezellig te
beluisteren of om op te dansen! Met Klaas Fopma (gitaar en
zang), Inge Klinge (contrabas en zang), Thijs Cuppen (piano) en
Philip ten Bosch (drums)
Aanvang: 14.00 – 16.30 uur. Entree: gratis.
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112,
t.o. Gelderlandplein
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl

Kaart-maak-club
9.30-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Info: 06-26635300 of
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl. Kosten: materiaal bij Gerda.
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.
Engelse les
Gevorderd: 15.30 uur, beginner 17.15 uur. Lesduur: 90 minuten. Info:
020-673 56 54, justinakiss@icloud.com. Niet in schoolvakanties.
Zumba voor iedereen
19.30-20.30 uur. Info: Joany, tel. 06-28757800 of
jobodywork@hotmail.com.

Dinsdag
Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid op
3 en 17 april
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,
homogroep.blogspot.nl
Karins Eetcafé op 10 april
17.30-19.30 uur. Entree € 8,00. Info en aanmelden: Huis van de Wijk
Buitenveldert, 020-644 99 36, info@wocbuitenveldert.nl.
Juridisch spreekuur 10 april
19.30-21.30 uur. Inloop. Info: 020-644 99 36 of
www.wocbuitenveldert.nl
Grand Stand Classickoor op 10 en 24 april
20.00 uur. Info: www.zingenisheerlijk.nl of zingenisheerlijk@planet.nl.
Het Literair café op 17 april
19.30-21.30 uur. Aanmelding: LiterairCafeBuitenveldert@gmail.com.
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl
Dansoptreden leerlingen van Lucia Marthas op 24 april
15.00 uur. Entree gratis, incl. koffie/thee en lekkers.
Info: info@hvdwbuitenveldert.nl.
PC begeleiding op afspraak
9.30-13.00 uur en 16.00-18.00 uur. Info en afspraak maken:
digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.
Open Atelier van het Nieuwe Lokaal
10.00-12.30/13.00-15.30 uur. Info: 06-20 31 79 09
atelier@hetnieuwelokaal.nl of www.hetnieuwelokaal.nl.
Brei- en haakgroep
10.00-12.00 uur. Info: Carla Lantinga via 020-644 99 36 of
info@hvdwbuitenveldert.nl.
Mindfulness Yoga voor vrouwen
10.00-11.00 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,
anjatimmerm@gmail.com.
De Gezonde Hap
11.00-13.00 uur. Info: D. den Ouden 020-788 59 22 of d.denouden@
actenz.nl.
Country linedansen 55+
11.15-12.15 uur en 12.15-13.15 uur. Info: 020-886 10 70 of
www.mbvo-amsterdam.nl.
Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA

13.00-15.00 uur. Info: via 020-530 12 11 of
www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.

10.15-11.15 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,
anjatimmerm@gmail.com

Sociaal Loket
13.30-16.30 uur inloopspreekuur. Info: 020-255 29 16,
www.amsterdam.nl/sociaalloket.

Fotobewerking
10.30-12.30 uur. Start weer in april. Kosten: 4,50 euro per les.
Info: 06-19 08 10 63, anton@groeneschey.com.

Financieel Café
14.00-16.00 uur (inloop tot 15.30 uur). Info: 020-2359120 of
schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

Bridge-inloop
12.45-16.00 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50.
Per paar aanmelden.

Vriendenkring (voorheen Jazzdance)
20.00-21.00 uur. Info: Truus Engels via 020-616 26 97 of
truusengels13@gmail.com.

Tekenen/Schilderen met Lydia Bakker
(niet op 26 april)
13.00-15.30 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.

Sportclub Zuid
20.00-22.00 uur. Info: Jany van Leeuwaarde via 06-17 69 43 18 of
mail naar janyjohn@hotmail.com.

Sociaal Loket
13.30-16.30 uur inloopspreekuur. Info: 020-255 29 16,
www.amsterdam.nl/sociaalloket.

Woensdag

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

Culturele Uitgaansclub op 4 april
19.30-21.30 uur. Vanaf 23 jaar. Info: initiativo@live.nl.
Computer Inloop Spreekuur op 4 en 18 april
10.00-12.00 uur. Gratis entree. Ook voor tablet en mobiele telefoon.
Info: 020-644 99 36 of www.wocbuitenveldert.nl
Buurtrestaurant op 11 en 25 april
17.30-19.00 uur. Inloop vanaf 16.30 uur en nazit in het cafe.
Kosten: 8 euro. Info/reserveren bij Sonja: ZON53@hotmail.com of
(op dinsdag) 020-646 34 64.
Zumba voor iedereen
9.00-10.00 uur. Info: Joany, tel. 06-28757800 of
jobodywork@hotmail.com.
Dutch conversation
9.15-13.30 uur. Duur les 1 uur. Info: 06-1698 1120,
rubia.conversationlesson@gmail.com
Open Atelier van het Nieuwe Lokaal
10.00-12.30 uur. Info: 06-20 31 79 09 of atelier@hetnieuwelokaal.nl
Gymnastiek 65+
11.00-11.45 uur, 12.30-13.15 / 13.30-14.15 uur.
Info: 020-886 10 70 of kijk op www.mbvo-amsterdam.nl.
SMILE FIT conditietrainingen 50+
12.15-13.15 uur. Info: Michael Weber via 020-379 25 23 of
06-46 08 77 76 info@webersports.nl.
Bridge-inloop
12.45-16.00 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50.
Per paar aanmelden.
Gitaar- en Ukeleleles
14.00-15.30 uur. 8 lessen 40 euro. Start bij voldoende animo, instromen mogelijk. Info: Ron via rriedijk@hotmail.com of 06 2017 0194.
Nippon Karatedo Genwakai
18.00-20:00 uur. Info: J. Rijken via 06-24 72 32 35,
j.l.rijken@gmail.com of www.genwakai.eu.
Hatha Yoga
18.30 - 19.30 uur. Info en aanmelden: Marijke Ochse via
020 - 6457164 of marijkeochse@ziggo.nl.
Amsterdams Dansorkest
20.00-22.30 uur. Info: Lidy Knol tel: 020-692 86 42 of
lidy.knol@deksels.com.

Donderdag
Pranic Healing op 5 en 19 april
20.00-22.00 uur. Info: 06-24 74 63 39/ 06-22 50 46 99,
info@transformyourlife.nl
Brasilian Buitenveldert Mamas op 26 april
19.00-21.30 uur. April: Fashion. Info: ontmoeting-zuid@
dynamo-amsterdam.nl of 06-26 63 53 00.
Bewegen, voor vrouwen
10.00-11.00 uur. Info: sakina.ahadri@hotmail.com of
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 0626635300.
Spreekuur GGZ coach voor vrijwilligers & professionals
10.00-13.00 uur. Info: Moni Hanasbei, 06-26 63 35 46 of
mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl
Mindfulness Yoga voor vrouwen

Voorleesgroep
13.45-15.45 uur, inloop 13.30 uur. Info: 06-26 63 53 00,
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl
Tekenenles voor kinderen met Lydia Bakker
16.00-17.00 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.
PC begeleiding op afspraak
16.00-18.00 uur. Info en afspraak maken:
digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

Apple class
11.30-13:00 uur. Kosten: 3,50 euro per les. Info: 06-19 08 10 63,
anton@groeneschey.com.
Bridge-inloop
12.30-15.30 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50.
Per paar aanmelden.
Zangkamer
14.00-15.30 uur, inloop: vanaf 13.30 uur. Info: 06-26 63 53 00,
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl
Sportclub I.O.S. “Iets Oudere Sporter”
15.15–16.15 uur. Info: erik.neuteboom@gmail.com.
Nippon Karatedo Genwakai
18.00-20.00 uur. Info: 06-24 72 32 35 of mail naar
j.l.rijken@gmail.com, www.genwakai.eu

Zaterdag
Op zaterdag ons café afhuren voor een feestje?
Informeer bij zaalhuur@hvdwbuitenveldert.nl

Het Repair Café Buitenveldert op 14 april
13.00-16.00 uur. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert
020-644 99 36 of repaircafebuitenveldert@gmail.com

Zondag

Shotokan Karate-do Buitenveldert
16.30-17.30 /17.30-18.30 /18.30-19.30 uur. Info: 06-49 21 97 27,
www.karatebuitenveldert.nl, karatebuitenveldert@gmail.com

Paasbrunch en concert met Brooklyn Affair op 1 april
12.00 uur brunch, 14.00 uur concert. Brunch VOLGEBOEKT, concert
toegang gratis. Info: 020-6449936 of info@wocbuitenveldert.nl.

Italiaanse conversatie
17.00-18.00 uur. 20 euro per maand. Info en aanmelden:
clara.italiaanseles@hotmail.com / tel. 06-29042821, of
info@hvdwbuitenveldert.nl / 020-6449936

Musici van morgen: ‘Nymphen en Monsters’ op 8 april
Aanvang 11.30 uur. Vanaf 11.00 uur kunt u voor een kopje koffie of
thee terecht in het café. Entree: € 7,50. Info: 020-644 99 36,
www.wocbuitenveldert.nl

Talking English
18.30-20.00 uur. Info: info@talkingenglish.nl of tel. 085-4019200.

Musici van morgen: ‘Nymphen en Monsters’ op 8 april
Aanvang 11.30 uur. Vanaf 11.00 uur kunt u voor een kopje koffie of
thee terecht in het café. Entree: € 7,50. Info: 020-644 99 36,
www.wocbuitenveldert.nl

Olandese per Italiani / Nederlandse les voor Italianen
19.00-20.00 uur. 20 euro/maand/mese. Info en aanmelden /
per informazioni: clara.italiaanseles@hotmail.com – telef/whatsapp:
06-29042821, of info@hvdwbuitenveldert.nl / 020-6449936
Cursus Zenmeditatie
19.30-21.15 uur. Neem vooraf contact op over de exacte data in april!
Info: 06-40 73 74 71 of www.zenbuitenveldert.com of 020-644 99 36.

Vrijdag
Bingo op 6 april
16.00-19.00 uur. Entree: € 5,00 incl. 3 bingorondes, kopje soep en
koffie/thee, aanmelden niet nodig. Info: 020-644 99 36,
www.wocbuitenveldert.nl
Lectores Bebés op 13 april
10.30 - 11.00 uur. Aanmelden: minilectores@outlook.com. Info:
Leticia tel: 06-46 331 550 of Carla Lantinga: tel. 020 – 644 99 36
UIT in Buitenveldert:
Dans & Diner met Pako en Caren op 13 april
Muziek v.a. 16.00 uur, diner v.a. 18.00 uur. Muziek gratis,
reserveren voor diner € 8,00 op 020 - 644 99 36.
Breng je ontbijt! - voor vrouwen
9.00-11.00 uur, door Sakina. Info via ontmoeting-zuid@
dynamo-amsterdam.nl of 06 26 63 53 00.
! Woon
9.00-11.00 uur. Info: 020-5 230 130 of zuid@wswonen.nl,
www.wooninfo.nl
Kunstgeschiedenis
9.30-11.30 uur. Info: www.tijdruimte.nl, mdidier@tijdruimte.nl of tel.
06-24217678.
Franse conversatie
10.00-11.00 uur. Info en aanmelden bij Csaarloos3@gmail.com
of tel. 06 220 33 667.
Het Palet, Aquarel en Gouache
10.30-12.30 uur. Info: Barbara J. de Vries, 06-26 01 27 92,
basiajedska@gmail.com

Sunday Sounds met het Rembrandt Duo op 8 april
14.00–16.30 uur. Entree: gratis. Info: 020-6449936 of
www.wocbuitenveldert.nl.
Movie Time! op 15 april
Film: Intouchables. 12.30 uur serveren pannenkoek, 13.30–15.30
filmvertoning. € 5,00 inclusief pannenkoek, film en consumptie.
€ 4,00 inclusief film en consumptie (geen pannenkoek).
Reserveren voor pannenkoek is vereist!
Info: 020-6449936 of info@wocbuitenveldert.nl.
Sunday Sounds met het Mainstream Combo op
22 april
14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis. Info: 020-644 99 36,
www.wocbuitenveldert.nl
Sunday Sounds met Klaas Fopma op 29 april
14.00–16.30 uur. Entree: gratis. Info: 020-6449936 of
www.wocbuitenveldert.nl.
Een nieuwe kijk op Voeding op 29 april
15.00 – 17.00 uur, inloop 14.45 uur. € 5,- incl. thee en versnapering.
Aanmelden: ilja.kleintjes@gmail.com Info: sylvia.n.brinkman@gmail.
com, of 020-6449936.

DAGELIJKS
Computer/tablet lessen voor beginners
Op alle werkdagen. Info: Dynamo 020-462 84 72 of 020-644 99 36.
Fotoexpositie van het Amstelpark en het Gijsbrecht
van Aemstelpark t/m derde week april
Expositie van 107 foto’s van het fototeam Buitenveldert in diverse
benedenruimtes en gangen. Werkdagen 09.00-22.00 uur, zaterdag:
enkel tweede zaterdag van de maand: 13.00-16.00 uur,
zo. 11.00 -16.00 uur.
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‘In the first week I bought a bicycle’

foto: Hans Wamsteeker

Fedor Bozhoglo started working
in March 2016 at the headquarters
in Amsterdam of South Stream
Transport, the Russian company
that builds an offshore pipeline to
Turkey for the transportation of gas
of Gazprom. After a few months
his wife and their seven-year-old
daughter and their four-year-old
son came from St. Petersburg. Fortunately the children were able to
go to an international school in
Amstelveen. On Funda he found
a nice apartment in the Op Zuid
complex in Zuidas, just a sevenminute walk from his office here in
the Mahlerlaan. Already in the first
week he bought a bicycle.

What do you do with the city of
Amsterdam?
We actually lead a very ordinary life
here. We know where we can go and
have our favorite restaurants. We
are very nice here between the Amsterdamse Bos and the Amstelpark.

Fedor Bozhoglo

Op stap met de Minibus Bibliotheek

Buitenveldert

Vindt u het gezellig om met een
klein groepje mensen activiteiten
te bezoeken? Bent u slecht ter been
of ziet u op tegen zelfstandig reizen? De minibus biedt uitkomst.
Een retourtje kost €2,50.
U wordt thuis opgehaald tussen 10.00
uur en 10.45 uur. Tussen 13.00 – 14.00
uur (afhankelijk van de bestemming)
rijdt de chauffeur u weer naar huis.
Stok of rollator kunnen ook mee.
Consumpties of toegangskaartjes zijn
voor eigen rekening.
Graag van te voren opgeven bij het
Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, tel. 020 – 644 99 36.
Als u met ons reist s.v.p. gepast betalen in de bus.
Woensdag 11 april:
Pinetum Blijdenstijn Hilversum
In het Pinetum staat bezoekerscentrum ‘Klein Vogelenzang’ met een van
de mooiste terrassen van Hilversum.

re
In the Pictu
Do you feel at home in Zuidas?
Fedor is pleased that the climate
here is moderate. The winters in
Saint Petersburg are pretty cold.
Amsterdam has only one million
inhabitants and it is really crowded
here only on King’s Day. It was a
great surprise to see the Hermitage
Museum in Amsterdam. His wife
did not find it easy at first but after
she developed her English she got
more contact with other mothers
she met at the school.

Hans Wamsteeker

W. van Weldammelaan 5
T: 642 21 00 E: buitenveldert@oba.nl

Bijzondere bomen en struiken met
eekhoorntjes en vele vogels omringen
u. Maak een wandeling, geniet van de
tuin, de rust en een drankje.
Woensdag 18 en 25 april:
Keukenhof Lisse
De Keukenhof in volle bloei, geniet
van het fleurigste dagje uit van Nederland. Dit voorjaar staan meer dan 7
miljoen bloembollen in bloei met wel
800 verschillende soorten tulpen.
Toegangsprijs voor de Keukenhof bedraagt € 18,- en is voor eigen rekening.

Lezing Chinese Kunst in Europa
door Monique Groeneveld.
Donderdag 5 april
Inloop vanaf 10.00 uur, lezing begint
11.00 uur.
China en Nederland onderhouden
al eeuwenlang relaties met elkaar.
In veel Nederlandse huishoudens
is nog steeds Chinees porselein te
vinden. Deze presentatie gaat over de
ontwikkeling van Chinese kunst en
chinoiserie in Europa.
Ouderen in de wijk; gratis voor
deelnemers ouderen in de wijk
1 Lezing Amsterdam als diamantstad door Rene Valensa.
Donderdag 12 april, 10.00-1200 uur
Aan de hand van een PowerPointpresentatie “wandelen” wij met René
Valensa door de voormalige Jodenbuurten van Amsterdam.
2 Muzikale ochtend met jong
talent.
Donderdag 19 april van 10.00-12.00
uur. Klassiek concert door een conservatoriumstudent
3 Documentaire over Beatrix, majesteit door Michiel van Erp.
Donderdag 28 april van 10.00-12.00
uur. Een zoektocht naar de emoties
en drijfveren van ons voormalig
staatshoofd.

april 2018

Voorlezen voor peuters en kleuters.
Elke woensdagochtend om 11.00 uur
De kinderen kunnen luisteren naar
een mooi, ontroerend of grappig
verhaal. Toegang is gratis

From our house we sometimes walk
to the park. The children can play
there. If we ever have to leave here
again we would miss that.
What would you change if you
were the mayor of Amsterdam?
They would like to have a
playground for the children in the
immediate vicinity of their house.
Sometimes they play football or
play with the bike on the square
at the Crown Plaza hotel. In Russia, the restaurants are much more
geared to families with children.
Children are being kept busy there.
In Zoetermeer they know such a
restaurant and by car it is only 20
minutes.

7 april
Fietstocht door
Buitenveldert

English storytelling and Songtime.
Children 0-4 years old
Every Friday at 10.00 AM
Come and listen to the most fun and
exciting stories. Afterwards it’s time
for music and movement.
Free entrance
Histoires en francais pour petits.
Tous les samedis 11.30-12.00 heures
Venez nous rejoindre le samedi
matin pour des seances de lecture en
compagnie!
Nous racontons aux enfants des
histoires autour de livres rigolos et
chantons de jolies comptines
Entrée gratuite

De Amsterdamse Boekhandel
Telefoon: 020-4218324
Buitenveldertselaan 170
Contact:
info@deamsterdamseboekhandel.nl
Informatie:
www.deamsterdamseboekhandel.nl;
www.facebook.com/deamsterdamseboekhandel

Paul Lappia, gids bij het Van Eesteren
Museum en kenner van het werk van
Aldo van Eyck, verzorgt op zaterdag 7
april en op zaterdag 26 mei 2018 een
fietstocht langs werken van Van Eyck
in Buitenveldert. De start is bij het
Gustav Mahlerplein om 13.00 uur en
de tocht duurt anderhalf uur. Deelname kost 15 euro en per fietstocht kunnen maximaal vijftien mensen mee.
Houders van Stadspas Amsterdam
en CJP betalen 12,50 euro. Een ticket
voor de fietstocht is inclusief entree
tot de expositie(s) in het paviljoen. De
ticketverkoop voor deze bijzondere
tochten via de website
www.vaneesterenmuseum.nl

Workshop?
Huur een zaal
in het Huis van de Wijk!

PEDICURESALON

Gediplomeerd pedicure
en manicure

atelier- theaterzaal - stamzaal
Meer informatie en tarieven:

DIABETISCHE VOET - GEBRUIK NAT. TECHNIEK
TEVENS GEDIPLOMEERD VOETREFLEXOLOGE

nieuw!!! Schimmelnagelbehandelingen

Behandeling volgens afspraak - ook op zaterdag
Lid provoet
Per 27-10-2014 VERHUISD naar:
Koen van Oosterwijklaan 36
1181 DT Amstelveen

Telefoon: 020 66 10 197

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
020 - 642 28 35
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl
ONDERNEEM het IN JE WIJK

