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Gezellig

In samenwerking met filmtheater Rialto 

organiseert de VU regelmatig filmavon-

den in of op het dak van het hoofdgebouw 

aan de Boelelaan: het On the roof festival, 

waarom dat nou toch weer in het Engels 

moet? Het festival vindt plaats in het 

vroege najaar, bij de start van het aca-

demisch jaar als het nog wat zomert. Je 

kunt je opgeven voor het programma in-

clusief eten. Alles op het dak, uitsluitend 

bij goed weer, want wanneer het regent of 

er blaast een wind met kracht 7 moet je 

van weer-enwindbestendige huize komen 

om te kunnen blijven zitten of je moet je 

vastgrijpen aan het scherm, maar als dat 

dan bij een windvlaag de lucht ingaat, 

vlieg je als Mary Poppins boven Buiten-

veldert. Misschien een leuk idee voor het 

festival van dit jaar? 

Mij is het in ieder geval nog steeds niet 

gelukt om op het dak te belanden. Iedere 

keer wanneer ik denk: die film of show 

wil ik zien, gaat het stormen en hagelen. 

Het resultaat is dat ik in de collegezaal 

op de begane grond terecht kom in een 

auditorium waar een gigantisch doek is 

opgehangen. Tot dusver heb ik slechts 

eenmaal meegemaakt dat de zaal vol 

was. De andere keren zaten er verloren 

in de ruimte een paar mensen. Jammer, 

want er worden fantastische films ge-

draaid, ingeleid door een deskundige en 

na afloop gelegenheid tot discussie. We 

zijn tenslotte op een universiteit, daar 

kun je het gebouw niet verlaten zonder 

je mening goed beargumenteerd over het 

voetlicht te brengen, maar je kunt na af-

loop ook direct weggaan. Niemand die je 

tegenhoudt.

Het wordt gezellig in Buitenveldert. In 

de loop van dit jaar namelijk verhuist het 

cultuurcentrum De Griffioen van Uilen-

stede naar de VU-campus. Een verlies 

voor Amstelveners, die veel gebruik ma-

ken van het centrum, maar winst voor 

Buitenveldert! 

  
Julius

COLUMN

De belastingrechter van de recht-
bank Amsterdam heeft recent 
geoordeeld dat de WOZ-waardes 
van de meeste woningen op erf-
pacht over 2017 te hoog zijn vast-
gesteld. 

Aanleiding is het beroep dat de eige-
naar van een woning aan de Lisdod-
delaan op IJburg aantekende tegen de 
WOZ-waarde over 2017. 
De WOZ-waarde van zijn woning 
van negen ton werd met 10.000 euro 
verlaagd.

Erfpacht: de WOZ-waarde is te hoog

Schiphol: graag een overheid die grenzen stelt

Onderzoek van het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) gaf 
in september aan dat het aantal 
mensen dat ernstige geluidshinder 
ervaart sinds 2004 met 50 % is toe-
genomen. Schiphol beweert dat de 
geluidshinder is afgenomen.
 
Ook de ernstige slaapverstoring 
groeit de laatste jaren sterker. In 2016 
waren dat 22.500 omwonenden. Vol-
gens de Wereldgezondheidsorganisa-
tie (WHO) moeten de geluidsnormen 
rondom Schiphol flink worden inge-
perkt omdat geluidshinder serieuze 
gezondheidseffecten heeft. 

Rapportage over de milieueffecten
Nu ligt er de nieuwe Milieu Effect 
rapportage (MER). Schiphol wil de 
komende vijf jaar 40.000 meer vlieg-
bewegingen.. De luchtvaart stoot 
formeel geen CO2 uit. De luchtvaart 
heeft kans gezien buiten het Klimaat-
akkoord van Parijs te blijven. Hoewel 
het in deze MER gaat over de milieu-
effecten van Schiphol blijft de enorme 
CO2 uitstoot buiten deze rapportage. 
Vliegen is de meest vervuilende ma-
nier van reizen die bovendien de 
meest overlast veroorzaakt. 

De milieubeweging heeft deze MER 
naar de prullenmand verwezen. De 
vliegtaks is interessant voor de kas 
van het Rijk maar zal de omvang van 
het vliegverkeer niet beïnvloeden. 

Leugens rond de Buitenveldertbaan
Tot aan 2010 was de afspraak dat de 
groei van het aantal vliegbewegingen 
van Schiphol MINUS 7 % zou zijn 
maar het werd PLUS 45 %. De Buiten-
veldertbaan kreeg drie jaar geleden de 
status van ‘secundaire baan’ omdat de 

vliegroute over de dichtstbevolkte de-
len van de regio voert. De secundaire 
banen zouden het minst gebruikt 
worden. Wat blijkt? In 2017 zijn de 
Buitenveldertbaan en de Aalsmeer-
baan voor bijna 50 % van alle vluchten 
gebruikt.

Hoe nu verder?
Dr. Hans Buurma van de Werkgroep 
Toekomst Luchtvaart zegt o.a.:
• De pijn zit in de geluidshinder, 

slaapverstoring, gezondheidseffec-
ten en de CO2 uitstoot van vlieg-
tuigen.

• Doorgroeien maakt Schiphol tot 
een pretluchthaven.

• Nederland moet in duurzaamheid 
investeren.

• Als Schiphol zich aan de noodza-
kelijke CO2 reductie blijft onttrek-
ken, zal de weerstand tot ver buiten 

De gemeente is eigenaar van de 
grond. De eigenaar van de woning 
heeft alleen maar het ‘bloot’ eigen-
dom van de grond en daarom telt de 
gemeente daar een bedrag bij op om 
tot het ‘vol eigendom’ van de grond te 
komen. Het ‘vol eigendom’ is de basis 
voor de WOZ-waarde.
Dat bijgetelde bedrag schat de ge-
meente echter consequent te hoog in.

Opnieuw
Volgens Peter van Gool, hoogleraar 
vastgoedeconomie aan de Universiteit 
van Amsterdam is de uitspraak ver-
strekkend. Het heeft gevolgen voor de 
onroerendgoedbelasting over 2018.

de regio groeien.
• De groei moet gericht zijn op selec-

tieve ontwikkeling die bijdraagt aan 
de economie.

• Een eerlijke ticketprijs vermindert 
de pretvluchten en biedt hogesnel-
heid treinen een reële kans.

Emeritus hoogleraar akoestiek Guus 
Berkhout zegt o.a.:
• Zo’n 100.000 vluchten hadden er 

nooit mogen komen.
• Het ministerie is er niet voor de 

We starten volgend jaar in Buitenveldert  
met een Alzheimer Café! Doet u mee?

 

Bent u een gastvrouw/heer, vrijwilligers in het café,  

iemand voor de Publiciteit of Werkgroep?

Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer weten?

Bel met Marita van Onna

Zonnehuisgroep Amstelland

020 5171013

Hans Wamsteeker
De WOZ-waarde voor die huizen 
moet opnieuw worden berekend. 
Maar de gemeente moet ook komen 
met nieuwe voorstellen voor die erf-
pachters die op het aanbod voor de 
overstap  van voortdurende naar eeu-
wigdurende erfpacht zijn ingegaan.

Koen de Lange, voorzitter van Seba, 
merkt op dat er “gelukkig heel weinig 
mensen zijn overgestapt op eeuwig-
durende erfpacht want alle offertes 
van de gemeente moeten opnieuw.”

Het laatste woord is er niet over ge-
zegd, want de gemeente kan nog in 
hoger beroep gaan.

lees verder op pagina 2

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

Uitgave van het Huis van de Wijk 
Buitenveldert

Redactie Gerdi Wind; Ferry Wien-
neke; Hans Wamsteeker (eindre-
dacteur); Ronald Edens (opmaak); 
Pedro Stempels (fotografie)
Advertenties
Administratie WOCB 020-644 99 36
Vormgeving en opmaak 
Studio Edens
Redactieadres 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP 
Amsterdam. Tel. 020-644 99 36 
Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV 
Telefoon: 020-696 34 34
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 januari 2019. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
14 januari voor 17.00 uur.

Wijn en gedistilleerd
Ruime keuze aan wijn onder € 6,50

Tarani Malbec € 4,45

Kiwi Cuvée Chardonnay € 4,45

Wij bezorgen
bij u thuis

Wijnhandel
The Art of Wines
A.J. Ernststraat 665
020 644 67 67
www.theartofwines.nl

Café

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

www.hvdwbuitenveldert.nl

kom voor een heerlijke 
koffie of lekkere lunch 

naar ons café

De bediening in ons Café is 
in handen van vrijwilligers ♥

vriendelijke prijzen

gemoedelijke sfeer
☺

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 bewoners van Buitenveldert/Zuidas 
wil brengen kunt u daarover kopij (een 
tekst) naar de Wijkkrant sturen. 
De redactie neemt uw kopij, eventueel 
met foto of illustratie, mee in de redac-
tievergadering.

Ingezonden brief
U kunt ook een ingezonden brief 
sturen indien u commentaar hebt op 
wat in de wijk gebeurt of over wat u 

in de Wijkkrant leest.

Kort en bondig
De redactionele ruimte in de Wijk-
krant is beperkt. Bovendien gebeurt er 
veel in Buitenveldert en Zuidas dat om 
aandacht vraagt. Het advies is kort en 
bondig te zijn bij wat u instuurt. Lan-
ge stukken worden of niet geplaatst of 
door de redactie ingekort. Het adres 
is: wijkkrantredactie@gmail.com.
Indien mogelijk verwijst u in uw tekst 
naar een website. 

Schiphol  

burger maar voor Schiphol.
• De luchthaven moet de ‘franje-

vluchten’ afstoten.
• Stoppen met onbetrouwbare re-

kenmodellen en een rechtsgeldig 
meetsysteem voor overlast invoeren 
zodat er gehandhaafd kan worden 
en burgers naar de rechter kunnen 
stappen.

Zoals Bert Wagendorp in zijn column 
van 26 november in de Volkskrant 
zegt: je wenst een overheid die grenzen 
stelt.
Een overheid die tegen de Schipholba-
zen zegt: jullie zijn een kankergezwel 
midden in de Randstad.
Een half miljoen vluchten is de absolute 
grens, megaboete voor elk vliegtuig 
erboven.

PS
Volgt u vooral de soap van Lelystad 
Airport !

vervolg van pagina 1

Bibliotheek  
Buitenveldert
W. van Weldammelaan 5
Tel: 642 2100
E: buitenveldert@oba.nl   

Buitenveldertse ochtend / Ouderen 
in de Wijk
Donderdag 3 januari 11.00-12.00 uur
Grappen en grollen in de zeventien-
de-eeuwse schilderkunst.
Lezing door Michiel Kersten: de gen-
reschilderkunst uit de Gouden Eeuw 
zit vol grappen en grollen. 
Toegang € 5.00, met OBA-pas gratis

Ouderen in de Wijk / Creatief 
workshop
Donderdag 10 januari 10.00-12.00 
uur. Maak je eigen dromenvanger, 
door Esther de Jong.

Ouderen in de Wijk / Oud Geleerd 
Jong Gedaan
Donderdag 17 januari 10.30-11.30 
uur. De geschiedenis van de fotogra-
fie en de Amerikaanse Burgeroorlog 
(Amerikanistiek).

Ouderen in de Wijk / Valpreventie
Donderdag 24 januari 10.30-12.00 
uur. Door fysiotherapeute Marion 
Russchen.

Ouderen in de Wijk / Muzieksalon
Donderdag 31 januari 10.00-12.00 
uur. Samen naar muziek luisteren (en 
misschien dansen) in een gezellige 
huiskamersetting.
  
Expositie Gerdi Wind
Olieverfschilderijen, pentekeningen 
en etsen. Gerdi volgde en volgt ver-
schillende cursussen, workshops en 
masterclasses bij o.a. de Wackers Aca-
demie en MK24. De pentekeningen 
zijn op het eerste gezicht heel realis-
tisch, maar zijn meestal toch fantasie-
verhalen en zelfs een soort sprookjes 
Ze tekent het liefst met Oost-Indische 
inkt en een heel fijn pennetje op pa-
pier met een linnenreliëf. 
De olieverfschilderijen zijn kleur-
rijk en blijven in dezelfde sfeer als 
de tekeningen sprookjesachtig en 
verhalend. Etsen is een nieuwe pas-
sie waarin veel te experimenteren en 
te ontdekken is. Het is voor haar een 
logisch gevolg van het pentekenen. 
Ze houdt zich bezig met lijnetsen, sui-
kerwatertechniek en aquatint. In alle 
technieken is de natuur een dankbare 
inspiratiebron.

Boekenverkoop
Zaterdag 19 januari
Sla uw slag op de boekenverkoop!
Diverse afgeschreven (bibliotheek) 
boeken verkocht voor een zeer gun-
stige prijs. 

Voorlezen voor peuters en kleuters
Elke woensdagochtend  om 11.00 uur
De kinderen kunnen luisteren naar 
een mooi, ontroerend of grappig ver-
haal. Toegang is gratis.
 
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. After-
wards it’s time for some music and 
movement too. Free entrance.
 
Voorleesontbijt (4+) 
Woensdag 23 januari om 09.00 uur
Voor kinderen vanaf 4 jaar. “Een huis 
voor Harry”, geschreven en geïllu-
streerd door Leo Timmers. Na het 
voorlezen van het verhaal wordt er 
door de bibliotheek een ontbijt ver-
zorgd. Reserveren bij de balie. Toe-
gang € 5.00 gratis met OBA-pas

Boekhappen met Saskia van der 
Wiel en Ymkje Swart
Maandag 28 januari om 15.00 uur. 

Voor kinderen van 3-6 jaar. Kinder-
boekenschrijfsters Saskia van der Wiel 
en Ymkje Swart geven fantasierijke 
workshops rond prachtige prenten-
boeken. Eerst lezen zij uit de boeken 
voor. Daarna wordt er zelf aan de 
slag gegaan: knutselen, tekenen of 
spelen met woorden. Hap mee! Aan 
de workshop kunnen maximaal 15 
kinderen deelnemen. Reserveren in 
de vestiging is aanbevolen. Toegang:  
€ 5,- / gratis met OBA-pas.

Schrijfster en illustratrice Gitte Spee 
Woensdag 30 januari om 15.00 uur
Voor kinderen vanaf 4 jaar. Gitte 
Spee is al 35 jaar kinderboeken-
schrijfster en illustrator, bekend 
van o.a. de serie boeken over Aap 
& Mol, Meneer Big, Dierendorpje 
en Inspecteur Gordon. Tijdens de 
Nationale Voorleesdagen leest Gitte 
voor, maakt ze een grote tekening 
en krijgen de kinderen een ‘teken-
les’. Reserveren bij de balie. Toegang 
€ 5.- gratis met OBA-pas.

De Amsterdam-
se Boekhandel
Telefoon: 020-4218324                                               
Buitenveldertselaan 170
Contact: info@deamsterdamseboek-
handel.nl
Informatie: 
www.deamsterdamseboekhandel.nl;   
www.facebook.com/deamsterdam-
seboekhandel 

Hou onze website in de gaten voor 
programma-aanvullingen en wijzi-
gingen!

Parkeren voor eigen garage

In de Zuid Hollandstraat worden wij 
sinds begin november geconfronteerd 
met bekeuringen voor parkeren voor 
onze eigen garages!! Sinds dag 1 van 
betaald parkeren in onze wijk, moch-
ten wij voor onze eigen garages par-
keren met het verzoek om minimaal 
1 meter ruimte tussen garagedeur en 
voorkant auto te houden.
U bent gewaarschuwd !

Met vriendelijke groet
Guus Tenniglo

Brieven

Voor het winterfeest op 8 december 
waren door Stadsdeel Zuid beton-
nen speeltafels geplaatst. 

Twee waren voor schaken, een voor 
dammen en een voor ‘Mens erger je 
niet.’ Henk Enserink, een schaakwed-
strijdleider, en ondergetekende waren 
de beheerders. Er stond een stevige 
wind waardoor de stukken regelma-
tig weg woeien. We besloten om het 
schaken te beperken tot een tafel in 
een tent, de damstenen hadden ner-
gens last van. 

Als eerste verscheen de landelijke 
initiatiefnemer van openbaar scha-
ken, Jesus Medina, die op camera een 
partijtje speelde met Henk, later ge-
volgd door vele buurtbewoners. Ook 
de damtafel werd goed bezocht. Twee 
vrolijke maar fel spelende zussen en 

later een moeder die overtuigend won 
van haar dochter, waarna de laatste 
moeite kreeg met haar verlies. Ma 
ontving glimlachend een plak chocola. 

Er was een heer die zei dat het alle-
maal geldverspilling was, een kleuter 
probeerde een damsteen op te eten 
(niet gelukt) en een vriendelijke man 
vertelde dat hij vroeger wel had ge-
speeld maar nu moeilijke vingers 
had. 
Om vier uur ‘s middags hadden we 
zo’n tien schaak- en vijf dampartijen 
achter de rug, opvallend vaak door 
jeugd. We hopen van harte dat het 
verder gaat, maar dan met verzwaarde 
stukken. 

Winterfeest Ontmoetingsplein

Ferry Wienneke
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KORTAF
Zondag 13 januari: 
Spaans vuur bij Musici van Morgen

Carlos Giménez (saxofoon) en Francis-
co Martí (piano) bijten op 13 januari de 
spits af van een nieuw jaar met klassieke 
muziek! De twee uit Spanje afkomstige 
musici vonden elkaar in hun virtuositeit 
en plezier in de composities die voor 
saxofoon en piano zijn geschreven. Voor 
dit concert spelen ze werken van César 
Franck, Paul Creston en Darius Milhaud 
(het bekende Scaramouche).
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 te-
recht in het café. 
Entree: € 7,50 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112 (tegenover het Gel-
derlandplein ) 
Info: 020 - 644 99 36, 
www.hvdwbuitenveldert.nl 

Kunst in de OBA Buitenveldert

In januari en februari is in de biblio-
theek aan de Willem van Weldamme- 
laan een nieuwe tentoonstelling te zien. 
Een interessante selectie met het thema 
“natuur” is gekozen uit schilderijen, 
tekeningen en etsen van Gerdi Wind. 
Een deel van haar werk is puur realis-
tisch, terwijl andere werken hierbij een 
sprookjesachtige invulling tonen. 
Zie: www.gerdiwind.nl of www.oba.nl 

In Memoriam Ad van Amerongen

Ad overleed in november. Hij is lang-
durig vrijwilliger geweest in de culturele 
commissie van het WOCB en het 4 mei 
comité. Hij hield van lichte muziek en 
was in de culturele commissie daarom 
goed op zijn plaats. Tijdens voorstellin-
gen lette hij altijd op de stemming van 
het publiek en stelde wanneer nodig 
mensen op hun gemak. Door zijn opge-
ruimde en vriendelijke karakter werd hij 
alom gewaardeerd. Autorijden was zijn 
lust en zijn leven, en ook daarmee heeft 
hij veel mensen geholpen. Wij wensen 
zijn familie en relaties veel strekte toe.
Bestuur, vrijwilligers en personeel van het 
WOCB 

Doortrappen in Buitenveldert; het programma:

Mirjam van Praag: ‘we trekken graag met de buurt op’

Make It Easy!
Hulp nodig bij ‘Moeiteloos Stoppen met Roken’  

en/of wilt u ‘Afvallen zonder Lijnen’?

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak

www.makeiteasy.nl of bel Arja Broere 020-8203090 
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Mirjam van Praag, voorzitter van het College van Bestuur 
van de Vrije Universiteit

Mevrouw Mirjam van Praag werd op 1 maart 
voorzitter van het College van Bestuur van de 
Vrije Universiteit. We praten met haar over de 
relatie van de VU met de buurt. 

Wat doet de voorzitter van het CvB?
De voorzitter is in het College van Bestuur verant-
woordelijk voor de externe betrekkingen, alumni, 
communicatie, valorisatie maar vooral voor de 
strategie, de toekomst van de VU. Dit jaar wordt 
een nieuw strategisch instellingsplan afgerond. Er 
wordt grondig nagedacht en intensief gecommuni-
ceerd met alle betrokkenen van de VU over de grote 
lijnen voor de toekomst.  

Wat is de relatie met de buurt u waard?
Het is voor ons van groot belang een goede rela-
tie met de buurt te hebben omdat de burgers en 
de bedrijven een deel van onze omgeving zijn. We 
vinden het belangrijk naar buiten gekeerd te zijn en 
om alle invloeden van buiten naar binnen te halen. 
We trekken heel graag op met de buurt.

Is de VU een academisch bolwerk?
Dat de VU zo’n indruk maakt komt ook wel door 
het grote hoge hoofdgebouw maar geografisch en 
qua inrichting wordt het in de komende jaren heel 
anders. Het grote natuurkunde gebouw, dat o.a. 
aan de A.J.Ernststraat grenst, gaat tegen de vlakte. 
Daar komen de sportvelden van de Sc Buitenvel-
dert voor in de plaats en de nieuwbouw voor na-
tuurkunde komt aan de andere kant van De Boele-
laan waar de schooltuinen waren. Maar we zijn een 
academisch bolwerk want we zijn een academisch 
instituut maar de communicatie met buiten en ook 
het leven lang leren, de relaties met bedrijven en de 
mensen hier worden voor de VU steeds belangrij-
ker. Het is over een aantal jaren de geliefde acade-
mische buurt. 

Wat gaat de buurt daarvan merken?
Het eerste voorbeeld is inrichting van het open 
plein op de campus. Nu zit het plein nog achter een 
donkere ingang en is voor de buurt slecht zichtbaar 
maar het wordt door een professionele organisa-
tie opnieuw ingericht. Het wordt veel leuker en 
groener. Er komen zitjes, ook flexibele zitjes die je 
anders kan opstellen. Open voor iedereen. De Grif-
fioen die nu nog op Uilenstede ligt, komt naar de 
campus. Rialto krijgt hier zalen. Er komt een café. 
Het wordt levendiger. Op den duur komen er ook 
studentenwoningen voor internationale en Neder-

landse studenten en promovendi. Wonen wordt 
er aantrekkelijk omdat het dan gezellig is. En we 
hopen dat dit voor de buurt ook zo is. Het plein 
wordt duurzaam en veilig en het moet de ontmoe-
ting stimuleren. Op het plein is er nu een centrum 
voor debat en dialoog. 3D heet dat, driedimensio-
naal denken en kijken. Daar zijn activiteiten voor 
studenten, medewerkers en anderen. Dat kan bij-
dragen aan de relatie met de buurt. En de VU heeft 
ook het aanbod van het HOVO, het hoger onder-
wijs voor ouderen. 

Komt de buurt in uw strategisch plan voor?
Daarover is nog niets opgeschreven. Daar wordt 
nog over gepraat, vooral intern. Het is sterk extern 
gericht waarbij veel contact is met Zuidas want de 
VU maakt deel uit van het Kenniskwartier in Zui-
das maar over de bewoners wordt niet veel gepraat. 
We gaan nog met externen praten dus lijkt het een 
goed idee om met een groepje buurtgenoten uit 
Buitenveldert te praten.

Hoe open is de VU?
De VU is altijd voor iedereen toegankelijk tot elf 
uur  ‘s avonds. Iedereen kan hier naar binnen, naar 
een studiezaal, je kunt gewoon naar binnen lopen, 
er is geen pasjescontrole. Onder studenten en de 
scholieren van de grote scholen in de buurt staat 
de VU bekend als heel toegankelijk. 

In de landelijke studenten tevredenheidsmeting 
staat de VU nu op de derde plaats. Een belangrijk 
punt in dit verband is de diversiteit van de VU.  Alle 
religies zijn hier welkom en de diversiteit wordt ge-
zien als iets moois.  Er zijn veel gesprekken gevoerd 
met Joodse studenten en medewerkers, moslim 
studenten en medewerkers en mensen met een 
andere seksuele geaardheid. We gaan goed om met 
de Joodse feestdagen. Tijdens de ramadan wordt 
met de studenten rekening gehouden. Er wordt 
voor gezorgd dat iedereen zich hier prettig voelt. 

Het blijkt dat men aan de VU redelijk tevreden 
met elkaar leeft. Daar moet de VU wel goed zijn 
best voor doen. Men leeft hier niet zielloos langs 
elkaar heen. Ook belangrijk is dat er niet een groep 
overheerst want anders ben je ook niet divers. Er is 
interactie. In 3D is er ook het debat over diversiteit.  
We zouden ook wel eens wat gezamenlijk kunnen 
doen.  Op het plein een lichtjesfeest houden!

Hans Wamsteeker

De EMA is een banentrekker

Volgend jaar zal het Europees Ge-
neesmiddelenbureau (EMA) zijn 
intrek nemen in het kantoor dat nu 
in hoog tempo in Zuidas gebouwd 
wordt. 

Een direct gevolg van het vertrek van 
het VK uit de EU. Het VK kan door 
de Brexit geen Europese springplank 
meer zijn voor medicijnbedrijven. 
Milaan had gehoopt deze grote vis te 
vangen maar het werd Zuidas in Am-
sterdam. Nu blijkt dat deze vestiging 
als een magneet werkt. De Ameri-
kaanse Food and Drug Administration 
(FDA) heeft besloten om van Londen 
naar Amsterdam te verhuizen, met 
een tweede kantoor in Brussel.
Daardoor kan de FDA beter samen-
werken met de EMA en de Neder-
landse Voedsel- en Warenautoriteit. 

Ook voor het wetenschappelijk onder-
zoek in Amsterdam is de komst van 
EMA gunstig. Om onderzoek dat bij 
het Amsterdam UMC wordt verricht 
naar de maatschappij te brengen is sa-
menwerking en participatie met bedrij-
ven noodzakelijk.

Banengroei
Farmabedrijven staan in de rij om zich 
ook in Amsterdam te vestigen. De 
komst van EMA  zorgt er voor dat er 
ruim 1200 banen bij komen, nog los 
van de 850 werknemers die EMA zelf 
meeneemt. 

Zo verhuist de Zwitserse zorggi-
gant Novartis met 400 werknemers 
van Arnhem naar Amsterdam. Het 
Britse Norgine opende zijn mondi-
ale hoofdkantoor in de Zuidastoren, 
vlak bij de EMA bouwplaats. Er zitten 
nog heel wat nieuwe vestigingen in 
de pijplijn.

Hans Wamsteeker

Maandag 7 januari: Doortrappen met bijzondere fietsen
Op 7 januari na de burenlunch kunt u allerlei bijzondere soorten fietsen zelf uitproberen!
De lunch start om 12:00 uur. Het uitproberen van bijzondere fietsen kan vanaf 13:30 uur.
Toegang: € 4,- voor de burenlunch, fietsen uitproberen is gratis. Vergeet u zich niet aan te melden voor 
de lunch via: info@hvdwbuitenveldert.nl

Zaterdag 12 januari: gratis fietscheck tijdens het Repair Café
Tijdens het Repair Café op zaterdag 12 januari kunt u, van 13.00 tot 16.00 uur, naast uw vertrouwde 
advies en reparatie, terecht voor een check van uw fiets of e-bike.
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Programma v/d 
Kerken

Thomaskerk 
Prinses Irenestraat 36, telefoon 673 81 71
www.thomaskerk.nl

Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur
  6 januari   -  Ds. E.J. de Wijer               
13 januari   -  Ds. E.J. de Wijer
20 januari   -  Mw. Ds. M. Elbers 
27 januari   -  Ds. E.J. de Wijer

Pelgrimskerk 
Van Boshuizenstraat 560 
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu

Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur                                                                                                   
06-01  -   Ds. H.U. de Vries  
13-01  -   Ds. S.H. Lanser
20-01  -   Drs. R.J. Prent
27-01  -   Ds. H.U. de Vries (Oecumenische Viering)
03-02  -   Ds. W.T. Pieterse
Elke vrijdag van 16.30 – 18.00 uur 
Kannen en Kruiken.  

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. 

06-01  -  Pastor L. Koot                                             
13-01  -  Pastor M. Schneeberger              
20-01  -  Pastor Ph. Kint 
27-01  -  Pastor Ph. Kint  
               (Oec. Viering in de Pelgrimskerk)
03-02  -  Pastor M. Schneeberger   

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 com-
munieviering op dinsdag. Daarna is er o.l.v. pastor 
Kint een geloofsgesprek in de pastoreskamer. Elke 
woensdag om 9.00 uur: oecumenisch morgenge-
bed (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.

Kerk der Zevende-
Dags-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.

‘Gebed is de adem van mijn ziel’ 
Op de laatste zondag van de Internationale Week 
van het Gebed, 27 januari 12.00-13.00 uur, zal 
Maarten Vogelaar (31), studentenpastor-pionier in 
Amsterdam, worden geïnterviewd door schrijf-
ster/filosoof Désanne van Brederode; aansluitend 
gelegenheid tot gesprek.

Pinkstergemeente Keerpunt 
A.J. Ernststraat 302-304 (boven de bibliotheek) 
Website: www.pinkstergemeente-amsterdam.nl 

God wil jou ontmoeten!! 
Elke zondag hebben wij samenkomst om 10.00 uur 
Tijdens de dienst is er voor de kinderen créche en 
kinderdienst. Na de dienst drinken we graag een 
kopje koffie of thee met u! 
6 januari: spreker Harry Zijlstra 
13 januari: spreker Nicolas Pouyet 
20 januari: spreker Harry Zijlstra 
27 januari: spreker Harry Zijlstra 

ZAALVERHUUR

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

www.hvdwbuitenveldert.nl
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

020 -  891 52 72
(ma, di, en do, 10.00 - 14.00 uur)

vergadering, feestje of 
workshop?

Huur uw zaal in het 
Huis van de Wijk Buitenveldert

Dé buurtlocatie voor al uw 
bijeenkomsten!

Meer informatie en tarieven:

Peter Jelinek
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Vindt u het prettig om van    
betekenis te zijn voor andere 
buurtbewoners? 

Lijkt het u leuk uw netwerk in de 
buurt te vergroten? 

Bent u geduldig, communicatief 
sterk en hebt u affiniteit met 
ouderen? 
 

Wij zijn op zoek naar een 
 vrijwilliger 

 Welzijn aan Huis 
 

Nieuwsgierig?  
Julie van Zweden|06 2663 5236 
jzweden@dynamo-amsterdam.nl 

 

Wijkintegratie doe je samen!

Zorginstelling Cordaan bereidt 
haar zorgcentra voor op de toe-
komst. 

Zorgcentra moeten beter in de buurt 
geïntegreerd raken. De Buitenhof zou 
een ontmoetingsplek in Buitenveldert 
kunnen zijn. Cordaan heeft het onder-
zoeksbureau Kennisland interviews 
laten afnemen met zorgprofessionals, 
bewoners van De Buitenhof, ambtena-
ren, ondernemers en buurtbewoners.
De uitkomst wordt gebruikt voor toe-
komstprojecties en beleidskeuzes.

Van groot belang is rekening te hou-
den met de sociaal-maatschappelijke 
en demografische ontwikkelingen, 
maar ook de beheersing van de kosten 

speelt een grote rol. En, niet te verge-
ten, de behoeften van de bewoners en 
de buurtgenoten in de wijk.  

Expositie
Op woensdag 14 november jl. vond 
in het café van De Buitenhof de fees-
telijke opening plaats van een expo-
sitie met de onderzoeksresultaten en 
verslag van alle verhalen, foto´s en 
video´s. 
Nina van Rheenen (participatiecoach 
bij De Buitenhof) heeft als wens dat 
De Buitenhof een multifunctioneel 
centrum wordt voor de bewoners en 
de buurt. “Wij maken deals met de 
sportverenigingen: in ruil voor het ge-
bruiken van de ruimte, geven zij een 
lesje aan de ouderen.” Julie van Zwe-
den (participatiemedewerker Welzijn 
bij Dynamo) wil betaalbare koffie voor 
de buurt.

Ook Loulou Wiersma (stagiaire HvA 
Ergotherapie) ziet De Buitenhof in de 
toekomst graag als een plek voor de 
hele buurt. Een open uitstraling, war-
me ontvangst en lekker eten, bijvoor-

Steun voor mantelzorgers  
Steun voor mantelzorgers van men-
sen met beginnende dementie

U zorgt voor iemand met beginnende 
dementie. 
Hoe blijft u daar vitaal bij? Vaak lukt 
dat prima maar is het fijn om wat on-
dersteuning te krijgen.
Zorgen voor iemand met dementie 
overkomt je. De steun vraagt veel en 
dat terwijl het dagelijkse leven ge-
woon doorgaat. 
Zonnehuisgroep biedt ondersteuning in 
de vorm van telefonische hulp, een cursus 
en gespreksgroepen.

Dementelcoach  
Telefonische hulp voor de naasten van 
mensen met beginnende dementie.
De ondersteuning is er op gericht lan-
ger vitaal mantelzorger te blijven zo-
dat u lekker in uw vel blijft.
De coach biedt u een luisterend oor, 
denkt met u mee, kan u wegwijs ma-
ken in het omgaan met de ziekte en 
met het inschakelen van zorg en on-
dersteuning.

In een verkennend gesprek bepaalt 
u met de Dementelcoach waar u be-
hoefte aan heeft.
De begeleiding kan per uur worden 
afgesproken.

In circa 15 gesprekken van 45 minuten 
met een vaste coach kunt u uw hart 
luchten , advies inwinnen of proble-
men bespreken. 

Internet cursus
Een internet cursus voor mantelzor-
gers, vrijwilligers en professionals 
over dementie.

Gespreksgroepen 
voor mantelzorgers en familie
 “Er is gezelligheid en er wordt ook gelachen. 
Ik leer andere mensen kennen uit de buurt. 
Ik ga er met plezier naar toe.” (deelnemer).

Begeleidt u of zorgt u voor iemand met 
beginnende dementie? 

Zoekt u ondersteuning, uitwisseling 
met lotgenoten of heeft u behoefte aan 
advies? 

Kom dan naar onze gespreksgroepen. 
Elke eerste donderdag van de maand. 
Van 14.00 tot 15.30 uur . 

Waar?
Menno Simons;   Noordhollandstraat 
17a ; 1082 AS Amsterdam

Wie?
Marita van Onna; Zonnehuisgroep 
Amstelland

Hoe?
020 5171013 of 
m.vanonna@zhga.nl

beeld in samenwerking met de koks-
opleiding van het MBO College Zuid.   

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

020 -  642 28 35
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

Meer informatie en tarieven:

Kokkerellen?
Huur een zaal 

in het Huis van de Wijk!

café - keuken  
 

ONDERNEEM het IN JE WIJK
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KORTAF
ThomasOpen Lunchconcerten

8 januari: Het Neva Ensemble uit 
St. Petersburg
Irina Shasheva, sopraan; 
Ludmila Vorobyeva, mezzosopraan;
Vladimir Matigulin, countertenor/
dirigent; 
Dmitri Taneev, bariton;
Aleksey Goloviznin, bas; 
Valerya Matigulina, piano

22 januari : Het Genesis Ensemble
Deniz Ispir, viool; 
Laurène Baron, viool; 
Julien Praud, altviool;
Alkistis Missouli, altviool; 
Xenia Watson, cello; 
Pierre-Antoine Blanc, contrabas

De concerten beginnen om 12.30 uur en 
duren een half uur, de toegang is gratis.
Meer info: www.thomasopen.nl
Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, te-
lefoon 020 - 673 81 71

La Boheme in het Huis van de Wijk
Na het succes van Rusalka, treedt de 
Dutch Opera Studio - onder leiding van 
Wiebke Göetjes - op met de opera ‘La 
Boheme’. 

Op zondagmiddag 27 januari om 13.30 
uur zal de ruim twee uur durende opera 
plaats vinden in het Huis van de Wijk. 
De toegang is gratis maar een eigen bij-
drage wordt na afloop op prijs gesteld.

Het verhaal: 
Kerstavond. In een Parijs atelier klagen 
de dichter Rodolfo en de schilder Mar-
cello over de bittere kou. De filosoof 
Colline voegt zich bij zijn vrienden. 
Daarop komt de musicus Schaunard 
binnen met geld, eten, wijn en brand-
hout. De vrienden gaan naar Café Mo-
mus, maar Rodolfo blijft thuis om door 
te werken. Zijn buurmeisje Mimì komt 
een vuurtje vragen voor haar kaars. Bij 
het zoeken naar haar sleutel bekennen 
zij elkaar hun liefde.

In Café Momus stelt Rodolfo Mimì voor 
aan zijn vrienden. Marcello ziet zijn ex-
vriendin Musetta verschijnen met de 
oude, rijke Alcindoro. Zij stuurt deze 
met een voorwendsel weg en verzoent 
zich met Marcello. Het gezelschap gaat 
ervandoor en Alcindoro kan opdraaien 
voor de rekening.

Marcello en Musetta werken in een 
herberg aan de rand van de stad. Mimì 
komt Marcello om raad vragen over haar 
relatie met Rodolfo. Marcello adviseert 
haar hem te verlaten. Als Rodolfo ver-
schijnt, verstopt Mimì zich maar zij ver-
raadt zich door een hoestbui. De twee 
geliefden besluiten tot het voorjaar sa-
men te blijven.

Enkele maanden later proberen Ro-
dolfo en Marcello in het atelier weer te 
werken. Schaunard en Colline brengen 
wat te eten. Plotseling staan Musetta en 
Mimì voor de deur. Mimì is er slecht aan 
toe; ze heeft haar rijke minnaar verlaten 
om bij Rodolfo te sterven. 

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

Overheersend is de start van de 
aanleg van het Zuidasdok. Op dit 
moment wordt de laatste hand ge-
slagen aan de voorbereidingen. 

Zo zijn op zondag 2 december over 
het Mahlerplein funderingspalen 
aangevoerd voor de Brittenpassage. In 
de eerste maanden van dit jaar zullen 
de voorbereidingen over gaan in het 
echte werk. Er komt ook een fiets- en 
voetgangerstunnel tussen de Vivaldi-
straat en het Beatrixpark, die dus  
Vivalditunnel zal gaan heten. 

Het zal spannend zijn of de tijdsplan-
ning kan worden gehaald en of er 
geen onverwachte tegenslagen zullen 
optreden. Voor Zuidas en de bouw-
combinatie Zuidplus is het een uit-
daging de noodzakelijke omleidingen 
in goede banen te leiden en vooral te 

Wat brengt Zuidas ons in 2019?
Kantoren 
De kantorenmarkt is op dit  moment 
onverzadigbaar. Er is veel vraag en er 
wordt ook flink gebouwd. Met de komst 
van het Europese Medicijnen Agent-
schap (EMA) wordt het bedrijven- en 
kantorenaanbod veelzijdiger. Daardoor 
wordt Zuidas een meer diverse wijk. 
Het gebouw voor EMA moet in novem-
ber klaar zijn. We hopen dat de drang 
van kantoren en bedrijven om zich op 
Zuidas te vestigen een duurzaam ka-
rakter heeft en dat niet een volgende 
crisis zal leiden tot leegstand. 

Groen
Naast al het bouwen is het ook be-
langrijk de groene omgeving te koes-
teren. Zuidas moet een mooie nieuwe 
Amsterdamse stadswijk worden, waar 
je graag wilt wonen, werken en ver-
blijven. Behalve de grote parken: Am-
stelpark, Beatrixpark en Gijsbrecht van 
Aemstelpark en het Amsterdamse Bos 
zijn er ook groene stukjes op Zuidas.  

Cisca Griffioen Denk aan de prachtige tuinen bij 
CIRCL op het Mahlerplein, de groene 
perkjes tussen de huizen in Gershwin, 
de Beethoventuin achter de kantoren 
van Stibbe en AKZONOBEL, de nieu-
we inrichting van de Vijfhoek en het 
groen bij de Kop Zuidas. En vergeet 
vooral de Botanische Tuin niet.

Veiligheid  
Bij zoveel bouwactiviteit is het belang-
rijk dat de veiligheid van de omgeving 
gewaarborgd wordt. Er zijn nieuwe 
regels door de regering opgesteld. Dat 
kan in de praktijk betekenen dat een 
ruimere afscherming van de bouwter-
reinen noodzakelijk is. 
Ook dit jaar zal het bewonersplatform 
Zuidas weekberichten blijven opstel-
len en versturen en als de actualiteit 
daar aanleiding toe geeft een thema-
avond organiseren. Let dus op onze 
website: www.bewonersplatformzuidas.
nl  Rest mij u allen een goed 2019 toe 
te wensen.

 in Buitenveldert

is staat voorop dat het een ervaring 
oplevert. Belangrijk vindt Sanneke dat 
men de technieken op de juiste manier 
aanleert. 

Reizen naar verre landen 
Voor haar laatste studiejaar aan de 
Kunstacademie Kampen (nu Zwolle) 
ging Sanneke op studiereis naar IJs-
land, waar zij bijzonder geïnspireerd 
werd door de ruige natuur en veel 
heeft geschilderd. Na haar afstude-
ren trok zij in haar eentje de meest 
onherbergzame natuur in van landen 
zoals Hongarije en Bulgarije, waar ze 

soms in de natuur kampeerde en de 
wolven hoorde huilen. Wegens het 
communisme en voedselschaarste 
waren er veel ontberingen voor reizi-
gers. Jarenlang was ze op deze manier 
maandenlang op reis, geld verdiende 
ze met baantjes onderweg, met alleen 
haar rugzak en schilderspullen om 
landschappen te schilderen. Na nog 
een tijd in Israël te hebben gewoond 
settelde zij uiteindelijk in Amsterdam, 
waar zij aanvankelijk slechts gebruik 
kon maken van zeer kleine ruimtes 
om te leven en te werken. Na verloop 
van tijd en flink wat verhuizingen kon 

Avontuurlijk en gedreven

Zomers kan je Sanneke Griepink met 
haar cursisten op zaterdagen in de Bo-
tanische Tuin Zuidas vinden waar zij 
workshops aquarelleren geeft. In ok-
tober bewonderde ik enkele van haar 
schilderijen in het Pop-up Museum in 
de tentoonstelling “Identities” in het 
Vreugdehof. 

Genoeg reden om met deze veelzij-
dige kunstenaar eens een gesprek te 
hebben. Wanneer ik de drie trappen 
naar haar lichte atelier ben opgeklom-
men en langs dikke rijen schilderijen 
op haar etages loop, sta ik oog in oog 
met de hartelijke Sanneke. We ne-
men plaats aan één van de werktafels 
in een van de twee ruimtes waar zij 
schildert, maar ook lesgeeft aan groe-
pen jongeren (10-13 jaar) en volwas-
senen, beginners en gevorderden. Ze 
geeft les in o.a. acryl- en olieverfschil-
deren en aquarel. 

Sommige jongeren volgen al vier of 
vijf jaar les bij Sanneke, waardoor hun 
talent, creativiteit en verbeeldings-
kracht tot ontwikkeling komt. Ook als 
een resultaat misschien minder mooi 

Gerdi Wind zij zich uiteindelijk vestigen in haar 
huidige atelierwoning, waar zij ook 
les kon geven.

Kleurig en stoer
Als je haar werk eenmaal hebt gezien 
herken je het later meteen, de kleu-
rige vlakken en de sterke lijnen laten 
haar handschrift duidelijk zien. Haar 
voorliefde gaat uit naar het landschap, 
maar ze heeft ook enorme bloemen of 
prachtige vrouwen geschilderd. Ook 
in het scheppen van kunst is ze een 
avontuurlijk persoon. Graag onder-
zoekt en probeert ze alle (nieuwe) 
materialen uit, hierdoor heeft ze een 
enorme materiaalkennis, tevens is 
haar kennis van de verschillende 
technieken bijzonder breed.

In 2017 heeft Sanneke veel geëxpo-
seerd. Tot eind december hangen haar 
schilderijen in de duotentoonstellling 
“Abstracte Landschappen” in het An-
toni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. 
Werk van haar cursisten wordt in 
maart en april 2019 tentoongesteld in 
de OBA in Ouderkerk aan de Amstel. 
Op haar website www.artstudiosan-
neke.com en op facebook vind u in-
formatie over exposities, lessen en 
links.  Afbeeldingen van haar werk 
vindt u op Instagram (#sannekesab-
baisabel en van cursisten op  #artstu-
diosannekegriepink). 
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Sanneke Griepink

TAI CHI CH’UAN LES IN BUITENVELDERT BINNENHOF
GRATIS PROEFLES

iedere woensdag 20.00 t/m 21.00 uur
de ingang is op de Van Lleijenberghlaan kant

rond 30 meters van Mobilis Fitness 
aan de linker kant van Gelderhof II, Nr. 2 4

de tekst INGANG GYMZAAL bevindt zich op de glazen deur
                                           web site: www.neigong.nl
                                            e mail: info@neigong.nl

                                      tel: 0644488892

BODY & MIND FITNESS  
CHINESE MEESTER DAN-QIU SHI 

zorgen voor een optimale communi-
catie met de bewoners. Een van de 
voor de hand liggende maatregelen is 
dat de noord-zuid routes niet allemaal 
tegelijk worden afgesloten. Het zou 
ook helpen als wordt aangegeven hoe 
lang de omleiding gaat duren. 

Woningen
De bouw van woningen in het cen-
trale deel van Zuidas nadert zijn 
voltooiing, maar op de Kop Zuidas 
wordt nog veel gebouwd. De wonin-
gen worden geleidelijk opgeleverd 
om filevorming van verhuiswagens 
te voorkómen. Het aantal bewoners 
zal snel toenemen en dat zal vooral in 
de weekenden bijdragen aan het voor 
een Amsterdamse wijk zo noodzake-
lijke stadsgewoel. 
Voor de nieuwe bewoners is het no-
dig dat ze tijdig op de hoogte worden 
gesteld van de aanwezige of nog te 
bouwen voorzieningen, zoals winkels 
en scholen.



 

 

AGENDA JANUARI 
 

Maandag
In de Paarse Stoel op 7 januari 
10.00 – 12.15 uur en 13.00 – 15.15 uur. Sabine’s Haarverzorging knipt 

en/of föhnt dames en heren. € 6 per behandeling. Aanmelden: info@

hvdwbuitenveldert.nl o.v.v. de datum of telefonisch: 06 8794 2557.

Burenlunch / bijzondere fietsen testen op 7 januari 
12.00-14.00 uur. Kosten € 4. Aanmelden t/m 4 januari 2019 op 020-

644 99 36. Info: info@hvdwbuitenveldert.nl.  

Vanaf 13.30 uur kunt u met de Bike Brothers gratis uw 

fiets(veiligheids)kennis en -vaardigheden testen op bijzondere fietsen 

waarmee u lekker lang zeker op uw zadel kan blijven zitten.

Fotogroep op 9 januari 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

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

020-644 40 44 of coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl.

Kaart-maak-club  
9.30-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Info: 06-33 35 23 09 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   
Gemiddeld+Gevorderd: 15.30 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     

Karins Eetcafé op 8 januari 
17.30 -19.30 uur. Entree € 8,00. Info: info@hvdwbuitenveldert.nl, 

aanmelden: 020-644 99 36.       

Juridisch spreekuur 8 januari 
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.

Grand Stand Classickoor op 8 en 22 januari 
20.00 - 22.00 uur. Info: www.zingenisheerlijk.nl of  

zingenisheerlijk@planet.nl. 

Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid op   
8 en 22 januari  
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,  

homogroep.blogspot.nl

Sjoelen op 8 en 22 januari 
14.00 - 16.00 uur. Entree: € 2,50 per keer incl. koffie/thee.  

Info: 020 – 644 99 36, info@hvdwbuitenveldert.nl.

Het Literair café op 15 januari 
19.30-21.30 uur. Inwoners van Amsterdam Zuid vanaf 23 jaar delen 

korte verhalen of gedichten. Gratis entree. Info en aanmelden:  

LiterairCafeBuitenveldert@gmail.com.

PC begeleiding op afspraak 
9.30-13.00 uur en 16.30-18.00 uur. Info en afspraak maken:  

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl of tel 06 33 35 23 09.

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. 

 

 

 

Zondag 6 januari:   
Nieuwjaarsbrunch  
met Brooklyn Affair   

Het nieuwe jaar wordt gestart met een heerlijke brunch. Op 
veler verzoek zorgen de musici van Brooklyn Affair wederom 
voor een gezellige zondagmiddag in het Huis van de Wijk 
Buitenveldert.   
Aanvang:  12.00 brunch | 14.00 concert 
Toegang: brunch € 8,00 | concert gratis 
Info: 020–644 99 36 

 

Zondag 13 januari:  
Movie Time!

Op zondag fijn een filmpje pakken in het Huis van de Wijk 
Buitenveldert. Lekker onderuitzakken of juist op het puntje van 
uw stoel zitten: het witte doek neemt u altijd even mee naar 
een andere wereld. Voorafgaand aan de voorstelling serveren 
we een heerlijke pannenkoek.  
Film: Tommy and the Wildcat 
Een spannende familiefilm over vriendschap en overleving 
in de wildernis, in de traditie van Free Willy. De twaalfjarige 
Tommy en zijn vader verhuizen van de grote stad naar een 
klein dorpje in het noorden van Lapland. In de prachtige, 
besneeuwde wildernis heeft de lokale bevolking een jonge lynx 
gevangen voor verkoop. Tommy’s vader probeert de inwoners 
ervan te overtuigen het dier vrij te laten in een natuurreser-
vaat, maar wanneer dat mislukt, neemt Tommy het heft in 

eigen handen. Eenmaal in de vrije natuur blijkt de lynx moeilijk 
zelf te kunnen overleven. Wanneer het jonge roofdier een paar 
huisdieren uit het dorp heeft aangevallen, besluit een gemene 
stroper het bos in te gaan om het dier af te maken. Zal Tommy 
zijn geliefde lynx kunnen redden?  
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. 
Info:  020–644 99 36 of www.hvdwbuitenveldert.nl

 

Zondag 13 januari:  
Spaans vuur bij  
Musici van Morgen  
Carlos Giménez (saxofoon) en Francisco Martí (piano) bijten op 
13 januari de spits af van een nieuw jaar met klassieke mu-
ziek! De twee uit Spanje afkomstige musici vonden elkaar in 
hun virtuositeit en plezier in de composities die voor saxofoon 
en piano zijn geschreven. 
Voor dit concert spelen ze werken van César Franck, Paul 
Creston en Darius Milhaud (het bekende Scaramouche). 
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  
Info: 020 - 644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl 

Zondag 27 januari:   
La Boheme 

 
 
Na het succes van Rusalka, treedt de Dutch Opera Studio 
- onder leiding van Wiebke Göetjes - op met de opera ‘La 
Boheme’. Op zondagmiddag 27 januari om 13.30 uur zal de 
ruim twee uur durende opera plaats vinden in het Huis van de 
Wijk. De toegang is gratis maar een eigen bijdrage wordt na 
afloop op prijs gesteld.

NIEUWE ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK

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@hvdwbuitenveldert.nl, www.hvdwbuitenveldert.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



Mindfulness Yoga voor 50+ 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.

Sociaal Loket   
13.30-16.30 uur inloopspreekuur. Info: 020-255 29 16,  

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

Financieel Café Puur Zuid    
14.00-16.00 uur (inloop tot 15.30 uur). Info: 020-2359120 of 

schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

Vriendenkring 
20.00-21.00 uur. Info: Truus Engels via 020-616 26 97 of  

truusengels13@gmail.com.

Sportclub Zuid     
20.00-22.00 uur. Info: Jany van Leeuwaarde via 06-17 69 43 18 of 

mail naar janyjohn@hotmail.com.

 

Woensdag  

Culturele Uitgaansclub op 2 januari 
19.30-21.30 uur. Vooral voor culturele actieve 55+ inwoners van 

Zuid. Samen culturele uitjes doen, sporten, eten enz. Entree gratis. 

Info: willydeweerd@live.nl.

Computer Inloop Spreekuur op 2 en 16 januari 
10.00-12.00 uur. Gratis entree. Ook voor tablet en mobiele telefoon. 

Eigen apparaat mee is handig maar hoeft niet. Info: 020-644 99 36 

of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Buurtrestaurant Nieuwjaarsdiner op 2 januari 
17.30-19.00 uur. Inloop vanaf 16.30 uur en nazit in het café. Kosten: 

€ 8. 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: 06-2936 3137,  

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  
12.30 – 15.30 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50.  

Per paar aanmelden.

Ukelele- &gitaarles  
14.00-15.30 uur & 19.30-21.00 uur. Info: Ron Riedijk via  

rriedijk@hotmail.com.

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. 

Tai Chi Chuan 
20.00-21.00 uur. Incl. gratis proefles. Nadere info: www.neigong.nl, 

info@neigong.nl of 06-444 888 92.

Donderdag
PC begeleiding op afspraak     
9.00-10.00 uur en 16.00-18.00 uur. Info en afspraak maken:  

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

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 50+ vrouwen   
10.15-11.15 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,  

anjatimmerm@gmail.com

Fotobewerking  
10.30-12.30 uur. Kosten: € 4,50 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.

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

Sociaal Loket  
13.30-16.30 uur inloopspreekuur. Info: 020-255 29 16,  

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

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

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

Italiaans voor beginners  
16.15 – 17.15 uur. Les in rustig tempo.€ 20 / maand. Info en  

aanmelden: clara.italiaanseles@hotmail.com – telef/whatsapp:  

06-29042821, of info@hvdwbuitenveldert.nl / 020-6449936.

Olandese per Italiani / Nederlandse les voor Italianen  
Avanzati/gevorderden: 17.30 – 18.30 uur. Halfgevorderd: 18.30 

– 19.30 uur. Beginners: 19.30 – 20.30 uur. € 20 / maand/mese. 

Info en aanmelden / per informazioni: clara.italiaanseles@hotmail.

com – telef/whatsapp: 06-29042821, of info@hvdwbuitenveldert.nl / 

020-6449936.

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

06-40737471 of www.zenbuitenveldert.com.

Vrijdag  

Bingo op 4 januari 
16.00-19.00 uur. Entree: € 6,00 incl. 3 bingorondes, kopje soep  

en koffie/thee, aanmelden niet nodig. Info: 020-644 99 36 of  

info@hvdwbuitenveldert.nl.

Mini Lectores Bebés op 11 januari 
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 11 januari, Truus & Friends op 25 januari 
Muziek v.a. 16.00 uur, diner v.a. 18.00 uur. Muziek gratis, reserveren 

voor diner € 8,00 op 020 - 644 99 36. Info: info@hvdwbuitenveldert.nl.

Breng je ontbijt! -  ontmoeting voor vrouwen 
9.00-11.00 uur, door Sakina. Info via  

ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 06 26 63 52 36.

! 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.

Apple class  
11.30-13:00 uur. Kosten: € 3,50 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.  Kosten: €  5,- per maand. 

Info: 06 26 63 52 36, 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 zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

 

Het Repair Café Buitenveldert / fietscheck door Door-
trappen op 12 januari 
13.00-16.00 uur. Voor reparatie, goed advies of drankje aan de bar. 

Entree: gratis. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36 of 

repaircafebuitenveldert@gmail.com. 

Naast uw vertrouwde advies en reparatie bij het Repair Café kunt u 

terecht voor een gratis check van uw fiets of e-bike, aangeboden door 

Doortrappen.

 

Zondag
Nieuwjaarsbrunch met Brooklyn Affair op 6 januari  
Het nieuwe jaar wordt gestart met een heerlijke brunch. Op veler ver-

zoek zorgen de musici van Brooklyn Affair wederom voor een gezellige 

zondagmiddag in het Huis van de Wijk Buitenveldert. Zij spelen o.a 

ballads & bossa’s. Aanvang: 12.00 brunch | 14.00 concert. Toegang: 

brunch € 8,00; concert gratis. Reserveren en info: 020–644 99 36 of 

info@wocbuitenveldert.nl

Spaans vuur bij Musici van Morgen op 13 januari 
Carlos Giménez (saxofoon) en Francisco Martí (piano) bijten de spits 

af van een nieuw jaar met klassieke muziek! De twee uit Spanje 

afkomstige musici vonden elkaar in hun virtuositeit en plezier in de 

composities die voor saxofoon en piano zijn geschreven. Voor dit 

concert spelen ze werken van César Franck, Paul Creston en Darius 

Milhaud (het bekende Scaramouche). Aanvang 11.30 uur. Zaal open 

om 11.00 uur. Entree: € 7,50. Info: 020 - 644 99 36,  

www.hvdwbuitenveldert.nl.

Movie Time! op 13 januari 
Film: Tommy and the Wildcat 
Een spannende familiefilm over vriendschap en overleving in de wilder-

nis. 12.30 uur serveren pannenkoek, 13.30–15.30 filmvertoning. 

Entree: € 5,00 voor pannenkoek, film en consumptie. Ofwel € 4,00 voor 

film en consumptie (geen pannenkoek). Reserveren voor pannenkoek, 

uiterlijk vrijdag 11 januari 15.00 uur is vereist! Info: 020-6449936 of 

info@hvdwbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met het Mainstream Combo op  
20 januari 
Jazzy optreden met songs uit het American Song Book: ballads, bos-

sanova’s en up-tempo nummers. Bezetting: tenorsax; trompet/bugel; 

piano; drums; bas en zang. 14.00–16.30 uur. Entree: gratis. Info: 

020-6449936 of www.hvdwbuitenveldert.nl.

Opera La Boheme van de Dutch Opera Studio op  
27 januari 
Aanvang: 13.30 uur. Opera onder leiding van Wiebke Göetjes.

Perzische les 
Start 13 januari. Info: ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of  

020 46 28 480.

DAGELIJKS  
Computer/tablet lessen voor beginners 
Op alle werkdagen. Info: Dynamo 020-462 84 72 of 020-644 99 36.

Expositie ‘Hollandse landschappen’ t/m 15 april 
Expositie van fotograaf Anton Groeneschey met zijn cursisten. 

Prachtige avondluchten, molens, dromerige weilanden en natuurlijk 

heel veel waterpartijen geven een mooi beeld van ons land. En voor 

wie goed kijkt zijn de vier jaargetijden een tweede thema. Expositie te 

bezichtigen op 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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PEDICURESALON

Per 27-10-2014 VERHUISD naar: 
Koen van Oosterwijklaan 36
1181 DT Amstelveen 

Telefoon: 020 66 10 197

DIABETISCHE VOET - GEBRUIK NAT. TECHNIEK

TEVENS GEDIPLOMEERD VOETREFLEXOLOGE

nieuw!!! Schimmelnagelbehandelingen

Gediplomeerd pedicure
en manicure

Behandeling volgens afspraak - ook op zaterdag
Lid provoet

ZAALVERHUUR

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

www.hvdwbuitenveldert.nl
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

020 -  891 52 72
(ma, di, en do, 10.00 - 14.00 uur)

kinderfeestje, presentatie 
of bijeenkomst?

Huur uw zaal in het 
Huis van de Wijk Buitenveldert

Dé buurtlocatie voor al uw 
bijeenkomsten! 

Meer informatie en tarieven:

Vindt u het gezellig om met een 
klein groepje mensen activiteiten 
te bezoeken? Bent u slecht ter been 
of ziet u op tegen zelfstandig rei-
zen? 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. Als u met ons 
reist s.v.p. gepast betalen in de bus.

Let op!
Aanmelden: voor de uitjes met de 
minibus is veel belangstelling. Om de 
plaatsen zo eerlijk mogelijk te verde-
len, kunt u zich per maand voor maxi-
maal 1 uitje inschrijven. Heeft u voor 
meer uitjes belangstelling, dan plaat-
sen wij u op de wachtlijst. Wij bellen u 
zodra er een plek vrij is. 
Aanmelden: 020 – 644 99 36. 

Vrijdag 11 januari: Markt en stads-
hart, Amstelveen
Lekker zelf op zoek naar koopjes of bij 
kraampjes snuffelen naar iets van uw 
gading: het kan weer deze vrijdagoch-
tend. 

Woensdag 16 januari: Nieuwe Kerk 
Amsterdam: Het leven van Boed-
dha, de weg naar nu

Op stap met de Minibus Op Stap met de Groengrijsbus

Algemene Hulpdienst Buitenveldert

Boeddha werd in de vijfde eeuw v.Chr. 
geboren. Zijn levensfasen staan sym-
bool voor het boeddhisme en vormen 
het verhaal van de tentoonstelling: de 
geboorte, de ommekeer, de verlichting, 
de eerste leerrede en zijn overlijden. 
Entree Nieuwe Kerk: € 17,50;  stads-
pas: € 14,-; BankGiro Loterij VIP kaart, 
I Amsterdam Card en museumjaar-
kaart: € 2,50; Vrienden van de Nieuwe 
Kerk: gratis.

Woensdag 23 januari: Tropenmu-
seum Amsterdam: Cool Japan
Cool Japan brengt de wereldwijde fas-
cinatie voor Japan in beeld: van Hello 
Kitty tot Samoerai. De tentoonstel-
ling trok vorig jaar een recordaantal 
bezoekers in Museum Volkenkunde 
te Leiden, dus alle reden om zelf  een 
kijkje te gaan nemen! Entree Tropen-
museum: € 15,-;  BankGiro Loterij VIP 
kaart, Rembrandtkaart, museumjaar-
kaart, vriendenpas: gratis.

Vrijdag 18 januari
Dagtocht ‘Ontdek Delft’
De Groengrijs bus brengt u naar Delft, 
de stad die wereldberoemd is door het 
Delfts blauw aardewerk en ‘Het meis-
je met de parel’ van Johannes Vermeer. 
In Museum Prinsenhof is er de ten-
toonstelling ‘Willem van Oranje was 
hier’, waarmee een belangrijke peri-
ode uit de Nederlandse geschiedenis 
tot leven wordt gebracht. 

Hier treed je in de voetsporen van 
Willem van Oranje, die hier woonde, 
werkte en op de staatsietrappen werd 
doodgeschoten door Balthasar Ge-
rards. Voor een consumptie of lunch 
kunt u terecht in een van de vele res-
taurants en cafés. 

Heeft u al goede voornemens ge-
maakt? 

MELD U AAN ALS CHAUFFEUR 
BIJ DE ALGEMENE HULP-
DIENST BUITENVELDERT

Met uw eigen auto rijdt u buurtge-
noten naar een afspraak. U krijgt 
hiervoor een passende onkostenver-

Prijs: € 10,00 (incl. vervoer Groengrijs 
bus en Groengrijs gids)

09.50 uur: De Mirandalaan t/o ingang 
De Mirandabad
10.00 uur: Station RAI 
10.15 uur: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert: A.J. Ernststraat 112 
10.30 uur: Menno Simonshuis, 
Noordhollandstraat 17A 

Vertrek Delft: 16.00 uur
Terug in Amsterdam: 17.00 – 17.30 
uur

Voor informatie en reserveringen: 
www.groengrijs.com. Geen internet? 
Bel 06-45729511 (alleen op werkda-
gen tussen 13.00 en 16.00 uur).

goeding en heel veel waardering van 
onze cliënten.

Voor informatie en aanmelden:
Algemene Hulpdienst Buitenveldert    
Huis van de Wijk
Tel: 020-6447113
of mail: 
coordinator@
hulpdienstbuitenveldert.nl 

Delft

Amsterdammer  
van het Jaar 2018

Een Swingende Zondagmiddag 

Tien Amsterdammers strijden om de 
titel Amsterdammer van het Jaar 2018.
Eric Junge is een van hen. Eric is de op-
richter van de Vereniging Groengrijs-
bus. Met de Groengrijsbus bezorgt hij 
eenzame ouderen, mensen met een 
lichamelijke beperking en mensen van 
alle leeftijden met een krap budget een 
onvergetelijke dagtocht.

Vanaf 2 januari kunt u, tot en met 19 ja-
nuari, op de kandidaten en dus op Eric 
Junge stemmen via 
www.amsterdammervanhetjaar.nl. 

Op zondag 20 januari wordt de win-
naar in de Stadsschouwburg onthuld 
met de prijsuitreiking door burgemees-
ter Femke Halsema.

Afgelopen zondag twee december or-
ganiseerde het Huis van de Wijk een 
“Tribute to Eddy Sanchez” event. Het 
concert, opgezet en voorbereid door 
enkele vrijwilligers van het WOCB, 
werd gegeven door een aantal musici 
die nog met Eddy hebben gespeeld en 
stond onder leiding van Jean-Louis 
van Dam.

De Theaterzaal van het Huis van de 
Wijk was sfeervol ingericht als een 
soort Jazzclub waar de ruim 100 be-
zoekers zich direct thuis voelden. Het 
orkest speelde een flink aantal num-
mers uit het American Songbook en 
de stemming zat er direct al zo goed in 
dat de dansvloer vrijwel onmiddellijk 
in gebruik werd genomen. Met name 
de 87-jarige bassist Evert Braumuller, 
die ooit deel uit maakte van het Max 

Woiski orkest, zorgde er met zijn ge-
bronsde stem voor dat bijna het vol-
tallige publiek op de dansvloer stond 
te swingen.  De dochter van Eddy 
Sanchez, Conchita en haar echtge-Eric Junge 

noot waren als eregasten aanwezig. 
Mensen die misschien wel eens den-
ken dat er in Buitenveldert weinig of 
niets gebeurt, hebben deze zondag-
middag ongelijk gekregen. 
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