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Een lief kind
 

Buiten adem van een wandeling bij wind-

kracht negen kom ik aan bij de tandarts. 

‘Ze is er nog niet,’ zegt de assistente. 

Ze heeft knalrode wangen waartegen het 

wit van haar ogen zich scherp aftekent. 

Maakt ze zich misschien zorgen over 

de tandarts, die in deze beukende storm 

een patiënt met kiespijn is gaan helpen, 

die vastzit in een tram op het Wetering-

circuit, die alleen nog maar rondjes kan 

rijden, omdat de bovenleiding verderop is 

weggestormd?

In een rondjes rijdende tram kun je lijden 

aan hevige kiespijn. Jaren geleden kreeg 

ik altijd kiespijn als de tram het Wete-

ringcircuit opreed. Heeft de tandarts haar 

mondspiegeltjes, haakjes en  tangetjes in 

een tas gesmeten en is ze op de fiets naar 

haar patiënt geijld? De wangen van de 

assistente zijn nog steeds knalrood. Het 

is een jong kind met een lief gezicht. Ik 

volg een telefoongesprek, dat ze voert. De 

beller wil dat de tandarts naar zijn huis 

komt, hij heeft kiespijn. 

Zelf heeft hij geen tandarts. Het lieve kind 

tracht de man met zachte stem te wijzen 

op een praktijk in het Centrum, die men-

sen helpt zonder tandarts. Tevergeefs, de 

man zanikt door. Hij blijft vragen of hij 

niet naar de praktijk mag komen. Het 

meisje antwoordt zoetjes, dat het niet kan 

en herhaalt de verwijzing naar de praktijk 

in het Centrum. 

‘Lastig?’ vraag ik als ze de telefoon neer-

legt. ‘Hij heeft al twee keer gebeld,’ zucht 

ze. Ik leef met haar mee. De deur breekt 

open, de tandarts waait naar binnen.

‘Sorry, het was zo druk.’

Ik ben allang blij met haar komst. Als ik 

na mijn behandeling langs de assistente 

komt, vertelt ze me dat de man weer heeft 

gebeld. Hij zal nog vaker bellen naar zo’n 

lief kind, denk ik en duik de storm in. 

 
Julius

COLUMN

De Erfpachtpartij heeft voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
maart onderdak gevonden bij het 
CDA. 
 
Volgens Koen de Lange van de SEBA 
heeft het CDA zich in het recente 
verleden als enige partij consequent 
ingezet voor een eerlijk systeem van 
erfpacht in Amsterdam. Door samen 
te werken met het CDA staat de 
Erfpachtpartij sterker. VVD en D66 
hadden bij eerdere verkiezingen een 
eerlijk en betaalbaar systeem beloofd 

Voor erfpachters is er de Erfpachtpartij  
maar het resultaat van hun inspan-
ning is niet eerlijk en onbetaalbaar. 
Maar wij zijn niet gedoemd om onder 
zo’n systeem verder te leven. 

Eerlijke erfpacht is een keuze. 
Het CDA laat op http://www.eerlijke-
erfpacht.nl een alternatieve rekentool 
zien aan de hand waarvan u kan zien 
wat het mag kosten om op een eer-
lijke manier de erfpacht af te kopen. 
Door deze uitkomst te vergelijken 
met wat er uit komt als u de reken-
tool van de gemeente hanteert ziet u 
in een klap welke financiële schade u 
leidt door het nieuwe erfpachtstelsel.
De verkiezingsprogramma’s van de 

U kiest in maart de stadsdeelcommissie Zuid  

Op 21 maart zijn er niet alleen ver-
kiezingen voor de gemeenteraad 
maar ook voor de stadsdeelcom-
missie van Zuid. 
 
De stadsdeelcommissie komt in de 
plaats van de huidige bestuurscom-
missie. In die commissie waren zo-
wel de leden als de drie leden van 
het dagelijks bestuur door de burgers 
van het stadsdeel gekozen. Maar dat 
leidde volgens de kenners tot te veel 
bestuurlijke drukte en een hoop ge-
doe door onvoldoende afgrenzing 
van taken en bevoegdheden van de 
gemeenteraad (de centrale stad) en 
de bestuurscommissies (de stadsde-
len). In plaats van het aanpakken van 
dat probleem koos het stadsbestuur 
er voor de bestuurscommissie in elk 
stadsdeel af te schaffen en te vervan-
gen door een adviescommissie en drie 
door B&W benoemde bestuurders. 
Ambtenaren dus. De stadsdeelcom-
missie bestuurt niet maar adviseert 
de drie besturende ambtenaren, ge-
vraagd en ongevraagd.

Tegenspel
We kunnen in maart dus niet langer 
het dagelijks bestuur van ons stads-
deel kiezen. Hoewel deze bestuur-
ders vast oog zullen hebben voor de 
belangen van de bewoners van het 
stadsdeel zullen zij in de eerste plaats 
luisteren naar de opdrachten die ze 
uit de Stopera krijgen. We zullen om 
die bestuurders tegenspel te bieden 
moeten zorgen voor een sterke stads-
deelcommissie. 
Als een stadsdeelcommissie in goed 
overleg tot een advies komt dat ver-
volgens door de bestuurders wordt 
genegeerd kan de commissie dat 
onderwerp op de agenda van de ge-

meenteraad plaatsen en dan hebben 
de bestuurders iets uit te leggen. De 
stadsdeelcommissie heeft geen bud-
getbevoegdheid maar is daarmee niet 
per se machteloos. Maar lukt het de 
stadsdeelcommissie niet om op be-
langrijke punten op een lijn te komen 
dan is het een tandeloze tijger.

Voldoende burgers?
De stadsdeelcommissie van Zuid be-
staat uit 15 leden waarvan 4 leden 
uit Buitenveldert/Zuidas. De Pijp/
Rivierenbuurt moet het doen met 6 
leden en Oud-Zuid met 5 leden. Het 
dagelijks bestuur, de drie aangestelde 
ambtenaren, vergadert in principe elk 
maand twee maal met de stadsdeel-
commissie. Aanvankelijk wat het de 
bedoeling dat in de stadsdeelcommis-
sie direct gekozen burgers uit de wijk 
een prominente rol zouden spelen 
maar later besloot de gemeenteraad 

Hans Wamsteeker

overige partijen bieden weinig tot 
geen houvast op dit dossier. Mocht u 
wel op de Erfpachtpartij willen stem-
men maar niet op het CDA dan kan 
dat, want alle CDA-kandidaten met 
een even nummer zijn SEBA mensen. 
Wilt u alle argumenten rond de erf-
pachtkwestie nog eens op een rij ga 
dan naar de site van SEBA: 
www.erfpachtinamsterdam.nl. 

Op deze site kunt u ook de toelich-
ting zien op de voorgenomen claim-
procedure van het advocatenkantoor 
Corten de Geer Advocaten met het 
formulier om u aan te melden.

het accent te verleggen naar de po-
litieke partijen. In de stadsdeelcom-
missie zullen de gekozen leden van 
de politieke partijen de eerste viool 
spelen. We hopen dat voldoende bur-
gers, als persoon of als groepering, de 
energie op hebben kunnen brengen 
om zich, met 10 steunverklaringen, als 
kandidaat op te werpen. Zij moeten 
zelf campagne voeren maar krijgen 
daarbij steun van het stadsdeel.
Het is bij deze verkiezingen dus aan 

de burgers van Buitenveldert/Zuidas 
om goed op te letten wie zij kiezen 
als leden van de adviserende stads-
deelcommissie. Als dat een groep 
mensen met pit en ambitie wordt kan 
de commissie goed samenspel en te-
genspel bieden aan het dagelijks be-
stuur. Vervolgens zal de wijk goed in 
de gaten moeten houden of deze ge-
kozen leden zich in de praktijk goed 
oriënteren in de wijk en de wijk breed 
vertegenwoordigen.

Op de hoogte blijven van de acti-

viteiten in het Huis van de Wijk?

Volg ons op Facebook! Typ in de zoekbalk  

van Facebook:  

@huisvandewijkbuitenveldert

Hans Wamsteeker

Amsterdamse Woon- en Erfpachtpartij
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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.wocbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op  
dinsdag 27 maart 2018. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
12 maart voor 17.00 uur.

Wij bezorgen bij u thuis

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

COMMENTAAR UIT DE WIJK

In deze rubriek kunnen brieven of de-
len 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 ge-
beurt of dat invloed heeft op het wo-
nen/werken in Buitenveldert? Of dat 

nou gaat om kinderen, kerosinedam-
pen,  jongeren, opheffen haltes of an-
dere 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 re-
dactie bepaalt of tot plaatsing wordt 
overgegaan en behoudt zich het recht 
voor om bijdragen in te korten.

Sluiting slagerij Arie van de Raa

Het wordt tijd dat we eens paal en perk 
stellen aan de grootheidswaanzin van 
de Kroonenberg groep. Deze winke-
liersvereniging heeft veel te veel macht 
ten koste van de kleine ondernemers. 
Het leek zo mooi, de renovatie van het 
Gelderlandplein. Maar het wordt alleen 
maar meer elitair, en grote ketens die de 
boventoon voeren. De een na de andere 
leuke kleinere winkel verdwijnt en het 
wordt er niet gezelliger op. Zeven dagen 
in de week verplicht open en krankzin-
nige huren, het wordt tijd dat er een halt 
wordt toegeroepen en dat de macht ver-
mindert van deze arrogante club.

Mevr. A. Bruens

Gesloten bakken

Graag wil ik reageren op de open vuil-
nisbakken.
Het commentaar van M Elward zou ik 
graag aanvullen met de vraag waar-
om er geen gesloten bakken worden 
neergezet zoals er bijvoorbeeld een 
staat bij de OBA en het Partycentrum 
op de A.J. Ernststraat. Behalve kraaien 
en meeuwen zouden we daarmee ook 
verminderde last van ratten hebben 
en natuurlijk van het vele zwerfvuil.

Mevr. A. Bruens

Appartement op de Bruynzeellocatie

Naar aanleiding van twee eerder ver-
schenen artikelen betreffende het 
nieuw te bouwen appartement op de 
Bruynzeellocatie, wil ik u en de be-
woners onder de Buitenveldertbaan 
graag van het volgende op de hoogte 

Brieven

stellen. Schiphol heeft een app gelan-
ceerd op 8 januari jl. Met deze app 
is het mogelijk om te zien op welke 
hoogte een vliegtuig overvliegt. Om-
dat ik zelf op een afstand van 50 meter 
van het te bouwen (75 meter hoge!!) 
appartement woon, en omdat ik weet 
dat de vliegtuigen heel laag overko-
men, heb ik de locatie ingesteld in 
de app, en vervolgens de dalende en 
startende vliegtuigen gevolgd. Ik ben 
hierbij tot de conclusie gekomen dat 
de gemiddelde hoogte van dalen bo-
ven het nieuwe appartement +/- 250 
meter bedraagt (kan ook minder zijn) 
en de gemiddelde starthoogte +/- 375 
meter. De meters worden per 125 me-
ter weergegeven. Er is hier geen spra-
ke van een incident, dit is standaard 
en kan door ieder nagekeken worden 
door de app te installeren op laptop, 
telefoon of tablet. Ik maak mij zorgen 
over de veiligheid van mijzelf en mijn 
medebewoners, wanneer een gebouw 
van 75 meter hoogte wordt neergezet 
bij 250 meter laagvliegende vliegtui-
gen en ik begrijp niet dat hier een ver-
gunning voor afgegeven is. 

M. Brouwer

In Memoriam Nico van Hasselt, 
huisarts in Buitenveldert (19-2-1924 / 14-2-2018)

CIRCL Verkiezingsspecial

De toekomst van de Zuidas

Wat voor Zuidas zijn we aan het bouwen?

In het interactieve programma gaat u in gesprek met :
Zuidas, Green Business Club Zuidas, Cyclespace, VVD, D66, SP,  

Groen Links en PvdA

Aanmelden kan via de website van Circl en het is gratis   
https://circl.nl/programma/circl-verkiezingsspecial

CIRCL
Gustav Mahlerplein 10

Nico van Hasselt, ruim zestig jaar 
huisarts in Buitenveldert, is op 
93-jarige leeftijd, in het harnas, 
overleden. 
Hij vestigde zich in 1959 als huis-
arts in Buitenveldert. Hij was de 
oudste nog werkende huisarts van 
Nederland. 

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
☺

Behalve de kandidaten die u op pagina 3 ziet zijn er nog twee partijen:

• Lijst 21 SAMEN,  Samen Alle Mensen Eén Nederland    Y.K. Ng

• Lijst 32 blanco A.Deekman

Kandidaten voor de stadsdeelcommissie voor Buitenveldert

Ondanks zijn hoge leeftijd had hij 
jaarlijks duizenden contacten met 
patiënten en ging hij dagelijks voor 
huisbezoeken op pad, zonder vakan-
tie te houden. Dokter van Hasselt 
werd in de praktijk bijgestaan door 
zijn vitale echtgenote, die Johanni-
terzuster was en dokters- en apothe-
kersassistente. In juli 2016 vierde hij 
dat hij zestig jaar in het vak zat.
Recent nog werd de documentaire 
‘De Hoeder’ van Joost van der Wiel, 
die in 2016 werd gemaakt, op NPO 
1 uitgezonden. In september van dat 
jaar kwam de biografie over hem, 
‘Opgeven…Nee dus’, geschreven 

door Estella Heesen, op de markt.  Op 
zijn 65ste kreeg Van Hasselt van het 
ziekenfonds te horen dat hij moest 
stoppen als huisarts, maar hij wei-
gerde dat omdat voor hem wel of niet 
werken geen keuze is. Geneeskunde 
was voor hem een manier van leven. 
Hij vocht het besluit aan tot aan de 
Commissie Gelijke Behandeling. Die 
gaf hem in 2005 gelijk omdat leef-
tijdsdiscriminatie niet toegestaan is, 
waarna de leeftijdsgrens voor huis-
artsen werd afgeschaft. Intussen was 
hij gewoon doorgegaan met het werk 
voor zijn patiënten en betaalde hij de 
medicijnen die niet vergoed werden 
uit eigen zak. Hij zat tijdens de oor-
log in het verzet maar werd verraden 
en opgepakt. In Utrecht deelde hij, 

als ter dood veroordeelde, de cel met 
een arts. Hij nam zich voor om als hij 
nog ooit uit die cel zou komen huis-
arts zou worden. Hij heeft zich keurig 
gehouden aan de belofte die hij zich 
zelf had gedaan.

Hij is jarenlang lid geweest van de 
Wijkraad van het Wijkontmoetings-
centrum Buitenveldert en was lid 
van de commissie Zorg van het Wijk-
ontmoetingscentrum Buitenveldert. 
Voor de verkiezingen van maart 2018 
aanstaande stond hij op de kandida-
tenlijst van de VVD voor het lidmaat-
schap van de Stadsdeelraad. Old sol-
diers never die ……

Hans Wamsteeker 
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Nico van Hasselt

Woensdag 7 maart 17.15 uur

Woensdag 7 maart, 17.15 uur
CIRCL Verkiezingsspecial
De toekomst van de Zuidas
Wat voor een Zuidas zijn we aan het bouwen?
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Paul Slettenhaar

De rol van de stadsdelen is na de 
verkiezingen veranderd. Toch blijf ik 
een grote meerwaarde zien voor de 
stadsdeelcommissie als direct gekozen 
bestuurslaag, dicht bij bewoners en 
ondernemers. Buitenveldert-Zuidas is 
een geweldig gebied. Veilig, groen, veel 
winkels en bereikbaar. Bijvoorbeeld 
met de nieuwe buurtbus samen met 
het Gelderlandplein. Goed voor oude-
ren en steeds meer voor jonge gezin-
nen. Dat moet zo blijven. 

Ronnie Eisenmann

Voor mij is Buitenveldert zo bijzonder 
omdat ik hier geboren en getogen ben 
en ik de wijk heb zien groeien. De ko-
mende 4 jaren zet ik mij weer graag en 
met volle energie in voor de belangen 
van de bewoners en ondernemers. Vei-
ligheid, bereikbaarheid en bewoon-
baarheid 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 schep-
je bovenop te doen. 

Roos Kistemaker

Als geboren en getogen Amsterdam-
se en arts in opleiding hecht ik grote 
waarde aan zorg en welzijn in de wijk. 
Er moet meer aandacht zijn voor een-
zaamheid onder ouderen en voor goe-
de thuiszorg. Lege kantoorpanden in 
de wijk kunnen creatieve vrijplaatsen 
worden of worden omgebouwd tot 
woningen. De Noord-Zuidlijn moet 
ook ’s nachts rijden zodat Zuidas en 
Buitenveldert ook in de late avond of 
vroege ochtend bereikbaar worden. 
www.facebook.com/GroenLinksZuid

Ruben Vis

Voor mij is Buitenveldert zo bijzonder 
omdat het een dynamische buurt is, 
met prachtig groen en een hoog woon-
comfort waarin je woningen vindt 
van alle soorten en maten. De ligging 
van onze buurt is ook een pre: tussen 
groene Amstelscheg en Amsterdamse 
Bos, aan de weg naar Schiphol, en bij 
een treinstation met doorlopend ver-
trekkende treinen. Voor die buurt en 
zijn bewoners wil ik mij als VVD-er 
vanzelfsprekend inzetten.

Arend van Vuren

Ik woon sinds een aantal jaren in Bui-
tenveldert en ik wil me graag actief in-
zetten voor deze wijk. Ik wil vergroe-
nen, verduurzamen en vernieuwen. 
De Zuidas moet groener en de parken 
in Buitenveldert kunnen aantrekke-
lijker worden gemaakt. Er moet meer 
ruimte komen voor bewonersinitia-
tieven, zoals voor de opwekking van 
zonne-energie op daken en buurttui-
nen. Ook van buurtbudgetten moet 
eens serieus werk gemaakt worden. 
www.amsterdamzuid.groenlinks.nl 
agvanvuren@gmail.com 

Ans Bakker-ten Hagen

Het is een voorrecht lijstduwer te zijn 
voor de Partij van de Arbeid in Buiten-
veldert. Tien jaar ervaring als wijkwet-
houder. En luisteren naar jongeren!
Het stadsdeel bestuur realiseerde 
o.a.: de aanbouw van liften bij gale-
rij-woningen, het welkom heten van 
Beth Shalom, het ontwikkelen van 
het Multi-Functioneel Centrum, het 
financieel steunen van bewoners ini-
tiatieven enz.
Veelal op voorstel van de PvdA, de 
partij met hart voor Buitenveldert waar 
ook mijn hart ligt! 

Angelo Verhoeven

Met Buitenveldert zuidelijk en noor-
delijk 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 uitdagin-
gen samen aangaan? Ik zoek hierbij 
de verbinding op en voor D66 is dat 
de uitdaging waar wij gezien het toe-
komstperspectief van Zuidas graag 
met alle bewoners over in gesprek 
gaan in het belang van het hele zuide-
lijke deel van de stad.

Carlien Groeneweg

Ik woon sinds 2010 met veel plezier in 
Buitenveldert, een fijne buurt met veel 
groen. In het steeds veranderende po-
litieke stelsel is het voor buurtbewo-
ners steeds lastiger om hun stem te la-
ten horen aan het stadsbestuur. Ik wil 
een verbinder zijn tussen de buurt en 
de Stopera. Een speerpunt is voor mij 
het openbaar vervoer. Buitenveldert 
verdient meer trams en bussen. Zowel 
binnen de buurt als richting station 
Rai en Zuid. 
carlien@groenlinksamsterdam.nl 

Charlotte Sohbtvza

Toen ik naar Nederland kwam, heb ik 
de taal geleerd en daarna mijn HAVO 
diploma gehaald om HBO-recht te 
kunnen studeren. Dat heb ik afgerond.
Ik werk in Amstelveen en doe een 
parttime masterstudie. Ik neem ver-
antwoordelijkheid voor mijzelf en ook 
voor anderen. Ik geloof in mijn buurt, 
Buitenveldert. Waar echte gemeen-
schapszin is. Ik vind dat mensen ver-
antwoordelijk zijn voor zichzelf, maar 
we moeten elkaar helpen en goede 
buren zijn.  

Ellen van den Bogert

Buitenveldert/Zuidas is een fijne, 
groene wijk om te wonen en dat moet 
zo blijven.  Ik wil mij als stadsdeel-
commissielid inzetten voor: • Betaal-
bare en toegankelijke woningen, ook 
voor gezinnen en ouderen. • Schone 
straten. • Minder eenzaamheid. 
Daarmee ben ik al actief in de werk-
groep Ouderenvriendelijk Buitenvel-
dert en in de Stedelijke Wmo-Advies-
raad. Stem  21 maart op  Ellen van den 
Bogert, gepensioneerd maar passie en 
ambities zijn niet met pensioen! 
ellenvandenbogert@live.nl 
020-6758949

Kandidaten Verkiezingen stadsdeelcommissie Zuid       

Gerrit Duits

Ik ben oud-werknemer van de Zuidas, 
en met veel liefde een huidige bewo-
ner van Buitenveldert en Amsterdam 
Zuid. Onze buurt ligt midden in de 
wereld. Een groot deel van onze buren 
is hier komen wonen als expat of uit-
wisselingsstudent. Ook in onze buurt 
hebben we plek voor kleinschalige 
vluchtelingenopvang, voor mensen 
die in hun thuisland niet kunnen blij-
ven. Verder mag Amsterdam geen vil-
lawijk worden, waar Amsterdammers 
zich niet meer thuis voelen. 
www.facebook.com/GroenLinksZuid  
 

Keren Hirsch

Ik ben 32 jaar en woon al praktisch 
mijn hele leven met heel veel plezier 
in het mooie Buitenveldert. Buiten-
veldert/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 inzet-
ten voor de buurt die mij mede heeft 
gemaakt tot wie ik nu ben. 
kerenhirsch@hotmail.com

Kune Burgers

Voor mij is Buitenveldert zo bijzonder 
omdat ik er samen met mijn vrouw en 
kinderen heel prettig woon. Wij ge-
nieten van de vele groene parken, de 
speeltuinen, de sportfaciliteiten en het 
ruime aanbod aan winkels. Ik wil me 
graag voor Buitenveldert inzetten om 
de verkeersveiligheid te bevorderen, 
om het zwerfvuil te verminderen, om 
woninginbraken op de kaart te zet-
ten. Kortom, Buitenveldert moet een 
prettige leefomgeving zijn voor jong 
& oud. 

Nico van Hasselt
In Memoriam

Voor mij is Buitenveldert zo bijzonder 
omdat ik het vanaf de eerste dag heb 
zien groeien en bloeien. Van een verla-
ten stuk poldergebied naar een brui-
send deel van onze hoofdstad. Ik ben 
er trots op dat ik nog steeds actief mag 
zijn als huisarts in Buitenveldert waar 
zovelen met veel leef-genot woonach-
tig zijn.

Nijs Keppel

Buitenveldert is een mooi stadsdeel 
met veel groen. Maar ook met te wei-
nig veilige fietspaden, tekortschietend 
openbaar vervoer en soms geluids-
overlast door Schiphol. Veel ouderen 
ervaren eenzaamheid en er bestaat ook 
verborgen armoede. Ik ga werken aan 
het verbinden van verschillende leef-
tijdsgroepen en het bieden van hulp 
aan buurtgenoten die dat qua inko-
men, gezondheid en eenzaamheid no-
dig hebben. Ook maak ik me sterk voor 
betaalbare woningen, gevarieerd groen, 
veilige fietspaden, minder geluidsover-
last en beter openbaar vervoer.
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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: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

De Algemene Hulpdienst Buitenvel-
dert biedt vooral praktische en een-
voudige hulp aan bewoners van Bui-
tenveldert. 

Voor onze Meldpost zoeken we een 
vrijwilliger voor de vrijdagochtend van 
9.30-12.30 uur. Werkzaamheden zijn 
het aannemen van de aanvragen per 
telefoon, de juiste vrijwilliger aan de 
aanvraag koppelen en dit verwer-
ken in een eenvoudig administratie- 
systeem. Per ochtend zijn er 2 mede-
werkers op de meldpost. Zij worden 
ondersteund door de coördinator. 

Wij vragen: 
Een vriendelijke, behulpzame bena-
dering, een duidelijke telefoonstem en 
redelijk kunnen omgaan met de com-
puter. 1x per 2 weken vindt er overleg 
plaats met het hele team op donder-
dag van 9-10 uur. Uw aanwezigheid 
wordt hierbij op prijs gesteld. 
Wij bieden: een gezellige werksfeer, 
een kleine vergoeding en veel waar-
dering door onze cliënten. 

Voor informatie: 
Algemene Hulpdienst Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112, 1082LP Amster-
dam. Marianne Versteeg en Pauline 
Mulder, algemeen coördinatoren. Tel: 
020-6447113 of coordinator@hulp-
dienstbuitenveldert.nl

Correcte mailadres: 
buitenveldertwest@
buurtzorgnederland.com
06-83800002, dagelijks bereikbaar 
tussen 13:00-14:00.  

Uitdagend 
vrijwilligerswerk 
aangeboden

Buurtzorg 
Buitenveldert 
West

Programma 
v/d 

Kerken

Thomaskerk 
Prinses Irenestraat 36, telefoon: 673 81 71
www.thomaskerk.nl
Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur:
4 maart    -  Ds. E.J. de Wijer 
11 maart  -  Ds. E.J. de Wijer
18 maart  -  Ds. R.J. van Zwieten
25 maart  -  Ds. E.J. de Wijer, Palmpasen, Boekentafel 
29 maart  -  19.30 uur - Ds. E.J. de Wijer, 
                    Witte Donderdag, Schrift & Tafel
30 maart  -  19.30 uur - Ds. E.J. de Wijer, Goede Vrijdag
31 maart  -  22.00 uur - Ds. E.J. de Wijer,
                    Paaswake in de Kapel
1 april      -  Ds. E.J. de Wijer, Paasmorgen,  
                    Feestelijke dienst voor jong en oud

ThomasBoek, ‘Wormen en engelen’ van Maarten van der 
Graaff. Donderdag 8 maart om 20.00 uur, toegang € 5,=
ThomasFilm 
Vrijdag 16 maart om 19.30 uur in het theater, 
‘The Red Turtle’ (2016), regie Michael Dudok de Wit. 
toegang € 7,50
ThomasTheater, een alternatief paasverhaal met 
Patrick Verheij & Vriends.  
Songs of and inspired by Leonard Cohen. “Passing Thru”
Zaterdag 24 maart om 20.00 uur, toegang € 15,=  
aan de kassa/ € 12,50 voorverkoop incl. pauzedrankje.
ThomasLunchconcerten, 6 maart Amuse Oreille en 20 
maart Mader & Papandreopoulo. Aanvang 12.30 uur in 
de kerkzaal. www.thomasopen.nl

Pelgrimskerk 
Van Boshuizenstraat 560 
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu
Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur,                                                                                      
04-03  -  Ds. H.U. de Vries 
11-03  -  Mw. ds. M. Buitenwerf-van der Molen
18-03  -  Ds. H.U. de Vries 
25-03  -  Ds. S.H. Lanser 
28-03  -  Oec. Vesper, 19.30 uur 
29-03  -  Ds. H.U. de Vries (Witte Donderdag, 19.30 uur)
30-03  -  Ds. H.U. de Vries (Goede Vrijdag, 
               Cantatedienst, 19.30 uur)
31-03  -  Ds. H.U. de Vries, (Stille Zaterdag, 
               Taizéviering, 21.00 uur)
01-04  -  Ds. H.U. de Vries (Pasen) 

Parochie Amstelland, 
locatie De Goede Herder
Van Boshuizenstraat 420. Tel. 642 0843. Dit is ook het 
telefoonnummer van pastor Kint. Website: www.goedeher-
deramsterdam.nl
Op zondag begint de viering om 10.30 uur. De viering of 
een woord-, gebed- en communieviering. 
04-03   -  Pastor A. Bakker                                                    
11-03   -  Pastor M. Schneeberger                    
18-03   -  Pastor A. Bakker
25-03   -  Pastor Ph. Kint
29-03   -  Pastor A. Koot (Witte Donderdag,19.30 uur)
30-03   -  Pastor Ph. Kint (Kruisweg, 15 uur)
30-03   -  Pastor A. Koot (Goede Vrijdag, 19.30 uur)
31-03   -  Pastor A. Koot en Ph. Kint (Paaswake, 22.00 uur)
01-04   -  A. Koot en Ph. Kint (Pasen)

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.
Zondag 25 maart
Palmzondag, Gezinsviering met m.m.v. kinderkoor 
Prima Voce. Aanvang 10.30 uur. 

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

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.
‘Geboren worden in de geestelijke wereld’
Novalis zegt: “Als een geest sterft, wordt hij mens. Als 
een mens sterft, wordt hij geest.” Hoe kun je, vanuit 
het gezichtspunt dat het sterven een geboorteproces is, 
aankijken tegen de ontwikkelingen in onze samenleving 
aangaande het levenseinde? Lezing door Marianne de 
Nooij op zondag 4 maart, 12.00-13.00 uur.

Het eerste lustrum van Kunstgroep 
Buitenveldert is aanleiding om op 
woensdag 14 maart in het Café van 
het Huis van de Wijk weer een bijzon-
der en gezellig kunstcafé te verzor-
gen. Men kan een kleine expositie van 
werken van de kunstenaars en een 
selectie van vijf jaar posters bekijken.
Bezoekers hebben de mogelijkheid 
om een kleine creatieve workshop te 
volgen of zich te laten portretteren. 
Deelname is gratis.
Aanvang 20.00 uur, 
zaal open om 19.30 uur.

www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Kunstcafé Lustrum 

Vijf jaar geleden ontstond het idee 
van de koffieconcerten. Eén maal 
per maand zie je nu twee stromen 
mensen rondom de kerk. De ene 
groep verlaat de kerk na het kof-
fiedrinken na de kerkdienst, de 
andere groep zoekt dan juist het 
gebouw op. Naast de koffieconcer-
ten worden er tien keer per jaar 
muzikale vespers georganiseerd, 
korte middagdiensten waarbij de 
muziek centraal staat die past bij 
de tijd van het kerkelijk jaar. En af 
en toe ook grotere concerten. On-
langs nog met een Engels koor en in  
februari de Mattheüs Passion.

Het succes van de muziek in de 
Kruiskerk is mede te danken aan 
het feit dat er gewerkt wordt met 
een mix van beroepsmusici en goe-
de amateurs. Aart: sinds een aantal 
jaren werk ik samen met Bach En-
semble Amsterdam, zij komen elk 
jaar met een voorstel voor de pro-
grammering voor twee concerten. 
Paulien Kostense is dirigent bij het 

ensemble en Michiel Meijer vocal 
coach. Wat maakt de Kruiskerk 
voor hen tot een fijne plek om te 
werken? Paulien: Als we een con-
cert plannen op de zondag vragen 
we de leden van het orkest en koor 
op donderdagavond en zaterdag te 
komen repeteren. De kerk is dan 
een enorme gastvrije plek. In alle 
zalen en zaaltjes, op alle beschik-
bare plekken wordt  gemusiceerd 
en we worden als musici echt in 
de watten gelegd. Daarnaast heeft 
de kerk een geweldige akoestiek 
waardoor de muziek tot zijn recht 
komt. Als professionele musici wil-
len we altijd graag meer repetities, 
maar omdat we met amateurs wer-
ken die een gewone baan hebben, 
kunnen we niet meer tijd van hen 
vragen. Het feit dat er met ama-
teurs wordt gewerkt doet niets af 
aan de kwaliteit. Michiel: We leg-
gen de lat hoog bij de audities, er 
wordt veel van mensen gevraagd 
en er is een enorme inzet. Paulien: 

We zijn een hechte groep gewor-
den, sinds twee jaar gaan we zelfs 
samen op vakantiecursus naar de 
Bourgogne waar één van de leden 
een tweede huis heeft. Michiel: We 
hebben o.a. een concert gegeven in 
de kerk van Vezelay. 

Terug naar Amstelveen. Wat heeft 
vijf jaar muziek gedaan met de 
Kruiskerk? Aart Appelhof: We heb-
ben daar nog niet echt onderzoek 
naar gedaan. Voor veel mensen in 
Amstelveen is wel duidelijk ge-
worden dat hier veel gemusiceerd 
wordt. Hij vindt dat de kerk daar-
bij onderdeel is geworden van het 
culturele aanbod dat Amstelveen 
te bieden heeft. Maar, voegt hij er-
aan toe, we doen dit als kerk wel 
geheel op eigen kracht en zijn op 
geen enkele wijze afhankelijk van 
subsidies. Bij de vespers en koffie-
concerten is er een collecte en bij 
grote concerten zijn de entreeprij-
zen niet hoog. Muziek blijft zo voor 
veel mensen toegankelijk.

De Kruiskerk te Amstelveen kent een lange traditie van concerten. Maar sinds 
vijf jaar wordt er nog meer gemusiceerd dan voorheen. Aart Appelhof is één van de 
initiatiefnemers van de maandelijkse koffieconcerten op zondagmiddag en motor 
van de andere concerten die er in de kerk worden georganiseerd. Waar komt dit 
muzikale enthousiasme vandaan?

M U Z I E K  O P  Z O N D A G  M U Z I E K  O P  Z O N D A G  M U Z I E K  O P  Z O N D A G  M U Z I E K  O P  Z O N D A G

vl.n.r.  dirigente
Paulien Kostense,

vocal coach
Michiel Meijer en 

organisator
Aart Appelhof 

Kruiskerk, gastvrij huis 
voor muziek en musici

Kijk voor overige activiteiten in onze drie kerken op www.pga-b.nl  
Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560, Buitenveldert  
Kruiskerk, Van de Veerelaan 30a, Amstelveen 
Paaskerk, Augustinuspark 1, Amstelveen 

6300118_adv Amstelveen_190x270.indd   1 07-02-18   12:39

Foto (Gerdi Wind): kunstenaar Ziya Akman 
tekent een portret

advertentie
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Kook-
vrijwilligers 
gezocht

 in Buitenveldert

gegeven, verluchtigd met vele fraaie 
dia’s. Na een aantal jaren besloot hij 
om de leukste onderwerpen te selec-
teren. Sinds 10 jaar volgt hij met de 
onderwerpen de actualiteit en geeft 
bijvoorbeeld achtergrondinformatie 
over een interessante tentoonstelling 
in een museum of over een jubileum. 
Op deze wijze ziet men een bredere 
context dan men op de tentoonstelling 
kan vinden en komt dan ook goed be-
slagen ten ijs. 

Voorbereiding
Om de kunstwerken en monumenten 
te laten zien, maar ook om op een in-
zichtelijke manier de verbanden tus-
sen bijvoorbeeld muziek, religie en 
kunst te duiden, maakt Michel Didier 
gebruik van dia’s, waarvan hij een ar-
chief van wel 150.000 afbeeldingen 
heeft en nog steeds verzamelt. Een 
heel jaar is hij met veel enthousiasme 
bezig met het zoeken naar achter-
grondinformatie bij zijn komende 

Ik probeer de mensen iets mee te geven

Wanneer je meer van kunst en kunst-
geschiedenis te weten wilt komen, 
kan dat uitstekend in Buitenveldert. 
Kunsthistoricus en schrijver Michel 
Didier studeerde kunstgeschiedenis 
en archeologie aan de Universiteit van 
Amsterdam en geeft al 31 jaar cursus-
sen in o.a. het Huis van de Wijk. Hier-
naast verzorgt hij ook kunsthistori-
sche rondleidingen, lezingen op maat, 
schrijft wetenschappelijke en journa-
listieke artikelen, boeken en een blog 
en is gids in musea. 
In het Huis van de Wijk volgt een 
groot aantal vaste bezoekers de inte-
ressante lessen, waaronder zelfs 2 da-
mes al trouw vanaf het begin komen. 
Tweemaal per jaar is op vrijdagmor-
gen een cursus van 10 lezingen te vol-
gen, die zelfs per keer bezocht kunnen 
worden.

Tentoonstellingen en jubilea 
Net na zijn afstuderen in 1987 werd 
Michel tijdens een Open Dag in het 
BOC gevraagd om een kunstgeschie-
deniscursus te geven in Buitenvel-
dert en zo was zijn eerste betrekking 
een feit. In de beginjaren werd de 
cursus in chronologische volgorde 

Gerdi Wind cursussen in boeken en op internet, 
terwijl hij hierbij uiteraard de kennis 
van zijn studie paraat heeft. Het voor-
bereidend- en researchwerk dat van-
zelfsprekend veel tijd vergt voor 20 
nieuwe lezingen per jaar, vindt hij ze-
ker zo leuk als het lesgeven. Zijn regel 
is dat onderwerpen pas na zes jaar te-
rug komen om een zo groot mogelijke 
variatie te behouden. Natuurlijk zijn 
er ook onderwerpen en periodes die 
zijn persoonlijke voorkeur hebben, 
zoals de Gouden Eeuw, mecenaat, 
Rusland, kunst en muziek of Art Nou-
veau en Art Deco. Belangrijk vindt hij 
ook het waarom van een kunstwerk of 
het maken ervan uit te leggen, of door 
welke mecenas bepaalde kunst moge-
lijk is gemaakt. 

Onderhoudend
Naast het educatieve aspect van de 
lessen is zijn wijze van presenteren 
zeer onderhoudend te noemen. Met 
af en toe een humoristische opmer-
king of grapje wordt de stof nooit te 
zwaar en peilt Michel de reacties van 
zijn toehoorders. Enkele jaren gele-
den begeleidde hij kunstreizen naar 
o.a. Berlijn, Venetië en Rusland, maar 
door zijn drukke bezigheden zijn de 
kunstwandelingen tegenwoordig 
vooral in eigen stad en o.m. Zuidas. 
Zie zijn website: www.tijdruimte.nl of 
Instagram.
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KORTAF
Intake nieuwe leden

Kunstenaars in en rond Buitenveldert 
kunnen zich opgeven voor de intake-
avond voor het lidmaatschap bij Kunst-
groep Buitenveldert. De kunstenaars-
vereniging is een actieve groep die 
regelmatig exposeert en hiernaast ook 
andere activiteiten, zoals het kunstcafé 
en de schrijfwedstrijd, organiseert.
De intake bestaat uit een gesprek en 
het tonen van recent werk en zal vol-
gens afspraak plaatsvinden op woens-
dag 21 maart.
Informatie en opgeven: (voor 19 
maart) bij voorzitter Gerdi Wind, 
via email: gerdi_wind@hotmail.com.
www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Lustrumexpositie 
Kunstgroep Buitenveldert

Met expositie BIRDS werd in het week-
end van 3 en 4 februari onder grote 
belangstelling in buitenplaats Wester 
Amstel het eerste lustrum van de Bui-
tenveldertse kunstenaarsvereniging ge-
vierd. Schilderijen, beelden, zeefdruk, 
etsen, aquarel en meer van 19 kunste-
naars werden in de mooie expositie-
ruimte bewonderd door een groot aan-
tal enthousiaste bezoekers. 
Zaterdag opende Sebastiaan Capel 
(voorzitter Dagelijks Bestuur van stads-
deel Zuid), die de kunst een warm hart 
toedraagt, met een korte speech de ten-
toonstelling. Capel kreeg een door Ge-
rarda Demarteau gemaakte linosnede 
aangeboden door Gerdi Wind, voorzit-
ter van Kunstgroep Buitenveldert, die 
erg bij hem in de smaak viel.

Voorlezen in de boekwinkel
Schrijvers van het Literair Café Buiten-
veldert, die maandelijks bij elkaar ko-
men in het Huis van de Wijk, lezen op 
zondag 25 maart voor uit eigen werk. 
Van 15.00 uur tot 16.00 uur kunt u in de 
Amsterdamse Boekhandel op de Bui-
tenveldertselaan 170 luisteren naar po-
ezie en korte verhalen.
Voor meer informatie over het voorlezen 
in de boekwinkel zie: www.libris.nl/
de-amsterdamse-boekhandel.

Werkzaamheden A.J. Ernststraat
Vanaf maandag 5 februari tot zaterdag 
14 april 2018 wordt in de A.J. Ernst-
straat gewerkt. Het werk is nodig zo-
dat het regenwater in dit gebied beter 
en sneller kan worden afgevoerd en er 
meer ruimte ontstaat voor waterber-
ging.

Kunsthistoricus en schrijver Michel Didier

Erfpacht: er komt een 
claimprocedure 

Over de drempel: Cursus 
open contact & communicatie 

Waarom procederen? Waarom een 
claimprocedure? U leidt financiële 
schade. U betaalt veel te veel.
De gemeente moet redelijk en bil-
lijk zijn in zijn gedrag. Ze moet regels 
van goed bestuur hanteren. De ge-
meente hanteert nu cijfers, denk aan 
de buurstraatquote (BSQ), die niet uit-
gelegd worden. 

Het lijkt er wel op dat de gemeente in 
het voorstel voor de nieuwe canon en 
afkoopsom een ‘vraagprijs’ hanteert 
maar er valt niet te onderhandelen 
met de gemeente. De gemeente heeft 
een monopolie positie. Daar maakt ze 
misbruik van. Erfpachters slikken dat 
en als ze naar de rechter stappen zegt 
die dat ‘het democratisch besloten is’.

Verwacht niet meteen dat de rechters 
nu wel ‘omgaan’ want ze zullen rede-
neren dat als het zo simpel is de ge-
meente dat ook zou doen. Maar het 
is de moeite waard naar de rechter 
te stappen. Temeer daar Amsterdam 
totaal vastloopt in de procedures die 
ze in gang gezet heeft. Geen mens 
wil overstappen en wie dat toch doet 
moet maanden wachten voordat hij 
wat van de gemeente hoort.

Als er veel mensen meedoen heeft een 
rechtszaak zin en gaat Mr. Eduard de 
Geer van advocatenkantoor Corten 
De Geer Advocaten procederen. Hij 
is specialist op dit gebied. Hij kan niks 

Plaats: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
Voor wie: Iedereen is van harte wel-
kom. Aanmelden gewenst.
Kosten: € 15,-- voor de gehele cursus 
Info: Sylvia Brinkman, tel. 06-55397630 
of per mail sylvia.n.brinkman@gmail.com
Aanmelden: bij Sylvia of via mail 
info@hvdwbuitenveldert.nl
 
• Hoe leg met je met andere mensen 

gemakkelijk(er) contact
• Hoe neem je een open houding aan 

in het contact met een ander
• Hoe onderhoudt je het contact met 

bestaande contacten
• Hoe kan je eerlijk zeggen wat je wilt 

zeggen
• Hoe kom je voor jezelf op en blijf je 

in je kracht in het contact met an-
deren

• Hoe communiceer je op een fijne 
manier; onze lichaamstaal als lei-
draad

beginnen als er geen 100 deelnemers 
binnen zijn. Dat kost u € 250 euro 
ineens + 5 % van het bereikte voor-
deel in uw afkoopsom maar als u een 
rechtsbijstandsverzekering heeft kunt 
u gratis meedoen. Boven 200 deelne-
mers worden de kosten lager. 

U vindt een heldere uitleg over deze 
claimprocedure op de site 
www.cortendegeer.nl
Daar vindt u het formulier om u aan 
te melden. U kunt ook met Eduard de 
Geer bellen op 020-2621242

Wie komt ons helpen?
Wij zijn 5 vrijwilligers die eens in de 14 
dagen koken voor 25 personen.
Dit doen we in het Huis van de Wijk 
in Buitenveldert op woensdag van 
15.30-19.30 uur.

Wij zijn op zoek naar 4 vrijwilligers 
met enig kennis van koken, die samen 
koken voor 25 personen leuk vinden.
Voor meer info bel Sonja 0206463464 
of mail naar ZON53@hotmail.com

  

16 maart; 1ste   Cursusmiddag: 
13.30 uur – 15.30
Kennismaking, inventarisatie & 
oefeningen. 
Tevens doen we een aantal korte 
oefeningen.

30 maart; 2de  Cursusmiddag:
13.30 – 15.30
Het samen verdiepen van de in-
gebrachte thema’s. Hierbij valt te 
denken aan: behoefte hebben om 
meer toenadering te zoeken maar 
niet te durven, hoe word je assertie-
ver; hoe communiceer je iets zonder 
een ander te kwetsen.

13 april; 3de Cursusmiddag: 
13.30 – 15.30
We sluiten af met een middag met 
verschillende lekkere hapjes. 

Hans Wamsteeker

Foto: (Ton Huisman), Sebastiaan Capel (l.) krijgt 
kunstwerk aangeboden (r. Gerdi Wind)



 

AGENDA MAART 
 

Maandag
Burenlunch op 5 maart 
12.00-14.00 uur. Kosten 4 euro. Aanmelden t/m 3 maart via Huis van 

de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36 of info@wocbuitenveldert.nl.

Fotogroep op 12 maart 
19.30-22.00 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 19 maart 
12.00 uur. Kosten 8 euro. 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: 06-26635300 of ontmoe-

ting-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   
20 maart  
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,  

homogroep.blogspot.nl    

Grand Stand Classickoor op 6 en 20 maart 
20.00 uur. Info: www.zingenisheerlijk.nl of zingenisheerlijk@planet.nl.     

Karins Eetcafé op 13 maart 
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 13 maart 
19.30-21.30 uur. Inloop. Info: 020-644 99 36 of  

www.wocbuitenveldert.nl

Het Literair café op 20 maart 
19.30-21.30 uur. Aanmelding: LiterairCafeBuitenveldert@gmail.com. 

Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.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.   

 

Zondag 4 maart:  
Sunday Sounds met  
het Combo Muziekmenu                       
Er wordt muziek gespeeld uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70. Het zijn 
bekende Nederlands-, Frans- en Engelstalige nummers.Het 
combo heet Muziekmenu, omdat zij dát spelen wat de gasten 
graag willen horen. Op de menukaart geeft u uw muziekkeuze 
aan. Muziekmenu bestaat uit: Johan pianist, Pieter bassist, Bart 
gitarist en zang, en Coby dwarsfluitiste en zang. Entree: gratis. 
Aanvang: 14.00–16.30 uur 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 
tegenover het Gelderlandplein  
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl

 

Zaterdag 10 maart:  
Repaircafe 
Geef uw spullen een duurzaam tweede leven! Heeft u een stof-
zuiger, radio, camera. lamp of iets anders dat niet meer werkt? 
Kapotte kleding of ander textiel? Samen proberen we het te 
repareren of te kijken wat er precies kapot is, zodat u met een 
gerichte vraag naar een specialist kunt gaan. Entree: gratis 
Aanvang: 13.00 – 16.00 uur 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112, 
tegenover het Gelderlandplein 
Info: Huis van de wijk Buitenveldert, 020-644 99 36 of  
repaircafebuitenveldert@gmail.com 
 

Zondag 11 maart:  
Rommelmarkt

Snuffelen tussen tweedehands spullen voor een klein prijsje 
kan in het Huis van de Wijk Buitenveldert. Van 12.00 tot 16.00 
uur is hier een gezellige rommelmarkt. Koffie en thee is aan de 
bar verkrijgbaar. Toegang: gratis. 

Tafel huren:  € 4,00 (80 x 80 cm)of € 6,00 (120 x 80 cm) 
Aanmelden voor tafelhuur: bij het WOCB, tel 020-644 99 36 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 
tegenover het Gelderlandplein. 

Info: 020-644 99 36 of www.wocbuitenveldert.nl

Zondag 11 maart:  
Movie Time!
Op zondag fijn een filmpje pakken. Voorafgaand aan de voor-
stelling serveren we een heerlijke versgebakken pannenkoek. 
Film: Sound of Music  
Julie Andrews laat het witte doek schitteren in haar rol van 
Maria, die het klooster verlaat om gouvernante te worden van 
de zeven kinderen van een dominante weduwnaar. 
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

Zondag 18 maart:  
Sunday Sounds met  
accordionist Piet Schmidt
Op zondag 18 maart komt de accordeonist Piet Schmidt  een 
middag met heerlijke Amsterdamse meezingers, prachtige 
luisterliedjes met een lach en een traan verzorgen. 

Aanvang: 14.00–16.30 uur. Entree: gratis. 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112  
to Gelderlandplein 
Info: 020-6449936 of www.wocbuitenveldert.nl

 

Zondag 25 maart:  
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: bal-
lads, bossanova’s en up-tempo nummers.  
De bezetting is: tenorsax; trompet/bugel; piano; drums; bas 
en zang. 
Aanvang: 14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112, 
tegenover het Gelderlandplein 
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl

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@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

 

Zondag 1 april:  
Paasbrunch  
met Brooklyn Affair 
Wederom de traditionele Paasbrunch op 1 april. De musici van 
Brooklyn Affair verzorgen de muziek. Zij spelen o.a ballads & 
bossa’s.       
Aanvang: 12.00 brunch | 14.00 concert 
Entree: brunch € 8,00 - concert gratis 
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 



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  
13.00-17.00 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    
14.00-16.00 uur (inloop tot 15.30 uur). Info: 020-2359120 of 

schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

Vriendenkring (voorheen Jazzdance)    
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 7 maart 
19.30-21.30 uur. Vanaf 23 jaar. Info: initiativo@live.nl .

Computer Inloop Spreekuur op 7 en 21 maart 
10.00-12.00 uur. Gratis entree. Ook voor tablet  

en mobiele telefoon. Info: 020-644 99 36 of  

www.wocbuitenveldert.nl

Buurtrestaurant op 14 en 28 maart 
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 dins-

dag) 020-646 34 64.

Kunstcafé op 14 maart 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

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, instro-

men 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 1 en 15 maart 

20.00-22.00 uur. Info: 06-24 74 63 39/ 06-22 50 46 99,  

info@transformyourlife.nl

Brasilian Buitenveldert Mamas op 29 maart 
19.00-21.30 uur.  Maart: Organisation of your house. Info: ontmoe-

ting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 06-26 63 53 00.

PC begeleiding op afspraak     
9.00-13.00 uur en 16.00-18.00 uur. Info en afspraak maken:  

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.I

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

anjatimmerm@gmail.com     

Bridge-inloop  
12.45-16.00 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 

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.  

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

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

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

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. Info: 06-40 73 74 71 of  

www.zenbuitenveldert.com of 020-644 99 36.

Vrijdag  

Bingo op 2 maart 
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 9 maart 
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 9 maart, Truus & Friends op 30 maart 
Muziek v.a. 16.00 uur, diner v.a. 18.00 uur. Muziek gratis, reserveren 

voor diner € 8,00 op 020 - 644 99 36.

Cursus Over de drempel op 16 en 30 maart 
13.30 - 15.30 uur. Over contact maken, je uiten en voor jezelf opko-

men. Derde bijeenkomst op 13 april. Info: zie elders in deze krant en 

sylvia.n.brinkman@gmail.com of 06 - 5539 7630.

Marokkaanse theeochtend:  
Breng je ontbijt mee, 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

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 10 maart 
13.00-16.00 uur. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert  

020-644 99 36 of repaircafebuitenveldert@gmail.com 

Zondag
Sunday Sounds met het Combo Muziekmenu op  
4 maart 
14.00-16.30 uur. Toegang gratis. Info: 020-644 99 36 of  

www.wocbuitenveldert.nl

Rommelmarkt op 11 maart 
12.00 - 16.00 uur. Toegang gratis. Tafel huren? Zie elders in deze 

krant. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36,  

info@wocbuitenveldert.nl

Movie Time! op 11 maart 
Film: Sound of Music.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 accordeonist Piet Schmidt op 
18 maart 
14.00–16.30 uur. Entree: gratis. Info: 020-6449936 of  

www.wocbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met het Mainstream Combo op  
25 maart 
14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis. Info: 020-644 99 36,  

www.wocbuitenveldert.nl

Paasbrunch met Brooklyn Affair op 1 april 
12.00 uur brunch, 14.00 uur concert. Brunch 8 euro en reserveren 

vereist, concert toegang gratis. Info en reserveren voor brunch:  

020-6449936 of info@wocbuitenveldert.nl.

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 10 maart 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

8 Nieuws en informatie uit Buitenveldert /Zuidas en de Prinses Irenebuurt 

Ferry Wienneke 

‘Doe mee en blijf actief’
      

Waarom?
André Kuiters is een vrijwilliger 
die samen met Frans Hartman de 
buurt wil verbeteren en zorgen dat 
alles netjes blijft. Als er bijvoorbeeld 
weinig of geen papier op straat ligt 
hebben bewoners minder de nei-
ging om zelf iets weg te gooien. Hij 
probeert mensen die hij dagelijks 
een vaste route ziet lopen in dat 
opzicht een beetje op te voeden. In 
samenwerking met de gemeente 
wordt in Bouvigne nieuwe lage 
beplanting geplaatst en gras inge-
zaaid. Zo ontstaat meer overzicht. 
Pas nog werden lantaarnpalen 
schoon gemaakt. Het is zijn wens 

om overal halofoons in te voeren, 
waardoor bewoners kunnen zien 
wie heeft aangebeld. Spullen on-
der de trap, hoe handig ook, moe-
ten weg wegens het brandgevaar. 
Gelukkig zijn de reacties positief. 

Waar
De Kastelenbuurt, waar de eerste 
paal van Buitenveldert is geslagen 
en de eerste steen onthuld. Ge-
veltuintjes zorgen voor een opval-
lend vrolijke noot. Ze zien er te-
genwoordig verzorgd uit, dankzij 
bewoners met groene handen. De 
speeltuin bij Zuidewijn moet opge-
knapt en zou daarna geadopteerd 
kunnen worden om in goede staat 
te blijven. André heeft het plan op-
gevat om als het weer een beetje 

gaat zomeren een buurtfeest te 
organiseren, of nog beter, bewo-
ners bereid te vinden om dat zelf 
te doen. Verder denkt hij aan een 
openbare ontmoetingsplek voor 
volwassenen om de sociale sa-
menhang te bevorderen, want er is 
veel verloop en veel verjonging. De 
inrichting van de openbare ruimte 
hoort met die steeds doorgaande 
verandering mee te gaan. 

Kosten
Veel tijd, het kostbaarste wat een 
mens heeft, dus het zou prettig 
zijn als meer bewoners meedoen 
aan het vrijwilligersteam. Je leert er 
leuke mensen kennen en wordt er 
beter van.
André’s boodschap is ‘blijf actief!’ André Kuiters

Een rondvaart door de Leidse grachten.

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. 

Graag van te voren opgeven bij het 
Wijkontmoetingscentrum Buitenvel-
dert, tel. 020 – 644 99 36. 
Als u met ons reist s.v.p. gepast beta-
len in de bus.

Vrijdag 16 maart: 
Stadshart Amstelveen en markt
Een bezoek aan het winkelcentrum 
Stadshart van Amstelveen. U vindt er 
op vrijdag ook de gezellige markt op 
het plein.

Woensdag 21 maart: 
Tuincentrum Osdorp
Wat groen in huis halen of inkopen 
doen voor Pasen, het kan allemaal bij 
tuincentrum Osdorp. 

Woensdag 28 maart: Ikea
De chauffeur brengt u naar het groot-
ste woonwarenhuis van Nederland 
waar u ook leuke (paas)snuisterijen 

Op stap met de Minibus Op stap met de Groengrijsbus

vindt. Gelegenheid voor het nuttigen 
van een kopje koffie en wat lekkers is 
er natuurlijk ook.

De speeltuin aan de Imstenrade heeft 
een pingpongtafel. Op woensdag 14 
februari heeft Stadsdeelvoorzitter 
Sebastiaan Capel een eerste balletje 
geslagen. Vanaf dat moment is de tafel 
voor iedereen te gebruiken.

Buitenveldertselaan 170, Telefoon: 
020-4218324, Contact: 
info@deamsterdamseboekhandel.nl
Informatie: www.deamsterdamse-
boekhandel.nl;  www.facebook.com/
deamsterdamseboekhandel 
Hou onze website in de gaten 
voor programma aanvullingen en 
wijzigingen!
Elke dinsdag 10.00 h Kwartier voor-
lezen uit de leukste prentenboeken 
voor dreumesen en peuters

Spaanstalig voorlezen voor kinde-
ren die de Spaanse taal spreken, 10 
en 24 maart 10:45 – 11:15 h 2-5j

Wat: Boekenweek! Bijenlint
Wanneer: zaterdag 10 maart
Hoe laat: 15:00
Gratis toegang, wel inschrijven. 
Opening met auteurs: Oscar van 
den Boogaard, Erwin Mortier, Vicky 
Francken, Sytzke van Koeveringen, 
Pieter Boskma en Marcel Möring, 
bijenproducten in de verkoop, lezing 
door Naturalis: help de bij!

Voor het volledige programma van 
de Boekenweek ga naar: 
www.deamsterdamseboekhandel.nl
 

Donderdag 22 maart reizen we per 
touringcar naar Leiden. Daar gaan we 
om 13.00 uur aan boord van de over-
dekte, verwarmde rondvaartboot van 
Rederij Rembrandt. We maken een 
rondvaart door de Leidse grachten. 

Na de rondvaart die een uur duurt, 
krijgt u alle gelegenheid om de bin-
nenstad te verkennen of een van de 
musea te bezoeken. De Groengrijs 
gids geeft tips om uw middag in Lei-
den zo goed mogelijk te besteden. 
Heeft u een Museumkaart of Bank-
giroloterij VIP Card? Neem hem mee 
om een of meer musea te bezoeken. 

De rondvaartboot is helaas niet ge-
schikt voor rolstoelgebruikers. Ge-
bruikt u een rollator, dan is het geen 
probleem om aan boord te komen. 
Deze tocht wordt georganiseerd door 
De Vereniging Groengrijs in samen-
werking met het Huis van de Wijk 
Buitenveldert en wordt mede moge-
lijk gemaakt door Stadsdeel Zuid.

Praktische informatie:
Wanneer: donderdag 22 maart.  
Prijs: € 15 (incl. vervoer comfortabele 
Groengrijs bus en rondvaart) of € 10,- 
(alleen vervoer). Consumpties en en-
treegelden zijn voor eigen rekening.

Opstapplaatsen en –tijden: 
10.15 uur: De Mirandalaan
10.45 uur: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert: A.J. Ernststraat 112 

De Amsterdam-
se Boekhandel

(verzamelen 10.30 uur) 
11.15 uur: Menno Simonshuis, 
Noordhollandstraat 17A 
(verzamelen 11.00 uur). 
16.00 uur: vertrek uit Leiden.
17.00 – 17.30 uur: terug Amsterdam.

Aanmelden: 
Per mail: groengrijsbus@gmail.com 
onder vermelding van naam van de 
dagtocht, uw naam, telefoonnummer, 
aantal deelnemers en hun namen en 
uw opstapplaats. 

Telefonisch: Denise Junge 06-45 72 
95 11 (op werkdagen tussen 13.00 en 
16.00 uur).
Voor informatie en tips: 
www.groengrijs.com
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pingpongen?


