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zORGSPECIAL

De Denker

U ligt op uw bank vlak voor de zojuist 

aangeschafte ventilator, die op orkaan-

sterkte staat. U drinkt thee: thee met en 

zonder citroen, earl grey of verveine. 

Voor de broodnodige afwisseling neemt 

u een glaasje wijn. In de tuin verdorren 

de bladeren van de planten in de desig-

nbakken. Jammer, ze stonden net zo 

mooi op de nieuw tegels. Niet getreurd, 

morgen andere planten kopen en flink 

besproeien. U pakt de laptop. De minis-

ter van Welzijn en Waterzorg, kortweg 

WW,  verschijnt op het scherm. Zij deelt 

mee, dat code pimpelpaars is afgekon-

digd in verband met de nu al maanden 

aanhoudende droogte waardoor zelfs het 

water in het IJsselmeer gevaarlijk laag is 

komen te staan. Code pimpelpaars houdt 

in, dat  het vochtighouden van de dijken 

voorrang krijgt boven het toebedelen van 

drinkwater. Voor de landbouw is de kraan 

een maand geleden al dichtgedraaid. Vele 

boeren zijn dan ook bezig hun grond van 

windmolens te voorzien. Wind is er ge-

noeg. Vanaf morgen heeft ieder huishou-

den recht op een liter water per gezinslid. 

U kunt een waterapp downloaden waar-

op de wateruitdeelpunten per gemeente 

staan aangegeven. Badderen is er niet 

meer bij, theedrinken behoort tot het ver-

leden, de toilet doorspoelen kan ook niet 

meer. Wegvegen is het devies. 

Eindelijk vallen de hoosbuien, het water 

klotst rond de poten van uw canapé. U 

rolt de broekspijpen op, trekt de zwem-

vliezen aan en waadt naar buiten waar 

het water kniehoog staat.U bukt en rukt 

de tegels weg, het water verdwijnt gor-

gelend in de zwarte aarde. Onder een 

loodgrijze lucht gaat u zitten op de stapel 

tegels. Als de Denker van Rodin, een elle-

boog gestut door een knie, vuist onder de 

kin, zit u daar en aanschouwt de modder-

poel, die eens uw lustoord was. U roept 

naar uw partner, ‘Doe mij maar voortaan 

maar appelsap.’

  
Julius

COLUMN

Burgermeester Femke Halsema 
was op 10 augustus op bezoek in 
het Huis van de Wijk om te pra-
ten over Buitenveldert als ouderen 
vriendelijke wijk. 

Amsterdam is aangesloten bij het 
netwerk Age Friendly Cities en de 
Werkgroep Ouderenvriendelijk Bui-
tenveldert heeft in dat verband een 
onderzoek gedaan (ga naar https://
ouderenvriendelijkbuitenveldert.
com) en werkt nu aan de follow up. 
Behalve deze werkgroep namen ook 

Femke Halsema was op bezoek

AFC, een oase in Zuidas

Zomer 2019 is het nieuwe sport-
park van voetbalvereniging AFC 
in Zuidas gereed. Zuidas ontwik-
kelt zich in de komende jaren tot 
een gemengde wijk waarin wonen, 
werken en recreëren samen komen. 
Het is mooi dat op de duurste vier-
kante meters van Nederland AFC 
een fantastisch sportpark reali-
seert. Een oase in Zuidas.
 
AFC (Amsterdamsche Football Club), 
opgericht in 1895, zit hier al vanaf 
1961. Toen was Zuidas nog een zand-
vlakte. De club heeft 2.200 leden en 
113 teams in de competitie. Het is 
de grootste en oudste voetbalclub in 
Amsterdam.  AFC speelt in de tweede 
divisie, het hoogste amateurniveau, 
semi-betaald voetbal. Het kent geen 
shirtreclame maar wordt door ruim 
dertig bedrijven gesponsord.
We spreken voorzitter Ad Westerhof op 
het terras van het clubhuis. ‘Het gaat 
heel goed met de club’ zegt hij. AFC 
heeft meer dan 1.000 jeugdvoetbal-
lers. Veel kinderen komen naar AFC 
omdat ze naar het betaald voetbal 
door willen stromen. AFC raakt zo’n  
35 spelers in een jaar kwijt aan het 
betaald voetbal doordat AFC een van 
de weinige clubs is die tegen dat be-
taald voetbal speelt.  Als je goed bent 
wordt je gescout. Veel ouders denken 
dat ze een Johan Cruijff in huis heb-
ben. De aantrekkingskracht van AFC 
is dus groot.

Fantastisch sportpark
Het nieuwe sportpark wordt fantas-
tisch. AFC heeft een contract met de 
stad Amsterdam voor het gebruik 
van deze locatie voor 25 jaar en nog 
25 jaar er achteraan. Maar Westerhof 

maakt zich geen illusies. ‘Als er ooit 
een Chinees komt die hier een hoofd-
kantoor wil hebben dan verlies je dat 
uiteindelijk’. Deze grond had in 2013 
een ontwikkelwaarde van 250 mil-
joen euro en nu is dat 800 miljoen. Je 
kunt je dus afvragen waarom daar een 
voetbalclub op speelt. 
De ondergrondse parkeergarage bij 
het kantoor van Ernst&Young is er al 
en nu wordt daarop het eerste veld 
aangelegd. Daarnaast komt het club-
huis met een veld in de lengte. Dan 
een veld in de breedte en dan nog drie 
velden naar de ringweg toe. Er komt 
een klein stadion met een tribune.
De gemeente bouwt het clubhuis en 
verkoopt het aan de club.
Het moet in de lente van 2019 over-
gedragen worden waarna het kan 
worden ingericht en in september is 
het klaar. Op het terrein dat vrijkomt 

Hans Wamsteeker 
en Ferry Wienneke

komt een weg en worden woningen 
gebouwd met de Boelegracht er naast.

Kunstgras
De velden worden de hele week in-
tensief gebruikt. Op zaterdag worden 
er 40 wedstrijden gespeeld. Er zijn 

nu zeven velden en in het nieuwe 
sportpark worden dat er vijf. Vijf ‘state 
of the art’ kunstgrasvelden. Ook het 
hoofdveld, dat nu nog gras is. Je hebt 
met kunstgras minder afgelastingen, 

U bent aardig ingevoerd in Buitenveldert!

De zorg voor de kwetsbare ouderen in de wijk gaat u aan het hart.

Dan bent u geknipt voor het werken in de Werkgroep 

Ouderenvriendelijk Buitenveldert.

Wij zoeken nieuwe enthousiaste vrijwilligers.

Lijkt dit u iets? Stuur dan een mailtje aan: 

ellenvandenbogert@live.nl

of: hawamsteeker@gmail.com

Ga voor een kennismaking met ons werk naar:  

https://ouderenvriendelijkbuitenveldert.com

Hans Wamsteeker

Toekomstig sportpark AFC in Zuidas (artist impression)

Burgermeester Femke Halsema was op bezoek in het Huis van de Wijk Buitenveldert.

vertegenwoordigers van het joods 
maatschappelijk werk, de Algemene 
Hulpdienst, de GroenGrijs bus, het 
Menno Simonshuis en de Buitenhof 
aan dit gesprek deel. 

Het was een heel open gesprek met 
een zeer geïnteresseerde burgermees-
ter die punten noteerde die ze mee 
nam naar de Stopera zoals het slechte 
openbaar vervoer, de onzekere finan-
ciering van de praktijkondersteuner 
huisarts en de gebrekkige opvang van 
dementerenden. 

lees verder op pagina 2



2 Nieuws en informatie uit Buitenveldert /Zuidas en de Prinses Irenebuurt september 2018

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 2 oktober 2018. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
17 september  voor 17.00 uur.

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. 

Bestuurder Marijn van Ballegooijen 
(PvdA) is op 23 mei 2018 als wet-
houder toetreden tot het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Amstelveen. Hij wordt in 
Amstelveen verantwoordelijk voor de 
portefeuilles Zorg, Welzijn en Werk 
en Inkomen. De afgelopen vier jaar is 
Van Ballegooijen lid geweest van het 
dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid  
en daarvoor was hij actief als lid van de 
stadsdeelraad. In deze bestuursperiode 

minder onderhoud. Terwijl het aantal 
velden kleiner wordt kan het inten-
sieve programma toch gerealiseerd 
worden. De jonge spelers, onder de 
30, willen allemaal op kunstgras spe-
len. Technisch komt het voetbal op een 
kunstgrasveld beter tot zijn recht. 

Zero tolerance
50 % van de kinderen in Amsterdam 
hebben een allochtone achtergrond. 
AFC is een exacte afspiegeling van dat 
Amsterdam. ‘Dit is een van de best ge-
lukte integratieprojecten van Amster-
dam zonder een cent subsidie’, merkt 
Westerhof op. Dat gaat niet vanzelf.
AFC kent zero-tolerance. Er wordt 
niets geaccepteerd, van niemand. Er 
wordt natuurlijk gescholden en dan 
komt de achtergrond in beeld. Wie 
zich antisemitisch uitlaat gaat naar het 
Anne Frankhuis, ziet wat daar gebeurt, 
komt terug en houdt in de kleedkamer 
een verhaal over wat hij gezien heeft.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
heeft hij voor Zuid diverse  resultaten 
geboekt, o.a. op het gebied van man-
telzorgondersteuning, bestrijding van 
eenzaamheid onder ouderen, aanpak 
jeugdwerkloosheid, schuldhulpver-
lening voor jongeren en zorg voor 
dementerenden. Voor verschillende 
projecten speelde hij een trekkersrol in 
Amsterdam.

Marijn van Ballegooijen: “Met heel veel 
plezier en trots kijk ik terug op mijn 
bestuursperiode in stadsdeel Zuid. Met 
elkaar hebben we mooie resultaten 
behaald. Er is een fantastische samen-
werking geweest met maatschappelijke 
instellingen, initiatiefnemers uit de wij-
ken, bewoners en ondernemers en met 
de ambtelijke organisatie. Daarvoor ben 
ik hen veel dank verschuldigd. Ik hoop 
mijn mooie werk voort te kunnen zet-
ten bij de buren in Amstelveen.”

Rob van Dugteren, Stadsdeel Zuid

Buurtclub
De club kan hiermee een enorme stap 
voorwaarts doen. De kleedkamers 
zijn nu uit 1961. Dat wordt straks 
perfect. Alle materialen kunnen be-
ter behandeld worden. Het sportpark 
krijgt een andere uitstraling. Dat is 
ook goed voor de sfeer in de club. 
Voor AFC is het contact met de wijk 
van groot belang. De leden zijn ook 
gewoon bewoners van dit gebied. 

Uit Buitenveldert/Zuidas/Amstelveen  
komt 70 % van de leden. In Zuidas 
wonen straks 100 mensen met kin-
deren die lid worden van AFC. Ou-
derparticipatie is heel belangrijk. Als 
je kind bij AFC lid mag worden dan 
moet je als ouder wat doen. Er zijn 
een kleine 300 vrijwilligers.
Het blijft een buurtclub. Wie straks in 
het nieuwe clubhuis wil vergaderen is 
welkom maar het wordt geen concur-
rent van de horeca.

Lunchconcerten 
Thomas Open

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

11 september
Pianoduo Beth & Flo
Elsbet Remeijn
Claudette Verhulst
    
25 september
Itzel Mendez Martinez
Blaastrio hobo
    
Meer informatie leest u op 
www.thomasopen.nl

Marijn van Ballegooijen 

Start 2e dag van het Zomerkamp van AFC. Een geweldig sportfeest.

De Amsterdam-
se Boekhandel
iedere zondag open (12:00-17:00) 

Aanmelden kan via  
info@deamsterdamseboekhandel.nl 
of via 020-4218324.

Elke dinsdag 10:00 uur: voorlezen 
voor dreumesen en peuters
Zaterdag 8 en 22 september 10:45 
uur: Spaanstalig voorlezen voor 
kinderen die de Spaanse taal spreken 
(2-5 jaar) 

Boekpresentatie: ‘Ik ben jij’ door 
Simon Soesan
Zondag 2 september 15:00 uur | 
Toegang €2,50
De verhalen ontspruiten aan zijn 
brein door alledaagse dingen in het 
hedendaagse Haifa (Israël) en zijn 
deels gebaseerd op bestaande perso-
nages en werkelijke gebeurtenissen.

Mirjam van Hengel: Portret van 
Remco Campert
Zondag 23 september 15:00 uur | 
Toegang €7,50
Mirjam van Hengel sprak gedu-
rende twee jaar wekelijks met Remco 
Campert en kreeg inzage in al zijn 
papieren. Haar biografie over hem, 
Een knipperend ogenblik, is een 
portret van het leven en werk van de 
geliefde schrijver. 

Daniël Samkalden debuteert met 
‘Nova’
Zondag 30 september 15:00 uur | 
Toegang €2,50
Daniël Samkalden studeerde in 2006 
af aan de Amsterdam Toneelschool en 
Kleinkunstakademie. Zijn debuut-
roman Nova beschrijft het leven van 
de beroemde Thomas de Poes die bij 
een televisie-uitzending de briljante 
sterrenkundige Julie ontmoet. 

Van Zuid naar Amstelveen

AFC, een oase in Zuidas
vervolg van pagina 1

3000 keer per jaar herrie, 80 meter 
boven uw hoofd, zou u dat willen?

De traumahelikopter van het VUmc 
vliegt nu meer dan 2500 keer per jaar, 
dag en nacht, vlak boven de woonhui-
zen in de onmiddellijke omgeving van 
het ziekenhuis. Dat wordt binnenkort 
meer dan 3000 vluchten per jaar.  Het 
gaat slechts bij een klein deel van de 
vluchten om het vervoer van gewon-
den (naar schatting 25 keer per jaar). 
Verreweg het grootste deel van de 
vluchten betreft het vervoer van het 
traumateam.  Dat team moet onmid-
dellijk inzetbaar zijn en mag daarom 
geen andere functies in het ziekenhuis 
vervullen. Het is dan ook helemaal niet 

nodig dat de helikopter op het dak 
van het ziekenhuis is gestationeerd. 
Omwonenden hebben veel last van 
de herrie. Daarnaast zijn er veel zor-
gen over de veiligheid.  Het VUmc had 
al in 2014 een door Provinciale Staten 
afgegeven Luchthavenbesluit moeten 
hebben. 
Dat is nog steeds niet gebeurd. 
Een in 2016 uitgebracht rapport over 
verplaatsingsmogelijkheden van de 
helihaven (bijvoorbeeld  naar het 
AMC) heeft bijna twee jaar in de la 
gelegen, ‘wegens fusie tussen AMC en 
VUmc’. Klachten van de buurt worden 
niet serieus genomen. Heeft u ook last 
van de helikopter en wilt u meer we-
ten?  Stuur een mailtje naar helikop-
terweg@gmail.com. 

Bob Keizer, Actiegroep Helikopterweg

Brieven
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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

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

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 volgens 
afspraak plaatsvinden op woensdag 12 
september. Informatie en opgeven (voor 
5 september) bij voorzitter Gerdi Wind, 
via email: gerdi_wind@hotmail.com.
www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Prijsuitreiking Schrijfwedstrijd

De prijs voor het beste gedicht over je 
lievelingsdier zal op woensdagavond 
19 september worden overhandigd. De 
prijs bestaat uit een kunstwerk speciaal 
gemaakt voor de winnende inzending 
door kunstenares Carla van der Kooi. 
In aanwezigheid van de jury, bestaande 
uit dichter Pom Wolff, schrijfster Willa 
Wierckx en Gerdi Wind, voorzitter van 
Kunstgroep Buitenveldert zal het win-
nende gedicht worden voorgedragen 
door de inzender. Vanaf 20.00 tot 22.00 
uur kunt u genieten van live muziek, een 
tentoonstelling (alleen deze avond!) van 
de kunstgroep en meer. Vrij entree vanaf 
19.30 uur in het gezellige café van het 
Huis van de Wijk Buitenveldert. Zie ver-
der: www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Zomerfeest Amstelpark

In het Amstelpark wordt op zondag 2 
september een Zomerfeest georgani-
seerd met natuurwandelingen, creatieve 
workshops, schaken, muziek en beel-
dende kunst in het Tekenkabinet en in 
de Oranjerie. Gratis toegankelijk voor 
jong en oud. In de Oranjerie is op zater-
dag al een preview van werk van Kunst-
groep Buitenveldert te zien en ook het 
Tekenkabinet is het hele weekend ge-
opend. Zie: www.amstelparkvrienden.nl 

Klubnachmittag  op 2 septem-
ber om 14 uur in Hotel Element - 
A.J.Ernststraat 577
“Antworten auf Rilke-Gedichte/ant-
woorden op gedichten van Rilke
zweisprachig vorgetragen - voordracht 
in D+NL”. Ook niet-leden zijn van harte 
welkom. € 1,50 bijdrage voor koffie/thee 
en/of water. Info: E-Mail: 
deutsch-nl-verein@hotmail.com
Tel. 020-6751667

Houtsnijder Coen Keer  

 in Buitenveldert

Mijn motto is “van beweging uit in hout”

De tegels van het fietspad lijken klinkers te zijn 
geworden en begeleiden mij als een vrolijke, maar 
hobbelige xylofoon. Het is tropisch in Buitenvel-
dert, je kan je ei op de stoepstenen bakken, maar 
aangekomen in het gezellige appartement van 
houtsnijder Coen Keer is het heerlijk koel. Coen 
bewerkt hout tot bijzondere veelal organische 
vormen, waarvan meerdere exemplaren de huis-
kamer sieren.

Dans en techniek
Aanvankelijk hield Coen zich bezig met een an-
dere kunstvorm, namelijk met dans. Vanaf de 
leeftijd van 12 jaar was de jonge Coen lid van 
de Nederlandse Jeugd Bond voor Natuur Studie, 
waar hij begon met een cursus volksdansen. Hier 
had hij veel aanleg voor en plezier in en de loop 
der jaren werd het steeds professioneler qua op-
zet en dansgroep. Na een aantal jaren te hebben 
gedanst, richtte Coen zich op de technische kant 
van Het Internationaal Danstheater. Ondanks 
het plezier dat hij in zijn werk vond, besloot hij 
om een geheel ander beroep te gaan uitoefenen. 
Na de PABO-opleiding kwam hij voor de klas bij 
de Vrije School, waar vooral het creatieve aspect 
naast de gewone vakken hem bijzonder aantrok, 
en dat hij tot zijn pensionering met veel enthousi-
asme  bleef uitoefenen.

Houtbewerken
Het beeldhouwen, beginnend met mergelsteen 
en zich later ontwikkelend naar houtbewerking, 
was al een hobby van Coen toen hij nog bij het  
 

danstheater bezig was. Bijzonder geïnspireerd 
raakte hij door de foto’s die ruimtesonde Voya-
ger maakte, nadat deze was weggeschoten uit ons 
zonnestelsel de ruimte in en Jupiter passeerde. 
De beweging van de wolkenformaties en water, 
deden hem denken aan de groeivormen en sap-
stromen van varens en hij besloot dit ooit te gaan 
maken in hout. Na zijn pensionering kreeg zijn 
gedrevenheid de losse teugel om zich dagelijks 
bezig te houden met het houtsnijden. Een beeld 
begint met het ontwerp waarbij hij een houtblok 
zoekt wanneer hij tevreden is over het ontwerp. 
Het liefst werkt Coen in lindehout, dat hecht is, 
maar toch zo zacht dat zeer gedetailleerd kan 
worden zonder dat het werk breekt.

Vormen met beweging
Als je de tere en ingewikkelde vorm ziet waarin 
het beeld tevoorschijn komt, kan je je bijna niet 
voorstellen dat er in de beginfase flink gehakt 
wordt en er zelfs de kettingzaag aan te pas komt. 
In zijn ordelijke atelier dat hij aan huis heeft, is 
niets van dat geweld te zien, een bankschroef aan 
de werktafel is het enige teken dat er hout wordt 
bewerkt. Na het beitelen en handmatig schuren 
komt de gewenste vorm tevoorschijn en als Coen 
tevreden is met het eindresultaat, wordt het beeld 
met bijenwas gewreven, waardoor de kleur dieper 
en donkerder wordt. Het kunstwerk lijkt ondanks 
het harde en zware materiaal gewichtloos te zijn. 
U kunt zijn werk zien bij Galerie Stam (zijn vaste 
galerie), gevestigd aan de Prinsengracht 356 te 
Amsterdam. Van 11 tot 27 januari exposeert Coen 
als lid van Kunstgroep Buitenveldert in galerie 
MLB, Witte de Withstraat 32A, Amsterdam.

Zie ook www.galeriestam.com 
en www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Gerdi Wind
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Hans Wamsteeker

Door de warmte en de droogte lig-
gen de tegels op de fietspaden los. 

Het stadsdeel signaleert op verschil-
lende plaatsen in de wijk met borden 
en afzettingen dat er gevaar is. Er zijn 
al een paar stratenmakers gesigna-
leerd die de tegels weer goed leggen. 
In dit tempo zullen ze tot de winter 
nodig hebben.

De vraag is hoe dit verder moet. Het 
probleem van de losliggende tegels is 
al vele jaren aan de orde. We kunnen 
eindeloos die tegels blijven terugleg-
gen. De droogte die we dit jaar er-
varen wordt een blijvertje. Tegels op 
kurkdroog zand is vragen om proble-

Veilig fietsen graag  
men. Nu het duidelijk is dat er geen 
fietspad in Buitenveldert meer aan de 
eisen voldoet moeten we overstappen 
op de fraaie roodkleurige geasfalteer-
de fietspaden die we o.a. in de Ferdi-
nand Bolstraat zien. 

En  tegelijk de chaos van het wel of 
geen tweerichtingsverkeer oplossen. 
En uiteraard alle bromfietsen, brom-
scooters, snorfietsen, scooters, brom-
mobielen, Canta’s, Biro’s, vierwielige 
bestelfietsen van het fietspad af. 
Het is niet voor niets een fietspad. 



4 Nieuws en informatie uit Buitenveldert /Zuidas en de Prinses Irenebuurt september 2018

+  Maak van uw 
nabestaanden  
geen ‘spoorzoekers’

+  Hulp bij afwikkeling  
van een nalatenschap 

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

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

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

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:

De Museumtram heeft de afgelo-
pen maanden veel steun ontvangen 
van particulieren, politici en diver-
se media. 

De plannen voor woningbouw op het 
terrein Karperweg zonder passend 
alternatief voor het cultureel erfgoed 
van de historische trams die daar nu 
huizen, hebben geleid tot veel reacties 
en initiatieven.

Er is een vernieuwd donateurspro-
gramma opgezet, waarbij mensen die 
de historische trams in Amsterdam 
een warm hart toedragen hun bij-
drage kunnen geven als donateur of 
vriend van de Museumtramlijn. De 

petitie “Behoud de Electrische Muse-
umtramlijn in Amsterdam” is inmid-
dels goed voor zo’n 15.000 handteke-
ningen. Ga naar www.reddetram.nl 
voor financiële steun of het tekenen 
van de petitie. Er wordt overigens 
nog steeds overlegd met de gemeente 
Amsterdam over een oplossing van 
de ontstane situatie.

Elke zondag zijn er ritten door de 
stad, startend zowel bij het Haarlem-
mermeerstation als bij dierentuin Ar-
tis, waarbij aan de hand van de route 
bijzonderheden worden verteld. In-
dien mogelijk rijdt de stichting ook 
van het Haarlemmermeerstation een 
kort stukje richting Amstelveen, tot 
het viaduct in de A10, waar het spoor 
is gestremd vanwege werkzaamhe-
den.

Museumtram krijgt veel steun

Historische trams in Amsterdam

Programma v/d 
Kerken

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

Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur
2 september     -  Ds. E.J. de Wijer
9 september     -  Ds. R.J. van Zwieten 
16 september   -  Ds. E.J. de Wijer
23 september   -  Ds. E.J. de Wijer
30 september   -  Oecumenische dienst voor de 
kerken van Zuid in de Oranjekerk, 2e van der Helst-
straat 1 – 3, aanvang 10.00 uur. De Thomaskerk is 
deze dag gesloten.

Speciale editie ThomasBoek over het romandebuut 
van Arjen van Veelen: “Aantekeningen over het ver-
plaatsen van obelisken”. Donderdag 13 september 
om 20.00 uur, toegang € 5,00 incl. koffie/thee.
De schrijver zal die avond zelf aanwezig zijn en 
Evert Jan de Wijer gaat met hem in gesprek.

ThomasFilm, “Breaking the waves” (1996) vrijdag 
28 september om 19.30 uur ThomasTheater.
Toegang € 7,50 incl. koffie/thee en een drankje.

ThomasOpen Lunchconcerten
11 september -  Pianoduo Beth & Flo 
Elsbet Remeijn, Claudette Verhulst
25 september -  Itzel Mendez Martinez, hobo 
blaastrio. De concerten beginnen om 12.30 uur en 
duren een half uur. Meer info: www.thomasopen.nl

Pelgrimskerk 
Van Boshuizenstraat 560 
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu
Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur                                                                                                   
02-09    -   Mw. ds. M.M. Bogaard
09-09    -   Ds. H.U. de Vries
16-09    -   Ds. S.H. Lanser  
23-09    -   Ds. H.U. de Vries 
                  (oec. viering met De Goede Herder)
30-09    -   Ds. H.U. de Vries (Cantatedienst)
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. 
02-09  -  Pastor E. Jongerden                                                    
09-09  -  Pastor A. Koot                  
16-09  -  Pastor M. Schneeberger
23-09  -  Pastor Ph. Kint 
              (oec. viering in de Pelgrimskerk)
30-09  -  Pastoor 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.
Zondag 16 september
Startviering van Parochie Amstelland, seizoen 
2018-2019. M.m.v. het koor Voces Volantes. Voor-
gangers: Pastoraal team van RK Amstelland.

Kerk der Zevende-
Dags-Adventisten
Locatie Pelgrimskerk
Van Boshuizenstraat 560
info: www.adventist.nl
Tel. 06 - 5156 0807

Andrieskerk
De Christengemeenschap
A.J. Ernststraat 869, tel. 020-6420769
http://amsterdam.christengemeenschap.nl
Kerkdienst: zondag om 10.30 uur.
Tweeluik ‘Wegen in de waan van de dag’ 
Op Michaëlsdag zaterdag 29 september, 11.15-
12.45 uur, vertelt IJsbrand Terpstra (journalist en 
nepnieuws-trainer) interactief op welke manieren 
berichtgeving in de media wordt beïnvloed en hoe 
je kunt wegen wat je tegemoet komt, zodat je in 
staat bent om berichten op waarde te schatten. 
Op zondag 30 september, 12.00-13.00 uur, gaat 
Marianne de Nooij (geestelijke) op zoek naar 
wat het beeld van Michaëls weegschaal ons te 
vertellen heeft.

Temporary Country Life
Kunst project in het Zomerpark 

Wist u dat er nog steeds een stuk plat-
teland ligt in Buidenveldert/Zuidas? 
Het tijdelijke park Zomerpark aan 

de Gustav Mahlerlaan, is een stadse 
weide in afwachting van bouwwerk. 
Tussen 10 -  22 september zal de open-
bare performance ‘Temporary Country 
Life’ plaatsvinden met verschillende 
happenings. Tijdens dit project zijn er 
verschillende activiteiten zoals paard-
rijden, lasso gooien, banjo spelen en 
meer! 

Kom langs voor een praatje met Ni-
cola Godman, de kunstenaar achter 
het project, gekleed in pak en cow-
boylaarzen. Op de 22 September is er 
een eindpresentatie vanaf 15.00 uur, 
met gast performances en gratis kof-

fie. Wees welkom, vrije toegang! 

Waar? 
Op de Gustav Mahlerlaan, tegenover 
de velden van SC Buitenveldert, het 
park ligt naast de A10. 

Voor verdere informatie: 
www.nicolagodman.com 
Volg op Instagram @temporary_coun-
try_life 

Dit project wordt gesteund door de  
Gemeente Amsterdam Zuid.

Feestelijke aftrap start Senioren-
sportfonds Buitenveldert

Na het succes van het Seniorensport-
fonds in Zuidoost is stadsdeel Zuid 
ook begonnen met het Seniorensport-
fonds Buitenveldert. Iedereen vanaf 55 
jaar, in bezit van een Stadspas met een 
groene stip kan er gebruik van maken. 
Het fonds is een proef en duurt één 
jaar, zolang het beschikbare budget 
toereikend is. Gedurende die periode 
wordt de contributie vergoed. 

Woensdagochtend 12 september om 
10.00 uur wordt een aftrapbijeen-
komst georganiseerd. In het Marius 
ten Catehof ,Van Nijenrodeweg  937
Het Seniorensportfonds Buitenveldert 
loopt tot en met 31 augustus 2019. U 
kunt een keuze maken uit één van de 
deelnemende sportaanbieders in Bui-
tenveldert. U kunt een proefles vol-
gen. Meer informatie en een overzicht 
van de sportaanbieders vindt u op 
www.amsterdam.nl/seniorensport-
zuid. Tot 12 september!

Ferry Wienneke Over de Museumtramlijn
De organisatie van de Electrische 
Museumtramlijn Amsterdam bestaat 
uit vrijwilligers. Zij zorgen voor de 
exploitatie van het rijdende museum, 
onderhouden de lijn naar Amstel-
veen, restaureren en onderhouden de 
antieke voertuigen en al dies meer. 
Naast het meemaken van de regu-
liere ritten is het ook mogelijk trams 
te huren voor bedrijfs- of privé-eve-
nementen. 

Zelfs trouwen in de tram is mogelijk. 
De Museumtramlijn kan altijd finan-
ciële ondersteuning gebruiken van 
vrienden en donateurs. Uitgebreide 
informatie is op www.museumtram-
lijn.org te vinden en met eventuele 
vragen kan men op 
info@museumtramlijn.org terecht.

Senioren-
sportfonds 
Buitenveldert 
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Cisca Griffioen

Sommige  mensen denken dat 
Zuidas alleen uit grote gebouwen 
bestaat en dat je voor groen moet 
uitwijken naar een park of het Am-
sterdamse Bos.   

Dat heeft een aantal leden van het be-
wonersplatform Zuidas geïnspireerd 
om samen met medewerkers van 
Zuidas groene wandelroutes samen 

De website van het Wijkontmoe-
tingscentrum Buitenveldert WOCB is 
verhuisd. U vindt alle informatie nu 
overzichtelijk bij elkaar op één web-
site, die van het Huis van de Wijk Bui-

Groen wandelen in Zuidas    Nieuwe website  
WOCB en Huis van de Wijkte stellen. De achterliggende gedachte 

is dat bewoners, bezoekers of mensen 
die op Zuidas werken zelf hun weg 
vinden. Op www.zuidas.nl vindt u 
een flyer met een kaartje met zestien 
nummers plus toelichting. 
  
Wat maakt wandelen op Zuidas bij-
zonder? 
Zuidas is sterk in ontwikkeling en er 
wordt intensief gebouwd. Volgend jaar 
start de aanleg van het DOK. Dus re-
gelmatig  door Zuidas wandelen biedt 
steeds nieuwe inzichten. Gelukkig 
kunnen bewoners ook ideeën aandra-
gen. Dat is het geval voor de drie stuk-
jes gras tussen de gebouwen  van de 
Gershwinlaan tot aan de Boelegracht. 
Daar staan grote vraagtekens. Worden 
het postzegelparkjes, kinderspeel-
plaatsen of blijft het grasveld ? In het 
najaar wordt bekend  gemaakt welke 
voorstellen gerealiseerd worden. 

Apart moet genoemd worden de 
startplaats van de wandelingen: 
CIRCL. Aan de achterkant van dit 
gebouw ligt een mooie tuin met een 
fontein. Loop vooral de trap op naar 
de fraaie daktuin, waarvan u een leuk 
uitzicht heeft.  
Een bijzondere vermelding verdient 
ook de Stadstuin aan het Beethoven-
plein achter de drie gebouwen. Let 
ook de komende maanden op de in-
richting van het maaiveld op de Vijf-
hoek en de afwerking van het gebouw 
van de Goede Doelen Loterijen. 
Kortom, er is veel te zien en ook groen 
te beleven op Zuidas. Wilt u een wan-
deling met begeleiding? Meld het bij 
www.bewonersplatformzuidas.nl 

tenveldert. Die laatste hebben we te-
vens in een nieuw jasje gestoken. Wilt 
u weten wat er allemaal te doen is in 
het Huis van de Wijk? Surf dan naar: 
www.hvdwbuitenveldert.nl.

Staatssecretaris Stientje van Veld-
hoven (Infrastructuur en Water-
staat) besloot eind juni dat station 
Zuid gaat uitbreiden. 

De kogel is door de kerk. Wie bijvoor-
beeld met de Thalys naar Parijs of de 
Eurostar naar Londen reist komt van-
af 2030 niet langer aan op Amsterdam 
Centraal, in het hartje van de stad, 
maar aan de zuidkant, op Amsterdam 
Zuid. Dat past ’bij het internationale 
karakter van de Zuidas’ zegt van Veld-
hoven, gericht op de internationale 
zakenreizigers, die op Zuidas moe-
ten zijn of met de metro snel naar het 
Centrum willen. Dit vergroot boven-
dien de bereikbaarheid van Schiphol.
Een nieuwe hoogfrequente ‘Schiphol-
sprinter’ moet Schiphol, na de spoor-
uitbreiding van het Centraal Station, 
verbinden met Haarlem, Sloterdijk en 
Amsterdam Centraal. Overigens is er 
ook het idee om de verbinding tussen 
de luchthaven en Amsterdam Cen-
traal te verbeteren door het Amster-
damse metronetwerk uit te breiden.

Een derde perron
De faciliteiten op station Zuid moeten 
hierop worden ingericht. Het station 
zal uitgebreid worden met een vijfde 
en een zesde spoor (derde perron). 
Binnen het project Zuidasdok werd 

Meer treinen en meer doorstroming via Zuid

hiermee al rekening gehouden maar 
de staatssecretaris wil dit al voor 2030 
realiseren. Voor Amsterdam Zuid 
heeft Van Veldhoven met de regio af-
gesproken om gezamenlijk ongeveer 
€ 200 miljoen te investeren voor deze 
uitbreiding. Binnenlandse reizigers 
kunnen straks met verschillende tien-

minutentreinen hun reis maken naar 
Amsterdam Centraal en Amsterdam 
Zuid. De reizigers binnen Amsterdam 
krijgen meer opties door de inge-
bruikname van de Noord-Zuidlijn.
Door deze investeringen wordt ook 
voorzien in openbaar vervoer voor 
de geplande woningbouw langs de 

Hans Wamsteeker

verbinding Schiphol – Amsterdam 
Centraal. Amsterdam moet in de regio 
zorgen voor 230.000 extra woningen 
tot 2040. 

Naar verwachting neemt het aantal 
reizigers op Amsterdam Zuid toe van 
80.000 naar 240.000 per dag in 2030.

KORTAF
Zenmeditatie in Buitenveldert

Als je wilt weten wat zenmeditatie in-
houdt, hoe je dat doet en wat dat met 
jou doet, kom dan een keer een avond 
meezitten om kennis te maken met de 
praktijk van zenmeditatie en met de 
meditatiegroep Zen Buitenveldert. Zen-
meditatie is een meditatievorm waarbij 
je de stilte toelaat en hierdoor meer bij 
jezelf komt. 
Wanneer: wekelijks op donderdag-
avond van 19.30 tot 21.15 uur
Data: 6 september tot en met 29 no-
vember 2018
Meedoen: 5 euro per keer of 50 euro per 
periode (13 zenavonden)
Locatie: Huis van de Wijk Buitenveldert
Adres: A.J. Ernststraat 112 in Amster-
dam
Docent: Bas van Dijk
Aanmelden: 06 - 40 73 74 71 of 
basvandijk78@gmail.com
Info: www.zenbuitenveldert.com
 
Vanaf september meer werkzaamheden 
Amstelveenlijn
Vanaf september start hoofdaannemer 
VITAL met werkzaamheden die nodig 
zijn voor het ombouwen van metro/
sneltram 51 tot een hoogwaardige tram-
verbinding tussen Westwijk en station 
Amsterdam Zuid. De werkzaamheden 
zullen hinder veroorzaken voor om-
wonenden, wegverkeer en ov-reizigers.
Wilt u meer weten ga dan naar:   
https://amstelveenlijn.nl

Expositie Dixie Solleveld verlengd!   

Wegens succes verlengd: de expositie 
met olieverfschilderijen en foto’s van 
Dixie Solleveld in het Huis van de Wijk 
Buitenveldert. Te zien zijn vrouwenpor-
tretten naar onder andere Tamara de 
Lempicka en Picasso en fotocollages 
van bekende Amsterdammers. Er is ook 
nieuw werk te zien. Dixie is autodidact 
schilder en van beroep fotograaf.
Datum: tot en met eind oktober
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112 , 
1082 LP  Amsterdam
Toegang: vrij entree
Meer informatie: photodixie@gmail.com

Zuidas; tulpen likeur
In 2016 stonden er zo’n 6.000 tulpenbol-
len op het talud van de A10. Een prach-
tig rood tulpenbed. Kort daarop zijn de 
tulpen geplukt om er likeur van te ma-
ken. Er zitten 33 tulpen in één flesje. 
De tulpenlikeur is klaar. U kunt een 
flesje van 100 ml bestellen op de website 
www.primeurzuidas.nl.

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  
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Toekomstig station Amsterdam Zuid (artist impression)



 

AGENDA SEPTEMBER 
 

Maandag
In de Paarse Stoel op 3 september 
10.00 - 12.15 uur. Sabine’s Haarverzorging knipt en/of föhnt dames 

en heren. € 6 per behandeling. Aanmelden: info@hvdwbuitenveldert 

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

Burenlunch op 3 september 
12.00-14.00 uur. Kosten € 4. Aanmelden t/m 31 augustus 020-644 

99 36. Info: www.hvdwbuitenveldert.nl.

Fotogroep op 10 september 
19.30-22.00 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 17 september 
12.00 uur. Kosten € 8. Reserveren via de Algemene Hulpdienst  

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

Stoelyoga vanaf 17 september wekelijks 
14.30 -15.30 uur. € 34.- per maand (4x). Info en aanmelden:  

anjatimmerm@gmail.com of 06 44079906.

Kaart-maak-club  
9.30-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Info: 06-26635300 of  

ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl. Kosten: materiaal bij Gerda.

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

www.mbvo-amsterdam.nl.  

Fotografielessen   
12.30-15.00 uur. Info: 06-19 08 10 63, anton@groeneschey.com.

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

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   
4 en 18 september  
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,  

homogroep.blogspot.nl   

Karins Eetcafé op 11 september 
17.30 -19.30 uur. Entree € 8,00. Info en aanmelden: Huis van de Wijk 

Buitenveldert, 020-644 99 36. Info: www.hvdwbuitenveldert.nl.       

Juridisch spreekuur 11 september 
19.30-21.30 uur. Gratis inloop. Info: 020-644 99 36 of  

www.hvdwbuitenveldert.nl.

Grand Stand Classickoor op 11 (proefrepetitie)  
en 25 september 
20.00 - 22.00 uur. Info: www.zingenisheerlijk.nl of  

zingenisheerlijk@planet.nl.   

Het Literair café op 18 september 
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.

Sjoelclub op 25 september 
14.00 - 16.00 uur. Kennismakingsmiddag op 25 sept. gratis, daarna 

(indien voldoende animo) € 2,50 per keer incl. koffie/thee. Info:  

020 – 644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl.

PC begeleiding op afspraak 
9.30-13.00 uur en 16.00-18.00 uur. Info en afspraak maken:  

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

Open Atelier van het Nieuwe Lokaal  
10.00-12.30/13.00-15.30 uur. Info: 06-20 31 79 09  

atelier@hetnieuwelokaal.nl of www.hetnieuwelokaal.nl.

Brei- en haakgroep 
10.00-12.00 uur. Info: Carla Lantinga via 020-644 99 36 of  

info@hvdwbuitenveldert.nl.  

Mindfulness Yoga voor vrouwen   
10.00-11.00 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,  

anjatimmerm@gmail.com.

De Gezonde Hap 

 

 

 

Woensdag 5 september:  
Culturele Uitgaansclub   
Vind je het leuk om samen naar concerten, debatten, exposi-
ties, films of theater te gaan en woon je in Amsterdam Zuid? 
Wil je ook nieuwe vrienden maken door samen te sporten, te 
borrelen of te eten? Kom dan naar onze bijeenkomst, elke eer-
ste woensdag van de maand. Vooral voor culturele geïnteres-
seerde actieve 55+.  
Aanvang: 19.30 - 21.30 uur. Entree: gratis.  
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 
tegenover het Gelderlandplein   
Info: www.hvdwbuitenveldert.nl

Zondag 9 september:  
Musici van morgen
Het nieuwe seizoen start weer met de klassieke concertserie: 
Musici Van Morgen. De in Moldavië geboren en getogen Nico-
lae Stica geeft op accordeon solo een uitvoering van bekende 
en minder bekende componisten. Na zijn muziekopleiding in 
Moldavië is Nicolae gaan studeren op het conservatorium van 
Amsterdam. Hij heeft op internationale concoursen prijzen 
gewonnen en op veel festivals opgetreden. 
Aanvang: 11.30 uur in de zaal van het Huis van de Wijk en 
vanaf 11.00 uur kunt u voor een kopje koffie of thee terecht in 
het café.  
Entree: € 7,50  
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112 
(tegenover het Gelderlandplein )  
Info: 020 - 644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl 

Zondag 9 september:  
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 versgebakken pannenkoek.   
Film: Mamma Mia  
Donna, een onafhankelijke, single moeder heeft een hotel op 
een idyllisch Grieks eiland. Ze staat op het punt om Sophie, de 
pittige dochter die ze alleen heeft grootgebracht, los te laten. 
Voor Sophie’s huwelijk heeft Donna haar twee oude hartsvrien-
den uitgenodigd. Maar ook Sophie heeft, in het geheim, zelf 
drie gasten uitgenodigd in haar zoektocht naar de identiteit van 
haar vader: ze haalt drie mannen uit Donna’s verleden naar 
het mediterrane paradijs. In de 24 chaotische, magische uren 
bloeit er nieuwe liefde op en oude romances vatten opnieuw 
vlam. 
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.  
Reserveren pannenkoek: 020 - 644 99 36  
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112 
(tegenover het Gelderlandplein )  
Info: 020 - 644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl  
 

Dinsdag 18 september:  
Literair Café 
Laat je schrijverstalent zien! Vanaf 23 jaar is iedereen in 
Amsterdam Zuid van harte welkom bij het literair Café. In onze 
groep delen we korte verhalen of gedichten met elkaar.  
Aanvang: 19.30 – 21.30 uur  
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112, 
tegenover het Gelderlandplein  
Entree: gratis  
Aanmelden en info: LiterairCafeBuitenveldert@gmail.com 

Dinsdag 25 september:  
Enthousiaste sjoelers gezocht!
U ben van harte welkom bij de kennismaking met de sjoelclub 
die dit najaar – bij voldoende animo - van start gaat. Het 
voornemen is om vanaf oktober in competitieverband dit ouder-
wets spannende en vermakelijke spel met elkaar te spelen. 
Gratis kennismakingsmiddag, daarna € 2,50 per keer inclusief 
koffie en thee. Dus maak die armspieren alvast los en kom 
kennismaken! 
Aanvang: 14.00 – 16.00 uur Entree: gratis 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 
tegenover het Gelderlandplein 
Info: 020 – 644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl

Zondag 30 september:  
Sunday Sounds met het 
Rembrandt Duo 
De twee rasmuzikanten Eddy & Huub werken al meer dan 
25 jaar succesvol samen. Eddy Hoorenman heeft zich de stijl 
van zijn idool Johnny Meijer eigengemaakt. Drummer Huub 
Eikenboom is een fan van John Engels en Cesar Zuiderwijk 
met het juiste gevoel voor swing en gezelligheid. Door hun 
veelzijdigheid spelen en zingen ze een breed repertoire in hett 
Duits, Engels, Limburgs, Jordanees. Van Willy Alberti tot Andre 
Hazes en Andre Rieu, van Frans Bauer tot Rene Froger en Jan 
Smit, van Klassiek tot Jazz. 
Aanvang: 14.00 - 16.30 uur  
Entree: gratis  
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112, 
tegenover het Gelderlandplein  
Info: 020 – 644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.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



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

schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

Hatha Yoga for men   
18.00 - 19.00 uur. English teacher. Dates: 4, 11, 18, 25 September, 

2 October. Cost: small donation appreciated. Info and registration: 

yogadeverrekijker@hotmail.com or tel: 06 15502961.

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 5 september 
19.30-21.30 uur. Vooral voor culturele actieve 55+ inwoners van 

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

Info: www.hvdwbuitenveldert.nl.

Computer Inloop Spreekuur op 5 en 19 september 
10.00-12.00 uur. Gratis entree. Ook voor tablet en mobiele telefoon. 

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

Buurtrestaurant op 12 en 26 september 
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.

Kunstcafé op 19 september 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.  

Info: www.kunstgroepbuitenveldert.nl.

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. Start bij voldoende animo, instromen 

mogelijk. Info: Ron via rriedijk@hotmail.com of 06 2017 0194.

Nippon Karatedo Genwakai 
18.00-20:00 uur. Info: J. Rijken via 06-24 72 32 35,  

j.l.rijken@gmail.com of www.genwakai.eu. 

Hatha Yoga 
18.30 - 19.30 uur. Info en aanmelden: Marijke Ochse via  

020 - 6457164 of marijkeochse@ziggo.nl

Donderdag
Bewegen, voor vrouwen     

9.15-10.15 uur. Info: sakina.ahadri@hotmail.com of  

ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 0626635300.

Spreekuur GGZ coach voor vrijwilligers & professionals    
10.00-13.00 uur. Info: Moni Hanasbei, 06-26 63 35 46 of  

mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl

Mindfulness Yoga voor vrouwen   
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  
12.45-16.00 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

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

digiteam@hvdwbuitenveldert.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 vanaf 13 september 
16.15 – 17.15 uur. Les in rustig tempo.€ 20 / maand. Info en aan-

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

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

Olandese per Italiani avanzati / Nederlandse les voor 
Italianen Gevorderden vanaf 13 september 
17.30 – 18.30 uur. € 20 / maand/mese. Info en aanmelden / per 

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

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

Olandese per Italiani / Nederlandse les voor Italianen 
Halfgevorderd vanaf 13 september 
18.30 – 19.30 uur. € 20 / maand/mese. Info en aanmelden / per 

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

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

Olandese per Italiani / Nederlandse les voor Italianen 
Beginners vanaf 13 september 
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

Cursus Zenmeditatie 
19.30-21.15 uur. 6 september t/m 29 november. Kosten: € 5 per 

keer of € 50 voor 13 lessen. Info: www.zenbuitenveldert.com.  

Aanmelden: 06 - 40 73 74 71 of basvandijk78@gmail.com.

Vrijdag  

Bingo op 7 september 
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  

www.hvdwbuitenveldert.nl.

Lectores Bebés op 7 september 
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 14 september, Truus & Friends op 28 september

 
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: www.hvdwbuitenveldert.nl.

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

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

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

www.wooninfo.nl.

Kunstgeschiedenis 
9.30-11.30 uur. Info: www.tijdruimte.nl, mdidier@tijdruimte.nl of  

tel. 06-24217678.

Franse conversatie   
10.00-11.00 uur. Info en aanmelden bij Csaarloos3@gmail.com of 

tel. 06 220 33 667.

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. 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 8 september 
13.00-16.00 uur. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert  

020-644 99 36 of repaircafebuitenveldert@gmail.com. 

Zondag
Sunday Sounds met Brooklyn Affair op 2 september 
14.00-16.30 uur. Toegang gratis. Info: 020-644 99 36 of  

www.hvdwbuitenveldert.nl.

Musici van Morgen met accordeonist Nicolae Stiuca op  
9 september 
Solo accordeon uitvoering van werken van diverse componisten.

Aanvang: vanaf 11.00 uur is het café open voor koffie of thee,  

11.30 uur concert. Entree € 7,50. Info: 020-644 99 36 of  

www.hvdwbuitenveldert.nl.

Movie Time! op 9 september 
Film: ‘Mamma Mia’. 12.30 uur serveren pannenkoek, 13.30–15.30 

filmvertoning. Entree: € 5,00 inclusief pannenkoek, film en consump-

tie. Ofwel € 4,00 inclusief film en consumptie (geen pannenkoek). 

Reserveren voor pannenkoek, uiterlijk vrijdag 7 september 15.00 uur 

is vereist! Info: 020-6449936 of www.hvdwbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met Klaas Fopma op 16 september 
Quartet met vrolijke jazzy en poppy liedjes. 14.00–16.30 uur. Entree: 

gratis. Info: 020-6449936 of www.hvdwbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met het Mainstream Combo op  
23 september 
14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis. Info: 020-644 99 36 of  

www.hvdwbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met het Rembrandt Duo op  
30 september 
14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis. Info: 020-644 99 36 of  

www.hvdwbuitenveldert.nl.

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

Expositie van Dixie Solleveld  
verlengd t/m eind oktober 
In diverse benedenruimtes en gangen. Olieverfschilderijen en fotocol-

lages. 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 be-
stemming) rijdt de chauffeur u weer 
naar huis. Stok of rollator kunnen 
ook mee. Consumpties of toegangs-
kaartjes 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 12 september: 
Tafelbergerheide en restaurant 
Tafelberg, Blaricum
De Tafelbergheide is een mooi natuur-
gebied met alle ruimte om de benen 
te strekken. In restaurant de Tafelberg 
kunt u terecht voor een kopje koffie 
en/of lunch. De schaapskooi ligt op 
loopafstand.

Op stap met de Minibus Op Stap met de Groengrijsbus

Woensdag 19 september: IJmuiden
Even uitwaaien? In IJmuiden kunt u 
de boulevard bezoeken, een visje eten 
en even lekker op een terrasje zitten.

Woensdag 26 september: 
Muiderslot of Muiden Café Ome Ko
Vandaag wordt het kiezen: bezoek 
het historische Muiderslot of ga lek-
ker zitten bij café Ome Ko in Mui-
den. Waar de Vecht in het IJsselmeer 
uitmondt staat dit beroemde zeilcafé. 
Vanaf het terras hebben de klanten 
eersteklas zicht - en commentaar - op 
het gestuntel in de sluis. 

Vrijdag 21 september: 
Koninklijke dagtocht
Stap in de Groengrijs bus en laat u 
koninklijk verrassen. We gaan naar 
Paleis Het Loo. Het hoofdgebouw 
wordt verbouwd, maar tuinen, stal-
len (met o.a. presentatie ‘Dieren van 
Oranje’), restaurants en het paleis-
park zijn open. De barokke tuinen 
met hun beelden, waterpartijen, 
fonteinen en bloemenperken zijn op 
hun mooist. En u kan het paleisdak 
op voor een magnifiek uitzicht over 
de tuinen! Zin in een wandeling? 
Dat kan. De romantische Oranje-
wandeling (ca. 1 uur) voert langs het 
badpaviljoen, theepaviljoen en de 
botenhuizen van de Oranjes in het 
Paleispark. 

Praktische informatie
Datum: vrijdag 21 september 2018

Prijs: € 20,- 
(inclusief vervoer en € 7,50 entree)
Prijs: € 12,50 (inclusief vervoer, exclu-
sief entree)

Entree gratis op vertoon van Muse-
umkaart, Bankgiroloterij VIP-kaart en 
Rembrandtpas 

Opstapplaatsen
De Mirandalaan tegenover De Miran-
dabad, Huis van de Wijk Buitenvel-
dert, A.J. Ernststraat 112, Menno Si-
monshuis, Noordhollandstraat 17A .

Boeken
Voor informatie, opstaptijden en re-
serveren: Telefonisch: Denise Junge 06 
– 45 72 95 11 (op werkdagen tussen 
13.00 en 16.00 uur)

Meer informatie: www.groengrijs.
com/tochten-in-de-planning/

Paleis Het Loo

Ferry Wienneke 

Fietsverhuur Amsterdamse Bos
      

Waarom?
Wie het Bos per fiets wil bezoeken 
kan die huren bij een kiosk aan de 
hoofdingang van de Amstelveen-
seweg, tegenover de Boswinkel. Er 
zijn stadsfietsen, tandems en ellip-
tigo’s, een hometrainer op wielen. 
Het team staat onder leiding van 
Stefanie Caton. Haar familie helpt 
mee, het terras is de sociale kern. 
Twee professionele fietsenma-
kers maken de service compleet, 
belangrijk, want vakmensen zijn 
schaars tegenwoordig. De kiosk is 
er 1 van 2, ontworpen door archi-
tect Dick Sleebos. De andere staat 
aan de overkant van de weg. Het 

zijn monumenten, waarvan zelfs 
de kleur is voorgeschreven. Ze ge-
ven de toegang een zekere symme-
trie. De stichting Stadshout heeft 
het unieke meubilair gezaagd, dat 
samen met de driepoot, een hout-
kachel bijgenaamd ‘Wallace’ en de 
hangmatten een plek vormen waar 
je lekker kunt chillen. Kijk eens 
naar wat die zagers hebben gedaan 
met normale rugleuningen. 

Wanneer?
Van 10:00 – 18:00, het hele jaar 
door. In het weekend langer, vooral 
met mooi weer.  

Wat kost het?
10,00 per fietshuur per dag. De 
borg is ‘iets achterlaten in de kluis.’

Voor wie?
Iedereen. In de vijf jaar dat deze 
formule bestaat zijn er steeds meer 
vaste gasten gekomen, waardoor 
het een ontmoetingsplek is ge-
worden, een soort community. 
Soms betaalt iemand ‘vooruit-
betaalde koffie,’ een uit Italië af-
komstig gewoonte om anoniem 
een gratis bakkie te schenken aan 
wie krap zit. De ontvanger kan 
als tegenprestatie een vrijwillig 
initiatief ondernemen. Er wordt 
sinds kort nagedacht over een Jeu 
de Boules baan, bij voorkeur wat 
oneffen, want het moet natuurlijk 
spannend blijven. 
Met de bomen boven het terras 
doet het eerder Frans aan dan Ne-
derlands. Houden zo.  Directrice Stefanie Caton en haar medewerker / zoon Diederik
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Is Buitenveldert een dementievriendelijke wijk? 

Laat je niet vallen!

Buitenveldert heeft een heel hoog 
percentage 65 plussers. Er is sprake 
van veel dementie en een groot po-
tentieel aan dementie patiënten. 
We spraken met Willem Schuijt, 
case-manager dementie van de 
Zonnehuis groep Amstelland.  
 
Hoe groot is het dementieprobleem?
Buitenveldert is een wijk van vergrij-
zing. Vergeleken met andere stadsde-
len zijn er veel meer ouderen in deze 
wijk. Veel mensen die hier zestig jaar 
geleden neergestreken zijn, wonen er 
nog.  Hoe ouder hoe groter de kans 
op dementie. Bovendien is er veel 
verborgen dementie. Er zijn mensen 
waarvan het niet bekend is dat ze de-
mentie hebben, mensen die nog niet 
de diagnose dementie gekregen heb-
ben. Er is een enorm potentieel aan 
mensen met geheugenproblemen.
Het begint met lichte cognitieve 
achteruitgang. Het vermoeden van 
dementie begint vaak bij de partner. 
Als de frequentie toeneemt begint het 
balletje te rollen. Er wordt dan contact 
opgenomen met de huisarts voor een 

De meeste mensen willen zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven en 
regie houden over hun leven. 
Maar oudere mensen lopen een 
toenemend risico om te vallen. 
In Buitenveldert wordt werk ge-
maakt van het verminderen van 
valincidenten. Zo heeft de Hulp-
dienst Buitenveldert samen met 
de GGD Amsterdam een ‘rollator 
APK’ georganiseerd. Maar er staat 
nog veel meer gepland. Op www.
laatjenietvallen.nl leest u er alles 
over.

Mensen willen zo lang mogelijk zelf-
standig wonen maar een val maakt 
vaak een einde aan die zelfstandig-
heid. Toch is vallen geen onvermijde-
lijk gevolg van veroudering. Door de 
leefstijl aan te passen en enige trai-
ning kan een valpartij worden voor-
komen. 
De oorzaak van een valincident kan 
van alles zijn en vaak is het een com-
binatie: gladde schoenzolen, slechter 
zien, medicijngebruik of gebrek aan 
kracht.

Vallen? Dat gaat niet over mij! 
Het beste is als ouderen zelf aan de 
slag gaan. Maar senioren hebben het 
idee dat dit hele verhaal niet over hen 
gaat. Bovendien zeggen ze: ‘het hoort 

niet het ziekte-inzicht of ontkent het 
probleem. 

Is de geconstateerde dementie het 
topje van een ijsberg?
Dat is niet duidelijk. Hoewel het de 
methodiek is mensen die lang niet bij 
de huisarts zijn geweest in het zicht 
te houden hebben de huisartsen niet 

screening. Meestal in het ziekenhuis, 
maar het kan ook in een huisbezoek. 
De praktijkondersteuner huisarts 
komt bij de mensen thuis en kan al 
een geheugentest doen maar de diag-
nose wordt gesteld door een specialist  
ouderengeneeskunde. Het vermoe-
den wordt zelden door de patiënt zelf 
uitgesproken want die heeft meestal 

Hans Wamsteeker
elke patiënt in beeld. De dorpsdokter 
bestaat niet meer. Als er signalen van 
derden komen of er zijn oprechte zor-
gen, wordt er actie ondernomen.   De 
partner, een familielid of de buren bel-
len en zeggen ‘dokter hij wordt nu wel 
erg vergeetachtig’.  Maar er blijven al-
tijd mensen onder de radar.

Opvang
Mensen worden door het ziekenhuis, 
de huisarts of de thuiszorg aange-
meld bij een case-manager dementie. 
Er zijn drie case-managers dementie 
in de wijk en dat is te weinig, waar-
door er een wachtlijst is. Er is al lang 
sprake van uitbreiding. De financiële 
oplossing van het probleem moet van 
de zorgverzekeraar komen en de poli-
tiek moet een veel duidelijker signaal 
afgeven. 
De case-manager biedt ondersteu-
ning, begeleiding en een luisterend 
oor.  Ook praktische ondersteuning, 
denk aan het regelen van thuiszorg 
met huishoudelijke hulp, hulp bij 
wassen en aankleden, maaltijden en 
het innemen van de medicijnen. Veel 
tekst en uitleg geven over de ziekte, 
over de toekomst, regels en wetten 
uitleggen. Wijzen op gevaren, denk 

er nu eenmaal bij’. Maar toch …..  
Ouderen kunnen zelf zo veel doen, 
denk aan bewegen, krachttraining of 
voeding. 

Hoe stevig staat u op uw benen?
Merkt u bij dagelijkse bezigheden dat 
u regelmatig uw balans dreigt te ver-
liezen? Of heeft u moeite met opstaan 
vanuit uw stoel of bed? Voor veel ou-
deren zijn dit herkenbare situaties. 
Vallen kunt u voorkomen met de In 
Balans training! 

In Amsterdam-Zuid wordt deze cur-
sus regelmatig georganiseerd. Met 
eenvoudige oefeningen die u tijdens 
de In Balans training leert, wordt u 
sterker én verbetert u uw evenwicht. 
U staat letterlijk steviger op uw benen. 

Maandag 17 september 2018 houdt 
fysiotherapeut Marion Russchen een 
gratis informatiebijeenkomst over In 
Balans in De Coenen. Aanmelden kan 
eenvoudig via www.laatjenietvallen.nl

Het bovenstaande is gebaseerd op in-
formatie over het project Valpreventie 
van de GGD Amsterdam. 

een gas en elektriciteit. In de laatste fase 
helpt hij bij het regelen van de indicatie 
en mensen begeleiden richting de zorg-
instelling.

Hoe is het perspectief in de wijk?
Er is een redelijk aanbod aan opname 
mogelijkheden in de wijk. De meeste 
mensen kiezen voor opname in de 
buurt. Sinds zeven jaar zijn er de case-
managers dementie in de wijk.Er zijn 
afspraken met supermarkten in de 
buurt voor het signaleren van demen-
tie bij klanten. En mensen die betrok-
ken zijn bij de kerken bezoeken de 
dementerenden in hun gemeenschap. 
Verder zijn er de instellingen van maat-
schappelijk werk en is er het succesvolle 
Welzijn op Recept (zie het artikel in deze 
Zorg-Special).

Er is de mogelijkheid tot dagbesteding 
voor (beginnend) dementerenden in het 
Menno Simonshuis (Amsterdams Ont-
moetingscentrum) , Buitenhof en  woon-
zorgcentrum Buitenveldert maar een 
ontmoetingscentrum zoals het Odense 
Huis in Zuid (www.odensehuis.nl) zou 
mooi zijn en ook een Alzheimer Tref-
punt, zoals in de Rivierenbuurt, mag er 
zijn. Er is nog werk aan de winkel. 

Schrijf u nu in voor de groepstraining In Balans!  

Kijk op 
www.laatjenietvallen.nl
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In Buitenveldert organiseren verschil-
lende bewoners en organisaties in de 
periode van eind september/begin ok-
tober een programma waarin ‘ontmoe-
ting’ centraal staat. Het kan zijn dat 
u minder sociale contacten heeft dan 
u wenst, maar het kan ook zijn dat de 
kwaliteit van uw contacten niet voldoet 
aan uw verwachtingen. Wij nodigen u 
van harte uit om nieuwe buurtbewoners 
te leren kennen. Wij hebben ervaren dat 
het belangrijk is voor uw geluksgevoel 
om contacten in de buurt te blijven on-
derhouden. Er wonen in Buitenveldert 
nogal wat mensen die geen beroep kun-
nen doen op familieleden, of op vrien-
den waarmee ze samen leuke dingen 
kunnen ondernemen. Wij willen deze 
bewoners bij elkaar brengen, maar bij-
voorbeeld ook laten zien hoe leuk het 
is om als vrijwilliger in de buurt actief 
te zijn en hiermee uw eigen kring aan 
contacten uit te breiden.
Kijk voor het volledige programma op: 
www.dynamo-amsterdam.nl/
weekvandeontmoeting 

Een week van 
ontmoeting in 
Buitenveldert!
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Het MENNO; uw wijkservicepunt

Welzijn op Recept   
maakt gezonder en gelukkiger!

Al een tijdje geleden is Dynamo 
in het Menno Simonshuis met 
het wijkservicepunt MENNO be-
gonnen. Het MENNO is een plek 
in de wijk waar u in contact komt 
met andere buurtbewoners en 
met activiteiten kan meedoen of 
organiseren. Samen met de Zon-
nehuisgroep zorgen wij voor een 
plek in de wijk met voor iedere 
bewoner wat wils.  

De meeste buurtbewoners kennen 
het Menno Simonshuis als een ver-
zorgingstehuis waar mensen met 
dementie wonen. Maar wist u dat 
er op de begane grond een ontmoe-
tingspunt voor de buurt is? U kunt 
binnenlopen, meedoen aan activi-
teiten en u bent altijd welkom voor 
een kopje koffie. 

Wekelijks vinden er zo’n 14 activi-
teiten plaats in het MENNO. Gro-
tendeels onder leiding van vrijwil-

Sinds de start van Welzijn op Re-
cept twee jaar geleden hebben 
zo’n 150 bewoners gemerkt hoe 
goed het voor het herstel van de 
gezondheid is om deel te nemen 
aan welzijnsactiviteiten. 

‘De bewoners die naar mij worden 
doorverwezen door de huisartsen 
hebben onverklaarbare lichamelijke 
klachten. Ze gaan hiervoor al jaren 
naar de huisarts. De ene keer komt 
er iemand met hoofdpijn, dan weer 
met slaapstoornissen en dan weer 
met vermoeidheid. Ook depressie, 
een down gevoel, relatieproblemen 
en het verlies van een partner zijn 
vaak redenen om samen met mij 
te gaan zoeken naar alternatieven 
voor medicijnen’ zegt Martijn Com-
panjen, Welzijnscoach bij Dynamo. 

Welzijn op Recept is voor alle leeftij-
den. Nadat de bewoner is doorver-
wezen neemt de Welzijnscoach zelf 
contact op met de bewoner. Tijdens 
het intakegesprek worden de mo-
gelijkheden verkend en wordt de 
bewoner begeleid naar het aanbod 
in de buurt. Vaak helpt het door af-
leiding te vinden in meer of andere 
activiteiten. We weten uit ervaring 
dat de klachten misschien niet hele-
maal verdwijnen, maar dat ze min-
der invloed hebben als mensen din-
gen gaan doen die ze leuk vinden’. 

Het voordeel van de Welzijnscoach 
is dat hij meer tijd beschikbaar heeft 
dan de huisarts. Als er een activiteit 
gevonden is die een bewoner leuk 
vindt om te doen, gaat de Welzijns-
coach de eerste keer mee voor een 

Inmiddels kan erbij bijna elke huis-
arts in Amsterdam een Welzijnsre-
cept worden voorgeschreven. De 
Welzijnscoach neemt dan contact 
op voor een afspraak. ‘Ik ben erg blij 
te zien dat medewerkers in zorg en 
welzijn meer samenwerken en ge-
zamenlijk optrekken in de begelei-
ding van bewoners. De komende ja-
ren zullen we dit blijven doen want 
iedereen in Buitenveldert verdient 
het om gelukkig te zijn’.  

kennismaking. De Welzijnscoach 
blijft in contact met de bewoner om 
te kijken of deze tevreden is over de 
activiteit en na drie maanden vindt 
er een evaluatie plaats om samen te 
kijken of iemand zich beter voelt. 

Bij 70% van de doorverwijzingen is 
het geluksgevoel toegenomen en 
geven de deelnemers aan dat hun 
zelfvertrouwen is vergroot en ze 
minder klachten ervaren. 

ligers, vaak op initiatief van actieve 
buurtbewoners. Buurtbewoners 
kunnen meerdere malen per week 
in het buurtrestaurant lunchen 
en dineren. Vrijwilligers koken op 
woensdag en zaterdag onder lei-
ding van een professionele kok een 
heerlijke betaalbare maaltijd. Ook 
organiseren we cursussen zoals een 
weerbaarheidstraining voor oude-
ren, Ouwer met Power. 
We organiseren dagelijks activitei-
ten zoals een inloop voor mensen 
met lichte vergeetachtigheidsklach-
ten tot aan een ontmoetingscen-
trum voor beginnend dementeren-
den, u kunt wandelen via de Kwik 
en Fitroute en speeltuin Goudestein 
bezoeken waar u speeltoestellen 
voor ouderen vindt. Ook aan man-
telzorgers wordt gedacht; u kunt 
ervaringen uitwisselen met lotge-
noten en van een verwenworkshop 
genieten. 

Het MENNO is er voor alle bewo-
ners uit de buurt. Jonge expat-ou-
ders organiseren hun eigen spel-

Wilma Borgt 

Wilma Borgt 

inloop. Er zijn buurtevenementen, 
waarvan er meerdere per jaar wor-
den gehouden zoals bv. Het Dans-
paleis. Ook is er de mogelijkheid 
voor informatie en advies tijdens 
de spreekuren van Woonzorg, Puur 
Zuid en de gebiedsmakelaar van 
stadsdeel Zuid. 

Het Menno Simonshuis is er ook 
voor initiatieven van buurtbewo-
ners. Heeft u een leuk idee voor 
uw buurt? Kom dan langs om er-
over te praten met een medewer-
ker. Bent u opzoek naar vrijwilli-
gerswerk? U bent welkom. Neem 
contact op met Mathilda Celie via  
mcelie@dynamo-amsterdam.nl. 

Voor inspiratie over onze activiteiten 
of de menukaart van het buurtres-
taurant kijkt u op 
www.dynamo-amsterdam.nl

Alzheimer Trefpunt Zuid op dins-
dag 4 september

We nodigen u van harte uit om de bij-
eenkomst van het Alzheimer Trefpunt 
op dinsdag 4 september a.s. bij te 
wonen. Tijdens deze avond is er ruim 
de gelegenheid voor het stellen van 
vragen en het uitwisselen van ervarin-
gen. Ook hulpverleners en andere be-
langstellenden zijn van harte welkom. 
Je ontmoet lotgenoten en kunt met 
elkaar in gesprek gaan over de dingen 
die je meemaakt of bezighoudt: over 
dementie zelf en over mogelijkheden 
voor hulp en dienstverlening. Dit ge-
beurt allemaal in een gemoedelijke 
ongedwongen sfeer. 

Die avond is er de Luistervoorstel-
ling: Mijn Vader de Sterrenkijker
De vader van Maartje heeft Alzhei-
mer. Nu komen bij haar de vragen. 
Wat deed hij in de jaren voor haar ge-
boorte, toen hij promoveerde als ster-
renkundige? Samen bezoeken ze de 
Oude Sterrewacht in Leiden.

Kom vanaf 18.45 tot 21.00 uur naar 
het Dienstencentrum de Berlage op de 
Lekstraat 13 a. Toegang, koffie en thee 
zijn gratis. Aanmelden is niet nodig. 

Vanaf 17.30 uur kunt u van een drie 
gangen diner genieten voor €4,00.  

Voor meer informatie over het Alzhei-
mer Trefpunt Amsterdam Zuid kunt u 
bellen met: Sanne van de Giessen: 
06-83594271 of alzheimertrefpunt-
amsterdamzuid@gmail.com

Op dinsdagavond 2 oktober gaat 
het over de rol van de huisarts en de 
praktijkondersteuner bij dementie. 
Huisarts Verest en praktijkondersteu-
ner Sigrid van Dijke vertellen u er al-
les over.

Alzheimer Trefpunt Zuid 

Let op!

21 september is Wereld Alzheimer dag

Kom naar het concert ‘Alzheimer Café Klassiek’ 
van het Symfonieorkest OVIO

onder leiding van dirigent Michiel van Vliet
in de Nassaukerk , Wittenkade 111

Amsterdam West

Maandag 17 september om 20.00 uur
Toegang gratis
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Eenzaamheid, kan je daar wat aan doen?

Professor Jenny Gierveld van de 
VU doet al 50 jaar onderzoek naar 
eenzaamheid. Haar boek Aanpak 
van eenzaamheid: Helpt het? kan je 
gratis downloaden via www.nidi.nl
 
Zij ziet eenzaamheid als onvrijwil-
lig en persoonlijk, het zit van binnen 
en je kunt het aan de buitenkant niet 
zien. Het kan zijn dat je minder soci-
ale contacten hebt dan je wenst, maar 
het kan ook zijn dat de kwaliteit van 
je contacten niet voldoet. Waar de een 
tevreden is met één hartsvriendin zal 
een ander dat te weinig vinden. Hoe 
hoger je de lat legt, des te groter de 
kans dat je eenzaam bent.

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 
ongeveer één op de drie mensen van 
achttien jaar en ouder eenzaam. Is 
Nederland een land van kille indivi-
dualisten? Kan je misschien beter in 
Toscane of in Spanje wonen? 
Het heeft ook met verlegenheid of 
een gebrek aan sociale vaardigheden 
te maken. Alleenstaande ouders met 
opgroeiende kinderen, mensen met 
gezondheidsproblemen of financiële 
zorgen lopen extra risico. Dus niet al-
leen ouderen. In de middengroepen 
komt veel eenzaamheid voor. Een-
zaamheid is nog steeds een taboe 
onderwerp.

Onze samenleving is gebouwd op 
‘koppels’. Alleenstaanden krijgen het 

Kan je er wat aan doen?
Jerry Gierveld zegt dat de meeste 
mensen in staat zijn zelf iets aan hun 
eenzaamheid te doen. Maar je moet 
het zien te voorkomen. Je moet je 
konvooi op orde houden. Mensen met 
wie je goed contact hebt vasthouden, 
ook na bijvoorbeeld een verhuizing. 

gevoel dat ze niet aan de norm vol-
doen, waardoor ook de kans op een-
zaamheid toeneemt. Je zou gelukkig 
moeten zijn, maar ieder mens maakt 
ernstige zaken mee, dat kan ook een-
zaamheid zijn. Mensen geven niet 
gauw toe dat ze eenzaam zijn. Je kunt 
er eigenlijk niet naar vragen.

Hans Wamsteeker

Binnen je konvooi kan je terug vallen 
op familieleden en vrienden. Uiter-
aard ben jij ook beschikbaar wanneer 
mensen in jouw konvooi problemen 
tegenkomen. 
Ook het uitvoeren van vrijwilligers-
werk werkt. Vrijwilligers zijn minder 
eenzaam dan gemiddeld.

Kennismaken met Flora Breemer

Flora Breemer is lid van het dagelijks bestuur van 
het stadsdeel Zuid en heeft in haar portefeuille 
onder andere Zorg&Welzijn, Werk&Inkomen en 
Jeugd&Onderwijs. 

Ze komt uit het onderwijs en heeft de laatste jaren 
in de Bestuurscommissie van Zuid gezeten. Op de 
voor haar nieuwe terreinen is zij zich aan het inwer-
ken. Nu, in haar tweede maand, vindt ze het nog te 
vroeg om te zeggen hoe ze het zou willen hebben.

Ze heeft in haar benoeming de opdracht gekregen 
om te zorgen voor de lokale invulling van het coa-
litieakkoord van het nieuwe college van B&W van 
de stad , ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’. Het 
dagelijks bestuur van Zuid is ‘de ogen en de oren 
van de wijk’. Geen wethouder in Amsterdam is in 
staat voor zijn portefeuille, in elke wijk, maatwerk 
te leveren.  B&W heeft de lokale bestuurders in de 
wijken hard nodig. Zij benadrukt dat er in Buiten-
veldert al heel wat goede dingen gerealiseerd zijn 
in de zorg en dat ze niet van plan is een heel andere 
weg in te slaan.

Ze ziet veel betrokkenheid in de wijk. Naarmate 
er nieuwe groepen bewoners in de wijk komen 
wonen moeten we er op letten dat de betrok-
kenheid bij de wijk en bij de andere bewoners in 
stand blijft. Wij hebben daarbij als overheid een 
taak, zegt zij. 

Wat houdt haar op het gebied van Zorg&Welzijn 
bezig?
De rode draad van het hele akkoord is voor haar het 
bestrijden van ongelijkheid ofwel het bevorderen 

van kansengelijkheid. Bij zorg is dat nodig want er 
is een kloof tussen de zorg die een lager opgeleid 
iemand krijgt en de zorg die een hoger opgeleid ie-
mand krijgt. 

Hoe bereikbaar is de zorg voor ouderen? 
Hoe goed het welzijnsaanbod ook is, de vraag is of 
het de mensen bereikt. Ook die zorgvraag hoort bij 
Buitenveldert. We moeten als overheid van het ge-
richt zijn op het aanbod naar een gerichtheid op de 
vraag van de burger. Gelukkig zien we steeds meer 
dat burgers de samenwerking met ons bestuurders 
zoeken.

Het signaleren en waar mogelijk bestrijden van 
eenzaamheid is een prioriteit. Eenzaamheid is een 
complex probleem. Het zit ook in verwachtingen die 
mensen zelf hebben. Hoe mensen naar zich zelf kij-
ken. Ze hoorde een huisarts eens zeggen: eenzaam-
heid zit hem niet in de mensen die er wel zijn maar 
in de mensen die er niet zijn. We zijn in Zuid al ver in 
het ons daarin verdiepen. Als je als politicus zegt dat 
je dat wil oplossen dan klinkt dat heel simpel maar 
met op elke hoek iets gezelligs is het niet over. Als je 
wat wil is er in Buitenveldert van alles maar je moet 
je wel aangesproken voelen en je moet wel denken 
dat het bij je past. 

Hoe kijk je naar dementerenden in de wijk?
Flora weet goed dat we in Buitenveldert een heel 
hoog percentage bewoners hebben die 75 jaar of 
ouder zijn en waarbij dementie veel voor komt. Bij 
een deel van die ouderen is de dementie nog niet 
geconstateerd. Flora ziet dat er voor beginnend de-
menterenden in Buitenveldert wel zorgaanbod is 
maar dat er op dit punt werk aan de winkel is. Een 
voorziening zoals een Odense Huis of een Altzhei-
mer trefpunt zou mooi zijn.
We hopen Flora in haar inwerkperiode in Buitenvel-
dert te ontmoeten en zullen na haar inwerktijd weer 
met haar spreken over haar plannen en ambities op 
het terrein van Zorg&Welzijn.

Hans Wamsteeker

Flora Breemer

KORTAF
Wereld Alzheimerdag 2018

Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer-
dag is er een feestelijke bijeenkomst met 
theater, dans, muziek en verhalen op 
vrijdag 21 september van 9.30 – 15.00 
uur in het: Concertgebouw in Amster-
dam. Voor alle mensen met dementie en 
hun naasten,professionals en vrijwilli-
gers  in Zuid.

Programma
09.30 uur Inloop met koffie/thee
10.00 uur Opening door Leny van 
Dalen vanCordaan
10.15 uur  Voorstelling ‘Mam’ door 
Adelheid Roosen
12.15 uur  Lunch
13.00 uur Optreden van het Odense-
koor
13.30 uur Social trials - door prof. 
Anne-Mei The,
14.00 uur Inleiding prof . Rose-Marie 
Dröes, 
Aansluitend optreden van de dans-
groep van het AOC. 
U kunt zich, vóór 14 september, aan-
melden via aanmeldenalzheimerdag@
amsterdam.nl.

Hatha yoga for men
We begin with breading exercises and 
we will continue with a gentle flow of 
asanas (postures). We build asanas step 
by step and no previous experience in 
yoga is required. We will try to find re-
laxation in any posture gaining at the 
same time flexibility and strength. The 
lesson will be in English and we can 
bring mats upon request. The lessons 
are free of charge but a small donation 
to support the teacher is appreciated. 
For more info or to request a mat send an 
email: yogadeverrekijker@hotmail.com.
About the teacher: 
Roberta is a yoga instructor in Vinyasa 
and Hatha. She has recently completed 
her 200hr training in India and she loves 
to bring motivation, discipline, serenity 
and fun in the classes. She also likes to 
create a safe space where everybody feels 
comfortable to explore their own limits. 
Where: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112.
When: Tuesday 4, 11, 18, 25 September, 
2 October 2018
Time: 18.00 – 19.00 hour
Cost: small donation is appreciated
Info and registration: yogadeverrekij-
ker@hotmail.com or tel: 06 15502961

Sabine’s Haarverzorging
In september start onze vrijwilligster 
Sabine met het knippen van Dames 
en Heren in het Huis van de Wijk Bui-
tenveldert. Elke eerste maandag van de 
maand kan u bij haar geknipt en/of ge-
föhnd worden tussen 10.00 – 12.15 en 
tussen 13.00 – 15.15 uur. De eerste mo-
gelijkheid is op 3 september, daarna op 
1 oktober, 5 november en op 3 december 
2018. Waar: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert, A.J. Ernststraat 112 De kosten be-
dragen € 6,-- per behandeling.
Aanmelden kan via 
info@hvdwbuitenveldert 
o.v.v. de datum of via 06 87942557
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Het Sociaal Loket Zuid (locatie 
Buitenveldert) wijst u de weg, 
bijvoorbeeld als u:
• vragen heeft op het gebied van 

zelfstandig wonen, zorg en welzijn
• voor een ziek familielid zorgt en het 

u teveel wordt
• persoonlijke of financiële problemen 

heeft 
• wilt weten welke activiteiten er voor 

u interessant zijn 
• niet weet waar u men uw vraag 

terecht kunt.  
Huis van de Wijk Buitenveldert,   
A.J. Ernststraat 112, 
1082 LP, Amsterdam, 
tel. 020-2552916.  
Meer info: 
www.amsterdam.nl/sociaalloket. 
Openingstijden: 
di. do. van 13.30 - 16.30 uur

DIENSTVERLENING/ZORG
Conflicten/geweld 
Beterburen
Buurtbemiddeling bij conflicten met uw 
buren.
tel 085-9022810; info@beterburen.nl
www.beterburen.nl
Blijf Groep 
Mensen die hun verhaal willen vertel-
len, advies of hulp willen. Denk aan 
slachtoffers, kinderen, getuigen en 
plegers. Tel. 088-2342450
www.blijfgroep.nl 
Veilig thuis 
Bij vermoedens van huiselijk geweld, 
kindermishandeling
Tel. 0800 2000 (gratis). www.vooreen-
veiligthuis.nl
Steun voor ouders 
Ouder-en Kindteams  
Voor ouders en verzorgers met vragen 
over de ontwikkeling,  
gezondheid en opvoeding van hun 
kind. A.J. Ernststraat 112,  
1082 LP Amsterdam, tel. 020-555 
5964 www.oktamsterdam.nl
Home-Start Zuid  
Voor ouders die een steuntje in de rug 
nodig hebben. 
Voor vrijwilligers die een steuntje in de 
rug willen geven.
Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112, 
tel. 06-14787451
hsiegers@dynamo-amsterdam.nl
Vragen over wonen 
!WOON
Informatie en ondersteuning voor huur-
ders en eigenaar-bewoners met vragen 
en klachten over wonen. Bijv. over 
achterstallig onderhoud of huurverho-
ging. Inloopspreekuur vrijdag  9:00 – 
11:00, Huis van de Wijk Buitenveldert. 
Tel. 020-5230160 of  www.wooninfo.nl
Jeugdhulpverlening en jeugd-
bescherming  
AKJ – vertrouwenspersonen in de 
jeugdhulp
Het Advies- en Klachtenbureau Jeugd-
zorg informeert, adviseert en onder-
steunt iedereen die vragen of klachten 
heeft over jeugdhulp. AKJ, IJsbaanpad 
9-11, 1076 CV Amsterdam, 
tel. 088-5551000, www.akj.nl; 
e-mail info@akj.nl 
Leven met een beperking  
MEE Amstel en Zaan
Biedt informatie, advies en onder-
steuning bij leven met een beperking. 
Ook voor familie, mantelzorgers en 

professionals.
Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB 
Amsterdam, tel. 020-5127272, infor-
matie@meeaz.nl, www.meeaz.nl
Maatschappelijke Dienstverlening  
Puur Zuid 
De maatschappelijke dienstverlening 
van Puur-Zuid is wijkgericht georgani-
seerd en richt zich op burgers met vra-
gen en problemen op het gebied van 
inkomen, huisvesting, “gezins”relaties, 
maatschappelijke participatie en 
gezondheid. 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amster-
dam. Telefonisch spreekuur van 10:00 
– 11:30 uur, tel. 020 – 2359120; 
www.puurzuid.nl
Invullen van formulieren   
Sociaal Raadsman
Opstellen van brieven, bezwaarschrif-
ten of bemiddeling bij instanties. 
Bewoners van alle leeftijden, A.J. 
Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam, 
tel. 020-2359120 van 10.00 - 11.30 uur
Schuldhulpverlening   
Puur Zuid 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amster-
dam, tel. 020-2359120 
Vrijwillige hulp    
Algemene Hulpdienst Buitenvel-
dert 
Telefooncirkel: deelnemers worden 
iedere dag gebeld, ook in het  
weekend, om te horen of ze het goed 
maken. 
Wandelen, winkelen, bezoek, bood-
schappen (laten) doen, rolstoel 
rijden etc. Lichte Thuisadministratie. 
Hulp bij het ordenen van 
papieren-administratie. Hand- en 
spandiensten in en om het huis. 
O.a. kleine klussen, tuin. Algemene 
Hulpdienst Buitenveldert 
(vrijwilligersorganisatie voor hulp aan 
mensen thuis). A.J. Ernststraat 112, 
1082 LP Amsterdam, 
tel. 020-6444044, 
email: 
meldpost@hulpdienstbuitenveldert.nl; 
www.hulpdienstbuitenveldert.nl

ETEN & EETTAFELS 
De Buitenhof    
Iedereen kan komen eten: kosten  
€ 9,00, 3 gangen maaltijd + koffie.  
U bent dagelijks welkom tussen 17:00 
en 18:45 uur. Nieuw Herlaer 2, 1083 
BD Amsterdam, tel. 020-504 4 000, 
receptiebhf@cordaan.nl
Het Huis van de Wijk Buitenvel-
dert 
Dans en Diner: Driegangenbuffet voor 
€ 8,00. De tweede en laatste vrijdag 
van de maand van 18:00 - 20:00 uur. 
Karins Eetcafé:  De tweede dinsdag 
van de maand. Kosten € 8,00.  
Van 17:30 -19:30 uur.  
Reserveren: 020-6449936
Burenlunch: 1ste maandag vd 
maand. Kosten € 4,00. 
Van 12:00 tot 14:00 uur. Info/reserve-
ren   tel:020-644 9936  
of info@wocbuitenveldert.nl 
De eettafel: Driegangen warme maal-
tijd tussen de middag. 
3de maandag vd maand.  
Info: Algemene Hulpdienst,  
reserveren: 020-6444044
Buurtrestaurant: 1 x in de 14 dg op 
woensdag 17:30 tot 19:00 uur. Info/
reserveren Zon53@hotmail.com  of op 
dinsdag 020-6463464 

Maaltijd in Woon, zorg en dien-
stencentrum Menno Simons
Schuif aan in het Dynamo Buurtrestau-
rant iedere woensdag en vrijdag voor 
een heerlijke maaltijd om 17.30 uur, 
Noord Hollandstraat 17 A, info: tel. 020 
- 4609 300, kosten € 8,00 
Eten in het Woonzorgcentrum 
Buitenveldert  
Alle avonden van de week wordt 
er gekookt voor buurtbewoners en 
buurtgenoten. Van 17.30 - 19.30 uur. 
Doornburg 2, 1081 JB Amsterdam, tel. 
020 - 5046000,  € 9,00 (za. € 7,50 
broodmaaltijd) 

HULPMIDDELEN
Algemene Hulpdienst Buitenveldert 
Uitlenen rolstoel, rollator en krukken etc.
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP  
Amsterdam, tel. 020-6444044,  
email:  
meldpost@hulpdienstbuitenveldert.nl
Cordaan Zorgwinkel 
Uitleen en verhuur van loophulpmiddelen.
A.J. Ernststraat 238, 1082 LT  
Amsterdam, verkoop@vegro.nl,
tel. 0800-2887766

MEDISCHE ZORG
Alarmnummers  
Brandweer, Politie  
en Ambulance 112
Bel 112 voor spoedeisende hulp bij 
direct levensbedreigende situaties 
of wanneer u getuige bent van een 
misdrijf.
Doven en slechthorenden;  
tel. 0800-8112 alleen in uiterste nood 
Geen spoedeisende hulp;   
tel. 0900-1844 
Dierenambulance Amsterdam    
tel. 0900-21 00 000
Ziekenhuis 
Amsterdam UMC locatie VUmc,  
De Boelelaan 1117, 1081 HV
Amsterdam tel. 020-444 4444  
(algemeen), 020-444 3636  
(spoedeisende hulp. Bezoek na verwij-
zing van een huisartsenpost  
of in spoedgevallen rechtstreeks)
www.vumc.nl. 
Huisartsenpost  
Heeft u met spoed een huisarts nodig 
’s avonds, ’s nachts of in het weekend, 
telefoon 088 003 0600. 
Verloskundige praktijk Buitenvel-
dert/Amstelveen  
MFC Binnenhof, GGD/Ouder-  
en Kindteam Zuid,  
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP,  
Amsterdam
020-6470474  
www.verloskundige-amstelveen.nl,  
e-mail:  
praktijk@verloskundige-amstelveen.nl
Dementie    
De Buitenhof
Dagbehandeling of verzorging voor 
mensen met beginnende dementie of 
somatische (lichamelijke) aandoenin-
gen en dagbehandeling voor cliënten 
met Parkinson. 
De Buitenhof, Nieuw Herlaer 2, 1083 
BD Amsterdam tel. 020-5044000, 
email: receptiebhf@cordaan.nl
Amsterdams Ontmoetingscentrum 
(AOC)
Ondersteuning en ontmoetingscentrum 
voor mensen met dementie en hun 
verzorgers. Noordhollandstraat 17 A 

(zorgcentrum Menno Simons), 1081 
AS Amsterdam, tel. 020-5171013
Respijtzorg     
Dynamo
Voor ondersteuning van de mantelzor-
ger door een vrijwilliger. 
Dynamo-Buurtsupport, info:  
banthonio@dynamo-amsterdam.nl,  
06-44139853

PSYCHISCHE HULP
Prezens 
Druk door psychische problemen, 
stress, angst, piekeren,  
depressieve klachten, verlies, rouw of 
mantelzorg?  
Prezens helpt! Tel 088 – 788 50 55. 
Werkdagen: van 9.00 – 17.00 uur 
www.prezens.nl,  
email preventie@prezens.nl 
De Regenboog Groep 
Maatjesproject voor mensen met 
verslaving, financiële problemen of 
psychiatrische problematiek die in een 
sociaal isolement verkeren. Oranje 
Nassaulaan 51 II, 1075 AK Amster-
dam, tel: 020-020 5317600,  
www.deregenboog.org email:  
informelezorg@deregenboog.org. 

ACTIEF IN DE WIJK
Programma coördinator Huis van 
de Wijk Buitenveldert  
Voor informatie over activiteiten of 
ondersteuning bij het opzetten van 
een activiteit voor de buurt kunt u 
contact opnemen met de Programma 
coördinator Carla Lantinga, via email: 
info@hvdwbuitenveldert.nl of via tel. 
06-37314069 of 020-644 99 36.
www.hvdwbuitenveldert.nl
Dynamo  
Buurtkamer Dynamo, A.J. Ernststraat 
112, info: Martijn Companjen,  
tel. 06-33352309
Buurtkamer Menno Simons, Noordhol-
landstraat 17-A, 1081 AS, info:  
tel. 06-47946111, email  
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl 
Dagbesteding Vreugdehof  
Dagbesteding Vreugdehof is gericht op 
somatiek en psychiatrie.
U kunt deelnemen aan activiteiten die 
aansluiten bij uw interesse en fysieke 
mogelijkheden. Incl. broodmaaltijd, 
warme lunch eigen bijdrage van € 5,-
ma t/m vr, tel. van ma-vr 11.00-17.00 
tel 020 5416174, email:  
dagbestedingvreugdehof@amstelring.nl. 
Vreugdehof, 
de Klencke 111 1083 HH Amsterdam  
Actenz   
Denkt u erover om actief te worden, 
maar kunt u wel een steuntje in de 
rug gebruiken? Actenz biedt hierbij 
ondersteuning, individueel via Actief in 
de wijk, maar ook d.m.v. ons groeps-
aanbod zoals bijv. de Gezonde hap, 
Samen fit en de inloop in het Menno 
Simonshuis. Info: Doppy den Ouden,  
of 06-10985279; email 
d.denouden@ggzingeest.nl 

SPORT

(de wijk biedt meerdere sportmo-
gelijkheden, hier worden slechts 3 
genoemd);

Gymnastiek 60 + en 65 +     
Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. 

Ernststraat 112, 1082 LP,
ma, wo, do tel. 020-8861070,  
www.mbvo-amsterdam.nl
Golden Sports  
GoldenSports is voor 55-plussers die 
met elkaar op hun eigen niveau lekker 
buiten willen sporten. Wordt begeleid 
door een fysiotherapeut.
www.Goldensports.nl,  
tel. 06 1428 3490
Valpreventie  
Zie www.laatjenietvallen.nl

THUISZORG
Zonnehuisgroep Amstelland  
Heeft u belangstelling voor onze dag-
besteding voor mensen met dementie? 
Heeft u behoefte aan wijkverpleging? 
Oriënteert u zich op verpleeghuiszorg? 
Al tientallen jaren bieden wij ouderen 
in Buitenveldert en omgeving gespeci-
aliseerde zorg, welzijn en ondersteu-
ning. Voor informatie of een afspraak: 
0900-0401441, e-mail:  
info@zhga.nl, www.zhga.nl
Buurtzorg Nederland  
Wijkverpleging, verzorging, advies, 
instructie en voorlichting. Klein betrok-
ken team met vaste medewerkers, 
altijd bereikbaar, dicht in de buurt. 
Team Buitenveldert tel. 06-20692494, 
email:  
buitenveldert@buurtzorgnederland.com
Amstelring team Amsterdam Zuid  
Thuiszorg, Zwaansvliet 5,  
1081 AP  AMSTERDAM,  
amsterdamzuid@amstelringwijkzorg.nl, 
tel. 06-34428094
Thuiszorg Cordaan  
Servicebureau: 088 267 32 26

VERVOER
Algemene Hulpdienst Buitenveldert 
Autovervoer en begeleiding naar arts, 
polikliniek, ziekenhuis, 
kapper, etc. Algemene Hulpdienst Bui-
tenveldert, A.J. Ernststraat 112, 1082 
LP Amsterdam, tel. 020-6444044, 
email  
meldpost@hulpdienstbuitenveldert.nl
Reizen met Aanvullend Openbaar 
Vervoer   
Voor Amsterdammers van 75 jaar en 
ouder en voor Amsterdammers met 
een beperking. U vraagt een vervoers-
pas aan via de WMO Helpdesk op 
nummer 0800-0643.  
www.amsterdam.nl 
Valys vervoer   
Valys is voor vervoer buiten de regio 
voor reizigers met een mobiliteitsbe-
perking.  
Voor sociaal-recreatief vervoer. 
www.valys.nl, tel. 0900-9630

Opmerkingen of aanvullingen  
kunt u doorgeven aan  
C. Lantinga, Programma  
coördinator Huis van de Wijk  
Buitenveldert,  
info@hvdwbuitenveldert.nl
Telefoon 020-6449936 
Het Huis van de Wijk is niet  
aansprakelijk voor eventuele  
fouten in de aankondiging.

Bewaar deze belangrijke 
adressen en telefoonnum-
mers!

Waar kunt u voor Zorg en Welzijn in Buitenveldert terecht?


