
Maandag

Dinsdag

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

Fotografielessen 
13.00-14.30 uur. In de lessen 
komen o.a. aan bod: wat zijn slui-
tertijd en diafragma; eenvoudige 
bewerkingen zoals foto recht zet-

ten, kleur 
aanpassen, 
uitsnede en 
standpunt be-
palen, en zeer 
belangrijk:  

de foto's bespreken. Ook zijn er 
soms buitenlessen.  
Info: Jan van Spijker,  
tel. 020 - 6158584. 

Engelse les 
15.30-17.00 uur.  
 
Info: 
justinakiss@icloud.com of  
tel. 06-45954667. 

Bridgeclub 
19.15-22.45 uur.  
De Buitenveldertse Bridge Club 
speelt in competitieverband, en 
zoekt leden.  
U kunt vrijblijvend een keer mee-
spelen, na aanmelding.  
Contactpersoon:  
Ingrid van Leeuwen:  
tel. 06 1946 3763. 

Open Atelier 
Werken met Keramiek, Papier 
Maché, Mozaïek en Speksteen 
10.00-12.30 / 13.00-15.30 uur.  
Info: 06-20 31 79 09,  
atelier@hetnieuwelokaal.nl of 
www.hetnieuwelokaal.nl 

Inloop 'De Buurvrouw'  
op dinsdag 

11.00-15.30 uur. Ongedwongen 
samenzijn voor alle bewoners uit 
Buitenveldert die van gezelschap 
houden. Op dinsdag, woensdag 
en donderdag kunt u zonder af-
spraak bij ons langskomen voor 
een bakje koffie of thee, om een 

spelletje te spelen of samen 
(tegen een vergoeding) te lun-

chen. U kan voor een uurtje aan-
schuiven, maar ook de hele dag 
bij ons doorbrengen. Voel je vrij 
om langs te komen ongeacht je 
leeftijd. Gastvrouwen Nel, Betty, 
Thea en gastheer Tristan zorgen 
voor een fijne sfeer, ondersteu-

ning en informatie.  
Deelname is gratis.

Sjoelen op 9 en 23 mei 
14.30-16.30 uur. Doe mee, opge-
ven is niet nodig. Thea en Ruud 
zijn gastvrouw en -heer en zorgen 
voor een ouderwets gezellige 
middag! Schuif aan voor 3 potjes 

en zoals 
altijd een 
lekkere 
versnape-
ring.  

Kosten: € 1,50 per middag incl. 
versnapering (eerste keer gratis). 

Chi Kung 
10.15-11.15 en 11.15-12.15 uur.  

Kosten: eigen bijdrage 6,50 per 
maand, proefles is gratis.  

Langzame bewegingen, in com-
binatie met adem, klank en visu-
alisatie en het bewust sturen van 

aandacht.  
Aanmelden via MBvO: mail aan 
mbvo_amsterdam@hotmail.com, 

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

bij de docent.

Juridisch Spreekuur  
14.00-15.30 uur.  
Gratis inloop bij Buurt-
team voor info en  
advies over o.a.  
arbeidsrecht, consu-
mentenrecht en onder-
nemingsrecht.  
Info: 020-2359120 of 
buitenveldert@buurt-
teamamsterdamzuid.nl 

Inloopspreekuur  
Buurtteam Buitenveldert  
14.00-15.30 uur. Inloop.  
Info:  
020-2359120 of buitenveldert@ 
buurtteamamsterdamzuid.nl 

Jazz Dans voor iedereen 
20.00-21.00 uur.  
Info: Truus Engels,  
tel. 020-616 26 97 of  
jazz13@gmail com 

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

Eettafel  
-warme 3-gangenlunch- 15 mei 
12.00-14.00 uur.  
Kosten € 8,-.  
Aanmelden kan tot woensdag  
10 mei a.s. via de meldpost van  
de Algemene Hulpdienst Buiten-
veldert op werkdagen tussen 
9.30-12.30 uur op 020-644 40 44.  

Individuele computer-,  
tablet- en smartphonelessen 
van Nico 
Elke maandag en dinsdag 9.00-
12.00 uur. Aanmelden via het 
aanmeldformulier bij de receptie 
of bellen naar 020-644 99 36. In 
overleg met de docent wordt er 
een afspraak gemaakt.  
Kosten per les € 5,-. 

Zumba voor iedereen 
19.30-20.30 uur.  
                  Info: Joany,  
                tel. 06-28757800 of  
             jobodywork@hotmail.com 

Individuele computer-, tablet- 
en smartphonelessen van Nico 
Elke maandag en dinsdag  
9.00-12.00 uur.  
Aanmelden via het aanmeldfor-
mulier bij de receptie of bellen 
naar 020-644 99 36.  
In overleg met de docent wordt  
er een afspraak gemaakt.  
Kosten per les € 5,-. 

Zangkoor Magna Voce 
20.00-22.00 uur.  
Entree: € 22,- per maand.  
Aanmelden en info: 6449936. 

mei 2023

Het café is elke week open van  

maandag t/m vrijdag  

van 11:00 tot 17:00 uur

De Gezonde Hap 
11.00-13.00 uur.  
Info:  
Renee Adelmeijer: 06-12097336  
of r.adelmeijer@actenz.nl 

Spreekuur vrijwilligerswerk  
in Zuid VCA 
10.00-13.00 uur.  
Bel vooraf met: 020-530 12 11 of 
www.vca.nu/bemiddelingsafspraak 

Deze maandagenda 
staat in het teken 

van Piet Paris



Inloop 'De Buurvrouw'  
op woensdag 

11.00-15.30 uur.  
Ongedwongen samenzijn voor 
alle bewoners uit Buitenveldert 
die van gezelschap houden. Op 

dinsdag, woensdag en donderdag 
kunt u zonder afspraak bij ons 

langskomen voor een bakje kof-
fie of thee, om een spelletje te 

spelen of samen (tegen een ver-
goeding) te lunchen. U kan voor 

een uurtje aanschuiven, maar 
ook de hele dag bij ons doorbren-

gen. Voel je vrij om langs te 
komen ongeacht je leeftijd.  

Gastvrouwen Nel, Betty, Thea en 
gastheer Tristan zorgen voor een 

fijne sfeer, ondersteuning en  
informatie. Deelname is gratis.

Donderdag

Inloop 'De Buurvrouw' 
11.00-15.30 uur.  

Ongedwongen samenzijn voor 
alle bewoners uit Buitenveldert 
die van gezelschap houden. Op 

dinsdag, woensdag en donderdag 
kunt u zonder afspraak bij ons 

langskomen voor een bakje kof-
fie of thee, om een spelletje te 

spelen of samen (tegen een ver-
goeding) te lunchen. U kan voor 

een uurtje aanschuiven, maar 
ook de hele dag bij ons doorbren-

gen. Voel je vrij om langs te 
komen ongeacht je leeftijd.  

Gastvrouwen Nel, Betty, Thea en 
gastheer Tristan zorgen voor een 

fijne sfeer, ondersteuning en  
informatie.  

Deelname is gratis.

Mindfulness Yoga  
voor 55+ vrouwen 
10.00-11.00 uur.  
Een milde, zachte 
vorm van yoga met 
extra aandacht voor o.a. gewrich-
ten, bekkenbodemspieren, zenuw-
stelsel, balans, ademhaling.  
De oefeningen ontspannen op een 
diep niveau. Info: 06-44079906  
of anjatimmerm@gmail.com 

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

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

Taichi for beginners in English  
18.00 - 19.15.  
Costs:   € 6 per class,  
           € 50 per 10 classes.  
Register at: xbin.zhu@gmail.com 

Computer inloopspreekuur  
in de Stamzaal op 3 en 17 mei 
10.00-12.00 uur.  
Voor iedereen die hulp wil of vra-

gen heeft 
over o.a. 
smartphones, 
tablets, 
email, 
What's App 

en computers, u kunt hier koste-
loos terecht. Elke eerste en derde 
woensdag van de maand.  
Aanmelden is niet nodig.  

Aerobic conditie 55+ 
9.30-10.30 en 10.30-11.30 uur.  
Info: 020-886 10 70 of kijk op 
www.mbvo-amsterdam.nl 

Open Atelier - Werken met 
speksteen; sieraden maken 
9.30-12.30 uur. Materiaal en  
gereedschap aanwezig.  
Info: 06-20 31 79 09,  
atelier@hetnieuwelokaal.nl of 
www.hetnieuwelokaal.nl 

Gymnastiek 65+ 
11.00-11.45 uur, 12.30-13.15 uur. 
Info: 020-886 10 70 of kijk op 
www.mbvo-amsterdam.nl 

Bingo! op 24 mei 
Inloop vanaf 15.00 uur,  
bingo 15.30-17.30 uur. 
Kom ook naar dit ge-
zellige uitje. We spelen 
3 rondes met meerdere mogelijk-
heden om een mooie prijs te win-
nen. In de eerste pauze krijgt u 
een kopje koffie of thee met iets 
erbij. Reserveren niet nodig,  
max. 50 deelnemers, vol is vol.  
€ 5,- incl. kopje koffie/thee met 
iets lekkers. 

Vrijdag
Combo Muziekmenu  

speelt Herinneringen  
12 mei 

15.00-17.00 uur.  
Droom weg of geniet van muziek 

van rond de jaren 60, op eigen 
wijze semi-akoestisch vertolkt 
door Coby (zang / dwarsfluit),  

Bart (zang / gitaar),  
Pieter (contrabas) en  

Johan (piano).  
In de Grote Theaterzaal.  

Aanmelden:  
via: david@hvdwbuitenveldert.nl 

of 020 6449936. Kosten € 5,-.

Bridge 
12.30-16.00 uur.  
Aanmelden vóór 11.00 uur per 
mail: mauricedmetz@gmail.com  
of op 06-53265869. 

Taichi voor gevorderden  
in het Nederlands 
19.30-20.45 uur, zaal open 19.15 
uur. Kosten: € 6 per les, € 50 per 
10 lessen.  
Bij interesse voor beginnersles uit-
sluitend in het Nederlands, graag 
aanmelden: xbin.zhu@gmail.com.  
Om je fysiek te verbeteren en tot 
innerlijke rust te komen. Iedereen 
van elke leeftijd kan meedoen, 
ook zonder ervaring.  
Draag bij voorkeur loszittende 
kleding en lichte sportschoenen.  

Buurtrestaurant op 3 en 17 mei 
17.30-19.30 uur.  
Inloop vanaf 16.30 uur en nazit  
in het café. Kosten: € 10,-.  
Info/reserveren bij Sonja:  
(op dinsdag) 020-646 34 64. 

Klankschaalsessie op 26 mei 
10.30-11.30 uur.  

Voor diepe ontspanning en 
nieuwe energie. Een klankschaal-
behandeling is een helende mas-

sage.  
Kosten: € 6,- per keer.  

Meenemen:  
indien mogelijk yoga mat.  
Elke eerste vrijdag van de 

maand.  
Info: Anett 06-48 25 57 41.  

Aanmelden:  
mail@hvdwbuitenveldert.nl,  

020 - 644 99 36.

Pub Quiz op 10 mei 
Inloop   19.00-19.30 uur,  
quiz      19.30-21.00 uur.  
Beantwoord in teamverband 
vragen over uiteenlopende  
onderwerpen. In 6 rondes van  
10 vragen met halverwege een 
pauze en leuke prijzen.  
Kosten € 5,- per deelnemer, incl. 
een kop koffie of thee.  
Aanmelden: via mail@hvdwbui-
tenveldert.nl of tijdens kantoor-
uren op 020-6449936 o.v.v. de 
naam van het team en de (2-4) 
deelnemers. Alleen komen kan 
ook, dan kijken we naar aanslui-
ting bij een team.  
Binnenlopen en meedoen op de 
avond zelf mag ook.  
Zie tevens de informatie in de 
Wijkkrant. 

Woensdag

Culturele Uitgaansclub  
3 mei 
19.30-21.30 uur.  
Houd je van muziek, 
theater, film, dans,  
lezingen, museumbe-
zoek, uit eten, wandelen, fietsen, 
enz., sluit je dan aan bij de Cultu-
rele Uitgaansclub. Iedere eerste 
woensdag van de maand hebben 
we overleg. Je hoeft je niet aan te 
melden, lidmaatschap is gratis en 
vanaf 55 jaar.  
Info: willydeweerd@live.nl 



Zaterdag

Het Repair Café Buitenveldert op 13 mei, 13.00-16.00 uur. Voor reparatie, 
goed advies of drankje aan de bar. Entree: gratis. Knoop eraf of naadje los? 
Ook kleine naaiklusjes kan het Repair Café doen. Info: repaircafebuitenvel-

dert@gmail.com of Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36. 
Het Repair Café zoekt nog een handige vrijwilliger met een set gereedschap 

 die het team wil komen versterken.

Moederdagconcert Toekomstmuziek:  
Liselot Blomaard (viool) op 14 mei 

Welkom vanaf 11.30 uur, aanvang 12.00 uur. Entree € 7,50.  
Grote Theaterzaal, Reserveren is mogelijk op tel.: 020-8915272 of mail naar 

i.jansen@hvdwbuitenveldert.nl.  
Zie tevens de informatie in de Wijkkrant.

UIT in Buitenveldert Café: Concert en Diner op 19 mei 

Muziek vanaf 16.00 uur, diner vanaf 18.00 uur.   
Al jaren draait Peter Marnier als zanger en dj 
mee in het artiestenvak. Met zijn warme stemge-
luid en unieke stijl weet hij publiek van jong en 
oud telkens weer een geweldig optreden te bie-
den. Door zijn uitgebreide Engelstalige en Neder-
landse repertoire weet hij moeiteloos in te spelen 
op de keuze en wensen van ieder publiek.  
Aansluitend wordt het diner geserveerd.  
Kosten: muziek gratis; diner € 10,-.  
Reserveren diner & info: 020-644 99 36 of 
mail@hvdwbuitenveldert.nl 

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

 
Sembang Kopi 

 
10.30-12.30 uur. Gratis toegang. Onder het 
genot van een kopje koffie of thee is er een 
aparte ruimte waar wekelijks gekletst, gelachen, 

en verhalen van Tempo Doeloe opgehaald kunnen worden,  
samen met andere Indonesische medelanders.  
Zegt het voort en tot vrijdag bij Sembang Kopi.  
De kosten voor koffie en thee zijn voor eigen rekening. 

Info: Carla 020-6449936. 

Bridge 
12.00-15.30 uur.  
Aanmelden vóór 10.30 uur per 
mail: d.c.Ottevangers@gmail.com, 
telefoon 06 - 100 64 713. 

Zondag

Feestelijke opening van Expositie  
De Wijkschilders op 12 mei 

17.00 tot 18.30 uur.  
 

Met een swingende  
muzikale bijdrage van  

gitarist/zanger  
Gerrit van der Spaan 

 

Informatie over de werken bij Ingrid Jansen,  
telefoonnummer 020-8915272 of email 

i.jansen@hvdwbuitenveldert.nl.  
Zie ook in deze agenda onder 'Elke dag'. 

Zangkamer 
14.00-15.30 uur, inloop: vanaf 13.30 uur. Zing met ons mee met liedjes van 
vroeger en nu en beleef een leuke gezellige middag. Elke week zingen we 

onder begeleiding van een pianist. Eénmaal per maand speelt een pianist ook 
saxofoon. We hebben muziekboeken met tekst en u kan zo meezingen.  

We vragen een kleine vergoeding van € 6,00 per maand voor de wekelijkse 
zangbijeenkomsten incl. een kopje koffie of thee met wat lekkers.  
Eenmaal per maand serveren we een advocaatje met een hapje.  

We bestaan al heel wat jaren. Info/aanmelden bij Paula op 06-85022144. 

Sportclub I.O.S. 'Iets Oudere Sporter'  
zoekt nieuwe leden 

15.30-16.30 uur. 11 actieve iets oudere sporters  
zoeken nieuwe leden v/m 55+ (badminton voor  

een prima conditie). Aanmelden of info:  
erik.neuteboom@gmail.com of 0633795733. 

Elke dag

Expositie De Wijkschilders vanaf 12 mei tot eind juni 
Komt u ook de tentoonstelling van De Wijkschilders in de gangen en etala-
ges van het Huis van de Wijk zien? De Wijkschilders bestaat uit een aantal 
kunstenaars van de eind december opgeheven kunstenaarsvereniging 
Kunstgroep Buitenveldert, die met elkaar exposities en activiteiten blijven 
ondernemen. Het blijft heel erg leuk om met elkaar 
te blijven exposeren en musea, workshops en lezin-
gen enz. te blijven bezoeken voor verdieping en  
inspiratie in een vriendschappelijke en artistieke 
kring. In de etalages staan beelden van Ienke 
Damsté en Gerarda Demarteau, in de gangen 
komen werken in verschillende technieken te han-

gen van Ziya Akman, Marion Reijnders, Pia van 
der Schaaf, Trijny Wilkes en Gerdi Wind.  
Zie voor de feestelijke opening onder vrijdag 12 
mei.  
Informatie over de werken bij Ingrid Jansen,  
telefoonnummer 020-8915272 of email 
i.jansen@hvdwbuitenveldert.nl

Uw eigen expositie in het Huis van de Wijk? 

Wilt u exposeren in Het Huis van de Wijk met foto’s, schilderijen  
of een andere kunstvorm?  

Dan nodigen wij u uit om een aanvraag te doen via:  
i.jansen@hvdwbuitenveldert of 020-6449936.


