
voor Buitenveldert /Zuidas & Prinses Irenebuurt • een uitgave van het Huis van de Wijk Buitenveldert   jaargang 33. april 2019 nr.4

Hoogwaardig openbaar vervoer 

Toen in juni 1997 lijn 50 ging rijden 

stoorde hij sneltram 51. Lijn 50 slurpte 

op station Zuid namelijk de energie van 

lijn 51 op. Het was zo erg dat de gemeen-

te in het Parool en de regionale bladen 

een bericht liet plaatsen waarin zij ver-

klaarden dat door de storingen aan lijn 51 

volksstammen mensen buiten hun schuld 

te laat op het werk kwamen. Wanneer de 

baas ging tieren moest men hem of haar 

het mea culpa-artikel onder de neus du-

wen en dan kwam alles wel goed dacht 

de gemeente. 

Maar met lijn 51 is het nooit meer goed 

gekomen, hij sukkelde van de ene naar de 

andere storing. In plaats van sneltram 

werd het een snelstoringtram. Toch is het 

jammer dat hij verdwenen is. Als hij reed 

diende hij vele jonge en oude Amster-

dammers en Amstelveners. 

Er verdwijnt nogal wat aan openbaar 

vervoer. Lijn 199 naar Amstelveen en 

Schiphol is recentelijk ook al gestopt met 

zijn diensten. Die lijn komt niet meer te-

rug, zegt de gemeente, veel te onrendabel. 

Als je graag wilt dat een bus- of tramlijn 

blijft bestaan moet je niet klagen maar 

erin stappen. 

Op een pamflet dat tijdens een infor-

matieavond over de Amstelveenlijn en 

andere bus- en tramlijnen door het GVB 

werd uitgedeeld staan alle nieuwe lijnen 

fleurig aangeduid: het  ziekenhuis Am-

stelveen wordt bediend door een shut-

tlebusje en naar Schiphol gaat een trein. 

In de spits rijdt er een speciale bus die 

met alle andere automobilisten in de file 

staat want de bus strook is in de ravij-

nen van graaf- en spitwerkzaamheden 

verdwenen. Alles voor een hoogwaardig 

openbaar vervoer waar we nog even de 

kiezen voor op elkaar moeten zetten, 

maar dan krijg je ook wat; kijk naar de 

Noord-Zuidlijn. Voor kwaliteit is tijd no-

dig en een excuusbericht van de gemeen-

te in het Parool en de regionale kranten.

     
Julius

COLUMN‘Het gaat om de glimlach’

Stadsdeel Zuid en de welzijnsor-
ganisatie Cordaan werken al jaren 
samen voor ouderen die zelfstan-
dig wonen en ouderen die in een 
zorginstelling wonen. 
 
Nu worden de voorzieningen van de 
Buitenhof toegankelijk gemaakt zo-
dat de buurt naar binnen komt. Sinds 
begin vorig jaar wonen er studenten 
in de Buitenhof. Die bevorderen ook 
dat de buurtbewoners naar de Buiten-
hof komen. De bewoners van de Bui-
tenhof leven tamelijk afgeschermd. 
Als de wijk binnen komt, staan zij 
weer midden in het leven. 

Loulou Wiersma, die sinds maart 2018 
in de Buitenhof woont, zegt dat zij 
door er te wonen het verschil maakt. 
De studenten geven extra aandacht 
aan de bewoners waardoor zij vrolij-
ker zijn. Vrolijk zijn zorgt er voor dat 
mensen minder gauw ziek worden, 
wegkwijnen en minder snel overlij-
den. Je ziet meer blijdschap, zegt zij.
‘We geven niet alleen aandacht, we 

nemen vrienden mee. Er is wel eens 
overlast door een feestje maar dan 
gebeurt er iets in het huis waar men-
sen over kunnen praten’. Loulou gaat 

soms samen met een bewoner eten. 
Niet omdat het haar taak is maar om-
dat je je bekommert om iemand. Dat 
doe je met liefde, met je hart, vindt zij.
Op de vraag hoe je het resultaat van 
al deze inspanningen meet antwoord 
Loulou dat je geluk niet kan meten. 
‘Het gaat om de glimlach’.

Is de buurt geïnteresseerd?
Loulou zegt dat toen zij de buurt in 
gingen om te vragen wat men zou 
willen bleek dat mensen niet weten 
dat je bij de Buitenhof naar binnen 
kan. Nu zijn er activiteiten;  een film 
van de maand, lezingen ‘Jong geleerd, 
oud gedaan’, een reeks lezingen over 
antropologie. Er zijn plannen om de 
Buitenhof te verbouwen en aantrek-
kelijker te maken. Je loopt niet zomaar 

een verzorgingshuis binnen om even 
koffie te drinken of een hapje te eten. 
Om zichtbaar te zijn moet de Buiten-
hof naar buiten treden. Cordaan kan 
daar sinds kort extra in investeren. 
Wil je mensen naar binnen halen dat 
moet je er voor zorgen dat alle dingen 
in huis goed gebeuren. Iedere bewo-
ner krijgt een eigen welzijnsagenda. 
Niet alle 300 bewoners vinden een bi-
oscoop leuk. Iemand heeft misschien 
liever een croissantje dan een broodje. 
Een schilderclubje is leuk maar als ie-
mand het leuk vindt om iedere dag te 
schilderen dat moet dat kunnen. Het 
gaat om kleine dingen die het leven fij-
ner maken. Een team van vijf mensen 
zorgt voor welzijn in alle hoeken van 
de Buitenhof. Wat dat betreft waait er 
nu een andere wind in de Buitenhof.

Hans Wamsteeker

Sinds begin vorig jaar wonen er studenten in de Buitenhof. 

In de nacht van zaterdag twee op 
zondag drie maart reed lijn 51 zijn 
laatste rit in Amstelveen en Buiten-
veldert. 

Alsof het een maandagochtend spits-
ritje betrof, zo druk was het tijdens 
deze rit. Reizigers werden zaterdag-
avond rond half twaalf op Station 
Zuid verwelkomd met een Frans jazz 
trio, candygirls en polaroidmakers, 
om vervolgens met de 51 van 23.41 
uur richting Westwijk te rijden. 

Op Westwijk hield de Amstelveense 
wethouder Rob Ellermeijer een kor-
te toespraak en droeg stadsdichter 
Matthijs den Hollander zijn lijn 51 

Afscheid 51 en start bus 55
gedicht voor. Daarna vertrok de 51 
weer richting Amsterdam CS, voor 
de allerlaatste keer vanuit Westwijk. 

Moeizame start van 55
Reizigersorganisatie Voor Beter OV 
heeft geconstateerd dat de capaciteit 
van buslijn 55 bij de start ontoerei-
kend was. Bussen reden met forse 
vertragingen en er bleven passagiers 
achter op de haltes door capaciteits-
gebrek. 

Volgens Voor Beter OV was het aan-
tal te vervoeren passagiers precies 
bekend en zijn er door het GvB on-
voldoende bussen ingezet. De situatie 
wordt geëvalueerd.

De sneltram van 23.41 uur rijdt Station Zuid binnen, de bestuurder luidt de toeter, handen gaan 
omhoog en er klinkt gejuich. 
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Adverteren in de Wijkkrant?
De Wijkkrant wordt huis aan huis 
verspreid in Buitenveldert/Zuidas en 
de Prinses Irenebuurt in een oplage 
van 17.000 exemplaren. Informatie 
over advertentiemogelijkheden en de 
gunstige tarieven treft u aan op www.
hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant

Uitgave van het Huis van de Wijk 
Buitenveldert

Redactie Gerdi Wind; Ferry Wien-
neke; Hans Wamsteeker (eindre-
dacteur); Ronald Edens (opmaak); 
Pedro Stempels (fotografie)
Advertenties
Administratie WOCB 020-644 99 36
Vormgeving en opmaak 
Studio Edens
Redactieadres 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP 
Amsterdam. Tel. 020-644 99 36 
Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV 
Telefoon: 020-696 34 34
Bezorging Fietsbrigade VOF
Oplage 17.000 stuks, verspreiding 
huis aan huis in Buitenveldert/Zuidas 
en Prinses Irenebuurt
Mail Wijkkrantredactie@gmail.com 
Web www.hvdwbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op  
dinsdag 30 april 2019. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
15 april 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. 

Eindeloze
mogelijkheden
als vrijwilliger

OP 
  ZoeK?

Kom naar één van de spreekuren 
voor vrijwilligerswerk in Zuid! 
www.vca.nu/zuid | 020- 5301220
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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

Bibliotheek  
Buitenveldert

Activiteiten OBA Buitenveldert
Willem van Weldammelaan 5
T: 642 2100 E: buitenveldert@oba.nl 

Voor de details zie de website: 
www.oba.nl ; klik op vestigingen; 
klik op OBA Buitenveldert

Buitenveldertse ochtend / Ouderen 
in de Wijk
Donderdag 4 april 11.00-12.00

Ouderen in de Wijk / Hortus Bota-
nicus 
Donderdag 11 april 10.30-11.30 uur

Ouderen in de Wijk / Oud Geleerd 
Jong Gedaan Donderdag 
18 april 10.30-11.30 uur

Ouderen in de Wijk / Radiolab 
Donderdag 25 april 
10.30-11.30 uur

Expositie Charlotte Becker

Expositie Henk Smit

Voorlezen voor peuters en kleuters 
Elke woensdagochtend  om 11.00 uur

English storytelling and Songtime 
Children 0-4 years old Every Friday at 
10.00 AM

Hoera, wie jarig is trakteert! 
Het OBA jubileumdoeboek ‘Hoe word 
je een super-Amsterdammer?’

Kom paaseieren zoeken in de OBA! 
(2+) 
Zaterdag 13 april t/m zaterdag 20 
april. 

Halvemaanrestaurant

Zo jammer dat John Halvemaan is 
overleden en zijn aantrekkelijke res-
taurant in het G. van Aemstelpark nu 
leeg staat. Ondanks het vele groen dat 
ons stadsdeel siert is er bar weinig aan 
horeca waar wij heerlijk in het zonne-
tje van een kop koffie of glaasje wijn 
kunnen genieten. Wie zet z’n schou-
ders eronder om dit lommerrijke terras 
om te turnen in een heerlijke oase voor 
de zomermaanden, zodat de Buiten-
veldertenaren niet meer naar de Roei-

baan in  het Bos hoeven of naar het 
Kleine Kalfje om aan het water van de 
zomer te genieten. Niet te fancy, maar 
een gezellige  plek waar je je lekker 
voelt en je dicht bij toch kunt genieten 
van buiten zijn. Vooral de vele ouderen 
die hier al decennia wonen zullen hier 
heel blij mee zijn!
Bovendien wil ik pleiten voor een 
borstbeeld van onze beroemde kok 
die het zover heeft geschopt en Bui-
tenveldert mede op de culinaire kaart 
heeft gezet. Dit borstbeeld kan dan 
het beste vlak bij zijn schepping ge-
plaatst worden zodat zijn nagedach-
tenis voor lang in onze herinnering 
blijft!  Dat verdient hij ten volle!

Els A.Cramer

De grote Rebelse Voorleesestafette 
(6+) 
Woensdag 17 april: OBA is 100 jaar .

Paint a future, met Hetty van der 
Linden 
Donderdag 18 april:

Boekhappen (4+) met Saskia van 
der Wielt Woensdag 24 april om 
15.00 uur

Het Danspaleis en De Muzieksa-
lon in de Buitenhof; Nieuw Her-
laer 2

Het Danspaleis  op vrijdag 26 april 
/ 14:00 – 16:00. Er mag weer gedanst 
worden! Het Danspaleis is een ou-
derwets gezellig dansfeest voor ou-
deren en iedereen die van swingen 
houdt. De PlatenDraaier trekt oude 
krakers uit de koffer van de sterren 
van weleer, zoals Johnny Hoes, Louis 
Prima, Lieve Hugo en Doris Day. 
Van meezinger tot tranentrekker, van 
merengue tot Engelse wals en van 
polonaise tot rock-‘n-roll: met Het 
Danspaleis is het altijd bal. Iedereen 
is welkom, de entree is gratis. 
 
De Muzieksalon op zaterdag 6 
april, 4 mei, 1 juni, 6 juli en 3 au-
gustus  / 14:30 – 16:00. In de weken 
rondom het Danspaleis verwelkomt 
de PlatenDraaier u als buurtbewo-
ner graag aan tafel bij De Muziek-
salon. Dit is een ouderwets gezelli-
ge muziekclub voor ouderen, die in 
verschillende buurt- en zorghuizen 
bijeenkomt. We luisteren de favo-
riet van eenieder aan tafel en halen 

herinneringen op – over de eerste 
zoen, een onvergetelijke vakantie en 
dat ene plaatje dat altijd zorgt voor 
de voetjes van de vloer. Iedereen is 
welkom, reserveer wel even je plekje 
via receptiebhf@cordaan.nl of 020 
504 4000.

Het Danspaleis in De Buitenhof

Algemene Hulpdienst Buitenveldert
Bent u die wijkbewoner die graag een 
klusje doet bij iemand, bijvoorbeeld 
een schilderij ophangen, lamp ver-
vangen, kastje verplaatsen etc.? Dan 
zijn wij op zoek naar u! U krijgt daar 
een kleine vergoeding voor. Voor in-
formatie en aanmelden: Algemene 
Hulpdienst Buitenveldert, A.J. Ernst-
straat 112, 1082 LP Amsterdam. Tel: 
020-6447113 of mail: coordinator@
hulpdienstbuitenveldert.nl

Het Café Huis van de Wijk 
Buitenveldert
Het Café Huis van de Wijk Buiten-
veldert is op zoek naar enthousiaste 
collega’s. Altijd al achter de bar of in 
de keuken willen werken? In een leuk 
team van vrijwilligers?
Neem dan contact met ons op.
Voor meer informatie:
Huis van de Wijk Buitenveldert 
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
020 - 89 152 72
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

Voor onze wekelijkse drive in de 
(SOOS) van “de Goede Herder” Van 
Boshuizenstraat 422 (kerk) zoeken wij 
klaverjassers en bridgers. Wij spelen 
vrijdags tussen 13.00u + 16.00u. Wij 
maken gebruik van een kantine waar 
u tegen een geringe vergoeding, thee, 
koffie, en frisdrank kunt kopen. Als 
u de eerste keer komt, speelt u altijd 
mee. Redelijke contributie vergoeding 
per jaar. Bent u geinteresseerd? 
Info: J.Thonus, tel. 0616238062, e-mail 
J.Thonus41@gmail.com
 

Vrijwilligers 
gezocht

Klaverjassen 
en bridgen

Brieven

Charlotte Becker
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Huisarts Jos Smits is in 1992 met 
zijn praktijk aan de van Nijenrode-
weg begonnen en gaat per 1 april 
met pensioen. 

Hij koos destijds voor Buitenveldert 
omdat dokter Arnold van Gorkum 
hem vroeg haar op te volgen. Buiten-
veldert heeft veel ouderen maar door-
dat hij studenten in zijn praktijk heeft 
is dit toch een gemiddelde praktijk. 
De laatste jaren zag hij steeds meer 
expats komen. Maar ook jonge gezin-
nen, veelal buitenlanders. 

Terugkijkend is de automatisering een 
belangrijke verandering geweest. Daar 
heeft hij pionierswerk gedaan waar-
door hij wel de computerdokter ge-
noemd werd. Verder zijn er grote medi-
sche veranderingen geweest. Als je ziet 
hoe bijvoorbeeld nu astma behandeld 
wordt. Ook het inzetten van assisten-
ten in het werk is een verandering. 

Maar hij heeft altijd de zorg helemaal 
in eigen hand gehouden. Het leuke 
van het huisartswerk is dat het zo 
veelzijdig is. Je moet als huisarts geen 
specialist gaan spelen en dat ziet hij 
wel gebeuren. Daardoor verlies je het 
algemene overzicht.
De rol van de huisarts is heel bijzon-
der. Je krijgt ook een vraag over de 
hypotheek want de patiënt durft het 
nergens anders te vragen.
Hij ziet in de toekomst dat de tests die 

de huisarts doet steeds beter worden. 
Zo’n bloedproef daar komt steeds 
meer uit. De automatisering zal toe-
nemen.  Er zullen veel dingen sim-
peler worden en dus goedkoper. Een 
nieuwe heup is bijna een poliklinische 
ingreep. 

De opnametijd zal nog verder terug-
gaan. Hij heeft met heel veel plezier 
het werk gedaan. Veel patiënten zien 
hem met pijn in hart met pensioen 
gaan.

Huisarts Mirjam Bookholt volgt 
per 1 april Jos Smits op. Zij is 32 
oud, getrouwd, heeft drie kinderen 
en woont in Buitenveldert.

De praktijk verhuist naar Brittenburg 
1 (1082 BS) waar zij de praktijkruimte 
deelt met huisarts Jan den Haan on-
der de naam Huisartsenpraktijk Kaste-
lenbuurt. 

Bereikbaarheid
Mirjam Bookholt werkt op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Op woensdag kunnen de patiënten 
terecht bij collega den Haan. Omge-
keerd kunnen de patiënten van den 
Haan op zijn vrije vrijdag terecht bij 
Mirjam Bookholt. Patiënten kunnen 
elke dag tussen 8.00 en 17.00 uur naar 
de praktijk bellen of langskomen voor 
een vraag of een afspraak. Ook via 
de WebApp kan online een afspraak 
worden gemaakt.

Op maandag en donderdag heeft zij 
tussen 7.00 en 8.00 uur, op afspraak, 
een vroeg ochtendspreekuur. Handig 
voor wie, even voor het werk, de huis-
arts wil bezoeken.

Tussen 8.00 en 8.30 uur heeft zij een 
inloopspreekuur, zonder afspraak, voor 
korte vragen of klachten.
Tussen de middag is de praktijk van 
12.30 tot 13.00 uur gesloten. Spoed-
gevallen kunnen altijd terecht.

Uitgangspunt
Voor Mirjam Bookholt is de klein-

schaligheid van een huisartspraktijk, 
waarin de patiënt zijn vaste huisarts 
heeft, het uitgangspunt. Binnen het 
samenwerkingsverband heeft zij 
haar eigen praktijk met haar eigen 
patiënten. 

De praktijk van Mirjam is open voor 
nieuwe patiënten.
De website van de praktijk is: 
www.huisartsenkastelenbuurt.nl

KORTAF
Jong Blaasduo  
bij Musici van Morgen 

Op 14 april komen 2 jonge musici van 
zuidelijke afkomst naar de Theaterzaal 
van het Huis van de Wijk. Zij verzorgen 
een opgewekt Palmzondag concert. De 
combinatie van fluit en klarinet biedt 
vele mogelijkheden om zowel traditio-
neel als nieuw blaasduo-repertoire uit 
te voeren. De musici: Patrícia Silva - kla-
rinet, Alice Allegri Rodríguez - fluit. U 
kunt op 14 april vanaf 11:30 uur terecht 
in het Huis van de Wijk voor een kopje 
koffie of thee, het concert zelf begint om 
12:00 uur. De entree bedraagt € 7,50. 
Voor wie dat wil wordt er na afloop een 
kom huisgemaakte soep geserveerd, 
voor €2,50. Meer informatie bij 020 644 
99 36 of op www.hvdwbuitenveldert.nl

Dynamo gaat per 31 maart verhuizen! 

Wij blijven actief in Buitenveldert van-
uit het Buurtservicepunt in het Menno 
Simonshuis, Noordhollandstraat 17A. 
Voor een overzicht van onze activitei-
ten kunt u terecht op onze website en 
facebookpagina – Dynamo Amsterdam. 
Het Menno Simonshuis is onlangs ver-
bouwd, kom gerust langs voor een kopje 
koffie!

ThomasOpen Lunchconcerten
 2 april:  Concerto delle Donne
 Ensemble met oude muziek en zang
16 april: Géménez & Marti
Carlos Géménez, saxofoon; 
Francisco Marti, piano
30 april   Sancan duo
Joan Handels, fluit; Toine Martens, piano
De concerten beginnen om 12.30 uur en 
duren een half uur, de toegang is gratis.
Thomaskerk 
Prinses Irenestraat 36, telefoon 673 81 71
Meer info: www.thomasopen.nl
 
Wordt buurtgids !
Alle bewoners van Buitenveldert-Oost 
kunnen vanaf mei hun buurt nog beter 
leren kennen door mee te gaan op tour 
door hun eigen buurt. Op zaterdag-
ochtenden worden tours gegeven voor 
buurtbewoners door buurtgidsen. Ken je 
buurtliefhebbers die het leuk vinden om 
buurtgids te worden? Ze hoeven geen 
gids-ervaring te hebben, Buurtgids biedt 
ze een training aan. Je kunt je aanmelden 
op https://www.buurtgids.nl/meld-je-
aan-als-buurtgids/ 
Mocht je meer willen weten neem dan 
contact op met de coördinator bij Buurt-
gids, Liesbeth Modder: 06 83263039; 
liesbeth@buurtgids.nl. 

 in Buitenveldert

tober vorig jaar de locatie van een 
Pop-up Museum Identities, een tijdelijk 
museum waar de tentoonstelling Who 
Art You? werd gepresenteerd in de 
gangen op de begane grond en in de 
op dat moment niet in gebruikt zijnde 
zusterkamers. Dit  Pop-up Museum 
kwam tot stand door samenwerking 
van Inge Borghuis (Raad van Bestuur 
Amstelring) en de organisatie van het 
Pop-up Museum. Deze verzameling 
van kunstwerken liet zien hoe kunst 
en identiteit met elkaar verbonden 

zijn. Het doel was om de verbinding 
tussen senioren en kunstwereld te be-
vorderen en tevens om het verpleeg-
huis meer met de buurt te verbinden. 
Een groep senioren werd getraind in 
de rol van gastcurator, omdat zij een 
jarenlange ervaring, kennis en inte-
resse in kunst hebben. De gastcura-
toren zochten zelf de kunstwerken 
van verschillende kunstenaars uit en 
richtten daarmee de verschillende 
ruimtes in. Bewoners en bezoekers 
werden desgewenst rondgeleid door 

Kunst als therapie en troost 

Op een zonnige middag heb ik in 
de Vreugdehof een bijzonder en in-
spirerend gesprek met Rita Süter, 
kunstzinnig therapeut. Zij volgde de 
antroposofische opleiding tot kunst-
zinnig therapeut aan de toenmalige 
Academie De Wervel te Zeist. Aan-
vankelijk wilde zij zelf kunstenaar 
worden, maar Rita koos ervoor om 
het plezier van het maken van kunst 
over te brengen, met name aan men-
sen met psychische of verstandelijke 
problemen. 

Twee à driemaal in de week geeft ze 
in de Vreugdehof les aan demente-
renden en mensen met een soma-
tische beperking. Er wordt gewerkt 
met verschillende materialen waarbij 
herinneringen en positieve emoties 
terug komen in het werk, verhalen en 
contact op gang komen en men het 
heerlijk vindt om creatief bezig te zijn. 
Vaak vindt men troost in het eigen 
werkstuk, men kan wegdromen en 
de tijd speelt geen rol meer. Rita vindt 
veel voldoening in haar werk waarin 
kunst zo’n belangrijke en waardevolle 
plaats inneemt.

Pop-up Museum
Verpleeghuis Vreugdehof was in ok-

Gerdi Wind hiervoor opgeleide vrijwilligers. De 
tentoonstelling werd druk bezocht en 
enthousiast ontvangen.

Meer kunst in de Vreugdehof
Door het grote succes van het Pop-
up Museum besloot men om de mo-
gelijkheid te onderzoeken of er op 
regelmatige basis tentoonstellingen 
van kunst met binding met Buiten-
veldert te realiseren waren. Met en-
thousiasme zocht Rita Süter contact 
met de kunstenaarsverenging Kunst-
groep Buitenveldert, waarvan op dat 
moment werk in het Huis van de 
Wijk te zien was. Deze ontmoeting 
heeft ertoe geleid dat de kunstenaars 
van de kunstgroep in april een ten-
toonstelling verzorgen in de gangen 
op de begane grond. In de vitrines 
en aan de wanden zullen vrolijke en 
fleurige werken te zien zijn, waarbij 
bewoners en niet-bewoners welkom 
zijn. 

Ook Fotogroep Buitenveldert zal dit 
jaar een expositie in de Vreugdehof 
verzorgen. Een feestelijke en voor ie-
dereen toegankelijke opening zal op 
zondag 7 april in het restaurant om 
14.00 uur plaatsvinden en worden ge-
volgd door een optreden van gospel-
koor Firechoir. 

De Vreugdehof, onderdeel van Am-
stelring, is gelegen aan De Klencke 
111 te Buitenveldert. 
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Komende en gaande huisarts in Buitenveldert   

Rita Süter

Huisarts Jos Smits Huisarts Mirjam Bookholt

Hans Wamsteeker
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Programma v/d 
Kerken

Thomaskerk 
Prinses Irenestraat 36, telefoon 673 81 71
www.thomaskerk.nl
Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur
  7 april   -  Ds. R.J. van Zwieten                   
14 april   -  Ds. E.J. de Wijer, Palmzondag,   
 Boekentafel
18 april   -  19.30 uur    Ds. E.J. de Wijer, Witte   
 Donderdag, Schrift & Tafel
19 april   -  19.30 uur    Ds. E.J. de Wijer, 
 Goede Vrijdag
20 april   -  22.00 uur    Ds. E.J. de Wijer, 
 Stille Zaterdag, Paaswake in de Kapel
21 april   -  Ds. E.J. de Wijer, Paasmorgen
28 april   -  Ds. E.J. de Wijer

Pelgrimskerk 
Van Boshuizenstraat 560 
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu
Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur                                                                                                   
07-04   -   Ds. H.U. de Vries
14-04   -   Mw. ds. M.M. Bogaard (Palmzondag)  
15-04   -   Ds. H.U. de Vries 
                (Oec. boetedoening) 19.30 uur
18-04   -   Ds. H.U. de Vries 
                 (Witte donderdag) 19.30 uur
19-04   -   Ds. H.U de Vries 
                (Goede Vrijdag, cantatedienst) 19.30 uur
20-04   -   Mw. P.J. Versteeg (Stille Zaterdag,   
                 Taizéviering) 21.00 uur
21-04   -   Ds. H.U. de Vries (Pasen)
28-04   -   Ds. J.J.A. Doolaard
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. 
07-04  -  Pastor M. Schneeberger                                           
14-04  -  Pastor Ph. Kint (Palmpasen)    
18-04  -  Pastor Ph. Kint (Witte donderdag) 19.00 uur 
19-04  -  Pastor Ph. Kint (Kruisweg) 15.00 uur            
19-04  -  Pastor A. Koot (Goede Vrijdag) 19.30 uur
20-04  -  Pastor A. Koot (Paaswake) 22.00 uur
21-04  -  Pastor A.Koot en pastor Ph. Kint 
               (Pasen) 10.30 uur         
28-04  -  Pastor A. Koot
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 14 april
Palmzondag, Gezinsviering m.m.v. het kinderkoor. 
Alle kinderen mogen hun Palmpasenstok mee naar 
de kerk nemen. Aanvang 10.30 uur
Paasvieringen
Een overzicht van alle vieringen tijdens de Goede 
Week en de Paasdagen kunt u vinden op de 
website www.augustinusparochie.nl

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

Andrieskerk
De Christengemeenschap
A.J. Ernststraat 869, tel. 020-6420769
http://amsterdam.christengemeenschap.nl
Kerkdienst: zondag om 10.30 uur.

Pinkstergemeente Keerpunt 
A.J. Ernststraat 302-304 (boven de bibliotheek) 
Website: www.pinkstergemeente-amsterdam.nl 
God wil jou ontmoeten!! 
Elke zondag hebben wij samenkomst om 10.00 uur
Tijdens de dienst is er voor de kinderen créche en 
kinderdienst. Na de dienst drinken we graag een 
kopje koffie of thee met u!
7 april:   Jan Meijerink
14 april:   Gezinsdienst “De Kliederkerk”
19 april Goede Vrijdag (20.00 uur):  Harry Zijlstra 
21 april Pasen en Doopdienst:   Harry Zijlstra 
28 april: Jan Barendse sr.

Hans Wamsteeker    

Wie ben ik?

Ik ben Olivier Bongers en werk sinds 
kort bij Dynamo als opvolger van Mar-
tijn Companjen.

Hiervoor werkte ik onder andere voor 
Pantar. Ik heb daarna een jaar met 

mijn gezin in India gereisd en nu ben 
ik aan het werk in Buitenveldert.
Wat mij in dit werk boeit is dat ik 
mensen tegenkom. Ik kom bij men-
sen thuis. Ik biedt een helpende hand.

Wat ga ik in Buitenveldert doen?
Ik zie mijn werk als een verbindende 
factor. Mijn taak is mensen met een 
vraag te helpen. Ik kom na afspraak 
bij mensen thuis voor een gesprek. 
Ik luister en kijk naar hoe de vraag, 
de wens, gerealiseerd kan worden. U 
kent dit al onder de naam Welzijn op 
Recept. Daar ga ik voor. 

U kunt mij bereiken, van maandag 
– donderdag, onder 06 3335 2309 en 
obongers@dynamo-amsterdam.nl

Vergeetachtigheid of dementie?
Voor mensen met beginnende de-
mentie, hun partners en naasten is op 
17 april een Alzheimer Trefpunt Bui-
tenveldert met als thema ‘Wat is het 
verschil tussen vergeetachtigheid en 
dementie?’. Een specialist ouderenge-
neeskunde van Zonnehuisgroep Am-
stelland geeft een toelichting en er is 
alle ruimte voor het stellen van vragen 
en het uitwisselen van ervaringen.

Alzheimer Trefpunt 
Alzheimer Nederland organiseert met 
Dynamo, Hulpdienst Buitenveldert en 
Zonnehuisgroep Amstelland maande-
lijks een bijeenkomst. Een deskundige 
gaat in op het leven met dementie en 
u kunt hierover in gesprek. 

Woensdag 17 april 
16.00 uur  Inloop met koffie en thee.
16.30 uur Inleiding door specialist 

ouderengeneeskunde.
Pauze
17.30 uur  Tweede deel.

18.00 uur Aansluitend is er 
de mogelijkheid om met 
elkaar te eten.              

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:

Buurderij 
het Kasteel
 

Restaurant
Menno 
Simons
van Dynamo 

Vanaf woensdag 27 maart verhuist 
Buurderij Zuidas naar Buitenveldert en 
gaat verder onder de naam Buurderij 
het Kasteel. 

Buurderij het Kasteel: elke woensdag 
van 10:30-13:00, bij Broodhuys Meijer 
Kastelenstraat 171, kan je de Boeren 
treffen. De producten zijn nog op te ha-
len tot 16:00. Ook op donderdag tussen 
7:00-16:00 bent u welkom om uw be-
stelling op te halen. 

Op woensdag 17 april is er een feeste-
lijke opening met proeverijen!

Schiphol ‘brieft’!

Heeft u ook een brief van mevrouw 
Birgit Otto van Schiphol ontvangen? 
Net als ruim 600.000 andere buren van 
Schiphol? Er is namelijk nieuws!

Op zondag 10 maart is Schiphol be-
gonnen met zes weken groot onder-
houd aan de Zwanenburgbaan. Het 

asfalt wordt vernieuwd!  Schiphol 
vindt het heel vervelend dat u daar 
geluidshinder door zult ervaren. Zo’n 
200 vliegbewegingen worden ver-
plaatst naar vooral de Buitenveldert-
baan. Maar als troost wordt u een e-
mailnotificatie aangeboden. Omdat we 
in Buitenveldert tegen de groei van 
Schiphol zijn wordt er nu door Schip-
hol in de relatie met Buitenveldert ‘ge-
investeerd’. Charmant, niet waar?

Olivier Bongers 

Wilt u mee-eten? Buurtrestaurant 
Menno Simons van Dynamo serveert 
een twee- (€ 6,50) of driegangen-me-
nu (€ 8,50). Aanmelding (en eventu-
eel afmelding) minimaal 24 uur van te 
voren via 020 4609300.

Het programma en koffie/thee zijn 
gratis. 

Het volgende Alzheimer Trefpunt, op 
woensdag 15 mei, heeft als thema: 
Ander gedrag door dementie, hoe ga je 
daar samen mee om? 

Menno Simons
Noordhollandstraat 17-A
1081 AS Amsterdam
Contactpersoon: Marita van Onna 
(020 5171013)
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Hans Wamsteeker    

In februari 2017 werd duidelijk dat 
het consortium Zuidplus de bouw 
van het DOK mocht gaan uitvoeren.  

De fase van het uitwerken van de 
plannen (de zogenaamde herijkings-
fase) moest op 1 januari van dit jaar 
klaar zijn. Dat is niet gelukt. Oorzaken 
van de vertraging ? De eisen die aan 
de bouwers gesteld werden, de reser-
vering voor het vijfde en zesde spoor 
bij Station Zuid, kabels en leidingen 
die niet liggen waar men dacht. De 
verwachting is nu dat dit proces in 
juni van dit jaar afgerond kan wor-

ZuidasDok: Bezint eer ge begint
den. Er was, vooral bij bedrijven en 
ondernemers, veel commotie over de 
vertraging, maar na uitvoerige voor-
lichting is die weer bedaard. De eind-
datum voor het gereed komen van het 
DOK is voorzien in 2028. Die is nu 
niet meer zeker. 

Wat gebeurt wel? 
Er zijn direct werkzaamheden uit het 
plan gelicht die gewoon volgens het 
tijdschema zouden kunnen plaats 
vinden. Dit betreft de aanleg van de 
Brittenpassage, het verruimen van 
de Minervapassage aan de Zuidzijde 
en de Vivaldipassage voor fietsers en 
voetgangers. Dit is niet alleen om de 
goede wil te tonen, maar ook een 

beetje noodgedwongen. Voor deze 
werkzaamheden moeten namelijk 
treinen en metro’s buiten dienst ge-
steld worden en de aanvraag om dit 
te mogen doen moet twee jaar vooraf 
worden ingediend. Dus komen er 
binnenkort een aantal weekenden 
waarin óf de trein óf de metro niet 
rijdt. 

Het eerste weekend is dat van 6 en 7 
april. Nu lijn 51 niet meer rijdt, kan 
begonnen worden met de sloop van 
de Amstelveenboog. Dat gebeurt van 
maart tot en met september. Voor de 
Brittenpassage worden de dekken al 
gebouwd. Ze hebben een omgekeer-
de U vorm en worden in een week-
end ingeschoven. Dan wordt vanaf 
vrijdagavond 11 uur een deel van de 
snelweg afgegraven, het dek inge-
schoven en de snelweg zondagavond 
vóór 23 uur weer opgebouwd. Dat is 
heel spectaculair en het lijkt de moeite 
waard om deze operatie van dichtbij 
te gaan bekijken. 

Vanaf 7 maart is in Zuidas de open 
lucht tentoonstelling ‘Streets of the 
World’ te zien.  

Een tentoonstelling over 250 meter 
in de Arnold Schönberglaan naast 
het NS station Zuid. Fotograaf Jeroen 
Swolfs fotografeerde straatbeelden 
van 195 hoofdsteden. Libië en Ye-
men heeft hij wijselijk overgeslagen. 
Terwijl er aan de Brittenpassage, de 
extra onderdoorgang onder het in de 
toekomst geheel vernieuwde station 
Amsterdam Zuid, wordt gebouwd 
dient de schutting die het werkterrein 
afzet de komende anderhalf jaar als 
expositieruimte. 

Aan de ene kant van de schutting 
wordt gebouwd, aan de andere kant 
hangen de prachtige foto’s. Het Zuid-
asdok project is sponsor van deze 
tentoonstelling. De bouw van het 
Zuidasdok zorgt tien jaar lang voor 
veel overlast in de buurt. Zo’n ten-
toonstelling draagt er aan bij de buurt 
zoveel mogelijk leefbaar te houden. 
Jeroen Swolfs dwingt je te beseffen 
in wat voor prachtige en tegelijkertijd 

‘Streets of the World’ in Zuidas

krankzinnige wereld we leven. Het 
resultaat van zeven jaar over de we-
reld rondtrekken is een ontroerende, 
verbijsterende en hartverwarmende 
collectie foto’s. Er is een fotoboek uit-
gegeven bij uitgeverij Terra. Kan via de 
site besteld worden.

Voor de 60 minuten durende video-
walk van de tentoonstelling ga naar:  

www.streetsoftheworld.com; ga naar 
Menu, dan naar Books&More en kies 
Streets of the World Videowalk.

‘Streets of the World’ op school
Een belangrijke spin off van de ten-
toonstelling is het educatief materi-
aal. Streets of the World is uitermate 
geschikt voor educatieve doeleinden. 
Er is door docente Liesbeth Breek 
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Vindt u het prettig om van    
betekenis te zijn voor andere 
buurtbewoners? 

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

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

Wij zijn op zoek naar een 
 vrijwilliger 

 Welzijn aan Huis 
 

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

 

De Minervapassage wordt verbreed 
aan de kant van het Mahlerplein. Een 
paar winkels worden daarvoor ook 
naar het Mahlerplein verplaatst. 

Voor de Vivaldipassage worden hei-
palen ingedraaid en ook dekken ge-
bouwd en ingeschoven. De voorbouw 
kan tussen de sporen plaats vinden.
De geluidsoverlast zal vooral het ge-
volg zijn van het slopen van de Am-
stelveenboog. Er worden in de buurt 
al geluidsmetingen gedaan en er 
zullen ook meters op het flatgebouw 
New Amsterdam geplaatst worden. 
Wilt u meer horen over de gang van 
zaken en de eerste ervaringen in het 
weekend van 6 en 7 april? Kom dan 
naar de thema-avond van het Bewo-
nersplatform Zuidas op donderdag 11 
april. Tijd 19.30 tot uiterlijk 21.30 
uur. Locatie: Huis van de Wijk, A.J. 
Ernststraat 112. 
Aanmelden via 
bpz@wocbuitenveldert.nl 
of telefonisch via 020-6449936. 

Cisca Griffioen

prachtig educatief materiaal ontwik-
keld dat past bij schoolprogramma’s 
van het basis- en middelbaar onder-
wijs, gebaseerd op het idee van ‘Slow 
Looking’, waarbij de kijker uitge-
daagd wordt om verder te kijken dan 
de eerste indrukken.

Onderwerpen als identiteit, duur-
zaamheid, globalisering, mensen-
rechten en wereldwijde betrokken-
heid komen tot leven op de foto’s. 
Observatie en het stimuleren van de 
denkvaardigheden staan centraal. 
Daarnaast stimuleert het om zich 
onafhankelijk uit te drukken en ont-
wikkelt het daarom ook de taal bij de 
leerlingen. Kleine burgers worden ge-
holpen onafhankelijke wereldburgers 
te worden.

Lesbrief voor een bezoek met de klas
Wil je de expositie met de klas bezoe-
ken? Speciaal voor een bezoek aan de 
expositie zijn lesbrieven ontwikkeld. 
Deze zijn gevuld met leuke opdrach-
ten die ter plekke kunnen worden  
uitgevoerd.

Voor alle materiaal: neem contact op 
met Angelique Hardeveld Kleuver op 
06 209 72 724

Fleurig en 
vrolijk

Speciaal voor de Vreugdehof zal 
Kunstgroep Buitenveldert een ten-
toonstelling samenstellen van fleurig 
en vrolijk werk. De werken zullen 
in april in de gangen op de begane 
grond de wanden gaan sieren en in 
de vitrines te bewonderen zijn van 1 
tot 28 april. De tentoonstelling van 
schilderijen, beelden, zeefdruk, et-
sen en sieraden is voor iedereen vrij 
toegankelijk. Kom naar de feestelijke 
opening in het restaurant op zondag 
7 april om 14.00 uur. Erna zal gospel-
koor Firechoir een spetterend optre-
den verzorgen.
Locatie: De Klencke 111, 
Buitenveldert. Zie ook 
www.kunstgroepbuitenveldert.nl 
 

Koningsdag in 
Buitenveldert

Op Koningsdag 27 april is er weer 
een Vrijmarkt op en rond het Ont-
moetingseiland. Alle spullen die vo-
rig jaar niet verkocht zijn, kunnen nu 
weer van zolder en uit de berging. 
Misschien heb je nu meer succes. 
Ook beginnende artiesten en aan-
stormende koks zijn weer welkom.
(Let wel op: commerciële handel is 
niet toegestaan.) Als extra dit jaar 
zullen de dames van Het Mobiele 
Naaiatelier hun kunsten vertonen.
Met twee oude naaimachines kunnen 
deze dames je kleding omvormen tot 
iets leuks. Allerlei stukken stof (zelf 
meenemen mag ook) liggen klaar om 
op je kleding genaaid te worden. 
Maar: je moet er wel wat voor doen!
Veel plezier!
INFO:  ontmoetingseiland@kpnmail.nl
 

Fotograaf Jeroen Swolfs
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AGENDA APRIL 

Maandag
In de Paarse Stoel op 1 april  
10.00 – 12.15 uur en 13.00 – 15.15 uur. Sabine’s Haarverzorging knipt 

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

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

Burenlunch op 1 april 
12.00-14.00 uur. Kosten € 4. Aanmelden t/m 29 maart  

op 020-644 99 36. Info: info@hvdwbuitenveldert.nl.

Fotogroep op 8 april 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 15 april 
12.00 uur. Kosten € 8. Reserveren via de Algemene Hulpdienst  

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

Kaart-maak-club  
9.30-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Info: 020-6449936 of  

pc@hvdwbuitenveldert.nl. Kosten: materiaal bij Loes.

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     

Karins Eetcafé op 9 april 
17.30 -19.30 uur. Entree € 8,00. Karin serveert met haar team een 

heerlijk driegangenmenu: vers, gezond en met liefde bereid.  

Info: info@hvdwbuitenveldert.nl, aanmelden tot 6 april: 020-644 99 36.  

Juridisch spreekuur 9 april 
19.30-21.30 uur. Gratis inloop voor info en advies over o.a. arbeids-

recht, consumentenrecht en ondernemingsrecht. Info: 020-644 99 36 

of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Proefmiddag Bewegingstheatergroep Buiten de Perken  
op 16 april  
13.00-15.00 uur. Onderzoek of theatermaken iets voor jou is.  

Tot uiterlijk 10 april aanmelden met je motivatie bij Fay Boyer,  

fay@fayst.nl. Er is plek voor maximaal 10 deelnemers.

Grand Stand Classickoor op 9 en 23 april 
20.00 - 22.00 uur. Info: www.zingenisheerlijk.nl of  

zingenisheerlijk@planet.nl. 

Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid op   
2 en 16 april  
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,  

homogroep.blogspot.nl

Sjoelen op 9 en 23 april 
14.00 - 16.00 uur. Entree: € 2,50 per keer incl. koffie/thee.  

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

Het Literair café op 16 april 
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.

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 50+ vrouwen 
10.00-11.00 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,  

anjatimmerm@gmail.com.

De Gezonde Hap 
11.00-13.00 uur. Info: D. den Ouden 020-788 59 22 of  

d.denouden@actenz.nl.

 

 

 

 
 

Donderdag 4 april:  
Zing mee!      

Internationaal bekend zanger en musicus Chris James 
begeleidt dit eenmalige zangkoor. Of je nu zuiver zingt of denkt 
niet te kunnen zingen, dat maakt niet uit. Je zult verbaasd 
zijn wat voor mooie tonen eruit komen. Van zingen word je blij 
en zingen is ook goed voor lichaam en geest.  De Australiër 
Chris James is bereid gevonden om op zijn tour door Europa 
een stop te maken in Amsterdam, in ons Huis van de Wijk. 
Hij zorgt met zijn prachtige muzikale en humorvolle speelse 
begeleiding voor een heerlijke avond. Hij nodigt je van harte 
uit, om juist ook als je nog geen zangervaring hebt jouw toon 
mee te zingen. Kom en neem buren en vrienden mee. Graag 
aanmelden. 
Tijd: 19.30-21.00 uur. Welkom vanaf 19.00 uur voor koffie & thee 
Bijdrage: € 5,-- euro contant, incl. kopje koffie/thee 
Aanmelden: sylvia.n.brinkman@gmail.com of  
pc@hvdwbuitenveldert.nl of tel. kantoor 020-6449936 
Info: Sylvia Brinkman,  mobiel 06-55397630

Zondag 14 april:  
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: The Bucket List 
Je leeft maar een keer, dus waarom verlaat je het leven niet 
met stijl? Dat is wat twee kamergenoten op de kankerafdeling, 
een opvliegende miljardair (Jack Nicholson) en een intelligente 
automonteur (Morgan Freeman), besluiten te doen als ze het 
slechte nieuws horen. Ze maken een lijst van dingen die ze 
nog willen doen voor hun dood en gaan de wijde wereld in 

voor het avontuur van hun leven. Vrije val met een parachute? 
Gedaan. Met een Shelby Mustang over een circuit racen? Ge-
daan. Naar de grote pyramide van Cheops staren? Gedaan. De 
vreugde in hun leven ontdekken voor het te laat is? Gedaan! 
Onder de behendige regie van Rob Reiner spelen de twee 
grote sterren met hart en ziel een geestige en listige rol in dit 
geïnspireerde eerbetoon aan het leven waarin bewezen wordt 
dat nu het beste moment is. 
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.

Dinsdag 16 april:  
Proefmiddag Bewegingsthe-
atergroep Buiten de Perken: 
Is theatermaken iets voor jou?
Onder de bezielende leiding van theatermaker Luc Boyer 
maakte Bewegingstheatergroep Buiten de Perken al twee 
mooie voorstellingen (Kopdrift & Hartscheur in 2016 en 
Oogplooi & Mondwenk in 2017). Sommige spelers hebben 
NAH (niet-aangeboren hersenletsel) en andere niet. Juist deze 
samenwerking in een open en respectvolle sfeer maakt de 
groep uniek. Vanaf mei repeteren we weer elke donderdag-
middag in het Huis van de Wijk Buitenveldert.Bewegingsthea-
tergroep Buiten de Perken, op weg naar haar derde voorstel-
ling in het najaar, heeft plek voor nieuwe groepsleden. Je hebt 
geen ervaring nodig, alleen enthousiasme en de wil om samen 
iets moois te maken. Tijdens de gratis proefmiddag op 16 
april kunnen we met behulp van verschillende oefeningen en 
opdrachten samen onderzoeken of theatermaken iets voor jou 
is en of we een match hebben. 
Tijd: 13.00-15.00 uur  
Aanmelden: tot uiterlijk woensdag 10 april met je motivatie bij 
Fay Boyer, fay@fayst.nl.  
Er is plek voor maximaal 10 deelnemers.

Zondag 21 april:  
Paasbrunch  
met Brooklyn Affair  
Wederom de traditionele Paasbrunch op 21 april. De musici 
van Brooklyn Affair verzorgen de muziek op de zondagmiddag 
in het Huis van de Wijk Buitenveldert. Zij spelen o.a. ballads & 
bossa’s.  
Aanvang: 12.00 brunch | 14.00 concert 
Toegang: brunch € 8,00 - concert gratis 
Reserveren en info: 020–644 99 36 of  
info@hvdwbuitenveldert.nl 

NIEUWE ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK

Huis van de Wijk / MFC Binnenhof Buitenveldert 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 Huis van de Wijk Buitenveldert (tel: 020 642 28 35): Maandag t/m vrijdag 8.30-23.00 uur, 

zondag 12.00-17.00 uur. Receptie: 020-64 22 835. Zaalverhuur: 020-8915272.

Kantoor WOCB:  020-64 49 936, info@hvdwbuitenveldert.nl, www.hvdwbuitenveldert.nl. 

Openingstijden: maandag 9.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur. 

Programma coördinator: Wilt u een activiteit opzetten, neem contact op met de Programma Coördinator

Carla Lantinga; c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl, tel. 06-37 31 40 69.



Country linedansen 55+  
11.15-12.15 uur en 12.15-13.15 uur. Info: 020-886 10 70 of  

www.mbvo-amsterdam.nl.    

Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA  
13.00-15.00 uur. Info: via 020-530 12 11 of  

www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.

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

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

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

schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

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

truusengels13@gmail.com.

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

mail naar janyjohn@hotmail.com.

 

Woensdag  

Culturele Uitgaansclub op 3 april 
19.30-21.30 uur. Vooral voor culturele actieve 55+ inwoners van 

Zuid. Samen culturele uitjes bespreken en in kleinere groepjes doen, 

sporten, eten enz. Entree gratis. Info: willydeweerd@live.nl.

Computer Inloop Spreekuur op 3 en 17 april 
10.00-12.00 uur. Gratis entree. Ook voor tablet en mobiele telefoon. 

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

of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Buurtrestaurant op 3 en 17 april  
17.30-19.00 uur. Inloop vanaf 16.30 uur en nazit in het café. Kosten: 

€ 8. Info/reserveren bij Sonja: (op dinsdag) 020-646 34 64.

Zumba voor iedereen 
9.00-10.00 uur. Info: Joany, tel. 06-28757800 of  

jobodywork@hotmail.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.

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

Per paar aanmelden.

Ukelele- & gitaarles  
18.00-21.00 uur. Les van 45 min. Info: Ron Riedijk via  

rriedijk@hotmail.com of 020-6449936.

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

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

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

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

Donderdag
Zing mee! op 4 april    
Met Internationaal bekend zanger en musicus Chris James. 19.30-

21.00 uur. Vanaf 19.00 uur koffie & thee. € 5,- euro contant, incl. 

kopje koffie/thee. Aanmelden vereist: sylvia.n.brinkman@gmail.com 

of pc@hvdwbuitenveldert.nl of tel. kantoor 020-6449936.  

Info: Sylvia Brinkman 06-55397630.

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

mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl

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

anjatimmerm@gmail.com

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

Per paar aanmelden.

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

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

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

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

Shotokan Karate-do Buitenveldert  
16.30-17.30 /17.30-18.30 /18.30-19.30 uur. Info: 06-49 21 97 27,  

www.karatebuitenveldert.nl, karatebuitenveldert@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

020-6449936.

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

06-40737471 of www.zenbuitenveldert.com.

Vrijdag  

Bingo op 5 april 
16.00-19.00 uur. Entree: € 6,00 incl. 3 bingorondes, kopje soep  

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

info@hvdwbuitenveldert.nl.

Mini Lectores Bebés op 5 april 
10.30 - 11.00 uur. Aanmelden: minilectores@outlook.com. Info: 

Leticia tel: 06-46 331 550 of Carla Lantinga: tel. 020 – 644 99 36.

UIT in Buitenveldert: Dans & Diner met: Pako en Caren 
op 12 april, Truus & Friends op 26 april 
Muziek v.a. 16.00 uur, diner v.a. 18.00 uur. Muziek gratis, reserveren 

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

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

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

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

www.wooninfo.nl.

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

of tel. 06-24217678.

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

tel. 06 220 33 667.

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

Per paar aanmelden.

Zangkamer 
14.00-15.30 uur, inloop: vanaf 13.30 uur.  Kosten: €  5,- per maand. 

Info: 06 26 63 52 36.

Sportclub I.O.S. ‘Iets Oudere Sporter’ 
15.15–16.15 uur. Info: erik.neuteboom@gmail.com.

Nippon Karatedo Genwakai 
18.00-20.00 uur. Info: 06-24 72 32 35 of mail naar  

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

Zaterdag  

Op zaterdag ons café afhuren voor een feestje? 

Informeer bij zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

 

Het Repair Café Buitenveldert op 13 april 
13.00-16.00 uur. Voor reparatie, goed advies of drankje aan de bar. 

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

repaircafebuitenveldert@gmail.com.

Zondag
Sunday Sounds met Klaas Fopma  op 7 april 
14.00-16.30 uur. Toegang gratis. Een quartet met vrolijke jazzy en 

poppy liedjes. Met Klaas Fopma (gitaar en zang), Inge Klinge (contra-

bas en zang), Thijs Cuppen (piano) en Philip ten Bosch (drums).  

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

Musici van Morgen Jong Blaasduo op 14 april 
U kunt op 14 april vanaf 11:30 uur terecht in het Huis van de Wijk 

voor een kopje koffie of thee, het concert zelf begint om 12:00 uur. De 

entree bedraagt € 7,50. Voor wie dat wil wordt er na afloop een kom 

huisgemaakte soep geserveerd, voor €2,50, www.hvdwbuitenveldert.nl.

Movie Time! op 14 april 
Film: The Bucket List 
Je leeft maar een keer, dus waarom verlaat je het leven niet met stijl? Dat 

is wat twee kamergenoten op de kankerafdeling, een opvliegende miljar-

dair (Jack Nicholson) en een intelligente automonteur (Morgan Freeman), 

besluiten te doen als ze het slechte nieuws horen. Ze maken een lijst van 

dingen die ze nog willen doen voor hun dood en gaan de wijde wereld 

in voor het avontuur van hun leven. Een eerbetoon aan het leven waarin 

bewezen wordt dat nu het beste moment is. 12.30 uur serveren pannen-

koek, 13.30–15.30 filmvertoning. Entree: € 5,00 voor pannenkoek, film 

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

Reserveren voor pannenkoek, uiterlijk vrijdag 12 april 15.00 uur is vereist! 

Info: 020-6449936 of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Paasbrunch met Brooklyn Affair op 21 april 
De musici van Brooklyn Affair verzorgen de muziek op deze middag 

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

Toegang: brunch € 8,00 - concert gratis. Reserveren en info: 

020–644 99 36 of info@hvdwbuitenveldert.nl . 

Sunday Sounds met Mainstream Combo op 28 april 
Jazzy optreden met songs uit het American Song Book: ballads, bos-

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

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

020-6449936 of www.hvdwbuitenveldert.nl.

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

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

Computer/tablet lessen voor beginners 
Op alle werkdagen. Info: 020-644 99 36.

Expositie ‘Hollandse landschappen’ t/m 5 april 
Expositie van fotograaf Anton Groeneschey met zijn cursisten. 

Prachtige avondluchten, molens, dromerige weilanden en natuurlijk 

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

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

bezichtigen op werkdagen 09.00-22.00 uur, zaterdag: enkel tweede 

zaterdag van de maand: 13.00-16.00 uur, zo. 11.00 -16.00 uur

Expositie Corine Kremer vanaf 7 april  
Corine Kremer laat zowel eigen werk zien als kopieën van grote 

meesters. Op zondag 7 april wordt de tentoonstelling om 15:00 uur 

geopend. U bent hierbij van harte welkom. Tot 14 juni.
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PEDICURESALON

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

Telefoon: 020 66 10 197

DIABETISCHE VOET - GEBRUIK NAT. TECHNIEK

TEVENS GEDIPLOMEERD VOETREFLEXOLOGE

nieuw!!! Schimmelnagelbehandelingen

Gediplomeerd pedicure
en manicure

Behandeling volgens afspraak - ook op zaterdag
Lid provoet

ZAALVERHUUR

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

www.hvdwbuitenveldert.nl
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

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

kinderfeestje, presentatie 
of bijeenkomst?

Huur uw zaal in het 
Huis van de Wijk Buitenveldert

Dé buurtlocatie voor al uw 
bijeenkomsten! 

Meer informatie en tarieven:

Vindt u het gezellig om met een 
klein groepje mensen activiteiten 
te bezoeken? Bent u slecht ter been 
of ziet u op tegen zelfstandig rei-
zen? De minibus biedt uitkomst. 
Een retourtje kost €2,50.    

U wordt thuis opgehaald tussen 10.00 
uur en 10.45 uur. Tussen 13.00 – 14.00 
uur (afhankelijk van de bestemming) 
rijdt de chauffeur u weer naar huis. 
Stok of rollator kunnen ook mee. 
Consumpties of toegangskaartjes zijn 
voor eigen rekening. Als u met ons 
reist s.v.p. gepast betalen in de bus.

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

Vrijdag 5 april: 
Markt en stadshart, Amstelveen
Lekker zelf op zoek naar koopjes of bij 
kraampjes snuffelen naar iets van uw ga-
ding: het kan weer deze vrijdagochtend. 

Vrijdag 12 april: 
Tuincentrum, Osdorp
De lente komt eraan dus hoog tijd om 
uw tuin, balkon of vensterbank weer 
op te fleuren. Laat u inspireren door 
het tuincentrum!

Op stap met de Minibus De Groengrijsbus

Woensdag 17 april: Ikea
De chauffeur brengt u naar het groot-
ste woonwarenhuis van Nederland 
waar u veel leuke snuisterijen vindt. 
Gelegenheid voor een kopje koffie 
met wat lekkers is er natuurlijk ook.

Woensdag 24 april: Keukenhof
De geschiedenis van Keukenhof gaat 
terug tot de 15de eeuw. Gravin Ja-
coba van Beieren (1401-1436) haalde 
uit het Keukenduin groente en fruit 
voor de keuken van kasteel Teylingen. 
In 1641 werd kasteel Keukenhof ge-
bouwd en het landgoed groeide uit tot 
een oppervlakte van ruim 200ha.
Landschapsarchitecten Jan David Zo-
cher en zijn zoon Louis Paul Zocher, 
later ook de ontwerpers van het Von-
delpark, richtten in 1857 de tuin rond-
om het kasteel opnieuw in. Dat park, 
in Engelse landschapsstijl, vormt nog 
altijd de basis van Keukenhof.

In 1949 bedacht een groep toonaan-
gevende bloembollenkwekers en 
-exporteurs het plan om op het land-
goed een tentoonstelling van voor-
jaarsbloeiende bloembollen te maken. 
Het lentepark Keukenhof was een 
feit. In 1950 ging het park voor het 
eerst open. Het was direct een succes: 
236.000 bezoekers. In 2019 vindt de 
70e editie plaats met als thema Flower 
Power. In de afgelopen 69 jaar is Keu-
kenhof uitgegroeid tot een wereldwijd 
begrip.

Toegang: € 17,00 per persoon   

Zaterdag 13 april: 
Dagtocht Den Haag
De Groengrijs bus organiseert een 
dagtocht naar Den Haag in het kader 
van de jaarlijkse Dag van de Haagse 
Geschiedenis. Het Plein vlakbij het 
Binnen- en Buitenhof wordt omgeto-
verd tot een feestelijk festivalterrein. 
Op en rond Het Plein met een histo-
rische markt staat de rijke geschiede-
nis van onze residentie centraal. Hier 
staan ook de kraampjes waar je tickets 
voor allerlei activiteiten kunt halen. 
Naast al deze activiteiten is het ook na-
tuurlijk ook fijn winkelen in Den Haag. 

Op dinsdag 30 april 2019 gaan we 
met de GroenGrijs bus, in samen-
werking met de Elisabeth Otter-Knoll 
Stichting, naar de Bloemendagen in 
de kop van Noord-Holland.

We vertrekken om 11.00 uur vanaf de 
Elisabeth Otter-Knoll Stichting. 
Opstapplaats: Loowaard 3, 1082 KR 
Amsterdam

Met de bus rijden we eerst naar het 
Strandpaviljoen Sint Maartenszee 
waar iedereen op eigen kosten kan 
lunchen.

Hierna maken we een twee uur du-
rende rondrit met een lokale gids 
langs de bloembollenvelden in de 
polder én brengen we een bezoek 
aan de Poldertuin (ook wel de Kleine 

Prijs: € 12,50 
(vervoer Groengrijs bus).
Dag: zaterdag 13 april 2019
09.00 uur: De Mirandalaan 
09.15 uur: Station RAI  
09.30 uur: Huis van de Wijk 
Buitenveldert: A.J. Ernststraat 112  
09.45 uur: Menno Simonshuis, 
Noordhollandstraat 17A 

Vertrek Den Haag: 16.00 uur
Terug in Amsterdam: 17.00 uur

Voor informatie en reserveringen: 
www.groengrijs.com. 

Keukenhof genoemd). Na afloop van 
de rondrit maken we nog een kleine 
(sanitaire) stop waar u ook nog even 
een kopje koffie of thee kan nuttigen.

Tijdschema programma:

10.45 uur – verzamelen bij de receptie 
van de Elisabeth Otter-Knoll Stich-
ting. Loowaard 3, 
1082 KR Amsterdam.
11.00 uur - vertrek.
12.15 uur – aankomst Strandpavil-
joen.
13.30 uur – vertrek Strandpaviljoen.
14.15 – 16.15 uur – rondrit met lokale 
gids langs de bloemenmozaïeken en 
de bollenvelden en een bezoek aan de 
Poldertuin in Anna Paulowna
17.30 uur - verwachte aankomsttijd in 
Amsterdam.

Den Haag

Margriet en Piet Dijkman

Ferry Wienneke    

Afscheid van Piet en Margriet
      

Waarom?
Na 25 jaar nemen Piet en Margriet 
Dijkman afscheid als vrijwilligers 
van het WOCB. Ze zijn in 1994 
begonnen bij het Buitenvelderts 
ontmoetingscentrum ( BOC ), op 
de plek waar nu de stadsdeelwerf 
staat. Binnen waren een bar, een 
keuken en een zaal voor 45 per-
sonen. Er werd regelmatig muziek 
gemaakt, vaak in de vorm van jam-
sessions. Behalve Piet en Margriet 
zetten Erik, Sonja, Loes, Henk Mos 
en vele anderen hun schouders er 

onder. In de keuken stond een gas-
stel, waarmee twee keer per maand 
een drie gangen menu werd ge-
kookt, bijvoorbeeld casselerrib met 
zuurkool. Op de dinsdagavond was 
er soep voor negen gulden. Piet 
had een kookschool voor alleen-
staande mannen. Het had succes 
en trok veel bezoekers. Maar toen 
op zekere dag de subsidie verstrek-
kende welzijnsorganisatie failliet 
ging, moest het BOC sluiten. 
De activiteiten werden overge-
nomen door het WOCB. In 2001 
begon de nieuwbouw van MFC 
Binnenhof. Toen de deuren open-
gingen bleek opnieuw alles provi-

sorisch, dus geen bar, maar uitein-
delijk kwam het goed. Het eten in 
het Huis van de Wijk is met zijn tijd 
mee gegaan, zo bestaat een diner 
tegenwoordig uit vijf gangen, voor 
nog steeds een redelijke prijs. De 
muziek op zondagmiddag werd in 
Buitenveldert een vaste traditie.   

Wanneer is het?
Zondag 21 april in het Huis van de 
Wijk, zie de aankondigingen.

Wat doen Piet & Margriet daarna?
Met een drankje aan de bar genieten 
van de muziek en kijken hoe hun op-
volgers het doen.

In Beeld

Geen internet? Bel 06-45729511
(alleen op werkdagen tussen 13.00 
en 16.00 uur).

Kosten voor deze dag zijn € 15,00 per 
persoon inclusief busreis met rondlei-
ding door een plaatselijke gids. Exclu-
sief koffie/thee en lunch.

U kunt zich aanmelden door een 
e-mail te sturen naar:  
eoks-ontspanning@live.nl
t.a.v. Claartje Asser (coördinator  
Activiteiten Elisabeth Otter-Knoll 
Stichting)
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