
voor Buitenveldert/Zuidas & Prinses Irenebuurt • een uitgave van het Huis van de Wijk Buitenveldert jaargang 34. april 2020 nr.4

Crowdfunding van de Boshalte voor 
een eigen toilet 

Horeca zonder toilet? Een onhoud-
bare situatie bij kiosk en paviljoen De 
Boshalte. Fietsverhuur en kiosk bij 
de entree van het Amsterdamse Bos 
staan sinds zes jaar onder leiding van 
Stefanie Caton, voormalig professio-
nal uit de Geestelijke Gezondheids-
zorg. Ze toverde de kiosk om tot De 
Boshalte, waar je fietsen kunt huren 
en kunt genieten van barista-koffie, 
taart en tosti. Iedereen is welkom. 
Kern van de vaste bezoekers zijn ou-
deren uit Buitenveldert, Amsterdamse 
stadskinderen en mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt en tot de maat-
schappij.

Sinds februari heeft de Boshalte een 
winterpaviljoen dat qua vormgeving 

mooi op de kiosk aansluit: glas in 
blauwe sponningen. Er worden gra-
tis activiteiten georganiseerd zoals 
meditatie en schaaklessen. Bij slecht 
(winter)weer nuttigen bezoekers hun 
consumpties binnen in een huiselijke 
sfeer. 

Wat ontbreekt om gasten en passan-
ten een zorgeloos bezoek te gunnen is 
een rolstoeltoegankelijk toilet. Bezoe-
kers met sanitaire nood moeten nu 
een drukke weg oversteken om aan 
de overkant naar de wc te gaan. Wat 
zeker voor ouderen, rolstoelgebrui-
kers en gezinnen met jonge kinderen 
bezwaarlijk is.

Sinds 1 maart haalt stichting de Bos-
halte via crowdfunding geld op voor 
een rolstoeltoegankelijk eco-toilet. 
De bedoeling is in dertig dagen 5.000 
euro op te halen. De actie loopt tot 29 
maart. Draagt u ook een steentje bij? 
Breng dan een bezoekje aan de Bos-

halte en doneer daar uw gift. Of do-
neer via de website. De crowdfunding 

is te vinden op www.voorjebuurt.nl/
deboshalte.

Albert Heijn en de ballenbak

In de verte klinkt gekrijs. Op zaterdagen 

is het geluid zelfs stereo. Als ik kind was 

zou ik ook krijsen als ik mee naar Albert 

Heijn moest of naar iedere andere saaie 

grotemensenwinkel. Zelfs nu heb ik wel 

eens zin om te gaan schreeuwen, maar ik 

houd me in. Tot nut toe. 

Laatst was ik bij Albert Heijn op het Gel-

derlandplein. Direct bij de ingang begon 

het geblèr, een kind voelde zich onbegre-

pen door mama en zette een keel op dat 

horen en zien je verging. Gauw racete ik 

met m’n karretje weg van het kabaal maar 

helaas het luidkeels geschreeuwde ‘mama, 

mamaaa, mamaaa.’ bleef me achtervol-

gen. Met weemoed dacht ik terug aan 

de Française die enige tijd geleden haar 

kinderen in dezelfde supermarkt een paar 

tikken gaf omdat ze joelend rondholden 

met een stel Nederlandse vriendjes. Ze 

sprak ze ook nog eens vinnig toe.

Deze moeder liet het kind gillen. Heel toe-

vallig want u begrijpt dat ik daar niet op 

uit was verlieten wij gelijktijdig de winkel. 

Het kind krijsend achter ons aan. De moe-

der ging in gesprek met haar dochtertje. 

Een dialoog volgde. Het leek een goed ge-

sprek te worden maar toen de moeder zich 

omdraaide rende het kind weer overluid  

‘mamammaaa’ blèrend achter haar aan. 

Albert Heijn wat te denken van een 

ballenbak, heus het hoeft niet zo sophis-

ticated ding te zijn als bij Ikea met een 

kinderspeelplaats en een toverbos, alleen 

maar een ballenbak waar alle kleine men-

sen beneden de zes jaar even leuk kunnen 

spelen of schreeuwen in een geïsoleerde 

ruimte onder begeleiding van een mid-

delbare scholier of student.

  

Julius

COLUMN

Voor het programma van:

- De Amsterdamse Boekhandel
- De Openbare Bibliotheek
- De Kerken
• www.hvdwbuitenveldert.nl
• Wijkkrant à Wijkkrant actueel

Helpt u mee?

Als mensen groen zien zijn ze tevreden

In de Wijkkrant van december 
vorig jaar schreven wij over het 
gebouw van het Europees Genees-
middelen Agentschap (EMA) in 
Zuidas, vlak bij het kantoor van EY 
en de velden van AFC.

Daar worden alle nieuwe geneesmid-
delen beoordeeld voor ze op de Eu-
ropese markt komen. Als gevolg van 
de Brexit is de EMA van Londen naar 
Amsterdam verhuisd. 

Omdat de farmaceutische onder-
nemingen de informatie over hun 
nieuwe medicijnen uiterst zorgvuldig 
bewaken, is het gebouw alleen toe-
gankelijk voor de insiders en dat is 
jammer want in het atrium van het 
gebouw, een grote holle ruimte die 
volledig door de kern van het gebouw 
omhoog gaat, is een indrukwekkende 
groene wand aangelegd. 

Deze groene wand, met een spectacu-
laire afmeting van 21 meter breed en 
maar liefst 60 meter hoog is ingeplant 
met ruim 52.000 plantjes. Een verti-
caal landschap. Een driedimensionale 
sculptuur.

Licht en water
Er komt veel daglicht van boven in 
het atrium maar dat bereikt niet alle 
planten, er is dus kunstlicht nodig. Er 
is lang nagedacht over hoe lang en 

Hans Wamsteeker wanneer de lampen moeten branden 
voor een mooi effect. De verlichting 
gaat met de organische lijnen van de 
wand mee. Eén plantje wordt uitge-
licht en na een paar minuten gaat de 
verlichting naar de volgende plant.

Het is voor de planten best lastig dat 
ze verticaal moeten groeien en dan 
ook nog in een beperkte groeilaag. 
Ze worden eigenlijk kunstmatig in 
leven gehouden. Via een irrigatie-
systeem krijgen ze meststoffen en 
water. In ieder segment van de wand 
zitten sensoren die meten hoeveel 
water nodig is.

Onderhoud
De planten moeten regelmatig wor-
den gesnoeid. Zo’n snoeibeurt duurt 
drie weken en gebeurt vanuit een 
speciaal ontworpen onderhoudsgon-
del. Lastig, want er mag geen snoei-
materiaal beneden in de koffielounge 
vallen.

Leefklimaat
Planten hebben een positieve invloed 
op het leefklimaat in een gebouw. Het 
is wetenschappelijk onderzocht dat 
als mensen groen zien ze gewoon te-
vredener zijn, waardoor ze zich pret-
tiger voelen. Als mensen zich prettig 
voelen is er minder stress. En planten 
hebben een verkoelend effect door 
verdamping van water. 
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De groene wand in het EMA gebouw is 60 meter hoog.

Kiosk en paviljoen De Boshalte bij de entree van het Amsterdamse Bos.

Margot Taal
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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; Margot Taal; Hans Wamsteeker 
(eindredacteur); Ronald Edens (op-
maak); 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 28 april 2020. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
13 april voor 17.00 uur.

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 il-
lustratie, mee in de redactievergadering.

Ingezonden brief
U kunt ook een ingezonden brief stu-
ren 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 ad-
vies is kort en bondig te zijn bij wat 
u instuurt, maximaal 150 woorden. 
Langere ingezonden brieven worden 
geplaatst ter beoordeling van de re-
dactie op de website 
www.hvdwbuitenveldert.nl 
onder Wijkkrant / Wijkkrant actueel.
Het adres is: 
wijkkrantredactie@gmail.com. 

Reactie Huruy G
Tbs en zes jaar gevangenisstraf te 
zwaar aangerekend? Belachelijk als de 
rechtsbijstandssubsidie hier tegen in 
hoger beroep zou gaan in het belang 
van het tuig wat al vijf jaar belasting-
geld verkwist in Nederland, illegaal 
ronddwaalt en een onschuldige vrouw 
mishandelt en verkracht. Net als onze 
dijken in Buitenveldert wordt dit alle-
maal betaald door gewone burgers. Al-
leen gelijke mensen gelijk behandelen. 
Tbs? Jammer dat de rechter deze idi-
oot niet met een lekke boot de Noord-

zee op kan sturen. Op papier deugt de 
Eritrese niet en in werkelijkheid ook 
niet. En Femke Halsema ziet het al-
lemaal door de vingers. Sterk nog, ze 
wilde de bewoners die zich uitspraken 
over de illegalen niet eens horen.
Ben Ziskoven

Geervliet
Op de Geervliet hebben we vanwege 
bezoekers van het winkelcentrum 
Gelderlandplein (shoppers en win-
keliers die hun auto bij ons parkeren) 
een tekort aan parkeerplekken , vooral 
op zaterdag overdag. De bewoners 
kunnen moeilijk hun auto kwijt. Men-
sen parkeren hun auto bij ons in de 
straat en steken de weg over om o.a. 
bij de Albert Heijn boodschappen te 
doen. Kan daar wellicht aandacht over 
gegeven worden d.m.v. een artikel 
in de krant? Misschien met foto van 
overvolle parkeerplek. Ik wacht uw re-
actie af, Alvast bedankt, Mvg,
Nataly Schluter

Ingezonden berichten

Uitgekookt? Haal je eten bij een thuiskok!

Moe uit je werk of zomaar geen zin 
om te koken? Ook in Buitenveldert 
kunt u uw avondmaaltijd bij een 
thuiskok bestellen via Stichting 
Thuisgekookt. 

Thuiskoks koken graag wat extra por-
ties voor buurtgenoten. Voor klanten 
met abonnement brengen sommige 
koks uw maaltijd aan huis. Maar ver-
reweg de meeste klanten halen hun 
thuiskook-maaltijd bij de kok thuis 
af. En nemen hun eigen Curver bakje 
mee. Dat levert een kijkje in een keu-
ken en een buurtcontact.

John Geus bijvoorbeeld is zo’n kok. Hij 
kookt al zeven jaar wekelijks op een 
vaste dag. Pure liefhebberij, zegt hij. 
Zo langzamerhand heeft hij al twee-
honderd verschillende gerechten in 
zijn repertoire. Niet te exotisch. Want, 
zegt hij, er zijn genoeg thuiskoks van 
buitenlandse origine, die Javaans, 
Chinees, Marrokaans of echt Grieks 
koken. ‘Veel beter dan ik.’ Al heeft hij 
met zijn Italiaanse lasagne wel een 
prijs gewonnen. John kookt stoofpot-
jes, eenpansgerechten en ovenschotels 
met een Hollands accent. Klanten we-
ten wat ze eten. Bij elk gerecht dat een 
klant van elke kok bestelt, staan de in-
grediënten er keurig bij. 

Dure hobby zeker? Zeker niet. Prijzen 
variëren tussen ongeveer €5,- en €9,-. 
Thuisgekookt is namelijk een niet-
commerciële instelling. Omdat er zoveel 
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Margot Taal koks zijn aangesloten bij Thuisgekookt 
kan een ieder er dagelijks gebruik van 
maken.

Belangstelling? Neem per mail 
(info@thuisgekookt.nl), telefonisch 
(06 83 44 71 97) of via de website  

(www.thuisgekookt.nl/) contact op. 
Maak uw keuze op de site, betaal per 
Ideal, haal op de afgesproken tijd uw 
gezonde voedzame maaltijd af. 

Of maak een afspraak om hem te la-
ten brengen (abonnement). 

Thuiskok John Geus

@@�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.@@

020-7670031
@@ @/@ @@ | 10.00 - 16.00   @
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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
☺

Hans Wamsteeker 

Margot Taal

Betrokken burgers? Die wachten 
niet tot de overheid maatregelen 
treft, maar nemen zelf het initiatief. 

De een doet vrijwilligerswerk, de an-
der organiseert een burenborrel of 
gaat bij een zieke buurvrouw langs. 
Geen overheid die daar iets voor re-
gelt. Ook Carolien Morée, wijkbe-
woonster wacht niet af. 
De Wijkkrant zag haar op een avond 

Betrokken burger

Expositie:  
Bijzondere vrouwen

Alzheimer Trefpunt 

over duurzaamheid (zie maartnum-
mer Wijkkrant). Ze zorgt voor haar 
omgeving, zegt ze desgevraagd. Haar 
zorg geldt het klimaat, de aarde en de 
mensen om haar heen. Flatgenoten 
kunnen rekenen op haar hulp. Jaar-
lijks helpt ze een burenborrel te orga-
niseren. We vragen haar naar duur-
zaamheid. Ze noemt de zure regen 
en het gat in de ozonlaag uit vroeger 
tijden. Daar kon je met succes wat te-
gen doen: minder autorijden, minder 
energie verbruiken. Dat soort burger-
lijke bijdragen zijn effectief gebleken. 
Als individuele wijkbewoner kan je 
evengoed wat doen tegen de huidige 
opwarming van de aarde en milieu-
vervuiling. 

Te beginnen bij jezelf thuis, zegt Caro-
lien. Ze noemt vervanging van ener-

gie slurpende lampen door zuiniger 
Led-verlichting. Die heeft ze nu in 
haar hele huis. Bijkomend voordeel: 
het scheelt in de energierekening. 
Hetzelfde geldt voor het vervangen 
van een oude wasmachine en ijskast 
door energiezuinige exemplaren. Voor 
koken op inductie in plaats van gas. Te 
meer daar de Gemeente de afsluiting 
van het gasnet subsidieert.

Milieubewust energiegebruik beperkt 
Carolien niet tot zichzelf, maar betrekt 
het ook op het flatgebouw waarin ze 
woont. Dat vergt meer onderbouwing, 
meer overleg, meer voorbereiding. Het 
zet wel zoden aan de dijk. Carolien 
Morée schreef een nota voor haar ver-
eniging van eigenaren (VvE) voor een 
energiezuiniger beleid in hun gebouw. 
Advies van een stedelijke milieucoach 
volgde: voor verlichting, isolatie, liften 
en zonnepanelen. Daarna vergade-
ringen met medebewoners, concrete 
plannen en toestemming van de ver-
eniging.  In haar flatgebouw (84 units) 
brandt nu Led-verlichting. Niet langer 
continu, maar door sensoren aange-
stuurd. Binnenkort volgt de installatie 
van energiezuinige liften. Bijkomend 
voordeel: het scheelt haar medebe-
woners in de portemonnee. 

Carolien zet zich, naar eigen zeggen, 
graag ergens voor in en weet de weg 
in de Gemeente. Voor subsidies en ad-
vies. Ze neemt geregeld deel aan een 
milieu-ontbijt van het transitieplat-
form 02025 (02025.nl). Ze organiseer-
de een koffiedag in de wijk over het 
milieu. Carolien wacht niet af. Ze pakt 
op wat op haar pad komt, zegt ze.

Wie ‘s avonds laat door Zuidas 
rijdt ziet veel verlichting branden. 
Slecht voor de portemonnee en het 
milieu. Waarom brandt er na kan-
toortijd nog zoveel verlichting? Op 
zaterdag 28 maart, Earth Hour 2020, 
moet Zuidas na 23.00 uur donker 
zijn, niet dat ene uurtje, maar altijd.

In Frankrijk zijn bedrijven, sinds 2013,  
verplicht tot 6.00 uur het licht uit te 
zetten. Als wij dat in Nederland ook 
zouden doen scheelt dat net zoveel 
stroom als 150.000 huishoudens per 
jaar aan stroom verbruiken. 

Bij veel bedrijven is de energierekening 
maar een fractie van de kosten, dus het 
heeft geen prioriteit. Waarom is het zo 
lastig het lichtknopje uit te doen? Er 
zijn overal wel laat doorwerkende me-
dewerkers. Er zijn nog schoonmaak- 
of onderhoudswerkzaamheden en 
beveiligers lopen een rondje. Of  ver-
lichtingssensoren zijn defect. Een pro-
bleem kan ook zijn dat ledverlichting 
goedkoper is en het dus verleidelijk is 
het licht maar aan te laten. 

Een donkere Zuidas is een wens van 
participanten van Green Business Club 
Zuidas.

Kan het licht niet uit ’s nachts? 

Het project Zuidas doet het licht uit 
2020 is daarop gericht.

Maatwerk
De gebouwen en kantoren daadwer-
kelijk donker krijgen is maatwerk. 
Nina van den Berg, projectmanager 
Energie van Green Business Club, 

zoekt met bedrijven in het gebied uit 
hoe het komt dat er ’s nachts nog zo 
veel licht brandt. Op basis daarvan 
krijgt een bedrijf een advies voor de 
aanpak. Wil je als bedrijf graag ener-
gie besparen en iets doen tegen licht-
vervuiling mail dan voor een afspraak 
naar nina@greenbusinessclub.nl

Carolien Morée

De tentoonstelling ‘Bijzondere Vrouwen’ 
heeft een mooie ontstaansgeschiede-
nis. Zara en Ida leerden elkaar in 2018 
kennen in het Huis van de Wijk. Na een 
tijdje kwamen ze bij elkaar over de vloer 
en toen ontdekte Ida het talent van haar 
vriendin Zara. 
Die was een paar jaar daarvoor door 
ziekte het ritme in haar leven kwijtge-
raakt. Hoewel ze nog nooit had geschil-
derd besloot ze in een opwelling om 
op les te gaan. Ze kwam terecht bij een 
docent die haar hielp om thuis te raken 
in de schildergroep. Het was een warm 
bad! 

Toen ze naar Buitenveldert verhuisde, 
raakte ze deze contacten weer kwijt. 

Inzicht in dementie, advies en onder-
steuning. Er valt gelukkig veel kennis 
te delen en ook simpelweg het kunnen 
praten met lotgenoten maakt voor som-
migen een groot verschil. Kom daarom 
naar het Alzheimer Trefpunt.

Woensdag 22 april 
15.45 uur  Inloop met koffie en thee
16.00 uur Inleiding door Cori-Ann 
Rooderkerk
17.00 uur   Afsluiting

Aansluitend is er de mogelijkheid om 
met elkaar te eten. Menno Simons, 
Noordhollandstraat 17-A, 1081 AS Am-
sterdam. Contactpersoon: Marita van 
Onna (020 5171013)
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Klusser m/v gevraagd
Heb je 2 rechterhanden en wil je 
daarmee wijkbewoners helpen met 
het doen van kleine klusjes? Dan 
ben je van harte welkom voor een 
kennismakingsgesprek.

Meldt je aan als vrijwilliger bij:
de Algemene Hulpdienst Buitenvel-
dert, A.J. Ernststraat 112,
telefoon: 020-6447113, of per mail: 
coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl

Maar daar kwam Ida voor in de plaats. Ida 
leerde de wereld van talent en schoon-
heid kennen door haar vader, die kunste-
naar was. Ze zag meteen dat Zara ook in 
die wereld thuishoorde. En dat haar werk 
niet onder het bed moest liggen verstof-
fen, maar door veel mensen moet worden 
gezien. Zara is nog altijd dankbaar dat Ida 
haar de zekerheid heeft gegeven dat haar 
werk goed genoeg is om te exposeren. En 
Ida is blij dat ze haar ontdekking met de 
bezoekers van het Huis van de Wijk kan 
delen.

Wat: schilderijen van Zara Tasorian 
Opening en expositiedata: 
in principe van 5 april – 29 mei
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert

• U hoeft zich niet aan te melden. Koffie 
en thee gratis.

• Zonnehuis Menno Simons is goed 
bereikbaar met de gratis Gelderland-
pleinbus en met Aanvullend Openbaar 
Vervoer. Is het vervoer een probleem, 
dan kunt u ons bellen (020 5171013).

• Wilt u mee-eten? Buurtrestaurant 
Menno Simons van Dynamo serveert 
een twee- (€ 6,50) of driegangen-me-
nu (€ 8,50). Aanmelding (en eventueel 
afmelding) minimaal 24 uur van te vo-
ren via 020 4609300.
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Programma v/d 
Kerken

Het programma van de gezamenlijke kerken kunt 
u vinden op:  
www.hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant
-> Wijkkrant actueel

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

Op Goede Vrijdag 10 April zingt tie-
nerkoor Vivace stukken uit de beroem-
de musical Jesus Christ Superstar van 
Andrew Lloyd Webber.

Voor het koor is dit jaarlijks het hoog-
tepunt van hun vieringen in de Au-
gustinuskerk. Bijzonder is dat dit al-
weer de 15de keer is. In al deze jaren 
is de viering steeds verder ontwikkeld 
en vertellen de tieners het verhaal van 
Jezus’ lijdensweg op hun eigen manier.
Het koor, onder leiding van Sarah 
Nieuwenhuizen, wordt begeleid door 
basgitaar, dwarsfluit, piano en viool. 
Tussen de prachtige nummers door 
worden teksten voorgelezen over de 
laatste dagen en uren van Jezus. Ter ere 
van deze jubileum-editie zingen niet 
alleen de vaste koorleden, maar zullen 
ook enkele oud-koorleden meedoen 
om dit te vieren.

De viering is op vrijdagavond 10 April 
om 19.00 in de Augustinuskerk aan de 
Amstelveenseweg 965. We hopen jul-
lie allemaal te zien!

Tienerkoor Vivace: 
15 jaar Jesus Christ Superstar!  

Nieuwe hotspot:
Nhow 
Amsterdam RAI

Open dag 
‘De Ark’ 

Nhow Amsterdam RAI opende op 10 
januari haar deuren voor bezoekers. 
Met 650 kamers op 24 verdiepingen 
is nhow Amsterdam RAI het groot-
ste nieuwbouwhotel in de Benelux;  
www.nhow-hotels.com/nl/
nhow-amsterdam-rai.

Het gebouw, met de iconische drie-
hoekige vormen, biedt een nieuw 
ontmoetingspunt voor zakenreizigers, 
toeristen maar ook voor de bewoners 
van Buitenveldert. 

Bezoekers kunnen naast de hotel 
services ook genieten van gastrono-
mie van hoge kwaliteit. Binnenkort 
lanceert The Entourage Group op de 
bovenste verdieping een Kitchen & Bar 
en Lounge & Bar met een panoramisch 
uitzicht over de stad. Verder is er een 
bar op de eerste verdieping, een ruim-
te voor ontbijt, lunch en diner op de 
17de etage en meeting & event services 
op de 23ste verdieping. Op de begane 
grond komt een horeca-unit van Toni 
Loco en The Butcher.

Deze nieuwe plek is een belangrijke 
aanwinst voor de stad en de RAI, waar 
zowel toeristen, zakelijke reizigers als 
Amsterdammers van kunnen genie-
ten. De toonaangevende architectuur 
gecombineerd met een duurzaam 
gebouw zorgen voor een interessant 
hoogtepunt.

Basisschool ‘De Ark’ in Buitenvel-
dert houdt woensdag 8 april een 
open dag.

U bent vanaf 8.30 uur van harte wel-
kom om rondgeleid te worden in onze 
gezellige school door een van onze 
gidsleerlingen, uit groep 8. In alle klas-
sen kunt u zien welke lessen we ge-
ven aan onze kinderen en hoe we dat 
vormgeven. We zien u graag op deze 
woensdag. U mag uw kind natuurlijk 
meenemen. “De Ark, de buurtschool 
waar ieder kind tot groei komt.”

Het kantoor van ABNAMRO is het hoogste gebouw in Zuidas

Wil je meer weten of lijkt het je leuk 
om te komen zingen bij tienerkoor Vi-
vace? Stuur dan een mail naar: 
sarah@actiefmetmuziek.nl.

Zaterdag 21 maart was het Open 
Torendag. En als Amsterdamse 
wijk met veel hoge gebouwen deed 
Zuidas mee met zes torens.  

Volgens de afspraken met Schiphol 
blijft ABNAMRO het hoogste ge-
bouw, maar ook The Edge, de Vrije 
Universiteit, het Crowne Plaza ho-
tel, het nieuwe nhowhotel en de 
Marathontoren steken hoog in de 
lucht. Vanaf al die hoogten is het 
uitzicht over Amsterdam weids en 
ruim. Deze gebouwen bepalen het 
aanzicht en aanzien van Zuidas als 
nieuw gebied, want de meeste to-
rens staan er nog niet lang. En er ko-
men er nog meer, zoals de imposan-
te Valley langs de Beethovenstraat 
en het nieuwe gebouw van Uber dat 
als een grote glazen hoes om Tripo-
lis gestalte zal krijgen.  Een goede 
ontwikkeling is ook dat steeds meer 
kleine zaakjes hun weg naar Zuidas 
weten te vinden. Maar of al die to-

Zuidas: hoogtepunten en dieptepunten

rens ook in de toekomst een echt 
hoogtepunt zullen zijn voor de be-
woners van deze wijk en van de om-
geving, zal nog moeten blijken. 

Bouwputten
Dieptepunten zijn de vele bouwput-

ten die betekenen dat er nog jaren-
lang bouwactiviteiten zullen zijn.  
Een echt dieptepunt is dat er nog 
geen overeenstemming is over de 
aanleg van het vijfde en zesde spoor 
op Station Zuid. Om de internatio-
nale treinen, ook de Eurostar, van het 
Centraal Station naar Station Zuid te 
verplaatsen zijn deze sporen nodig. 
Nog afgezien van de nu al dagelijkse 
drukte op de perrons. We hopen dat 
de betrokken partijen snel inzien dat 

Cisca Griffioen   er iets moet gebeuren om het trein-
verkeer in stand te houden en de 
noodzakelijke uitbreiding te realise-
ren. 

En een dieptepunt dat waarschijnlijk 
snel uit de grond wordt getild is het 
resultaat van het rapport dat Sybilla 
Dekker over de voortgang van het 
Zuidasdok zal uitbrengen. De wan-
delgangen geven op dit moment niet 
meer prijs dan dat het rapport op tijd, 
dus voor 1 april zal verschijnen. 

Over de inhoud kunnen we slechts 
speculeren, maar het is goed dat er 
snel duidelijkheid komt. Veel verdere 
plannen hangen immers samen met 
het aanleggen van het DOK. Het zal 
natuurlijk extra geld gaan kosten, 
maar om aan de ambities van Zuidas, 
zowel een internationale zakenwijk 
als een Amsterdamse woonwijk wor-
den, tegemoet te komen moet er wel 
wat gebeuren.  

We houden u op de hoogte en raad-
pleeg ook onze weekberichten en 
website via: 
www.bewonersplatformzuidas.nl 

Noot van de redactie; 
de Open Torendag is afgelast.Inloop ‘De Buurvrouw’

Elke week op donderdag van 11.00 – 
16.00 uur. Gezelligheid, ondersteuning 
en informatie. Ongedwongen samen-
zijn voor alle bewoners uit Buitenvel-
dert ongeacht leeftijd. Lunchen tegen 
een kleine vergoeding na opgave bij 
‘De Buurvrouw’. Info: gastvrouw Nel 
tel. 020-5416174 of Carla/Pauline 
op tel. 020-6449936 of mail dagbe-
stedingvreugdehof@amstelring.nl  
of c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl.

Bewegen bij Mobilis: als bezoeker 
van De Buurvrouw kunt u wekelijks 
meedoen aan eenvoudige bewegings-
oefeningen bij Mobilis. Voor een klein  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bedrag oefent u onder deskundige be-
geleiding. We verzamelen elke woens-
dag bij De Buurvrouw om 11.25 uur. 
We gaan naar Mobilis voor 45 minuten.
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Eind 2020 zullen in de voormalige 
brandweerkazerne aan de Van Le-
ijenberglaan een aantal ongedocu-
menteerden worden gehuisvest. 

Een begeleidingscommissie begeleidt 
de inhuizing. In de commissie zitten 
buurtbewoners, wijkagenten, stads-
deelmedewerkers en een medewerker 
van HVO Querido.

Nadat tijdens de startbijeenkomst 
van 2 december de algemene voor-
waarden waren besproken kwamen 
nu veel praktische details aan bod. 
Zo moet het telefoonnummer van 
de achterwacht 24 uur per dag be-
reikbaar zijn. Een rondleiding door 
het pand is nog niet mogelijk omdat 

Bijeenkomst begeleidingscommissie Van Leijenberglaan 

eerst het asbest moet worden ver-
wijderd. Welke bewoners er komen 
wordt bekend vlak voor de opening. 
Er is kans dat zich ook vrouwen mel-
den. Zodra dat het geval is zal wor-
den bekeken hoe de inrichting moet 
worden gewijzigd. 

De huisregels gelden voor binnen het 
pand. Mogelijk kunnen voor buiten 
ook regels worden bedacht, bijvoor-
beeld tegen hinderlijk rondhangen. 
Daarvoor kan worden gekeken naar 
andere buurten en worden over-
legd met ervaringsdeskundigen. De 
commissie gaat dat doen. Er wordt 
een zogenaamde nulmeting gedaan, 
maar niet opnieuw een complete ri-
sicoanalyse. 

Een bewoner wijst er op dat het van 
belang is, voor de veiligheid van de 

buurtbewoners, dat voorkomen wordt 
dat de bewoners van de opvang, a 
priori, negatief worden bejegend. Als 
de bewoners in het pand zich prettig 
voelen komt dat de veiligheid van de 
omwonenden ten goede. 

Alle huisregels moeten juridisch ver-
antwoord zijn. Voor overtredingen 
moet contact worden opgenomen 
met HVO-Querido, de politie alleen 
in geval van criminele activiteiten. 
Op 16 maart wordt vanaf 19:00 een 
schouw gedaan van ‘donkere plek-
ken,’ door bewoners, politie en leden 
van de begeleidingscommissie. Het 
betreft een rechthoekig gebied tussen 
de Boelegracht en het Gijsbrecht van 
Aemstelpark. Het park is al eerder ge-
schouwd.

KORTAF
Lid worden Kunstgroep Buitenveldert

Kunstenaars kunnen zich opgeven voor 
een intake voor het lidmaatschap bij 
Kunstgroep Buitenveldert. De kunste-
naarsvereniging is een actieve groep 
die regelmatig exposeert en activiteiten 
voor de leden organiseert. Hiernaast or-
ganiseert de kunstgroep ook activiteiten 
voor de wijk, zoals het kunstcafé en de 
jaarlijkse schrijfwedstrijd. De intake be-
staat uit een gesprek en het tonen van 
recent werk en zal volgens uitnodiging 
plaatsvinden op woensdag 15 april.
Informatie en opgeven uiterlijk voor 
woensdag 8 april bij het secretariaat, via 
email: info@kunstgroepbuitenveldert.nl 
Meer informatie vindt u op 
www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Zenmeditatie

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. De rust gaat leren kennen 
en de onrust leert te verwerken. Alleen 
vanuit ervaring weet je wat meditatie al-
lemaal kan doen. En dat is heel veel
Wanneer: wekelijks op donderdag-
avond van 19.30 tot 21.15 uur
Periode: 2 april tot en met 9 juli 2020 
(13 zenavonden)
Meedoen: € 5,- per keer of € 50,- 
per periode
Locatie: Huis van de Wijk Buitenveldert
Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Am-
sterdam
Docent: Bas van Dijk
Aanmelden:  06 - 40 73 74 71 of 
basvandijk78@gmail.com
Info: www.zenbuitenveldert.com

ThomasOpen Lunchconcerten

14 april: Giardino Musicale
Eva Harmuthová, blokfluit
Louella Alatiit, viool
Elske Tinbergen, cello
Cvetanka Sozovska, klavecimbel
   
28 april: Dumeige & Moari
Marion Dumeige, sopraan
Aristide Moari, piano

De concerten vinden plaats op dinsdag 
van 12.30 uur tot 13.00 uur in de Tho-
maskerk, Prinses Irenestraat 36 in Am-
sterdam. De toegang is gratis. Meer info: 
www.thomasopen.nl.

Ferry Wienneke  

Uit de rondvraag kwam de mening 
dat het eindresultaat moet zijn dat 
Buitenveldert zich prettig voelt en ’s 
avonds gewoon de deur uit blijft gaan. 
Bewoners worden alleen toegelaten 
als ze een blanco strafregister heb-
ben. Hun deelname is vrijwillig. Maar 
wanneer iemand wordt geweigerd is 
het niet zeker dat hij of zij Nederland 
ook verlaat. Een ondernemer van het 
Gelderlandplein wil een ontbijt orga-
niseren waar bewoners van Buiten-
veldert en de bewoners in de opvang 
elkaar beter leren kennen. De volgen-
de vergadering is op 21 april. 

Tijdens de vergadering werd duidelijk 
dat het overleg tussen alle partijen op 
een constructieve wijze plaats heeft.

  in Buitenveldert

maken. In de 80-er jaren werkte hij 
bij zijn vader in de viswinkel, waar 
hij regelmatig stond te zingen. Op 
aandringen van zijn vader zong Peter 
voor het eerst in 1989 in het openbaar 
in café Neuf “Ik verscheurde je foto” 
(Koos Alberts). Zangers en zangeres-
sen konden zingen onder begeleiding 
van pianiste Karin Wijnen. Zijn  optre-
den was zo succesvol dat hem  werd 
gevraagd om mee te doen aan een ta-

lentenjacht, waarbij hij meteen in de 
finale kwam in de Kleine Komedie. 
Peter kreeg het advies om zangles te 
gaan nemen om zijn stem goed te le-
ren en blijven gebruiken.  Nog steeds 
pleegt hij “onderhoud aan zijn stem” 
door regelmatig een zangleraar te 
bezoeken, zodat de techniek van het 
zingen “wakker te houden” en niet te 
laten verwateren. Om goed te zingen 
maakt men onder meer gebruik van 

Ik doe wat ik leuk vind! 

In het café van het Huis van de Wijk 
waar ik met Peter Marnier een ge-
sprek heb, heerst een gezellige druk-
te. Voor veel bezoekers is Peter geen 
onbekende en hij wordt dan ook 
verschillende keren begroet. Op de 
laatste vrijdagmiddag van de maand 
brengt Peter vanaf 16 uur een geva-
rieerde selectie liedjes ten gehore, 
waarbij hij zelf via de computer de 
muzikale begeleiding regelt. Zo kan 
hij uitzoeken welk liedje uit zijn grote 
repertoire hij op een bepaald mo-
ment zingt, afhankelijk van reacties 
en sfeer in de zaal. 

Het liefst zingt hij Nederlands- en 
Engelstalige liedjes die lekker in het 
gehoor liggen uit de 60-er en 70-er 
jaren van onder andere Elvis Presley, 
Engelbert Humperdinck, Robert Long 
en een Hollandse medley. Peter treedt 
op in verschillende locaties, zorgin-
stellingen in Nederland en België en 
in Spanje en Tenerife.

Stem onderhouden
Als kind had Peter al gevoel voor 
muziek en zang, maar dacht niet dat 
je er ook je beroep van zou kunnen 

Gerdi Wind de zogenoemde steun van de spieren 
van het middenrifgebied, waar voor 
elke toon en klank een eigen plek 
gebruikt wordt. Zelf geeft Peter de 
technieken weer door als zangcoach 
aan andere zangers.

Goed voorbereid op pad
In 1996 kwam zijn eerste single 
“Waarom ging jij bij me weg?” uit, met 
zelfgeschreven tekst, gevolgd door 
een tweede single in 2003 en een al-
bum in 2007. De teksten worden voor 
hem geschreven door Bram Koning. 
Ook zingt Peter veel covers ( bestaan-
de liedjes), zonder de oorspronkelijke 
artiest te imiteren, hij houdt tijdens 
het zingen zijn eigen identiteit die hij 
met zijn eigen warme stemgeluid ten 
gehore brengt. 

Circa 100x per jaar stapt Peter in zijn 
auto en rijdt naar verschillende op-
tredens met zijn muziekapparatuur 
(mengtafel, boxen enz.) achterin. 
Thuis zingt hij al in en ruim op tijd 
arriveert hij ter plaatse om zich rustig 
voor te bereiden op zijn optreden en 
zijn apparatuur neer te zetten.

Op 10 april zingt Peter in De Schuil-
hoeve in Badhoevedorp (14-16 u.), 
op Koningsdag in Ouderkerk aan de 
Amstel, in café de Vrije Handel en 
maandelijks in ons Huis van de Wijk. 

De voormalige brandweerkazerne aan de Van Leijenberglaan 
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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

Peter Marnier 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AGENDA  APRIL
 

I.v.m. het Corona-virus zijn activiteiten van het Huis 
van de Wijk t/m maandag 6 april a.s. geannuleerd. 
Ook het Café is in die periode gesloten.

Houdt u zich verder op de hoogte via de algemene 
berichtgeving in de media, op onze website  
www.hvdwbuitenveldert.nl en op onze Facebook-
pagina ‘Huis van de Wijk Buitenveldert’.

Maandag 
Het Huis van de Wijk Buitenveldert is op maandag 13 april 

wegens Tweede Paasdag, en op maandag 27 april wegens 

Koningsdag gesloten.

Fotogroep voor datum: neem contact op 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 20 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 

c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl. Kosten: € 2,- per keer  

incl. materiaal en koffie/thee.

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

www.mbvo-amsterdam.nl.  

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

 

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

Engelse Lessen   
15.30 – 17.00 uur. Info en aanmelden bij justinakiss@icloud.com,  

tel. 020-6735654.

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

jobodywork@hotmail.com. 

 

Dinsdag     

Karins Eetcafé op 14 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: 020-644 99 36.

Juridisch spreekuur op 14 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.

Sjoelen en spelletjes op 14 en 28 april 
In kleine teams en gezellige sfeer. 14.00 - 17.00 uur.  

Entree: € 2,50 per keer incl. koffie/thee. Info: 020 – 644 99 36,  

info@hvdwbuitenveldert.nl.

Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid op   
14 en 28 april 
19.30-22.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com, 

homogroep.blogspot.nl. 

Grand Stand Classickoor op 14 april

 

 
20.00 - 22.00 uur. Info: www.stichtinggrandstand.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 55+ vrouwen 
10.00-11.00 uur. Vaste groep. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06, 

anjatimmerm@gmail.com. Info: harpklanken@outlook.com of  

tel. 06-44079906.

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

d.denouden@actenz.nl.

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

www.mbvo-amsterdam.nl.  

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

www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.

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

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

Financieel Café Puur Zuid   

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

of schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

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

of truusengels13@gmail.com.

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

mail naar janyjohn@hotmail.com.

 
Woensdag  

Computer Inloop Spreekuur op 15 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 15 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.

Tai Chi  
19.00 tot 20.30 uur, zaal open 18.45 uur. Kosten: € 15, per maand. 

Proefles € 4. Aanmelden: tel. 020-6449936 of e-mail:  

pc@hvdwbuitenveldert.nl.

Inloop ‘De Buurvrouw’  
11.00 – 16.00 uur. Gezelligheid, ondersteuning en informatie. On-

gedwongen samenzijn voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht 

leeftijd. Lunchen tegen een kleine vergoeding na opgave bij ‘De 

Buurvrouw’. Info: gastvrouw Nel tel. 020-5416174 of Carla/Pauline op 

tel. 020-6449936 of mail dagbestedingvreugdehof@amstelring.nl of 

c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl. 

Bewegen bij Mobilis: als bezoeker van De Buurvrouw kunt u 

wekelijks meedoen aan eenvoudige bewegingsoefeningen bij Mobilis. 

Voor een klein bedrag oefent u onder deskundige begeleiding. We 

verzamelen elke woensdag bij De Buurvrouw om 11.25 uur. We gaan 

naar Mobilis voor 45 minuten.

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.

Huis van de Wijk Buitenveldert is de ontmoetingsplek 

van en voor bewoners in Buitenveldert.

Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam 

(tegenover het Gelderlandplein).

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, 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@hvdwbuitenvel-

dert.nl, www.hvdwbuitenveldert.nl. Openingstijden: maan-

dag 9.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur. 



 

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

Per paar aanmelden.

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.  

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

rriedijk@hotmail.com of 020-6449936.

Donderdag  

Inloop ‘De Buurvrouw’    
11.00 – 16.00 uur. Gezelligheid, ondersteuning en informatie. On-

gedwongen samenzijn voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht 

leeftijd. Lunchen tegen een kleine vergoeding na opgave bij ‘De 

Buurvrouw’. Info: gastvrouw Nel tel. 020-5416174 of Carla/Pauline 

op tel. 020-6449936 of mail dagbestedingvreugdehof@amstelring.nl 

of c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl. 

Pedicure: Elke eerste donderdag van de maand kunt u als vaste 

bezoeker van De Buurvrouw ook naar onze pedicure/manicure.

 

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 55+ vrouwen  

10.15-11.15 uur. Info: A. Timmermans 06-44079906, anjatim-

merm@gmail.com. Info: harpklanken@outlook.com of tel. 06-

44079906.

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 / Nederlands voor Italianen  

16.30-17.30 Italiaans op laag tempo. 17.30-18.30 Nederlands voor 

Italianen A1. 18.45-19.45 Italiaans voor beginners. 20.00 - 21.00 

Nederlands voor Italianen A2. Bel als je later wilt aansluiten.  

Kosten: € 20,- per maand. Info en aanmelden: clara.italiaanseles@

hotmail.com, tel./whatsapp: 06-29042821, of  

info@hvdwbuitenveldert.nl, tel. 020-6449936

Zenmeditatie 

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

06-40737471 of www.zenbuitenveldert.com.

Vrijdag  
 

Cursus Bloom (Bloemschikken) op 10 en 17 april  

(laatste lessen)    

11.30 – 13.00 uur. Kosten: € 35 voor 5 lessen incl. materiaal, Losse 

les € 8. Vooraf aanmelden noodzakelijk op tel. 020-6449936 of per 

e-mail pc@hvdwbuitenveldert.nl.

Mini Lectores Bebés op 24 april    

10.30 - 11.30 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 10 april, op 24 april Peter Marnier  

Geanimeerd inloopcafé met live muziek vanaf 16.00 uur, diner vanaf 

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.

Het Palet, Aquarel en Gouache   

10.30 – 12.30 uur. Info Barbara J. de Vries, tel. 06-26012792, 

basiajedska@gmail.com.

Bridge-inloop   

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

Per paar aanmelden.

Zangkamer 

14.00-15.30 uur, inloop: vanaf 13.30 uur. Kosten: €  6,- per maand. 

Info: 06-85022144.

Sportclub I.O.S. ‘Iets Oudere Sporter’ 

15.30-16.30 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 11 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 

UITGELICHT  
Movie Time! ‘Life of Pi’ op 12 april

 

Op zondag fijn een filmpje pakken in het Huis van de Wijk Bui-

tenveldert? Voorafgaand serveren we een heerlijke pannenkoek. 

Bijzonder levensverhaal van de Indiase jongen Pi, een visueel 

meesterwerk van Oscar-winnaar Ang Lee. Na een schipbreuk wordt 

Pi op een reddingsboot, samen met een gevaarlijke Bengaalse 

tijger geconfronteerd met de schoonheid èn wreedheid van de 

natuur. Gebaseerd op het verhaal van de Canadese schrijver Yann 

Martel die hiervoor de Man Booker Prize won. Aanvang: 12.30 uur 

serveren pannenkoek; 13.30–15.30 uur filmvertoning. Entree:  

€ 5,00, inclusief pannenkoek, film en consumptie; € 4,00,  

inclusief film en consumptie. Reserveren pannenkoek tot 10 april. 

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

 

Sunday Sounds met Mainstream Combo o.l.v.  
Ron Riedijk op 12 april

5 musici en een zangeres verzorgen een jazzy optreden: om naar te luisteren of 
om op te dansen. Met songs uit het American Song Book: ballads, bossanova’s 
en up-tempo nummers. Aanvang 14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis. Info: 020-
644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met Muziekmenu op 19 april 
Muziekmenu brengt muziek uit de jaren 60 en 70: bekende, goed 

in het gehoor liggende Engelse songs, Franse chansons en Neder-

landstalige liedjes. Muziekmenu verzorgt zowel ‘luisteroptredens’ als 

achtergrondmuziek. Maar ook voor een dansje hebben ze de nodige 

ingrediënten in huis. Aanvang 14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis. Info: 

020-644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl

Sunday Sounds met Mainstream Combo o.l.v.  
Ron Riedijk op 26 april 
Zie nadere info onder zondag 12 april.

 
DAGELIJKS  
Computer/tablet/Ipad/mobiele telefoon lessen

 
 
Op alle werkdagen. € 5,00 per les. Info: 020-6449936 of mail: 

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

Expositie ‘Bijzondere vrouwen’  
van 5 april (of later ivm corona) tot 29 mei 
Schilderijen van Zara Tasorian. 



27 April is het Koningsdag en een mooie 
Nederlandse traditie is het houden van 
een Vrijmarkt. Vooral voor kinderen is 
dat een jaarlijks terugkerend feest. 

Voor buurtbewoners een leuke gelegen-
heid om zaken die je toch al zocht op 
de kop te tikken maar ook om de zol-
der of berging eens op te ruimen.  Maar 
daar blijft het niet bij. Door een groep 
vrijwilligers (het Levensboomcollectief) 
worden verschillende attracties georga-
niseerd. Te noemen zijn de Platenbus 
(een brandweerauto met draaitafels), 
de Boshalte heeft koffie, cake, crêpes en 
ijs, er komt een sneltekenaar en er zijn 
schaakstukken voor de liefhebbers. Voor 
de kleintjes hangt er een schommel on-
der de Levensboom. 

Dit alles speelt zich af op het Ontmoe-
tingseiland in het Gijsbrecht van Aem-
stelpark. Als u deze bijzondere plek nog 
niet kent, is dit een prima gelegenheid 
om daar heen te gaan en op ongedwon-

gen wijze kennis te maken met de bewo-
ners van Buitenveldert en Zuidas.  Vlak 
bij het Gelderlandplein! Door de recente 
ontwikkelingen rond het Coronavirus is 
op dit moment nog niet zeker of de Vrij-

markt door mag gaan. Via de vitrinekas-
ten bij het Ontmoetingseiland houden 
wij u op de hoogte.

Ton Huisman
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medisch pedicure en voetreflexoloogKoen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT Amstelveen,  tel.: 020 - 66 101 97 

WWW.PEDICUREANNEMIEK.NL
Openingstijden ma-, di-, wo-, do- en za  08:30 - 18:00 uur, uitsluitend op afspraak

Koen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT Amstelveen,  tel.: 020 - 66 101 97 

WWW.PEDICUREANNEMIEK.NL
Openingstijden ma-, di-, wo-, do- en za  08:30 - 18:00 uur, uitsluitend op afspraak

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:

Naar aanleiding van de versprei-
ding van het Coronavirus zal de 
Minibus niet rijden in april.

Geen Minibus in april

De Groengrijsbus
Het is mogelijk dat deze tocht i.v.m. 
het coronavirus wordt uitgesteld

Vrijdag 17 april:
Stedentripje Dordrecht
In samenwerking met Huis van de 
Wijk Buitenveldert

Vrijdag 17 april rijdt de Groengrijs bus 
naar Dordrecht. Dordrecht is een ge-
zellige stad waar heden en verleden 
hand in hand gaan. Dordrecht met zijn 
900 rijksmonumenten in de vorm van 
patriciërswoningen, pakhuizen, kerken 
en watertorens is ook een echte mo-
numentenstad. In Dordrecht is zoveel 
te doen dat je vast tijd te kort komt. 
Wandel door het historische centrum, 
bezoek het Dordrechts museum, maak 
een vaartocht, ga lekker winkelen, be-
zoek de unieke tuinen van Fort Augus-
tus of neem plaats op een zonnig terras 
aan het water.

Prijs: € 12,50 bij minimaal 35 deelne-
mers, € 10 bij minimaal 45 deelnemers 

Opstapplaatsen en –tijden:
08.50 uur: De Mirandalaan 
09.00 uur: Station RAI 
09.15 uur: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert, A.J. Ernststraat 112  
09.30 uur: Menno Simonshuis, Noord-
hollandstraat 17A 
11.00 uur – 11.30 uur: Aankomst Dor-
drecht
15.30 uur: Vertrek Dordrecht
17.00 -17.30 uur: Terug in Amsterdam
Voor informatie en boeken: 
www.groengrijs.com 

Geen internet? Meld u aan via 06-
45729511 (voicemail). Vermeld dui-
delijk naam dagtocht, uw naam, tele-
foonnummer en opstapplaats.

Deze tocht wordt mede mogelijk ge-
maakt door Stadsdeel Zuid

Koningsdag/Vrijmarkt in Buitenveldert Een groen balkon?

The children of AICS would like to 
brighten up your day. 

On World Earth Day, Wednesday 22nd 
of April the children will be planting 
seeds and trees in pots and donating 
them to you FOR FREE. 

The children will deliver the potted 
seeds and trees to the entrance of het 
Huis van de Wijk on 22/04/2020 at 
10:00-11:30  

To ensure you get a tree for your bal-
cony you can email us on: 
aicstreeproject@gmail.com 

Otherwise you can meet with the 
children on the day and they will be 
happy to share their learning about 
the benefits that taking a tree will 
have on you and the environment.

This project is in collaboration with 
www.urbanstreetforest.com

Wilt u meedoen?
Onderzoekers van het medisch cen-
trum van de VU zijn op zoek naar men-
sen met een (lichte) dementie, die drie 
maanden gratis een tablet willen lenen, 
of die al een tablet gebruiken.Het Find-
MyApps onderzoek richt zich op apps 
voor mensen met geheugenproblemen.

Heeft u of uw naaste soms wat hulp 
nodig bij dagelijkse bezigheden? 
Zoekt u leuke activiteiten die aanslui-
ten bij uw interesses? Bent u geïnte-
resseerd in technologie?
Als uw antwoord op een of meer van 
deze vragen ja is, dan heeft u mis-
schien interesse om deel te nemen 
aan het FindMyApps project!  Voor 
mensen met geheugenproblemen kan 
het moeilijker worden om sociaal bij 
te blijven en om dagelijkse activiteiten 
te ondernemen. Een tablet – zoals een 
iPad – beschikt over heel veel nuttige 
en leuke apps waardoor zelfredzaam-
heid wordt ondersteund. 
Het kan moeilijk zijn om te leren hoe 
die apparaten werken. 

In het kader van het FindMyApps pro-
ject, bieden we een gratis training aan. 
U wordt ook geholpen bij het vinden 
van apps die aansluiten bij uw be-
hoeften, interesses en mogelijkheden. 
U kunt op onze website meer infor-
matie lezen en ons leuke informatie-
filmpje bekijken: 

https://findmyapps.onderzoek.io
Wilt u meedoen of meer weten? Neem 
dan contact op met David Neal via:

E-mail: d.n.neal@amsterdamumc.nl 
Telefonisch: 020-7884512


