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Ook dinsdag welkom in de Inloop 
‘De Buurvrouw’ in het Huis van de 
Wijk

Veel activiteiten zijn nog niet opge-
start. De daginloop is hier een uitzon-
dering op. De daginloop is volgens 
de regels van het RIVM toegestaan 
en werkt volgens deze regels. Bezoe-
kers zitten op 1,5 meter afstand en 
de ruimte wordt vóór en na afloop 
schoongemaakt en gelucht. 
 
U bent naast woensdag en donder-
dag, nu ook op de dinsdag welkom. 
 
Op dinsdag, woensdag en donderdag 
is de Inloop geopend van 11.15 – 12.45 
uur en 13.15 – 14.45 uur. De inloop 

staat voor ongedwongen samenzijn 
voor alle bewoners uit Buitenveldert 
ongeacht leeftijd. U vindt ons in het 
Huis van de Wijk Buitenveldert, aan 
de A.J. Ernststraat 112. 

Omwille van ieders veiligheid werkt 
de Inloop De Buurvrouw momenteel 
met bezoek op afspraak. We ontvan-
gen u graag, alleen op kleinere schaal. 
Belt u gerust: 06 -151 660 36. 

Gastvrouwen Nel, Pauline, Heleen, 
Carla en Thea staan garant voor ge-
zelligheid, ondersteuning en infor-
matie. Ze serveren ook lekkere koffie. 
Deelname is gratis. 

Een mondkapje  

Vanaf 1 augustus 2019 geldt een verbod 

op het dragen van gezichtsbedekkende 

kleding in onderwijs- en zorginstellingen 

maar ook in het openbaar vervoer en in 

overheidsgebouwen. Per 1 december 2020 

is de Tijdelijke Wet Maatregelen CO-

VID-19 in werking getreden. 

Sindsdien maak ik gebruik van het ov, 

kom bij overheidsinstellingen en loop in 

het winkelcentrum met een mondkapje 

voor mijn gezicht plus een muts of hoed 

over mijn hoofd. Alleen mijn ogen zijn 

zichtbaar. Met of zonder mondkapje 

overtreed ik een wet hetzij het zg Boer-

kaverbod hetzij de Covid-19 wet die ie-

dereen ouder dan 13 jaar verplicht is te 

dragen: ‘Overal waar je de hemel niet 

ziet,’ zegt Rutte en trekt een verfrom-

meld kapje uit zijn jaszak. 

Op het Gelderlandplein ga ik eens mond-

kapjesdragers spotten. Tijdens het kwar-

tiertje dat ik op een bank zit, zonder kapje 

want ik drink koffie en dan ben je niet in 

overtreding hoop ik, heeft een op de vijf 

mensen geen kapje op. Vooral jongeren 

lappen het lapje aan hun laars maar ook 

oudere heren, aan hun nonchalance heb ik 

al eens een column gewijd, en heel soms 

een oudere dame. Enkele mondkapjesdra-

gers zijn ook voorzien van een muts of 

pet en een paar dames dragen een hoofd-

doek maar geen kapje. Eenmaal passeert 

er iemand met een door het vele gebruik 

smoezelig doekje voor zijn gezicht.

Hoofdschuddend drink ik mijn koffie en 

schuif het gordijn weer voor mijn mond, 

kin en neus, gezichtsonderdelen die bij 

veel mensen pront onder en/of boven het 

kapje uitsteken. Dat zijn wijze mensen 

want zo voldoen ze zowel aan de ene als 

aan de andere wet.  

Julia

COLUMN

Voor het programma van:

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

Inloop ‘De Buurvrouw’

Een kloppend hart

Wij praten met Jerry Straub, voor-
zitter van het Wijkontmoetingscen-
trum in het Huis van de Wijk.

Wat merk je van corona?
De vrijwilligers missen het contact. 
We zien ook dat de eenzaamheid 
toeneemt. 65% van de Amsterdam-
mers voelt zich eenzaam en dat zal 
in ons stadsdeel wel meer zijn. Ook 
de medewerkers zien elkaar niet of 
nauwelijks. Wij onderhouden wel het 
contact met de buurt. Mensen wor-
den gebeld met de vraag hoe het gaat. 
Ons belangrijke ontmoetingspro-
ject de Buurvrouw gaat gelukkig nog 
steeds door. We hebben de vaccins 
maar we zullen met dat virus moeten 
leven. Het is niet hetzelfde als griep. 
Ouderen zijn angstiger geworden en 
gaan de deur niet uit.

Maar ze staan te trappelen om weer 
met elkaar in contact te komen. Dit is 
ook slecht voor kinderen in een ach-
terstandsituatie en die het onderwijs 
missen. Mensen hebben hun baan 
verloren. Er is dus depressiviteit, grote 
psychosociale effecten. 

Welk effect zie je op ons Wijkontmoe-
tingscentrum?
De stad komt honderden miljoe-
nen tekort door minder inkomsten 
en de kosten van de steunmaatre-
gelen. We zullen in 2022 en de jaren 
daarna moeten kijken of er nog wel 
voldoende geld is. We zullen onze ba-
sisdienstverlening overeind moeten 
houden, denk aan de activiteiten voor 

ouderen. Maar we gaan ook kijken of 
we andere groepen kunnen bereiken 
die zich welkom voelen in het Huis 
van de Wijk. Hoewel wij een vaste 
kern van vrijwilligers hebben zien we 
ook dat vrijwilligers zich tot een paar 
uur beperken want men heeft er van 
alles naast. 
De opvattingen over vrijwilligerswerk 
veranderen. We gaan proberen men-
sen wat vroegtijdiger aan ons te bin-
den. Niet wachten tot de vrijwilligers 
naar ons toe komen.

Hans Wamsteeker 
en Ferry Wienneke

Hoe is de relatie met onze subsidiegever?
De relatie met Stadsdeel Zuid is uitste-
kend. De ambtenaren op het stadsdeel-
kantoor die contact met ons hebben 
denken mee zodat wij een rol kunnen 
spelen in de hele infrastructuur van al-
lerlei organisaties. Stadsdeelbestuurder 
Flora Breemer is onlangs langs geweest 
bij ons project de Buurvrouw. Zij ziet 
kansen in meer digitale dienstverlening. 
Je kunt denken aan een muzikant in de 
grote zaal die we via streaming naar de 
huiskamers brengen.

Welk effect heeft ons Wijkontmoetings-
centrum op de wijk?
We horen van bezoekers en vrijwilli-
gers dat wat er in het Huis van de Wijk 
gebeurt geweldig leuk is. Wij zijn een 
ontmoetingsplek, een warm nest en 
daar zijn we trots op maar we denken 
ook aan nieuwe doelgroepen. Denk 
aan de internationals. Wij kunnen hen 
onze ruimtes bieden. Ook taalles zou 
kunnen. We moeten de diversiteit in 
ons stadsdeel goed in de gaten hou-
den. Niet te veel gentrificatie. We zijn 
het stadsdeel met het hoogste aantal 
65plussers. We willen een kloppend 
hart zijn in de wijk, een dorpshuis, 
elkaar zien, elkaar spreken. Maar het 
kan bruisender! 

Hoe zit het met de samenwerking?
We zijn nogal ‘stand alone’ in het Huis 
van de Wijk maar we zoeken samen-
werking. Nu de vestiging van de Oba 
in de wijk blijft kunnen we kijken wat 
we samen kunnen doen. Er kan zo-
veel meer in zo’n filiaal en hetzelfde 
geldt voor ons. Meer beleving.  We 
hebben nu het nieuwe Buurtteam in 
huis. Daar ga je naar toe als je een 
probleem hebt en dan zijn wij er voor 
het gezellige praatje.

Tot slot?
We moeten meer oog hebben voor 
onze lokale winkeliers. Onze inko-
pen lokaal doen. In de sfeer van het 
welzijn zou er meer moeten zijn  En 
meer activiteiten rond drie speer-
punten: meer samenwerking, meer 
kloppend hart met leuke activiteiten 
en meer bewoners die met hun eigen 
programmering komen die wij dan 
faciliteren. Wie een goed idee heeft is 
welkom!

U bent welkom bij Inloop ‘De Buurvrouw’

Jerry Straub, voorzitter van het Wijkontmoetingscentrum, Huis van de Wijk Buitenveldert
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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 Wienneke; 
Margot Taal; Hans Wamsteeker (ein-
dredacteur); Ronald Edens (opmaak); 
Fotografie Amir Bar
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 
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  
woensdag 28 april 2021. 

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 
9 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 lezers wil brengen kunt u daarover 
een tekst (kopij), eventueel met foto of 
illustratie, naar de redactie sturen. Uw 
tekst wordt in de redactievergadering 
meegenomen. De redactionele ruimte 
in de Wijkkrant is beperkt. Boven-
dien gebeurt er veel in de wijk dat om 
aandacht vraagt. Het advies is kort en 
bondig te zijn bij wat u instuurt; maxi-
maal 150 woorden. Het adres is:  
wijkkrantredactie@gmail.com.

Ingezonden brief
U kunt ook een ingezonden brief stu-
ren indien u commentaar hebt op wat 
in de wijk gebeurt of op hetgeen u in 
de Wijkkrant leest. 
De redactie kan besluiten langere in-
gezonden brieven in te korten of te 
plaatsen op de website  
www.hvdwbuitenveldert.nl 
onder Wijkkrant/Wijkkrant actueel. 

Indien de ingezonden tekst een dis-
criminerende of beledigende passage 
bevat wordt de tekst niet geplaatst.

Reactie op artikel de Prinses Irene-
buurt als toekomstmodel door Ferry 
Wienneke in het maartnummer 2021

Allereerst moet mij van het hart dat 
er geen Amalialaan is maar een Ama-
liaplein. Het is onmogelijk dit gebied 
te zien als een laan. De belangrijkste 
reden van mijn reactie is dat er al sinds 
jaar en dag een architectuurwande-
ling op verzoek wordt georganiseerd 
in de Irenebuurt door buurtgenoten 
Lieneke Meurs en ondergetekende. 

Deze excursies werden altijd met veel 
enthousiasme ontvangen door de 
deelnemers.
Jammer dat Ferry zich niet zover in 
het wel en wee van de buurt heeft ver-
diept. Wellicht kan Ferry zich een keer 
aanmelden voor een wandeling om te 
ervaren wat de achtergronden van het 
ontstaan van deze wijk zijn.
In deze tijden moet dat mogelijk zijn 
als die niet met een grote groep zich 
aanmeldt.

Alvast dank voor de aandacht,
met vriendelijke groet,
Evy Augusteijn 

Ingezonden bericht

En dat werd hoog tijd. Het kanto-
rencomplex uit 1994 van Aldo van 
Eyck heeft lang een moeilijke tijd 
gehad door het goedbedoelde idee 
van ‘ontmoeting.’ 

De inrichting die er op werd gebaseerd 
had een ontspannen sfeer moeten 
scheppen, maar sloeg niet aan. Het 
gevolg was een dalende bezettings-
graad en uiteindelijk leegstand. De 
passanten op de Amstelveenweg ble-
ven ondertussen genieten van de fraaie 
vormen op de zacht glooiende groene 
ondergrond, in latere jaren opgevro-
lijkt door een kleurrijke Slinky. De ge-
meente Amsterdam heeft wijsheid be-
toond door het complex te behouden 
vanwege zijn culturele waarde, met 
als resultaat dat het nu wordt gered. 
Twee van de drie gebouwen worden in 
‘Tripolis-Park’ samengevoegd met het 
nieuwe ‘Venster’ dat door zijn paral-
lelle plaatsing langs de A10 ook func-
tioneert als geluidsscherm. Het derde 
wordt later ontwikkeld voor wonin-
gen. Het voormalige Burgerweeshuis 
er naast is in gebruik voor een parti-
culier kunstmuseum. Het is gebouwd 
door dezelfde architect, in de stijl van 
het structuralisme. 

De inrichting en werkplekken van Tri-
polis-Park worden totaal vernieuwd. 
Lokaal kan een gebruiker met een 
app de verlichting bedienen vanaf de 
werkplek. Klimaat en algemene ver-
lichting worden geregeld met bezet-
tingsdetectie, anders gezegd: vraag 
gestuurd energieverbruik, gebaseerd 
op de aanwezigheid van mensen en 

Tripolis Amsterdam bereikt de 21e eeuw

de hoeveelheid CO2 in de ruimte. 
De liften zijn energie zuinig. Alle ge-
bouwen krijgen groene daken, die 
ook nog eens openbaar zijn. Op het 
dak van ‘Venster’ komen zonnepa-
nelen, terwijl regenwater vertraagd 
wordt afgevoerd. Een primeur wordt 
de thermische opslag, via twee boor-
gaten naar een diepte van 180 meter. 
De gemeente heeft daarover gemeld 
dat een onderzoek door Vattenvall 
naar geothermie in 2022 zal zijn afge-
rond. De werknemers komen van een 
mix aan start-ups, scale-ups en grote 
bedrijven. Ook komt er horeca. Het 
eindresultaat wordt gezien als een 
stadscampus.

Wat is het resultaat van die eerste 
fase? Een flexibel zakencentrum op 
menselijke maat, waarin de werk-
plek centraal staat. Door de vele 
contractvormen is individueel wer-
ken de norm, regelmatig onderbro-
ken door functionele ‘ontmoetingen’ 
op een eigen online platform. Niet 
helemaal wat Aldo voor ogen had, 
maar toch. De arbeidsmarkt maakt 
uit of flexibiliteit beter is dan een 
vaste organisatie, waardoor de in-
richting regelmatig verandert.

Woningen zijn er nog niet. Misschien 
kan het derde gebouw tijdelijk wor-
den gebruikt voor exposities, rust & 

Ferry Wienneke  

recreatie of een sportschool. Denk 
ook aan creatieve pop-up’s. Zodra 
ook het laatste project is gerealiseerd 
hebben de bedrijven en bewoners 
van Tripolis Amsterdam een aan-
gename buurt waar elke dag wordt 
gewerkt, geleefd en gespeeld. Het 
beroemde klimrek van de architect 
hoort hier zeker thuis.

De openbare ruimte lijkt uitermate 
geschikt voor kleinschalige muziek, 
waarbij de gebouwen fungeren als 
klankbord. Kan iemand vast een con-
certje bedenken voor 17 juni 2023? 
Dertig stoeltjes zijn genoeg, dicht bij 
elkaar, gezellig.

Het kantorencomplex Tripolis

Ontmoeting
Akuba Sweet

HVO Querido is sinds 26 oktober ge-
vestigd aan de van Leijenberghlaan 
in de voormalige brandweerkazerne. 
Daar wonen op dit moment 50 onge-
documenteerde mannelijke bewoners 
in de leeftijd van 20 tot 50 jaar. Men-
sen met uiteenlopende culturen en al-
len met hun eigen verhaal.  
Bewoners waren bang dat de bewo-
ners rond het Gelderlandplein zou-
den gaan hangen. Daarnaast waren 

sommigen buurtbewoners bang dat 
door de komst van de opvang hun 
privacy in het gedrang zou komen. 
Wij kunnen met trots zeggen dat dit 
niet het geval is. 

Geïnteresseerde en nieuwsgierige 
buurtbewoners zijn aan de deur ge-
weest om iets te doneren aan de 
bewoners. Een buurtbewoner had 
kerstpakketten samengesteld. Zij 
heeft een rondleiding gehad waar-
door het beeld van argwaan over 
ging naar bewondering. 

Door de Corona pandemie zijn dit 
soort bezoekjes on hold gezet. Zo 
gauw als het kan zullen wij ontmoe-
tingsdagen organiseren.
Onze cliënten zijn gebaat bij onder-
steuning bij het leren kennen van de 
Nederlandse taal en/of gewoontes. 
Zijn er buurtbewoners die hierbij zou-
den willen helpen? Heeft u misschien 
een fiets of gezelschapspellen die u 
niet meer gebruikt? Wij kunnen die 
heel goed gebruiken. 

Akuba Sweet, HVO Querido

Ik zie, ik zie …

Ook in Buitenveldert is niet alles wat het lijkt. 
Tijdens een (coronair) ommetje door de buurt 
stuitte de redactie op …? Tja, wat is dat eigen-
lijk en waar kwamen we het tegen? Wie het weet, 
mag het zeggen. 

Uw oplossing van het raadsel graag naar de  
redactie van de Wijkkrant: 
Wijkkrantredactie@gmail.com of A.J. Ernststraat 
112, 1082 LP Amsterdam. We verloten een kleinig-
heid onder de goede inzendingen.fo
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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

KORTAF
OBA : Eerste hulp bij online vragen  

Wil je ook whatsappen, je donorregi-
stratie regelen met een DigiD, video-
bellen met familie of vrienden of online 
boodschappen bestellen, maar heb je 
geen idee hoe? Bij OBA Buitenveldert 
kan je terecht met al je vragen hoe je 
computers en internet gebruikt. Tijdens 
het spreekuur EHBO (Eerste Hulp Bij 
Online) helpen we je een-op-een en 
op 1,5 meter afstand. Je kan telefonisch 
een afspraak maken via 020 - 523 08 31. 

Voor Elkaar In Amsterdam 

Waarschijnlijk wel bekend, maar toch 
weer even aandacht hiervoor, ook nu 
we in een tweede lockdown zitten. Voor 
Elkaar In Amsterdam is een samen-
werkingsverband tussen Amsterdamse 
sociale buurtorganisaties. Zij bieden in 
deze onzekere tijden, voor de oudere 
en/of kwetsbare Amsterdammer, sociaal 
contact en praktische hulp. 
Meer informatie, zie hier: 
www.voorelkaarinamsterdam.nl

Wandelgroep 55+

De stichting Meer Bewegen voor Ou-
deren organiseert diverse beweegac-
tiviteiten in het Huis van de Wijk Bui-
tenveldert. U kunt nu ook met ons gaan 
wandelen. De kracht van het wandelen 
is belangrijk, ook in deze corona-tijd. 
Wandelen doet veel goeds voor de ge-
zondheid van het lichaam. Het maakt 
uw botten sterker en het is goed voor 
de hersenen en het hart. Uw stemming 
verbetert ook. Kom gezellig meedoen 
vanaf vrijdag 30 april a.s. Draag ge-
schikte loopschoenen en een makkelijke 
jas waar u ook in kunt bewegen. 
Verzamelen vanaf 11.00 uur op de lo-
catie: SPEELTUINGEBOUW
Landskroon 90, 1081 CD Amsterdam
Wandelen vrijdag 11.00 - 12.00 uur
Kosten € 5,50 per maand
Info: 020-8861070
mbvo_amsterdam@hotmail.com
We wensen u veel plezier.

Margot Taal

Re:Tune, in april te zien bij Zo-
ne2Source in Amstelpark

In en om het Glazen Huis van Zo-
ne2Source is de komende weken 
Re:Tune te zien, een tentoonstelling 
over hoe we kunnen afstemmen op 
niet-menselijke vormen van leven. 

Zone2Source in Amstelpark
Drie kunstenaars onderzoeken met 
nieuwe, interactieve strategieën hoe 
we met andere vormen van leven 
kunnen uitwisselen. 
 
Zo heeft Anton Kats uit de Oekraïne 
voor de deur van het Glazen Huis 
Sound Crystal een kristalvormig, in-

teractief instrument gebouwd waar-
mee bezoekers op zoek(en) gaan naar 
radiogolven en eigen opnamen van 
het Amstelpark kunnen uploaden. 
Met de installatie MycoMythological 
Machine onderzoekt kunstenaars Saša 
Spacal uit Slovenië haar eigen bloed, 
zweet en tranen om het landschap dat 

Van de buitenkant kent u mis-
schien de hoogbouw van de Bui-
tenhof aan de Europaboulevard, 
met laagbouw om de hoek?  

Typ op een digitale zoekmachine ‘de 
Buitenhof’ in, zorgcentrum, dan ziet u 
het vanbinnen. Met foto’s van opge-
wekte ouderen bij de koffie, de fysio-
therapie, in bibliotheek of winkeltje. 
Ja, ja, denkt menigeen, nu met corona 
zal een verblijf daar toch geen pretje 
wezen? 

Verbroedering
Annemiek Hendriks kleurt dat beeld 
genuanceerder in. Ze is daar loca-
tiemanager namens zorginstelling 
Cordaan. Inderdaad was het vorig 
jaar spannend, zegt ze, in het prille 
begin, met de verplichte afstand en 
afzondering. Op de tweede etage 
laagbouw brak het virus uit en was 
men gehouden aan strenge protocol-
len. Bij vermoedens van besmetting 
moesten bewoners direct in isolatie 
op hun appartement. Er was toen 
krapte aan beschermende middelen, 
al kwamen ze op de Buitenhof net 
met hun voorraad toe. 

Annemiek zag ook grote verbroede-
ring ontstaan tegenover de onzicht-
bare boosdoener. Zo zetten fysio- en 
ergotherapeuten hun vaste taken in 
de pauzestand en sprongen in bij de 
verzorging. Ook de omgeving rea-
geerde hartverwarmend. 
Uit Aalsmeer werden bakken vol met 
tulpen aangevoerd, taarten werden bij 
de receptie afgeleverd. Van alle kan-
ten stroomden kaarten binnen met 
goede wensen en een lieve groet voor 
eenzame bewoners. In crisistijd, zegt 
Annemiek Hendriks, zie je de goede 
kanten van je stadgenoten. Over de 

De Buitenhof ten tijde van corona

minder goede laat ze zich niet graag 
uit. Over schelden en agressie. Want 
quarantaine en isolatie betekenen 
minder of geen bezoek aan vader of 
moeder en niet langer naar believen 
de Buitenhof in en uit.

Aangepaste activiteiten
Liever vertelt mevrouw Hendriks 
over de inspanning van iedereen om 

het de bewoners naar de zin te ma-
ken. Bijvoorbeeld dat de dodenher-
denking op 4 mei, met trompettist en 
kranslegging, op het dak van de laag-
bouw werd gehouden. Zodat bewo-
ners uit de hoogbouw de ceremonie 
konden volgen vanachter de ramen 
van hun kamers.
Datzelfde dak werd in de zomer voor 
concerten gebruikt, ditmaal keken de 

ontstaat in de uitwisseling met schim-
mels in kaart te brengen. Pei-Ying Lin 
en Yi-Fei Chen uit Taiwan verbeelden 
samen met deelnemers in alternatieve 
verhalen en objecten over onze ont-
moetingen met virussen. 
 
Zodra de overheidsmaatregelen het 
toestaan is de tentoonstelling op af-
spraak en op za + zo van 13.00 – 17.00 
te bezoeken, meer informatie zo-
ne2source.net/retune. 

Plattegrond kunstwerken Amstel-
park
Zone2Source heeft nu zes verschillen-
de buitenkunstwerken gerealiseerd 
met kunstenaars die dagelijks beke-
ken en ervaren kunnen worden. Bij de 
ingang, de horeca, Rietveldhuis en het 
Glazen Huis is gratis een plattegrond 
met de kunstwerken op te halen. In 
april wordt een nieuw werk geplaatst, 
PIT een kunstwerk van kunstenaar 
Karin van Dam. Meer over dat werk in 
de volgende wijkkrant. Bekijk de plat-
tegrond op 
http://zone2source.net/kunstkaart

bewoners toe vanaf balkon. Graag 
vertelt Annemiek over hoe het met 
kerst toeging ondanks de strenge 
protocollen. Dat het kerstdiner over 
vijf dagen was uitgespreid, met alle 
avonden een show door professio-
nele artiesten. Muziek en ballet, al-
lemaal volgens coronaregels, met 
mondkapjes en op anderhalve meter. 
Op kerstavond was zelfs (de!) mi-
nister de Jonge er, die meehielp met 
koffie serveren en bewoners in bed 
te brengen. Hij bleef de hele avond, 
zegt ze. Zo kon hij zien dat we hier 
altijd aan het werk zijn, zelfs op 
kerstavond. Hij dus ook. 
Intussen gaat het vaste programma 
aan activiteiten in aangepaste vorm 
weer door. In elk zaaltje staat nu een 
beperkt aantal stoelen. Ook voor bij-
voorbeeld de schildercursus, die een 
medewerker van het Stedelijk Mu-
seum geeft. 

Reden voor een feestje
Inmiddels zijn vrijwel alle 250 cliënten 
hier -dementerend of met ernstige 
somatische problemen- tweemaal in-
geënt, van 65 jaar tot 105. Voor zover 
ze dat zelf wilden, heeft de overheid 
als proef ook de medewerkers mee 
gevaccineerd. Geen vrijheid blijheid 
nog, want wie weet gebruikt het virus 
gevaccineerden als een springplank 
voor besmetting van een ander. Zoals 
de vier studenten die er wonen, niet 
ingeënt, als altijd behoedzaam in con-
tact met de bewoners. 

Maar altijd is er wel een reden voor 
een feestje. Met carnaval bijvoor-
beeld: waskarren opgetuigd, pruik 
op, muziek aan, hop, in optocht (1,5 
meter!) door de versierde gangen en 
benedenzaal. En voor het 50-jarig be-
staan in de zomer liggen de scenario’s 
al klaar, een sobere en een uitgebreide 
versie. Laten we hopen dat het uitge-
breid mag zijn.
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Annemiek Hendriks, locatiemanager namens zorginstelling Cordaan
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zich op te drukken en korte tijd de 
band boven hun hoofd houden. “Er 
wordt ook o.a. getraind met kettle-
bells, gietijzeren gewichten die lijken 
op een kanonskogel met een handvat 
er aan, en steps. Men is gemiddeld 40 
minuten bezig. Het is goed te doen. 
Alle leeftijden doen mee. De lengte is 
anderhalve kilometer”, vertelt Edwin 
op een zaterdagochtend in het park. 
“Voor de dinsdagen hebben we een 
speciale route uitgezet voor ouderen. 
Men is dermate enthousiast dat we 
dit na corona misschien gaan voort-
zetten”. Belangstellenden mogen een 
keertje op proef meedoen. Er wordt 
ook getraind naast de sportschool en 
online via Zoom. 

Verderop op het Ontmoetingseiland 
sport 17-jarige Tristan de Boer, scho-
lier op de Internationale School aan 
Prinses Irenestraat, met Xander, een 
65-jarige wijkbewoner. Hij doet dit als 
onderdeel van een wereldwijd school-
project om een nuttige bijdrage te 
leveren aan de samenleving. Tristan: 
“Xander motiveert mij om mijn con-
ditie in coronatijd op peil te houden. 
Voor onze wekelijkse trainingen ver-
zin ik vooral oefeningen die gericht 
zijn op de beenspieren en conditie. 
Xander heeft geen moeite met het 
uitvoeren. Zijn uithoudingsvermogen 
is exceptioneel voor iemand van 65. 
Soms neem ik foto’s van hem. Een 
deel van het ‘Service’ programma op 
mijn school is dat ik en mijn klasge-
noten, die heel ander vrijwilligerswerk 
doen, bewijs moeten leveren van het 
project waar wij mee bezig zijn”. 
Tristan, geboren in de VS en op jon-
ge leeftijd naar Nederland gekomen, 
draagt tijdens het trainen op het Ont-
moetingseiland als een van de weini-
gen een mondkapje “om te voorko-
men dat het virus zich verspreid”. 

Dezelfde ochtend tref ik Alessandro 
Baas (31) naast de Levensboom, als 
het regent staat hij er onder. Bijna elke 
dag geeft hij training, 20 uur per week. 
Alessandro woont op loopafstand 
maar de pop van 80 kilo die bij kick-
boksen wordt gebruikt, moet hij per 
auto vervoeren. Sinds eind 2013 geeft 
hij op het Ontmoetingseiland één-
op-één training van een uur. “Meer 
heb je niet nodig. Het is pittig. Tussen-
door nemen we rust.”, vertelt de be-
drijfskundige die afgestudeerd is aan 
de VU. “De een vindt het leuk om lek-
ker stuk te gaan, de ander om frustra-
tie er uit te slaan. Kickboksen is goed 
voor de motoriek en maakt je men-
taal sterker. Ik merk dat mensen hun 
ei kwijt kunnen”. Een kantoorbaan 
heeft hij geprobeerd maar is niets 
voor hem. Daarom koos hij voor zijn 
passie. Daarnaast runt Alessandro een 
webshop in kickboks artikelen. Terwijl 
veel sectoren lijden onder de corona 
perikelen heeft de buitensport er geen 
last van. “Ik heb wel wat klanten erbij 
gekregen”, besluit de kickbokscoach. 

De Stichting Buurtgezinnen ont-
ving vrijdag bijzonder bezoek van 
de Stichting Het Vergeten Kind en 
was blij verrast met de Hartenhuis 
Award. 

Het is de 9de keer dat de Week van Het 
Vergeten Kind georganiseerd wordt. 
En hoewel het zonnetje niet scheen, 
werd Buurtgezinnen wel figuurlijk in 
het zonnetje gezet! Ambassadeur Na-
tasja Froger en Unforgettable Evi, lid 
van de jongerenraad van Het Vergeten 
Kind, overhandigden de Hartenhuis 
Award.

Waarom kreeg Buurtgezinnen deze 
award? Omdat de stichting het soci-
aal isolement van veel kinderen (en 
ouders) opheft, dankzij heel veel lieve 
fijne steungezinnen. De jury was heel 
positief over het pleidooi van Buurtge-
zinnen voor ‘Opvoeden doen we sa-

Stichting Buurtgezinnen ontvangt  
Hartenhuis Award 

men’. Buurtgezinnen is blij met de er-
kenning die natuurlijk vooral bedoeld 
is voor alle deelnemende gezinnen. 

In het Gijsbrecht van Aemstelpark 
zijn vooral in het weekeinde tien-
tallen sportieve wijkbewoners te 
vinden. Sporten in de buitenlucht is 
sinds corona populairder dan ooit. 

Fit blijven is de drijfveer om op deze 
groene strook te hardlopen, wandelen 
of oefeningen te doen. Op het Ont-
moetingseiland zijn vaak op verschil-
lende plekken coaches in de weer om 
Buitenveldenaren vanuit de lockdown 
in beweging te krijgen. Afgelopen 
winter trotseerden velen weer en 
wind in hun pogingen om overtol-
lige kilo’s kwijt te raken. Ik spreek drie 
sporttrainers. 

Eén van hen heeft zijn sportschool 
noodgedwongen naar het park ver-
plaatst gebruik makend van een 
bijzonder hulpmiddel, vanuit een 
schoolproject begeleidt een ander 
onbezoldigd een senior naar een ge-
zonder leven en de derde merkt met 
kickboksen dat jong en oud een uit-

Sporten rond Ontmoetingseiland populair in coronatijd

laatklep nodig heeft door alle beper-
kingen tijdens de pandemie. 
De 10 station run van Anytime Fit-
ness is bedacht door Edwin Rusti-
cus. De 49-jarige manager van deze 
sportschool aan Wijenburg moest in 
december de deuren sluiten. Om de 

leden niet in de kou te laten staan 
bedacht hij een uitdagend parcours 
in het Gijsbrecht van Aemstelpark. 
Hij plaatst wekelijks verschillende 
bordjes met opdrachten. Zo liggen 
autobanden bij nummer 3. Daar die-
nen de gemiddeld 15 deelnemers 

Lex Sternfeld

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

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61
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Steun harder nodig dan ooit
Steun aan gezinnen en kinderen is in 
deze tijd harder nodig dan ooit. Buurt-
gezinnen is daarom op zoek naar ou-
ders met kinderen, grootouders en an-
dere volwassenen met opvoedervaring 
die steungezin willen worden. Wil je 
op vrijwillige basis iets betekenen voor 
een gezin in de buurt dat het moeilijk 
heeft, kom je graag met verschillende 
culturen en leefstijlen in aanraking 
en heb je tenminste een dagdeel per 
week beschikbaar? Meld je dan aan als 
steungezin. Ook gezinnen die steun 
kunnen gebruiken kunnen zich aan-
melden via www.buurtgezinnen.nl. 
Want opvoeden doen we samen en zo 
kunnen we er met elkaar voor zorgen 
dat kinderen in onze gemeente geluk-
kig opgroeien.

V.l.n.r.: Natasja Froger, Leontine Bibo en Unforgettable Evi
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Jouw favoriete  
buurtgeluid?

  in Buitenveldert

ARTZUID, beeldenroute in de buitenlucht

Beeldenroute ARTZUID, het hoogtepunt op kunst-
gebied in de buitenlucht in Amsterdam, gaat van 
start zodra de lockdown wordt opgeheven, ge-
streefd wordt naar 15 mei. Begin maart heb ik een 
gesprek met Cintha van Heeswijck, directeur van 
Stichting ArtZuid. De tomeloze inzet, het enthou-
siasme en het doorzettingsvermogen van Cintha 
en haar medewerkers voor het organiseren van dé 
Sculptuur Biënnale van Nederland leiden tot een 
verrassende en hoogwaardige tentoonstelling. De 
route loopt van het Museumplein over de Minerva-
laan, Apollolaan, Zuidas naar Buitenveldert, waar 
een aantal nieuwe kunstwerken van het Gelder-
landplein zijn inbegrepen.

Lennon en Krop
Het uitgangspunt van de beeldenroute is Imagine, 
het altijd actueel blijvende lied dat John Lennon 50 
jaar geleden schreef. Zijn bezoek aan het Hilton 
hotel in Amsterdam met het beroemde Hair Peace 
Bed Peace (1969) statement kan beschouwd worden 
als een van de allereerste kunstinstallaties. Lennon 
vroeg hiermee aandacht voor de verschrikkingen 
van de Vietnamoorlog. 
Het bruggetje naar Hildo Krop, wiens werk op 
veel plaatsen in de zuidelijke uitbreiding van Am-
sterdam (Plan-Zuid naar ontwerp van architect 
H.P. Berlage, start aanleg in 1917) te zien is, is 
vanuit dit idealistische oogpunt snel gemaakt. 100 
jaar geleden, na de verschrikkingen van de Eer-
ste Wereldoorlog en de Russische Revolutie vroeg 

Krop met zijn werk aandacht voor sociale kwes-
ties, zoals de positie van de arbeider, emancipatie 
van de vrouw, educatie voor kinderen. Zijn beeld 
Onbevangenheid (het meisje waarop een paard met 
de benen rust) is de metafoor voor zijn boodschap 
om te blijven geloven in het leven, ook al is het 
soms bijzonder zwaar. Het werk van Hildo Krop 
blijft eveneens actueel.

Imagine
You may say I’m a dreamer, wie kent de tekst niet, in 
deze 7e editie van de ARTZUID zijn de “dromers” 
de deelnemende kunstenaars. Zij zijn uitgenodigd 
omdat ze in hun werk een boodschap verkondigen, 
geëngageerd zijn, aandacht vragen voor actuele on-
derwerpen zoals gelijkheid, educatie, gezondheid, 
seksualiteit, klimaat, emancipatie, 100 jaar na Hildo 
Krop nog steeds nodig. Zij maken figuratief en ex-
pressief werk, dat de toeschouwer niet onberoerd 
zal laten. Vrouwelijke kunstenaars zijn evenredig 
vertegenwoordigd (ca. 25), net als kunstenaars met 
een migratieachtergrond. Cintha heeft grote bewon-
dering voor het prachtige werk en de persoon van 
beeldhouwer Nel van Lith (1932). Zij maakte veel 
werk over haar leven, waarin zij als alleenstaande 
moeder een dagelijks gevecht voerde (zeker in die 
tijd) om te kunnen werken en haar 5 kinderen groot 
te brengen. Ook kunstenaar Tirzo Martha (Willem-
stad, 1965) blijft dicht bij zijn land van herkomst met 
zijn installatie, die over verborgen armoede gaat.

Informatie 
Het was een grote uitdaging om ook dit jaar de route 
te realiseren, niet alleen door Corona, maar vooral 
door het wegvallen van de structurele subsidie van 
het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Gelukkig 
werd bijgesprongen door het stadsdeel Zuid, het 
bedrijfsleven uit Amsterdam-Zuid, particulieren, 
Bankgiroloterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
maar donateurs en sponsors zijn nog heel hard 
nodig. Op de route worden de coronamaatregelen 
(zoals eenrichtingsroute) toegepast door organisatie 
en bezoekers. Informatie over de Hildo Krop tours, 
rondwandeling, nieuwsbrief en kinderactiviteiten in 
de vakanties vindt u op www.artzuid.nl

Gerdi Wind

Belle Tiggeler

Cindy Grootenhuis
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KORTAF
Puur Natuur  
Expositie Kunstgroep Buitenveldert  

 
 
De foto van Pedro Stempels geeft een 
karakteristiek beeld van deze kleurrijke 
groep kunstenaars. De energie spat van 
ze af. Daar kunnen we wel wat van ge-
bruiken in deze stille tijden! Terwijl de 
weergoden strooien met temperaturen 
tussen de plus 15 en min 10 en ons op 
een heuse voorjaarsstorm trakteren, 
kunnen we in het Huis van de Wijk 
genieten van de rust van schilderijen, 
zeefdrukken, lino’s, foto’s en tekenin-
gen. Het thema ‘Puur Natuur’ verbindt 
de verschillende technieken en biedt 
troost en schoonheid aan ons kijkers.
Kunstgroep Buitenveldert is een kun-
stenaarsvereniging die zich wil inzetten 
om kunst en buurt te verbinden, de wijk 
te verlevendigen en de drempel naar 
kunst te verlagen.  Meer informatie vindt 
u op www.kunstgroepbuitenveldert.nl 
Wanneer: vanaf 25 maart tot 25 mei, op 
openingstijden. Waar: Huis van de Wijk 
Buitenveldert, A. J. Ernststraat 112.

In herinnering

We staan even stil bij het plotselinge 
overlijden begin maart van Paul Switzer, 
een van onze geliefde bezoekers. Je kunt 
het van weinig mensen zeggen, maar 
Paul was iemand waar werkelijk geen 
kwaad bijzat. Attent, goedgemutst, vol 
verhalen over zijn jeugd in hartje Am-
sterdam. Als Paul aanschoof, vóór de 
lockdown in het café, het laatste jaar bij 
De Buurvrouw, dan zat de stemming er 
meteen in. En als hij wel eens een dipje 
had – en wie heeft dat niet in deze tijden 
– dan viel hij ons er niet mee lastig en 
bleef hij thuis. Dan poetste hij zijn huis 
schoon, kookte voor zichzelf en zorgde 
hij dat hij zich weer herpakte. Niemand 
kon bevroeden dat hij zijn plaats aan 
tafel niet meer zou innemen. We gaan 
hem enorm missen. Hij heeft een plekje 
in het hart van velen en dat zal nog lang 
zo blijven!
Namens het team van ‘De Buurvrouw’

Algemene Hulpdienst 

Advertentie Wijkkrant  
Sam’s Kledingactie

Hoe klinkt het bij jou voor de deur? Hoor je 
ronkende auto’s, vogelzang, een rinkelende 
tram of ruisende populieren in de wind? Of 
alles tegelijk? Wat zijn jouw favoriete gelui-
den? Wat is jouw favoriete luisterplek?

Sluit je aan bij Urban Sound Lab en 
onderzoek samen met andere be-
woners hoe Zuid klinkt. We nemen 
stadsgeluiden op en verzamelen deze 
in het digitale geluidsarchief van Ur-
ban Sound Lab. Zet jouw geluidsop-

OOK TIJDENS DE CORONA-CRISIS 
KUNT U OP ONS REKENEN

• Voor hulp bij boodschappen
• Gezelschap bij een wandelingetje
• Een luisterend oor
• Vervoer naar uw (medische) afspraak
• Een klusje

Alles met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
NB: Ook bij vragen waar u niet uitkomt, denken we graag met u mee.

Voor aanvragen kunt u op werkdagen bellen 
van 9.30-12.30 uur naar tel.nr: 020-644 40 44
Algemene Hulpdienst Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
Email: meldpost@hulpdienstbuitenveldert.nl

Uw advertentie steunt de wijkkrant

Uw vertrouwde wijkkrant voor Bui-
tenveldert/Zuidas & Prinses Irene-
buurt valt 10 keer per jaar in uw brie-
venbus. Zo blijft u op de hoogte van 
belangrijk en interessant nieuws uit 
de wijk. Ook adverteren is mogelijk. 
Daarmee attendeert u onze wijk op 
uw bericht. Een advertentie is al mo-
gelijk vanaf 60 euro. Daarmee steunt 
u bovendien de Wijkkrant in de stij-
gende kosten. 

Voorjaarsactie Sam’s Kledingactie 
bestemd voor Congo

Ieder voorjaar en najaar organiseert 
Sam’s Kledingactie een aantal speci-
ale landelijke actiedagen, om zo ex-
tra veel kleding op te kunnen halen 
voor het goede doel. Deze keer is er 
gekozen voor hulp aan de democra-
tische republiek Congo voor betere 
leeromstandigheden voor schoolkin-
deren. Op zaterdag 24 april a.s. kunt 

names op de kaart via: 
https://archive.urbansoundlab.nl/

Wat is jouw favoriete luisterplek in 
Zuidas of in Buitenveldert? Maak 
daar een opname en beschrijf wat je 
hoort en waarom je het daar fijn vindt 
klinken. Van de mooiste inzendingen 
maken we een luister/wandelgids die 
uitnodigt om de buurt te verkennen 
met je oren. 

Wil je meedoen of meer informatie? 
Mail ons: info@urbansoundlab.nl of 
bel ons op: 020-4199886.

Meer weten over adverteren? 
Lees dan de informatie via onze  
online pagina op 
www.hvdwbuitenveldert.nl/
wijkkrant/ u, van 09.30-12.00 uur, herdraagbare 

kleding en schoenen inleveren bij: de 
Augustinuskerk; de Pelgrimskerk; de 
Kruiskerk. Kapotte en vuile kleding, 
speelgoed en knuffels, handdoeken, 
kussens en dekbedden mogen zij he-
laas niet aannemen. Meer informatie 
over het werk van Sam’s Kledingactie 
vindt u op www.samskledingactie.nl.

John Lennon Peace Statue



Vederlicht  zet zij
de narcissen in knop
als een zephyr schrijdt zij voort
trotseert de noordenwind.
Sneeuwklokjes buigen mee
in de schrale wind
Vol is de bloei van de narcissen
eenmaal uit hun knop.
Haar zachte bries glijdt verder
Irissen tonen hun blauw
schuchter nog  
In tere sluiers hullen zich de wilgen
hun fijne kleed waait op.

Vederlicht is de Lente
aarzelend gaat zij voort
wachtend tot de noordenwind
zal zwijgen
en de zon met haar gloed
alles ontbotten doet.

Julia
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De komst van de Lente



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

AGENDA APRIL

 

Deze agenda is onder voorbehoud.

Nieuwe maatregelen vanuit de Rijksoverheid kunnen leiden 
tot wijzigingen. U kunt voor de laatste informatie kijken op 
de website van de Rijksoverheid:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

of van het Huis van de Wijk Buitenveldert

www.hvdwbuitenveldert.nl 

 
 

 

Maandag
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.
 
Dinsdag     

Inloop ‘De Buurvrouw’ 
11.15 – 12.45 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samen-

zijn voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht leeftijd. Omwille 

 

 

van onze veiligheid werkt de Inloop De Buurvrouw deze maand 

met bezoek op afspraak. We ontvangen u graag, alleen op kleinere 

schaal. Daarom hanteren we de twee tijden. Geeft u zich op via: 06 

-151 660 36. Gastvrouwen Nel, Pauline, Heleen, Carla en Thea staan 

garant voor gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze serveren ook 

lekkere koffie. Deelname is gratis. 

De Gezonde Hap

11.00-13.00 uur. Info: Renee Adelmeijer: 06-12097336 of 

r.adelmeijer@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  
10.00-13.00 uur. Bel vooraf met: 020-530 12 11  

of www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.

Sociaal Loket   
13.30-16.30 uur. Maak eerst een afspraak via: 020-255 29 16,  

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

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

of truusengels13@gmail.com.

Financieel Café Puur Zuid    
Bel vooraf voor afspraak met: 020-2359120 of  

schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

 

Woensdag  

Inloop ‘De Buurvrouw’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.15 – 12.45 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn 

voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht leeftijd. Omwille van 

onze veiligheid werkt de Inloop De Buurvrouw deze maand met bezoek 

op afspraak. We ontvangen u graag, alleen op kleinere schaal. Daarom 

hanteren we de twee tijden. Geeft u zich op via: 06 -151 660 36. 

Gastvrouwen Nel, Pauline, Heleen, Carla en Thea staan garant voor 

gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze serveren ook lekkere 

koffie. Deelname is gratis.

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. 

 

Donderdag 

 

Yoga voor 55 + vrouwen op basis van mindfulness  
10.15 uur - 11.15 uur. Een milde, zachte, bevrijdende  vorm van yoga 

voor meer ruimte, flexibiliteit en zelfcompassie. Info: 06 44079906 of 

anjatimmerm@gmail.com.

Inloop ‘De Buurvrouw’  
11.15 – 12.45 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn 

voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht leeftijd. Omwille van 

onze veiligheid werkt de Inloop De Buurvrouw deze maand met bezoek 

op afspraak. We ontvangen u graag, alleen op kleinere schaal. Daarom 

hanteren we de twee tijden. Geeft u zich op via: 06 -151 660 36. 
Gastvrouwen Nel, Pauline, Heleen, Carla en Thea staan garant voor 

gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze serveren ook lekkere 

koffie. Deelname is gratis.

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

mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl

Sociaal Loket  
13.30-16.30 uur. Maak eerst een afspraak via: 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 

 

Vrijdag 

! 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.

 
Zondag
Geen activiteiten gepland.

ELKE WEEKDAG op openingstijden 

 
UITGELICHT  
 
Puur Natuur – expositie Kunstgroep Buitenveldert  

25 maart tot 25 mei

Genieten van de rust van schilderijen, zeefdrukken, lino’s, foto’s en 

tekeningen met dit thema van deze kleurrijke groep kunstenaars. 

Deze kunstenaarsvereniging wil zich inzetten om kunst en buurt te 

verbinden, de wijk te verlevendigen en de drempel naar kunst te 

verlagen. Zie ook www.kunstgroepbuitenveldert.nl
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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.

(Weekend: bij een geplande activiteit, zie agenda)

Receptie: 020-64 22 835. Tel. zaalverhuur: 020-8915272.

E-mail: info@zaalverhuurbuitenveldert.nl 

(tijdelijk kan het antwoord iers langer duren)

Kantoor WOCB:  info@hvdwbuitenveldert.nl, 

www.hvdwbuitenveldert.nl.
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Theo Kersten, vrijwilliger in een VvE-bestuur
      

Zes jaar is Theo Kersten nu be-
stuursvoorzitter van een Vereni-
ging van Eigenaren (VvE). 

Toen hij zijn appartement kocht, 
wist hij niet waar een VvE voor 
diende, behalve dat hij er maan-
delijks aan betaalde. Hij woonde 
Algemene Ledenvergaderingen 
(ALV) bij, nam zitting in de kas-
commissie: alles bleek te draaien 
om beheer en onderhoud van het 
flatgebouw (84 appartementen). In 
die tijd was het gros van de appar-
tementen eigendom van een grote 
belegger, tevens verhuurder, met 
een doorslaggevende stem in de le-
denvergadering. Toen allengs meer 
appartementen werden verkocht, 
begonnen eigenaren de meerder-
heid te vormen. Met net even an-
dere belangen dan de belegger, die 
zuiniger van aard is. Hun invloed 
nam toe, de voorzitter van het be-

stuur stapte op en men vroeg Theo 
om hem op te volgen. 

Onderhoud en leefbaarheid
Sindsdien werkt Theo met twee 
andere bestuurders zo’n dag per 
week aan plannen voor het on-
derhoud, de veiligheid, comfort 
en leefbaarheid van het gebouw. 
Bijvoorbeeld de vervanging van de 
liften door milieuvriendelijker en 
snellere exemplaren, en zuiniger 
verlichting in de kelder en op de 
galerijen. Waarbij het bestuur pro-
beert grote uitgaven zo veel mo-
gelijk te spreiden. Liever jaarlijks 
het schilderwerk nalopen dan een-
malig een enorme klus. Om breed 
draagvlak te creëren legt Theo (als 
voorzitter) de uitgewerkte plannen 
aan de ALV met uitgebreide tekst 
en uitleg voor. 
Voor uitvoering van onderhoud en 
reparaties werkt het bestuur nauw 
samen met een Beheerdersbe-
drijf. Bij meer eenmalige projecten 
zoeken ze gezamenlijk geschikte 

uitvoerders. En formuleren ze pas-
sende contracten met garanties 
voor de langere termijn.

Onmisbaar
Toen het bestuur zich zorgen 
maakte over de hoge warmtereke-
ning, vertelt Theo, inspecteerden 
zijn medebestuurders de machi-
nekamer in de kelder. Wat bleek? 
Er was een kabel tussen sensor en 
verwarmingsmeter losgekoppeld, 
vermoedelijk door een monteur. 
Na herstel werkte de installatie 
naar behoren, wat enorm scheelde 
in de kosten. Theo prijst zich geluk-
kig met zijn medebestuurders. Net 
als met huismeester Hans, wiens 
werk Theo ‘de voeten aan de grond’ 
noemt. Hij is technisch goed on-
derlegd en hij weet alles wat er in 
het gebouw omgaat. 
Medebestuurders, beheerder en 
huismeester vindt hij onmisbaar 
voor de leefbaarheid in het ge-
bouw. Een vrijwilliger als Theo Ker-
sten is dat zelf dus ook.

In Beeld

De lockdown duurt maar voort en 
voort. Heel verstandig, dat staat bui-
ten kijf, maar het leven wordt wel wat 
eentonig! Een uitje met de Minibus 
zit er ook deze maand nog niet in. We 
willen immers elkaar niet nodeloos in 
gevaar brengen. 

U kunt ervan op aan dat zodra het 
mogelijk is, de Minibus weer gaat rij-
den!

En heeft u een wens waar u dan als 
eerste naar toe zou willen, laat het ons 
weten! U mag gerust even bellen voor 
uw tip naar Pauline Kolsteeg: 06 151 
660 36.

(Nog steeds niet) 
de Minibus

Woningen in Verdi 

Woensdag 3 maart werd op juich-
toon door wethouder Victor Ever-
hardt aangekondigd dat Amster-
dam er weer 550 woningen bij 
krijgt. Die moeten gebouwd wor-
den op de plek waar nu nog de 
Sporthallen Zuid staan. 

De bedoeling is dat deze hallen ge-
sloopt worden en dat ze gestapeld op-
gebouwd worden langs de A10. Dan 
vormen ze ook een geluidswal tegen 
het verkeerslawaai op de A10. Deze 
woningbouw maakt deel uit van de 
plannen voor het gebied Verdi. Dat is 

het gebied vanaf de Amstelveenseweg 
tot de Nieuwe Meer. Voor de planning 
is dit gebied verdeeld in vier delen. In 
deel 1 bevindt zich Tripolis, waar al 
hard gebouwd wordt aan de verho-
ging en omhulling van de bestaande 
bouw tot een kantoor dat ook een ge-
luidswal langs de A10 vormt.
De conceptinvesteringsnota deel-
plan 2  moet nog in de Gemeenteraad 
besproken worden. De wethouder 
vertrouwt er kennelijk op dat de Ge-
meenteraad zal instemmen. Van deze 
550 woningen wordt de helft bestemd 
voor woningen in de middenhuur 
en 30% sociale huurwoningen. 20% 
wordt vrije sector. Samen met de wo-
ningen in deel 1 wordt voldaan aan de 

Gemeentelijke Richtlijn van 40% soci-
aal, 40% midden en 20% vrije sector.

Voor wie worden deze woningen 
gebouwd? 
Woningen voor jongeren en ouderen 
zijn het meest urgent. Wethouder 
Ivens heeft vorig jaar een intentiever-
klaring getekend voor het bouwen van 
2000 woningen voor ouderen. Komen 
die woningen ook in Verdi? Bouwen 
voor senioren vergt ook de nabijheid 
van voorzieningen waaronder fijnma-
zig openbaar vervoer. En wat gebeurt 
er met de bestemming van de wonin-
gen in de sociale sector? Wordt ook 
hier net als in het bestemmingsplan 
Ravel de helft niet groter dan 30 m2? 
Dat is prima voor studenten, maar er 
zijn nog veel meer starters die een wo-
ning nodig hebben. 
De gemeente heeft als maximale norm 
1 parkeerplaats per woning, maar in 
dit plan wordt een norm van 0,3 par-
keerplaats per woning gehanteerd 
en 0,1 parkeerplaats per woning voor 
bezoekers. Ook voor sporters zijn er 
geen extra parkeerplaatsen gepland. 
Voor de woningen betekent dit 180 

parkeerplaatsen in een garage. 

Gemeente reageert op zienswijze
Het Bewonersplatform Zuidas heeft 
in een zienswijze gevraagd om meer 
parkeerplaatsen omdat niet iedereen 
de afstand van 500 meter of meer kan 
lopen naar een halte van het Open-
baar Vervoer en er mogelijk ook nieu-
we bewoners komen die op onregel-

matige tijden moeten werken en voor 
wie er geen alternatief is voor de auto. 
Het antwoord van de gemeente is dat 
bewoners van nieuw te bouwen woningen 
vooraf weten of zij beschikking hebben 
over een parkeerplaats op eigen terrein. 
Ook weten zij dat er voor parkeren in de 
openbare ruimte geen vergunning ver-
leend wordt. En uit het antwoord aan 
een andere indiener van een ziens-
wijze: In het gemeentelijk parkeerbeleid is 
vastgelegd dat bewoners van nieuwe wo-
ningen en gebruikers van andere nieuwe 
gebouwen geen vergunning voor parkeren 
op straat krijgen. Mocht een bewoner toch 
een auto, maar geen parkeerplaats in een 
garage hebben, dan moet die bewoner op 
straat het uurtarief betalen; op loopaf-
stand is immers geen gratis parkeercapa-
citeit beschikbaar. Op deze wijze selec-
teert de gemeente vast de toekomstige 
bewoners die goed kunnen lopen en 
fietsen en dat ook blijven kunnen. En 
de mogelijkheden voor bezoek van ver 
weg dat aangewezen is op een auto 
zijn ook beperkt. Is dit goede zorg voor 
ouderen?  Zie verder 
www.bewonersplatformzuidas.nl

foto: Thea Seinen

Theo Kersten

Cisca Griffioen   


