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Stadsdeel Zuid krijgt een bijzon-
der regenboogobject. Op de glazen 
overkapping van de trap op het 
Zuidplein komt een ontwerp in de 
kleuren van de regenboogvlag. 

Doel is het bevorderen van de bewust-
wording, zichtbaarheid en acceptatie 
van LHBTIQ+ personen. De afkorting 
LHBTIQ+ staat voor lesbische vrou-
wen, homoseksuele mannen, biseksu-
ele personen, transgender personen, 
interseksuele  personen en queer per-
sonen. De + geeft aan dat er ook men-
sen zijn die nog een andere geaardheid 
of gender hebben. Bewoners en bezoe-
kers van het gebied kunnen stemmen 
welke van drie voorgestelde ontwerpen 
hun voorkeur heeft. Het ontwerp wordt 
in hoogwaardige gekleurde transpa-
rante folie aangebracht op de glazen 
overkapping van de trap die van het 
Zuidplein naar de Strawinskylaan leidt. 

Keuze uit ontwerpen
Ontwerpers Jasper Eustace, Ales-
sandro Solci en Marianne van Lo-
chem hebben in opdracht van stads-
deel Zuid samen vijftien ontwerpen 
gemaakt. Een selectiecommissie van 
zeven personen, betrokken bij de 
LHBTIQ+-community in Zuid, heeft 
hieruit een shortlist van drie ontwer-
pen gekozen. Het is nu aan bewoners 

en gebruikers van het gebied om uit 
deze ontwerpen een definitieve keuze 
te maken. 
Bestuurder Rocco Piers: ‘In Zuid moet 
iedereen zichzelf kunnen zijn. Straks 
zien duizenden reizigers en bezoekers 
elke dag de regenboogkleuren boven 
zich als ze de stad in en uitgaan. Ik 
ben trots dat we op zo´n centrale plek, 
bij een van de drukste OV-knooppun-

ten van de stad, de diversiteit van Zuid 
en de stad tot uiting brengen. En dat 
zowel de gemeenschap als bewoners 
het ontwerp kiezen.´De locatie kwam 
in beeld nadat de stadsdeelcommissie 
vorig jaar vroeg om een regenboogze-
brapad op de Stadhouderskade. Deze 
locatie bleek (verkeerstechnisch) niet 
haalbaar. In de opvallende plek bij het 
Zuidplein is een nieuwe kans gezien 
voor een regenbooguiting.

Stemmen
Vanaf half november tot eind novem-
ber kan iedereen stemmen op het 
ontwerp van zijn of haar keuze, op de 
website www.amsterdam.nl/regen-
boogtrap. De driehoek die in twee van 
de drie ontwerpen is te zien, is on-
derdeel van de ‘’progress-pride-vlag”. 
In december wordt bekend gemaakt 
welk ontwerp het is geworden en 
wordt het ontwerp gerealiseerd.

Annemarie Smit is communicatieadviseur 
voor stadsdeel Zuid

Nepwaarheid 

Blaadjes en pamfletten waarin de woor-

den ‘nep’ en ‘onwaar’ voortdurend terug-

komen haal ik op een zaterdagochtend uit 

mijn brievenbus. Omdat ik de bus maar 

een keer in de week leegmaak liggen er 

twee boekjes. Ik draai de vodjes om en Vi-

rusonwaarheids gezonde verstand dampt 

van de voorpagina.

Afijn het is zaterdag en koffietijd dus ik 

ga er eens voor zitten en trek het ‘gezonde 

verstand’ naar me toe. Het grijze papier 

werkt niet mee om er eens lekker in te 

duiken. Met tegenzin lees ik de koppen 

van de artikelen. Wat maakt nou dat het 

blaadje mij zo’n afkeer inboezemt? Ik heb 

de artikelen niet eens gelezen!

Ineens ben ik twaalf jaar en sta in de 

gang van het huis van mijn ouders. Het 

is zondagochtend en ik ben vroeg op. Op 

de deurmat ligt een blaadje dat uit een 

blocnote is gescheurd. Op het grijze pa-

pier staat een onbeholpen tekening van 

Jezus aan het kruis. Eromheen staan in 

hanenpoten bedreigingen en scheldwoor-

den geschreven. Ik loop met de tekening 

de huiskamer in waar mijn vader die nog 

vroeger op is een pijp rookt. Ik toon hem 

de tekening. ‘Ach, dat is rommel,’ zegt hij 

en verscheurt de tekening. De snippers 

gooit hij in de prullenbak en keert terug 

naar zijn pijp.

‘Komen er wel meer van die tekeningen?’ 

vraag ik. ‘Jazeker’, zegt hij en trekt nog 

eens stevig aan zijn pijp, ‘maar van die 

troep moet je je niets aantrekken.’

Ik pak het ‘gezonde verstand’ en de andere 

pamfletten, scheur ze in stukken, gooi ze 

in de prullenbak en ga over tot de orde 

van de dag. 

 

Julia

COLUMN

Voor het programma van:

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

Buurtbudget Zuid: de winnaars

lees verder op pagina 2

Regenboogtrap in Zuid: stem mee over het ontwerp

Dank zij het initiatief van de stad 
Amsterdam om buurtbudgetten te 
voteren voor te realiseren burger-
initiatieven zijn er in Buitenvel-
dert/Zuidas 60 plannen op tafel 
gekomen. Van een trampoline voor 
de kinderen tot een eigen buurtbi-
oscoop. Waaraan totaal € 100.000  
besteed kan worden.

“Wij zijn blij verrast door het grote 
aantal plannen dat door bewoners 
en ondernemers is ingediend  voor 
de buurtbudgetten”, zei Rocco Piers, 
lid van het dagelijks bestuur van 
stadsdeel Zuid. Na publicatie op de 
site kon iedereen in de buurt ‘likes’ 
geven aan elk plan. Om door te gaan 
naar de tweede ronde moest een plan 
minimaal 50 likes hebben. Daardoor 
bleven en nog 28 plannen over. 

Nadat deze plannen door de men-
sen van het Team buurtbudget op 
haalbaarheid waren getoetst bleven 
er 14 plannen over voor de laatste 
ronde. In die ronde kregen de buurt-
genoten vanaf 12 jaar de gelegenheid 
om met een persoonlijke stemcode 
te bepalen hoe de € 100.000 over de 
plannen voor Buitenveldert/Zuidas 
verdeeld moeten worden. Ruim 3.000 
bewoners hebben van die mogelijk-
heid gebruik gemaakt. Dat leverde 
uiteindelijk zeven winnende plannen 

op. Deze plannen zullen, rekening 
houden met de coronacrisis, dit jaar 
en komend jaar gerealiseerd worden.
In alfabetische volgorde, de winnende 
plannen op een rij:

Buurtbankjes
Op goed gekozen plekken in de wijk 
worden totaal 20 bankjes geplaatst 
met als doel meer mobiliteit van ou-
deren en mensen met een fysieke 
beperking, meer ontmoeting van 

Hans Wamsteeker

buurtgenoten en het voorkomen van 
eenzaamheid. Elke buurtbewoner kan 
dan beter uit de voeten in Buitenvel-
dert. De Werkgroep Ouderenvrien-
delijk Buitenveldert zorgt daarvoor in 
overleg met de gebiedsbeheerder en 
de bewoners.

Dichtbij in het Park/Dichtbij in de kas
Stichting Dichtbij Concerten, een en-
thousiast collectief van vrijwilligers 
uit de buurt, organiseert iedere 1e 

zondag van de maand gratis toegan-
kelijke concerten in het Stadshout Pa-
viljoen, Amstelpark en de Botanische 
Tuin Zuidas. Veelzijdige muziek door 
professionele musici en liefhebbers 
die wonen of werken Buitenveldert, 
Zuidas en omliggende wijken.

Hondenspeelplaats Zuidas
Een speeltuin waar honden zorge-
loos kunnen spelen. Langs de Boele-
gracht is een strook gras waar hon-
den op uitgelaten worden. Dat wordt 
een speelplek met een hekwerk er 
omheen en een poortje zodat ze er 
niet uit kunnen totdat het baasje het 
poortje opent. Met een paar spelat-
tributen en bankjes voor de honden-
eigenaren.

Groen visitekaartje Zuidas
Op de middenstrook van de Gustav 
Mahlerlaan zullen de plantenbak-
ken worden voorzien van kleurige en 
groene planten om de diversiteit van 
de buurt te benadrukken. Het groen 
zal het straatgrijs doorbreken. Ook 
een mooi kruispunt met als middel-
punt de natuur.

Opknapping & Kunst Gijsbrecht van 
Aemstelpark.
De bankjes bij het water in het park 
zijn een fijne plek om te zitten maar 
zijn verwaarloosd. De bankhoeken 
zullen worden opgeruimd en op-

Annemarie Smit

Buurtbankjes, één van de zeven winnende plannen
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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 
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 29 december 2020. 

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 
11 december 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.

Het Joods Hospice Immanuel.  Een 
goede plek…. Reactie op ‘Een goe-
de plek...’ (nov. 2020 nr. 9)
Er zijn – denk ik – niet veel mensen 
op de hoogte van het bestaan van 
‘hospices’ en wat deze instellingen 
kunnen betekenen voor een ieder die 
aan het einde van het leven behoefte 
heeft aan niet alleen professionele 
zorg maar bovenal aan een begrijpen-
de liefdevolle omgeving. Het hoofd-
artikel van Hans Wamsteeker in de 
Wijkkrant van november 2020 heeft 

mij daarom bijzonder getroffen. Zelf 
inmiddels op hoge leeftijd (binnen-
kort 92), heeft ondergetekende in het 
verleden door eigen bezoeken aan 
stervende vrienden met bewonde-
ring en instemming kunnen consta-
teren hoeveel die laatste fase van het 
leven kan betekenen voor een ieder 
die zich in een hospice dag en nacht 
omringd weet door mensen die naast 
toewijding en professionele zorg ook 
warmte en bewogenheid uitstralen. 
Wat mij persoonlijk bovendien zeer 
heeft verheugd is dat mijn huisarts, 
dokter Gijs Mackay, verbonden aan 
het  Medisch Centrum Zwaansvliet, 

Ingezonden berichten

een samenwerkingsovereenkomst 
heeft met het nabijgelegen Joods 
Hospice Immanuel. Een geruststel-
lende gedachte. 
Max Cleintuar (Buitenveldert)     

Kastelenstraat

Beste Ferry, Leuk eindelijk eens een 
artikel te lezen over de Kastelen-
straat met al zijn winkeltjes en beel-
den.Altijd wordt het Gelderlandplein 
genoemd wat al genoeg bekend-
heid heeft. Ik ben al 28 jaar eigenaar 
van de kapsalon tegenover restau-
rant Rozengeur, bij de van Leijen-
berghlaan. Klein puntje van aandacht 
is dat u de pleintjes met kunstwerken 
en winkels door elkaar gehaald heeft. 

Hierbij stuur ik een actuele foto van 
plein twee, gezien vanuit het oosten. 
Het beeld is van Jan Meefout, een ge-
renommeerd beeldhouwer. Indien u 
nog vragen heeft, laat het mij weten.   
Met vriendelijke groet,
Marloes van den Berg coiffures 
Kastelenstraat 

Woontorens Buitenveldert
Tijdens het opschonen van mijn 
chromebook vond ik een oud stukje 
van Julius in Uw Wijkkrant:¨In de 
vaart der Volkeren¨waarin hij een 
lofzang geeft over de wolkenkrabber 
van 75 m. die hier nu gebouwd wordt. 
De blokkendozen van Buitenvel-
dert worden volgens hem voorzien 
van elegante Hoogbouw met een 
moderne uitstraling. Vanaf 7.00uur 
tot 16.00 is jp van Eesteren aan het 
bouwen wat met veel lawaai gepaard 
gaat en waar veel omwonenden veel 
overlast van ondervinden. Veel be-
zwaarmakers hebben tegen de bouw 
geprotesteerd, maar waren niet op-
gewassen tegen Bestuurder Sebasti-
aan Capel en consorten op de Pres. 
Kennedylaan en van enige ‘inspraak’ 
hierin hebben we nooit iets gemerkt. 
Ook is het wrang dat deze bouw 
wordt uitgevoerd door jp.van Eeste-
ren, terwijl Buitenveldert ooit als een 
Tuinstad mede werd ontworpen door 
de beroemde architect Cornelis van 
Eesteren, met vooral veel ruimte...... 
Familie van elkaar?
Paul van Oostendorp

De Boshalte: 
elkaar ontmoeten is cruciaal
De Boshalte bestaat uit twee  onder-
nemingen: 
De VOF; die doet fietsverhuur, fiets-
reparatie en koffie/taartjes/broodjes. 
Het terras is daar dicht maar het loket 
is open voor afhaal. Dat gaat goed, al 
sinds de 1e lockdown hebben we we-
ten te schakelen voor de buurt en ko-
men mensen  op zeer gepaste afstand, 
thuiswerkers en buurtbewoners, maar 
ook mensen die het Bos bezoeken, 
een kopje koffie halen en een praatje 
maken. Dat koffietje wordt dan ver-
derop gedronken, want bij ons mag 
dat nu niet.

De fietsverhuur is al sinds 15 maart 
noodlijdend, vanwege het vermin-
derd aantal toeristen/festivals/evene-

menten. Maar de fietsreparatie loopt 
nog ok voor de buurt. Daarnaast is 
er de  Stichting:  we delen per week 
40 maaltijden uit aan een vaste groep 
senioren/eenzame bewoners uit de 
buurt. Sinds 15 maart is er de telefoon-
lijn  om de mensen die in lockdown 
zitten te bereiken, we maken muziek, 
we organiseren wandelingen voor mi-
ni-groepjes, doen workshops voor de 
senioren in heel besloten setting. De 
Stichting heeft daarvoor het paviljoen 
ter beschikking gesteld. Dat is geluk-
kig geen buurthuis. De koffie-afhaal is 
er dus, evenals het uitdelen van maal-
tijden en  de telefoonlijn.

06 8105 5091 ; 
info@stichtingdeboshalte.nl

nieuw beschilderd door kunstschool 
leerling Cesare Botti. De banken van 
Aldo van Eyck worden beschermd. 
Fotograaf Abel Luna fotografeert dit 
voor het buurt archief.

Outdoor sportpark in Buitenveldert
Een laagdrempelig sportpark dat voor 
iedereen toegankelijk is. Er kan op elk 
tijdstip getraind worden en dat zon-
der entree. Lokale sportclubs kunnen 
gebruik maken van dit sportpark door 
het organiseren van bootcamps en 
andere groepslessen.

Tuinproject Marius ten Catehof
Een gemeenschappelijke tuin creëert 
een gezellige en vertrouwde omge-
ving waar bewoners zich veilig en se-
nang voelen. Dat bevordert de sociale 
levenssfeer binnen het Marius ten Ca-

tehof en voorkomt eenzaamheid. De 
tuin vergroot de biodiversiteit en trekt 
bijen en vlinders aan. Maar ook het 
kweken van kruiden en bloemen voor 
eigen gebruik is een aspect.

Het initiatief Buurtbudget van de 
stad heeft heel wat positieve energie 
in deze wijk losgemaakt. Aan de ou-
deren in de wijk, waarvan een groot 
deel moeite heeft met de digitale kant 
van het leven, werd door het Team 
buurtbudget Zuid goede telefoni-
sche ondersteuning gegeven. Met 
de realisatie van deze zeven plannen 
wordt Buitenveldert/Zuidas er weer 
een stukje aantrekkelijker op. Het zou 
mooi zijn als het idee van het buurt-
budget en de buurtbegroting duur-
zaam zou worden ingebed in het ste-
delijk DNA.

Opknapping & Kunst Gijsbrecht van Aemstelpark

Vervolg van pagina 1

Buurtbudget Zuid: de winnaars

Boodschappen-
hulp vragen of 
geven

Voor ouderen en kwetsbaren is het 
moeilijker om in de Corona-tijd 
boodschappen te doen. Kunt u de 
boodschappen niet zelf doen en heeft 
u daarvoor hulp nodig? Bel dan: 020-
6444044. Vindt u het geen probleem 
om af en toe een boodschap voor 
uw hulpbehoevende buurtgenoot te 
doen? Bel dan: 020-6447113 en meldt 
u aan als vrijwilliger bij de Algemene 
Hulpdienst Buitenveldert. We geven 
u richtlijnen om zo veilig mogelijk 
boodschappen te doen. 

Let op: de meldpost is gesloten van 
25 december tot en met 3 januari, de 
vrijwilligers kunnen in overleg wel 
in deze week boodschappen voor u 
doen. 

Bel voor meer informatie naar co-
ordinator Marianne of Pauline 020-
6447113. Of mail coordinator@hulp-
dienstbuitenveldert.nl.
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Onze kleine zorgteams van medische 
zorgstudenten bieden particuliere thuiszorg 
en mantelzorgondersteuning. 

Ideaal voor diensten als begeleiding bij dementie, sociale 
ondersteuning, boodschappen doen, maaltijden bereiden, 
wandelen, krant voorlezen, samen de bieb bezoeken, hulp bij het 
uitoefenen van een hobby of begeleiding bij afspraken. 

De Thuiszorg Student B.V.De Thuiszorg Student B.V.
Asterweg 17A8, 1031HL Amsterdam

(085) 301 38 41

info@thuiszorgstudent.nl 

www.thuiszorgstudent.nl

Amsterdam wil graag een stad zijn voor iedereen, in 
elke levensfase. Elke Amsterdammer moet zo lang 
mogelijk, op een prettige manier, veilig en zelfstandig 
in de stad kunnen blijven wonen. 
Er is een subsidie beschikbaar voor activiteiten die er 
aan bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen blij-
ven wonen. Dit betreft een subsidie van maximaal  
€ 30.000,- per aanvraag. Voor een subsidie hoger dan 
€ 5.000,- moet tenminste 50 procent mee gefinancierd 
worden. 
De subsidie kan alleen worden aangevraagd door 
rechtspersonen die zich volgens de statuten richten op 
ouderenhuisvesting of ouderenzorg.

U kunt subsidie aanvragen voor:
• Bouwkundige aanpassingen; bijvoorbeeld een 

aanpassing in de gemeenschappelijke ruimte, lift, 
entree of galerij maar ook een inpandige kapper, 
ontmoetingsruimte of café. Een belsysteem met 
beeldscherm of een stalling voor scootmobiels (Eli-
sabeth Otter-Knoll Stichting)

• Niet-bouwkundige activiteiten; samenwerking voor 
betere huisvesting voor ouderen of het ondersteu-
nen van voorzieningen voor ouderen in de buurt. 
Ontmoeting en dialoog realiseren voor mensen met 
dementie, hun naasten en professionals.

Voor meer informatie: ga naar Subsidie langer 
zelfstandig wonen van ouderen of neem contact 
op met Marian Koers: m.koers@amsterdam.nl of  
06-83627680.

Zelfstandig wonen door senioren

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

Hans Wamsteeker   

Huisarts Rob Nunes Vaz is op 1 
april met pensioen gegaan en heeft 
door corona helaas geen afscheid 
kunnen nemen.

Hij is in 1982 als huisarts naar Can-
nenburg gekomen. Zonder patiënten. 
Alleen een bordje op de deur: Huis-
arts. De regel was toen dat je eenma-
lig een advertentie mocht plaatsen en 
verder moest je het hebben van de 
mondelinge reclame.

Het werd Buitenveldert omdat zich 
hier de mogelijkheid voordeed. Er 
werd nog nieuw gebouwd en dat gaf 
nieuwe patiënten en een deel kwam 
over uit andere huisartspraktijken.
Het begin was heel moeilijk want de 
patiënten kwamen druppelsgewijs. 
De eerste jaren huurde hij de bene-
denruimte. Hij woonde elders maar 
was met de semafoon bereikbaar. Je 
had toen nog geen huisartsenpost en 
dus was je 24/7 bereikbaar. Na twee 
jaar werd hij opgenomen in de huis-
artsengroep. Uiteindelijk is het een 
praktijk geworden met zo’n 2.200 pa-
tiënten. De patiënten bleken eisen te 
stellen en wilden waar voor hun geld. 
Het duurde een tijd voordat hij dat als 
jonge arts in de vingers kreeg om daar 
goed mee om te gaan. Het is in Bui-
tenveldert meer ieder voor zich en dat 
afstandelijke was wel wennen.

Praktijk overdragen?
Hij kwam op een leeftijd van 63 en 
keek vooruit naar een mogelijkheid 

‘De arts kende elke patiënt persoonlijk’

om de praktijk over te dragen. Hij 
maakte met zijn vrouw Dina werk-
weken van 60 a 70 uur, met de admi-
nistratie in de vrije uren. Het werd te 
zwaar. In de gezondheidszorg en in 
de huizenmarkt is er zoveel veranderd 
dat een huisarts zich niet meer zo-
maar kan vestigen. De huizen zijn te 
duur geworden en de inkomsten van 
de huisarts zijn niet zo hard gestegen. 
Als je gewoon je consulten doet kan je 
het net redden. Door de macht van de 
verzekeraars en de vereisten met alle 
preventieprogramma’s moet je mee-

draaien wil je wat extra inkomsten 
krijgen. Hij zag het overnemen door 
een solistisch werkende huisarts haast 
onmogelijk worden. Dus moest er een 
andere oplossing komen.

Zwaansvliet
Het gebouw op Zwaansvliet stond al 
jaren leeg. Hij is in 2012 met huis-
arts Gijs Mackay gaan samenwerken. 
De verhuurder vroeg hen te bepalen 
wie er verder bij zouden komen. Ze 
maakten toen een plan met geïnte-
resseerden. Apotheek, een laborato-

rium en fysiotherapie zijn belangrijke 
partners, daarnaast thuiszorg en de 
diëtiste. Het centrum van Zwaansvliet 
werd op basis van het Luchtvaartbe-
sluit in Den Haag tegengehouden. 
Hij maakte toen gebruik van een in-
terview in  Parool door de laksheid 
van Den Haag aan de kaak te stellen. 
Druk en lobby werkten en de toe-
stemming kwam er. Het hele proces 
van opstarten van Zwaanvliet heeft 
door alle gedoe zo’n vijf jaar geduurd. 
Begin 2017 werd de indeling met alle 
partijen besproken en geregeld. Op 1 
augustus 2017 kon er gestart worden.

De toekomst?
Door de toegenomen werkdruk en 
de veranderingen in de maatschappij 
vindt je geen arts meer die vijf dagen 
in de week wil werken. We zien nu 
heel veel parttimers. Maar daardoor 

mist de patiënt een stukje continu-
iteit. Op de dag van het spreekuur 
ziet de patiënt een andere arts. We 
zien enorme vooruitgang van de 
medische kennis en efficiënte auto-
matisering maar we hebben een stuk 
vertrouwelijk contact ingeleverd. Het 
wordt meer computerwerk. De arts 
kende elke patiënt persoonlijk. Je ziet 
dat veel jeugd en ook buitenlanders 
het niet zo veel uit maakt. Die zijn 
al tevreden als er maar een dokter 
is en ze goed geholpen worden. De 
grote gezondheidscentra zijn onver-
mijdelijk. Al of niet verbonden met 
ziekenhuizen. De oude vertrouwde 
situatie komt niet meer terug. Dat 
is niet meer haalbaar. Misschien dat 
wat meer kleinschaligheid nog mo-
gelijk is. 
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Huisarts Rob Nunes Vaz 

Medisch Centrum Zwaansvliet
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Met liefde en dankbaar voor alles wat hij voor ons en zoveel anderen 
heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve en 
zorgzame man, onze lieve vader en opa

Fr� s Portier
* 18 maart 1936 † 2 november 2020
Sangkoelirang Noordwijk

 Roeline

 Inge, Yousif, James, Sophie
 Guido, Mascha, Evie, Finn, Madison, Nantu

Roeline Portier
Residence Rembrandt 8
2202 BP Noordwijk

Het afscheid was in besloten kring, maar zodra de omstandigheden 
het weer toelaten halen wij graag samen met u dierbare herinneringen 
aan hem op.

De laatste weken nog pesetas wis-
selen voor de Goede Doelen van 
Muntenactie

Kinderboerderij ‘t Brinkie
www.muntenactie.nl
Meerkerkdreef 27
1106 GZ Amsterdam Holendrecht

“Hebt u thuis nog munten, man,
biljetten, vrouw,
breng ze gauw,
marken, pesetas, schillingen,
vanuit Amsterdam tot Millingen “.
 
Honderden keren heeft ‘de Munten-
man ‘van Amsterdam dit lied op de 
melodie van  “ Zeg kent u de mossel-
man, de mosselman “ enz. gezongen.
Sinds er – negen maanden voor het 
begin van de euro – begonnen werd 
vanuit Kinderboerderij ‘t Brinkie met 
de inzameling van allerlei vreemde 
valuta. De eerste jaren nog voor de 
drie kinderboerderderijen in Zuid-
oost. Maar vanaf 2005 ook voor kin-
derprojecten over de hele wereld.  Sri 
Lanka, Ghana, India, Brazilië, ramp-
gebieden via Giro 555, kinderen van 
de vluchtelingen op Lesbos enz. enz. 
Vanaf half december zal dit liedje ver-
anderd moeten worden nu de Spaan-

Goede Doelen Muntenactie

se pesetas – zowel de bruine/laatst 
gangbare munten alsook de biljetten 
- vanaf dat tijdstip niet langer meer 
te wisselen – volgens de munten-
man te ‘vereurotiseren ‘zijn. De Duitse 
en Oostenrijke Banken hebben nog 
steeds géén einddatum vastgesteld en 
de Nederlandse en Belgische alleen 
nog voor de biljetten tot eind 2031. 

Vandaar dat er háást geboden is met de 
Spaanse pesetas, waarvan de opbrengst 
met name gaat naar de kinderboerde-
rijen in Amsterdam en omgeving en de 
kinderen van de vluchtelingen van de 

kampen Kara Tepe en (het gewezen) 
Moria via BecauseWeCarry en Move-
ment on the Ground. Nu het voor de 
78 jarige muntenman c.s. niet meer 
mogelijk is alle 75 inzamelbussen (in 
Buitenveldert bij Bakker Jongejans 
en EKO PLAZA) in de komende drie 
weken te legen en te sorteren, wor-
den Amsterdammers aangeraden hun 
‘buit ‘zoveel mogelijk op te sturen naar 
Brinkie’s Muntenactie 1106 GZ 27. In-
dien rek.nr. vermeld, worden de porto-
kosten (via Post.nl tot nét beneden de 
tien kilo 7,25) vergoed.
“Kijk nog eens goed in allerlei laatjes, 

Bewoners 
willen groene 
De Boelelaan      

Ruimte voor groen en natuur. Dat is 
wat bewoners rond het middendeel 
van de De Boelelaan graag zien bij de 
herinrichting van de straat. Ruim 250 
bewoners gaven tot half september 
2020 hun mening via een app. Er wordt 
gewerkt aan een nieuw ontwerp voor 
het middendeel van de De Boelelaan, 
het stuk tussen de Beethovenstraat en 
Parnassusweg. Er komt een lange en 
brede strook vrij, waaraan een mooie 
invulling wordt gegeven. Om te pei-
len wat bewoners hier het liefste zien 
is een app ingezet. Via de app konden 
bewoners open en gesloten vragen 
beantwoorden. 252 bewoners deden 
dat. Het resultaat: de grootste groep 
wenst ‘groen en natuur’.

Daarmee kun je natuurlijk nog veel 
kanten op. In de app bleek dat de 
meningen verschilden over de vraag 
waaraan het groen precies moet vol-
doen. Voor menigeen moet het vooral 
rust bieden. Anderen pleitten voor 
een fontein. Of een uitlaatplek voor 
honden.
De ontwerpers zijn nu bezig met het 
maken van een voorlopig ontwerp, 
waarbij ze enerzijds rekening houden 
met het vastgestelde budget en an-
derzijds proberen een mix van de door 
bewoners gedragen ideeën te verwer-
ken. Dit voorlopige ontwerp is als het 
goed is in het voorjaar van 2021 klaar. 
Tegen die tijd wordt het ontwerp weer 
aan de bewoners voorgelegd. Als het 
voorlopig ontwerp is goedgekeurd, 
gaan de ontwerpers aan de slag met 
het definitieve ontwerp. 

Toon Borst 

Amsterdam versteent in rap tempo 
en er verdwijnt steeds meer groen. 

Tel daar de bouwopgave van 7500 
nieuwe woningen elk jaar bij op. 
Amsterdam moet de stad leefbaar 
en groen houden. Amsterdam wil 
aantrekkelijk blijven voor de nieuwe 
bewoners. De huidige bewoners wil-
len meer groen, minder stoeptegels 
en meer sociale cohesie in hun buurt. 
Hoe gaat Amsterdam dat aanpakken? 
Van belang zijn de groene buurtiniti-
atieven.

Uit onderzoek van de Universiteit 
Wageningen blijkt dat er in Amster-
dam wel veertig pleinen en andere 
versteende plekken geschikt voor een 
postzegelpark of buurttuin  Samen 
zijn ze goed voor zo’n zes voetbal-
velden meer groen in de stad. Ook in 
Buitenveldert!

Het Koningsplein zou geknipt zijn 
voor een postzegelpark net als  het 
Valeriusplein en de kop van Zuidas 
maar ook Walborg in Buitenveldert 
Zuid. Plekken die kunnen worden 
verbouwd tot extra groen. 
De onderzoeksmethode is ontleend 
aan de landbouw. Daar worden dit 
soort computeranalyses bijvoorbeeld 
gebruikt om te beoordelen welk deel 
van Marokko bij uitstek geschikt is 
voor de teelt van tomaten. Op dezelf-
de manier hebben de onderzoekers 
de computer naar de stad laten kijken. 
Die kwam tot zo’n drieduizend open 
plekken die zich lenen voor een post-

Wordt Walborg groen?

zegelparkje of een buurttuin. Daarna 
beoordeelde de computer op basis 
van data over Amsterdam op welke 
plekken het groen als geroepen komt. 
Vrijwilligers van  het Groen Platform 
Amsterdam (www.buurtgroen020.
nl) hebben ter plekke gekeken of de 
aanleg van zo’n groenplek haalbaar is.

Meer groen
Dit zal Amsterdammers stimuleren 
om in hun buurt meer groen aan te 
leggen. Bij de stadsdelen is budget 

beschikbaar voor bewonersinitiatie-
ven. Kijk op de website van Buurt-
groen020 www.buurtgroen020.nl over 
groene initiatieven in buurten. Onder 
de slogan ‘Twikkel gaat twinkelen’ is 
er het buurtinitiatief in het buurtpark 
tussen de Amstelveense weg en het 
Gijsbrecht van Aemstelpark. Zo’n 
initiatief is niet alleen goed voor het 
groen maar vergroot ook de sociale 
samenhang. Een ander voorbeeld is 
de buurttuin Egelenburg met een ge-
meenschappelijke fruitpluktuin. 

Hans Wamsteeker Bewoners van het Marius ten Ca-
tehof willen graag samen tuinieren. 
Het plantsoen bij hun flat leent zich 
daar uitstekend voor. Een deel van 
het plantsoen is mooi aangelegd en 
wordt goed beheerd. Een ander deel 
kan sterk verbeterd worden. Initia-
tiefneemster Yvonne Lengams heeft 
al heel wat mensen op de been ge-
bracht om mee te doen. Haar plan 
voor Buurtbudget Zuid heeft genoeg 
stemmen gekregen en zal worden uit-
gevoerd. Met steun van het Natuur & 
Milieuteam Zuid (www.nmtzuid.nl) 

Groen is belangrijk
Of op alle mogelijke plaatsen in de 
stad ook daadwerkelijk groen aan-
gelegd zal worden moet nog blijken. 
Het stadsdeel moet instemming ge-
ven, voor bewonersinitiatieven moet 
draagvlak zijn in de buurt en er moe-
ten geen kabels en leidingen in de 
weg liggen.

De voortekenen voor deze veertig 
plekken zijn gunstig, volgens Groen 
Platform Amsterdam. De stad gaat 
er op vooruit met groen. Voor veel 
Amsterdammers is groen dicht bij 
huis heel belangrijk geworden. Er is 
meer behoefte om even het huis uit te 
gaan voor een ommetje of om in een 
buurttuin te werken vooral bij krap 
behuisde Amsterdammers en mensen 
die nu thuis werken. De leefomgeving 
is ook de werkomgeving geworden. 
In coronatijd zijn er meer bewoners-
initiatieven om straten te vergroenen. 
Ga vooral zelf aan de slag. Tegels eruit, 
groen erin (www.tegelseruit.nl). Ga 
ook naar www.huisjeboompjebeter.nl 
voor informatie.

potjes en tas, al die overbodige munt-
jes en biljetten komen de kinderen 
van de kinderboerderijen hier en van 
de vluchtelingen op Lesbos daar goed 
van pas..”
 
Toon Borst
‘de muntenman van Amsterdam’
(tevens Amsterdammer van het Jaar 2016 )

In coronatijd zijn er meer bewonersinitiatieven om straten te vergroenen

Toon Borst, ‘de muntenman van Amsterdam’
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Op 1 november is de procedure ge-
start voor het aantrekken van een 
aannemer(scombinatie) voor de 
aanleg van het Zuidasdok.   

Dat gaat dus nog wel een paar maan-
den duren voordat we weten wie wat 
wanneer gaat doen. Maar intussen 
gaat het uitvoeren van de werkzaam-
heden voor de Brittenpassage gewoon 
door. Vanaf 15 november is via een 
constructie van stalen buispalen een 
tijdelijke nieuwe bovenleiding voor de 
treinen gemaakt. Dat was nodig om 
ruimte te maken voor het treinverkeer 
dat alleen kan rijden met een intacte 
bovenleiding en ook voor het bouwen 
van de volgende dakdelen van de Brit-
tenpassage. Omdat de stroom er na-
tuurlijk af moest voor de bovenleiding 
gebeurde dit ’s nachts. Overdag wordt 
doorgewerkt aan het volgende dak-
deel. In december wordt in de houten 
bekisting 250 kubiek meter beton ge-
stort en kan dit drogen. Daarna komt 
er een beschermende laag overheen 
en zand en vervolgens wordt aan het 
volgende dakdeel gewerkt. Dan is het 
wel april 2021 geworden. 

Maar ook ProRail heeft niet stilgeze-
ten. Er is een globaal plan gemaakt 
voor de toekomst van de treinen in de 
ruit van Amsterdam, waarbij Station 
Zuid een belangrijke rol speelt. Aan de 
Zuidzijde van het Station, dus aan het 

Toekomst treinen, Station en Zuidasdok

Gustav Mahlerplein, wordt een derde 
perron gebouwd. Daarna wordt het 
middelste perron ingericht voor het 
gebruik van internationale treinen. Zo-
wel de Thalys naar Brussel en Parijs als 
de Eurostar gaan hier vertrekken. 

Voor die treinen wordt een keerlus op 
de ruimte tussen Station RAI en Zuid 
gemaakt en fungeert Station Zuid dus 
als kopstation. Station Zuid neemt 
deze treinen over van Amsterdam 
Centraal. Het Verenigd Koninkrijk 
valt niet onder de Schengenlanden en 
krijgt een aparte terminal tussen de 
Minerva- en de Brittenpassage, waar 
ook de douanecontrole kan plaats 

vinden. De plaats van de terminal ligt 
wel vast, maar het definitieve ontwerp 
is er nog niet. 

Hoe gaat het verder? 
ProRail verwacht nog dit jaar een 
besluit van de Overheid en een toe-
kenning van het budget. 2021 zal 
dan nodig zijn om de eigendoms-
verhoudingen vast te leggen en een 
technisch ontwerp te maken.  Daarna 
volgen nog omgevingsonderzoeken 
naar geluid en trillingen en mogen 
bewoners hun mening geven tijdens 
informatiebijeenkomsten. Dan zijn 
we al ruim in 2022. Als alles goed 
zou gaan zou daarna de bouw van 

KORTAF
Een zee van portretten – 
expositie in het Huis van de Wijk 

Pauline Mulder-Koeleman werkt bij de 
Algemene Hulpdienst Buitenveldert. In 
haar vrije tijd zit zij ook niet stil, ze is 
een gepassioneerde schilder. Ze maakt 
portretten van mensen en dieren, maar 
ook impressies van de zee en de golven. 
Pauline exposeert de hele maand de-
cember in het Huis van de Wijk. Als u 
het leuk vindt, leidt zij u graag langs 
haar werk om uitleg te geven. U kunt in 
dat geval een bericht achterlaten bij de 
receptie (642 28 35) of een mailtje stu-
ren: pmulderkoeleman@gmail.com. 

Inloop ‘De Buurvrouw’

 
Inloop ‘De Buurvrouw’, woensdag en 
donderdag van 11.15 – 12.45 uur  en 
13.15 – 14.45 uur
U bent van harte welkom bij de Inloop 
De Buurvrouw op afspraak. U kunt zich 
voor een bezoek opgeven via: 06 -151 
660 36. Uw gastvrouwen Nel, Pauline, 
Heleen, Carla en Thea staan garant voor 
gezelligheid, ondersteuning en informa-
tie. Ze serveren ook lekkere koffie. We 
hanteren twee tijden: 11.15 – 12.45 uur 
en vervolgens 13.15 – 14.45 uur. Deel-
name is gratis. We zien u graag komen!

Zuidas strijdtoneel van Japanse exoten

Je zou het niet zeggen, maar langs het 
Piet Kranenbergpad woedt momenteel 
een strijd tussen twee Japanse exoten. 
De Japanse bladvlo neemt het op tegen 
de immer welig tierende Japanse dui-
zendknoop. Voor welke exoot kiest u?

Het Repair Café Buitenveldert
Voor reparatie, goed advies of drankje 
aan de bar. Entree: gratis. Knoop eraf of 
naadje los? Ook kleine naaiklusjes kan 
het Repair Cafe doen. Uw mondkapje 
van uw eigen stof? Neem uw stof mee en 
het Repair Cafe maakt uw mondkapje. 
Benodigd: 2 stukken stof (2 zakdoeken 
ofwel 2 A4-tjes formaat groot, dikte zo-
als een overhemd, 100% katoen!), elas-
tiek is aanwezig. Zaterdag 12 december 
13.00-16.00 uur. Info: Huis van de Wijk 
Buitenveldert 020-644 99 36 of 
repaircafebuitenveldert@gmail.com.

Cisca Griffioen   

het derde perron kunnen beginnen. 
Maar de adder onder het gras is dat 
dit alleen kan als het zuidelijke deel 
van de A10 dan onder de grond ligt. 
In de praktijk zal dit er wel op neer-
komen dat het na 2025 wordt. Maar 
we kunnen natuurlijk hopen op een 
grote bijdrage uit het Wopke/Wiebes 
fonds dat zowel grote infrastructurele 
projecten kan laten uitvoeren en ook 
zorgen voor de werkgelegenheid van 
alle mensen die hierbij betrokken zijn. 
Het bewonersplatform Zuidas volgt 
alle ontwikkelingen op de voet en 
houdt u op de hoogte via de weekbe-
richten op de website: 
www.bewonersplatofrmzuidas.nl 

  in Buitenveldert

zodat het in het geheel een kunstwerk 
wordt. Dit jaar in Coronatijd met alle 
restricties en mogelijkheden was het 
een jaren 60-feest onder de Levens-
boom op het Ontmoetingseiland, een 
mooie plek om een kroonjaar te vie-
ren. Voor alle gasten had zij hoepelrok-
ken gemaakt van 3 meter doorsnee, 
zodat iedereen feestelijk verkleed op 
gepaste afstand van elkaar kon blijven. 

Opleiding 
Tekenen vond Arrienne altijd al erg 

leuk om te doen, maar ze volgde 
niet eerder een opleiding. Op latere 
leeftijd dan men gewoonlijk aan een 
academische opleiding begint, schreef 
Arrienne zich na een Open Dag in 
voor de 6-jarige Basisopleiding aan 
de Wackers Academie, omdat zij wilde 
leren schilderen. Elke zaterdag volgde 
zij enthousiast lessen en maakte de 
opdrachten doordeweeks naast haar 
normale baan. Het samen schilderen 
met de andere studenten gaf haar veel 
extra inspiratie en stimulans. Onder-

Alegratia 

Het is een onstuimige herfstdag in be-
gin november met harde rukwinden, 
die de afgevallen bladeren doen op-
stuiven en elders als bergen doen neer-
komen. In het bijzondere gebied ten 
westen van de Amstelveenseweg met 
woonschepen, recreatiehuisjes, natuur 
en jachthavens nabij het Amsterdamse 
Bos, ben ik op een terrein op zoek naar 
het huisje waar schilder Arrienne Ver-
rips woont. Wanneer ik binnen aan 
de thee zit klettert de regen tegen het 
raam. Daarnaast staat haar schildersezel 
met een doek dat geprepareerd is met 
een witte ondergrond klaar om te wor-
den beschilderd met olieverf. Aan de 
wanden hangen enkele van haar in een 
spirituele sfeer geschilderde schilderijen 
en de rode poes ligt tevreden op de poef. 

Expositiefeest 
Het gesprek komt meteen op gang en 
Arrienne vertelt wat ze op het nu nog 
lege doek wil schilderen, het wordt de 
door Trudy Kreek ontworpen en ge-
maakte feestjurk (geïnspireerd door 
het schilderij Hexamorfose, van schil-
der Ton Ensink), die Arrienne droeg 
tijdens haar laatste expositie. Elk jaar 
organiseert zij op haar verjaardag een 
feestelijke expositie op een bijzondere 
locatie, voortaan steeds met bijpas-
sende kleding, muziek en versiering, 

Gerdi Wind tussen is zij afgestudeerd, maar wil al 
schilderend nog veel bij leren en mis-
schien zelfs nog een vervolgopleiding 
gaan doen. Sinds een jaar is Arrienne 
lid van Kunstgroep Buitenveldert en 
was in oktober tijdens de Pure Markt 
met enkele van haar kunstcollega’s 
te vinden in het Amstelpark. Helaas 
zijn de geplande exposities voor 2020 
afgelast, maar volgend jaar staan er 
verschillende tentoonstellingen en 
activiteiten gepland. Afbeeldingen 
van haar diverse werk kunt u geluk-
kig wel bekijken op haar website met 
de bijzondere naam Alegratia. Deze 
naam, die ook haar artiestennaam is, 
komt voort uit het samenvoegen van 
de woorden allegra (vrolijk, gelukkig) 
en grazia (sierlijk, gracieus).

Wens 
Een aantal van haar wensen (die je 
moet uitspreken om ze vervuld te 
krijgen) zijn al in vervulling gegaan 
(o.a. leren schilderen en een tuin voor 
Snoesepoes). Nu staat bovenaan haar 
wenslijstje om volgend jaar haar ei-
gen museum te hebben in haar huisje, 
waar zij dan belangstellenden kan 
ontvangen.

Informatie en afbeeldingen van o.a. 
haar dansende figuren, portretten, 
zelfportretten en landschappen vindt 
u op www.alegratia.nl, Facebook 
(Alegratia) en Instagram (A. Legra-
tia), waar u ook haar contactgegevens 
kunt vinden.
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Arrienne Verrips 
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AGENDA DECEMBER

 

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.nl  
www.hvdwbuitenveldert.nl 

 
 

 

Maandag
Fotogroep op 14 december 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

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.

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

tel. 020-6735654. 

Dinsdag     

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.

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  
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  

Culturele Uitgaansclub op 2 december 

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

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

sporten, eten enz., en nieuwe vrienden maken. Entree: lidmaatschap 

van de Culturele Uitgaansclub is gratis en vanaf 55 jaar.  

Info: willydeweerd@live.nl.

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.

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.

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

rriedijk@hotmail.com of 020-6449936.

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

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. 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 

 
UITGELICHT  
Vrijdag Café concert op 4 december 
15.30 – 17.00 uur. Een gezellig concert met Wim Karmelk. Als 

vanouds weer live muziek, alles volgens corona-regels. Toegang 

gratis, ALLEEN na reservering op 06 37314261.  

Info: info@hvdwbuitenveldert.nl.

! 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.

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

Info: 06-85022144.

 
Zaterdag  
Het Repair Café Buitenveldert op 12 december 
13.00-16.00 uur. Voor reparatie, goed advies of drankje aan de bar. 

Entree: gratis. Knoop eraf of naadje los? Ook kleine naaiklusjes kan 

het Repair Cafe doen. Uw mondkapje van uw eigen stof? Neem 

uw stof mee en het Repair Cafe maakt uw mondkapje. Benodigd: 2 

stukken stof (2 zakdoeken ofwel 2 A4-tjes formaat groot, dikte zoals 

een overhemd, 100% katoen!), elastiek is aanwezig. Wij zoeken nog 
een handige vrijwilliger met een set gereedschap die ons team wil 

komen versterken. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36 

of repaircafebuitenveldert@gmail.com.

Zondag

 
UITGELICHT  
Combo Muziekmenu op 20 december  
13.30 – 15.00 uur en/of 15.30-17.00 uur. Een sfeervol kerst-

programma met het inmiddels bekende combo. Toegang vrij, wel 

ALLEEN na reservering via 06 37314261.  

Info: info@hvdwbuitenveldert.nl

ELKE WEEKDAG op openingstijden  
Expositie: Een zee van portretten - ook nog in december 
Expositie van Pauline Mulder-Koeleman (van de Algemene Hulpdienst 

Buitenveldert) met portretten van mensen en dieren, impressies van 

zee en golven. Zie ook het artikel elders in deze wijkkrant.

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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Het project omvat de locatie van 
Tripolis, de van Det School en het 
Burgerweeshuis, de sporthallen 
Zuid, het tennispark en het Frans 
Ottenstadion.

Het plan is verplaatsen en stapelen 
van de sporthallen Zuid langs de A10, 
waardoor ruimte beschikbaar komt 
voor een wijk van zeven woonblok-
ken en de sporthallen. De planning 
gereed is 2026. De woonblokken zijn 
zo gevormd en geplaatst dat de be-
schikbare ruimte efficiënt wordt be-
nut, maar zo ontstaat ‘s winters veel 
schaduw.  In het hart van de wijk 
komt een grote groene binnentuin. 
Er komen onder meer geclusterde 
ouderen- en rolstoelwoningen, plus 

huisvesting voor (top) sporters. In 
de plinten van de gebouwen komen 
voorzieningen, waaronder winkels.

Het bouwverkeer zal ingewikkeld 
en druk worden. De plannenmakers 
zetten nadrukkelijk in op duurzame 
mobiliteit, zoals het stimuleren van de 
fiets en OV gebruik. De parkeerplaat-
sen voor auto’s worden alle voorzien 
van een oplaadpunt. De fietspaden 
worden verbreed. Het aantal parkeer-
plekken voor auto’s van bewoners zal 
toenemen met 85, de openbare plek-
ken verminderen met 65. De norm 
per bewoner wordt 0,3 parkeerplek. 
De nieuwe sporthallen Zuid krijgen 
er 120. Het metrostation Amstel-
veenseweg ligt ongeveer 400 meter 
van de woonwijk. Meerdere aanwe-
zigen maakten zich zorgen over de 
verwachte drukte. De wijk is rondom 

beschermd tegen geluidsoverlast, no-
dig vanwege het verkeer op de A10 en 
de Amstelveenseweg. De verwachting 
is dat door elektrificatie van auto’s 
de geluidsoverlast zal afnemen. Het 
verkeer op het kruispunt IJsbaanpad 
/ Amstelveenseweg / Fred. Roeske-
straat is minder veilig dan werd aan-
genomen, waardoor nader onderzoek 
wordt ingesteld. Het is moeilijk voor 
te stellen dat deze kruising gelijk-
vloers kan blijven. 

Komt er een zwembad? Nee, het aan-
tal bewoners is daarvoor te klein, maar 
het ‘De Mirandabad’ zal worden uitge-
breid. In de plinten van de gebouwen 
staat een woon-zorgcomplex gepland, 
waarvoor een plan zal worden be-
dacht. Het investeringsplan gaat in 
het voorjaar naar de gemeenteraad, 
die eind 2021 beslist. 
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De plannen voor het gebied ‘Verdi’
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Naar schatting tachtigduizend Am-
sterdammers hebben een maatje 
nodig, wegens eenzaamheid, psy-
chische problemen, taalachterstand 
of bijvoorbeeld omdat ze hulp no-
dig hebben bij het oplossen van 
hun schulden. En dat aantal stijgt. 

De coronacrisis heeft de situatie ver-
ergerd en heeft nieuwe kwetsbare 
groepen voortgebracht als gevolg van 
baanverlies of verlies van opdrach-
ten. Vrijwilligers leveren een cruciale 
bijdrage door laagdrempelige, prakti-
sche hulp te bieden, mentale steun te 
geven, de weg te wijzen naar de zorg. 
In het afgelopen half jaar deden veel 
meer Amsterdammers een beroep op 
de bijstand dan het voorgaande jaar, 
een signaal van stijgende armoede. 
Daarnaast heeft 40 procent van de 
inwoners last van psychische klach-
ten. Grotere onzekerheid in het le-
ven van mensen veroorzaakt stress, 
eenzaamheid, huiselijk geweld, leer-
achterstanden of zelfs dakloosheid. 
(bron amsterdam.nl)
 
Samenwerken
Tijdens de coronacrisis is het vrijwilli-
gersbestand van veel organisaties het 
afgelopen half jaar gegroeid. Deson-

Meer maatjesvrijwilligers nodig De Amsterdamkalender  
vindt plaats in De Balie en is via een 
livestream te volgen op www.vca.nu/
gappie. Het doel van de campagne is 
om 450 vrijwilligers te werven. 

In de maand november hangt de 
stad vol met rode Gappie letters door 
Amsterdam: op straat en in open-
bare gelegenheden. Online is een 
filmpje te zien, waarin twijfels om je 
als maatje in te zetten, worden weg-
genomen. Ook reizen we, zolang dit 
veilig kan en mag, met flyers, koffie, 
thee en een portretdichteres langs 
markten en kleinschalige activiteiten 
in Amsterdam. De dichteres nodigt 
uit voor een gesprek over vrijwil-
ligerswerk en maakt ter plekke een 
‘portretgedicht’ voor de potentiële 
vrijwilliger. Dat krijgen ze dan mee 
naar huis. 
 
Vrijwilligerswerk als maatje
Als maatjesvrijwilliger bezoek je ie-
mand gedurende een half jaar tot een 
jaar, om hem of haar te helpen met 
hun situatie. Dat kan met heel prak-
tische hulp zijn, persoonlijke begelei-
ding of gewoon wat gezelligheid. Een 
praatje maken, samen sporten, de taal 
oefenen of de post op orde brengen. 
Kijk op www.vca.nu/gappie 

Simone Timmer - 
Vrijwilligers Centrale Amsterdam

danks neemt de roep om vrijwilligers 
toe wegens de stijgende hulpvraag. 
Daarom slaan Vrijwilligers Centrale 
Amsterdam en tientallen maatschap-
pelijke organisaties in Amsterdam de 
handen inéén en voeren de hele maand 
november campagne om Amsterdam-
mers over de streep te trekken om 
maatjesvrijwilliger te worden! 

De campagne heet Gappie en was 
in 2019 in Amsterdam Noord al een 
groot succes. Op vier november is de 
kick-off met als host Roos Schlik-
ker, columniste bij Het Parool. Spre-
ker en verbinder Willem Dieleman 
vertelt over hoe een klein gebaar iets 
groots kan betekenen. De kick off 

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

Ferry Wienneke

Simone Timmer De nieuwe Amsterdamkalender voor 
2021 ligt vanaf deze week in de boek-
winkels. De Amsterdamkalender 2021 
is een scheurkalender met elke dag 
iets verrassends over Amsterdam: een 
tip, een weetje, een aankondiging, een 
bijzonder kunstwerk of een historisch 
feit. Het is voor de tweede keer dat de 
Amsterdamkalender verschijnt.

Ten opzichte van de Amsterdamka-
lender 2020, die met veel enthousi-
asme is ontvangen, is de Amsterdam-
kalender 2021 inhoudelijk en in vorm 
nog verbeterd. Met iets meer ruimte 
voor tekst en beeld en gladder papier 
waardoor de foto’s beter uitkomen, is 
de nieuwe kalender nog aantrekke-
lijker. De Amsterdamkalender vond 
verder een nieuwe mediasponsor in 
het opinieweekblad De Groene Am-
sterdammer. De Amsterdamkalender is 
een initiatief van Philip de Josselin de 
Jong (ontwerp) en Ariëla Legman en 
Bas van Lier (auteurs). 

Hoe kwam een Amsterdamse vos in 
een brillenzaak terecht? Waar boek je 
een rondvaart in gebarentaal? Staat er 
echt een onderwaterhuis in de Sloter-
plas? Welke straat is de schoonste? 
Waarom had Jan Pietersz. Sweelinck 
de naam van zijn moeder? Je leest het 
allemaal in de Amsterdamkalender 
2021.

Met veel plezier gemaakt
“365 korte verhaaltjes maken over 
Amsterdam is veel werk, maar ook 
dit keer hebben we dat weer met heel 
veel plezier gedaan”, zegt Bas van 
Lier. “We werden zelf steeds weer ver-
rast door wat we tegenkwamen in de 
stad. Al schrijvende hebben we ont-
zettend veel geleerd en gaandeweg 
raakten we steeds enthousiaster over 
het resultaat. We hopen dat lezers er 
net zoveel plezier aan zullen beleven.”
De Amsterdamkalender 2020 werd 
tweeënhalve maand na verschijnen 
ingehaald door de coronacrisis, waar-
door bijna alle evenementen die erin 
aangekondigd stonden niet doorgin-
gen. Van Lier: “Zoiets verzin je niet: dat 
je voor het eerst zo’n kalender uitgeeft 
in een jaar dat alles plat komt te lig-
gen. We kregen veel reacties van men-
sen die toch ontzettend genoten van 
de kalender. Op Instagram hebben we 
zo veel mogelijk geactualiseerd. In de 
nieuwe kalender hebben we minder, 
maar toch wel weer een aantal evene-
menten opgenomen. Je moet toch een 
beetje optimistisch blijven.”

De Amsterdamkalender ligt vanaf nu 
in de boekwinkel en kan ook worden 
besteld via www.amsterdamkalender.
nu.

De Amsterdamkalender 2021
ISBN 9789090333717
Prijs € 15,95
www.amsterdamkalender.nu
@amsterdamkalender 



Als landelijke speler van 
particuliere thuiszorg is Zuster 
Jansen dé partij voor 24-uurs 
zorg, 5-uurs zorg, nachtzorg en 
slaapdiensten. 

Zuster Jansen is specialist in 
thuiszorg bij dementie. 

Daarnaast is zij HKZ 
gecertificeerd en is ze lid 
van Branchevereniging 
ZorgthuisNL.

Zuster Jansen B.V.

Asterweg 17A8
1031HL Amsterdam

(020) 63 66 837

info@zusterjansen.nl 

www.zusterjansen.nl

Kleine, vaste zorgteams

Professionele zorgverleners

Uitstekende referenties

Zorg met respect en aandacht

In uw eigen vertrouwde omgeving
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Margot Taal

Henny de Haan, vrijwilligster bij Algemene Hulpdienst Buitenveldert
      

Sinds de pandemie is het aantal 
vrijwilligers bij de Algemene Hulp-
dienst Buitenveldert van 80 tot 120 
gegroeid. Vooral met mensen die 
boodschappen doen voor buurtge-
noten uit risicogroepen. 

Henny de Haan is er vrijwilligster 
sinds 2003 en kent zowat iedereen 
bij de dienst. Vooral omdat alle vrij-
willigers aan haar hun ‘lijstje’ geven 
waarop staat welke dienst ze voor 
wie, wanneer, hoelang hebben ge-
leverd. Als bestuurssecretaris (sinds 
2005) verwerkt Henny die in de 
administratie, die onderdeel vormt 
van het jaarverslag voor de Ge-
meente Amsterdam, subsidiegever 
van de dienst. 

Meldpost
Henny heeft bij de Hulpdienst al-
tijd op de meldpost gewerkt. Ze 
neemt er de telefoontjes aan van 
wijkbewoners die hulp nodig heb-
ben bij bijvoorbeeld vervoer, bood-

schappen of hun administratie. 
Vervolgens belt Henny vrijwilligers 
met passende ervaring. ‘Soms kost 
het wel vijf telefoontjes tot ze de 
juiste hulpverlener heeft gevonden.

Telefooncirkel
Eens per zes weken regelt ze de te-
lefooncirkel van een groep oudere, 
alleenwonende buurtbewoners die 
elkaar belt. Voornamelijk ter con-
trole of ze thuis zijn zonder acute 
hulpvraag. Henny belt de eerste, 
die nummer twee belt, twee belt 
drie en zo door tot de laatste. Per 
cirkel ruim twintig, de laatste meldt 
zich bij Henny af. 

Zij houdt bij op welk tijdstip ze 
de afmelding zo’n beetje kan ver-
wachten. Hoort ze niets, dan slaat 
ze zelf aan het bellen tot ze de 
kink in de kabel ontdekt. Van die 
ontbrekende schakel belt ze een 
contactpersoon of zoekt ze con-
tact met buren, huisarts. Van iede-
re deelnemer is er een huissleutel 
op de Hulpdienst. Desnoods ver-
schaft Henny zich toegang tot de 

woning van degene die de cirkel 
heeft doorbroken.
Henny vertelt van een buurtbe-
woonster die prompt in slaap viel 
zodra ze was opgebeld. Bij het 
wakker worden, was ze de cirkel 
vergeten. Soms is het ernstiger.

Thuisadministratie
De laatste, zeker niet de minste 
klus die Henny klaart is de thuis-
administratie. Daarbij neemt Hen-
ny de administratie over van een 
buurtbewoner die dat zelf niet kan. 
Henny legt mappen aan, ordent 
rekeningen, automatiseert beta-
lingen, vult in samenwerking met 
de Sociaal Raadsman soms belas-
tingformulieren in. Dat alles heeft 
Henny graag voor haar buurtgeno-
ten over.

 

In Beeld

We trappen noodgedwongen op de 
rem... ons land moet het virus zien 
te verslaan en dan zijn ritjes uit den 
boze. Bovendien kunnen we voor-
lopig nergens heen, alle cafeetjes en 
musea zijn dicht.

We gaan onze blik richten op het 
nieuwe jaar! Als we nu even ons best 
doen, is er hopelijk weer wat mogelijk 
vanaf januari!

Rest ons u veel sterkte te wensen met 
het thuis zitten. Wij denken nu zelf 
vaak aan reisjes die we eerder maak-
ten en genieten van de herinnering 
terwijl we in een luie stoel zitten...

(Even niet) op stap met de  Minibus De Groengrijsbus

Dagtocht Stad en strand

Vrijdag 11 december rijdt de Groen-
grijs bus naar Leiden. Binnen een uur 
staat u  al in het historische centrum 
met zijn grachten met statige panden, 
gezellige winkelstraten en hofjes. Lei-
den is een heerlijk stad om doorheen 

te dwalen, maar ook de stad voor 
museumliefhebbers. Leiden telt maar 
liefst 13 musea, van de schitterende 
gerenoveerde Lakenhal, het altijd 
boeiende Rijksmuseum Boerhaave tot 
Naturalis dat in een indrukwekkend 
pand is gevestigd. ’s Middags brengt 
de Groengrijs bus u naar Noordwijk 
om even lekker uit te waaien aan 
het strand of plaats te nemen in een 
strandpaviljoen met uitzicht op zee.

Geldig: Vrijdag 11 december 2020. 
Prijs: € 15,-. Opstapplaatsen: De Mi-
randalaan, Station RAI en Huis van de 
Wijk A.J. Ernststraat. Voor informatie en 
boeken: https://groengrijs.com/toch-
ten-in-de-planning/. Geen internet? 
Meld u aan via 06-45729511. Vermeld 
duidelijk naam dagtocht, uw naam, te-
lefoonnummer en opstapplaats. 

Deze tocht wordt mede mogelijk 
gemaakt door Stadsdeel Zuid
Deze tocht is onder voorbehoud in 
verband met coronamaatregelen en 
-richtlijnen van overheidswege.
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foto: Thea Seinen

Henny de Haan


