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De Valley staat er

COLUMN
Zuidasmarkt in Buitenveldert

Hans Wamsteeker

De verkoper klaagt dat hij de kosten er niet

In december wordt in drie tranches
de Valley door de bewoners betrokken. De Valley draagt bij aan de
wens van de gemeente om Zuidas
te ontwikkelen tot een gemengde
stadswijk voor wonen, werken en
recreatie.

Spanningsveld
Architect Willy Maas zegt ‘Als architect vind ik het interessant om een
spanningsveld op te zoeken. In het
ontwerp van Valley hebben we dat
vertaald door in het ontwerp zowel
de toekomst als het verleden een plek
te geven.’
‘We wilden iets maken dat afwijkt van
de glimmende kantoorkolossen die
Zuidas domineren. Zodoende kwamen we op het idee van een gebouw

hij uit Deventer om op de Zuidasmarkt
in Amsterdam zijn waar: noten, olijven
en andere delicatessen te verkopen. Voor
de viskraam, een dubbele kraan met een
voorhang waarop met grote letters: 'Winnaar visspecialist van het jaar', staat zegge en schrijve één klant, iedere keer dat
ik de markt oploop. De onbedwingbare
lust om vis in te slaan komt in zo'n geval
bij mij op. Voor de kraam van de groenteman staat een flink aantal mensen. De
boeketten bij de bloemenkraam staan te
ruisen in de wind, de verkoper maakt een
praatje met zijn buurvrouw, de bakker.
Misschien is de somberte die de schaduw

foto: MVRDV

Vanaf de begane grond tot en met de
zevende verdieping bevinden zich
kantoren, ruimte voor cultuur, retail,
horeca en de toegang tot de woontorens. Vanaf de achtste verdieping
beginnen de woonlagen. Daar komen 198 appartementen variërend
in grootte van 55 tot 700 m2. De appartementen zijn bijna allemaal verhuurd. De huurprijzen liggen tussen
de € 1.350 en de € 13.000 per maand.
Met een 3-laagse ondergrondse parkeerkelder voor 375 auto’s en ruimte
voor 1.850 fietsen.
Door de combinatie van natuurstenen en het groen ontstaat het beeld
van een groene vallei. De binnentuin
versterkt dit beeld. Die bevindt zich
op de onderste bouwlagen en is voor
iedereen toegankelijk. De hoogteverschillen in de binnentuin worden
door trappen met elkaar verbonden.

uit haalt, om vijf uur 's ochtends vertrekt

legt over de kramen aan de noordkant de
schuld van de stilte? Maar dezelfde rust
heerst aan de oostkant, waar de verkoDe Valley wordt een verticale groene vallei.

pers van twee kramen staan te blauwbekken in de noordenwind die kans ziet
om eens lekker langs de kale ruimte voor

waarbij de strakke glazen spiegelwanden het oude Zuidas vertegenwoordigen en het gebouw hiermee
met dit Zuidas verbinden.
De grillige vormen die er als het ware
zijn ‘uitgehakt’ en het vele groen
geven dan weer een doorkijk naar
de toekomst van Zuidas.’ Als landschapsarchitect weet Maas goed wat
groen voor een gebouw kan doen.
‘En het was natuurlijk geweldig dat
de wereldberoemde tuinarchitect Piet

Oudolf zich aansloot.’ Daarbij wilde
Maas ook een zekere intimiteit aan
Valley toevoegen. Vooral de terrassen
en trappen met de bomen, planten en
bloemen dragen bij aan die intimiteit.
De hand en de computer
Het eerste ontwerp is met de hand
gemaakt maar de uitwerking ging
met de computer. Door de computer
berekende constructies kunnen grotendeels van tevoren worden gemaakt

en ter plekke in elkaar gezet. Zo kun
je ook vormen zoeken die het best
bestand zijn tegen wind en andere
elementen. De grillige vormen van de
Valley zijn het resultaat van modellen
en simulaties. ‘Als je wilt dat Zuidas
een aantrekkelijke buurt wordt voor
iedereen, moet je daartoe uitnodigen.
De Valley, met de openbare ruimtes,
een museum en de skybar doet dat’.

de kramen te blazen. Maar ook aan de

lees verder op pagina 2

weer maar ook dan kun je de mensen op

westkant kun je een kanon afschieten
zonder iemand te raken.
Diverse keren struin ik over de markt
op het Gershwinplein, iedere keer op een
ander tijdstip. Windkracht 6 jaagt de
klanten weg, regen trekt ook geen klanten. Op andere tijdstippen is het heerlijk
een hand tellen. Soms kan ik het niet
aanzien en koop bij bijna iedere kraam
iets. Mijn ijskast ligt vol wildragout,

KerstKitschKunstKafé

olijven, brood, lekkerbekjes en vietnamese loempia's. 'Straks is het pauze, dan
komen de kantoormensen,' houdt een

Gerdi Wind
Op 15 december organiseert Kunstgroep Buitenveldert traditiegetrouw weer een vrolijk en gezellig KerstKitschKunstKafé voor bewoners en
bezoekers van Buitenveldert/Zuidas.
Er zijn weer een aantal vaste items te verwachten,
zoals muziek, het kerstverhaal en natuurlijk hapjes
en drankjes, allemaal in de sfeer van kunst en kitsch
in de caféruimte van het Huis van de Wijk. Een
bijzonder item is dit jaar de veiling van een aantal
kunstwerken. Deze kunstwerken zijn speciaal voor
dit doel gezamenlijk gemaakt door kunstenaars van
de kunstgroep en voor een zacht prijsje te verkrijgen
bij de vrolijke veiling, waarop iedereen kan bieden.
De atelierruimte waar de werken zijn vervaardigd,
werd beschikbaar gesteld door het Huis van de Wijk,

dat graag leuke ideeën en initiatieven van de wijkbewoners wil helpen realiseren. Om alles soepel en
prettig te laten verlopen worden de regels en aanwijzingen van het Huis van de Wijk opgevolgd, inclusief
het tonen van een QR code. Voor de meest actuele
informatie volgt u de bekendmakingen van het Huis
van de Wijk of op www.kunstgroepbuitenveldert.nl
of email: kv.kunstgroepbuitenveldert@gmail.com

marktman de moed erin.
Ik hoop het, het is geen doen om uit Deventer te komen om honderdvijftig gram
olijven te verkopen.
Julia

Aanvang 17.00 uur tot ca. 19.45 uur. Huis van de
Wijk, A.J.Ernststraat 112.
Voor het programma van:
- De Amsterdamse Boekhandel
- De Kerken
• www.hvdwbuitenveldert.nl
• Wijkkrant à Wijkkrant actueel
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PRIJSVRAAG

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. Bovendien gebeurt er veel in de wijk dat om
aandacht vraagt. Het advies is kort en
bondig te zijn bij wat u instuurt; maximaal 150 woorden. Het adres is:
wijkkrantredactie@gmail.com.

UW ADVERTENTIE STEUNT DE
WIJKKRANT
Uw vertrouwde Wijkkrant voor Buitenveldert/Zuidas & Prinses Irenebuurt
valt 10 keer per jaar in uw brievenbus.
Ook adverteren is mogelijk. Daarmee
attendeert u onze wijk op uw bericht.
Een advertentie is al mogelijk vanaf 60
euro. Daarmee steunt u bovendien de
Wijkkrant in de stijgende kosten. Meer
weten over adverteren?
Lees dan de informatie via onze online
pagina op www.hvdwbuitenveldert.nl/
wijkkrant/

Uitgave van het Huis van de Wijk
Buitenveldert
Redactie Gerdi Wind;
Ferry Wienneke; Margot Taal;
Hans Wamsteeker (eindredacteur);
Ronald Edens (opmaak);
Fotografie Amir Bar
Vormgeving en opmaak
Studio Edens
Redactieadres
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP
Amsterdam. Tel. 020-644 99 36
Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV/
Rodi Rotatiedruk
Bezorging Fietsbrigade VOF
Oplage 17.000 stuks, verspreiding
huis aan huis in Buitenveldert/Zuidas
en Prinses Irenebuurt
Mail Wijkkrantredactie@gmail.com
Web www.hvdwbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op
dinsdag 28 december 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag
10 december voor 17.00 uur.
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Ik zie, ik zie …

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

Tijdens een wandeling door onze wijk
(Buitenveldert, Zuidas, Prinses Irenebuurt) zag de redactie onverwacht een
stier van heb ik jou daar, echt enorm.
Herkent u waar het was? Uw oplossing graag uiterlijk 14 december naar
de redactie van de Wijkkrant: Wijkkrantredactie@gmail.com of A.J. Ernststr. 112, 1082 LP Amsterdam. Onder
de goede inzendingen verloten we het
nieuwe Buitenveldert kwartetspel.

Indien de ingezonden tekst een discriminerende of beledigende passage
bevat wordt de tekst niet geplaatst.

Voorrang nieuwbouw
huurwoning
Vanaf volgend jaar kunnen bewoners voorrang krijgen op een deel
van de nieuwbouw huurwoningen
(huur) in hun eigen stadsdeel.
Dit wordt mogelijk gemaakt in de
aangepaste
Huisvestingsverordening, die door het college aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd en
per 1 januari 2022 in werking moet
treden. De regeling bepaalt dat 25%
van de woningen in bepaalde nieuwbouw- of transformatiecomplexen
bij de eerste verhuring met voorrang
wordt toegewezen aan bewoners uit
het stadsdeel.

komen in aanmerking voor de lokale
voorrangsregeling. Zowel marktpartijen als woningcorporaties kunnen
een deel van hun nieuwbouwcomplexen aanmelden voor de voorrangsregeling. Wethouder Wedemeijer
(Wonen): “Veel bewoners maken zich
zorgen dat ze door de oververhitte
woningmarkt verdrongen worden uit
hun buurt. Mensen willen graag in
hun eigen buurtje blijven wonen en
hun sociale netwerk behouden.
Met deze nieuwe regeling willen we
het voor de huidige bewoners makkelijker maken een nieuwe huurwoning
in hun eigen stadsdeel te vinden.”

Bewoners die de afgelopen tien jaar
minstens zes jaar onafgebroken in het
stadsdeel wonen of hebben gewoond

Winnaar: Het kwartetspel ging naar
Mevr. Suzanne Wolters-Engelsing.
Gefeliciteerd!

Inloop De Buurvrouw
Inloop De Buurvrouw blijft voorzichtig doorgaan
Ook al worden de maatregelen strenger, inloop De Buurvrouw gaat door!
Op donderdagen kunt u zonder afspraak bij ons langskomen voor een
bakje koffie, een eenvoudige lunch of
een kopje thee. U kunt een uurtje komen, maar ook gezellig de hele dag

bij ons doorbrengen. Uw gastvrouwen Nel, Betty, Thea en Pauline staan
tussen 11.15 en 14.45 uur weer voor
u klaar. De andere twee dagen, dinsdag en woensdag, blijven voorlopig
nog doorgaan zoals we het de afgelopen maanden gewend waren, namelijk op afspraak. U kunt altijd bellen of er een plekje voor u is (Pauline:
06 – 151 660 36).

De Valley staat er
Vervolg van pagina 1

Het is een plek waar werken, wonen
en verblijven samen komen.
Groene vallei
De Valley wordt een verticale groene
vallei. In juni is men begonnen met
het aanbrengen van de beplanting op
en tussen de drie torens. In 370 plantenbakken. Liefst 176 plantensoorten
werden over bakken op 26 verdiepingen verdeeld. Er komen 227 bo-

Woongroep
De Noordhollander

Oplossing novembernummer:
Het kleurrijke transformatorstation Zorgvlied naast de voormalige KPN-toren, nu Alticom, aan de
oostkant van de Zuidas.

men en heesters, in 63 verschillende
soorten. En talloze klimplanten. In
de wat diepere bakken op de balkons
worden flinke struiken geplant. Door
een ingenieus watergeefsysteem krijgen de planten voldoende voeding en
water. De bewoners hoeven daar niet
naar om te kijken. In december wordt
in drie tranches het gebouw door de
bewoners betrokken. Amsterdam is
verrijkt met een verticaal landschap.

Kerst Lichtjestour Buitenveldert
18 december 2021 Voor jong en oud(er)!
Vertrektijd tussen 16.30 - 18.00 u

Dichtbij winkels en openbaar vervoer in Buitenveldert
(sociale woningbouw)
Zoekt mensen (echtparen of alleengaanden) in de leeftijd
vanaf 55 jaar die het prettig vinden om te wonen
in een omgeving met leeftijdgenoten.
Bij een keuze voor een woongroep kiest u voor sociale contacten
en een zekere mate van deelname aan gezamenlijke activiteiten.

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

U heeft een eigen woning met buren waarop u een beroep kunt
doen met behoud van privacy.
Wij willen graag onze korte wachtlijst aanvullen.
Informatie: tel. 020 646 64 30

Vertrekpunt: Gebouw Keerpunt (bij de Bieb)
A.J. Ernststraat 302, Pinkstergemeente Amsterdam
Deelname gratis. Aan het eind een verrassing!
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De Buurtbankjes van Buitenveldert zijn geplaatst

COLUMN

Ouderen vinden Buitenveldert een
grandioze buurt maar de straten
moeten zo ingericht zijn dat de mobiliteit van ouderen gegarandeerd
is. Temeer daar het openbaar vervoer in de wijk tekortschiet.
Ook voor mensen met een fysieke beperking is dit van belang. En vergeet
ouders met kleine kinderen niet. Door
op goed gekozen plekken in de wijk
een bankje te plaatsen kan de buurtbewoner beter afstanden overbruggen.

Wat een toevoeging aan de Buitenveldert/Zuidas is het: de Zuidas Markt.
De nieuwe markt is er sinds half september en brengt precies hetgeen waarvan
ik denk dat bewoners van beide wijken
Initiatiefnemer Hans Wamsteeker (links) met Rocco Piers.

behoefte aan hebben. Het maakt de Zuidas nog meer een woonwijk en biedt

foto's: Amir Bar

Er zijn nu een aantal routes van een
bankje voorzien. Een aantal oudere
bankjes kon worden verhoogd tot
seniorenhoogte. De Werkgroep Ouderenvriendelijk Buitenveldert heeft
samen met senioren van de woonzorgcentra de routes vastgesteld.
Dat de bankjes leiden tot leuke toevallige ontmoetingen en zo het sociale contact in de wijk bevorderen, is
mooi meegenomen.
In het kader van het Buurtbudget
2020 werd door de wijkgenoten op dit
project gestemd en zo vond € 25.000
een mooie bestemming.
Op vrijdag 29 oktober jl. zijn de
bankjesroutes door stadsdeelbestuurder Rocco Piers feestelijk geopend. Een gezellig groepje buurt-

De Zuidas Markt

Stadsdeelbestuurder Rocco Piers knipt het
lint door.

genoten was daarbij aanwezig.
Studenten die in de Buitenhof wonen waren met een versierde koffie kar gekomen en trakteerden de
buurtgenoten op heerlijke koffie
met een koekje.
In de woonzorgcentra, het Huis van
de Wijk en de Oba vindt u een flyer

waar alle bankjes op staan.
Wij hopen dat bewoners van de wijk,
via de bankjes, beter uit de voeten
kunnen.
Werkgroep Ouderenvriendelijk
Buitenveldert/H.W.
werkgroepovb@gmail.com

producten die je er nu niet kan vinden.
Voor de bewoners van Buitenveldert is
eindelijk een wekelijks markt terug op
loopafstand. Daarnaast is het de perfecte
gelegenheid om donderdag een leuke
wandeling te maken.
Zelf kijk ik uit op het George Gershwinplein waar de Zuidas Markt is en
mijn donderdag begint dan ook met een

Winterwandeling
ZONDAG 12 DECEMBER 2021
Het Levensboomcollectief organiseert een lekkere winterwandeling
vanaf de Levensboom in het Gijsbrecht van Aemstelpark naar De
Boshalte aan het begin van het Amsterdamse Bos. We willen op pad
om het eind van het jaar nog een
beetje gezellig in de buitenlucht af
te sluiten. Het Levensboomcollectief
bestaat uit 5 vrijwilligers die activiteiten organiseren op en vanaf het Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van
Aemstelpark.
De Boshalte biedt een grote variatie
aan activiteiten van muziekochtenden
en intimiteitsworkshops tot een telefoonlijn, en nog veel meer. Daarnaast
bieden zij horeca, fietsreparatie, fietsverhuur en basistrainingen. Naast de
kiosk, op het achterterras, staat sinds
de winter van 2019, een prachtig pa-

Volwassensport
Buitenveldert
SAMEN
STERK

viljoen. Er is een kwartetspel gemaakt
over Buitenveldert. Voor 5 euro kunt
u dat kopen. Graag bij de aanmelding
opgeven en contant betalen. QR-code
of inentingsbewijs meenemen svp.
Aanmelden via:
ontmoetingseiland@kpnmail.nl
Maximaal 20 deelnemers. Zij krijgen
een bon van 5 euro ter besteding op
12 december. Mocht de wandeling
niet doorgaan in verband met coronamaatregelen of slecht weer, dan krijgen de deelnemers op 10 december
bericht per e-mail.

gebouwd. Als ik die donderdag naar kantoor ga dan vertrek ik wel iets later zodat
ik nog lekker iets van de bakkerskraam
mee kan nemen. De geur van versgebakken brood hangt dan al over het plein, beter kan je dag niet beginnen.

We hebben een bizarre tijd achter de
rug waarin een goede gezondheid
heel erg belangrijk was, maar nog
steeds belangrijk blijft. Sport helpt
hier enorm bij en daarom gaan wij
nog steeds door met volwassensport
Buitenveldert (55+) van Dynamo Amsterdam. Wij bieden 2x per week een
kracht en vitaliteitstraining aan bij
Sportcentrum VU Uilenstede (adres:
Uilenstede 100, 1183 AM Amstelveen)
onder begeleiding van Sabela Geene.
De ventilatie is uitstekend.
– Iedere dinsdag is er een les van
10.30-11.30 uur binnen in studio 3
– Iedere donderdag is er een les van
10.30-11.30 uur binnen in studio 3
Advies is om in sportkleding te komen en een matje mee te nemen.
Geef u snel op bij Anouk Griffioen

glimlach. Ik zie hoe de markt wordt op-

Als ik thuis ben op een donderdag kijk ik
met plezier uit mijn keukenraam naar het
plein. Dan denk ik de hele dag na wat ik
voor lekkers allemaal ga halen. Haal ik
een loempia? Of wil ik toch een falafel? Ik
struin dan met plezier langs alle kraampjes en kan me vaak niet inhouden toch
iets te kopen wat ik niet van plan was.
Het is echt leuk en mooi om te zien wat
via agriffioen@dynamo-amsterdam.
nl of 0649356338. Parkeren is gratis!
Een les kost €1,50. Heeft u een Stadspas met groene stip? Dan worden uw
lessen vergoed door het Senioren
Sport
Fonds
(mits uclub
dit nog via
niet voor
Vind
jouw
andere sport gebruikt).

de markt de afgelopen weken heeft gedaan voor buurt. Hier zaten mensen op
te wachten, leven in de brouwerij. Een
ontmoetingsplek en een plek om nieuwe
dingen te ontdekken. Ik kan niet wachten

amsterdam.nl/sportweektot de feestdagen en alle leuke acties, lekkernijen en de sfeer die erbij komt.

Oh en een leuke tip, op de website van de

BARVRIJWILLIGERS GEZOCHT

markt staan leuke recepten gemaakt met
producten van markt!
Is het al donderdag? Want ik kan niet
wachten.

medisch pedicure
enAmstelveen,
voetreflexoloog
Koen van Oosterwijklaan
36, 1181 DT
tel.: 020 - 66 101 97
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
WWW.PEDICUREANNEMIEK.NL
Openingstijden ma-, di-, wo-, do- en za 08:30 - 18:00 uur, uitsluitend op afspraak

Keren Hirsch is stadsdeelcommissielid in Amsterdam Zuid. In
deze column vertellen zij en stadsdeelbestuurder Flora Bremmer om
beurten wat zij meemaken in Buitenveldert/Zuidas.
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Marjon Koopal: spin in het web
In maart 1991 kwam Marjon voor
12 uur per week in dienst bij het
Wijkopbouwcentrum Buitenveldert (WOCB) als financieel medewerkster.

Toen zij begon was het Wijkopbouwcentrum een organisatie die bewonersverenigingen ondersteunde. Er

Daar zijn ze dan!

ontmoetingscentrum. Ze hielp bij
het organiseren van de Koninginnedag feesten, de 4 mei herdenking en
het 5 mei bevrijdingsfeest. Alles met
een grote groep vrijwilligers. De verhuizing naar het Binnenhof was een
grote verandering. De vrijwilligers
konden niet weer zelfstandig activiteiten organiseren, er kwam bewaking en er waren veel regels.

Later werd dat 36 uur en werkte ze
ook voor de Ouder Advies Raad, het
Bewonersplatform Zuidas, Buurvrouw, de programma coördinatie en
de exploitatie Huis van de Wijk.
Na het vervallen van de stadsdelen
had ze regelmatig overleg met de
ambtenaren van het Stadsdeel.
Ze heeft een aantal bestuurswisselingen binnen het WOCB meegemaakt
na even wennen was het altijd een
fijne samenwerking.
Spin in het web
De relatie met de vrijwilligers was
buitengewoon prettig en veelal langdurig. Het was wel eens lastig aan de
vrijwilligers te vragen of ze wilde helpen, maar dan antwoordde ze "voor
jou doen we het". Nu, met pensioen,
mist ze dit wel.
Door de vele verschillende werkzaamheden en contacten, was zij de
spin in het web.

december 2021

Marjon Koopal

was een opbouwwerker voor twee
dagen in dienst, die een drukbezet
spreekuur had. Er waren veel commissies actief die werden ondersteund. Nadat het Buitenvelderts
Ontmoetingscentrum (BOC) werd
opgeheven nam het WOCB taken
over en werden nieuwe activiteiten
georganiseerd. Het werd het Wijk-

Waarvoor ze het deed
Enkele jaren geleden moest de gemeente bezuinigen op het welzijnswerk en werden er buurthuizen gesloten. Het werd zeer onzeker of er
nog subsidie kwam van de gemeente.
Na veel gesprekken met de gemeente
werd duidelijk dat het WOCB nodig was in de wijk. Nét voor de kerst
bracht een koerier het bericht dat de
subsidie was toegekend.
De combinatie van de financiële
administratie en het organiseren
van evenementen maakte het werk
afwisselend. De samenwerking met
de vrijwilligers maakte het erg leuk.
Als op vrijdag de bezoekers na een
gezellige muzikale middag en een
heerlijke maaltijd blij naar huis gingen, dan wist ze waarvoor ze dit
werk deed.

Het Liron Strijkkwartet zou een jaar
geleden in de serie Toekomstmuziek
komen musiceren, maar telkens werd
hun optreden gedwarsboomd door
een covid-maatregel. En nu, anno
2021, gaat het dan eindelijk plaatsvinden!
En wel met een Divertimento van een
nog zeer jonge Mozart en het Strijkkwartet in Es groot van Fanny Mendelssohn Hensel, de zus van Felix, die
er geen goed woord voor over had.
Misschien dat ze daarom nooit een
tweede kwartet schreef, maar van dit
werk nam ze nooit een noot terug!
Het Liron strijkkwartet wordt gevormd door 4 jonge musici uit Italië,
Frankrijk, Portugal en Slovenië. Zij

worden momenteel gecoacht door
Dmitri Ferschtman.
Giulio Greci en Louisa Rocha, viool,
José Nunes, altviool en Zala Vidic, cello
Waar: Grote Theaterzaal, Huis van de
Wijk, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
Wanneer: 12 december 2021, 12:00
uur; welkom tussen 11:30 en 11:45 uur
Entree: 7,50 euro (gepast)
QR-code, legitimatie, mondkapje in de
gangen (tijdens het concert mag het af)

Help mee de dagelijkse vliegherrie te stoppen

Steun onze rechtszaak voor een drastische vermindering van het vliegtuiglawaai
De vliegherrie die u nu al dagen en nachten over u heen krijgt, is straks het nieuwe normaal.
Tenminste als u en wij niets doen. Laat het niet zover komen, blijf niet aan de zijlijn staan.

Doe mee!
Ga naar: www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl en kies:

IK DOE MEE
Daarmee kiest u voor uw gezondheid en uw woongenot
Ook omwonenden van een luchthaven hebben recht op bescherming daarvan.

KORTAF

in Buitenveldert
nauwgezetheid het zware beeld op de
reeds door de specialisten geplaatste
sokkel op de juiste plek hees. Langs de
kant waren een ponton en een houten
steiger geplaatst, waarop een van de
aanwezige vakmensen de hijskabels
zo nodig bijstuurde en een ander in
een waterpak de zaken onder de waterlijn regelde. Het bronzen beeld werd
stevig verankerd aan de sokkel, om te
voorkomen dat walvis en zeemeermin
onbedoeld kopje onder zouden gaan.

Nic Jonk
De beeldhouwer, graficus en schilder
Nic Jonk heeft een groot oeuvre nagelaten. Hij liet zich inspireren door
mythologische en Bijbelse thema’s,
allegorieën, vrouwelijk naakt en diervoorstellingen. Zijn werk is heel herkenbaar door de gladde, ronde en
vloeiende vormen met een prachtige
diepe glans. Jonk was tevens docent
aan o.a. de Koninklijke Academie
voor Kunst en Vormgeving in den

foto: Gerdi Wind

Gerdi Wind
Pacific
De naam Pacific is een misschien een
beetje uitbundig voor een door eenden
en ganzen omgeven beeld dat in de
vijver van het Amstelpark staat, maar
het bronzen beeld kan geen mooiere standplaats hebben. De sculptuur
beeldt een walvis en een zeemeermin
uit die met hun staarten de zon vasthouden. Het staat hier sinds 25 mei
2016, dus al circa 5 jaar op een betonnen sokkel niet ver van de kant in het
water. Hiervoor stond het beeld op
het Marie Heinekenplein, waar het
(gelukkig voor Buitenveldert) wegens
herinrichting werd verwijderd.
Pacific is gemaakt door de veelzijdige
kunstenaar Nic Jonk (1928-1994), van
wie in Nederland ongeveer 250 bronzen beelden in de openbare ruimte
staan. Inspiratie voor het werk deed
Jonk op tijdens een vakantie in Californië.

'Pacific' door Nic Jonk

Bosch, aan Ateliers ’63 te Haarlem,
dat mede door hem werd opgericht
en aan de Gerrit Rietveldacademie
te Amsterdam (1974-1975). Zelf was
hij ooit leerling van de Nederlandse
expressionistische beeldhouwer Wessel Couzijn (1912-1984) aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in
Amsterdam.

Zwaar materieel
Het toeval wilde dat ik tijdens het
plaatsen van het beeld in het Amstelpark was en zo een goede indruk kreeg
van de zware en precieze werkzaamheden die hiervoor nodig zijn. Er stonden
twee grote vrachtwagens, een waar het
beeld op stond vastgemaakt en de andere met een hijskraan, die met grote

Hebreeuwse Chocoladeletter Chai
De Hebreeuwse chocoladeletter
Chai bestaat uit twee Hebreeuwse
letters Chet ( )חen Yod ( )יdie samen
het woord Chai vormen dat 'leef!'
betekent.

dankt voor uw steun! De letter is vanaf € 10 verkrijgbaar in diverse smaken
zoals melk, puur (parve), wit, caramel
en ruby. Er zijn ook Chai-chocolaatjes
in een doosje verkrijgbaar! De door
Vos Kosher catering gemaakte kosjere
chocoladeletter wordt exclusief voor
het hospice gemaakt om met een deel
van de opbrengst dit prachtige goede
doel te ondersteunen. Via www.chocoladeletterchai.nl kunt u bestellen
en betalen. Wij versturen de letters
maar u kunt ze ook ophalen bij het
hospice op de Amstelveenseweg 665
in Amsterdam. Voor datum en tijdstip
van afhalen graag van tevoren bellen:
020-4420676.
www.joodshospiceimmanuel.nl

Met de aankoop van deze Hebreeuwse Chocoladeletter Chai steunt u
Joods Hospice Immanuel in Amsterdam op de Amstelveenseweg 665. Het
hospice biedt palliatieve terminale
zorg aan mensen met een levensverwachting van ca. 3 maanden. Iedereen, van alle gezindten, is welkom in
dit huis dat een Joodse identiteit heeft.
De joodse visie dat het leven centraal
staat, is overal voelbaar in het hospice.
Het zindert er altijd van leven. Be-

Beeldentuin
Nic Jonk kocht in 1965 een oude boerderij in Grootschermer (N.H.) met grond
om daar zijn Museum en Beeldentuin Nic
Jonk op te richten. Hier had hij ook zijn
atelier waar hij vele beeldhouwwerken
maakte. Het museum kwam nooit in
aanmerking voor subsidie, maar door
verkoop van zijn beelden aan particulieren en aan het bedrijfsleven kon het
steeds behouden blijven. Door donaties
van de Vrienden van de Stichting Museum en Beeldentuin wil men het ook
in de toekomst voor publiek geopend
houden, zodat de werken in de omgeving waar ze gemaakt zijn en thuishoren, blijvend bewonderd kunnen worden. Het museum heeft een webshop
waar o.a. replicabeeldjes verkocht worden. Bezoek is mogelijk na telefonisch
(0299-671560) of emailcontact (info@
nicjonk.nl), ook kunt u bellen of mailen voor informatie over verschillende
activiteiten die georganiseerd worden.
Bezoek ook de website van de stichting:
www.nicjonk.nl.

Move it
Mondays
Korfbalvereniging Oranje-Nassau
biedt sinds juni 2021 een buitensportprogramma aan waarin verschillende sporten en spellen aan
bod komen: multisport dus! Het programma is gericht op volwassenen.
Op maandagavond op het kunstgrasveld van sportpark ‘t Loopveld
(Aanloop 1, Amstelveen op de grens
met Amsterdam) van 20:00 uur tot
21:00 uur.
Kosten: € 5 per keer of € 80 per jaar.
Bekijk het programma en schrijf je in
op www.moveitmondays.nl.
Heb je vragen?
Whatsapp Joost op 0618518928.

ACTIVITEITEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Uw lokale kennis in Buitenveldert!
• Verkoop begeleiding
• Aankoop begeleiding
• Aan- en verhuur van woningen
en appartementen
• Taxaties voor alle geldverstrekkende
instanties en NWWI
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www.buitenveldertmakelaardij.nl
post@buitenveldertmakelaardij.nl
(020) 419 92 96

Interesse om ons kantoor in te schakelen, bel voor onze lage tarieven!

Naar de bios in Rialto VU op de De
Boelelaan

De collegebanken van het Nieuwe Universiteitsgebouw aan de De Boelelaan
1111 doen sinds 12 november 2021 ‘s
avonds dienst als bioscoop. Filmhuis
Rialto trakteert u op de betere films.
https://rialtofilm.nl/nl/agenda
Gaat het zien!
Nog even op pauze: Sjoelen!
Bij het ter perse gaan van deze krant
werd het afgeraden om grotere activiteiten te organiseren. Daarom zijn er
deze maand geen sjoelmiddagen. Als
de maatregelen weer worden versoepeld, kunt u vanaf het nieuwe jaar elke
tweede en vierde dinsdag van de maand
aanschuiven. In de januari-editie leest u
hier meer over.
Mini-Show: 'Muzikale Kerstmix met
Wim'

Zanger Wim Karmelk serveert u een gevarieerd muzikaal voorproefje om alvast
een beetje in Kerstsfeer te komen, terwijl de vrijwilligers van het Huis van de
Wijk lekkere gerechtjes serveren.
Wanneer: 17 december 2021
Tijd: 16.00 - 18.00 uur
Kosten: € 5,-- (graag gepast) voor Live
Muziek en Gerechtjes
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert,
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam.
Aanmelden via mail aan: mail@hvdwbuitenveldert.nl of tel. 020 – 644 99 36.
Toegang op vertoon van QR-code en ID.
Was het maar weer gewoon!

Een expositie van fotograaf Eric Bolhoven
die op zoek ging naar beelden van de afgelopen anderhalf jaar die ons bij zullen
blijven. Mondkapjes, 1,5 meter stickers
en zeeppompje, ze zijn helaas nog niet
weg. Zijn werk hangt in de gangen van
het Huis van de Wijk. Ook buurtbewoners hebben gereageerd. De impressies
van Rien Vriends en Ferry Wienneke zijn
te zien in het café van het Huis.
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert
Wanneer: de hele maand december; u
bent welkom op elke werkdag tussen
11.00 en 17.00 uur.

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

Inloop ‘De Buurvrouw’
11.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners uit
Buitenveldert ongeacht leeftijd. Op donderdag kunt u zonder afspraak
bij ons kunt langskomen voor een bakje koffie, een eenvoudige lunch of
een kopje thee. U kunt een uurtje komen, maar ook gezellig de hele dag
bij ons doorbrengen. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea staan
garant voor gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze serveren ook
lekkere koffie. Deelname is gratis.

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

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 iets langer duren)
Kantoor WOCB: info@hvdwbuitenveldert.nl,
www.hvdwbuitenveldert.nl.

AGENDA DECEMBER
Het café is elke week open van maandag t/m vrijdag
van 11:00 tot 17:00 uur.
Deze agenda is onder voorbehoud.
Nieuwe maatregelen vanuit de Rijksoverheid kunnen leiden
tot wijzigingen

Maandag
Fotogroep op 13 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
13.00-14.30 uur. Info: Jan van Spijker, tel. 020-6158584.
Engelse les
15.30-17.00 uur. Info: justinakiss@icloud.com of tel. 06-45954667.
Zumba voor iedereen
19.30-20.30 uur. Info: Joany, tel. 06-28757800
of jobodywork@hotmail.com.

Dinsdag
Qi Gong
Elke dinsdag 11.15-12.15 en 12.15-13.15 Kosten: eigen bijdrage
6,50 per maand, proefles is gratis. Langzame bewegingen, in
combinatie met adem, klank en visualisatie en het bewust sturen
van aandacht. Aanmelden via MBvO: mail aan mbvo_amsterdam@
hotmail.com, tel. 020-8861070. Of u meldt zich bij aanvang les bij
de docent.
Juridisch spreekuur op 14 december
19.30-21.30 uur. Gratis inloop voor info en advies over o.a. arbeidsrecht, consumentenrecht en ondernemingsrecht. Info: 020-644 99 36
of info@hvdwbuitenveldert.nl.

De Gezonde Hap
11.00-13.00 uur. Info: Renee Adelmeijer: 06-12097336 of
r.adelmeijer@actenz.nl.
Inloop ‘De Buurvrouw’
11.15–12.45 uur en 13.15–14.45 uur. Ongedwongen samenzijn voor
alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht leeftijd. Op dinsdag werkt
de Inloop De Buurvrouw met bezoek op afspraak. Geeft u zich op
via: 06 -151 660 36. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea staan
garant voor gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze serveren ook
lekkere koffie. Deelname is gratis.
Financieel Café Puur Zuid
14:00-15:30 uur. Inloop. Info: 020-2359120 of schuldhulpverlening@
puurzuid.nl.
Jazz Dans voor iedereen
20.00-21.00 uur. Info: Truus Engels, tel. 020-616 26 97 of jazz13@gmail com.
Zangkoor Magna Voce
20.00-22.00 uur. Entree: € 22,-- per maand. Aanmelden en
info: 020 – 6449936.

Bridge
12.30-16.00 uur. Aanmelden voor 11.00 uur per mail: joostlenz39@
gmail.com of via 06-24689936.
Tekenen/schilderen met Lydia Bakker
13.00-15.30 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.

Woensdag

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

Buurtrestaurant op 1 en 15 december
17.30-19.00 uur. Inloop vanaf 16.30 uur en nazit in het café.
Kosten: € 8. Info/reserveren bij Sonja: (op dinsdag) 020-646 34 64.

Zenmeditatie
19.30 – 21.15 uur. Info en aanmelden: Bas van Dijk via 06-40737471 of
www.zenbuitenveldert.com.

Culturele Uitgaansclub op 1 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. Entree: lidmaatschap van de Culturele Uitgaansclub
is gratis en vanaf 55 jaar. Info: willydeweerd@live.nl.
Cursus Gitaarlessen op 8 en 22 december
19.00-20.30 uur. Cursussen beginnen bij voldoende aanmeldingen. Instromen is altijd mogelijk. Kosten: € 25,-- voor 4 lessen van 1 uur, incl.
materiaal. Info en/of aanmelden: Ron Riedijk, mail rriedijk@hotmail.
com of tel. 06-20 17 0194, of Huis van de Wijk: tel. 020 – 644 99 36.
Kerstkitschkunstkafé op 15 december
19.00 uur tot ca. 21.30 uur. Traditiegetrouw door Kunstgroep Buitenveldert georganiseerd, met o.a. muziek, het kerstverhaal, hapjes en
drankjes, en veiling van een aantal kunstwerken. De maatregelen van
het Huis van de Wijk worden opgevolgd. Zie ook informatie elders in
deze wijkkrant.
Open Atelier van het Nieuwe Lokaal
9.30 -12.30 uur. Info: 06-20 31 79 09, atelier@hetnieuwelokaal.nl
of www.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.
Inloop ‘De Buurvrouw’
11.15–12.45 uur en 13.15–14.45 uur. Ongedwongen samenzijn voor
alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht leeftijd. Op woensdag werkt
de Inloop De Buurvrouw met bezoek op afspraak. Geeft u zich op
via: 06 -151 660 36. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea staan
garant voor gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze serveren ook
lekkere koffie. Deelname is gratis.
Bridge
12.30-16.00 uur. Aanmelden voor 11.00 uur per mail: mauricedmetz@
gmail.com of op 06-53265869.

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

Vrijdag
Mini-Show 'Muzikale Kerstmix met Wim' op 17 december
16.00-18.00 uur. Met zang door Wim Karmelk en lekkere gerechtjes
door de vrijwilligers van het Huis van de Wijk geserveerd. Kosten: € 5,(graag gepast). Aanmelden via mail aan: mail@hvdwbuitenveldert.nl of
tel. 020 – 644 99 36. Toegang op vertoon van QR-code en ID.
Het Palet, Aquarel en Gouache
10.30 – 12.30 uur. Inloop. Info: basiajedska@gmail.com.
Bridge
12.00-15.30 uur. Aanmelden voor 10.30 uur per mail: hansllissauer@
gmail.com of 06-53942925.
Sportclub I.O.S. ‘Iets Oudere Sporter’
15.30-16.30 uur. 11 Actieve iets oudere sporters zoeken nieuwe leden v/m 55+ voor conditietraining en badminton, voor ca. 1,60 per keer.
Aanmelden of Info: erik.neuteboom@gmail.com of 0633795733.

Zaterdag
Het Repair Café Buitenveldert op 11 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 Café doen. Info: repaircafebuitenveldert@gmail.com of Huis
van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36.
HET REPAIR CAFÉ ZOEKT NOG EEN HANDIGE VRIJWILLIGER MET
EEN SET GEREEDSCHAP DIE HET TEAM WIL KOMEN VERSTERKEN.

Zondag
Toekomstmuziek: Liron Strijkkwartet op 12 december
Aanvang 12.00 uur; welkom tussen 11.30 en 11.45 uur. Het kwartet
wordt gevormd door vier jonge musici uit Italië, Frankrijk, Portugal en
Slovenië. Entree: 7,50 euro (gepast). Van belang: QR-code, legitimatie,
mondkapje in de gangen (tijdens het concert mag het af). Zie tevens de
informatie elders in deze wijkkrant.

DAGELIJKS
Expositie 'En nu weer gewoon graag!' t/m december
Eric Bolhoven toont representatieve beelden van de afgelopen anderhalf
jaar.
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Zuidas in Pakhuis de Zwijger
Cisca Griffioen

In dit culturele centrum worden veel
interessante activiteiten georganiseerd. Vrij onverwacht werd op 28
oktober een bijeenkomst: Zuidas
in Bloei georganiseerd en op 8 november: Gespot op Zuidas. De programma’s vertoonden een soortgelijke opbouw. Onder voorzitterschap
van Susanne Heering werd een uur
besteed aan voordrachten en vraaggesprekken, waarna de weinige aanwezigen in de zaal nog een half uur
konden discussiëren met de sprekers.
Het waren hybride bijeenkomsten,
zodat de thuisblijvers het eerste uur
ook online konden volgen en via de
chat vragen konden stellen, maar ze
misten de vragen en de discussie in de
zaal. Het online gedeelte is opgenomen en kunt u terugkijken via https://
dezwijger.nl
Zuidas in Bloei
Naast een overzicht van de ontwikke-

foto: Pakhuis De Zwijger

Pakhuis de Zwijger ligt aan de Piet
Heinkade, dus een flink stuk van
Zuidas.

Susanne Heering in gesprek met directeur Zuidas David van Traa

lingen op Zuidas door David van Traa,
directeur Zuidas, kwam de toekomst
van Station Zuid en omgeving aan de
orde. Het lijkt er nu toch wel op dat
het 5e en 6e spoor aangelegd zullen
worden. Dat is ook noodzakelijk om
de internationale treinen en zeker de
Eurostar met zijn eigen douaneafdeling, te kunnen laten rijden. Het gaat
allemaal nog lang duren. Op kortere
termijn worden plannen gemaakt voor

OBA Next. De bedoeling is dat dit gebouw een soort clubhuis wordt voor
de buurt en de bezoekers waar allerlei
activiteiten mogelijk zijn. Hiervoor
worden in 2022 plannen gemaakt en
worden ook architecten bij het ontwerp betrokken. De VU is bezig om
de campus een meer open karakter
te geven met kleinere gebouwen en
samenwerking in de omgeving, zodat
ook de VU een stuk stad wordt.

Stichting Het Momentum
Sylvia Eickholt

het Kenniskwartier Noord en Crossover in de kop Zuidas. Voor Puls en
Crossover zijn helaas dove gevels nodig tegen de geluidsoverlast van het
verkeer. Interessant was vooral ook
de bijdrage van Paul Riemens van de
RAI. De RAI wil in Amsterdam blijven
en minder met de rug naar de omgeving gaan staan dan nu het geval is.
Het fietspad over het terrein waarvoor
nogal wat strijd geleverd is, wordt nu
beschouwd als een aanwinst. Er zijn
ambitieuze plannen om de openbare
ruimten rond de hallen niet langer te
belasten met vrachtauto’s, maar het
vrachtverkeer vanaf de A10 onder de
Parkhal en Strand Zuid door te leiden en daar de vracht af te handelen.
Voor de vrijkomende ruimten worden
scenario’s ontwikkeld. Woningen zijn
niet uitgesloten, maar het hele terrein
moet een positieve bijdrage leveren
aan de stad. Er moeten dus geen woningen gebouwd worden waarin niemand wil wonen.

Gespot op Zuidas
Op deze avond kwamen in hoog tempo architecten aan het woord van de
in aanbouw zijnde gebouwen. Valley
is bijna klaar, Puls ligt langs de A10 in

Concluderend kunnen we zeggen dat
er nog genoeg ambitieuze plannen
voor Zuidas zijn, waaraan bewoners
een bijdrage kunnen en moeten leveren om het tot een succes te maken.

Zone2Source

"Wat ik mooi vind aan Het Momentum is dat ze de vrijwilligers
ook een scholing bieden waarin
uitleg wordt gegeven over dementie
en hoe om te gaan met het daaruit
voorkomend gedrag. Je krijgt dus
getrainde vrijwilligers en ze zoeken
naar een perfecte match tussen de
vrijwilliger en de persoon met dementie en dat maakt de kans op
positieve interacties wel heel groot".

"Kunnen jullie mijn moeder bezoeken in het verpleeghuis?"
Het was een dringende vraag uit Israël, die Stichting Het Momentum
een jaar geleden ontving van Patrick,
zoon van mevrouw Erna Harlaar-Asman. Omdat veel kinderen van bewoners van zorgcentrum Beth Shalom
in Buitenveldert Amsterdam in Israël
wonen, is bezoek schaars. Deze vraag
sprak Sylvia Eickholt, oprichter van
Stichting Het Momentum, direct aan.
"Ons vrijwilligerscollectief is in 2018
ontstaan in de huiskamer van het verpleeghuis waar mijn moeder woonde.
Als mantelzorger zag ik steeds weer de
behoefte van veel bewoners aan meer
persoonlijk bezoek, meer afleiding op
maat. Het Momentum zoekt nu samen met zorgcentrum Beth Shalom
naar geschikte vrijwilligers, die zich
een uurtje per week inzetten voor een

Daarna kwam het accent te liggen
op wonen. Woonstichting de Key is
sterk betrokken bij de sociale woningbouw in Zuidas. Die komt in de
Fred Roeskestraat op het terrein van
de internationale school, maar ook in
kop Zuidas worden woningen van de
Key gebouwd. Hans Wamsteeker,
voorzitter van de Werkgroep ouderenvriendelijk Buitenveldert en eindredacteur van onze wijkkrant pleitte
gloedvol voor geclusterde ouderenhuisvesting in het gebied Buitenveldert/Zuidas. Veel ouderen wonen in
een te groot huis, maar als er geen
aantrekkelijk alternatief in de buurt
is willen ze natuurlijk niet verhuizen.
Er moeten dus behalve woningen
ook voorzieningen dichtbij zijn. En
intergenerationele contactmogelijkheden zijn de toekomst voor jong
en oud. Voor dit doel lijkt Ravel beter geschikt dan het Kenniskwartier
Noord. Maar daar is nog geen besluit
over genomen.

Meike Smits, specialist ouderengeneeskunde Anna Ouderenzorg, Geldrop-Mierlo, Heeze.
'eigen' bewoner. Iedereen boven de
18 met empathie en geduld en die een
uurtje per week tijd heeft, kan zich
hiervoor aanmelden op info@hetmomentum.nl. De vrijwilligers krijgen
een korte opleiding en een professionele begeleiding. De match gebeurt op
basis van de individuele zorgvraag en
gedeelde interesses.

OPSTELLINGEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Zorgcentrum Beth Shalom, met Joodse identiteit, heeft veel aandacht voor
Joodse feestdagen en tradities. Tegelijkertijd respecteert men de afkomst en
levensbeschouwelijke overtuiging van
elke bewoner. Mensen met of zonder
Joodse identiteit, iedereen die een
uurtje per week iets leuks wil doen
met iemand met dementie is welkom," aldus Marion Hoitink, locatiemanager.
Informatie-avond
Op maandagavond 10 januari 2022
verzorgt Het Momentum een infoavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in
zorgcentrum Beth Shalom, Kastelenstraat 80 in Amsterdam, voor iedereen
die geïnteresseerd is. Aanmelden kan
vanaf nu via info@hetmomentum.nl.
Meer info op www.hetmomentum.
nl/zorginstellingen. Uiteraard worden de coronaregels van dat moment
gevolgd en deelnemers tijdig geïnformeerd over een eventuele wijziging
van plannen.

Kebun Sejarah bij Zone2Source,
laatste kans en gratis boekje
Tropische gewassen, kassen en tekeningen van tien Indonesische kunstenaars zijn tot zondag 28 november te
zien in Zone2Source in het Amstelpark. In Kebun Sejarah / Garden of
History brengt kunstenaar Kevin van
Braak de migratiegeschiedenis van
planten en mensen samen en toont
zowel de pracht en de culinaire belang
van de gewassen als de eraan verbonden koloniale geschiedenis en verhalen over slavernij en onderdrukking.
Op vrijdag, zaterdag en zondag van
13.00 - 17.00 (t/m 28 november). Bezoekers krijgen een gratis boekje mee
over de tentoonstelling en de achterliggende verhalen. En op laatste dag
een koffieproeverij vanaf 15.00 uur.
Ecognosis lichtprojectie bij Zone2Source Amstelpark
Ecognosis N52°19’42 E4°53’34 is een
interactieve projectie van BetweenTwoHands die van buitenaf in het
Glazen Huis van Zone2Source in het
Amstelpark, te zien zal zijn van 12
december 2021 - 16 januari 2022. De

kunstenaars bouwen in het Glazen
Huis van Zone2Source een woonkamer van tweedimensionale meubels
waarop stop-motion animaties van
planten, insecten en microben worden geprojecteerd. Langzaam nemen
de planten en insecten de menselijke
leefomgeving over. Specifieke planten en insecten uit het Amstelpark
worden geprojecteerd. De kunstenaars Erin Tjin A Ton en Gosia Kaczmarek willen voelbaar maken hoe de
mens invloed uitoefent op de natuur.
Ecognosis verbeeldt hoe een wereld
zonder de mens eruit zou zien. Zij
wijzen op de schoonheid en intelligentie van de natuur en moedigen
aan de natuur te koesteren in plaats
van te vernietigen.
Rondleiding Zone2Source en Amstelpark
Net als iedere tweede zondag van de
maand geeft Zone2Source op zondag 12 december om 12.00 een gratis
rondleiding door de huidige tentoonstelling Ecognosis en een tour langs
alle nieuwe buitenwerken in het
park. Aanmelden via communicatie@
zone2source.net
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In Beeld

Margot Taal, vrijwilligster voor de rubriek In Beeld
heeft ze wel. Met de lockdown telefoneerde ze, maar veel activiteiten
waren toen stilgevallen. Gelukkig
niet allemaal, in het afgelopen jaar
heeft ze vrijwilligers geïnterviewd
bij bijvoorbeeld Vreugdehof, de
Bridgeclub Buitenveldert, de Hortus
Botanicus en de Merkelbachschool.
“Daar werkten sommige vrijwilligers toen gewoon door.”

Margot Taal
Dat we bij In Beeld zoveel witte
koppen aantreffen, is eigenlijk
niet representatief, bekent Margot
Taal, grijs haar, tegen het witte
aan. Zo om en nabij de helft van
de Nederlanders tussen de 13 en
75 jaar levert gratis en voor niets
- een magere onkostenvergoeding
hooguit- werk voor verenigingen,
instellingen en organisaties. De
jongere garde naast hun gewone
werk, ouderen na hun werkend
leven. Naast haar nieuwe rubriek
Ik zie, ik zie… bestaat Margot’s
vrijwilligerswerk uit het schrijven
van In Beeld voor de Wijkkrant.
“Er komt veel meer bij kijken dan
vragen stellen en schrijven,” zegt
ze, al doet ze dat het liefst.
Binnen en buiten het Huis van
de Wijk
Kan ze altijd gemakkelijk iemand
vinden? Een gevoelige vraag. Margot put graag uit de pool van het
Huis van de Wijk. Maar dat is een
pietsie eenzijdig, vindt ze, alsof alleen daar vrijwilligerswerk wordt
gedaan. Daarbuiten is het niet echt
eenvoudig om aan contacten te komen. Ze loopt eens binnen bij een

Margot Taal

organisatie, vraagt aan de balie of
er misschien vrijwilligers werken,
vraagt naar de coördinator. Ja, ja, lef

Rijkgeschakeerd palet
De afgelopen maand verliep Margot’s zoektocht naar kandidaten
moeizaam. Voor het novembernummer had de woongroep voor
ouderen in onze wijk een leuk
stukje ingestuurd. Kat in ’t bakkie, dacht ze, daar ga ik een vrijwilliger vragen wat die zoal regelt
en organiseert. Er rolt altijd wel
een leuke anekdote uit, leert haar
ervaring. Maar nee, men meende
daar dat hun soort werk niet valt
onder het vrijwilligerswerk dat in
het algemeen door mensen wordt
gedaan. “Jammer natuurlijk,”
vindt Margot. Juist wanneer het
niet algemeen is, ziet de wijkkrantlezer wat voor rijkgeschakeerd palet het vrijwilligerswerk
vormt. Goed voorbeeld doet goed
volgen. “Misschien kan ik ze later
nog overtuigen,” zegt ze hoopvol.

Van Mini naar Mokum bus

Zoektocht
Op de korte termijn informeerde
ze naar een interessante vrijwilliger van wie jammer genoeg de
contactgegevens zoek waren.
“Gelukkig had ik nog iemand
achter de hand,” zegt Margot.
“De onbekende beheerder van
een openbaar boekenkastje uit
het oktobernummer. De gebiedsmakelaar bleek te weten wie dat
was.” Is die het toen geworden?
Helaas blijft die persoon liever
anoniem. Dus: “nee.”
Rijden in een wagentje
“Die anonimiteit is wel een dingetje,” zegt Margot. “Voor mij
geldt dat ook een beetje. Bij wat
spontanere wijkinterviews heeft
het voordelen om in de schaduw
te blijven. Anders ziet men je al
van verre aankomen. Terwijl ik
ook maar gewoon een wijkbewoonster ben.”
Sinds een halfjaar trouwens oma.
Ook dat levert Margot vrijwilligerswerk op: wagentje rijden,
poepluier verschonen, liedjes
zingen, van vroeger. “Minstens
zo leuk als het afnemen van interviews en erover schrijven,”
vindt ze.

december 2021

Boodschappenhulp vragen of
geven
Voor ouderen en kwetsbaren is het
moeilijker om in de Corona-tijd
boodschappen te doen.
Heeft u hulp nodig? Bel dan: 020644 40 44.
Wilt u af en toe een boodschap
doen voor een buurtgenoot? Bel
dan: 020-6447113 en meldt u aan
als vrijwilliger bij de Algemene
Hulpdienst Buitenveldert.
De Hulpdienst is gesloten van 27 tot
en met 31 december. Vanaf 3 januari
2022 zijn we u graag weer van dienst.
Voor hulpvragen die in die periode vallen kunt u een aanvraag doen tot 21
december, dan hebben we nog even
tijd om een beschikbare vrijwilliger te
zoeken.Tel.nr. 020-644 40 44 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 9.3012.30 uur. Bel voor meer informatie
naar coördinator Marianne of Pauline
020-6447113. Of mail coordinator@
hulpdienstbuitenveldert.nl.
WIJ WENSEN U PRETTIGE
FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2022.
Laten we vooral naar elkaar om
blijven kijken.

De Groengrijsbus

Amsterdam die grote stad…
…is gebouwd op palen. U kent het
liedje vast nog. Inmiddels is Amsterdam aan alle kanten uitgedijd. Hoog
tijd om de komende maanden eens
met de bus langs al die wijken te rijden die er de laatste jaren zijn bijgebouwd. Natuurlijk met een tussenstop
voor koffie met gebak of een kleine
lunch! We verzamelen om 10.00 uur
in het café van het Huis van de Wijk.
De mensen voor wie dat te bezwaarlijk is, halen we tussen 10.30 en 11.00
uur thuis op. Vervolgens maken we
een rondrit door een nieuw deel van
Amsterdam en strijken we rond 12.45
uur neer in een gezellig tentje. Na een
uurtje rijden we weer op huis aan.

Donderdag 16 december bezoeken
we Nieuw West en omstreken. Als
het lukt gaan we in tuincentrum Osdorp iets gebruiken. Daar heeft u ook
tijd om iets gezelligs voor de feestdagen uit te zoeken.
Aanmelden voor deze aflevering bij
Pauline: 06 – 151 660 36: op dinsdag

t/m donderdag van 9:45 tot 10:45 uur.
Let op! u kunt alleen mee als u in het
bezit bent van een QR-code, die u
toegang verschaft tot een horeca gelegenheid. Eigen bijdrage: € 5,00; versnaperingen voor eigen rekening.
Dragen van een mondkapje is waarschijnlijk verplicht.

A.J. Ernststraat 731

foto: Istockphoto

Een chauffeur voor de minibus is er
nog steeds niet, maar we gaan wel
degelijk op pad. Voorlopig elke 3e
donderdag in de maand!

Donderdag 23 december a.s. rijdt
de Groengrijs bus naar Oberhausen, een van de populairste Duitse
kerstmarkten.
Kerstversiering, kaarsen, lichtjes, mi-

Tel: 020 - 644 10 61

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

ni-kersttaferelen, alles is er om van
uw huis een echt kersthuis te maken.
Ook vindt u hier cadeaus voor jong
en oud. De kerstmarkt grenst aan het
immens grote winkelcentrum CentrO met meer dan 250 winkels, waar
het goed kerstinkopen doen is. Alle
bekende merken op het gebied van
kleding voor jong en oud, sport, meubelen, levensmiddelen, verlichting,
woonaccessoires, speelgoed, delicatessen etc. zijn er vertegenwoordigd.
Neem tussen het winkelen door tijd
om te genieten van curryworst, lebkuchen, reibekuchen en prezel (pretzel),
glühwein en andere warme drankjes.
Prijs: € 16,50 bij minimaal 40 deelnemers, € 18,50 bij minimaal 35 deelnemers. Voor informatie:
https://groengrijs.com/tochten-in-deplanning. Of neem contact op via de
voicemail van 06-45729511. Vermeld
duidelijk naam, telefoonnummer,
naam dagtocht.

