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We zitten alweer in de donkere da-
gen. Wij krijgen meer meldingen van 
woninginbraken. De meeste woning-
inbraken vonden plaats via de ach-
terzijde van de woning, waarbij een 
raam werd geforceerd. Dit geeft naast 
materiële schade ook angst en onze-
kerheid. Daarom geven wij u wat tips:
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk 

op ramen en deuren.
• Doe de deuren en ramen op slot. 

Ook al bent u maar even weg.
• Laat uw verlichting aan, ook als u 

er niet bent.
• Haal mensen uit de anonimiteit 

door hen op straat te groeten, oog-
contact te maken, aan te spreken 
en te luisteren.

• Bel bij verdachte situaties 112.
• Meld aan bij burgernet via www.

burgernet.nl of de burgernetapp.
Uit een enquête is gebleken dat de 
politie niet altijd gebeld wordt. Doe 
dit voortaan toch!

Bankzitten 

Buiten is het koud en guur, de regen slaat 

tegen de ramen en de wind guurt om het 

huis. Vriend en ik zitten op de bank, een 

plek waar we met kerst voortdurend zit-

ten en kijken naar Dickens Christmas 

Carol. Ergens middenin, op het moment 

dat het eerste spook zich aankondigt in 

Scrooge’s nachtmerrie gaat de bel: de be-

zorger van de lunch. Druipnat staat hij 

in de deur. Gedachtig aan Scrooge bied 

ik hem een glas warme wijn aan dat hij 

afwimpelt. ‘Ben je mal?’ vraagt vriend, 

‘zomaar iemand binnen uitnodigen. Hij 

kan wel besmettelijk zijn.’

We zijgen weer neer op de bank, knabbe-

len van de lunch, drinken bisschopswijn 

en kijken de film uit. Ik stel een wande-

ling voor want het is droog en er schijnt 

ineens iets van licht door de donkere 

wolken. Vriend vindt de bank eigenlijk 

wel prima maar gaat toch mee.

Na tien minuten wordt het aardedonker 

en begint het te plenzen. Onder het afdak 

van een winkelgalerij staan we te rillen 

in de wind die regenvlagen naar ons 

toestuurt. We verlangen naar de bank 

met dekentje, versnaperingen en warme 

wijn. Thuisgekomen en afgedroogd zak-

ken we neer op de bank en zappen ver-

veeld op netflix. We hebben uit noodzaak 

zoveel series bekeken dat het tijd wordt 

voor een boek.

Als u deze column leest is het februari. 

Misschien zijn we uit lockdown en mo-

gen we van de bank af. Zolang nog niet 

iedereen gevaccineerd is zal dat zal nog 

wel even duren, maar het allerbelang-

rijkste is dat we gezond zijn en blijven. 

Dat wens ik u van harte toe.

Julia

COLUMN

Voor het programma van:

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

Woninginbraken

Voor de ouderen eerst is niet gekozen

Ik spreek met Prof. Cees Hertogh, 
hoogleraar ouderengeneeskunde 
aan de VU, lid van het OMT en 
werkzaam voor het RIVM, over het 
vaccinatiebeleid.

Kwetsbare ouderen eerst
Het gaat niet goed met het vaccine-
ren, zegt hij. Het vaccineren van de 
kwetsbare ouderen loopt vertraging 
op. Zij zijn niet optimaal beschermd. 
De mensen die de grootste klap-
pen krijgen verdienen het eerst be-
schermd te worden. De vaccins Pfizer 
en Moderna doen het heel goed bij 
ouderen dus die moeten met voor-
rang bij ouderen worden toegediend. 
Maar er zijn allerlei logistieke proble-
men en er is te weinig geleverd. 
Er is genoeg Pfizer voor de verpleeg-
huizen. Er moet voldoende Moderna 
komen voor de zelfstandig wonende 
ouderen, deels via de GGD en deels 
via de huisartsen, maar er is niet ge-
noeg.

Kost dat levens?
Dat weten we niet. Sowieso duurt het 
een aantal weken voordat het vaccin 
zijn volle werking heeft dus je hebt 
niet meteen na het inenten al be-
scherming. Na de eerste inententing 
moet de tweede volgen om je opti-
maal te beschermen. Door het uitstel 
gaat het mogelijk levens kosten. We 
hebben vertraging ten opzichte van 
hoe het in andere landen gaat. Het 
vervelende is dat degenen die het be-

leid moeten maken dat niet in onder-
linge saamhorigheid doen. Diederik 
Gommers die voor zijn eigen sector 
pleit. Dat heet voordringen. Het staat 
in schril contrast met wat wij in het 
OMT en de Gezondheidsraad hebben 
afgesproken.

Het gaat mis
De organisatie is er niet op toegerust 
en het gaat aan alle kanten mis. De 
koers verandert steeds. Er zijn ook zo 
veel factoren bij dit proces betrokken, 
huisartsen, RIVM, het ministerie van 
VWS, dat niet is toegerust om zo’n 

Hans Wamsteeker

grootschalige actie voor te bereiden, 
de GGD’en waar jarenlang op bezui-
nigd is, de veldpartijen en dan is er 
nog de wet- en regelgeving die snel-
heid in de weg staat. Het lijkt er soms 
op dat er te veel mensen zijn die zich 
met het beleid bemoeien. 
Dan zijn er de logistieke problemen. 
Verpleeghuizen kunnen niet tot min 
73 graden koelen, de verpakking gaat 
per duizend en als je ze niet gebruikt 
zijn de vaccins meteen waardeloos. 
De organisatorische en logistieke 
problemen oplossen is al ingewik-
keld maar we hebben nu ook de 

schaarste en de slechte planbaarheid 
van de toediening. Ik zou niet graag 
in de schoenen van dit kabinet staan, 
merkt hij op.

Verpleeghuizen
In de verpleeghuizen zijn nog heel 
veel besmettingen maar het zijn er 
minder dan in de eerste golf. We ken-
nen het aantal patiënten alleen door-
dat we ze testen. Nu we veel meer 
testen hebben we dus veel meer pa-
tiënten. Maar relatief minder dan in 
de eerste golf. 
We kunnen het ziektebeeld wat beter 
controleren maar er is nog steeds veel 
sterfte. Er zijn nog steeds veel uitbra-
ken waardoor het personeel het water 
tot aan de lippen staat. Er zijn zelfs or-
ganisaties die het leger hebben moe-
ten inzetten.

Mensen met dementie
Cees Hertogh heeft begin december 
al bij VWS aangegeven dat het nodig 
was meteen in gesprek te gaan met 
de vertegenwoordigers van mensen 
met dementie om toestemming voor 
vaccinatie rond te krijgen. Daar is 
niet voor gekozen. Men wil dat voor 
elk vaccin specifiek doen omdat elk 
vaccin zijn eigen bijwerkingen heeft. 
Maar mensen moeten in algemene 
zin tijdig nadenken over hun vac-
cinatiebereidheid zodat je in tweede 
instantie gericht naar de mensen kan 
die bereidheid hebben aangegeven. 
Dat geeft snelheid. Het is allemaal 
niet op orde. Als eerst in maart alle 
ouderen twee maal zijn geprikt dan 
zie je effecten in april. Dat is erg laat.

Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg aan de VU

Weten wie uw wijkagent is? Kijk op www.politie.nl
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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 23 februari 2021. 

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 
5 februari 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.

Kerstbomen
Wat een plezier heeft iedereen gehad 
van zijn kerstbomen, tenminste dat 
mag ik toch hopen. Want na afloop 
gaan die zelfde bomen rücksichtslos  
de straat op en kijk, zie het resultaat.

Reeds 4/1 gemeld, 5/1 weer telefonisch 
gemeld. Antwoord het wordt opgehaald 
voor 1 februari
Kans op brand stichten rijkelijk aanwezig
kans om te vallen voor ouderen groot
kans op ongedierte groot

Ingezonden berichten

klacht nr. :lever u kerstboom in:
757890
757894
Containers zijn onbruikbaar geworden
we vallen op de stoep 
auto bijna niet meer toegankelijk
vuilniszakken slingeren rond
Dit kan toch niet de bedoeling zijn in 
nette Buitenveldert
Gabrie van Straten

Reactie op W column
Julia wordt bedankt voor haar cynische 
commentaar op één oudere man, op 
de voorpagina van uw Wijkkrant. Ik 
voel me aangesproken, want ik behoor 
tot die grote groep ouderen die Buiten-
veldert hebben gemaakt tot de rustige, 
prettige en ook interessante wijk die 
het nu is! Er zullen altijd uitzonderin-
gen blijven, niet iedere Senior is alert 
op z’n omgeving. Het ’groeiproces’ van 
ouder worden gaat ook dan gepaard 
met nieuwe ontdekkingen, zowel van 
jezelf als van je omgeving. Ook een 
proces van langzamer, behoedzamer 
worden! Een permanente flexibiliteit 
is nodig om bij te blijven met de snelle 
tijd van vandaag. Dat vergaat de een 
beter dan de ander! Maar dat is ver-
schillend bij elk individu. Ook bij de 
jonge generaties! Met dit in gedachten 
mag niemand een ander kwalijk ne-
men als hij anders reageert dan je zelf 
zou willen. Het vraagt begrip en ver-
draagzaamheid en dat is steeds minder 
aanwezig, vooral bij de jongeren! Alles 
moet steeds sneller, vlug-vlug, geen 

Gratis training ‘Werk en 
mantelzorg combineren’
Mantelzorgers die een baan com-
bineren met zorgtaken kunnen op 
30 januari gratis (waarschijnlijk via 
Zoom) deelnemen aan een nieuwe 
training ‘Werk en mantelzorg com-
bineren’ van Markant.

De combinatie van werken en zorg-
taken kan zwaar en lastig zijn. In de 
training krijgt u concrete handvat-
ten en tips om hierin een goede ba-
lans te vinden en u ontmoet anderen 
die in dezelfde situatie zitten. 

Wat leert u?
• Wat bespreek je met je collega’s 

en leidinggevende?
• Hoe krijg en houd je de regie?
• Hoe zorg je voor meer energie?
• Grenzen stellen,  

hoe ga je ermee om?

Wanneer en waar 
Datum: zaterdag 30 januari 2021 van 
9.30 – 16.30 uur 
Locatie: Markant (www.markant.org)  
centrum voor mantelzorg, Zwanen-
burgwal 206, 1011 JH Amsterdam 
(coronaproof)
Gratis, inclusief lunch
Indien online: twee bijeenkomsten 
van twee uur, op 30 januari en 6 fe-
bruari 2021

Aanmelden; centrum voor mantel-
zorg  020 886 88 00/ info@markant.org 
o.v.v. Training ‘Werk en mantelzorg’, 
uw naam en uw telefoonnummer.

tijd en geduld voor de ander, geen aan-
dacht. Ik – ik, en nog eens ik! Hoog tijd 
dat ook jongeren tot het besef komen 
dat eens als ze over die hobbel van hun 
beste jaren heen zijn de reflectie komt, 
van oh ja, zo kan het ook. Het kweekt 

In het vroege voorjaar van 2020 ge-
beurde wat slechts weinigen had-
den verwacht; Nederland werd ge-
troffen door een pandemie.

Het Huis van de Wijk Buitenveldert 
kreeg te maken met strenge maatre-
gelen, waardoor vrijwel alle activitei-
ten aan banden werden gelegd. Het 
sociale leven werd afstandelijk en 
verschoof naar de media. Maar ge-
lukkig daalde eind mei het aantal be-
smettingen snel, dus werd het devies 
‘nog even volhouden’. Jerry Straub, 
voorzitter van het bestuur, herinnert 
zich die periode goed. Toen het Huis 
een tijd dicht was stuurde het perso-
neel alle vrijwilligers een kaartje met 
de woorden ‘Hou vol’ en liet op een 
zonnige dag muziekartiesten kris 
kras door de buurt rijden. Dat bleek 
een doorslaand succes; applaus vanaf 
balkons met buren die daar stonden 
te praten zonder angst voor besmet-
ting. Jerry vindt achteraf dat hij mu-
sici nog meer ritten had moeten laten 
maken, maar in juni dacht hij dat het 
over was, net als iedereen, uitgezon-
derd virologen. 

In de periode daarna werden de 
beperkingen nog strenger. Het be-
tekende dat juist toen welzijn meer 
nodig was dan ooit de organisaties 
het moesten laten afweten. Toch 
bleef de kern actief, al was het maar 
om plannen te maken voor het nieu-
we normaal. Want er moest worden 
nagedacht over de vraag wat zou zijn 
veranderd als iedereen was gevacci-
neerd. De medewerkers en vrijwil-
ligers van het Huis van de Wijk zijn 

Liever bij elkaar!

daar nu nog steeds mee bezig. Het 
eerste resultaat was: contact hou-
den. Er werd intensief gebeld om te 
horen hoe het met de mensen ging. 
Het Huis wil contactcentrum zijn en 
daarvoor is een community nodig 
van bewoners, vrijwilligers, organi-
satoren en lokale ondernemers. Door 
die kruisbestuiving kan het Huis in 
moeilijke tijden een vangnet zijn, en 
als het goed gaat een plezier molen. 
Jerry denkt aan meer klassieke mu-
ziek, theater en verrassende voor-
stellingen. Hij is trots op het project 
‘buurvrouw’ dat gericht is op kwets-
bare ouderen en waar je in een huis-
kamer een kopje koffie of thee kunt 
krijgen. Dat wordt zeer gewaardeerd 

door de bezoekers en wie weet heeft 
iemand zin in een spelletje. ’Liever 
bij elkaar’ is meestal beter.

Wat 2022 brengt is nog onzeker, 
maar als de subsidies dalen, zou dat 
desastreus zijn: kwetsbare groepen 
worden nog kwetsbaarder. De buurt-
teams die via ‘Welzijn op recept’ suc-
cesvol samenwerken met huisartsen 
zullen het nog drukker krijgen. Hoe 
komt Welzijn in Buitenveldert die 
uitdagingen te boven? Ten eerste 
door meer vrijwilligers te werven 
in de groep ‘pas gepensioneerden.’ 
Een volgende stap kan zijn mensen 
te benaderen die nog werken. Hun 
levenswinst is een betere voorberei-

Ferry Wienneke  

ding op de volgende levensfase. De 
gevolgen voor de activiteiten zijn niet 
te voorspellen, maar de inzet van di-
gitale technieken, zodat eenzame be-
woners thuis van evenementen kun-
nen genieten is een serieuze optie.

Voor de tweede helft van 2021 wordt 
een hedonistische periode verwacht. 
Anders gezegd: feestvieren, maar 
hoe? Tja. Ook Millenials hebben het 
moeilijk maar ze maken er wat van en 
blijven mooie dingen doen. Dat geldt 
ook voor de ouderen in Buitenveldert 
met of zonder hulp van ons. Wat gaat 
het worden, omarmen of afwachten? 
Dat laatste zeker niet. Oproep van 
Jerry: ‘Kom maar met ideeën!’

Café Buitenveldert in het Huis van de Wijk

begrip, mildheid en rust, zo broodno-
dig in deze verwarrende tijd! Juist mèt 
de Senioren blijven wij in onze eigen 
omgeving Opbouwen aan een gezel-
lige buurt, en toch zeker niet Afbreken!
Els Cramer (86 jaar!) 
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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

De tien genomineerden voor de titel 
Amsterdammer van het Jaar 2020 zijn 
bekend. Net als andere jaren hebben 
Amsterdammers aan de oproep om 
kandidaten voor te dragen op grote 
schaal gehoor gegeven. Ga naar www.
amsterdammervanhetjaar.nl. Daar 
stellen de kandidaten zich voor.

De tien genomineerden zijn: 
• Jurre van de Kamp, oprichter van 

de Stichting Samen is niet alleen. 
Deze stichting helpt mensen die in 
de armoede zijn geraakt, ze worden 
met raad en daad bij gestaan.

• Kurano Bigiman, als leraar klas-
sieke talen vond hij het raar dat er 
in Zuidoost, met bijna 90.000 in-
woners, geen gymnasium was. Het 
is hem gelukt. Het Ir Lely Lyceum 
heeft een gymnasium.

• Minka Bos, van Stichting In Mijn 
Buurt/Oorlog in mijn Buurt, zorgt 
met persoonlijke gesprekken tus-
sen jong en oud voor meer begrip 
voor elkaar. 

• Mourad el Otmani, is een van de 
initiatiefnemers van het jongeren-
platform Young Amsterdam. Zij 
bieden jongeren tussen de 15 en 27 
jaar de mogelijkheden om hun ta-

lenten te ontwikkelen.
• Nicolaas Veul, zet zich in voor 

homo-acceptatie. In het bijzonder 
strijdt hij tegen de agressieve uitin-
gen waaronder veel mensen uit de 
lhbtiq+ community lijden. 

• Sabina Achterbergh behartigt al 
jaren, samen met haar man, het 
welzijn van woonwagenbewoners 
en zigeuners. 

• Sandra Ballij ziet talenten waar 
anderen beperkingen zien. Zij ont-
dekte dat veel blinden en slecht-
zienden ongewild werkeloos zijn. 
Zo startte zij de onderneming Cta-
lents. Sandra heeft een duidelijk 
doel voor ogen; werkeloosheid on-
der zintuigelijk uitgedaagden dras-
tisch te verlagen.

• Vicky van der Spoel en Lieve 
Nieuwint zijn in coronatijd een 
nieuw initiatief gestart. Zij zagen 
dat door Corona de boeren met 
grote overschotten bleven zitten, 
noodgedwongen moesten veel pro-
ducten worden vernietigd. 

• Diane Sardjoe heeft twee jaar ge-
leden Stichting Moeder is de Sleu-
tel opgezet om de hulpverlening 
voor jongeren te verbeteren door 
de moeder erin te betrekken. Toen 

haar zonen als ‘crimineel’ bestem-
peld werden, werd overspoeld met 
hulpverleners, maar de rust keerde 
lange tijd niet terug, integendeel 
zelfs. 

• Gianni da Costa, zorgt al jaren-
lang als vrijwilliger voor ongedo-
cumenteerde gezinnen. Deze Am-
sterdamse gezinnen kunnen geen 
beroep doen op voorzieningen 
omdat ze niet-legaal in Nederland 
verblijven.

Van 1 tot en met 13 februari kan er op de 
kandidaten worden gestemd via www.
amsterdammervanhetjaar.nl. Zondag 
14 februari maakt burgemeester Femke 
Halsema in het Internationaal Theater 
Amsterdam bekend wie de Amster-
dammer van het Jaar 2020 wordt. 

Tien genomineerden Amsterdammer 
van het Jaar 2020 bekend

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
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Susanne Burgers: 
‘Ik voel me hier thuis’

De nieuwe huisarts in de huisartsen-
praktijk Kastelenbuurt, collega van 
huisarts Mirjam Bookholt, is Susanne 
Burgers, 35 jaar, geboren in Leiden 
en opgegroeid in Utrecht. Zij heeft 
in Leiden geneeskunde gestudeerd. 
Bij de studiekeuze op het vwo dacht 
zij aan werken met mensen en werd 
het verpleegkunde. Maar na twee jaar 
knaagde het en ging zij geneeskunde 
studeren en heeft zij de huisartsenop-
leiding aan het AMC afgerond.

De huisarts heeft veel patiëntencon-
tact, heeft veel vrijheid en autonomie 
en is heel laagdrempelig. Zij heeft als 
huisarts drie jaar in een grote praktijk 
in Osdorp gewerkt en werd door huis-
arts De Haan benaderd toen hij met 
pensioen ging. De Haan zocht een 
Joodse opvolger. Zij heeft deze achter-
grond en past daarom geen euthana-
sie toe. Zij woont in de Rivierenbuurt 
maar door de vele contacten met fami-
lie en vrienden kent ze Buitenveldert 
goed. Ze voelt zich hier thuis, Kas-
telenstraat, de winkeltjes. Het is een 
beetje thuis komen. 
In Osdorp had ze veel patiënten met 
een moslimachtergrond. Contact heb-
ben met mensen met allerlei achter-
gronden, van iedereen de verhalen 
horen, de familie kennen, dat is inte-
ressant. Deze praktijk is kleinschalig, 
gemixt en veelzijdig, ook door het 
grote aantal expats en ouderen. 

Toekomst
Voorlopig wordt deze praktijkruimte 
zo efficiënt mogelijk gebruikt maar 
de praktijk gaat over 1,5 jaar naar een 
grotere ruimte zodat ze als team, met 
de assistentie en de praktijkonder-
steuning, bij elkaar zitten. Je spreekt 
elkaar makkelijker aan en het is gezel-
lig. Wij zijn geïnteresseerd in e-health 
en willen, ook als service, zoveel mo-
gelijk digitaal doen. 
Voorkomen dat mensen aan de tele-
foon moeten wachten. Wij willen de 
dossiers goed op orde hebben en pro-
actief zijn. 
We streven naar vooruit zien in zorg, 
anticiperen op ontregelingen, gezien 
het grote aantal oudere patiënten. 

Jan De Haan: 
‘Je moet er bijtijds bij zijn’

Jan De Haan is als huisarts begonnen 
in het dorp Koudekerke op Walcheren. 
Een plattelandspraktijk, apotheek-
houdend en met verloskunde. In die 
tijd was je als huisarts een van de no-
tabelen van het dorp. 
Als iemand 90 werd kwamen de bur-
germeester, de dominee en de dokter 
langs. Daarna heeft hij een tijd in 
de Afrikaanderbuurt in Rotterdam 
gewerkt met 90% allochtonen.  En 
nu twintig jaar in Buitenveldert op 
Brittenburg. Hij nam de praktijk van 
huisarts Portier over die met pensi-
oen ging.

Waarom Buitenveldert?
Buitenveldert was voor hem interes-
sant omdat hij een Joodse achtergrond 
heeft en deze wijk een flinke Joodse 
populatie heeft. 
Hij vindt het belangrijk dat een huis-
artsenpraktijk kleinschalig en laag-
drempelig is. Op Brittenburg kan je zo 
met je scootmobiel naar binnen rijden. 
Een huisartsenpraktijk moet huise-
lijk zijn. Het is belangrijk aandacht 
aan de mensen te kunnen geven.  

Helaas zat hij op het laatst zelf in de 
rol van patiënt want hij bleek prostaat-
kanker te hebben. Hij was er op tijd bij 
door zelf onderzoek te doen. Inmid-
dels met succes geopereerd. 

Er op tijd bij zijn.
Een groot probleem is dat niet via een 
bevolkingsonderzoek met de psa test 
wordt onderzocht. Die test kost maar 
€ 7,50. Urologen zijn daar veel te laco-
niek over. Als je er op tijd bij bent is er 
nog een hoop aan te doen.
Helaas is er door de corona geen re-
ceptie geweest maar er is door veel 
patiënten met bloemen, kaartjes enzo 
heel attent gereageerd ook al door die 
operatie natuurlijk.

Komende en gaande huisarts in Huisartsenpraktijk Kastelenbuurt

Susanne Burgers Jan De Haan
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Het compacte winkelcentrum ligt 
aan de Buitenveldertselaan, ge-
riefelijk tegenover de halte Van 
Boshuizenstraat van de Amstel-
veenlijn, waar model 15G sinds 
kort met zijn gelikte vorm de show 
steelt.

Het lijkt of hij 100 kan, maar dat is 
niet zo. De unieke opstelling van zes 
kiosken tegenover een winkelgalerij 
geeft een gevoel van geborgenheid. 
De sfeer is bijna dorps, waardoor 
veel klanten en winkeliers elkaar bij 
naam kennen. Het aanbod voor de 
dagelijkse inkopen begint hier met 
de Jumbo, terwijl de kiosken speciale 
voedselproducten verkopen. Voor-
bij het restaurant, iets noordelijker, 
is het aanbod voor elektronica en 
wooninrichting, misschien wat ge-
hinderd door een bouwplaats. 

De winkeliers bepalen zelf hun ope-
ningstijden. De naamgeving komt 
van de straat aan de achterzijde. Op 
de hoek tegenover de super is de 
laad- en los plek, waar vroeger de 
vrachtwagen stond voor het afgeven 
van klein chemisch afval. Die stond 
er slechts enkele uren per maand 
op wisselende tijden, te vinden op 
de website van de gemeente. Tegen-
woordig mogen we naar het afval-
punt Amsterdam West, zes dagen per 
week, dat dan weer wel. 

Rooswijk maakt het gezellig
Ferry Wienneke  Tijdens de lockdown waren de meeste 

winkels open, terwijl de minder ge-
lukkigen er toch iets van probeerden 
te maken. ‘Wat is er door corona veran-
derd?’ was de vraag die we stelden aan 
drie ondernemers. Dennis Stirler van 
de Amsterdamse Boekhandel meldde 
dat er meer gelezen wordt. In de herfst 
moest hij zijn literaire evenementen 
opschorten en in december tijdelijk 
sluiten. 

Zoals velen schakelde hij over op be-
zorgen. Tim de Koning van Kaashuis 
Tromp en bezig met de ondernemers-
vereniging vertelde dat mensen nu 
meer thuis genieten. Hij merkt dat 
aan de hogere omzet en de toename 
van bestellingen. Dat laatste nam zo’n Winkelcentrum Rooswijk vóór corona

Ondanks dat de Algemene Hulp-
dienst Buitenveldert (AHB) tussen 
Kerst en Nieuwjaar gesloten was, 
kon men via voicemail toch con-
tact opnemen met de instantie die 
veel mensen in de wijk bijstaat met 
raad en daad.

Ik neem telefonisch contact op via het 
vermelde telefoonnummer en word 
vriendelijk te woord gestaan door 
coördinatrice Marianne Versteeg. Op 
mijn vraag over hoe de hulpbehoe-
vende wijkbewoners en vrijwilligers 
het redden in de lockdown vanaf 15 
december antwoordt zij dat alles des-
ondanks zijn gangetje gaat. De vrij-
willigersorganisatie heeft alles mo-
menteel goed onder controle, mensen 
hebben namelijk al vanaf het begin 
van de Coronacrisis de tijd gehad om 
de nodige hulp te regelen met behulp 
van het AHB of het eigen netwerk. In 
maart was de hulpvraag van de wijk-
bewoners erg groot, maar gelukkig 
hebben zich toen ook veel vrijwilligers 
aangemeld, zodat de hulp geboden 
kon worden. Dat is goed nieuws, het 
is fijn om te horen dat er voldoende 
wordt geholpen bij klusjes, bood-
schappen, een wandeling of vervoer 
naar doktersbezoek, terwijl de AHB 
ondertussen bereikbaar blijft voor het 
stellen van vragen en het geven van 
informatie.

Vrijwilligers blijven actief                                                                                       

Binnenblijven
Het sluiten van diverse instellingen 
en gelegenheden heeft ertoe geleid 
dat contacten met anderen en ge-
zellige uitjes (o.a. minibus, winkels, 
theaters, bibliotheek en musea) niet 
doorgaan of voornamelijk via tele-
foon of internet plaatsvinden. Het 

Huis van de Wijk is alleen open voor 
zorg gerelateerde activiteiten, zoals 
sociaal werk. 
De eenzaamheid ligt dus zeker op 
de loer voor mensen die alleen wo-
nen, geen bezoek meer kunnen ont-
vangen en veel meer binnenshuis 
blijven, terwijl een luchtje scheppen 

Gerdi Wind

Uw lokale kennis in Buitenveldert!

• Verkoop begeleiding
• Aankoop begeleiding
• Aan- en verhuur van woningen  

en appartementen
• Taxaties voor alle geldverstrekkende 

instanties en NWWI

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

www.buitenveldertmakelaardij.nl
post@buitenveldertmakelaardij.nl
(020) 419 92 96

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61
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toch zo gezond is. Om de wijkbewo-
ners de kans te geven om een praatje 
met iemand te maken, werd eind no-
vember de “Winterkaravaan” in het 
leven geroepen door Dynamo i.s.m. 
AHB en de Stichting “Samen is niet 
alleen” (SINA), ondersteund door de 
gemeente. 

Winterkaravaan 
Afgelopen zomer trok de “karavaan” 
door de wijk om steeds op verschillen-
de plekken in de wijk kleine concer-
ten en gymnastieklesjes te geven. De 
winterkaravaan werkt iets anders, de 
camper komt op vaste tijden op vaste 
locaties in de wijk te staan. Buiten op 
de stoep worden daarbij twee stoel-
tjes en een tafeltje neergezet waar een 
wijkbewoner een praatje kan maken 
en een kopje koffie of thee kan drin-
ken met een van de vrijwilligers. Er 
is weer eventjes menselijke interactie 
met een glimlach, waarvoor men de 
deur uit moet, want zonder doel blijft 
men binnenshuis. Tevens kan men 
hier tegelijk de nodige informatie in-
winnen. Soms is dit wekelijkse praatje 
het enige gesprekje dat men heeft in 
een hele week. Tot medio maart staat 
elke doordeweekse dag van 14.30 tot 
16.00 uur de Winterkaravaan op vaste 
locaties in de wijk. ’s Maandags is de 
locatie Kastelenstraat/ Henkenshage, 
dinsdag wordt Nedersticht/ Sijpestein 
aangedaan, op woensdag Dikninge/ 
A.J. Ernststraat, donderdag Willem 
van Weldammelaan/ De Boelelaan en 
het AHB zet zijn terrasje op vrijdag-
middag op voor Goudestein 1-80.
Voor een praatje, kopje koffie of thee, 
hulpvraag- of aanbod, kom langs! 
Geen doorgang bij slecht weer.

Contact AHB: 
www.hulpdienstbuitenveldert.nl 
of 020-644 4044.

vlucht dat bestellingen van één klant 
bij meerdere winkels nu worden geco-
ordineerd tot één aflevering. Ook Ruud 
Webster van de groentekiosk merkte 
dat het drukker werd. Mensen met elk 
een rollator plus koffie vormden iets dat 
op een terrasje leek. Pakjes afhalen was 
tijdelijk verplaatst naar de ingang van 
BCC, een vreemd gezicht. Even verder-
op werden voor de deur van een winkel 
bloemen verkocht. 

De beperking van de ruimte heeft hier 
samen met de creatieve organisatie en 
dito klanten geleid tot een gezellig ver-
dienmodel. Ben benieuwd wat hier het 
nieuwe normaal wordt.  

De camper van de ‘Winterkaravaan’
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Algemene 
Hulpdienst 
Buitenveldert

Expositie 
Hoe kijk je terug?

Heeft u een ritje naar de dokter nodig? De vrij-
willigers van de Algemene Hulpdienst staan 
voor u klaar om, met inachtneming van de 
Corona-maatregelen,  u te helpen met bood-
schappen doen, een ritje naar de dokter, een 
klusje etc. Aanvragen via meldpost, tel: 020-
6444044. Algemene Hulpdienst Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112

Fotoserie van Eric Bolhoven. Hij portretteerde 
leden van de fotohobbyclub (in zwart/wit) en 
Kunstgroep Buitenveldert (in kleur) op basis 
van de vraag  “Als men over 100 jaar terugkijkt 
op nu, welk beeld komt er dan boven?”. Beide 
groepen hebben als thuisbasis het Huis van de 
Wijk. In februari en maart. Info: Pauline Kol-
steeg, 06 - 151 660 36. 

Corona is inmiddels bijna gewoon geworden, 
deel van ons dagelijkse leven. Soms kan je je 
nauwelijks meer voorstellen dat het zo heel 
anders is geweest. We staan er toch nog even 
bij stil, voordat -laten we hopen- het gewone 
leven zijn gangetje hervat. We praten er met 
enkele bewoners over tijdens een wandeling 
door Buitenveldert.

Wat mis je het meeste met corona? Ik vraag het 
aan een vriendelijke buurtbewoonster die haar 
hondje uitlaat. Het meest vervelend vindt ze 
dat haar twee oudste zoons niet zo vaak meer 
langskomen. Die ontzien haar, omdat ze tot een 
risicogroep behoort. Ze houden daarom afstand 
wanneer ze bij haar thuis zijn, waardoor ze hen 
niet kan knuffelen. ‘Al houden ook zij er heus 
wel van,’ zegt ze. En ook mist ze dat haar jongste 
die nog thuis woont, voor de tv niet meer naast 
haar op de bank zit, maar apart. Hoe ze dat op-

lost? Nu zit hondje Ziwa naast haar, die ze nog 
wel mag aanhalen. De toekomst? Laat de kinde-
ren maar snel komen als het over is. Mijn buurt-
genote zal ze van harte weer omhelzen, reken 
daar maar op. En, zegt ze, dan ga ik gauw weer 
bij vriendinnen op bezoek.

Mams, paps en dreumes van een expatgezin dren-
telen gedrieën over het Ontmoetingseiland. De 
dreumes stapt door een grote regenplas als door 
een zee. Moeder staat me te woord. What we miss 
most? Intimacy. The social part is the worst. Always 
keeping a distance, wearing a cap. We are super 
cautious because of the baby, and also because of 
our parents. They just left our place after a stay of 
eight months. They could not fly home earlier be-
cause of the restrictions. All these months we lived 
with them and the baby in our small apartment, 
while we were working home. The future? Let it 
be over soon, we are looking forward to getting 
back to our normal life, baby to daycare, going out 
whenever we want, having a drink with friends, 
travelling freely and visiting our family in China.

Derde ontmoeting: een VU-student. Het meeste 
mist hij met corona het plezier buiten de deur en 
het spontane. Zoals met vrienden zomaar iets 
gaan drinken. Even bij opa en oma langs is er niet 
meer bij, hen ziet hij voornamelijk online. Vóór 
corona nodigde ik als vanzelfsprekend iemand 
uit, zegt hij. Nu is het meer gepland en op het 
scherm. Zoals bij een studieonderdeel dat ik pas 
ben begonnen, een minor. De samenwerking aan 
groepsopdrachten verloopt online en telefonisch. 
Medestudenten heb ik nog niet in het echt ont-
moet. Wanneer ik nog bij vrienden langsga, zijn 
we hooguit met drie of vier, vertelt hij. Vroeger 
het dubbele. Opa en oma waren er trouwens wel 
met kerst, toen hebben we ons van tevoren laten 
testen. Knuffelen hebben we maar nagelaten.
Als het voorbij is? Ik verheug me erop weer 

Straatinterviews met buurtbewoners
Margot Taal

  in Buitenveldert

Muziek is emotie

In december al heb ik een gesprek met 
het hartelijke en muzikale duo dat in 
dezelfde flat als ik woont. Net als veel 
andere mensen die regelmatig naar 
concerten in het Huis van de Wijk of 
van Dichtbij in het Park zijn geweest 
heb ik Ria en Cees Leereveld al vaker 
met veel enthousiasme horen spe-
len. Ria speelt piano (ook elektrisch) 
en Cees bespeelt de tenorsaxofoon. 
Uit bescheidenheid hebben zij hun 
tweemansband geen naam gegeven, 
omdat zij enkel voor het plezier van 
anderen en zichzelf muziek maken.   

Het begin 
Tussen haar 13e en 19e jaar kreeg 
Ria thuis les van verschillende lera-
ren, maar stopte een tijd toen zij het 
ouderlijk huis verliet en de piano 
bleef staan. Op een gegeven mo-
ment kwam de piano gelukkig ook 
over en zette Ria haar kindje met een 
lange vinger in de kinderstoel om zo 
even muziek te kunnen maken. Ria’s 
schoonzuster werkte als vrijwilligster 

Gerdi Wind in de Open Hof (Watergraafsmeer), 
waar zij activiteiten organiseerde 
voor ouderen. Zij vroeg Ria om eens 
liedjes te komen spelen, die de be-
woners mee konden zingen. Zo is 
voor haar het optreden voor publiek 
begonnen. Cees afkomstig uit de 
Jordaan kreeg op jonge leeftijd van 
zijn tante accordeon les, maar ook bij 
hem raakte de muziek een tijdje op 
de achtergrond, want hij begon met 
volleybal spelen op hoog niveau. Tot 
hij veel jaren later Ria leerde ken-
nen had hij verder nog weinig in de 
muziek gedaan, zoals hij zegt, hij 
speelde toen een beetje gitaar, maar 
kon goed noten lezen. Tijdens een 
workshop ontdekte hij de saxofoon, 
het mooiste instrument in zijn ogen.  

Samen optreden
Het kon gelukkig niet uitblijven 
dat zij samen gingen optreden. Zij 
zochten naar bekende en geschikte 
liedjes van vroeger om te spelen in 
verzorgingshuizen e.d., zodat het 
publiek bestaande uit ouderen en 
vaak demente mensen mee kon 
zingen, hetgeen veel herkenning en 
enthousiasme teweeg bracht. Onder-
tussen spelen zij op 4 locaties 1x in Cees en Ria Leereveld

de week, zetten de muziek om voor 
de saxofoon en delen de teksten uit 
van de wel 100 liedjes en spelen zelfs 
verzoeknummers. Zij treden niet al-
leen maandelijks op in het Menno 
Simonszhuis, maar ook in het Huis 
van de Wijk, de Osdorperhof, het Leo 
Polakhuis, de Vreugdehof en op nog 
veel meer locaties. Zij maken deel uit 
van Big Band Blue Tube, waarmee zij 
op de maandagavonden repeteren in 
de Vreugdehof, waar zij een aantal 
keer per jaar een optreden verzorgen, 
evenals op andere locaties. Zij geven 
hun optredens op vrijwillige basis, 
meestal alleen voor gemaakte onkos-
ten. Momenteel wordt er samen al-
leen thuis geoefend. 

Liefde voor muziek
Over muziek praten ze allebei vol en-
thousiasme. Zij houden van uiteenlo-
pende muziekstijlen, vooral opera en 
aria’s, maar ook van jazzy muziek en 
blues. Ria speelt zelf graag Hongaarse 
muziek. Muziek die zijzelf mooi vin-
den staat meestal in mineur, merkt 
Cees op, het mooie van muziek is dat 
je soms na de eerste 4 maten van het 
stuk al gegrepen kan zijn. Maar het 
liefst spelen ze natuurlijk zelf!
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Weg met corona  
Om met elkaar corona van ons weg te houden, schrijft 
de overheid van alles voor. Bij een wandelingetje door 
de wijk wordt iedereen ermee geconfronteerd. En ook 
dat iedere ondernemer -bouwopzichter, zorgverlener, 
trainer, restauranteigenaar en winkeliersvereniging- die 
voorschriften vertaalt naar de eigen situatie. 
Take-away, bestellen, thuisbezorgen, afhalen bij de bu-
ren, met z’n tweeën, drieën tegelijk. Wat een keur aan 
oplossingen! Leesbaar en minder leesbaar, één- en 
meertalig, met en zonder illustraties. Neem onderweg 
vooral uw leesbril mee. En uw mondkapje. Mondkapje 
niet langer nodig? In de vuilnisbak ermee!   

Margot Taal
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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
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  

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 met Wim Karmelk op 26 februari 
13.30 - 15.00 uur en 15.30 - 17.00 uur. Vanmiddag een gezel-

lig concert, live muziek. Alles volgens corona-regels, daarom in 

de grote zaal. 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.

 
Zondag

 
UITGELICHT 

 
 

Toekomstmuziek Liron Strijkkwartet op 14 februari

Dit strijkkwartet, opgericht in 2018, speelde al eerder bij ons, en 

werd toen zeer gewaardeerd. Daarom nu opnieuw bij ons, in de 

Grote Theaterzaal. Ze spelen ditmaal twee ‘jeugdige’ stukken: 

Mozarts strijkkwartet no. 14, KV 387 en Langsamer Satz’ van 

Anton Webern.

Aanvang 12:00 uur; u bent welkom tussen 11:30 en 11:45 uur.

Toegang vrij, wel ALLEEN na reservering vooraf op: p.kolsteeg@

hvdwbuitenveldert.nl of via 06-151 660 36. Vermeld u a.u.b. uw 

naam en telefoonnummer. U betaalt op de dag zelf, graag het be-

drag van 7,50 euro gepast meenemen. Een mondkapje is in ieder 

geval op de gangen verplicht. 

ELKE WEEKDAG op openingstijden 
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Expositie Hoe kijk je terug? In kleur en zwart-wit!   

februari en maart

Fotoserie van Eric Bolhoven. Hij portretteerde leden van de fotohob-

byclub (in zwart/wit) en Kunstgroep Buitenveldert (in kleur) op basis 

van de vraag “Als men over 100 jaar terugkijkt op nu, welk beeld 

komt er dan boven?”. Beide groepen hebben als thuisbasis het 

Huis van de Wijk. Info: Pauline Kolsteeg, 06 - 151 660 36. 

 

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.



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

Ed van de Voorde, vrijwilliger en tuinman in de Vreugdehof
      

Zelf heeft oud-leraar Ed van de 
Voorde geen tuin, wel groeien er 
veel planten op zijn balkon. Maar 
veel interesse in de natuur heeft hij 
altijd gehad, vertelt hij. Wat ook 
blijkt uit zijn biologie-bevoegdheid, 
die hij extra heeft gehaald. En uit 
het vrijwilligerswerk dat hij na zijn 
pensionering is gaan doen. Sinds 
drie jaar is Ed tuinman in verpleeg- 
en revalidatiecentrum Vreugdehof. 
Eds eigen hoogbejaarde moeder 
heeft er ook gewoond. 

Levende have
In het vroege voorjaar zaait Ed daar 
in de tuin eenjarigen uit, petunia’s 
en afrikaantjes waarmee hij bak-
ken vult. Hij snoeit er struiken en 
bomen, in het najaar zet hij hei-
deplantjes in de zanderige tuin. 
Ed heeft al eens veertig struiken 

bemachtigd die gratis aangebo-
den werden. Ook heeft hij uit een 
actie (plant een appelboom) een 
appelboom gescoord. Zaaigoed, 
aarde en ander materiaal bekostigt 
Vreugdehof of bedrijven die iets 
willen bijdragen. 

Zo ook de dieren waar Ed voor 
zorgt: de kippen en de karpers. 
Afgelopen voorjaar bevolkten de 
eerste hennen en een haan de ren 
die Ed voor hen gebouwd heeft. 
Vreugdehofbewoners leefden mee: 
‘Zijn ze er al, hoe heten ze, zijn er 
al kuikens?’ vroegen ze. Er werd 
zelfs een namenwedstrijd voor ze 
uitgeschreven. Nu loopt er in de 
ren een Saartje rond te pikken, een 
Mister Ed en ook de Freule. Op de 
dinsdag- en donderdagochtenden 
die Ed er werkt, geeft hij ze te eten 
en te drinken, de rest van de week 
doet de verzorging dat. Ook be-
woners zouden hem graag helpen 

met tuin en levende have. Graag, 
wanneer ze er geen begeleiding bij 
nodig hebben. Anders blijft het bij 
bijvoorbeeld kippetjes voeren.

Reuring en levendigheid
De natuur in de tuin brengt reuring 
en levendigheid onder de bewo-
ners van Vreugdehof. Ze zijn erg op 
Ed en op zijn werk gesteld. Ze ko-
men een praatje met hem maken, 
wat aarde halen voor een plantje 
op hun eigen kamer of ze vragen 
Eds hulp bij het verpotten. Terecht 
voelt Ed zich een gewaardeerd lid 
van het team van Vreugdehof. 

 

In Beeld

Bij het ter perse gaan van deze edi-
tie was nog niet bekend of de horeca 
weer is geopend. En in de koude 
wintermaanden is het fijn om ergens 
warm binnen te zitten na een korte 
wandeling of een mooi museum. We 
trappen dus noodgedwongen nog een 
maand op de rem... 

(Even niet) de Minibus Ravel: nieuwe Zuidaswijk a/d horizon

Zodra het mogelijk is gaat de Minibus 
weer rijden! Want als er één wens wat 
ons betreft vervuld mag worden, dan 
is het deze: “Perspectief op de kleine 
genoegens van het leven”. Waar im-
mers ook onze tochtjes toe behoren…
Tot die tijd zitten we ‘home sweet 
home’ en houden het nog even vol!

Er is een concept bestemmingsplan 
voor Ravel, de wijk tussen de Beet-
hovenstraat aan de Westzijde, de 
Antonio Vivaldistraat aan de Oost-
zijde, Sportpark Goed genoeg aan 
de Noordzijde en de De Boelegracht 
aan de Zuidzijde. 

In dit gebied zijn nu studenten gehuis-
vest in Ravel Residence en is er een 
Kindercampus. De huurovereenkomst 
met de studentenhuisvesting eindigt 
in augustus 2026. De Kindercam-
pus krijgt een definitieve plek in deze 
nieuwbouwwijk.  De Boelegracht is het 
begin van een min of meer S-vormige 
waterstructuur die langs de Antonio 
Vivaldistraat verder gaat en dan aan 
de noordzijde de Ravelgracht wordt. 
Langs het water komt een wandel- en 
hardlooproute. De Maurice Ravel-
laan is het verlengde van de Gustav 
Mahlerlaan, met twee rijstroken en een 
maximumsnelheid van 30 km. 

Wat komt er in deze wijk? 
Het accent zal liggen op woningen. 
Geschat wordt dat er 1373 woningen 

foto: Thea Seinen

Ed van de Voorde

Cisca Griffioen   
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opgenomen. Verder is er ruimte voor 
een supermarkt en een paar kleine 
winkels. Mogelijk komt er ook een ge-
zondheidscentrum als maatschappe-
lijke voorziening. Er komt geen hotel. 
Het gebruik van de fiets en het Open-
baar Vervoer wordt aangemoedigd. 
Bij de bouw moeten zoveel mogelijk 
inpandige fietsparkeervoorzieningen 
worden gerealiseerd.  Het gebruik van 
de auto is een ander verhaal. Tussen 
de woonblokken is autoverkeer ver-
boden. Er zijn twee parkeergarages 
gepland met de ingang aan de Ravel-
laan. Voor bezoekers wordt gerekend 
op plaatsen die mogelijk via dubbel-
gebruik beschikbaar zijn. De vraag 
is wel waarom Zuidas afwijkt van de 
norm van maximaal 1 auto per wo-
ning. Er zijn nog wel parkeergarages 
in de buurt, maar die zijn kostbaar. 
Gaan de bewoners en bezoekers op 
straat in de omgeving parkeren?  
Het bewonersplatform Zuidas zal een 
zienswijze op het concept bestem-
mingsplan indienen.

Fasering van de bouw
De bouw wordt in vier fasen uitge-
voerd, te beginnen bij het westelijke 
deel dat aan de Boelegracht grenst 
en aan de Beethovenstraat.  In fase 
een worden woningen, kantoren en 
de school gebouwd. De bouw loopt 
van 2023 tot 2026, Daarna volgt fase 
twee ten Noorden van fase een, dus 
langs de Beethovenstraat en de Ravel-
laan. Fase drie betreft het overige stuk 
aan de Ravellaan en tot slot zal fase 
vier weer grenzen aan de Vivaldilaan 
en de Boelegracht. In 2034 moet de 
hele wijk klaar zijn.  We hopen dat 
deze wijk niet dezelfde weg volgt als 
Ravel’s meest bekende werk Boléro 
dat bijna niet tot stand was gekomen.  
Gelukkig kan hier eind goed al goed 
worden. 

Zie verder: 
www.bewonersplatformzuidas.nl

zullen komen. Er zullen vooral wonin-
gen voor gezinnen gebouwd worden. 
Ravel had overigens zelf geen gezin 
en ook geen kinderen.  Uit de behoef-
tepeiling van Amsterdam 2017-2027 
blijkt dat de grootste tekorten eenge-
zinswoningen, betaalbare huurwo-
ningen en middeldure koopwoningen 
betreffen.  

In het concept bestemmingsplan 
staan 275 woningen van 30 m2 voor 
studenten, 275 sociale huurwoningen 
van 85m2, 549 woningen van 97m2 
voor het middensegment en 275 wo-
ningen van 125m2 voor de vrije sec-
tor. De afwijking van de vastgestelde 
behoefte zal wel samenhangen met de 
mogelijkheid om een projectontwik-
kelaar te laten bouwen en met de door 
de Gemeenteraad opgestelde sleutel 
voor nieuwbouwwoningen, namelijk 
40% sociaal, 40% midden en 20% vrije 
sector. Om die norm te halen worden 
de studentenwoningen tot de sociale 
sector gerekend. 
Er komen ook kantoren langs de 
Maurice Ravellaan en de Antonio 
Vivaldilaan. Bij de voorzieningen is 
ruimte voor een alles-in-een basis-
school waarin de kindercampus wordt 


