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Durven jullie de kennisstrijd aan te gaan met 
andere buurtbewoners? Zijn jullie de slimste 
bewoners van Buitenveldert?  

Meld je aan! Dat kan individueel (je wordt inge-
deeld) of met een team (max. 4 personen).

Tijdens een PubQuiz beantwoord je in teamver-
band vragen over uiteenlopende onderwerpen. 
De PubQuiz in Buitenveldert bestaat uit 6 rondes 
van ieder 10 vragen met halverwege een pauze.
Win leuke prijzen met je buurtgenoten, vrienden 
of familie en ga voor de eeuwige roem. 
Gezelligheid staat natuurlijk voorop!

Programma 
19.00 uur: Inloop 
19.30 uur: Start van de Quiz

Waar: In het café van het Huis van de Wijk 
Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112. 
Wanneer: Woensdag 9 februari a.s. 
19.30-21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. 
Kosten: € 5,-- euro per deelnemer, 
incl. een kop koffie of thee.

Aanmelden: via mail@hvdwbuitenveldert.nl 
of tijdens kantooruren op 020-6449936 o.v.v. 
de namen van het team en de deelnemers.

Pub? 
Quiz!

WWiiee  
wwoorrddtt  ddee    

sslliimmssttee  vvaann    
BBuuiitteennvveellddeerrtt??

Huis van de Wijk Buitenveldert  -  A.J. Ernststraat 112 
1082 LP Amsterdam  -  020 - 644 99 36 

www.hvdwbuitenveldert.nl

Woensdag  
9 februari  
2022  

Inloop:             19.00 uur 
Quiz:                19.30  21.00 uur 
Kosten:            € 5 per deelnemer 
Aanmelden:   mail@hvdwbuitenveldert 
                          020  6449936 
Waar:               café van het Huis van de Wijk 

Gas onbetaalbaar? Neem een koe! 

Vóór de uitvinding van het elektrische 

licht en de zegen van de petrochemische 

industrie zo las ik in een bekend weekblad 

bleven de Finnen 's winters binnen. Een 

gezin met oma's, opa's, vaders, moeders, 

kinderen en ongetrouwde familie woonde 

met z'n allen in slechts een enkele kamer. 

Zij aten, dronken en sliepen in bedste-

den onder leuk gekleurde dekentjes. Die 

dekentjes waren het enige vrolijke in de 

woning. Ze aten niet anders dan knäcke-

bröd en ingemaakt voedsel; snijbonen met 

witte bonen zo stel ik me voor. Het vee 

verbleef ook in de kamer en gaf daarmee 

warmte. Als het voorjaar kwam gingen 

de beesten naar buiten maar dat was dan 

soms zo verzwakt dat de boeren hen in 

kruiwagens de wei moesten inslepen. Ei-

genlijk denk ik dat de situatie van de Finse 

boeren niet zo veel afwijkt van de manier 

waarop de Nederlandse keuterboertjes 

vroeger door de winter kwamen. Met hen 

vergeleken hadden wij het in lockdown 

niet slecht. Wij hoeven de koeien niet in 

huis te nemen om ons te verwarmen; nog 

niet want je weet maar nooit met de hui-

dige gasprijzen. We kunnen nog steeds 

naar een winkelcentrum in de buurt waar 

je andere mensen tegenkomt. Okay we 

waren opgehokt maar niet zoals de arme 

Finse en Nederlandse boeren van vroeger. 

Om het virus in de winter te onderdruk-

ken zullen we misschien ieder najaar en 

winter rustig aan moeten doen om in 

voorjaar en zomer geboosterd te kunnen 

feesten. Net als de Finnen die voor twee 

leefden in sneeuwvrije perioden. Tijdens 

zo'n winter kunnen we bijvoorbeeld een 

hobby weven beginnen, vrolijke dekentjes 

breien of boeken lezen en schrijven. In 

Finland heeft dat tot nogal broeierige li-

teratuur geleid. Gelukkig hoeven we geen 

ingemaakte zoute snijbonen te eten; wij 

hebben bezorgdiensten en andere supers. 

 
Julia

COLUMN

Voor het programma van:
- De Amsterdamse Boekhandel
- De Kerken
• www.hvdwbuitenveldert.nl
• Wijkkrant à Wijkkrant actueel

Hoe moet dat nu met Schiphol?

lees verder op pagina 2

PubQuiz 

De Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) heeft in december 
aan de minister die over de lucht-
vaart gaat geschreven dat de wet-
telijke basis voor het vliegen op 
Schiphol, een nieuw Luchtvaartbe-
sluit, er moet komen. 

Schiphol overtreedt al jaren de ge-
luidsregels maar de ILT handhaaft 
niet door de afwezigheid van de wet-
telijke basis. Deze basis ontbreekt 
door, onder andere, de voortdurende 
tekortkomingen van de milieu-effec-
tenrapportage van Schiphol.
Voormalig minister van Nieuwen-
huizen (VVD) heeft bewust zes jaar 
lang geweigerd te handhaven. Daar-
door was het mogelijk dat, jaar na 
jaar, Buitenveldert last heeft van te 
veel vliegtuigherrie.  Inwoners van 
Aalsmeer hebben recent hiertegen 
bij de bestuursrechter een beroeps-
procedure aangespannen. De ILT 
wijst de minister er in de brief op dat 
de rechter de bezwaren wel eens zou 
kunnen honoreren waardoor er een 
einde moet komen aan het gedoog-
beleid. Dan zou Schiphol van 500.000 
vluchten naar ruim 400.000 kunnen 
gaan. Een vijfde minder dan voor de 
coronacrisis. Van de geplande groei 
naar 540.000 vluchten is dan al hele-
maal geen sprake meer. Het lijkt er op 
dat Schiphol niet langer boven de wet 
staat. Wellicht maakt de rechter daar 
binnenkort een einde aan.

Stikstofuitstoot
Een groot probleem voor Schiphol 
is de dreigende verplichte beperking 
van de stikstofuitstoot rond de lucht-
haven. De rechter zou weleens kun-
nen besluiten dat Schiphol, net als 
gewone bedrijven, moet voldoen aan 
de voorwaarden van een natuurver-
gunning. Die vergunning is verplicht 
volgens de Wet natuurbescherming. 

En zonder die natuurvergunning is 
geen nieuw Luchtvaartbesluit moge-
lijk. In dat nieuwe Luchtvaartbesluit 
moet staan hoeveel vluchten er per 
jaar mogen worden uitgevoerd en 
regels om de vliegtuighinder te be-
perken. Om die stikstofreductie te 
realiseren zou Schiphol bijvoorbeeld 
alle boeren in de omgeving moeten 
uitkopen. 

Wat gaat het kabinet doen?
Het kabinet gaat, volgens het regeer-
akkoord, op zoek naar ‘integrale op-
lossingen die perspectief en zekerhe-

Hans Wamsteeker

den bieden voor zowel de hub-functie 
van Schiphol als de omgeving van de 
luchthaven’. Integraal want het gaat 
om de problemen stikstofuitstoot, 
ultrafijnstofuitstoot, geluidsoverlast, 
leefomgevingskwaliteit, veiligheid en 
woningbouw. Wonen en vliegen gaan 
niet samen. Binnen zekere grenzen 
mogen in verband met de vliegtuig-
hinder rond Schiphol geen woningen 
worden gebouwd. De ontwikkeling 
van het gebied Kronenburg bijvoor-
beeld, net ten zuiden van Buitenvel-
dert in Amstelveen, ligt daardoor al 
jaren stil. Ook Aalsmeer wordt hier-

door in zijn ontwikkeling geremd.
Minder vliegen lijkt de allerlaatste op-
tie die het kabinet overweegt.

Heilige koe
Het probleem is dat Schiphol als een 
heilige koe gezien wordt. De mantra 
is het economische belang. Het on-
derzoeksbureau CE Delft publiceerde 
vorig jaar een rapport. De conclusie 
was dat als je het ruime welvaartsbe-
grip hanteert, waarin ook klimaatef-
fecten meegerekend worden, aan de 
geplande uitbreiding van Schiphol 
naar 540.000 vluchten per jaar een 
prijskaartje hangt van 2 tot 3 miljard 
euro. Krimp tot 375.000 vluchten 
levert, volgens CE Delft, juist wel-
vaartswinst op van 6,5 miljard euro 
in een scenario met een ambitieuze 
CO2-reductie.

Economische waarde?
Leidt krimp tot economische schade 
bij Schiphol en de KLM? Ja, zeg-
gen beide bedrijven. Schiphol werkt 
volgens het principe van ‘hub and 
spoke’. Schiphol zit in het midden 
van het wiel (de ‘hub’) en de KLM 
voert langs de spaken (de ‘spokes’) 
de transferpassagiers aan. Zij voeden 
het netwerk, consumeren op Schip-
hol een kopje koffie en een broodje 
en zorgen door te landen en weer op 
te stijgen voor veel uitstoot en herrie.
Schiphol concurreert vooral door de 
goedkoopste te zijn. Uit recent on-
derzoek van het FNV blijkt dat mede 
daardoor veel werk op de platforms 
zwaar, ongezond en onveilig is.

Kan het anders?
De omgevingsraad Schiphol, ORS 
(www.bewonersomgevingschiphol.nl) 
stelt dat de Nederlandse luchtvaart 
beter af is met minder transferpas-
sagiers. Zij werkten een alternatief 
uit voor een kleiner Schiphol. Met 
350.000 vluchten in plaats van de  
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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.

Disclaimer; de inhoud van een adver-
tentie/advertorial in de Wijkkrant is geen 
weergave van de opinie van de redactie.

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 1 maart 2022. 

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 
11 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.

Tijdens een wandeling door onze 
wijk (Buitenveldert, Zuidas, Prinses 
Irenebuurt) passeerde de redactie 
vrolijk gekleurd straatmeubilair. 
Herkent u waar het was?
Uw oplossing graag uiterlijk 15 fe-
bruari naar de redactie van de Wijk-
krant: Wijkkrantredactie@gmail.
com of A.J. Ernststraat 112, 1082 LP 
Amsterdam.Onder de goede inzen-
dingen verloten we het nieuwe Bui-
tenveldert kwartetspel. 

Oplossing januarinummer: 
Het door architectenbureau Oever-
zaaijer ontworpen studentencom-
plex Ravel Residence (De Boelelaan, 
Antonio Vivaldistraat), met tuin en 
sportveld op het dak.

Winnaar: 
Het kwartetspel ging naar Mevr.  
Tineke Bruens. Gefeliciteerd!

Ik zie, ik zie …
PRIJSVRAAG

UW ADVERTENTIE STEUNT DE 
WIJKKRANT

Uw vertrouwde Wijkkrant voor Buiten-
veldert/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/

Ferry Wienneke

OPSTELLINGEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Stadsdeel Zuid heeft voor Buiten-
veldert / Zuidas een Gebiedsplan 
gepubliceerd met de volgende  
prioriteiten: 

1) Ouderen in Buitenveldert onder-
steunen in hun zelfstandigheid. 
2) Stimuleren en versterken van ge-
meenschapsgevoel in een verande-
rende wijk. 
3) Verbeteren van leefbaarheid, be-
reikbaarheid, verkeersveiligheid en 
toegankelijkheid in de open ruimte. 
4) Stimuleren van vergroening en in-
novatieve vormen van duurzaamheid. 
5) Zorgen voor leefbaarheid, bereik-
baarheid en toegankelijkheid  tijdens 
bouwwerkzaamheden van Zuidas en 
Zuidasdok.

Tijdens de komende maanden zal 
blijken of de nieuwe generatie politici 
belangstelling voor ons heeft. Verkie-
zingsprogramma’s zijn prettige lec-
tuur; ze stimuleren de creativiteit door 
hun ontspannen omgang met haal-
baarheid. Ideeën waar de kiezer nooit 
op zou komen bloeien op en zijn aan-
leiding tot interessante discussies. Ze 
leven maar kort, die ideeën, want op 
17 maart is het alweer gedaan. Daar-
na beginnen de overlevende politici 
met rode oortjes te onderhandelen 
achter gesloten deuren. De vanwege 
ventilatie open staande ramen zul-
len onweerstaanbare aantrekkings-
kracht uitoefenen op  journalisten met 
schuifladders en richtmicrofoons.

Punt 1 heeft wind mee, want de nieuwe 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport is uitzonderlijk bekwaam. Een 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

probleem is het gebrek aan openbare 
informatie, veroorzaakt door privacy 
wetgeving, overigens terecht. Hoe vaak 
wordt gebruik gemaakt van Welzijn op 
recept? Hoeveel ouderen zijn een-
zaam? Alleen huisartsen weten het.
Punt 2 is een doel dat misschien kan 
worden gekwantificeerd met cijfers 
uit de Horeca, sport, speeltuinen, De 
Nieuwe Poort en het Huis van de Wijk. 
Buitenveldert en Zuidas veranderen 
ook nog eens verschillend. Wanneer 
dat zo is zal de gemiddelde wande-
laar zelfs in een tijd zonder Lockdown 
merken dat ons Gebied vaak stil is. 
Met de sport gaat het goed, dankzij 
inschikken van bedrijfsleven en we-
tenschap.
Punt 3 en 4 vereisen hoge investerin-
gen plus dat ze elkaar in de weg zitten. 
De Donut theorie, zie Internet, zou 
met het idee van vrijwillige verminde-
ring van de groei veel kunnen oplos-
sen, maar Amsterdam wil woningen 
bouwen, meer OV, meer wegen en 
meer energie. Het resultaat is dat ver-
groening meer wordt ontwikkeld dan 
verduurzaming. Echt spannend wordt 
het als de opgewekte duurzame ener-
gie binnen de gemeentegrenzen het 
maximum bereikt. Is dat zo? Welnee. 

Groei wordt al 747 jaar opgelost met 
annexaties. Weesp dit jaar, wie volgt?
Punt 5 is verrassend makkelijk, want 
Zuidasdok is verdwenen in de toe-
komst, zonder dat bedrijven of be-
woners bezwaar maakten. Zelfs als 
in 2022 een plan wordt goedgekeurd 
dan nog maakt het komende be-
stuurscollege de uitvoering niet meer 
mee. Het is aan de volgende generatie 
plannenmakers om het project in de 
media te houden.

Hoe moet 
dat nu met 
Schiphol?

huidige 500.000 vluchten. 220 van de 
330 bestemmingen zijn voldoende 
om alle zakelijke en particuliere pas-
sagiers van en naar Nederland een 
directe verbinding te bieden. Door de 
bron, het te grote aantal vliegbewe-
gingen, aan te pakken bereik je min-
der uitstoot en een betere situatie van 
gezondheid en leefbaarheid.
Mark Harbers (VVD) is minister van 
Infrastructuur en Waterstaat en heeft 
Schiphol in zijn portefeuille. Minister 
Christianne van der Wal (VVD) moet 
de stikstof aanpakken. Minister Si-
grid Kaag (D66) gaat over de finan-
ciën en dus over de vliegtaks. Dit trio 
zou een bij het ORS langs moeten 
gaan.

vervolg pag. 2
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groep en ambtenaren: de regisseur 
Zorg&Welzijn van Buitenveldert en 
de gebiedsmakelaar pakken in het 
werkgroep overleg signalen op en in-
formeren over hun werk en inspan-
ningen. De kosten van het overleg en 
de ondersteuning van de werkgroep 
worden door het stadsdeel betaald. Als 
u het gevoel heeft dat het zinvol is om 
hier aan mee te werken en uw ideeën 
op tafel te leggen dan bent u van harte 
welkom. Kom een keer langs om ken-
nis te maken. Stuur een mailtje naar 
werkgroepob@gmail.com. De senio-
ren in de wijk kunnen uw ogen en oren 
goed gebruiken.

Werkgroep Ouderenvriendelijk 
Buitenveldert (WOB)
https://www.hva.nl/akmi/
gedeelde-content/publicaties/
publicaties-algemeen/2017/
ouderenvriendelijk-op-maat.html

wijk. Dan blijven ze noodgedwongen 
thuis. Als ze kwetsbaar worden vraagt 
dat om veel zorg aan huis. Amster-
dam heeft zich nooit druk gemaakt 
om ouderenhuisvesting. Er ligt nu een 
enorm gat tussen het zelfstandig thuis 
wonen van ouderen en de verpleeg-
huizen. Daarom willen wij een mooi 
complex  van geclusterd wonen voor ou-
deren realiseren in de nieuw te bou-
wen wijk Ravel in Zuidas. We steken 
daarvoor bij de stadsontwikkelaars 
een voet tussen de deur.

Ogen en oren van Buitenveldert
Door elke zes weken bij elkaar te ko-
men wisselen we de indrukken uit die 
wij hebben van het welzijn van de ou-
deren in Buitenveldert. Zo komen de 
agendapunten en speerpunten voor 
actie op tafel.
Er is een voorbeeldige samenwer-
king tussen de leden van de werk-

directie van het Zilveren Kruis heb-
ben we toen gepitcht dat elke huis-
arts zo’n POH-O krijgt. Dat was al 
eerder aan de orde maar het ZK was 
best content met deze input vanuit de 
basis. Inmiddels heeft de helft van de 
huisartspraktijken in Amsterdam een 
POH-O. 

Buitenveldert is een mooie groene 
wijk maar aan onderling contact en 
sociale cohesie ontbreekt het nogal.Zo 
kwam, gefinancierd door Buurtbudget 
Zuid 2020, een project voor buurtbank-
jes in Buitenveldert van de grond. Er 
zijn vanuit de vier woonzorgcentra in 
de wijk een aantal routes met prachti-
ge bankjes gerealiseerd. Zo kom je nu 
met (of zonder) rollator van A naar B 
en ontmoet je nog eens iemand. Ook 
ouders met kinderen zijn er dol op. 
Naast het Marius ten Cate Hof wordt 
onder de paraplu van de werkgroep 
door bewoners een gezamenlijke tuin 
aangelegd. 
Veel ouderen zijn niet makkelijk te 
bewegen om met hun naasten te pra-
ten over hun wensen voor de laatste 
levensfase. Dat is nog een taboe. Dat 
is lastig want als er een calamiteit is 
moeten er onder grote druk belang-
rijke beslissingen worden genomen. 
Wij vragen ons af of en hoe dat be-
ter kan. Met de Elaa (www.elaa.nl) 
houden we begin dit jaar een paar 
ronde-tafel gesprekken met een aan-
tal ouderen in de wijk over dit on-
derwerp. In de Wijkkrant wordt daar 
te zijner tijd verslag van uitgebracht.  
In Buitenveldert woont een groot 
aantal ouderen in grote woningen 
waaruit ze niet verhuizen, omdat er 
geen alternatieven voor hen zijn in de 

We hebben in Buitenveldert een 
groepje senioren dat zich druk 
maakt over het welzijn van de ou-
dere wijkbewoners. Lees vooral 
verder als u dit aanspreekt. 

In 2017 had toenmalig wethouder 
Eric van der Burg (VVD) bedacht dat 
Amsterdam zich moest aansluiten 
bij het initiatief Age Friendly City van 
de Wereldgezondheidsraad (WHO) 
en daarom wilde hij  weten hoe de 
kwetsbare ouderen in Buitenveldert 
over hun welzijn denken. De VU 
kreeg de opdracht dat te onderzoeken 
en betrok daar een aantal senioren uit 
de wijk als co-onderzoekers bij. Dat 
was erg leuk om te doen en er kwam 
een interessant rapport uit (zie de link 
onderaan). De senioren bleken best 
tevreden met hun wijk maar gaven 
tientallen tips en aanbevelingen voor 
verbetering. “Dit rapport moet niet in 
een la verdwijnen." zei van der Burg. 
"Jullie moeten verder gaan als werk-
groep en jullie krijgen daar ambtelijke 
ondersteuning van de staf van het 
stadsdeel bij.” Zo ontstond de Werk-
groep Ouderenvriendelijk Buitenvel-
dert (WOB).

Wat hebben we gedaan en bereikt?
Eerst het rapport nog eens goed ge-
lezen om te kijken wat de senioren 
echt willen. Dat de huisartsen een 
praktijkondersteuner ouderen (een 
POH-O) nodig hebben sprong er 
uit. Die POH-O helpt de huisarts bij 
de zorg voor met name de kwetsbare 
ouderen in de huisartspraktijk. Bij de 
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BARVRIJWILLIGERS GEZOCHT

Hardrijden op de Europaboulevard

De Europaboulevard: een echte boule-

vard met aan weerszijden rijen platanen. 

Het is een lange, brede straat gelegen en 

uniek in Amsterdam. Aan de ene kant 

het Amstelpark en halverwege de straat 

begint het Gijsbrecht van Aemstelpark. 

Zo groen vind je het nergens. Aan het 

einde van de Europaboulevard is een ro-

tonde met in het midden een kunstwerk. 

Het doet me wel eens denken aan een 

ruimteschip. 

Maar het is niet alleen pracht en praal 

in Buitenveldert. Helaas blijkt uit on-

derzoek van de politie dat er op de Eu-

ropaboulevard regelmatig te hard wordt 

gereden. Bovendien blijkt uit een rapport 

van de gemeente dat motorverkeer op die 

plek voor veel geluidsoverlast zorgt. Dat 

is erg vervelend omdat er naast de Euro-

paboulevard ook veel mensen wonen. 

Na gesprekken met bewoners heeft de 

Stadsdeelcommissie Zuid meerdere keren 

aandacht gevraagd voor de geluidsover-

last. Bewoners geven aan dat ze onder 

meer overlast ervaren door hardrijdend 

verkeer, motorgeluid, veelvuldig toeteren, 

hard remmen en optrekken van auto's.

Maar nu komt het goede nieuws: onlangs 

heeft de politie voorgesteld om met ver-

schillende partijen om de tafel te gaan zit-

ten om dit probleem in de wijk te bespre-

ken. Naast de bewoners zal ik er ook bij 

zijn omdat ik me eerder hiermee heb bezig 

gehouden. De politie heeft het plan om de 

hardrijders op de Europaboulevard aan 

te pakken. Samen gaan we kijken wat de 

oplossingen zouden kunnen zijn. Ik ben 

in mijn nopjes dat de politie hiermee aan 

de slag wil gaan. Wat mij betreft een goed 

voorbeeld van de samenwerking tussen 

bewoners, politie en lokale politiek. 

Kune Burgers

Deze column wordt afwisselend 

verzorgd door Flora Breemer, 

stadsdeelbestuurder in stadsdeel 

Zuid en de stadsdeelcommissie-

leden van Zuid, Kune Burgers en 

Keren Hirsch

COLUMN

Hans Wamsteeker

Senioren voor senioren in Buitenveldert

Iedereen die hulp nodig heeft bij bij-
voorbeeld boodschappen doen, thuis-
administratie, vervoer, klusje etc., in 
Buitenveldert en Zuidas, oud en jong, 
alleenstaand of gezin, kan bij ons 
aankloppen.  Aanvragen via meld-
post, tel: 020-6444044.

Wilt u ook eens iets doen voor een 
buurtgenoot? Neem dan contact op 
met de coördinatoren voor een ken-
nismakingsgesprek: tel: 020-6447113.

HULP NODIG? HULP GEVEN? 

Algemene Hulpdienst Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

Tuinproject Marius ten Catehof Buurtbankje Ravel, in Zuidas
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Buurtbudget 2021: bewoners kie-
zen twee plannen 

Twee plannen hebben in de finale-
ronde van Buurtbudget Zuid 2021 
in Buitenveldert - Zuidas voldoende 
stemmen gekregen om te worden 
uitgevoerd. Ruim 900 bewoners van 
Buitenveldert - Zuidas brachten ruim 
2.100 stemmen uit op de ingediende 
plannen. Hieronder de samenvattin-
gen van de twee winnende plannen.

Groene Symfonie op de Beethoven-
straat
Zacht groen in plaats van harde be-
tontegels: voor betere waterabsorptie, 
meer biodiversiteit en ruimte voor 
boomwortels. Aan de oostzijde, de 
Beatrixparkkant, wordt een deel van 
het trottoir voorzien van gras (en 
eventueel beplanting), er blijft 3,6 m 
over voor voetgangers. Aan de west-
zijde, de winkeltjeskant, wordt een 
kleiner deel van groen voorzien, zo-
dat er ook 3,6 m overblijft voor voet-
gangers. De smalle strook met bomen 
tussen het fietspad en de autoweg, 
aan de oostzijde, is erg verouderd. 
Zacht groen zal dit stukje goed doen. 
Kort samengevat: Meer groen hier, is 
een aanwinst voor elk mens én dier! 

Skatelane (Zuidas)
De Skate Lane is een meanderende 
laan voor iedereen die aan rollende 
sporten doet, ingebed tussen nieuwe 

boompjes, planten en bloemen. Ur-
ban Sports zijn populair. Lichamelijke 
activiteiten verbeteren de gezondheid 
en stimuleren sociale contacten. Wat 
in deze tijd, mede door covid-19, zo 
belangrijk is. En dit geldt helemaal 
voor jongeren. De Skate Lane biedt 
fysieke uitdagingen voor skateboar-
ders en stuntsteppers.Het wordt een 
nieuwe ontmoetingsplek. De vorm-
geving is laag en zal dus voornamelijk 
door beginners gebruikt gaan worden

Buitenveldert-Oost
We verwachten dat in maart wordt 
begonnen met actief communiceren 
over het buurtbudget Buitenveldert-
Oost via flyers, brieven, de webpagina 
en doormiddel van wijkpartners. 

Lieme Sloot

Na 10 maanden hebben we einde-
lijk een nieuwe regering. Door al 
het getreuzel hebben ze nog maar 
maximaal 3 jaar om besluiten te ne-
men en vooral ook te toetsen aan de 
uitvoerbaarheid. 

De coronacrisis is nog niet voorbij 
en er zijn nog veel problemen die 
schreeuwen om een oplossing. De 
woningmarkt in Amsterdam maakt 
het jonge mensen onmogelijk om een 
huis te vinden, maar ook verhuizen 
is voor gewone Amsterdammers on-
mogelijk geworden. Wat kan Zuidas 
bijdragen aan de oplossing van de 
problemen? 

ZuidasDOK
Het regeerakkoord wekt de indruk 
dat er heel veel geld is, waarbij de be-
stemming van de vele miljarden nog 
niet genoemd of hoogstens globaal 
aangeduid wordt. Die onduidelijk-
heid biedt ook kansen om projecten 
aan te vragen die binnen de doelstel-
ling van klimaatverbetering of min-
der stikstof vallen. Minder stikstof 
betekent dat woningbouw en aanleg 
van infrastructuur weer verder kan. 
Dan kan de nieuwe minister van in-
frastructuur en milieu ook snel een 
besluit nemen over de financiering 
van het DOK, zodat ook de plannen 
die afhankelijk zijn van de aanleg 
van het DOK voortvarend uitgevoerd 
kunnen worden.  Daardoor vermin-

dert ook de geluidsoverlast van de 
A10 voor de woningen en gebouwen 
die langs het talud van de A10 in het 
Kenniskwartier gebouwd en gepland 
zijn. 

Kenniskwartier aan de Mahlerlaan
In het Kenniskwartier komt een mul-
tifunctioneel complex van woningen, 
kantoren en voorzieningen in de vorm 
van een U met de naam The Pulse. Er 
komen 2 torens van 80 en 90 meter 
hoog, die verbonden worden door een 
lager bouwdeel en een stadsbos op 35 
meter hoogte. Er komen 151 middel-
dure huurwoningen en 49 woningen 

in de vrije sector. De middeldure wo-
ningen komen in de westelijke toren 
van 21 verdiepingen.  Op de begane 
grond en de eerste verdieping komt 
een bioscoop met negen zalen, horeca 
en een supermarkt.  De parkeergarage 
bevat 125 plaatsen, voorzien van een 
laadpaal. Jammer dat het bioscoopaan-
bod niet wat meer verdeeld is over 
Zuidas, want the Pulse ligt niet ver van 
Rialto in de VU. 

Naast The Pulse komt Stepstone, dat 
gebouwd wordt in opdracht van wo-
ningcorporatie De Key. Dit gebouw 
wordt bestemd voor starters tot 28 jaar 

die er maximaal 5 jaar mogen wonen. 
Het worden 216 appartementen van 
circa 30 m2. Wel klein, maar de huur 
valt gelukkig nog in de sociale sector.  
In het gebouw zijn wel ontmoetings-
ruimtes en sportmogelijkheden ge-
pland. Net als in het nu nog bestaan-
de Ravel Residence worden die deels 
op het dak geplaatst. 

The Pulse is in aanbouw, Stepstone 
volgt binnenkort en beide complexen 
moeten in 2024 klaar zijn. 
In dit deel van Zuidas komt ook OBA 
NEXT. In dit gebouw komen naast de 
bibliotheek ook een openbare buurt-
kamer en ruimte voor maatschappe-
lijke dienstverlening en een publieke 
fietsenstalling.  Er komen ook kanto-
ren die gericht moeten zijn op kennis 
en innovatie, zodat ze samen met de 
OBA een geheel kunnen vormen. Er 
is in december 2021 een stap gezet 
in de aanbesteding door 3 consortia 
te selecteren voor de zogenaamde 
dialoogfase. Na deze fase wordt uit 
de drie dan ontvangen ontwerpen 
een winnaar bekend gemaakt. Bij de 
keuze wordt gekeken hoe het gebouw 
het vernieuwende bibliotheekconcept 
faciliteert en hoe er een open en uit-
nodigende publieke ruimte voor alle 
Amsterdammers wordt gecreëerd. De 
uitslag wordt begin 2023 verwacht, 
waarna de bouw kan beginnen en in 
2027 klaar kan zijn. 

Nu maar hopen dat er geen nieuwe 
vertragingen optreden door de trage 
besluitvorming! 

The Pulse (artist impression)

De komst van de Amsterdam In-
ternational CommmunitySchool 
(AICS) naar de A.J. Ernststraat valt 
samen met de herinrichting van 
deze straat. Het stuk tussen de Van 
der Boechorststraat en de Buiten-
veldertselaan gaat op de schop. 

De opening van de school valt samen 
met een metamorfose van het deel van 
de straat waaraan de school ligt, het 
stuk tussen de Van der Boechorststraat 
en de Buitenveldertselaan. De herin-
richting moet de veiligheid van weg-
gebruikers vergroten en de verkeers-
ontsluiting van de wijk verbeteren.

Eenrichtingsverkeer en fietspad
Nu is dit stuk nog een geasfalteerde 
straat met één rijstrook per richting 
voor auto’s en fietsers op de rijbaan. 
Het wordt een eenrichtingsweg van 
de Van der Boechorststraat naar de 
Buitenveldertselaan en er komt een 
tweerichtingsfietspad aan de zuidkant 
van de rijweg. Het asfalt maakt plaats 
voor klinkerbestrating. Zestien bomen 
moeten wijken maar er komen 33 bo-
men voor terug. Ook de rijweg van 
Oldenaller naar de Buitenvelderstel-
aan wordt eenrichtingsverkeer. Naar 
verwachting is de gehele herinrich-
ting medio oktober 2022 afgerond.

A.J. Ernststraat ondergaat  
metamorfose met komst AICS                                               

Kiss & Ride
Om de werkzaamheden uit te kunnen 
voeren gaat de A.J. Ernststraat tussen 
de Van der Boechorststraat en de Bui-
tenveldertselaan volledig dicht voor 
doorgaand verkeer. Gedurende de 
werkzaamheden is er een Kiss & Ri-
de-strook aan de Van der Boechorst-
straat, ten zuiden van de A.J. Ernst-
straat, voor ouders die hun kinderen 
naar school willen brengen (tussen 
7:30 en 9:30). De kinderen worden 
vanaf dit punt naar de school bege-

Buurtbudget 2021 

Nieuwe regering nieuwe kansen?  
Cisca Griffioen

Inloop 
De Buurvrouw 

Inloop De Buurvrouw blijft – met 
mondkapje - doorgaan

Inloop De Buurvrouw is open voor al 
die buurtbewoners die om wat aan-
spraak verlegen zitten. Bent u niet 
goed ter been, dan proberen we ver-
voer voor u te regelen. De vrijwilligers 
van de Algemene Hulpdienst sprin-
gen zo in de auto om u te halen en 
brengen! 

Op donderdagen kunt u zonder af-
spraak bij ons langskomen voor een 
bakje koffie, een eenvoudige lunch of 
een kopje thee. U kunt voor een uur-
tje aanschuiven, 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 doorgaan zoals we 
het de afgelopen maanden gewend 
waren, namelijk op afspraak. U kunt 
altijd bellen of er een plekje vrij is 
(Pauline: 06 – 151 660 36).
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leid. In de middag kunnen ouders op 
dezelfde Kiss & Ride-strook parkeren 
om ze weer op te halen.

Omleidingsroutes
De A.J. Ernststraat is voor auto’s af-
gesloten tussen de Van der Boechors-
tstraat en de Buitenveldertselaan, uit-
gezonderd bestemmingsverkeer voor 
de seniorenflats. Fietsers kunnen om-
fietsen via de De Boelelaan. 
Voetgangers kunnen langs het werk 
lopen.
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Soms heb je als programmeur geluk! 
Dan zit er in het publiek een echt-
paar dat de muziek een warm hart 
toedraagt. Ze hielpen de bekende so-
praan Channa Malkin als donateurs 
van haar CD-productie. Als tegen-
prestatie zou Channa een huiscon-
cert verzorgen, maar het echtpaar wil 
graag dat een groter publiek meege-
niet van dit nieuwe talent. Dus komt 
Channa op hun verzoek naar het Huis 
van de Wijk en brengt ze samen met 
pianist Artem Belogurov en celliste 
Maya Fridman het programma This 
is not a lullaby, met muziek van die-
zelfde CD. Het album ontving 4 **** 
in de Volkskrant en werd verkozen tot 
'CD van de week' door Radio 4. 

Geïnspireerd door de geboorte van 
Channa's zoontje, zingt zij liederen 
over het moederschap, familiebanden 
en transformatie, van componisten 
Mieczyslaw Weinberg, John Tavener, 
en haar eigen vader Josef Malkin. 

Waar: Grote Theaterzaal, Huis van de 
Wijk, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
Wanneer: 13 februari 2022, 12:00 uur; 
welkom tussen 11:30 en 11:45 uur
Entree: 7,50 euro (gepast)
Van belang: QR-code, legitimatie, 
mondkapje in de gangen 
(ook tijdens het concert)
Reserveren: 06 -151 660 36 of 
p.kolsteeg@hvdwbuitenveldert.nl 
(verplicht!)

Lezing China vandaag: 
religie, spiritualiteit, en ideologie.

De opkomst van China als nieuwe we-
reldmacht is een feit. Sinds de komst van 
Xi Jinping is het land in snel tempo een 
nieuwe ideologische orde aan het ont-
wikkelen, het 'Xiisme'. Onder het Xiisme 
wordt de maoïstisch-leninistische ideo-
logie, de klassieke Chinese cultuur en het 
Chinees modernisme samengebracht. 
Dit heeft ook grote invloed op de rol die 
religie, met name boeddhisme, christen-
dom, en islam speelt in de Chinese sa-
menleving. Tijdens deze lezing neemt dr. 
Daan F. Oostveen, die in 2018 een jaar 
in China woonde om daar hedendaagse 
Chinese religie te bestuderen, ons mee 
in de levensbeschouwelijk oriëntatie van 
het China van Xi Jinping. Datum: zondag 
13 februari a.s. Plaats: Huis van de Wijk 
Buitenveldert, Kleine theaterzaal. Tijd: 
14.30-16.30 uur. Toegang: 5 euro

Lievelingsliedje 

Zong u vroeger de sterren van de hemel 
op de lagere school? Of heeft u op mu-
ziekles gezeten en daar een stuk leren 
spelen dat u nog steeds wel eens neu-
riet? Weet u de titel van dat liedje of stuk 
nog waar u blij van werd? We hebben 
allemaal wel een melodietje waar we 
dol op zijn. En wat is er leuker dan dat 
nog eens te horen?  We zijn voor de leer-
lingen van Ruth Djatmiko op zoek naar 
muziekstukjes die jong en oud aanspre-
ken. Als u ons kan helpen aan uw favo-
riete nummers, dan gaan de kinderen 
die aanleren en opvoeren in het Huis 
van de Wijk. En als het echt te moeilijk is 
maar wel de moeite waard, dan springt 
juf Ruth wel in! Bel de naam van uw lie-
velingsliedje door naar Ruth: 06 – 81 88 
50 73 of Pauline: 06 -151 660 36. Of als u 
liever mailt: mail@hvdwbuitenveldert.nl. 
U krijgt dan te zijner tijd een uitnodiging 
voor het concert op 14 mei a.s.

Tentoonstelling Amsterdam in Aquarel 
Ton Mulder (1921 – 2009) was een ge-
boren en getogen Amsterdammer, die 
50 jaar als cartograaf op de tekenkamer 
op Schiphol Oost werkte. Hij tekende 
van jongs af, maar na zijn pensionering 
in 1995 ging hij pas echt los en heeft hij 
tot aan zijn dood honderden aquarellen 
gemaakt. De vaste hand van de carto-
graaf en het scherpe oog voor details zijn 
hierin terug te zien. Naast vele impres-
sies van Amsterdam maakte Ton ook 
portretten van dieren. Een deel ervan is 
te koop. Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met schoondochter Pau-
line Mulder-Koeleman, die werkzaam is 
bij de Algemene Hulpdienst Buitenvel-
dert. De eventuele opbrengst wordt ge-
doneerd aan een goed doel. De tentoon-
stelling is de hele maand februari te zien 
in het Huis van de Wijk Buitenveldert. De 
opening staat gepland op 18 februari +/- 
17.00 uur in het café.
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Uw lokale kennis in Buitenveldert!

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

en appartementen
• Taxaties voor alle geldverstrekkende 

instanties en NWWI

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

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

  in Buitenveldert & Zuidas                                                                   

reld verkent, naar een hondje loopt 
of op het punt staat een flinke spurt 
naar u toe te nemen. Omdat het werk 
bestaat uit kolommen, schijven en 
bollen kan het eigenlijk voorstel-
len wat je zelf bedenken kan, zoals 
goed constructiespeelgoed de fanta-
sie prikkelt. Hierdoor blijft het werk 
tijdloos, spannend en actueel.

Ubbo Scheffer (1924- 1998, Wage-
ningen)
Beeldhouwer Ubbo Scheffer is ge-
boren in Amersfoort en volgde zijn 
opleiding aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten Sint- Joost te 
Breda, later werkte hij ook in Vught, 
Amsterdam en Arnhem. Na de be-
vrijding van Zuid-Nederland in 

Familie 
Deze maand neem ik u weer eens 
mee naar het Amstelpark, waar zo-
als u weet veel beelden zijn geplaatst. 
We wandelen door de hoofdingang 
en gaan na het IJswinkeltje rechtsaf 
over het pad langs de rozenperken. 
We zien een stukje verder een flink 
kunstwerk, bestaande uit 3 onder-
delen van geabstraheerde mensfi-
guren op het gras staan. Het werk is 
gemaakt van gecoat staal en staat op 
betonnen vloerplaten (stelconplaat). 
De beeldengroep is vervaardigd door 
beeldhouwer Ubbo Scheffer en staat 
sinds 1975 in het Amstelpark. 

Tijdloos
Toen het beeld in 1975 voor de Biën-
nale van het Amstelpark werd ge-
plaatst, zag men er slechts twee tradi-
tionele families, bestaande uit vader, 
moeder en de kinderen in. Het leuke 
van dit beeld vind ik nu juist dat je er 
in kan zien wat je maar wil. 

Misschien bestaat het linker paar dat 
verliefd verstrengeld met een kind 
tegen hen aangedrukt, wel uit twee 
mama’s of papa’s, is de langste fi-
guur van het andere groepje wel een 
puberkind of zijn het opa en oma die 
een dagje naar het park gaan. Al-
len lijken te kijken naar het apart 
staande kleinere beeld dat als een 
nieuwsgierige kleuter m/v/o de we-

Gerdi Wind 1944 ging hij bij de restauratie van 
de Grote Kerk te Breda in de leer bij 
Franse steenhouwers. Van hen leerde 
hij het vak op bijna middeleeuwse 
wijze, onder meer door het onder de 
knie krijgen van de techniek van de 
taille direct, waarmee op basis van een 
klein ontwerp een beeld direct op 
ware grootte wordt uitgevoerd. Zijn 
vele meestal monumentale werken 
bestaan voornamelijk uit mensfigu-
ren. Voor zijn sculpturen gebruikte 
hij veel verschillende materialen en 
technieken, zoals cortenstaal, hout, 
marmer, zandsteen, brons en lava. 

Essentie 
Scheffer was een dubbel talent: hij 
was namelijk ook zeer muzikaal, hij 
componeerde en muziek inspireerde 
hem sterk in zijn kunstwerken. Over 
het uitgangspunt van zijn beeldhouw-
kunst zegt Scheffer: ”Er moet voor 
mij altijd een aanleiding zijn, een op-
dracht of probleem. Maar het essen-
tiële is toch altijd het verzoenen van 
tegenstellingen.”Vandaar waarschijn-
lijk de vele omhelzingen in het begin 
van zijn loopbaan. Het mannelijke en 
vrouwelijke in de vorm, de verschil-
lende materialen, de connecties in de 
vele tegenstrijdige vormen, zij ver-
beelden de verzoening van de mens 
en het goddelijke. Scheffer maakte 
een flink aantal religieuze werken. In 
1956 ontving hij de Keukenhofprijs en 
in 1962 de Culturele Prijs van de stad 
Arnhem. Zijn beelden zijn in veel ste-
den in heel Nederland te vinden.
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This is not a lullaby

KORTAF

ACTIVITEITEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Beeldengroep 'Familie' vervaardigd door beeldhouwer Ubbo Scheffer 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

AGENDA FEBRUARI

 

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
Workshop Plezierig Communiceren op 7 en 14 februari 
11.00-13.00 uur. Workshop in twee delen: aan de slag met com-

municatie. Waarin o.a. aandacht voor: contacten aangaan en on-

derhouden; hoe kan je je punt maken zonder de ander te kwetsen; 

zeggen wat je bedoelt met respect voor eigen grenzen, kortom 

vriendelijk begrenzen. Kosten: € 10,- voor de gehele workshop,  

incl. koffie/thee en lunch. Aanmelden: via mail:  

c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl of tel. 020 64 49 936.  

Zie ook de informatie elders in deze wijkkrant.

Fotogroep op 14 februari 
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
Juridisch spreekuur op 8 februari 
19.30-21.30 uur. Gratis inloop voor info en advies over o.a. arbeids-

recht, consumentenrecht en ondernemingsrecht. Info: 020-644 99 

36 of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Qi Gong 
Elke dinsdag 10.15-11.15 en 11.15-12.15 uur. Kosten: eigen bijdrage 

6,50 per maand, proefles is gratis. Langzame bewegingen, in combina-

tie 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.

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.

Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA  
10.00-13.00 uur. Bel vooraf met: 020-530 12 11 of  

www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.

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 die van gezelschap houden. 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 zorgen voor gastvrijheid, ondersteuning en informatie. 

Ze serveren ook lekkere koffie. Deelname is gratis.

Financieel spreekuur van Buurtteam Buitenveldert 
(voorheen Financieel Café Puur Zuid) 
14:00-15:30 uur. Inloop. Info: 020-2359120 of  

buurtteambuitenveldert@buurtteamamsterdamzuid.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.

Woensdag  

Buurtrestaurant op 2 en 16 februari 
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.

Culturele Uitgaansclub op 2 februari 
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.

PubQuiz op 9 februari 
19.30-21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Doe mee: individueel (je wordt 

ingedeeld) of met een team (max. 4 personen). Met leuke prijzen en 

vooral veel gezelligheid. Kosten: € 5,- per deelnemer, incl. een kop koffie 

of thee. Aanmelden: via mail@hvdwbuitenveldert.nl of tijdens kantoor-

uren op 020-6449936 o.v.v. de namen van het team en de deelnemers. 

Zie tevens de informatie elders in deze wijkkrant.

Cursus Gitaarspelen  
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.

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 die van gezelschap houden. 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 zorgen voor gastvrijheid, 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+ 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.

Inloop ‘De Buurvrouw’ 
11.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners 

uit Buitenveldert die van gezelschap houden. Op donderdag kunt 

u  zonder afspraak bij ons langskomen voor een bakje koffie, een 

eenvoudige lunch of een kopje thee. U kan voor een uurtje aanschui-

ven, maar ook gezellig de hele dag bij ons doorbrengen. Gastvrouwen 

Nel, Pauline, Betty en Thea zorgen voor gastvrijheid, ondersteuning en 

informatie. Ze serveren ook lekkere koffie. Deelname is gratis.

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

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

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

06-40737471 of www.zenbuitenveldert.com.

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.



Opfris Workshop 
Communicatietechnieken

In deze workshop ga je aan de slag 
met communicatie. Hoe kan je op een 
plezierige manier met anderen con-
tacten aangaan en onderhouden.
Hoe kun je je hoffelijk gedragen in 
contacten en groepen? 
Hoe kun je op een andere manier 
zeggen wat je bedoelt? Terwijl je ook 
je eigen grenzen respecteert. Je punt 
maken zonder de ander te kwetsen. 
Kortom: Vriendelijk begrenzen. 
We gaan in deze workshop met elkaar 

uitwisselen en oefenen. 
Trainers: Sara Bruinsma en Greet 
Muyllaert
Het is een workshop in twee delen. 
Data: Twee maandagen: 7 en 14 feb. 
Tijd: 11:00 tot 13:00 inclusief koffie/
thee en een lekkere lunch.
Kosten: € 10,-- voor de gehele work-
shop
Aanmelden: Bel of mail Carla Lantin-
ga: c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl, 
020 64 49 936.
Graag vóór 1 feb. aanmelden. Bij mi-
nimaal 6 aanmeldingen gaat de work-
shop door.

Kom genieten van zelfgemaakte ge-
rechtjes terwijl je luistert naar een 
heerlijk optreden door zangeres 
Sharifa Smith.

Sharifa Smith maakte haar profes-
sionele debuut in 2012 als Lola in de 
musical Yab Yum - het Circus van de 
nacht. Kort hierna vertrok ze naar het 
buitenland om als zangeres te gaan 
werken op verschillende cruisesche-
pen van o.a. Aida Cruises, Tallink Silja 
en Holland America Line. Na een aan-
tal jaren keerde ze in 2018 terug aan 
land, waarna ze o.a. haar one woman 
show 'Recollections' op het podium 
bracht, verschillende optredens deed 
met het ZO! Gospel Choir en onder-
deel was van de vakjury voor het tv-
programma 'All Together Now'. 
Komend jaar is Sharifa een van de 
zangers bij het Bowie Concert. Als 
zangeres is ze sterk beïnvloed door 
soul, funk en jazzmuziek en doet uit-
eenlopende optredens in binnen- en 
buitenland.

Wanneer: vrijdag 25 februari 2022 
van 16.00 – 18.00 uur
Start met voorgerechtje
16.00 – 16.30 uur
Live optreden en (hoofd) gerechtjes 
16.30 – 17.45 uur 

Nazit met toetje 
17.45 – 18.00 uur 

Kosten: € 8,-- voor live muziek en ge-
rechtjes. Graag gepast betalen bij de 
kassa.

Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112
Aanmelden: Mail: mail@hvdwbuitenvel-
dert.nl of tel. 020 – 644 99 36.De QR-code 
wordt gecheckt bij de entree. Mondkapje 
in de gang en bij het lopen is verplicht.

 

Vrijdag 

Café Concert Francisca Burgos op 4 februari 
16:00-18:00 uur. Gratis inloop.

Café Concert Corina Kramer op 18 februari 
16:00-18:00 uur. Gratis inloop.

Mini-Show met Sharifa Smith op 25 februari 
16.00-18.00 uur. Live optreden met gerechtjes. Kosten: € 8,-, graag 

gepast. Aanmelden: per mail mail@hvdwbuitenveldert.nl of tel. 020 – 

644 99 36. Op vertoon van QR-code en ID. Zie tevens de informatie 

elders in deze wijkkrant.

Het Palet, Aquarel en Gouache   
10.30-12.30 uur. Vrije inloop.

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 12 februari 
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
Jazz in de Wijk - A tribute to the Dave Brubeck quartet op 

6 februari 
14.30-17.00 uur. Toegang € 10,00 waarbij een consumptie is inbe-

grepen. Reserveren via: hhw8@xs4all.nl.

This is not a lullaby op 13 februari 
Aanvang 12.00 uur; welkom tussen 11.30 en 11.45 uur. Zangeres Chan-

na Malkin zingt onder begeleiding van pianist Artem Belogurov en celliste 

Maya Fridman over het moederschap en familiebanden. Entree:7,50 euro 

(gepast). QR-code, legitimatie, mondkapje in de gangen (ook tijdens het 

concert) Reserveren verplicht: 06 -151 660 36 of p.kolsteeg@hvdwbui-

tenveldert.nl. Zie tevens de informatie elders in deze wijkkrant.

Lezing - China vandaag: religie, spiritualiteit,  

en ideologie op 13 februari  
14.30-16.30 uur. Toegangsprijs € 5,00. Reserveren via: david@ 

hvdwbuitenveldert.nl of 020 642 2835. Zie tevens de informatie 

elders in deze wijkkrant.

DAGELIJKS
Expositie 'Amsterdam in Aquarel' - hele maand februari 
Ton Mulder (1921 – 2009), geboren en getogen Amsterdammer, en 

cartograaf op de tekenkamer op Schiphol Oost. Sinds zijn pensionering 

maakte hij honderden aquarellen, met de vaste hand van een carto-

graaf en zijn scherpe oog voor details. Een deel is te koop, waarbij de 

opbrengst voor een goed doel bestemd is. Zie tevens de informatie 

elders in deze wijkkrant. De opening staat gepland op vrijdag 18 

februari +/- 17.00 uur in het café.

Opfris Workshop

Sharifa Smith

Mini-Show met zangeres Sharifa Smith                                                    
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De enige echte ambachtelijke Juwelier-Horloger van Buitenveldert 
www.juweliersietzewagenmakers.nl

Tel: 020 - 644 10 61

Margot Taal

Alma Sargentini, vrijwilligster bij de Fietsersbond Amsterdam

Op weer en wind gekleed, zestig 
plus schat ik haar. Ze zet haar fiets 
voor mijn appartementsgebouw, 
trekt een dichtgevouwen tijdschrift 
uit een bundel in haar fietstas en 
duwt het in een brievenbus. “Het is 
de OEK,” vertelt vrijwilligster Alma 
Sargentini als ik ernaar vraag. “Een 
afkorting van ‘Op Eigen Kracht,’ 
het tijdschrift van de Fietsersbond 
afdeling Amsterdam.” 

De Fietsersbond
Uit de 70-er jaren herinner ik me 
de Eerste Nederlandse Wielrijders 
Bond, de ENWB. Die naam leek te 
veel op ‘ANWB,’ vertelt Alma. Sinds 
2000 heet hij de Fietsersbond, die 
bij wijk, gemeente en rijk in de 
bres springt voor de belangen van 
de fietsers. Bijvoorbeeld vóór fiets-
vriendelijke wegen en kruispunten, 

fietsparkeerplaatsen, stallingen en 
fietskaarten (www.fietsersbond.nl/
amsterdam). En tegen de plaag van 
brommers op het fietspad - wat nu 
in Amsterdam verbeterd is-, tegen 
opbrekingen die fietsers dwin-
gen langdurig en ver om te rijden. 
“Neem nou de Zuidas,” zegt Alma 
“Op de fiets kan je van hieruit niet 
ongehinderd door de Zuidas naar 
de Beethovenstraat.” Alma is sinds 
de oprichting lid van de Fietsers-
bond. Toen haar man nog leefde, 
deden ze de bezorging van OEK 
samen, nu zet zij het voort. 

Nieuwe editie
Bij het verschijnen van een nieuwe 
OEK, drie keer per jaar, rijdt Alma 
Sargentini naar het WG-terrein. 
Op het bondskantoor daar telt ze 
samen met andere vrijwilligers het 
aantal exemplaren af per wijk. “We 
draaien etiketten uit. Ik breng er 72 
rond, op postcodes 1081, 1082 en 

1083. Het scheelt toch mooi drie 
postzegels in ieders contributie,” 
zegt ze. Soms, als het koud is of 
alsmaar regent, moet Alma zichzelf 
wel eens moed inspreken: “Kom 
meid, het is goed voor je.” Dan 
spreidt ze de bezorging over een 
aantal dagen uit. 

Klepperende brievenbus
Ook een toevallige ontmoeting doet 
haar goed. Zoals met een mevrouw 
die haar brievenbus hoorde kleppe-
ren en plotseling in de deuropening 
stond. “Bent u degene die de OEK 
altijd bezorgt?” vroeg ze Alma. Alma 
vertelt me dat er een leuk gesprekje 
volgde: “De bewoonster bood zelfs 
aan een stukje van mijn wijk over 
te nemen wanneer het me te veel 
werd.”  Voorlopig doet Alma de be-
zorging zelf. “Je moet wat voor een 
ander over hebben,” zegt ze. “En het 
houdt me in conditie.” 
(www.fietsersbond.nl/amsterdam)

In Beeld

Ook voor de maand februari staan de 
seinen nog op rood. Zo lang de omi-
kronvariant rondwaart en de cafés zijn 
gesloten, rijden we helaas niet in de 
rondte… 
We moeten nog maar een tijdje ge-
duld hebben!

Mokum Bus
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Op stap met 
de Groengrijsbus

Vrijdag 25 februari
Dagtocht Antwerpen

In samenwerking met het 
Huis van de Wijk Buitenveldert

Vrijdag 25 februari rijdt de Groengrijs 
bus naar Antwerpen, de stad waar 

het hele jaar wat te zien en te bele-
ven is. We zetten je aan de Plantinkaai 
af, in het hartje van de stad. Wandel 
door het historische centrum met zijn 
mooie monumenten, door de win-
kelstraten en over de pleinen met op 
iedere hoek wel een café, brasserie 
en verwarmd terras. Liefhebbers van 
kunst kunnen hun hart ophalen in 
een van de vele musea. Onderweg 
krijg je de meest actuele tips wat er 
de dag van ons bezoek te zien en te 
beleven is.

Prijs: € 15,- bij minimaal 40 deelne-
mers, € 17,50 bij minimaal 35 deelne-
mers. 

Opstapplaatsen: Huis van de Wijk, 
AJ Ernststraat en Station RAI. 

Voor informatie: https://groengrijs.
com/tochten-in-de-planning/ 
Geen internet? Neem contact op met 
ons via de voicemail van 06-45729511. 
Vermeld duidelijk naam, telefoon-
nummer, naam dagtocht.

In 2022 bestaat het Amstelpark 50 
jaar, en dat gaan wij groots vieren!

Op 22 april, op Earth Day, trapt Zo-
ne2Source het feestjaar af met de 
opening van hun Shadow Floriade. 
Parallel aan de officiële Floriade in 
Almere, zorgen zij voor een Scha-
duwprogramma in het Amstelpark 
waarin zij het publiek op allerlei ma-
nieren meenemen in nieuwe ervarin-
gen en verbeeldingen van ecologie 
en kunst. Zondag 15 mei gaat het 
feest verder en zullen wij het jubi-
leum '50 jaar Amstelpark' vieren met 
exposities, wandelingen, een audio-
tour en de overhandiging van ons 
cadeau aan het Amstelpark. 
Gedurende het lente- en zomersei-
zoen staat elke twee weken weer wat 
op het programma. Dichtbij in het 
Park zal in het Stadshoutpaviljoen 
mooie muziek verzorgen, er wor-
den parkwandelingen georganiseerd 
door onze eigen secretaris Ineke 
waarbij iedereen kan aansluiten en 
Zone2Source geeft de Amstelpark-
krant uit.  
Zondag 4 september sluiten we 
het feestjaar af met een Parkfestival 
waarin alle mooie culturele, groen 
en kunstinitiatieven uit de wijk een 

Amstelpark 50 jaar

podium krijgen. Op zeven locaties 
in het park is de gehele dag een 
programma dat voor iedereen gratis 
te volgen is. Er zijn meditatiework-
shops, je kunt meewandelen met 
een Natuur-rondleiding, kinderen 
kunnen meedoen met een houtbe-
werkingsworkshop, een Moestuin op 
je Balkon-workshop en je kunt ver-
schillende exposities bezoeken. 
De projectgroep bestaat uit vrijwil-
ligers van Vrienden van het Amstel-
park, buurtbewoners, ondernemers, 
Vrienden van het Beatrixpark, Dicht-
bij in het Park, Zone2Source, De Me-
ditatietuin en Natuur en Milieuteam 
Zuid. 

Organisatie: voor de feestdagen zelf 
hebben wij extra handjes nodig voor 
de op- en afbouw
Communicatie: wij zoeken nog on-
dersteuning voor onze communica-
tie-uitingen op de sociale media
Wil je ons helpen? Meld je aan bij 
Nicole Nuijens via 0621592583


