
voor Buitenveldert/Zuidas & Prinses Irenebuurt • een uitgave van het Huis van de Wijk Buitenveldert jaargang 35. januari 2021 nr.1

Het gemeentebestuur is in opdracht 
van de Rijksoverheid bezig met de 
‘Regionale Energie Strategie 1.0 
Noord Holland Zuid,’ afgekort RES, 
waarmee wordt berekend hoeveel 
energie de stad opwekt en verbruikt. 
We zitten nu in de fase van discus-
sie met bewoners. De online bijeen-
komst voor Stadsdeel Zuid was op 7 
december, met 280 deelnemers. RES 
1.0 wordt midden volgend jaar op de 
agenda gezet van de gemeenteraad, 
die beslissingen zal nemen. RES 2.0 
volgt over een paar jaar.
Wat windmolens betreft is voor Bui-
tenveldert van belang het ‘extra zoek-
gebied nummer 7,’ ofwel de Amstel-

scheg, dat valt onder Stadsdeel Zuid 
Oost. De locatie is ongeveer tegen-
over het Amstelpark ter hoogte van 
‘Amstelrust’ en kan plaats bieden aan 
1 of 2 windmolens. Extra zoekgebie-
den worden alleen gebruikt als een 
tekort aan energie ontstaat, maar in 
deze RES is dat al zo. Het standaard 
type windmolen voor Amsterdam 
heeft een tiphoogte van 146 meter. 
Wie meer wil weten over de techniek 
verwijzen we naar internet.

Tijdens de online bijeenkomst werden 
alle reacties vastgelegd en gebruikt 
voor statistieken. Het resultaat is te 
vinden op www.energieregionhz.nl. 
Daar via ‘documenten’ naar ‘informa-
tieavonden windmolens in uw buurt, 
kopje ‘ Amsterdam.’

Geduld 

Bij de groenten sta ik een rijpe avocado 

uit te zoeken. De vrucht mag niet te 

zacht maar ook niet te hard zijn. Ik druk 

zachtjes in de polen van de avocado: niet 

in de vrucht knijpen maar aan de uitein-

den zei mij eens een supermarkt mede-

werker. Afijn, ik druk dus op zo’n uit-

einde en daar gaat rakelings een donkere 

mouw langs mijn gezicht, een hand grist 

een avocado weg. Ik kijk om en zie een 

oude man vlak naast me zijn rug naar 

me toedraaien. 

Een andere keer bij de desserts staat hij 

achter me, de oogjes priemen boven het 

mondkapje en zijn gewicht gaat voort-

durend van de ene voet naar de ander. 

Hij popelt om zijn slag te slaan in de 

vitrine naar iets dat hij dringend nodig 

heeft. Die loerende oogjes in mijn rug 

maken het niet gemakkelijk om mijn 

product te vinden dus ik sta een beetje 

te talmen. Plotseling staat hij naast me, 

zijn hoofd duikt de kast in. Ik doe van 

schrik een stap achteruit. Het idee nage-

recht op het menu geef ik maar op want 

hij is nog wel even bezig. 

In onze maatschappij doen ouderen er 

vaak niet zoveel meer toe en dat is vrese-

lijk jammer; veel wijsheid en kennis gaan 

daarmee verloren, maar geduld is iets dat 

veel senioren niet kennen. Neem bijvoor-

beeld hun gedrang bij de garderobe in het 

Concertgebouw, op het perron voor de 

treindeuren en nu ook met 1,5 meter af-

stand houden. De woorden ‘rustig wach-

ten’ komen in hun vocabulaire niet voor. 

Wie vooral goed ellenbogenwerk levert is 

de oudere man, een ervaring opgedaan in 

de loop der werkzame jaren.  
  

Julia
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Windmolens bij de buren?

Ik vraag aan David van Traa, directeur 
Zuidas, hoe het gaat in Zuidas.
Er wordt uiteraard thuis gewerkt en af 
en toe op het coronaproof ingerichte 
kantoor, zegt hij. Opvallend is dat de 
productiviteit niet heeft geleden en dat 
het ziekteverzuim lager is. De stem-
ming is eigenlijk wel goed. Het werk, 
de planvorming voor Zuidas, gaat ge-
woon door. Iedereen heeft het digitaal 
werken voldoende in de vingers. Er 
moet wel goed gelet worden op de wat 
jongere medewerkers, vooral als ze uit 
het buitenland komen. Voor hen is het 
werk het doel en daar past het contact 
met collega’s bij. Dat is weggevallen. 
Zij hebben bovendien nog niet het 
geld om zich comfortabel in Amster-
dam te huisvesten. Er wordt dus extra 
voor hen gezorgd.

Gaat het kantoor er straks anders uitzien?
We hebben geen glazen bol. We zijn 
al heel lang bezig met deze ontwikke-
ling. Grote OV locaties in leefbare ste-
den hebben zowel qua werkgelegen-
heid als qua wonen een aantrekkende 
werking. De woningvraag neemt toe. 
Deze onderliggende bewegingen ver-
anderen niet. Ook het meer thuiswer-
ken, in combinatie met kantoorwerk, 
is beter te realiseren rond een goede 
OV locatie. De magneetfactoren zijn 
de kwaliteit van de stad, de kwaliteit 
van de openbare ruimte, de aantrek-
kingskracht van de universiteit en de 
kennisintensieve bedrijvigheid.
Het valt de Paroollezer misschien niet 
uit te leggen maar internationaal ge-
zien zijn we een van de goedkopere 
steden, merkt hij op. De komst van 

de EMA is een groot succes. Allerlei 
bedrijven in de biotech en life-scien-
ces vestigen zich hier. De belangrijke 
functie van het snel toetsen van nieu-
we medicijnen gebeurt hier, in Zuidas.

Wat gebeurt er bij de banken?
In de gebiedsontwikkeling, in de ste-
denbouw, is het succes van een be-
paalde sector niet zo relevant. Je ziet 
nu vooral ontwikkeling in de tech 
sector. Het hoofdkantoor van Uber 
komt in Tripolis. Een techbedrijf komt 
in de plaats van een bank. De functie 
van banken verandert. Minder risico, 

Hans Wamsteeker

meer bureaucratie en regulering. ING 
is een ITbedrijf geworden. Je ziet dus 
substituties. Zo werkt de economie al-
tijd. Met de advocaten, de accountants 
en de consultants gaat het overigens 
heel goed in Zuidas.

Wat is het effect op de RAI?
Dat is heel spannend. We zien al een 
hele tijd dat het congresbezoek ken-
nisintensiever word. Een ontwikke-
ling van minder HISWA naar meer 
cardiologen. Voor hoe dat verder gaat 
als er een vaccin is, hebben we weer 
de glazen bol nodig. 
De behoefte aan ontmoeting en het 
elkaar inspireren verandert niet. Voor 
kennisoverdracht heb je geen congres 
nodig maar wel voor informeel kennis 
delen.

Wat gaat je in 2021 jaar bezighouden?
We zitten nu in de gezondheidscrisis. 
Dank zij de diepe zakken van de Ne-
derlandse staat worden de grootste 
effecten tot nu toe gedempt maar de 
economische klap komt nog. Er zijn 
nog weinig faillissementen maar de 
horeca krijgt het zwaar. Maar in de 
gebiedsontwikkeling in Zuidas werk 
je met een heel ander tijdschema. Vol-
gend jaar worden er weer erfpacht-
contracten gesloten en er is geen 
enkele reden waardoor die zouden 
wegvallen. De planvorming is vooral 
woningbouw. Dat gaat gewoon door 
net als Zuidasdok. De Brittenpassage 
komt er aan. De aanbestedingen lo-
pen. Alles met vertraging maar het 
loopt weer.

Ferry Wienneke

David van Traa, directeur Zuidas

Fotograaf gezocht
 

Heeft u zin, zo nu en dan, een foto te maken voor de Wijkkrant 

Buitenveldert/Zuidas stuur dan een mailtje aan 

wijkkrantredactie@gmail.com
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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 26 januari 2020. 

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 
8 januari 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.

Openheid
Mijn dochter van zeventien bekeek 
vanochtend de Wijkkrant die in onze 
brievenbus was gevallen. Mooi vonden 
we het om te lezen over het buurtbud-
get zuid en de winnaars. Dan valt ook 
mijn oog op de gele column van Julia 
op de voorpagina over ‘Nepwaarheid’.
Jammer te lezen dat dit het afkeu-
rende beeld is wat jullie over ‘Gezond 
Verstand’ willen overbrengen aan de 
buurtbewoners. Hoe fijn zou het zijn 
als we niet verzanden in verdeeldheid 

en haat? En juist nu de verbinding 
en de dialoog met elkaar aan blijven 
gaan? Vanuit het hart. Veel mensen 
hebben juist ondersteuning nodig. 
Laat mensen voor zichzelf bedenken 
wat wel of niet nep/waarheid is. Het 
is fijn dat er meer geluid komt uit de 
samenleving. Ook waar het ongemak-
kelijk wordt. Ik hoop van harte dat jul-
lie hier ook openheid in kunnen to-
nen. Op een eerlijke en open dialoog.
Vriendelijke groet,
Jessica Versluijs

Reactie van de redactie van de Wijkkrant.
Een columnist staat los van de redactie is 

Ingezonden berichten

volmaakt vrij in het schrijven van de co-
lumn. De redactie voelt zich door de inge-
zonden brief dan ook niet aangesproken.
   
Het meten met twee maten
Op 23 november jl. heb ik de weige-
ring van de gemeente gezien,  een 
vergunning te verlenen op adres Tei-
lingen 1-159. Op grond van het be-
stemmingsplan ‘Buitenveldert 2013’ 
geeft de gemeente geen toestemming 
op de eerste en tweede verdieping 
bouwkundige veranderingen aan te 
brengen ten behoeve van een hotel-
functie. Echter het gehele gebouw 
is al een apartotel... (Htel Serviced 
Apartments). De gemeente heeft voor 
de bouw van de 75 meter hoge toren 
hoek van Nijenrodeweg / Buitenvel-
dertselaan wel een vergunning afge-
geven, terwijl er in dat zelfde bestem-
mingsplan van 2013 alleen bouw van 
30 meter hoog was toegestaan. Dat 
noem je dus meten met twee maten....
L. Eliasar

De kachel van de Boshalte
Wij zijn twee tachtigers uit Buitenvel-
dert en beschouwen de Boshalte als 
een grote aanwinst voor oa ouderen.
Het is op loopafstand in het bos, en 
iedereen wordt ontvangen met een 
vriendelijk woord. Natuurlijk kunnen 
we er nu niet zitten wegens de coro-
na-maatregelen, maar even een warm 
bakkie doen is ook fijn. Maar nu is de 
warme buitenkachel verdwenen. Bij 
navraag bleek dat omdat er volgens 

de handhaving van het bos te veel 
mensen omheen stonden. Daarmee 
wordt ons een laatste klein pleziertje 
afgenomen en de winter begint net. 
Wij gaan al niet naar het Gelder-
landplein omdat het daar dagelijks te 
druk is voor kwetsbare mensen. Daar 
wordt blijkbaar niet gehandhaafd ter-
wijl dat toch een binnenruimte is. Van 
fietsers horen we dat er wel een vuur 
brandt bij Meerzicht. Tot wie moeten 
wij ons wenden om ons kacheltje te-
rug te krijgen?
Namens veel ouderen.
Dorith van der Waerden 
Ojas de Ronde

4 December feestje

Beste redactie, Graag wil ik mijn com-
plimenten over brengen. Mijn partner 
en ik bezochten 4 december in het 
huis van de wijk een voorstelling met 
zang van Wim Karmelk, ons allen wel 
bekend als de zanger van ‘A Brooklyn 
Affair*’ die regelmatig optreden in het 
huis van de Wijk. Ditmaal vanwege 
corona dus alleen met solozang van 
Wim. In deze donkere en moeilijke 
dagen was het een verademing om 

Hoe zit het met wonen voor ouderen in 
Zuidas?
Het gesprek rond de ontwikkeling 
van bijvoorbeeld Ravel gaat vooral 
over gezinnen. Maar als je kijkt naar 
de demografische ontwikkeling en de 
relatie met de buurt dan moet er een 
goede combinatie van gezinswonin-
gen en ouderenwoningen komen.
Geclusterd wonen van ouderen kan 
prima met spelende kinderen op 
straat. De bouw in Ravel begint met 
de school. Daar komen woningen bij, 
waarschijnlijk middensegment. Dat 
zal niet de plek worden van geclus-
terde ouderenwoningen. De vraag 
is wel of geclusterd wonen voor ou-

deren past bij de volumes die er in 
Ravel moeten komen. Daar gaat het 
om grote bouwdichtheden. Wellicht 
geclusterd wonen voor ouderen in de 
onderste lagen en daarboven andere 
soorten appartementen. We weten dat 
dit cruciaal is voor de doorstroom. De 
behoefte bij ouderen is hoge kwaliteit 
met minder vierkante meters. Zo’n 
project als Zuidoever in Kop Zuidas 
gaat in Ravel niet gebeuren. Cordaan 
wilde geen ouderenwoningen in 
hoogbouw. Dat is een dilemma. Welk 
ontwerp gaat de oplossing bieden?

Een markt op het Gershwinplein?
We hebben een mooie overeenkomst 
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gesloten met het Conservatorium 
voor Kapel&Convict. We zijn trots 
op de nieuwe rechtbankvestiging. 
Er komen, in samenwerking met be-
woners, groene wandelingen als bij-
drage aan de vergroening van Zuidas. 
En er komt een markt op het Gers-
hwinplein. Er zijn nu twee serieuze 
gegadigden die voor een vergunning 
in aanmerking komen. Dat is tot dus-
ver veel te ingewikkeld gemaakt. De 
ontwikkeling rond de Rai is heel be-
langrijk voor de stad ook omdat daar 
veel werkgelegenheid is, ook voor 
mensen met een lagere scholings-
graad. Hier komt de Wijkkrant bin-
nenkort op terug.

Artist impression van Ravel

dit mee te kunnen maken. Mede door 
de heer Henk Hilders en de vele vrij-
willigers werd dit een onvergetelijke 
middag met voor ons allen een licht-
puntje in deze dagen. We werden ver-
welkomd met koffie of thee en daarna 
kregen wij een heerlijk glaasje Pro-
secco en samen met de heer Hilders 
werd er een toost uitgebracht op het 
komende naar wij allen hopen coro-
navrije jaar. Er werd ruim met heer-
lijke hapjes rondgegaan en dit alles 
vergezeld door de prachtige zang van 
Wim. Het was een topmiddag.
Met vriendelijke groet, Marty Post

*) noot van Wim Karmelk: 
de naam ‘A Brooklyn Affair’ vanwege de 
oprichting zo’n 28 jaar geleden in Breukelen

Verkoop-
tentoonstelling 
‘Art around’ 
in de 
Kunstkapel

Door het Coronavirus kunnen hon-
derden kunstenaars, instellingen en 
musea hun programmering vaak 
niet door laten gaan. Veel kunst blijft 
daardoor ongezien. Daarom hebben 
we op eigen initiatief de verkoopten-
toonstelling ‘Art around’ samenge-
steld met werk van 12 kunstenaars uit 
verschillende disciplines. 
‘Art around’ vindt plaats in de prach-
tige ruimte van de voormalige ka-
pel van het Sint Nicolaas klooster in 
het Beatrixpark in Amsterdam, bij de  
Zuidas. Op 18-19-20 december tus-
sen 12.00 en 18.00 staan de deuren 
open voor publiek (rekening houdend 
met de Corona regelgeving) De kun-
stenaars zijn zelf aanwezig om over 
hun werk te praten.

Deelnemende kunstenaars: Sarai van 
de Boel, Irene de Boer, Henri Borduin, 
Sonja Cabalt, J.D. Hali, Celia Hadeler, 
Barbara Helmer, Lia de  jonghe, Paul 
Ouwerkerk, Bas Peeters, Paul Salet, 
Cora Verhoog, 

De Kunstkapel, Beatrixpark 
(bij Zuidas)
Prinses Irenestraat 21
1077 WT Amsterdam
De ingang is aan de rechterzijde van 
het pand, naast restaurant As, eerste 
verdieping.

https://www.facebook.com/
Art-around-100343998575665
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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

Isaac Okello is one of the new 
temporary inhabitants of the for-
mer fire station at the Van Leijen-
berghlaan. 

Since July 2018, when Isaac came 
to our country to ask for asylum, he 
never had a comfortable and clean 
bedroom, nor a common living 
room or a kitchen. Here he feels at 
ease and relaxed, he says. Due to 
the allowances he receives from the 
government, Isaac is now able to 
cook his own food, which he buys 
at an African market in Zuidoost.

Isaac comes from a rural farming 
area in Uganda. Thanks to the 
World House, Isaac works at a farm 
in Amstelveen one day a week. 
Here he takes care of cows, pigs 
and buffaloes, helps with growing 
vegetables (Irish potatoes, car-
rots) and cleans. He also does the 
cleaning for several businesses on 
a voluntary basis. Every week he 
spends roughly a day working on 
his new asylum procedure with the 
aid of ASKV Refugee Support. If he 
is permitted to stay in the Nether-
lands, he will gladly take on any 
kind of employment - maybe on a 
farm or as a taxi-driver, a job he had 

in Uganda. 

Because Isaac speaks English, com-
munication within his present shelter 
at the Van Leijenberghlaan is limited. 
Most people there speak Arabic, the 
West-Africans speak their own lan-
guages, some speak French. 

Wi-Fi allows Isaac to follow the 
world news in English. Thus, he 
watched the recent elections in the 
US. He would have welcomed a 
second Trump term. Black people 
and LHBTQ had a hard time under 
Trump, I say. Astonished, Isaac ans-
wers that on TV he did not see US 
gays or blacks dangling from ropes 
in the streets. His answer suddenly 
opens my eyes to the terrors Isaac 
has been running from.

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

Margot Taal

Margot Taal

Wat er in de voormalige brand-
weerkazerne aan de Van Leyen-
berglaan gebeurt, wordt aan het 
oog onttrokken door halfdichte 
gordijnen. 

Sinds oktober 2020 wonen er on-
gedocumenteerde asielzoekers in 
het pand. Bij een vergadering over 
de behuizing in november blijkt dat 
omwonenden er weinig van merken: 
‘Wonen ze er allemaal?’ 

Het wonen wordt begeleid door 
HVO-Querido. Aan Aisser Alnima, 
zorgcoördinator, vraag ik naar de 
gordijnen. Dat gebouw staat wel 
erg zichtbaar tegenover de ingang 
van het Gelderlandplein, zegt ze. 
Vermoedelijk zijn ongedocumen-
teerden niet gewend om in de spot-
lights te staan.

Er wonen nu veertig jongemannen, 
de meeste tussen de 20 en 30 jaar. 
Een soort studentenhuis? In tegen-
deel, elk van hen werkt hard aan 
zijn toekomst: de oprichting van 
een nieuw bedrijfje in het land van 
herkomst, doormigreren naar een 
ander land of een nieuwe asielproce-
dure. Daar staat anderhalf jaar voor, 
voor de meeste bewoners is dat deels 
al om. 

De meeste activiteiten die ervoor 
nodig zijn - een cursus Engels of 
bedrijfskunde bijvoorbeeld- worden 
aangeboden door een organisatie als 

Eigen regie in de voormalige brandweerkazerne

het Wereldhuis en worden buiten de 
kazerne gevolgd. Dat geldt ook voor 
vrijetijdsactiviteiten.

In huis woont men zo zelfstandig 
mogelijk. ‘Geen slaapzaaltjes met vijf 
man, maaltijdverzorging of externe 
schoonmaak,’ zegt Aisser. Nee, de 
bewoners moeten de regie terug-
krijgen over hun eigen leven. Binnen 
de huisregels zijn ze daarom verant-
woordelijk voor de woonverdieping 
en de kamer die ze met z’n tweeën 
delen. Dat omvat zelf koken, oprui-

men en schoonmaken, ook keuken, 
douche en wc’s. Als iemand zich niet 
aan afspraken houdt, spreken ze die 
er in eerste instantie zelf op aan. 

Ook de wekelijks toelage voor elke 
bewoner voor levensonderhoud en 
eten draagt bij aan eigen regie. Des-
gevraagd helpen woonbegeleiders 
van HVO-Querido een handje bij de 
besteding via tips over supermarkten 
en aanbiedingen. 
Kortom, achter de halfdichte gordij-
nen wordt gewoond.

Aisser Alnima

Isaac Okello, refugee at the Van Leijen-
berghlaan

HULP GEVEN? HULP NODIG?  
Vindt u het leuk om af en toe een 
boodschap voor een wijkbewoner te 
doen? Neem dan contact op met de 
coördinatoren voor een kennisma-
kingsgesprek. Tel: 020-6447113 of per 
mail: coordinator@hulpdienstbuiten-
veldert.nl.

Heeft u hulp nodig bij bijvoorbeeld 
boodschappen doen, vervoer of een 
klusje? Of zou u willen deelnemen 
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Isaac Okello, refugee 

Het expositiejaar 2021 begint met 
een fotoserie van Eric Bolhoven.
Hij portretteerde leden van de foto-
hobbyclub en Kunstgroep Buitenvel-
dert, die beide hun thuisbasis hebben 
in het Huis van de Wijk. 

Hij stelde ze vooraf een intrigerende 
vraag: “Als men over 100 jaar terug-
kijkt op nu, welk beeld komt er dan 
boven?” Aan de hand van hun ant-
woorden maakte hij deze serie bij-
zondere portretten. Ze zijn te onder-
scheiden door kleur (Kunstgroep) en 
zwart-wit (fotoclub).

Als kind al bleek Eric een visuele 
en grafische aanleg te hebben, maar 
daar deed hij pas na zijn veertigste 
iets mee, door naar de fotoacademie 
te gaan en les te nemen bij Paul Huf. 
Zelfstudie deed de rest.

Zodra het weer kan, wordt de ten-
toonstelling officieel geopend, maar 
we kunnen vanaf eind januari al ge-
nieten van zijn werk. Over de ope-
ning volgt nader bericht.

Waar: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert, A. J. Ernststraat 112, 1082 LP 
Amsterdam
Wanneer: vanaf eind januari 2021
Info: Pauline Kolsteeg, 
06 - 151 660 36

Hoe kijk je terug? In kleur en zwart-wit!

aan de telefooncirkel voor dagelijks 
een contactmoment als aan de pols? 
Iedereen in Buitenveldert en Zuidas 
kan bij ons aankloppen.  Aanvragen 
via meldpost, op werkdagen bereik-
baar van 9.00-13.00 uur. 
Tel: 020-6444044.

 Algemene Hulpdienst Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112 
1082 LP Amsterdam
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VERDAAGD NAAR 14 FEBRUARI 
IN VERBAND MET VERSTRENG-
DE LOCKDOWN!

Het Liron Strijkkwartet is in 2018 op-
gericht aan het Conservatorium van 
Amsterdam en speelde al eerder in 
onze serie Musici van Morgen. Hun 
optreden werd zeer gewaardeerd, 
een goede reden om ze nog eens uit 
te nodigen. 

Ze spelen ditmaal twee ‘jeugdige’ 
stukken. Mozart droeg zijn strijkkwar-
tet no. 14, KV 387 op aan de vader van 
deze uitdagende compositievorm: Jo-
seph Haydn. En Anton Webern was 21 
toen hij ‘Langsamer Satz’ schreef. Hij 
was nét begonnen bij zijn leermeester 
Schönberg en op reis met het meisje 
van zijn dromen in 1905, de wereld lag 
aan zijn voeten!

In verband met de huidige omstan-
digheden kunt u alleen komen luiste-
ren als u vooraf heeft gereserveerd. Dit 
kunt u doen op: info@hvdwbuitenvel-
dert.nl of via 06-151 660 36. Vermeld u 
in beide gevallen alstublieft uw naam 
en telefoonnummer. 
 
U betaalt op de dag zelf, graag het be-
drag van 7,50 euro gepast meenemen. 
Zoals u zult begrijpen heeft het geen 
zin om op goed geluk te komen… 
 
Denkt u ook aan een mondkapje? Op 
de gangen is dit in elk geval verplicht.  

De Jeugd heeft de Toekomst! Claus 
Company    

Winnend 
ontwerp 
Regenboogtrap

Claus Company breidt uit met Ele-
ment Amsterdam hotel
Claus Company opent op 3 januari 
2021 de deuren van het Element hotel 
in Amsterdam, onderdeel van Marri-
ott International. Met deze uitbreiding 
versterkt Claus Company de continuï-
teit van het familiebedrijf. Het in 2016 
geopende hotel bevindt zich aan het 
Gelderlandplein en focust, met 160 
hotelkamers, voornamelijk op exten-
ded stay. 
In de tweede helft van 2021 zal in het 
hotel de succesvolle restaurantformu-
le Barraca worden geopend.

Denice Kingma

Maar liefst 1.891 mensen brachten 
hun stem uit op een van de drie voor-
geselecteerde ontwerpen. Het win-
nende ontwerp kreeg ruim 38% van 
de stemmen. Meer hierover leest u op 
onze website: www.amsterdam.nl/ 
nieuws-stadsdeelzuid/winnend-
ontwerp-regenboogtrap/
Doel van de regenbooguiting op de 
trap is het bevorderen van de bewust-
wording, zichtbaarheid en acceptatie 
van LHBTIQ+ personen. De Progress 
Pride vlag bestaat uit de bekende re-
genboogvlag plus een driehoek met 
nog vijf kleuren. De kleuren licht-
blauw, roze en wit zijn ontleend aan 
de transgendervlag, de kleuren bruin 
en zwart staan voor mensen van kleur 
en zij die met AIDS leven of aan de 
ziekte zijn overleden.
Bedenker van het winnende ontwerp 
is architect Marianne van Lochem, die 
ook de trap ontwierp. Het voordeel van 
onze Regenboogtrap is dat de zon er-
doorheen kan schijnen. Waarschijnlijk 
wordt dit in het voorjaar gerealiseerd.

Op 7 december was het de Dag van 
de Vrijwilliger. Bijna 40 procent 
van de Amsterdammers zet zich 
vrijwillig in voor een ander of de 
stad. Dat zijn zo’n 250.000 mensen. 

Ook in stadsdeel Zuid wordt door 
hen veel werk verzet. Dat is ontzet-
tend waardevol. Helemaal in zo’n gek 
jaar als dit. Daarom organiseerde het 
stadsdeel samen met de Vrijwilligers 
Centrale Amsterdam (VCA) een bij-
zondere bedankactie. Met een vlie-
gende vleugel en twee accordeonisten 
ging men op pad.
 
10.000 nieuwe vrijwilligers dankzij 
corona
Het is misschien wel het meest posi-
tieve dat corona heeft opgeleverd. De 
vrijwilligers meldden zich bij Voor El-
kaar in Amsterdam, belden direct naar 
de Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
en velen zochten ook zelf contact met 
initiatieven waar ze konden helpen. 
Zonder vrijwillige inzet was in coro-
natijd veel niet mogelijk geweest. 
 
Bedankpakket voor vrijwilligers 
uit Zuid
Normaal gesproken organiseren 
stadsdeel en vrijwilligers Centrale een 
bijzondere bedankdag. Vrijwilligers 
kunnen dan genieten van muziek en 
lekker eten. Altijd een bijzonder feest. 
Dit jaar gooide corona roet in het 

Vliegende vleugel verrast vrijwilligers

eten. Maar toch wilde men de vrijwil-
ligers bedanken. Dus stelde men een 
bijzonder bedankpakketje samen met 
daarin een sleutelhanger van Stad-
hout, gemaakt van het hout van een 
boom uit Zuid en een boodschap van 
stadsdeelbestuurder Flora Bremer. 
In haar boodschap o.a.: “Vrijwilligers 
maken altijd al het verschil in onze 
samenleving, maar in 2020 waren zij 
absoluut onmisbaar. Een groot deel 
van dit bijzondere jaar stond in het 
teken van de coronacrisis. Uw inzet 
is belangrijker geweest dan ooit. Want 
als de samenleving ontwricht wordt 
door een nog onbekend virus, dan 
is het juist van groot belang om naar 

elkaar om te zien. Vrijwilligers maken 
de samenleving in Zuid.” 
 
Bijzondere muzikale optocht die 
niet stopt
Een rijdende piano en twee accordeo-
nisten in een Riksja. Daaruit bestond 
de bijzondere bedankoptocht die langs 
locaties in Zuid reed waar vrijwilligers 
hun werk doen. Natuurlijk stopt de 
optocht niet, men wil geen risico lo-
pen op samenscholing en besmetting. 
Maar langzaam rijdt de stoet voorbij. 
Bij elk Huis van de Wijk in Zuid wor-
den de aanwezigen buiten getrakteerd 
op een Amsterdamse smartlap. Verras-
sing en vreugde zijn van de gezichten 

Eline Gelderblom (VCA) van de aanwezige vrijwilligers te lezen 
– live muziek, zomaar op een door-
deweekse dag in december. Een drui-
lerige regenachtige dag. Glimlachen 
verschijnen op de gezichten, er is een 
kort feestmomentje, voordat de stoet 
weer verder trekt. Muziek raakt, beurt 
op en omarmt, en geeft in deze corona 
tijd een prettige steuntje in de rug. 

Belangrijke waardering
Naast deze actie had Vrijwilligers 
Centrale Amsterdam nog andere be-
dankacties opgezet. Hiermee heeft 
ze zowel de jarenlange trouwe vrij-
willigers als de nieuwelingen op het 
vrijwilligersfront rondom Nationale 
Vrijwilligersdag zoveel mogelijk in het 
zonnetje gezet. Want waardering is 
belangrijk. Er waren diverse bedank-
acties vanuit Vrijwilligers Centrale 
Amsterdam (VCA), zowel voor alle 
mensen die vrijwilligerswerk doen in 
Amsterdam als voor mensen/organi-
saties die graag één of meerdere vrij-
willigers in hun omgeving wilden ver-
rassen met een bedankje. Op verzoek 
van VCA heeft stadsdichter Gershwin 
Bonevacia een gedicht gemaakt voor 
alle vrijwilligers in de stad. Ook de 
Wethouder zorg, beroepsonderwijs en 
sport Simone Kukenheim heeft een 
videoboodschap gemaakt voor alle 
vrijwilligers in Amsterdam. Beide zijn 
nog steeds te zien op de site van Vrij-
willigers Centrale Amsterdam. 
Alle informatie rondom de Dag van de 
Vrijwilliger staat op 
www.amsterdambedankt.nl

Waar:   
Grote Theaterzaal, Huis van de Wijk, 
A.J.Ernststraat 112, Amsterdam
Wanneer:  
14 februari 2021, 12:00 uur; 
welkom tussen 11:30 en 11:45 uur
Entree:  
7,50 euro (gepast)

Een rijdende piano reed mee in de bijzondere bedankoptocht

Louisa Rocha (viool), Nata Roinishvili (viool), Dagmar Korbar (altviool), Manon Leroux (cello)

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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Dat hij Cor Rutte heet en tweeënze-
ventig jaar oud is weten maar wei-
nigen, maar wel dat hij altijd sigaren 
rookt. Een compacte vriendelijke man, 
die in zijn eentje, een dag of vier per 
week in een bloemenstalletje aan de 
Van Heenvlietlaan staat, kruising Kas-
telenstraat. ‘Stond’ is het inmiddels. 
Na veertig jaar trouwe dienst zit het 
er voor Cor op. Hij wil niet in het har-
nas sterven, zegt hij, heeft nog plan-
nen. Hij heeft een kleinzoon van vier, 
daar is hij oppasopa voor, vertelt Cor 
glunderend. Verder regelt hij zo nu en 

Banken wilden graag beeldbepa-
lend zijn voor Zuidas. Dat zien 
we vooral bij ABNAMRO dat 
het hoogste gebouw van Zuidas 
moest blijven en bij ING dat de 
glazen schoen die nu Infinity 
heet, van verre zichtbaar wilde 
laten zijn.   

Inmiddels is ING al een paar jaar 
geleden vertrokken naar Zuidoost 
en heeft zowel het glazen gebouw 
aan Zuidas als het antroposofisch 
gebouwde hoofdkantoor in Zuid-
oost verruild voor een gewoon kan-
toorpand. 

ABNAMRO wilde in de jaren negen-
tig van de vorige eeuw het nieuwe 
hoofdkantoor niet vestigen langs de 
IJ-oevers, waar de gemeente Amster-
dam toen mee bezig was. De bank 
koos toen voor Zuidas en was daar-
mee een van de eerste gebouwen van 
deze nieuwe wijk. De eerste paal ging 
op 26 juni 1996 de grond in.  Het be-
hoort met een hoogte van 105 m en 
24 verdiepingen tot de 10 hoogste 
gebouwen van de stad. Het gebouw 
werd ontworpen door architect Henry 
N. Cobb en in 1999 opgeleverd. In 
2007 werd ABN AMRO overgenomen 
door een consortium van drie bui-
tenlandse banken, waarna het Belgi-
sche Fortis het Nederlandse deel van  
ABNAMRO in handen kreeg en ook 
het hoofdkantoor.  Maar anderhalf 
jaar later bleek de overname niet af-

De banken van Zuidas Buurtbloemenman 
Cor Rutte

doende om de problemen op te los-
sen en nam de Nederlandse Staat  
ABNAMRO over.  Er is nu nog een 
deel in handen van de staat. 

Toen het weer wat beter ging en  
ABNAMRO behoefte kreeg aan extra 
ruimte werd CIRCL gebouwd. In eer-
ste instantie zou dit een gewone uit-
breiding betreffen, maar op een laat 
moment kwam de bank tot inkeer en 
vroeg Pi de Bruijn om een ontwerp te 
maken voor een duurzaam gebouw 
met een circulaire economie. Dat is 

er gekomen en op 5 september 2017 
vond de opening van deze geweldige 
aanwinst van Zuidas plaats. We zullen 
hopen dat dit gebouw in stand kan 
blijven met alle bestemmingen die het 
nu al heeft.

Nu kwam opeens het bericht dat  
ABNAMRO ook naar Zuidoost gaat 
verkassen en het hoofdkantoor in 
2021 gaat verkopen. Het is de bedoe-
ling dat het kantoor in Zuidoost wordt 
gerenoveerd en in 2025 de meeste 
werknemers kan opvangen. Tot die 
tijd wil ABNAMRO het hoofdkan-
toor huren van de nieuwe eigenaar en 
daarna nog een klein deel behouden 
voor een beperkt aantal werknemers. 
De status van Zuidas is nog steeds 
hoger dan die van Zuidoost. Dus dat 
worden spannende jaren. 

Inmiddels heeft de Centrale Australi-
sche bank voor Europa een vestiging 
op Zuidas gekocht aan de Mahlerlaan. 
Daar komen eerst 25 en tegen de zo-
mer 50 werknemers, maar voor deze 
bank is Zuidas belangrijk als Europees 
hoofdkantoor na de Brexit. 

Minder in het oog springend zijn de 
Binckbank aan de Barbara Strozzilaan, 
dus vlak bij de RAI, de Royal Bank of 
Scotland aan de Claude Debussylaan 
en de Royal Bank of Canada in het 
WTC aan het Zuidplein. 

Alles bij elkaar is de financiële sector 
ruim vertegenwoordigd op Zuidas, 
maar de tijd voor indrukwekkende 
hoofdkantoren is voorbij. 

Cisca Griffioen   

  in Buitenveldert

Love or Generosity

Wanneer ik naar het nieuwe gebouw 
van de Rechtbank aan de Parnassus-
weg ga om het beeld, dat eind novem-
ber is geplaatst, te bewonderen staat 
er nog een hek omheen. Het marme-
ren plein bevindt zich ongeveer een 
meter vanaf de stoep. Koud kunstje 
om daar even op te klimmen om het 
beeld door het hek van zo dichtbij 
mogelijk te bekijken. De indrukwek-
kende, maar vriendelijke reus is 5 me-
ter hoog. 

Het werd deels bekostigd met de per-
centageregeling: een percentage van 
de bouwkosten van overheidsgebou-
wen moet worden besteed aan kunst-
opdrachten. In de geopende hand van 
de buigende reus legde beeldhouwer 
Nicole Eisenman enkele symbolische 
attributen, een uiltje (wijsheid), een 
pijl (volharding) en een eikel (be-
scherming) ter bemoediging van de 
bezoekers van de rechtbank. Nicole 
liet het geslacht van de innemende 
reus in het midden, het is een gender-
fluïde wezen. De titel van het werk is 
Love or Generosity. Generosity (ook 
wel open-handedness) betekent vol-
gens het woordenboek zoveel als vrij-
gevigheid.

Gerdi Wind Wereldwijd 
Nicole Eisenman is een van de be-
langrijkste hedendaagse kunstenaars 
van haar generatie,  vooral bekend om 
haar vernieuwende en authentieke 
manier van schilderen. Ze is geboren 
in Verdun (Frankrijk), maar volgde 
haar opleiding in Amerika (ontving 
BA in Fine Arts, op de Rhode Island 
School of Design (1987) Sinds 2012 
houdt zij zich bezig met beeldhouwen 
dat letterlijk een dimensie toevoegt 
aan haar werk. Ze heeft een indruk-
wekkende reeks grote internationale 
tentoonstellingen op haar naam staan 
in verschillende belangrijke musea 
over de gehele wereld. 
Zij wordt vertegenwoordigd door ga-
lerie Hauserwirth (o.a. Zürich, Lon-
den, New York, Hong Kong). Hun 
website vermeld haar uitgebreide cv 
en biografie.

Realisatieproces  
Via internet krijg ik contact met Nico-
le, die in Brooklyn (New York) woont 
en werkt. Door de coronaepidemie 
kon zij helaas niet bij de installatie 
van het kunstwerk aanwezig zijn. Het 
beeld is gemaakt middels een combi-
natie van beeldhouwen, 3D-scannen 
en verschillende giet- en smeedme-
thodes. 
In haar atelier in Brooklyn maakte zij 
eerst een schaalmodel, dit werd ge-
scand en uitvergroot tot ware grootte Het beeld Love or Generosity

in de volgens Nicole briljante Kunst-
giesserei (Zwitserland), waar zij heen 
reisde om daar zelf aan het wasmodel 
te werken. Het lijf en de objecten in 
de hand zijn van brons en gegoten in 
Zwitserland. 

Ook de “suède” schoenen, gemaakt 
van gietmarmer werden gegoten in 
de daartoe gespecialiseerde marmer-
gieterij in Zwitserland. De broek is 
van roestvrij staal en werd in China 
gemaakt in de tweede locatie van de 
Kunstgiesserei, waar men gespeciali-
seerd is in dit bepaalde gietwerk. Het 
team van de Kunstgiesserei heeft er al-
les aan gedaan om ervoor te zorgen 
dat de delen in elkaar zouden passen 
wanneer alles samengevoegd was, 
een “amazing job”! 

Ruim 100 medewerkers uit New York, 
de gieterijen in Zwitserland en China 
en de crew die uiteindelijk het beeld 
installeerde in Amsterdam, wendden 
hun inspanningen en talent aan om 
het project te realiseren. Hun namen 
staan spiraalsgewijze gegraveerd in 
de bronzen ronde enkelstukken op 
de reuzenschoenen. Nicole hoopt het 
beeld in Amsterdam zo snel mogelijk 
te kunnen komen zien. 

CV en biografie: www.hauserwirth.com. 
Foto’s: Instagramaccount Nicole Ei-
senman.

Margot Taal

Hoofdkantoor ABNAMRO in Zuidas

dan wat voor de Rugbyclub en gaat hij 
graag uit vissen. Vervelen is er dus niet 
bij zonder zijn nering, denkt hij.

Tussen kerst en nieuwjaar breekt Cor 
zo ongemerkt mogelijk zijn bruine 
houten stal af, heeft hij zich voorgeno-
men. Dan houdt hij er voorgoed mee 
op. Ongemerkt, want hij staat niet te 
springen om lezers die naar hem toe 
komen met een ‘wat jammer nou’ of 
‘ik zal je missen.’ Daar kan Cor niet 
tegen, vertelt hij me. Bij de gedachte 
alleen al worden zijn ogen vochtig. 
Daarom wil hij ook geen interviewtje 
in het Wijkblad. Dan maar niet. Maar 
ook ik zal hem heus missen.



Avontuurlijk 
Amstelpark

Wie de hoofdingang passeert ziet meteen allerlei attrac-
ties. Logisch, de eerste bezoekers waren dagjesmensen, 
aangetrokken door de Floriade. Ze waaierden uit over 
de brede laan langs de vijver en verder. Er wordt tegen-
woordig piano gespeeld, voorgelezen bij de boekenpaal 
en ‘s zomers gekeken naar exotische dieren. Maar dit 
park heeft ook een avontuurlijke kant. Volg maar eens 
het pad langs het spoor van de Amsteltrein, van de ro-
meinse tuin naar het land in wording. Smalle plateau’s 
over waterpartijen en een dichtbegroeid bos eisen 
voortdurend je aandacht. 
In het zuidelijke deel overheerst ‘s winters de stilte, als 
station zuid er grijs bij ligt en de rododendron vallei 
donkergroen. Er liggen bochtige wegen met overdekte 
plekken waarin je kunt schuilen tegen de elementen. 
Hier is ook de aandoenlijke heemtuin voor beschermde 
planten. En net als je denkt ‘waar ben ik eigenlijk’ vind 
je opeens het Glazen Huis.   

Ferry Wienneke 

fo
to

’s
: 

Fe
rr

y 
W

ie
ne

ke



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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 29 januari 
13.30 - 15.00 uur en 15.30 - 17.00 uur. Als vanouds weer 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  
 
LET OP: dit strijkkwartet is verdaagd van  
10 JANUARI naar 14 FEBRUARI !  
 
Toekomstmuziek Liron Strijkkwartet op 14 februari

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

werd toen zeer gewaardeerd. Daarom speelt het opnieuw bij ons in 

de Grote Theaterzaal. Aanvang 12:00 uur; u bent welkom tussen 

11:30 en 11:45 uur.

Toegang vrij, wel ALLEEN na reservering vooraf op  

info@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 bedrag van 7,50 euro gepast meenemen. Een 

mondkapje is in ieder geval op de gangen verplicht. Zie ook het 

artikel elders in deze wijkkrant.

ELKE WEEKDAG op openingstijden 

 
UITGELICHT  
 
Expositie Hoe kijk je terug? In kleur en zwart-wit!   

vanaf eind januari 2021

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

byclub en Kunstgroep Buitenveldert, beide met thuisbasis in het 

Huis van de Wijk. Opening: zodra het weer kan, wordt de tentoon-

stelling officieel geopend. Hierover volgt nader bericht. 

Info: Pauline Kolsteeg, 06 - 151 660 36. Zie ook het artikel elders 

in deze wijkkrant.

 

Huis van de Wijk Buitenveldert is de ontmoetingsplek 

van en voor bewoners in Buitenveldert.

Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam 

(tegenover het Gelderlandplein).

Programma coördinator: Wilt u een activiteit opzetten, 

neem contact op met de Programma Coördinator Carla 

Lantinga; c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl, tel. 06-37 31 

40 69, www.hvdwbuitenveldert.nl

Openingstijden Huis van de Wijk Buitenveldert 

(tel: 020 642 28 35): Maandag t/m vrijdag 8.30-23.00 uur.

(Weekend: bij een geplande activiteit, zie agenda)

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

E-mail: info@zaalverhuurbuitenveldert.nl 

(tijdelijk kan het antwoord iers langer duren)

Kantoor WOCB:  info@hvdwbuitenveldert.nl, 

www.hvdwbuitenveldert.nl.



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

De groene handen van Fieke Konijn, vrijwilligster Botanische tuin 
      

Voor veel mensen geldt: een plant 
koop je bij een tuincentrum, als hij 
is uitgebloeid koop je een nieuwe. 
Zo niet voor Fieke Konijn, voor 
haar zijn planten bijna persoon-
lijkheden die men jarenlang ver-
zorgt. Fieke maakt deel uit van een 
team van ruim zestig vrijwilligers 
in de Botanische tuin Zuidas, die 
het werk aanvullen van drie vaste 
krachten. 

Bejaarde planten
In de tuin staan loof- en naald-
bomen, buxussen, cacteeën en 
bonsaiboompjes waarvan vele de 
zestig jaar gepasseerd zijn. Zowat 
even lang heeft men ze daar ge-
snoeid, bemest, het afgevallen blad 
geruimd, onkruid gewied, de grond 
geschoffeld en het mos van stenen 
gekrabd. Zoals ook Fieke al een 

jaar of tien doet. Eerst naast haar 
baan, nu als gepensioneerde. 

Zeldzame soorten
De planten behoren tot de Uni-
versitaire Hortus Botanicus van 
de VU, het jongere zusje van die 
van de UvA en de Universiteit 
Leiden. Fieke schetst hoe negen-
tiende-eeuwse plantenjagers op 
een ezeltje de bergen ingingen of 
in woestijngebied zwoegden op 
zoek naar nieuwe soorten. Som-
mige exemplaren mogen nu om 
hun zeldzaamheid niet meer wor-
den geëxporteerd. Helaas is voor 
het huidige onderzoekswerk van 
biologen - naar DNA bijvoorbeeld- 
zo’n tuin minder noodzakelijk ge-
worden. Vandaar dat de eigenaren 
- VU en VUMC- overwogen hem 
op te doeken ten gunste van de 
campus. Een convenant met het 
stadsdeel heeft de tuin gered tot 
eind 2023, vertelt Fieke. 

Toekomstbestendig
In dat kader heeft het team de toe-
gankelijkheid voor publiek vergroot 
– café, winkeltje, muziekuitvoerin-
gen- en een ruimere educatieve 
functie gegeven via rondleidingen 
bijvoorbeeld. Als voorzitster van de 
Stichting Vrijwilligers van de Bota-
nische tuin VU weet Fieke Konijn 
er alles van. Inmiddels trekt de tuin 
meer bezoekers. In de hete zomers 
van de afgelopen jaren nog het 
meest, het is er dan koel en fris. 
Tussen plant, struik en boom wo-
nen insecten, vogels en kleine die-
ren, die de tuin als schakel gebrui-
ken tussen andere groengebieden 
in en om Buitenveldert. Wat naad-
loos past in de groenvisie van de 
Gemeente. 

In een opwarmend klimaat levert 
Fieke vrijwillig haar toekomstbe-
stendige bijdrage aan een leefbare 
woonwijk.

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

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!

Rechtstreeks zaken doen
met jouw gemeente

Het komt geregeld voor dat burgers in 
Nederland een uittreksel van de BRP 
of een verklaring omtrent gedrag (vog) 
nodig hebben of een afspraak willen 
maken bij de gemeente. Deze zaken 
kun je rechtstreeks met jouw gemeente 
regelen. Dat geldt ook voor de eventu-
ele betaling. Er zijn websites actief die 
deze zaken voor jou willen regelen. 
Daar werken gemeenten niet mee sa-
men. Deze online loketten vragen je om 
gevoelige, persoonlijke informatie. Zij 
berekenen een tarief voor hun diensten, 
waarna je de gemeente ook nog de nor-
male leges moet betalen. Zelfs voor het 
maken van een afspraak bij de gemeen-
te moet je betalen, wat rechtstreeks bij 
de gemeente altijd kosteloos is. Heb je 
een uittreksel/vog nodig of wil je een 
afspraak maken bij je gemeente, doe 
dat dan rechtstreeks bij jouw gemeente. 
Voorkom extra kosten. De gemeente is 
er voor jou! 
Diny van Hal is communicatieadviseur bij 
NVVB, www.nvvb.nl

Doing business directly with your 
municipality 
It often happens that citizens in the 
Netherlands need an extract of the po-
pulation register or a statement about 
behavior (vog) or want to make an ap-
pointment with the municipality. You 
can take care of these matters directly 
with your municipality. 
This also applies to any payment. Some 
active websites want to arrange these 
matters for you. Municipalities do not 
cooperate with them. These online 
counters ask you for sensitive, personal 
information. They charge a fee for their 
services, after which you also have to 
pay the municipality the normal fee. 

Even before making an appointment 
with the municipality you have to pay, 
which is always free of charge directly 
at the municipality. If you need a pro-
duct or you want to make an appoint-
ment with your municipality, do so 
directly with your municipality. Avoid 
additional costs. The municipality will 

foto: Thea Seinen

Fieke Konijn

Diny van Hal

Saskia Blaas

Amstelveen-
lijn in gebruik      

Na jaren van voorbereiding op pa-
pier, twee jaar bouwen en een paar 
maanden testen, is de vernieuwde 
Amstelveenlijn, tramlijn 25, een feit. 
De spiksplinternieuwe 15G trams 
zijn in gebruik .De vernieuwing is 
geheel volgens plan verlopen. Al-
leen de definitieve halte bij station 
Amsterdam Zuid vormt nog een 
probleem. 

De tram had moeten beginnen en ein-
digen op de Arnold Schönberglaan, 
aan de zuidkant van station Am-
sterdam Zuid. Deze halte ontbreekt 
voorlopig nog. Dit heeft te maken met 
de vernieuwing van het station. Het 
station heeft meer ruimte nodig om 
de reizigersstromen in de nabije toe-
komst op te vangen. Daarom moet de 
A10 Zuid ter hoogte van het station 
onder de grond worden gebracht. De 
start van de tunnelbouw duurt nog 
wel een tijd. Als de zuidelijke tunnel 
klaar is, kan de begin- en eindhalte 
van tramlijn 25 gerealiseerd worden. 
Reizigers stappen dan pal voor de en-
tree van het station in en uit. Voorlo-
pig heeft lijn 25 zijn begin- en eind-
punt aan de Strawinskylaan. 


