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Start met vrijwilligerswerk, een fijne en zinvolle 
tijdbesteding!

Vindt u het een kleine moeite om een boodschap of 
een klusje voor een hulpbehoevende wijkbewoner te 
doen? Of wandelt u graag een ommetje, samen met 
iemand die behoefte aan gezelschap heeft? Dan wil-
len we graag met u kennismaken om u alles te ver-
tellen over vrijwilligerswerk bij de hulpdienst voor 
Buitenveldert. 

Belt u voor een afspraak naar de coördinator, Ma-
rianne of Pauline: ma. t/m vr. 9.30 - 12.30 uur. Tel: 
020-644 7113. En als u zelf hulp nodig heeft kunt u 
bellen naar de meldpost : ma. t/m vr. 9.30 - 12.30 
uur. Tel: 020-644 4044. 

Algemene Hulpdienst Buitenveldert  
A.J. Ernststraat 112 – 1082 LP Amsterdam

'Lost in shopping'  

Eind november gilden de winkels het 

met levensgrote letters uit: 'Black Fri-

day'! Mijn berichtenbox stroomde vol 

met schreeuwende 'Black Friday' mails. 

Omdat ik wakker werd van al dat ka-

baal opende ik er een: '24 uur lang su-

per kortingen, grijp uw kans.' stond er. 

Uiteraard deed de middenstand in onze 

wijk mee. Dat begon al een week eerder 

dan de officiële datum: 26 november, de 

vrijdag na Thanksgiving, de dag dat de 

Amerikanen vrij zijn om hun kerstinko-

pen te doen. What the hell, om maar even 

in Amerika te blijven, hebben wij in Ne-

derland te maken met zo'n Amerikaanse 

feestdag? Het is namelijk de dag waarop 

in de Verenigde Staten en Canada dank 

wordt gezegd (traditioneel aan God) voor 

de oogst en voor allerlei andere goede 

dingen. In de VS wordt deze dag gevierd 

op de vierde donderdag in november. Ik 

heb niet vernomen dat Nederlanders op 

donderdag 26 november in de kerk dank 

aan God betuigden dat zij niet ziek zijn 

geworden, genezen zijn of gevaccineerd. 

Wel stond half Nederland diezelfde dag 

in de winkel corona op te doen. 'Daarom, 

om coronabesmettingen tegen te gaan,' 

zei de middenstand zedig, 'zijn wij een 

week eerder begonnen met Black Friday, 

dan verspreidt het winkelend publiek 

zich beter.' Hol geklets, want direct na 

deze Black Week begon Cyber Monday en 

om alles nog wat ingewikkelder te maken 

vertelde men mij dat Black Friday voor 

online aankopen is en Cyber Monday om 

te winkelen. Van dat verschil heb ik niets 

gemerkt. Er is heus geen touw meer aan 

vast te knopen. 'I am lost in shopping'.  

Ik hoop dan ook maar dat we tijdens de 

Black Friday-week de winkeliers een beetje 

hebben geholpen met ons shopgedrag. Zo 

niet kop op, in 2022 wordt het vast beter. 

 
Julia

COLUMN

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

Hoe gaat het met Buitenveldert?

lees verder op pagina 2

Goede voornemens?

Ik spreek in de eerste week van de-
cember met huisarts Bernard Prins 
van het Medisch Centrum Gelder-
landplein.

Er komen dagelijks besmettingen 
binnen, zegt hij. Flink wat jongeren 
maar ook ouderen. De werking van 
de vaccins loopt terug en daarom is 
het goed dat de booster er is. Het is 
jammer dat er toch weer tachtig-plus-
sers naar het ziekenhuis moeten. Het 
is dus van belang de booster te gaan 
halen. Het beeld van besmettingen 
en opnames is in Buitenveldert niet 
veel anders dan in andere delen van 
de stad. De precieze cijfers van Bui-
tenveldert zijn niet bekend want dat 
wordt niet op dat niveau bijgehou-
den. De wijk heeft zich goed en snel 
laten vaccineren. Het enthousiasme 
was hier hoger dan in oost of west. 
Buitenveldert zit op 90 %. Dat scheelt 
de huisartsen een hoop werk.
 
In de verpleeghuizen is iedereen ge-
boosterd maar ook daar zien we he-
laas weer besmettingen en overlijden.
De huisarts kan zien dat een patiënt 
de vaccinatie heeft gehad, dus ook de 
booster. Een door de GGD geconsta-
teerde besmetting of positieve test 
wordt doorgegeven. Als een oudere 
patiënt positief is getest maar niet is 
gevaccineerd gaat de huisarts na hoe 
het nu met de patiënt gaat. Patiën-
ten weten dat zij zelf een zekere ver-
antwoordelijkheid hebben. Mensen 
bellen dan ook zelf met de huisarts.  
Meestal zijn de klachten nu mild van 
aard, vergelijkbaar met een griep. Wie 
ziek wordt, benauwd wordt, moet wel 
even de huisarts bellen en overleggen 

over wat gedaan moet worden en 
waar je op moet letten.

Beter Oud in Amsterdam (BOA)
Dit programma in Amsterdam is van 
groot belang. Alle huisartspraktijken 
in de stad streven er naar een Prak-
tijkondersteuner ouderen (POH-O) 
in dienst te hebben. Zij zorgen voor 
minder onvoorziene calamiteiten bij 
kwetsbare ouderen. Dankzij hen kan 
de huisarts pro-actief in een netwerk 

Hans Wamsteeker

werken en daarmee de ouderenzorg 
realiseren. De stad Amsterdam ziet dit 
belang ook. Het accent ligt op het hele 
netwerk van hulpverleners om de pa-
tiënt heen. Gestructureerd overleg 
over de zorg voor de patiënt. De ziek-
tekostenverzekeraars zijn schadever-
zekeraars en hebben nog onvoldoen-
de oog voor deze manier van werken. 
Ze zien geen vermindering van de 
kosten. Ze vinden het BOA project 
duur. Ze willen het effect wetenschap-

pelijk bewezen zien. Zij zien graag dat 
opname in het ziekenhuis voorkomen 
wordt maar je kunt opnames nooit 
helemaal voorkomen. Iemand die 
geen kracht meer heeft gaat een keer 
vallen ook al heb je er alles aan ge-
daan om dat te voorkomen. Wat nog 
wel beter kan is de overdracht van de 
medische informatie. Als iemand valt 
en in de ambulance ligt, moet aan 
het ziekenhuis doorgegeven kunnen 
worden wie de contactpersonen zijn 
en wat de wensen van de patiënt zijn. 
Hoe is het überhaupt met de cogni-
tie? Is er thuiszorg en contact met de 
praktijkondersteuner?
Dan kan men met de huisartspraktijk 
schakelen en vragen hoe het is en 
wat ze moeten doen. Als er niets over 
de patiënt bekend is, veroorzaakt dat 
veel werk.

Enorme tekorten
We gaan in de komende jaren enor-
me tekorten aan medisch personeel 
krijgen. Huisartsen valt nog mee 
maar wel bij de verpleegkundigen, 
doktersassistentes, thuiszorgmede-
werkers, opvang in eerstelijns bed-
den, ziekenhuisbedden en mantel-
zorgers. Het systeem gaat de mist in. 
We moeten veel zuiniger zijn met de 
mensen die we hebben. Meer geld 
gaat ons niet redden. Er zijn te wei-
nig mensen. Anders werken helpt 
wel. We moeten naar vaste teams 
waarvan alle leden elkaar goed ken-
nen. Vaste teams van hulpverleners 
rond elke huisartspraktijk. Vaste 
huisartsen met vaste POH’s, vaste 
wijkverpleging in het team, een case-
manager dementie. Een specialist 
ouderengeneeskunde aan de huis-
artspraktijk gekoppeld. 

Meer zorgpersoneel is dringend nodig



2 Nieuws en informatie uit Buitenveldert /Zuidas en de Prinses Irenebuurt januari 2022

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 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 februari 2022. 

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 
14 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.

De redactie maakte weer eens een 
wandeling door onze wijk (Buiten-
veldert, Zuidas, Prinses Irenebuurt). 
Op het dak van een gebouw zag ze 
onverwacht een omheind sportveld, 
voor studenten leek het. Herkent u 
waar het was?
Uw oplossing graag uiterlijk 12 ja-
nuari 2022 naar de redactie van 
de Wijkkrant: Wijkkrantredactie@
gmail.com of A.J. Ernststr. 112, 1082 
LP Amsterdam. Onder de goede  

 
inzendingen verloten we het Bui-
tenveldert kwartetspel. 

 Oplossing decembernummer: 
Een achtverdiepingen hoge afbeel-
ding van een stier op de zijgevel 
van het Vestedagebouw aan de De 
Boelelaan, hoek Van Weldammelaan. 
De kunstenaar is Victor Ash.

Winnaar: Het kwartetspel gaat naar 
mevrouw Lia Akman. 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/

Een vaste band met slechts een 
paar zorgverleners in de wijk.  Geen 
zzp’rs. Het zou mooi zijn als het 
Buurteam met het maatschappelijk 
werk daarbij gaat aanhaken. Dan 
vang je onderling de problemen op. 
Als je een goed team hebt, vinden 
mensen het werk leuker en blijven. 
We moeten in de zorg ook af van de 
vergoeding per verrichting. Daar-

door gaan de zorgmedewerkers niet 
meer naar een vergadering want 
indirecte zorg wordt niet betaald. 
Ook de thuiszorg heeft daar veel 
problemen mee.  Even een kopje 
koffie inschenken kan niet. Dit sys- 
teem leidt tot bureaucratie en heel 
veel tijdverlies. Het is frustrerend 
en mensen lopen weg. Daar moeten 
we de komende jaren op inzetten.

Vervolg van pagina 1

Hoe gaat het met Buitenveldert?OPSTELLINGEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Pauline Kolsteeg van inloop De 
Buurvrouw verwelkomt samen 
met haar collega’s Nel, Thea en 
Betty wekelijks oudere buurtbe-
woners, met wie ze gezellig bij-
praten onder het genot van een 
kopje koffie of thee.

Pauline zocht de Merkelbachschool 
op met de vraag of de Buurvrouwbe-
zoekers en de leerlingen in de boven-
bouw niet af en toe samen konden 
optrekken. Het team van de school 
reageerde daar direct enthousiast op. 
Na een goede brainstorm lagen heel 
wat plannen op tafel.

In december ‘20 zou de kop eraf gaan 
met het samen maken van kerststuk-
jes en in maart ‘21 stond pannenkoe-
ken bakken op de agenda. Helaas 
gooide corona roet in het eten, maar 
gelukkig waren leerlingen en oude-
ren niet voor één gat te vangen. De 
kerststukjes werden door de leer-
lingen in de klas gemaakt en naar 
onze buurtbewoners gebracht, die 
daar zeer verguld mee waren. Ook 
de pannenkoeken werden op school 
gebakken en op gepaste afstand door 
leerlingen in De Buurvrouw aange-
boden.

De eerste activiteit waarbij jong en 
oud elkaar écht konden ontmoeten 
was tijdens de kinderboekenweek. 
Het thema: 'Worden wat je wil....' 
bood de leerlingen een mooie mo-
gelijkheid om oudere buurtbewoners 
te interviewen over hun vroegere 
beroep. Die bijeenkomst vond plaats 
op 6 oktober jl. en was niet alleen 
ontzettend leuk, maar ook bijzonder 
waardevol. Een beroep als 'coupeuse' 

Groeiend contact tussen oud en jong    

kenden de leerlingen nog niet! Het 
verslag hangt op de ramen van het 
klaslokaal in het MFC.

Ook afgelopen maand kon het samen 
in elkaar zetten van kerststukjes niet 
doorgaan. Maar het contact is gelegd 
en de leerlingen maakten dit keer een 
kerststuk voor degenen die zij geïn-
terviewd hebben. In het nieuwe jaar 
worden ook de leerlingen van groep 
5 en 6 betrokken. Zij gaan lessen 'om-
gaan met sociale media' verzorgen in 

De Buurvrouw en zullen een brief of 
kaart schrijven aan een buurtbewoner 
die zij graag eens speciaal willen be-
groeten.

In een tijd waarin contact maken niet 
vanzelfsprekend is, kan een initiatief 
als dit bijdragen aan meer verbinding. 
De positieve reacties van jong en oud 
wijzen daarop!

Esther de Jong, directrice Merkelbach-
school

Inloop 
De Buurvrouw 
gaat door

Inloop De Buurvrouw blijft voor-
zichtig doorgaan

Ook al worden de maatregelen stren-
ger, inloop De Buurvrouw is open! 
Op donderdagen kunt u zonder af-
spraak bij ons langskomen voor een 
bakje koffie, een eenvoudige lunch of 
een kopje thee. U kan 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 voorlopig 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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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

BARVRIJWILLIGERS GEZOCHT

Een afkorting met de W

We zijn goed in regelen. We maken 

overal wetten voor. Als u een afkorting 

tegenkomt met de W van Wet erin, dan 

weet u dat er iets geregeld is. En waar 

iets geregeld is, liggen zaken vast, en 

waar zaken vast liggen, lopen helaas ook 

mensen vast. Want niet alles is te van-

gen in regels. En hoewel regels bedoeld 

zijn om ons te helpen of te beschermen, 

kunnen ze ons ook flink in de weg zitten. 

Dan treffen we barrières die we vervol-

gens weer moeten slechten. 'Ontschot-

ten' heet dat in beleidstaal. 

Ik hou van taal en van mooie woorden. 

Minder enthousiast word ik van jargon 

en van afkortingen. Ik wil altijd meteen 

begrijpen wat iets betekent voor de Am-

sterdammer. Gelukkig wordt in Buiten-

veldert een plan gemaakt vanuit het pers-

pectief van de Amsterdammer, en niet 

vanuit de regels. Wat hebben (oudere) 

bewoners van Buitenveldert nodig? En 

hoe zouden we dat voor elkaar kunnen 

krijgen als we voor één keer die barrières 

van afkortingen soepeltjes konden door-

breken? Samen met u, de bewoners van 

Buitenveldert, buigen de mensen van de 

gemeente, van Dynamo, van de Zonne-

huisgroep Amstelland en alle huisartsen 

van Buitenveldert zich over deze vraag. 

Deze mooie samenwerking wordt de 

Campus voor het Leven genoemd.

Heeft u een hulpvraag? Meldt u zich dan 

vooral bij deze Campus voor het Leven. 

Ook als u zich niet meldt, komt u mis-

schien Marita en haar zwerfbrigade tegen- 

 of Hester en Mathilde van Dynamo, die 

u een warme kop soep aanbieden en u 

vragen naar uw ervaringen en wensen. 

We zijn goed in regelen. Maar we doen 

het niet meer zonder dat we u hebben ge-

vraagd wat u nodig heeft.

Flora Breemer is stadsdeelbe-

stuurder in Amsterdam Zuid. 

In deze column vertellen zij en 

stadsdeelcommissielid Keren 

Hirsch om beurten wat zij mee-

maken in Buitenveldert.

COLUMN

Hans Wamsteeker

Sportclub Buitenveldert (SCB), met 
1.250 leden, speelt op het sportpark 
Buitenveldert aan de De Boelelaan, 
tegenover de Vrije Universiteit. 

Ze zijn in 1974 op deze velden begon-
nen met voetballen. Op de duurste 
vierkante meters van het land. De 
grond wordt van de gemeente ge-
huurd maar het clubhuis is eigendom 
van de club. De club heeft een mooi 
terras en een horecavergunning met 
een Surinaamse keuken. Iedereen is 
welkom maar dit staat nog in de kin-
derschoenen.

Het is van oudsher een opleidings-
club. Er komen veel talentjes binnen, 
op woensdagmiddag zie je ze al vanaf 
vijf jaar spelen, en daarvan stroomt 
1% door naar een betalende club, dat 
zijn zo’n vijf jongetjes per jaar. 
De SCB is een pionier in het dames-
voetbal. De club was daarin ook lang 
koploper maar dat wordt nu minder 
omdat alle clubs dames- en meiden-
voetbal bieden.
In verband met de ontwikkeling van 
de VU en het VUMC moet de SCB ver-
huizen maar dat is tien jaar vertraagd 
waardoor de club midden in de actu-
ele ontwikkeling van het Kenniskwar-
tier terecht gekomen is. Vlak naast de 
velden is het nieuwe isotopencentrum 
van de VU in aanbouw. De velden wa-
ren intussen versleten en daarom zijn 
er kunstvelden aangelegd. De scholen 
kunnen nu altijd spelen. Zo wordt de 
periode tot de verhuizing overbrugd.

Proeftuin
De SCB is een multiculturele club. 
Met ongeveer een derde van de le-
den van Nederlandse achtergrond, 
een derde van Turks/Marokkaanse 
origine en een derde Antilliaans. Dat 
is vrij bijzonder. Ze zitten met de club 
wat aan de onderkant van de sociale 
ladder en daar brengen zij met voet-
bal verbinding aan. Het gemeentebe-
stuur ziet de club als een belangrijke 
proeftuin voor sociale cohesie. Hier 
wordt in broederschap gevoetbald. De 
club is ook een samenwerkingspart-
ner met de scholen en de gemeente 
op verschillende terreinen, zoals een 
werkplek voor mensen die moeilijk 
aan het werk komen.

Vrijwilligerswerk
De club draait op vrijwilligers. Be-
halve de trainers, die een vergoeding 
krijgen, worden alle functies door 
vrijwilligers vervuld. Maar dat wordt 

SC Buitenveldert: veel meer dan voetbal

steeds lastiger. De club ziet, zoals 
overal in de samenleving, het effect 
van de individualisering. Veel jeugd 
vindt dat tijd geld is en vraagt wat 
het opbrengt. Ze zijn met achttien 
jaar vooral bezig met sociale media. 
Ze willen wel voetballen maar niet 
actief lid zijn van een club en zijn na 
het voetballen weer weg om iets an-
ders te gaan doen. 

Clubloyaliteit en binding worden een 
probleem. Corona blijkt overigens 
een kans omdat de mensen zich weer 
richten op wat er in de buurt gebeurt.
Maar er moet hard aan de sfeer ge-
werkt worden. En er voor zorgen dat 
de sociale samenhang er in blijft.

De verhuizing in 2030
De nieuwe locatie van de club wordt 
de zuidkant van het terrein van de 
VU waar nu nog de gebouwen van 
het isotopencentrum en wis- en na-
tuurkunde staan. Met de ingang aan 
de Van der Boechorststraat. Nu wordt 
naast SCB het nieuwe isotopencen-
trum gebouwd. Van groot belang voor 
de ontwikkeling en onderzoek van 
kernenergie en bestralingen. Als de 
bouw over twee jaar klaar is moet het 
centrum eerst ingeregeld worden. Dat 
is goed voor vijf jaar vertraging van de 
verhuizing.  Daarna kunnen de oude 
gebouwen aan de zuidkant van het 
VU-gebied gesloopt worden. 

Daar zal een gracht aangelegd wor-
den die van belang is voor de water-
huishouding. Er is te weinig groen om 
de regen op te vangen. 

Er komen vier velden en op een van 
die vier velden moet het clubhuis 
gebouwd worden. Het is erg krap al-
lemaal. De KNVB eist tegenwoordig 
minimaal drie meter loopruimte tus-
sen de velden. Uit berekeningen van 

de gemeente blijkt dat er eigenlijk 
geen ruimte is voor vier velden. Mis-
schien moet er in de lucht gebouwd 
gaan worden met een veld op het dak 
of boven de gracht. Een spannende 
toekomst voor SCB.

Het Thomas Troostcafé biedt weke-
lijks een huis om op verhaal te komen 
voor iedereen die leeft met een ver-
lies, en voor wie behoefte heeft aan 
een moment van rust en bezinning. 

We richten ons in het bijzonder op 
rouw na verlies. Je kunt elke woensdag 
tussen 15.00 en 18.00 uur binnenlopen 
en je kunt zo kort of zo lang blijven als 
je wilt. Je kunt een kaarsje branden, 
een boodschap in onze Troostwand  

Thomas Troostcafé  

achterlaten of anderen ontmoeten. Je 
kunt lezen in een troostend boek en 
in onze mooie kunstboeken. De koffie, 
thee en onze gastvrouwen staan klaar.  

Wil je op de hoogte gehouden worden 
van onze activiteiten? Stuur dan een 
mailtje naar: troostcafe@dethomas.nl

De Thomas  
Prinses Irenestraat 36  
1077 WX Amsterdam-Zuid 

Er komen veel talentjes binnen bij Sportclub Buitenveldert
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Helpt u mee aan ons onderzoek? En 
wilt u meer inzicht hoe fit u bent?  

Trainen helpt! Meer dan een derde 
van de volwassenen van 65 jaar of 
ouder valt minstens één keer per jaar. 
De kans is groot dat iemand daarbij 
gewond raakt. Een training kan de 
kans op vallen en verwondingen klei-
ner maken. 

We zijn op zoek naar deelnemers 
van 65 jaar of ouder die mee willen 
doen aan ons onderzoek. In het on-
derzoek wordt de training In Balans 
onderzocht. Er wordt gekeken of deze 
training, gegeven door een fysio- of 
oefentherapeut, goed werkt. 

Doet u mee aan dit gratis onder-
zoek? Begin 2022 zal een eerste 
groep starten met het onderzoek. 
Dan krijgt u testen om te kijken hoe 
fit u bent. De helft van de deelne-
mers krijgt ook de begeleide training 
In Balans met beweegoefeningen. De 
andere helft krijgt advies over bewe-
gen. Het onderzoek vindt ook plaats 
in Buitenveldert.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u vrij-
blijvend contact opnemen met Maai-
ke van Gameren, m.van.gameren@
vu.nl of 020-5985627.
Kijk voor meer informatie op 
https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-
over/in-balans 

Na een jaar met coronagolven en 
dalen en een demissionair kabi-
net kijken we hoopvol uit naar het 
nieuwe jaar 2022. 

Zuidas heeft in 2021 hard doorge-
werkt aan diverse bouwprojecten, 
maar er moet nu een beslissing wor-
den genomen over het Zuidasdok.  
Al in 2012 werd het besluit genomen 
voor het huidige traject, waarbij de 
A10 zuid over een afstand van een 
kleine kilometer onder de grond gaat 
en trein en metro bovengronds blij-
ven.  Daarna kwam de nadruk steeds 
meer te liggen op het knooppunt voor 
het Openbaar vervoer met een cen-
trale rol voor Station Zuid. Die zien 
we terug in de Brittenpassage en de 
voorbereidingen voor het 5e en 6e 
treinspoor.  
Nadat de uitvoering door de aan-
nemerscombinatie Zuidplus in 2019 
was mislukt, werd de hulp van oud-
minister Sybilla Dekker ingeroepen. 
Zij bracht in het voorjaar van 2020 
een rapport uit waarin gesteld werd 
dat het Zuidasdok nog wel wat ex-
tra ambitie kon gebruiken. Het was 
duidelijk dat er veel geld bij moest, 
vergeleken met de oorspronkelijke 
plannen. Inmiddels hebben we een 
demissionair kabinet en het besluit 
voor het extra miljard is nog steeds 
niet genomen. Dit uitstel leidt onge-
twijfeld tot verdere vertraging in het 
tot stand komen van het DOK. En 

zoals we dagelijks meemaken worden 
de bouwkosten hoger naarmate de tijd 
verstrijkt en dan moeten we ook nog 
hopen dat er voldoende deskundige 
bouwers beschikbaar zijn en blijven. 
De hele gang van zaken doet denken 
aan de Noord-Zuidlijn die ons na lang 
wachten en veel vertragingen pijlsnel 
door de stad vervoert. Er is nog een 
andere reden voor een snelle beslis-
sing. Een aantal andere projecten is 
afhankelijk van de aanleg van het 
DOK en denk daarbij ook aan de ge-
luidsoverlast van het wegverkeer voor 
de woningen die vlak bij de A10 Zuid 
gebouwd zullen worden. 

Bouwen en verbouwen
In de jaren tachtig van de vorige eeuw 
werd door de Gemeente Amsterdam 
gedacht aan uitbreiding van de stad 
aan de IJ-oevers. Vanaf 1994 werd de 
strategie gewijzigd.  De stad zette in op 
het benutten van zowel de specifieke 
kwaliteiten van IJ-oevers die vooral 
binnenstadgericht zouden worden als 
van Zuidas, de toplocatie voor kanto-
ren. Voor de zakelijke markt speelde 
de bereikbaarheid een belangrijke rol 
bij deze wijziging. ABN AMRO be-
sloot begin jaren negentig haar hoofd-
kantoor vanuit de stad naar Zuidas te 
verplaatsen. De bouw van het presti-

gieuze hoofdkantoor startte in 1996 
en kwam in 1999 gereed. Dit hoofd-
kantoor staat er dus nog geen 25 jaar, 
maar is onlangs verkocht en zal in-
grijpend verbouwd worden. Voor een 
deel huurt ABNAMRO een kantoor 
van de nieuwe eigenaar. Er komen 
nog ander kantoren en een flink aan-
tal woningen. We hebben al meer ge-
zien dat toch nog vrij nieuwe gebou-
wen alweer grondig werden gestript 
en verbouwd. 

Tripolis is ontworpen door Aldo van 
Eijck en is gebouwd tussen 1992 en 
1994 en wordt nu getransformeerd 
tot Tripolispark, gelukkig met res-
pect voor de monumentenstatus van 
dit complex. Maar ook het voorma-
lig kantoor van Loyens en Loeff dat 
nu Edge Stadium gaat heten, wordt 
grondig aangepakt. De twee torens 
van 2 Amsterdam en het Atriumge-
bouw zijn andere voorbeelden. Voor 
het WTC wordt zelfs een nieuw mas-
terplan ontwikkeld.  

We zien dus dat de kantoren geen 
lang leven beschoren is, terwijl het 
argument voor verbouwen veelal 
ook verbetering van de duurzaam-
heid is.  Als we optimistisch zijn 
hopen we dat de vernieuwbouw zo 
flexibel is dat gebouwen een andere 
bestemming kunnen krijgen zon-
der dat ze helemaal gestript moeten 
worden.  Laten we met dit optimis-
me het nieuwe jaar ingaan. Ik wens 
alle lezers een gezond en coronavrij 
2022!

Toekomstig Zuidasdok (artist impression)

Een wandeling van zijn huis naar 
de plek van het standbeeld was 
volgens de ANWB routeplanner 
iets meer dan een uur lopen.  

Eenmaal aangekomen ging hij op 
het gras zitten tekenen, wat toeris-
ten eigenlijk ook zouden moeten 
doen, als eerbetoon. Thuis ophangen 
hoeft niet, het gaat om het moment, 
dat zeker zal worden geregistreerd. 
De winterdag is nevelig, slechts één 
bootje glijdt voorbij terwijl één toerist 
de voice-over op zijn videocamera in-
spreekt. De ijscoman is ergens anders 
tot het voorjaar, als de bussen weer 
terug zijn. Zoals nu lijkt het een beetje 
op vier eeuwen geleden; een rustige 
groene plek, anders dan de benauwde 
stad, waar het leven kort was, luid en 
creatief. 
Elk voorjaar brachten boten schilderij-
en uit de hoge huizen naar de zomer-
verblijven en in de herfst weer terug. 
Hoeveel daarvan is overboord gesla-
gen en ligt misschien nu nog puntgaaf 
want zuurstofvrij in de kleibodem? 
Onwaarschijnlijk en bovendien zal 
er regelmatig zijn gebaggerd. Molens 
zijn machines met een stevige reputa-
tie; in de 17e eeuw zaagden ze zo snel 
planken dat de onzen een oorlogsvloot 
konden bouwen waarmee ze de ko-
ning van de overkant versloegen. 

Bij de Riekermolen                                                         

De Riekermolen pompte vroeger 
water uit Buitenveldert in de Amstel, 
maar wordt tegenwoordig gehinderd 
door een fraaie partij bomen. Het ge-
beurt nu door een modern gemaal, 
welke aandrijving is de redactie on-
bekend, te hopen valt op duurzame 
elektra. Die bomen vormen ’s zomers 
samen met de bloemrijke tuin een 
perfect decor dat wereldwijd bekend 
staat. Hoe zou hij dat hebben gete-
kend?  

Helpt u mee aan ons onderzoek? 

ZuidasDok
Cisca Griffioen

Ferry Wienneke  

Zone2Source 
in Amstelpark

Ecognosis lichtprojectie bij 
Zone2Source Amstelpark
Ecognosis N52°19’42 E4°53’34 is een 
interactieve projectie van Between 
TwoHands die tot 16 januari dagelijks 
van 12.00 - 18.00 van buitenaf in het 
Glazen Huis van Zone2Source in het 
Amstelpark, te zien is.  De kunstenaars 
bouwden in het Glazen Huis van Zo-
ne2Source een woonkamer van twee-
dimensionale meubels waarop stop-
motion animaties van planten, insecten 
en microben worden geprojecteerd. 
Specifieke planten en insecten uit het 
Amstelpark worden geprojecteerd; 
alsof het park zijn weg naar binnen 
heeft gevonden. Ecognosis N52°19’42 
E4°53’34 is dagelijks van buiten –dus 
coronaproof– bij het Glazen Huis van 
Zone2Source te ervaren, in de weeken-
den is het werk interactief en reageert 
het op bezoekers.

Uw Douwe Egberts punten voor 
koffie voor de Voedselbank.

Bij de Oba aan het Gelderlandplein 
komen tot half januari ten behoeve 
van de Voedselbank inzameldozen 
voor uw Douwe Egberts waardepun-
ten te staan. Douwe Egberts verdub-
belt het aantal ingeleverde punten en 
zet deze om in koffiepakken ten be-
hoeve van de Voedselbank. 
Deze actie is geheel belangeloos 
door inzet van de serviceclub Lions 
Host.

Koffie voor de Voedselbank
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29 jaar lang heeft de Salon der 
Salons aan de Kastelenstraat 106 
te Amsterdam Marloes de ruimte 
gegeven haar droom te realiseren. 
Per 1 maart 2022 hangt zij haar 
schaar aan de wilgen. Voor haar is 
nu na een carrière van 45 jaar de 
tijd aangebroken voor nieuwe uit-
dagingen.

Sfeer
Met haar vaste team Wendy en Wa-
claw, heeft zij vol verve creativiteit, 
inspiratie, organisatietalent, coaching 
van leerling kappers, opkomst van 
social media en automatisering, haar 
eigen draai gegeven aan de uitvoering 
van haar kapperszaak.  

De betrokkenheid met de klant was 
haar kracht: iedereen heeft zijn eigen 
individuele wensen of verkeert in be-
paalde (zorgelijke) omstandigheden 
die Marloes respecteerde. Dit resul-
teerde in een zeer trouwe klanten-
kring die zij dankbaar is, omdat die 
met hun inbreng haar levenswijsheid 
hebben bezorgd, die haar verdere le-
ven zal blijven inspireren.

Uitgekamd
Marloes bruist nog van de creatieve 
ideeën en gaat hiermee verder. Wendy 
en Waclaw gaan ook ieder hun eigen 
weg.

Amsterdam in Aquarel

Ton Mulder (1921 – 2009) was een gebo-
ren 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 ge-
maakt. De vaste hand van de cartograaf 
en het scherpe oog voor details zijn hier-
in terug te zien. Van een solo-expositie 
is het nooit gekomen, daarom is het zo 
fijn dat het werk nog een keer getoond 
kan worden. Naast vele impressies van 
Amsterdam maakte Ton ook portretten 
van dieren. Een deel ervan is te koop. 
Belangstellenden kunnen contact opne-
men met schoondochter Pauline Mul-
der-Koeleman, die werkzaam is bij de 
Algemene Hulpdienst Buitenveldert. De 
eventuele opbrengst wordt gedoneerd 
aan een goed doel. De tentoonstelling is 
te zien vanaf half januari 2022.

Mini-Show

Geniet van een live optreden, terwijl 
er diverse heerlijke gerechtjes worden 
geserveerd. Het optreden en het eten 
vinden plaats in onze prachtig versierde 
Theaterzaal. Ook een keer samen eten 
en niet alleen aan tafel? Ook een keer 
aan tafel met bewoners uit de buurt? U 
bent van harte welkom! 
Dag: vrijdag 28 januari a.s.
Tijd: 16.00 - 18.00 uur
Kosten: € 8,- (graag gepast) voor live 
muziek en gerechtjes
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112 te Amsterdam
Aanmelden: via mail aan mail@hvdw-
buitenveldert.nl of tel. 020 – 644 99 36 
Toegang op vertoon van QR-code en ID.

Wie jarig is trakteert ! 

Sylvia Velu en haar man Mathieu van 
Buurtsupermarkt Jumbo - aan de Kaste-
lenstraat – hebben ter gelegenheid van 
de 100-jarige Jumbo, in samenwerking 
met Cordaan op maandag 22 november 
jl. de bewoners van het woonzorgcen-
trum De Buitenhof in de feestzaal op 
koffie en taart getrakteerd onder het ge-
not van muziek van zanger Bart Brand-
jes (The Voice of Holland). 
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  in Buitenveldert

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                                                                   

tijd wil hebben voor haar gasten en 
zich optimaal voor te bereiden. De 
talkshow wordt uitgezonden en op-
genomen vanuit de professionele 
studio op de eerste verdieping van 
het circulaire gebouw Circl. Ruth is 
een warme persoonlijkheid, die ruim 
de tijd neemt voor haar gasten en zelf 
de voorbereidende gesprekken voert. 

De vragen die zij stelt aan haar gas-
ten zou iedereen wel willen stellen 
en komen voort uit haar interesse 
in andere mensen, wat ze doen en 
waarom, om mensen het verhaal 
over hun passie te laten vertellen 
over hun bedrijf of bezigheden. In 
het gesprek krijgen gasten ruim de 
gelegenheid om hun zegje te doen, 

Ruth Jansen zorgt voor verbinding 

In gebouw Circl ontmoet ik Ruth Jan-
sen, de eigenaar, bedenker en oprich-
ter van Zuidas Today. Zuidas Today 
is een multimedia platform dat actief 
is via LinkedIn, Facebook en Insta-
gram en de Zuidas Today Talkshow. 
De doelstelling van Zuidas Today is 
het creëren van een netwerk en ver-
binding tussen mensen en bedrijven 
in Zuidas en Buitenveldert. Dit doet 
Ruth al 14 jaar met veel inzet en ple-
zier door middel van leuke activitei-
ten op de Zuidas, zoals een buurt-
picknick, kerstpakketten verzorgen 
voor ouderen, inzamelingsactie voor 
de Voedselbank, buurtbarbecue, de 
Zuidasborrel. Ook wil Ruth laten 
zien dat Zuidas niet alleen bestaat uit 
enorme betonnen gebouwen, waar 
alleen maar gewerkt wordt, maar 
dat er al veel bewoners wonen en dat 
het leeft. Er zijn mooie initiatieven, 
bedrijven die ook veel aan liefdadig-
heid doen en leuke betrokken onder-
nemers en bewoners. Ruth woont en 
werkt zelf al 14 jaar in Zuidas. 

Zuidas Today Talkshow
Sedert begin 2021 is bij alle activi-
teiten die Ruth al organiseert een 
wekelijkse live talkshow gekomen. 
Vanaf januari 2022 zal deze talk-
show eens per twee weken worden 
uitgezonden, omdat zij graag meer 

Gerdi Wind zodat iedereen tevreden is over het 
eindresultaat. 

Boeiende verhalen 
Op 12 november was ik als bewoner 
van Buitenveldert bij Ruth en haar 
crew te gast bij haar talkshow om iets 
te vertellen over de kunstenaarsver-
eniging Kunstgroep Buitenveldert. 
De 33e talkshow stond in het algehe-
le teken van kunst op verschillende 
vakgebieden. Mark Grol, de directeur 
van PAN, die toen geopend werd 
was aanwezig en had interessante 
verhalen over kunst, kunstenaars 
en het aankopen van kunst. Christ’l 
Dullaert (jurist en rechtsfilosoof, co-
lumnist) kwam vertellen over haar 
debuutroman Zondeval aan de Zuidas. 
Tussendoor werden foto’s en filmpjes 
getoond. Na afloop van de opname 
kon men nog even napraten en werd 
er geproefd van het gerecht dat Ru-
dolf Brand, de kok van Circl, tijdens 
de opname had gemaakt onder het 
genot van een glaasje wijn. 

Vanaf 14 januari a.s. (en verder twee-
wekelijks) zijn de uitzendingen via 
livestream te volgen tussen 16 en 17 uur 
via www.zuidastodaytalkshow.com.

Op de website vindt u ook alle in-
formatie over deelname aan de talk-
show.
Wanneer u de uitzending heeft ge-
mist zijn alle afleveringen nog terug 
te zien op YouTube, zoek dan naar 
Zuidas Today Talkshow.
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Marloes van den Berg Coiffures kapt ermee!

KORTAF

ACTIVITEITEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Ruth Jansen van Zuidas Today Talkshow



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

AGENDA JANUARI

 

 Het café is elke week open van maandag t/m vrijdag van 
11:00 tot 17:00 uur.

Deze agenda is onder voorbehoud. 

Nieuwe maatregelen vanuit de Rijksoverheid kunnen leiden 
tot wijzigingen.

 
 

Maandag
Fotogroep op 10 januari 
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 11 januari

 
 

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 11.15-12.15 en 12.15-13.15 uur. Kosten: eigen bij-

drage 6,50 per maand, proefles is gratis. Langzame bewegingen, 

in combinatie met adem, klank en visualisatie en het bewust sturen 

van aandacht. Aanmelden via MBvO: mail aan mbvo_amsterdam@

hotmail.com, tel. 020-8861070. Of u meldt zich bij aanvang les bij 

de docent.

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 bieden u gezelligheid, 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 buurtteambuitenvel-

dert@buurtteamamsterdamzuid.nl. 

De Gezonde Hap 
11.00-13.00 uur. Info: Renee Adelmeijer: 06-12097336 of 

r.adelmeijer@actenz.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 5 en 19 januari 
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 5 januari 
19.30-21.30 uur. Vooral voor culturele actieve 55+ inwoners van 

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

sporten, eten enz. Entree: lidmaatschap van de Culturele Uitgaansclub 

is gratis en vanaf 55 jaar. Info: willydeweerd@live.nl.

Cursus Gitaarspelen op 12 en 26 januari 

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 bieden u gezelligheid, ondersteuning en informatie. Ze 

serveren ook lekkere koffie. Deelname is gratis.

Bridge 

12.30-16.00 uur. Aanmelden voor 11.00 uur per mail:  

mauricedmetz@gmail.com of op 06-53265869. 

 
Donderdag
Mindfulness Yoga voor 55 plus vrouwen 
10.00 uur-11.00 uur. Een milde, zachte vorm van yoga met extra 

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.



De Viola Sisters strike (again)!

Op zondag 9 januari laten de zussen 
Sunniva en Ursula Skaug horen hoe-
veel verschillende klanken twee altvi-
olen samen kunnen maken.
Hoe klinken verwante zielen? En wat 
voor geluiden maakt een altviool zon-
der strijkstok? Er zal muziek klinken 
van onder andere LeClair, Giardini, 
en modernere componisten zoals 
Dykstra en Knox. 

Sunniva (2003) is dit jaar begonnen 
aan haar Bachelor klassiek altviool 
aan het Conservatorium van Amster-
dam bij Francien Schatborn. Ze ont-
ving in november een Classic Young 
Masters Award en volgt nu dankzij 
deze onderscheiding een persoonlijk 
begeleidingstraject van twee jaar. 

Ursula (1997) rondde in juni 2021 
de Master klassiek altviool af aan 
het Koninklijk Conservatorium Den 
Haag. Ze maakt dit seizoen deel uit 
van de Rotterdam Philharmonic Or-
chestra Academy, waar ze gecoacht 
wordt door verschillende musici uit 
het orkest.

Plaats: Grote Theaterzaal, Huis van de 
Wijk, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

Datum: zondag 9 januari 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 (tijdens het 
concert mag het af).

Op zondagmiddag 6 februari a.s. 
gaat het “JAZZ IN DE WIJK” pro-
gramma weer van start in het Huis 
van de Wijk Buitenveldert, (A.J. 
Ernststraat 112), met een wel heel 
bijzonder concert: “A Tribute to the 
Dave Brubeck Quartet”. 

Voor dit concert is de Paul Desmond 
van de Lage Landen, altsaxofonist Jas-
per Staps uitgenodigd om met het trio 
Jean Louis van Dam te komen optre-
den. Het Dave Brubeck Quartet werd 
wereldberoemd met “Take 5”, het in 
vijfkwartsmaat gecomponeerde stuk 
waarin de altsaxofoon zo kenmerkend 
melodieus soleert. 

Jasper Staps, cum laude afgestudeerd 
aan het Haags conservatorium, is een 
veelzijdige solist, maar ook arrangeur 
en bandleider die met de Paradox Big 
Band, de originele arrangementen 
van de AVRO Skymasters weer tot 
leven brengt. 

Jean-Louis van Dam en zijn secon-
danten Edwin Corzilius contrabas en 
Frits Landesbergen drums, zorgen 
voor een begeleiding die recht doet 
aan Brubeck’s muzikale nalatenschap. 
Om voor de juiste sfeer te zorgen, 
wordt de grote zaal van het WOCB 

weer tot Jazz Club omgetoverd.  Het 
concert begint om 14:30 uur, de zaal 
gaat open om 13:45 u. De toegangs-
prijs bedraagt € 10,00 waarbij een con-
sumptie is inbegrepen.
Gelet op de grote belangstelling is 
reserveren gewenst. Reservering van 

tickets: hhw8@xs4all.nl.
Belangrijk: De dan geldende richt-
lijnen van de overheid m.b.t. Corona 
zijn van toepassing. 

Informatie: Huis van de Wijk WOCB, 
tel: 020 – 644 99 36.

 

aandacht voor o.a. gewrichten, bekkenbodemspieren, zenuwstel-

sel, 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 

aanschuiven, maar ook gezellig de hele dag bij ons doorbrengen. 

Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea bieden u gezelligheid, 

ondersteuning en informatie. Ze serveren ook lekkere koffie. 

Deelname is gratis.

Bridge  

12.30-16.00 uur. Aanmelden voor 11.00 uur per mail:  

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.

Vrijdag 

Café Concert Francisca Burgos op 7 januari 
16:00 - 18:00 uur. Gratis inloop.

Café Concert Corina Kramer op 21 januari 
16:00 - 18:00 uur. Gratis inloop.

Mini Show 28 januari

 
16.00 - 18.00 uur. Live optreden met gerechtjes. Wegens succes 

treedt de lookalike van Marilyn Monroe opnieuw op.. Kosten: € 8,- 

(graag gepast). Aanmelden: via mail aan mail@hvdwbuitenveldert.nl 

of tel. 020 – 644 99 36. Op vertoon van QR-code en ID. 

Zie ook 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: hansllis-

sauer@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 8 januari

 
 
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
De Viola Sisters strike (again)! op 9 januari 
Aanvang 12:00 uur; welkom tussen 11:30 en 11:45 uur. Met zussen 

Sunniva en Ursula Skaug op altviolen. Entree: 7,50 euro (gepast), met 

QR-code, legitimatie, en mondkapje in de gangen (tijdens het concert 

mag het af). Zie tevens de informatie elders in deze wijkkrant.

DAGELIJKS
Expositie 'Amsterdam in Aquarel' - vanaf half januari 
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 Viola Sisters 

Dave Brubeck Quartet                                                      De Viola Sisters                                                    

A Tribute to the Dave Brubeck Quartet                                                      



Stichting OOPOEH zet zich in 
donkere maand in voor senioren 
die een dier(bare) zijn verloren

Voor veel senioren die een verlies 
hebben meegemaakt zijn deze don-
kere maanden een lastige periode. 
Veel sociale activiteiten gaan van-
wege het coronavirus niet door, het 
is in de winter minder aantrekkelijk 
om (alleen) naar buiten te gaan en 
eenzaamheid ligt op de loer. Stich-
ting OOPOEH (Opa’s en Oma’s 
Passen Op Een Huisdier) biedt deze 
senioren meer gezelligheid en aflei-
ding door hen te koppelen aan een 
oppashond in de buurt. In de decem-
bermaand zet de stichting zich extra 
in voor juist die mensen die een dier-
bare zijn verloren. 
De stichting ziet wat het verlies van 
een partner met zich meebrengt maar 
heeft ook speciale aandacht voor se-
nioren die hun hond zijn verloren. 

Een gemis dat vaak wordt onderschat.
Veel hondenbaasjes zijn op zoek naar 
een lieve en betrouwbare oppas in 
de buurt. Stichting OOPOEH brengt 
deze twee partijen samen. Door hen 
te koppelen aan een oppashondje 
hebben ze een wandelmaatje, meer 
sociale contacten in de buurt en meer 
gezelligheid in huis. Een oppashond 
zal nooit je overleden dierbaren ver-
vangen, maar de senioren ervaren 
wel weer liefde en vrolijkheid. En dat 
is heel waardevol, zeker in deze een-
zame en onzekere tijd.” 

Kent u iemand die zijn beste ma-
tje mist?
Kent u een 55-plusser die een kwis-
pelend lichtje in de duisternis kan 
gebruiken? Maak samen een profiel 
aan op onze website www.oopoeh.nl 
of neem contact met ons op via info@
oopoeh.nl of 020-7853745. Uiteraard 
helemaal gratis en vrijblijvend. 

januari 20228 Nieuws en informatie uit Buitenveldert /Zuidas en de Prinses Irenebuurt 

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

Margot Taal

Raymond L. Patet, vrijwilliger juridisch spreekuur Huis van de Wijk

Buurman zit ermee. De bewoonster 
boven hem speelt de hele dag pi-
ano. Heeft zo’n mens daar zomaar 
het recht toe, vraagt hij zich af. Hij 
gaat het maar eens vragen op het 
juridisch spreekuur in het Huis van 
de Wijk. Jaren geleden werd jurist 
Raymond Patet door het toenma-
lige WOCB gepolst of hij voor zo’n 
spreekuur voelde. Als vrijwilliger. 
Toevallig was Raymond net op 
zoek naar zo’n gelegenheid. “Om 
iets bij te dragen aan de gemeen-
schap,” zegt hij. Hoe zo’n spreek-
uur in het Huis van de Wijk werkt? 
Iemand die advies nodig heeft, 
wacht in het café of op de gang tot 
hij aan de beurt is. Eenmaal bin-
nen, benadrukt Raymond dat alles 
wat iemand vertelt vertrouwelijk 
is en binnenskamers blijft en dan 
doet de bezoeker zijn verhaal. 

Feiten en gevoelens
“Ik moet een juridisch aankno-
pingspunt vinden in iemands re-
laas,” vertelt Raymond me. “Ik wil 
de feiten horen.” Zoals bij het pia-

nospel, duurt het echt de hele dag 
of voelt het alleen maar zo? 
Raymond houdt altijd een rechter 
in zijn achterhoofd, vertelt hij me. 
Is die vatbaar voor dit verhaal?  Een 
rechter neemt geen genoegen met 
een gevoel of mening, alleen met 
wat er werkelijk gebeurt. Wanneer 
Raymond doorvraagt, krijgt hij som-
mige feiten boven water. Bijvoor-
beeld hoe zeker de buurman weet 
op welke tijden hij pianospelen 
hoort, de plaats in huis, de gehorig-
heid. En ook of hij zijn bovenbuur-
vrouw er al op heeft aangesproken. 

Twee partijen
Een rechter heeft evengoed oog 
voor de wederpartij, zoals voor ie-
mands wens om piano te spelen. 
Maar een buurman die dol wordt 
van het gepingel boven zijn hoofd, 
brengt dat begrip niet op. Die heeft 
behoefte aan erkenning van de 
overlast. Raymond geeft hem die. 
“Daarna wil iemand best de an-
dere kant van de zaak horen,” zegt 
hij. Dat geldt voor allerlei klach-
ten: relatieperikelen, erfkwesties, 
familieruzies. Vaak is er ook geld 
in het geding. “Negen van de tien 

keer zou de oplossing niet juridisch 
moeten zijn,” zegt Raymond. Soms 
kost een rechtszaak twintig keer 
zo veel als het bedrag dat iemand 
tegoed heeft. Daar waarschuwt hij 
een schuldeiser dan voor. Wanneer 
Raymond het machteloze gevoel 
van klagers benoemt en hun gelijk 
erkent, zakt dikwijls hun emotie en 
willen ze hun gelijk wel laten zitten.

Opgewekt 
En buurman? Die houdt de tijd 
bij, telt het aantal keren dat hij pi-
anospelen hoort. Wat blijkt? Zijn 
medebewoonster speelt op wille-
keurige tijdstippen, pal boven zijn 
eettafel. Op Raymonds advies ver-
telt hij haar wat hem stoort en ma-
ken ze afspraken. Zij legt een kleed 
onder haar instrument en speelt 
voortaan op vaste tijden, hooguit 
een uur.  “We bieden zelden juridi-
sche oplossingen,” zegt Raymond. 
“Toch verlaten de mensen vrijwel 
altijd opgewekt mijn spreekuur, 
in de zekerheid over wat ze wel 
en niet met hun kwestie aankun-
nen.” Het juridisch spreekuur is er 
elke tweede dinsdag van de maand 
(Huis van de Wijk).

In Beeld

Het was een aanlokkelijk idee om 
alle nieuwe wijken van Amsterdam 
per Mokum Bus te gaan bezoeken. 
Maar het virus houdt ons nog altijd 
gevangen. Dus na twee keer afbellen 
organiseren we deze maand  - wijs 
geworden -  even geen ritje. Hopelijk 
kan het in februari weer. 
Het programma ligt klaar, dus zodra 
we uit het dal klimmen wordt er ook 
weer gereden! Houdt u de krant maar 
goed in de gaten! 

Mokum Bus Stichting OOPOEH


