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Verkameren en splitsen van woningen:
hoeveel is goed voor Buitenveldert?

COLUMN
Bijzonder:
– De ontmoetingspaal in het Gijsbrecht
van Aemstelpark waar het vóór Corona

Arend van Vuren

doodstil was maar sinds de pandemie
dagelijks druk met sporters. Sportieve-

In Buitenveldert zijn in maart negen vergunningen verleend voor
het splitsen van woningen tot zelfstandige woonruimten.

lingen vinden er een alternatief voor het
binnensporten.
– De sportieve uitlaat van een auto die

Tot tweemaal toe zijn de afgelopen
jaren de regels voor het opsplitsen
en verkameren van woningen aangescherpt in Amsterdam. Allemaal
om de toename van verkamering en
splitsing van woningen te remmen
en de stad leefbaar te houden. Het
opkopen en verhuren van woningen
is iets wat vooral voor grote en kleinere vastgoedbezitters een lucratieve
bezigheid blijkt. Enerzijds dient het
splitsen van woningen ook een doel,
alleenstaanden, studenten en starters
zoeken immers naarstig naar woonruimte in de stad.
Anderzijds zijn er terechte zorgen
over de leefbaarheid van buurten en
het afbrokkelen van sociale cohesie.
Iets wat in sommige buurten van
Buitenveldert sowieso al zorgelijk
is. Gezinnen zouden wat dat betreft

met de vlam in de pijp wegrijdt, liefst
boven de toegestane snelheid. In een land
waar je bumper aan bumper staat en de

foto’s: Hans Wamsteeker

Daarnaast zijn er vijf vergunningen
verleend voor het omvormen van woningen tot onzelfstandige woonruimten, ofwel een gezinswoning wordt
omgezet in drie of vier kamers voor
huurders. Het lijken geen grote aantallen, maar maart is een vrij normale
maand en dat betekent dat de huizen
in Buitenveldert langzaamaan steeds
vaker bewoond worden door meerdere losse huishoudens. Buurtgenoten maken zich daar terecht zorgen
over, zoals recent de bewoners van
Marquette.

toegestane snelheid in de stad en op de
snelweg sporadisch gehaald kan worden.
– Het in de watten leggen van Mustangs,
Jaguars en andere troetelauto’s. De vele
buienradarmogelijkheden op internet

Verkameren in de Frieslandstraat en Marquette

worden minutieus geraadpleegd, want
als het waait of regent moet de bolide een

een goede toevoeging kunnen zijn
in Buitenveldert. En we zien dat juist
gezinnen in de stad in de knel komen
en geen betaalbare woning meer
kunnen vinden. Daarnaast zorgt
het massaal opkopen van woningen
door beleggers om ze vervolgens te
verhuren ervoor dat je als gezin al
helemaal geen kans meer maakt om
een huis te kopen. In 2020 is volgens
de NOS maar liefst 35% van de huizen verkocht aan investeerders. Deze
praktijken maken de woningmarkt
tot een waar slagveld voor middeninkomens al lijkt dat besef bij de regeringspartijen in Den Haag nog niet
helemaal ingedaald.
De regels zijn al fiks strenger
Zoals gezegd zijn de regels in Amsterdam al aangescherpt, zo moeten
verhuurders van kamers daarvoor

tegenwoordig een vergunning hebben, de eisen voor geluidsisolatie zijn
aangescherpt en er is een minimum
woonoppervlakte per nieuwgevormde woning vastgelegd. De belangrijkste maatregel is misschien wel dat er
per buurt een maximaal aantal (een
quotum) vergunningen beschikbaar
is voor ‘verkamerde woningen’. In 12
buurten in Amsterdam is dat maximum bereikt (meetmoment oktober
2020). Dat is een belangrijk instrument om de verkameringswoede een
halt toe te roepen. In Buitenveldert
waren afgelopen oktober al 200 vergunningen afgegeven, maar het quotum in Buitenveldert is maar liefst
490! Er kunnen dus nog 290 nieuwe
woningen omgevormd worden tot
verkamerde woningen. Voor het
splitsen van een woning in meerdere
zelfstandige woningen (en dus met

een eigen adres) bestaat vooralsnog
geen maximum.

jasje aan. Bij storm bolt het jasje op en

Maar er is meer nodig
GroenLinks in Zuid heeft inmiddels
vragen gesteld over de enorme hoeveelheid nog beschikbare vergunningen in Buitenveldert. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om bij
vergunningsaanvragen voortaan te
controleren of ook de VVE akkoord is
met de splitsing van de woning of het
verhuren in delen van een woning.
Dat mag vaak volgens de splitsingsakte van de VVE niet, maar dat betekent dat je als VVE zelf een juridische
procedure moet starten om het tegen
te houden. Het is veel handiger om dit
te controleren voordat de gemeente
de vergunning verleent.

wind vindt het een leuk speeltje en gaat

wappert en klatert als een stout kind. De

ermee aan de haal. Je hoort hem lachen.
– Als in het voorjaar de bomen een kleverige substantie afscheiden moeten alle
hens aan dek om de heilige koe die onder
de bomen geparkeerd staat schoon te houden. Men slaat elkaar de hersens in om
het liefde-object op een schoon plaatsje,
dat wil zeggen vrij van bomen, te mogen
parkeren.
– De hemelhoge appartementsgebouwen
op de Zuidas. De Valley heeft twee torens
die zo ongeveer in de stratosfeer eindi-

Lees verder op pag. 2

gen. Architecten zijn als jongetjes die een
wedstrijd ver plassen doen: ‘Kijk ik kom
het verst, verder en nog verder. Ik kijk op

Schrijfwedstrijd De Wondere Wereld

je neer.’
– Mensen die met stoffer en blik het parkeerterrein aanvegen.
– De stilte in de lucht sinds Corona.

Gerdi Wind

en leesbaar Nederlands over het thema De Wondere Wereld.

Vindt u het leuk om verhalen te
schrijven en zou u daar best een
leuke prijs mee willen winnen?

Het verhaal is zelf geschreven, niet
eerder gepubliceerd en maximaal ca.
700 woorden.

Doe dan mee aan de jaarlijkse schrijfwedstrijd voor Buitenveldert/Zuidas
e.o. die georganiseerd wordt door
Kunstgroep Buitenveldert.
De hoofdprijs is dit jaar een mooie
Boekenbon.

Inzenden vóór 1 september 2021
Vermeld duidelijk uw naam en adres
en telefoonnummer.
Insturen: per email
KV.kunstgroepbuitenveldert@gmail.com
of
per post naar: mevr. G. Wind, Nedersticht 6, 1083 XD Amsterdam o.v.v.
‘Schrijfwedstrijd’.

De opdracht en spelregels zijn als
volgt: Schrijf een kort verhaal in goed

De prijsuitreiking, waarbij u persoonlijk aanwezig dient te zijn, is op
woensdag 22 september a.s. tijdens
het Feestelijk Kunstcafé in het Huis
van de Wijk Buitenveldert.

Ik wens u een fijne zomer met veel zon
en warmte.
Julia

Natuurlijk is de prijsuitreiking onder
voorbehoud en afhankelijk van de
dan geldende covid-regels.
Voor het programma van:

Informatie over doorgang van het
kunstcafé vindt u op
www.kunstgroepbuitenveldert.nl
en op onze Facebookpagina.

- De Amsterdamse Boekhandel
- De Openbare Bibliotheek
- De Kerken
• www.hvdwbuitenveldert.nl
• Wijkkrant à Wijkkrant actueel
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Het inzenden van kopij en commentaar uit de wijk
Kopij
Als u een idee heeft of een evenement
of gebeurtenis onder de aandacht van
de lezers wil brengen kunt u daarover
een tekst (kopij), eventueel met foto of
illustratie, naar de redactie sturen. Uw
tekst wordt in de redactievergadering
meegenomen. De redactionele ruimte
in de Wijkkrant is beperkt. Bovendien gebeurt er veel in de wijk dat om
aandacht vraagt. Het advies is kort en
bondig te zijn bij wat u instuurt; maximaal 150 woorden. Het adres is:
wijkkrantredactie@gmail.com.

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

Ik zie, ik zie …

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

Tijdens een buurtwandeling keek de
redactie eens goed naar boven en
stuitte op …? Tja, wat is dat eigenlijk en waar kwamen we het tegen?
Uw oplossing graag uiterlijk 13
juni naar de redactie van de Wijkkrant: Wijkkrantredactie@gmail.
com of A.J. Ernststr. 112, 1082 LP
Amsterdam.

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

Vindt u het leuk om af en toe een
boodschap voor een wijkbewoner
te doen? Of iemand met uw eigen
auto vervoeren naar een medische
afspraak?
Neem dan contact op met de coördinatoren voor een kennismakingsgesprek.
Tel: 020-6447113 of per mail: coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl

Oplossing meinummer: De eerste
paal van Buitenveldert, in december
1957 geslagen op de hoek van Bouvigne en Kastelenstraat.
Winnares: Het kwartetspel ging
naar Mevr. Wil Kloos.

Heeft u hulp nodig bij bijvoorbeeld boodschappen doen, vervoer of een (tuin)klusje? Iedereen in Buitenveldert en Zuidas
kan bij ons aankloppen. Aanvragen via
meldpost, op werkdagen bereikbaar
van 9.30-12.30 uur Tel: 020-6444044.
Algemene Hulpdienst Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam

Ferry Wienneke

Redactie Gerdi Wind; Ferry Wienneke;
Margot Taal; Hans Wamsteeker (eindredacteur); Ronald Edens (opmaak);
Fotografie Amir Bar
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 31 augustus 2021.

De vorige keer eindigden we bij de
aanlegsteiger van het pontje naast de
Riekermolen, aan de westoever van
de Amstel. Helaas, het is nergens te
bekennen, dus oversteken in uw verbeelding lezer, even flink zijn.

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag
13 augustus voor 17.00 uur.

Onder de brug slingert de hobbelige en
verzakte weg over de Ouderkerkerdijk
in noordelijke richting door een stadse
rafelrand, met in de berm een lange rij
‘Big Bags,’ gevuld met zand. De wegbeheerder is hier iets van plan, zoveel is
duidelijk. Aan beide zijden staat wilde
begroeiing, doorsneden met onverharde paden. De wal is ingericht voor
woonboten, vaak met tuintjes. Geen
rechte lijnen, lekker rommelig en hardstikke functioneel. De andere kant van
de weg oogt hetzelfde, maar daarachter
ligt het Natuur Tuinpark Amstelglorie,
waar de regie strak is met een vriendelijke uitstraling. Wachtend op ver-

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

Onder de goede inzendingen verloten we het nieuwe Buitenveldert
kwartetspel.

Hulp Geven? Hulp Nodig?

Hoe ziet het eruit bij de buren? (2)
Uitgave van het Huis van de Wijk
Buitenveldert

juni 2021
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Aangekomen op de oostelijke oever
zijn we in de Amstelscheg, dat misschien lijkt op een landschap uit een
ver verleden. Hier ligt een woon-zorgcomplex waar men groente verbouwt,
want langs de weg staat een houten
verkooppunt met handgeschilderde
teksten. Iets verderop ligt het complex
van de AGPS, waar politiepaarden en
hun berijders trainen voor de harde
Amsterdamse praktijk. Man en paard
rijden vaak het fietspad op van brug
841 en belanden zo in de A.J. Ernst.
Het geklepper van hoeven klinkt in
Buitenveldert rustgevend, hoewel oproerkraaiers daar anders over zullen
denken.

Verkameren
en splitsen
van woningen
Vervolg van pag. 1

voer bij de ingang vertelt een kwieke
grijsaard dat hij hier al 67 jaar een tuin
heeft. Geen wonder, volkstuinen zijn in
Amsterdam een begrip sinds het begin
van de 20e eeuw; een combinatie van
ontspanning, voedsel verbouwen of
gewoon in de tuin ‘zittuh in de son,’
op z’n Mokums gezegd. Niet altijd,
want de heggen moeten regelmatig gesnoeid, voor de leden een verplicht corvee. Er is een bijen paradijs, een avontuurlijk bos, moestuinen, een stenen
slang, een speeltuin en nog veel meer.
Hier kan iedereen zich vermaken en inspireert zelfs kunstenaars, denk aan de
Wolkerstuin. In het weekend van 5 en
6 juni kan de kunstroute Amstelglorie
worden gelopen, op zaterdag van 13 –
18 uur en op zondag van 12 – 17 uur,
onder voorbehoud en afhankelijk van
RIVM regels.
Terug op de dijk passeren we de roeivereeniging ( extra ‘e’ ) Willem III,
A.A.S.R. Skøll en RZV Poseidon. Zij

hebben allen een indrukwekkende
historie en verlevendigen de Amstel
met hun elegante boten, voortgedreven door ritmisch bewegende sporters,
waarbij de boeg net niet onder water
duikt. Wedstrijden moesten dit jaar anders. De Virtual Head of the River 2021
werd van 20 maart tot 4 april individueel uitgevoerd op het water, met de
ergometer, op de fiets of als hardloper.
Een slimme noodoplossing, maar we
hopen voor volgend jaar op een normale wedstrijd met enthousiast publiek
op de wal.
De groenstrook wordt verderop smaller
en smaller om tenslotte bij de Utrechtse brug te eindigen. Opeens zijn daar
weer de rechte lijnen van baksteen en
beton, het noordelijkste punt is bereikt.
We maken via de Berlageburg een Ubocht en rijden langs de oostoever terug naar Buitenveldert. We passeren
Zorgvliet, interessant, doen we een
volgende keer.

Kan de verkamering een halt toe
worden geroepen?
In Nieuw-West is na een hoop protest
door bewoners het aantal beschikbare
vergunningen afhankelijk gemaakt
van de leefbaarheid van de buurt. Laat
dus ook vooral van u horen als het in
een straat of gebouw veelvuldig voorkomt dat woningen gesplitst worden,
bijvoorbeeld tijdens een (voorlopig
nog digitale) vergadering van de
stadsdeelcommissie. Deel waar de
leefbaarheid onder druk staat, want
alleen samen maken we het probleem
zichtbaar en kunnen we er iets aan
veranderen.
Arend van Vuren
Stadsdeelcommissielid voor Buitenveldert/Zuidas namens GroenLinks
Kijk hier voor de vergaderkalender:
https://zuid.notubiz.nl/ of stuur uw
ervaring naar agvanvuren@gmail.com
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Ravel: wanneer komen er seniorenwoningen?
Mijn indruk is dat het niet opschiet
De radiostilte heeft te maken met dat
zo’n proces lang loopt. Alle stappen
moeten gezet worden. Ontwikkelplan,
daarna bestemmingsplan dan de kavel
uitwerken, inschrijven, het zoeken van
de bouwer en dan de bouw. Er wordt
gezocht naar mogelijkheden om aan
de noordkant van Ravel wat sneller dan
2025 te gaan bouwen. Vergeet ook niet
dat het concept van geclusterd wonen
voor ouderen nieuw is. Het duurt lang
voordat zoiets goed ingevuld is en gerealiseerd wordt. Dat leidt bij de doelgroep, die de woonurgentie ervaart tot
frustratie, zegt Reina begripvol.

Hans Wamsteeker
De Werkgroep Ouderenvriendelijk
Buitenveldert (OVB) heeft de wens
dat er in Ravel (Zuidas) voor senioren gebouwd gaat worden.
Ik spreek met Reina van Grondelle en
Maarten van Ettekoven die als projectmanagers van Zuidas aan de ontwikkeling van Ravel werken.
Situatie
In Buitenveldert wonen veel senioren
die comfortabel, betaalbaar en veilig
in een wooncomplex voor senioren
zouden willen wonen. Zij zullen pas
verhuizen, hun te grote woning verkopen, als ze, in de omgeving waar
ze al jaren met plezier wonen en hun
netwerk hebben, een aantrekkelijk
alternatief wordt geboden. Het gaat
om ’samen en niet alleen’ wonen, met
sociale contacten maar ook voldoende
privacy. Er is een gat tussen het zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis. Er zijn geen alternatieven voor
senioren in Buitenveldert en de doorstroom komt dus niet op gang. De
vraag is wat er in Zuidas, in het deelgebied Ravel, voor senioren gebouwd
gaat worden en wanneer.
Gaat er in Ravel voor senioren gebouwd worden?
In het Bestemmingsplan van Ravel
staat niet wie er gaan wonen, zegt
Maarten van Ettekoven. Als een kavel
door de gemeente op de markt gezet
wordt, wordt er voor de ontwikkelaars
een boekje (‘bouwenvelop’) gemaakt
waarin ze kunnen zien of ze daar op
willen inschrijven. In de bouwenvelop
geeft de stad aan dat de betreffende
kavel een interessante plek is voor
bijvoorbeeld geclusterd wonen voor
ouderen. De bovengenoemde wens
is, op verzoek van de Werkgroep Ouderenvriendelijk Buitenveldert, door
mijn gesprekspartners bij de ontwerpers van Ravel op tafel gelegd en daar
wordt welwillend naar gekeken.
Ravel heeft vier clusters. Met de klok
mee, de zuid-west hoek, waar wordt
begonnen met de kindercampus Zuidas en wonen. Dan de noord-west
cluster, de noord-oost cluster en
tenslotte het zuid-oostcluster. In die
volgorde wordt Ravel gebouwd.

Komt er iets geïnspireerds in Ravel?
Hoe dan ook proberen wij wijken te
maken die tot de verbeelding spreken
en waar mensen met plezier leven, of
ze nou tien of achtentachtig zijn, zegt
Maarten. Er zijn veel doelgroepen die
gehuisvest moeten worden.

Ravel (artist impression)

Kaasper
Onlangs bracht ik, als stadsdeelbestuurder, met wethouder Moorman een bezoek
aan basisschool De Ark in de Zuid-Hollandstraat. De Ark is een echte buurtschool met een fijn gebouw, een mooi
groen schoolplein en een gezellige groep
leergierige Amsterdammertjes. Maar
deze optimale omstandigheden wegen

Aan de noordkant van het gebied komen de parkeergarages. Parkeergarages zijn van groot belang voor mensen
op leeftijd en voor hun bezoek. Er zijn
geen ov-voorzieningen (oost-west) in
Ravel. In de twee noordelijke clusters
is de kans het grootst om seniorenwoningen te realiseren.
Is er voldoende gevoel van urgentie
bij de gemeente?
De Werkgroep OVB geeft een terecht
signaal want Ravel is een uitstekende
locatie voor senioren, zegt Maarten
van Ettekoven. De Werkgroep is op
tijd met het naar voren brengen van
de urgentie van geclusterd wonen
voor ouderen maar concrete afspraken kunnen hierover nog niet gemaakt worden. In de zuid-west hoek
van Ravel komen sociale woningen
van Rochdale. Over de volgende clusters in Ravel is nog niet nagedacht
Reina van Grondelle wijst er op dat
er ook gebouwd gaat worden buiten
Ravel, in Kenniskwartier bij de VU, in
Kop Zuidas en de Fred. Roeskestraat.
Ook daar kan geclusterd wonen gerealiseerd worden. In de kavels A en B in
Ravel is gekozen voor gezinnen. Het
gaat dus wat langer duren.
Wat is ‘langer duren’?
Dat verschilt per deelgebied. In het
Kenniskwartier praten we over bou-
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wen in 2026/2027. Tweede fase Ravel
wordt vanaf 2025, misschien iets later.
Ook in Kop Zuidas liggen er nog mogelijkheden. De British School in de
Fred Roeskestraat verhuist en het gebouw wordt gesloopt. Daar komt dus
ruimte.

Wanneer is er geclusterd wonen in
Ravel mogelijk?
Op zijn vroegst start de bouw vanaf
2025.
Voor reacties :
werkgroepovb@gmail.com

Aanmelden: lezing@pelgrimskerk.nu
Livestream: www.pelgrimskerk.nu

bleem in het onderwijs: het lerarentekort.
De wethouder en ik gingen daarom graag
in gesprek met het team en de leerlingen
om van hen te horen wat er nodig is om
flink uitgepakt: we kregen een rondlei-

Bijeenkomst
‘Opgroeien met zorg’

ding en dansoptredens tijdens een speciale editie van het ‘Ark theater’. Zelf stond
ik vroeger ook voor de klas op een Amsterdamse basisschool. Dus als ik die typische
geur ruik die een mengeling is van zandbakzand, kleuterwc’s, papier-maché en
rooibosthee, dan ontwaakt de juf in mij.

Bijeenkomst ‘Opgroeien met zorg
of ziekte in het gezin’
Is er bij u thuis iemand langdurig
ziek? Heeft één van de kinderen een
beperking? Of is er sprake van een
psychische ziekte of verslaving? Voor
u als ouder is dat een extra zorg. En
wat doet het met de kinderen in uw
gezin? Veel kinderen voelen zich verantwoordelijk en helpen mee. Andere
kinderen vragen juist extra aandacht
door opstandig gedrag te vertonen.
Hoe kunt u hiermee omgaan?

Waar en wanneer?
Datum: dinsdag 1 juni
Tijd: van 10:00 tot 11:30 uur
Waar: via Zoom
Aanmelden
Aanmelden kan via Markant: Bel of
020 886 88 00 of mail naar info@markant.org o.v.v. Opgroeien met zorg
1 juni 2021, uw naam, adres en telefoonnummer. Deelname is gratis.

Wat heeft u nodig om mee te doen?
U heeft een computer, laptop of
smartphone nodig. Na aanmelding
Op dinsdag 1 juni organiseert Mar- ontvangt u een instructie voor het
kant de online bijeenkomst ‘Opgroei- downloaden van Zoom en een link
en met zorg of ziekte in het gezin’ voor deelname. Komt u er niet uit?
voor ouders in samenwerking met het Dan helpen wij u telefonisch.
Ouder- en Kindteam. U krijgt informatie en tips om goed met uw kinde- Kijk op www.markant.org/agenda
voor meer informatie.
ren in contact te blijven.

Ik verheug me bij dit soort werkbezoeken
altijd het meest op de gesprekken met
leerlingen. Zij weten als geen ander te
vertellen wat een school speciaal maakt.
Op de Ark had groep zeven zich grondig
voorbereid op ons bezoek: ze hadden allemaal vragen voor ons bedacht. Gezien de
recente landelijke verkiezingen wisten ze
veel over politiek en voelden ze ons stevig
aan de tand: vonden wij dat leraren met
voorrang gevaccineerd moeten worden?
Maar er waren ook persoonlijke vragen:
‘Welke nationaliteit heeft u?’ Of de onverwachte vraag ‘Houdt u van kaas?’
Nu ben ik een groot liefhebber van kaas
en voor ik het wist was ik met een elfjarige in gesprek over blauwaderkaas en
boerenbrie. De vragensteller, zo lichtte
juf toe, heette Kasper en is zo verzot op
kaas dat hij zichzelf Kaasper noemt. Ik zal
de vraag van Kaasper niet snel vergeten.
Wie weet gebruik ik hem zelf wel een keer
als een gesprek stil(ton) valt.

medisch pedicure
enAmstelveen,
voetreflexoloog
Koen van Oosterwijklaan
36, 1181 DT
tel.: 020 - 66 101 97
Koen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT Amstelveen, tel.: 020 - 66 101 97

WWW.PEDICUREANNEMIEK.NL

Openingstijden
ma-, di-, wo-, do- en za 08:30 - 18:00 uur, uitsluitend op afspraak
WWW.PEDICUREANNEMIEK.NL

Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert

maar moeilijk op tegen een nijpend pro-

dit probleem het hoofd te bieden. Er werd

Spreekster: Marjolein Lanzing
dinsdag 8 juni, 20.00 uur

Pelgrimskerk
Backershagen 12, Amsterdam
Toegang: vrij. Graag een vrijwillige
bijdrage voor Stichting Jarige Job.

COLUMN

Openingstijden ma-, di-, wo-, do- en za 08:30 - 18:00 uur, uitsluitend op afspraak

Flora Breemer is stadsdeelbestuurder in Amsterdam Zuid. In deze column vertellen zij en stadsdeelcommissielid Keren Hirsch om beurten
wat zij meemaken in Buitenveldert.
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Ex-hockeyinternational Jacky Schoenaker
vindt topsport ongezond
eens terug aan “de weg naar een belangrijke wedstrijd of toernooi die je
met elkaar aangaat. De momenten
dat het slecht loopt met de ploeg, je
met elkaar in gesprek gaat en uiteindelijk op het juiste moment weer met
de groep piekt. Ik vind dit één van de
mooiste dingen van teamsport. Met
het elftal de neuzen dezelfde kant
op”.

Lex Sternfeld

Jacky Schoenaker, 32, hockeyde op
het allerhoogste niveau. Wonend in
Zuidas zit zij op steenworp afstand
van het Wagener stadion waar zij
triomfen vierde met het Nederlands
elftal en haar club AH&BC, kortweg
Amsterdam. Door blessure perikelen
haakte Jacky in 2016 af voor Oranje.
“De grootste domper van mijn hockeycarrière was het mislopen van de
Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
Daarna ben ik nog twee jaar doorgegaan bij mijn club. In deze fase kon ik
mij voorbereiden om te stoppen met
spelen en goed na te denken over de
stap na dertien jaar dames 1”.
De 49-voudig international die op
het mondiale toneel WK-goud en

Jacky Schoenaker

in de hoofdklasse met Amsterdam
2 landstitels veroverde, moest het in
het veld hebben van discipline, teamwork en tactisch inzicht. “Ik was geen
technisch wonder. Spel verdelen, veel
kilometers maken en ballen afpakken
was mijn kracht”. Vanuit haar appartement in Zuidas blikt de vrolijke single terug op het hockey dat haar vanaf
haar zesde levensjaar veel vreugde
heeft gebracht en ook gepaard ging
met hobbels. Soms denkt ze nog wel

Ondersteunende speler
Jacky Schoenaker ontwikkelde zich
op jonge leeftijd tot een belangrijke
speler. Zij was verdedigend sterk. Had
een ondersteunende rol. “Ik kwam
nooit in de cirkel, bleef achterin hangen voor het geval er een uitbraak was
om af te breken”.
Vaak eist topsport zijn tol. “Ik maakte
wel eens een gekke beweging. Heb
blijvende schade overgehouden. Slijtage in de pols waar ik nog steeds last
van heb. Mijn vinger was verbrijzeld.
Die kan ik niet helemaal meer strekken en een liesblessure die ik altijd zal
blijven voelen. Topsport is niet altijd
gezond”.
Achteraf had het altijd anders gekund. “Misschien wat gezonder moeten eten. En had ik blessures kunnen
voorkomen? Mij vaker moeten laten
checken? Is het soms te zwaar geweest? Of had ik juist meer moeten
trainen, sterker moeten zijn? Uiteindelijk komen er dingen uit voort.

Moestuin naast de flat

Zuidas lijkt op New York
Jacky heeft het naar haar zin op de
Zuidas. “Mijn oma zegt altijd: alsof
je New York binnenrijdt. Er begint
sfeer te komen. Ben hier gaan wonen
tijdens corona. Nu zie je steeds meer
gezelligheid op straat en ontdek ik
leuke tentjes. Er komen steeds meer
mensen wonen, niet alleen maar zakenmensen. Voel me heel veilig. Ik
kom ook graag op het Gelderlandplein. Heerlijk rondstruinen”.

Arrienne Verrips, ‘Droom’

Haar vader is Dick Schoenaker, voormalig Ajax-speler en bestuurslid geweest bij de Amsterdamse club. “Ik
was nog niet geboren toen hij voetbalde maar er wordt gezegd dat we
dezelfde speelstijl hebben; een beetje
schaven, veel doorzettingsvermogen.
Hij was wat aanvallender ingesteld
dan ik en scoorde vaker terwijl ik niet
gauw over de middenlijn kwam”.

De prachtige tentoonstelling Puur Natuur van Kunstgroep Buitenveldert was
in het Huis van de Wijk tot 25 mei te
bewonderen. Wanneer u deze expositie
heeft gemist of nogmaals wil zien, heeft
u de kans om deze (en meer) kunstwerken in de Vreugdehof aan de Klencke
111 in Buitenveldert in juni en juli te komen bekijken.

Van de Nederlandse hockeyvrouwen
verwacht Jacky Schoenaker straks
veel op de Olympische Spelen in Tokio. “Supergoed team, goede balans
al zijn er wel wat tegenslagen door
blessures. Ik denk dat ze goud pakken”.

De werken zijn te vinden op de begane
grond aan de wanden van de gangen en
het restaurant en in de vitrines.
Zie ook:
www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Buiten dansen in Zuid voor iedereen van 60 jaar en ouder

Enkele maanden geleden werd een
verse houten omheining om een
gedeelte van de grasstrook langs
Hinderstein geplaatst en er werd
druk gespeculeerd waar het toe zou
dienen.

Het NMT was meteen geïnteresseerd
in dit bewonersinitiatief en begeleidde
haar bij het schrijven van het in te dienen plan, omdat dit initiatief prachtig
aansloot bij thema’s waar men naar
streeft, zoals vergroening, verbinding
tussen bewoners en verduurzaming.

Omdat ik de Spelen heb gemist, ben
ik een opleiding gaan doen waardoor
ik nu als personal trainer werk en
groepslessen geef in fitnesscentra”.

Buiten dansen in Zuid

Gerdi Wind

Dance Connects Community geeft
van 5 mei t/m 20 augustus elke
woensdag en vrijdag buitenlessen in
Amsterdam Zuid.
Moderne Dans Buitenles 60+ is lekker vrij dansen en creatief bewegen
tussen de bomen of langs het water,
samen met anderen en toch veilig.
Alles onder leiding van professionele
dansdocenten en op inspirerende
muziek.

foto: Gerdi Wind

Toen er vervolgens aarde werd gestort en bedden met compost werden
aangelegd, waar al snel groene sprietjes opkwamen, was het duidelijk dat
het geen speelplaats voor kleuters of
hondjes zou worden.
Ik spreek initiatiefneemster Jasmijn
Noorlander, die dol op tuinieren en
(biologisch) moestuinieren in het
bijzonder is. In de Pijp had zij veertien jaar een tuin, maar moest dat in
Buitenveldert op de derde etage missen. Haar oog viel op de onbenutte
grasstrook grenzend aan haar flat en
vroeg haar buren wat zij van haar idee
om daar een moestuin aan te leggen
zouden vinden. De meeste medebewoners waren meteen enthousiast,
zodat Jasmijn contact opnam met het
Natuur en Milieu Team Zuid.

Puur Natuur
in Vreugdehof

Jasmijn in de moestuin

Een moestuin vergroot de biodiversiteit tussen de flats, want ook vlinders,
insecten en dus ook vogeltjes zullen
hun weg daarheen vinden. Het plan
werd zeer snel gerealiseerd door de
welwillende medewerking van de woningbouwvereniging en de gemeente.
Voor begieting werd een pomp geslagen om water uit het naastliggende
watertje te kunnen gebruiken. De
moestuinders beheren elk hun eigen
stukje grond. Steeds meer buurtgenoten worden enthousiast en doneren
zaden en stekjes. Onderzocht wordt
de mogelijkheid om een extra veldje bij

het project te gaan betrekken voor o.a.
fruitboompjes en een pluktuin en om
kinderen bij de moestuin te betrekken.
Een wens van Jasmijn is om een
kruidenspiraal aan te leggen met
verschillende microklimaten, door
hoogteverschil en verschil in zon en
schaduwzijde, deze vaktermen verraden haar achtergrond, zij studeerde
aanvankelijk biologie. Ondertussen
zijn de radijzen aan het rijpen, komen
de tomatenplanten op en hebben een
vijgenboompje en kiwi goed geworteld. Nog even en er kan al geoogst
worden en wat is er nu lekkerder dan
een biologisch worteltje uit eigen tuin.

Dance Connects Community zet zich
in om dans in Amsterdam en Amstelveen inclusief en toegankelijk te maken
voor iedereen en hiermee beweging,
contact, diversiteit en buurtontmoetingen te stimuleren. Met of zonder beperking, met of zonder financiële middelen, iedereen kan dansen!
Je verbetert met dansen je conditie, je
werkt aan een betere lichaamshouding en je spieren en botten worden
sterker. Ook krijg je van dans zelfvertrouwen, je verlegt je grenzen, je
verbetert je humeur, je ontmoet leuke
mensen en je maakt zo een positieve
connectie met de buitenwereld.
Beatrixpark / Pierenbad
Boerenweteringpad Amsterdam / Zuid
Woensdag 10.30 - 11.30 uur

foto: Marieke Josselet

Soms mist zij de spanning en druk
voor een wedstrijd maar haalt tegenwoordig genoeg uitdagingen uit het
leven. “Door topsport weet ik goed
hoe ik mijzelf kan prikkelen en functioneren. Daar heb ik nu veel aan.
Allerlei dingen buiten je comfortzone doen is heel spannend. Je komt
er pas achter of iets je ligt door het
gewoon te doen”.

foto: Jacky Schoenaker

Sinds zij is gestopt met topsport
heeft Jacky Schoenaker geen hockeystick meer aangeraakt.

juni 2021

Amstelpark / Rode Brug
Amstelpark 8 - Amsterdam / Zuid
Vrijdag 11.00 - 12.00 uur
* In Amstelpark en Beatrixpark kun je
met Stadspas groene stip gratis deelnemen via het Seniorensportfonds. Al
onze lessen zijn gratis voor mensen
die tijdelijk of langdurig op of onder
bijstandsniveau leven.
Voor meer informatie en aanmelden:
www.danceconnects.nl of mail info@
danceconnects.nl

juni 2021
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KORTAF

in Buitenveldert

4 mei herdenking
derland beelden in de openbare ruimte gerealiseerd
en droeg met zijn werk in belangrijke mate bij aan de
integratie van beeldende kunst in de openbare ruimten. In 1954 was Volten één van de oprichters van de
Liga Nieuwe Beelden, dat tot doel had door samenwerking tussen beeldende kunstenaars en architecten te komen tot een verbetering van kwaliteit van
leven. In 1996 werd hem de belangrijke oeuvreprijs
van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving
en Bouwkunst toegekend. Zijn werk is tevens veelvuldig te vinden in collecties van musea in Nederland (zoals Kröller-Müller Museum) en Duitsland.
Op de Minervalaan staat het werk Untitled, een erg
groot werk gevormd door 2 grote in een V-vorm naar
de lucht reikende buizen.

Gerdi Wind

Nieuwe materialen
Volten (1925, Andijk- 2002) volgde in 1945 een
korte opleiding aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam en verbleef daarna
4 jaar in Brussel voor hij terugkeerde naar Amsterdam. Van aanvankelijk abstract- expressionistische
schilder ontwikkelde hij zich in de 50’er jaren als
steeds abstracter beeldhouwer, mede technisch geschoold door zijn werkzaamheden als lasser op de
NDSM-werf. Hij experimenteerde veel met de daar
aanwezige materialen. Het gebruik van industriële
materialen, zoals ijzer en staal, was revolutionair in
die tijd. Hij gebruikte bijvoorbeeld ijzeren profielbalken, buizen en pijpen, die hij opensneed en tot open
constructies laste. Vanaf eind 60’er jaren gebruikte
Volten steeds vaker roestvrij staal, cortenstaal en gra-

foto: Gerdi Wind

De drang naar verpozing en buitenlucht leidt mij ditmaal door het Gijsbrecht van Aemstelpark, dat met
name vanaf het Ontmoetingseiland richting Amsterdamse Bos bijzonder bloesemrijk is in dit seizoen.
Het is fijn om te zien hoeveel kunstwerken er in
Buitenveldert vooral ook in de parken zijn geplaatst,
waar zij mooi uitkomen. Het kunstwerk Buizenkolom
(staal, geplaatst in 1968) van André Volten is een opvallend en speels kunstwerk in het groen. Het is een
zuil van 3 buizenblokken in verschillende kleuren.
Op het eerste gezicht doet het werk denken aan een
toren van lego of ander contructiespeelgoed, dat kinderen hebben achtergelaten na hun spel. Van dichtbij
kan je zien dat er talloze buizen op exact dezelfde
afstanden en richtingen aan elkaar zijn gelast.

Het kunstwerk ‘Buizenkolom’

niet. Er werden tot dan toe voornamelijk sculpturen
gemaakt van klassieke materialen zoals steen (marmer), brons of hout.
Openbare ruimte
Volten heeft op heel veel plaatsen in en buiten Ne-

Museum
In onze wijk staat tegenover de kerk van de Pinkstergemeente (van Boshuizenstraat 652) nog een sculptuur van Volten, Staalplastiek (geplaatst in 1965). Het
grote open werk is gemaakt van stalen H-balken en
doet mij denken aan een kerktoren in de hoge slanke
architectuur van Gotische kerken. Van 1950 tot zijn
dood in 2002 woonde en werkte Volten in het industriegebied Buiksloterham, in het poortgebouw van
voormalig Asterdorp. Het pand van zijn voormalige
atelier/ werkplaats, nu Villa Volten genaamd, is museum geworden, waar regelmatig Open Huis is en
waar nog enkele van zijn kunstwerken staan. Volten
overleed in 2002 in de leeftijd van 77 jaar, een groot
vernieuwend oeuvre achterlatend, terwijl door zijn
inspanningen veel kunstwerken in de openbare zijn
gerealiseerd.

Op deze dag weer geen gezamenlijke
herdenking. De vlag hangt er, treurig,
halfstok bij. Wij concentreren ons thuis,
in kleine kring, op dit bijzondere moment. Wij zijn vijf jaar lang onze vrijheid kwijt geweest. Wij kijken terug op
tirannie, genocide en onderdrukking
van alle rechten. Wij realiseren ons hoe
kwetsbaar die vrijheid is. De Oeigoeren
ervaren op dit moment de genocide in
China, In Hongarije worden onafhankelijke mediabedrijven geconfisqueerd.
Onze vrijheid is duur gekocht en niet
onkwetsbaar. Laten we er zuinig op zijn.
De balans tussen macht en tegenmacht
is nooit vanzelfsprekend. H.W.
DUO-fiets voor De Boshalte

www.andrevolten.nl

Wandeling door het groen van Buitenveldert
Wandel jij mee op 18 juni door het
groen van Buitenveldert? Dan word
je verrast bij de verschillende tussenstops.

U kunt starten tussen 14:00 en 16:00
uur, hierdoor kan er voldoende afstand aangehouden worden. Onze
tussenstops sluiten om 16:30. De aangeboden verrassingen zijn zolang de
voorraad strekt. De deelname is geheel
GRATIS en u hoeft zich niet vooraf
aan te melden. Wij zien er naar uit om
u en vele andere bewoners van ons
mooie Buitenveldert te verwelkomen
voor deze zomerse wandeling.
Uiteraard respecteren wij de richtlijnen van de Rijksoverheid, reden
waarom wij de deelnemers verzoeken
de 1,5 meter afstand in acht te nemen,
ook bij de tussenstops. Wij wensen u
een heel plezierige wandelmiddag toe.

Binnen de thans geldende regels van
de Overheid, is het voor het Huis van
de Wijk moeilijk om in huis activiteiten te organiseren, vandaar dat we
bedacht hebben “WE GAAN NAAR
BUITEN”. Wij nodigen alle vrijwilligers en bewoners van Buitenveldert
uit voor een gezellige wandeling langs
en door het vele GROEN dat Buitenveldert zo’n unieke wijk maakt: het
AMSTELPARK en het GIJSBRECHT
VAN AEMSTELPARK.
Begin- en eindpunt van de wandeling
is het Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat
112. U krijgt bij de deuren links van de
hoofdingang een wandelroute uitge-

reikt en onze vrijwilligers trakteren u
op koffie of thee. De wandeling duurt
ongeveer een uur of iets langer, afhankelijk van uw looptempo, maar ons
advies is, neem de tijd, kijk om u heen

en geniet van het moois dat u ziet. Onderweg komt u langs enkele door onze
vrijwilligers bezette tussenstops, waar
u steeds een kleine verrassing krijgt
aangeboden.

Organisatieteam Huis van het Wijk
Buitenveldert
Info: Programma Coördinator
Tel. 06 373 14 069

Uw lokale kennis in Buitenveldert!
• Verkoop begeleiding
• Aankoop begeleiding
• Aan- en verhuur van woningen
en appartementen
• Taxaties voor alle geldverstrekkende
instanties en NWWI

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

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

A.J. Ernststraat 731

Tel: 020 - 644 10 61

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

De Boshalte ontving van de firma Ecorys een prachtige elektrische DUO-fiets.
Daarmee kunnen veel senioren uit de
buurt met hun kinderen het Bos in.
Stichting de Boshalte. Tel: 06-81055091,
www.stichtingdeboshalte.nl.
Hoe kijk je terug? In kleur en zwart-wit!

Fotograaf Eric Bolhoven portretteerde
leden van de fotohobbyclub en Kunstgroep Buitenveldert, die beide hun
thuisbasis hebben in het Huis van de
Wijk. Dat levert een mooie expositie op!
Hij stelde zijn modellen vooraf een intrigerende vraag: “Als men over 100
jaar terugkijkt op nu, welk beeld komt
er dan boven?”. Aan de hand van hun
antwoorden maakte hij deze serie bijzondere portretten. Ze zijn te onderscheiden 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.
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.
J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam
Wanneer: juni, juli, augustus 2021
Info: Pauline Kolsteeg, 06 - 151 660 36
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Spelen in Buitenveldert (2)
Margot Taal

Playdaten
Een eindje verderop loopt een jonge vader, Dee,
met zijn dochter van vijf en zoontje van amper
twee jaar oud. Lopen is veel gezegd, ze drentelen,
staan voortdurend stil en drentelen weer door. Ze
zijn op weg naar het speelbos in het Gijsbrecht
van Aemstelpark. ‘Het kost me twintig minuten
om met de kleintjes hier naartoe te lopen,’ zegt
Dee. ‘Twintig minuten terug en tussendoor spelen
ze er twintig minuten.’ Ik snap weer beter waarom
ouders kiezen voor een speeltuintje om de hoek,
al is het onderweg helemaal niet saai.
Zeker voor de kleinste valt er genoeg te beleven.
Hij roept ‘piepiep’ en ‘tata’ naar de eendjes voor
hem, jaagt een duif op, loopt aan vaders hand
over de plankenvlonder langs het water. Bij het
oversteken van de Van Leijenberghlaan kijkt het
meisje braaf van links naar rechts en halverwege
nog een keer naar rechts.

foto: Dee

Kille ochtendzon
De eerste maandagochtend van de meivakantie
stuit ik op verlaten hofjes. Met een zandbak zonder zand, maar wel met wipkip, een trampoline
op het aangrenzende grasveld, morsige banken
aan de rand. In de kille ochtendzon staan grote
bomen met fris nieuw blad in knop. In carré eromheen flatgebouwen van drie verdiepingen met
galerijen en balkonnetjes. Op kwinkelerend vogelgezang na is het er muisstil.

of dagen bezoeken ze er verschillende, soms ook
spelen ze in Opveld en de piratenspeeltuin. Niet
te ver van school vandaan, ‘want er zijn altijd veel
plassers,’ zegt Gré. Ze waarschuwt een jongetje
dat onder een grote schommel ligt waarop zijn
twee vriendjes zitten. ‘Wat hebben we ook alweer
afgesproken?’ Met die schommel is het altijd oppassen geblazen, vertelt Gré, de kinderen gaan
er vaak veel te dicht op staan. Of ze schommelen
te hoog. Een meisje komt zich over een nalatig
vriendinnetje beklagen: ‘Wij hebben de hele tijd
geduwd en nou wil zij ons niet duwen!’

Grote rode stippen op de stenen stoep trekken
hun aandacht, de ruimtes tussen de latten van de
brug zijn ongeveer een derde van de schoenmaat
van de kleinste. Heel behoedzaam stapt het jochie eroverheen. Het meisje rent naar een houten
schip met giraf rechts van het pad en klimt erop.
Haar kleine broertje kuiert naar de waterrand,
zijn papa weet hem op tijd te stoppen. In het zand
dan maar? Paps kiest voor schommelen en wippen een eindje verderop. Ten afscheid omhelst de
kleine meid de lange nek van de giraf.

‘Ze heeft gewoon even geen zin,’ zegt Gré. ‘Dat
kan gebeuren.’
Een van de kinderen klimt op een houten stellage
met een touwwerk als bodem. Met wel erge grote
lussen voor de kleine voetjes die erover lopen. Gré
helpt de klimster om er niet doorheen te zakken.
Een lage heg scheidt de speelplaats van een grasveld vol met paardenbloemen en madeliefjes. Een
jongetje loopt erachter vandaan en meldt ons triomfantelijk: ‘We hebben een pissebed gevonden!’

Dee vertelt dat hij met zijn kindjes meestal gaat
spelen hier in het speelbos of op een speelplek
tussen de huizen vlakbij hun flat. Nu met corona
spreken ze er ook met ouders van klasgenootjes
van het meisje af, ‘playdaten’ noemt hij het. Want
thuisspelen zit er eventjes niet in. De speeltuin
van het Amstelpark is groter en er staan meer
toestellen, weet Dee, maar daar vindt hij het nu te
druk, daar gaat hij ‘na corona’ weer naartoe.
***

Winkelwagentje
Ook aan de Zeelandstraat, in de luwte van een
enorm flatgebouw aan de Van Nijenrodeweg, tref
ik een speeltuintje verlaten aan. Met drie elegant
gebogen smalle bankjes, een wip-lieveheersbeest,
een hoge takkenbos waarvan een tipi is gebouwd,
een schommel en een verlaten winkelwagentje.
De merel zingt het hoogste lied dwars door wat
ritmisch heien in de verte.
***
Spelen in de hofjes
Een eindje verder hoor ik kinderen roepen en
joelen. Tussen de lage flats daar rennen, klimmen
en schommelen jongens en meisjes van een jaar
of zes op een speelplaats. Een jonge vrouw met
donkere krullen, Gré, staat aan de kant te kijken.
Een interview komt haar niet erg gelegen, zegt
ze, ze staat er net even alleen voor. De kinderen
die plassen moesten, zijn met haar collega van de
buitenschoolse opvang naar het naburig schoolgebouw. Maar zolang ze de kinderen maar in de
gaten kan houden, wil Gré me wel te woord staan.
Ze vertelt dat ze graag met de kinderen naar de
hofjes in de buurt gaat. Op sommige ochtenden

Gymnastiek 65+
11.00-11.45 uur, 12.30-13.15 / 13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 70

Dinsdag

of kijk op www.mbvo-amsterdam.nl.

Inloop ‘De Buurvrouw’

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.

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)

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.
De Gezonde Hap

Kantoor WOCB: info@hvdwbuitenveldert.nl,

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
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

www.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.

AGENDA JUNI

Wandeltocht met lekkere tussenstops
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

11.00-13.00 uur. Info: Renee Adelmeijer: 06-12097336
of r.adelmeijer@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

Maandag
Start- en eindpunt: Huis vd Wijk Buitenveldert (links van de hoofdingang). Datum: vrijdag 18 juni. U kunt vertrekken tussen 14.00 - 16.00
uur. U krijgt bij de start koffie/thee en een wandelroute aangeboden.
Wat u op de tussenstops krijgt blijft een verrassing. Deelname is gratis.

Gymnastiek 65+
11.30-12.15 uur. Info: 020-886 10 70 of kijk op
www.mbvo-amsterdam.nl.
Fotografielessen

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

12.30-15.00 uur. Info: 06-19 08 10 63,
anton@groeneschey.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.

Zondag
Geen activiteiten gepland.

ELKE WEEKDAG op openingstijden
UITGELICHT
Expositie ‘Hoe kijk je terug? In kleur en zwart-wit!’ juni t/m augustus
Fotograaf Eric Bolhoven portretteerde leden van de fotohobbyclub
en Kunstgroep Buitenveldert, beide met thuisbasis ons Huis van
de Wijk. De expositie toont reacties op de vraag “Als men over
100 jaar terugkijkt op nu, welk beeld komt er dan boven?”, in kleur
(Kunstgroep) en zwart-wit (fotoclub). Info: zie elders in deze wijkkrant, en via Pauline Kolsteeg, 06 - 151 660 36.
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In Beeld

Bert Middelweerd, vrijwilliger bij Bridgeclub Buitenveldert
Margot Taal

foto: Bert Middelweerd

Welk vrijwilligerswerk doet men
zoal bij een bridgeclub? Om daar
een idee van te krijgen moet je misschien iets van het spel afweten. Bert
Middelweerd - sinds 2005 lid van
Bridgeclub Buitenveldert- vertelt mij
er alles over. Over bieden en spelen,
tussenscores bij elk spel en totalen
per bridgeavond, spelleiders, arbiters
en toernooien, over life bridge en online. Maar afgezien daarvan voeren
vrijwilligers net zulke taken uit als bij
elke vereniging. Die van voorzitter
bijvoorbeeld, van penningmeester
en lid van de kascommissie.
Bert was kascommissielid, nu is hij
scheidsrechter (arbiter), ‘doet’ de
technische commissie, is voorlichter
en helpt een handje bij de feestcommissie. Allemaal naast zijn werk als
leraar op een middelbare school.

Spelcomputer
Tijdens ons gesprek blijft Bert benadrukken: het is allemaal om de
gezelligheid te doen. Dat vindt hij
de kern van een vereniging: je kent
elkaar, ontmoet elkaar zo’n beetje
wekelijks, drinkt samen een wijntje na het spelen. Jammer genoeg
nu met corona niet met z’n allen in
de Buitenhof, die nu is afgesloten.
Afgelopen jaar werd er vanuit huis
gebridget, online, met Stepbridge.
In de technische commissie onderhoudt Bert de spelcomputer.
Daarin worden de spelscores ingevoerd, geteld en doorgegeven
aan de Bridgebond -die over klassementen gaat. Toen iedereen nog
bij elkaar aan tafels zat, was Bert
ook arbiter. Voor het geval iemand
per ongeluk kaarten liet vallen, ze
zo vasthield dat iedereen ze zag of
zich niet aan de regels van het bie-

den hield. Bij dat soort fouten greep
Bert in. Kost niet veel tijd hoor, zegt
hij meteen erbij. Al volgde hij er
wel een cursus voor.
Uitleggen en inpakken
En dat hij met leden wel eens wat
uurtjes bepaalde spelen bespreekt.
Waarbij hij dan een spelverloop
uitlegt waarmee spelers optimale
scores kunnen halen. Mag ook al
geen naam hebben volgens Bert.
Uitleggen is nu eenmaal zijn dagelijkse werk. In zijn vrijetijd heeft hij
op zijn school ook bridgecursussen
gegeven, om voor de club jonger
publiek te interesseren. En met de
feestdagen hielp hij de feestcommissie met inpakken en rondbrengen van cadeautjes. Een leuk gebaar tijdens corona.
Allemaal liefdewerk oud papier, zoals dat heet. Bert Middelweerd doet
het tussen de bedrijven door, omdat

Zuidas wordt volwassen
Cisca Griffioen
Naast wonen en werken biedt de
openbare ruimte op Zuidas mogelijkheden om te genieten van groen
en kunstwerken.
Deze zomer komt Art Zuid weer naar
Zuidas. Maar in een volgroeide wijk
moeten ook culturele voorzieningen
beschikbaar zijn en gezien de ambities

van Zuidas moeten die enige allure
hebben. Hopelijk kunnen we vanaf
deze zomer genieten van het filmaanbod van Rialto in het VU.Nu gebouw,
waar ook het cultuurcentrum de Griffioen gehuisvest wordt. De Griffioen
organiseert naast films ook muziek-,
theater- en dansvoorstellingen.
Er komt een museum
Tegenover het hoofdgebouw van de
VU tegen de A10 aan komt de OBA

Deze zomer op stap
met de Minibus?

NEXT. DE Gemeenteraad heeft het investeringsbesluit onlangs vastgesteld.
De bedoeling is dat het een innovatief
centrum wordt waar bij voorbeeld 3D
prints gemaakt kunnen worden en
waar ook digitale databases geraadpleegd kunnen worden. Na de zomer
kunnen ontwikkelaars zich inschrijven voor het bouwen van deze bibliotheek van de toekomst. Het moet een
ontwerp worden dat afwijkt van de
huidige Zuidasgebouwen.
Al vanaf het begin van Zuidas is er
sprake van een museum. Er zijn diverse pogingen ondernomen zoals op
het terrein Beethoven naast het Nicolaaslyceum, daar worden nu woningen gebouwd. Als alles weer gewoon
open is, kan in het gebouw van AKZO
Nobel een kijkje in hun grote kunstcollectie genomen worden. Er komt
nu toch een museum in het gebouw
Valley dat dit jaar nog wordt opgeleverd. Het museum is een samenwerking van Naturalis Biodiversity Center
en het Amsterdam Sustainability Institute van de VU. Voor de internationale samenwerking zijn die Engelse
namen kennelijk nodig, Het gaat om
historische en actuele kennis over
biodiversiteit waaraan de VU vanuit
een breed maatschappelijk perspec-

tief zal bijdragen. Het museum gaat
SAPIENS heten en is een uniek concept dat elementen van een museum,
een laboratorium, een werkplaats en
een denktank in zich verenigt om de
vragen die de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis aan ons stellen op te
pakken. Verwacht wordt dat het museum in 2022 geopend zal worden.
Kapel&Convict
In de Prinses Irenestraat staat het
voormalige klooster, ook wel convict genoemd en de kapel van het
oude St. Nicolaaslyceum. Het zijn
monumenten, waarvoor een goede
bestemming gezocht moest worden.
Dat is gelukt. Het voormalig Convictgebouw gaat gebruikt worden als
onderwijslocatie, toegankelijk voor
medewerkers, docenten en studenten
van het Conservatorium van Amsterfoto: Thea Seinen

dam. In dit gebouw is optimale focus
voor de studenten het uitgangspunt.
Er komen praktijklesruimtes met een
perfecte akoestiek, zowel om geen
enkele geluidsoverlast te veroorzaken, als om de beste omgeving te
creëren voor lessen en uitvoeringen.
In de kapel blijft op de begane grond
de horecafunctie bestaan. Er wordt
nog gewerkt aan een verdere invulling, maar er komt in ieder geval een
prachtige concertzaal, zowel voor de
studenten om te oefenen als voor de
omgeving om te komen luisteren.
Als dit allemaal gerealiseerd kan
worden in de komende jaren, kunnen
wij als bewoners een veelzijdig cultureel aanbod tegemoet zien. Als dan
ook nog de pandemie voorbij is kunnen we er volop van genieten!
www.bewonersplatformzuidas.nl

Groengrijsbus
gaat weer van start
De Groengrijs bus gaat weer rijden.
Het Groengrijs team is er helemaal
klaar voor. Het coronaprotocol van
het RIVM blijft voorlopig gelden.

Zou het dan deze zomer weer eindelijk kunnen, met de Minibus op pad?
Naar het strand, de hei of de markt?
Het blijft nog steeds gissen...
In juli en augustus komt er geen Wijkkrant uit, dus daar kunnen we geen
bericht in plaatsen of we gaan rijden.
Wel weten we dat áls het doorgaat Albert rijdt op woensdagen: 7 en 28 juli
en 11 en 25 augustus.

Als u zin heeft om mee te gaan, geeft
u zich dan in deze junimaand op bij
Pauline Kolsteeg: 06 151 660 36. U
wordt dan door haar gebeld zodra we
meer weten.
De eerste tips over waar u als eerste
naar toe zou willen, komen inmiddels
binnen. Hartelijk dank daarvoor!
En tot slot: allemaal duimen dat we er
weer op uit kunnen!

Noteer vast: vrijdag 11 juni, Dagje
Leeuwarden, vrijdag 16 juli nieuwe
Hondsbossche strand en gezellig Alkmaar, 20 augustus Rondje Texel.
Kijk voor alle informatie:
https://groengrijs.com/tochten-in-deplanning/
Geen internet? Neem contact op met
ons via de voicemail van 06-45729511.
Vermeld duidelijk naam, telefoonnummer, naam dagtocht

