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Het succes van de vuilcontainer

Het regent zachtjes. De matras naast de 

afvalcontainer zuigt de vette druppels op 

en wordt zwart. Bewoners stappen over 

het ding heen als ze hun vuilniszak in 

de container gooien. Aan het einde van 

de dag houden een stofzuiger plus een 

paar dozen de matras gezelschap. In de 

loop van de week groeit het grofvuil om 

de afvalcontainer heen met stangen en 

staven, een stuk schuim en een stoel. Bij 

het weggooien van een vuilniszak moet 

je de hinkstapsprong beoefenen om als je 

tot aan je enkels in de rommel staat tot 

de ontdekking te komen dat de gekozen 

container verstopt is. Uit de papierbak 

steken grote stukken karton.

Eenmaal in de week komt de vuilnisopha-

ler en eenmaal in de week wordt het grof 

vuil opgehaald staat op de klep vermeld. 

Dag en tijdstip staan er in grote letters 

bij vermeld. Het kost zeker een hele mi-

nuut om alle tekst te lezen: bewoners 

worden aangespoord om de boel schoon 

te houden. De vuilnisman heb ik al eens 

zien poetsen. Dat was om de fruitvliegjes 

de baas te worden waarschijnlijk want na 

die schoonmaakbeurt was er ineens geen 

vliegje meer te bekennen. 

Iedere keer als ik bij de vuilcontainer sta 

hoop ik dat mijn sleutels niet in het gat 

verdwijnen. Heeft u  dat ook?  Ik stop ze 

diep weg in mijn jaszak. In Arnhem liet 

een vrouw haar sleutels in de container 

vallen. Ze belde 112 maar ze had kenne-

lijk haast want voordat de medewerker 

van de gemeente er was klom ze erin. Ze 

kwam met haar buik vast te zitten en kon 

niet meer loskomen. De brandweer moest 

komen om haar te bevrijden. Maar haar 

sleutels heeft ze terug. 

Overigens de matras heeft nog een paar 

weken voor de container gelegen voordat 

hij tot leven kwam.  

   
Julius

COLUMN

In november van het vorige jaar 
spraken wij in de Wijkkrant met 
John Halvemaan over de verkoop 
van zijn restaurant en de plannen 
die hij had voor de toekomst.

Hij vond het na ruim 50 jaar achter 
de kachel ook wel tijd om het rusti-
ger aan te doen. Stoppen met koken 
was geen optie en daarom leek hem 
kookles geven of een pop-up res-
taurant met wat oud leerlingen wel 
leuk. 

Ook reizen met zijn vrouw Esther was 
een voornemen. Hij had er veel moei-
te mee om de deur van zijn restaurant 

John Halvemaan: In Memoriam

Het failliet van ‘Alders’

De Omgevingsraad Schiphol on-
der leiding van Hans Alders brengt 
geen advies uit aan minister Cora 
van Nieuwenhuizen over de vraag 
of er na 2020 meer dan 500.000 vlieg-
bewegingen per jaar op Schiphol 
mogen zijn. Alders is er niet in ge-
slaagd zijn gesprekspartners op een 
lijn te krijgen. Volgens hem is het 
nu aan de minister om de knopen 
door te hakken.
 

Alle pogingen om, in ruim tien jaar 
tijd, via de ‘Alderstafel’ de burgers te 
kneden naar instemming met de als-
maar doorgaande groei van Schiphol 
zijn mislukt. De Alderstafel kan afge-
ruimd worden Het ‘getafel’ is failliet. 
In 2008 kwam Alders al met het ad-
vies van maximaal 510.000 vluchten 
in 2010. Dat adviseert hij op persoon-
lijke titel nog steeds hoewel hij dat in 
een interview met de Volkskrant ont-
kent. Zijn persoonlijke mening zou er 
niet toen doen, zegt hij. 

Mevrouw Cora Nieuwenhuizen is ui-
teraard niet gelukkig met de situatie. 
‘Het is echt een enerzijds anderzijds 
dossier. Er zitten positieve kanten aan 
maar ook dingen die minder leuk zijn 
voor de mensen’, zou ze gezegd heb-
ben. Ze heeft het moeilijk want ze is 
van de partij die mobiliteit hoog in het 
vaandel heeft. 

Tot 2023 pas op de plaats
Volgens de directie van Schiphol kan 
de luchthaven tot 2030 nog door-
groeien tot 540.000 vliegbewegingen 
door slim gebruik te maken van vier 
banen en doordat er schonere en 
stillere vliegtuigen komen. Gema-
tigde groei is cruciaal voor het net-

werk, is de stelling. Werkgevers en 
luchtvaartmaatschappijen steunen 
de luchthaven daarin. Bewoners van 
Buitenveldert geven sinds jaar en dag 
te kennen dat Schiphol niet moet 
groeien. Integendeel mede door het 
stelselmatig toenemen van het aantal 
vliegbewegingen via de Buitenvel-
dertbaan in plaats van de toegezegde 
vermindering is er geen enkel draag-
vlak voor groei. 

Als een vliegtuig geen 75 decibel 
produceert maar ‘slechts’ 70 deci-
bel merk je dat nauwelijks. En met 
steeds meer van die ‘stille’ vliegtuigen 
schiet het niet op. Er wordt gewerkt 
aan de herindeling van het luchtruim 
boven Nederland. Als die een feit is, 

achter zich dicht te trekken. De ziekte 
waar hij al geruime tijd mee worstel-
de heeft hem niet de kans gegeven 
iets van die plannen te realiseren. 

Wat blijft zijn de herinneringen aan 
zijn restaurant bij de vijver van het 
Gijsbrecht van Aemstelpark en de 
heerlijkheden die Esther op tafel 
bracht. In het boek Restaurant Hal-
vemaan 25 jaar vindt u zijn ‘simpele’ 
recepten. 
En doe eens gekarameliseerde ui bij 
de risotto, zei hij.

kunnen de vliegtuigen richting Lely-
stad hoger vliegen en hebben minder 
mensen last van de vliegtuigen. Na 
de herindeling van het luchtruim kan 
Lelystad op termijn maximaal 45.000 
bewegingen faciliteren in plaats van 
10.000. Tot 2023 moet Schiphol dus 
pas op de plaats maken. Niet alleen 
de bewoners vinden dat. Ook de be-
stuurders in de regio en de milieube-
weging staan op dit standpunt.

Politiek gevoelig
Groei van Schiphol ligt politiek heel 
gevoelig. Volgens het regeerakkoord 
van dit kabinet moet de omgeving van 
Schiphol zo weinig mogelijk hinder 
ondervinden. Lelystad zou als depen-
dance van Schiphol naar 45.000 vlieg-
bewegingen moeten kunnen groeien. 
Daarmee zouden pretvluchten van 
Schiphol naar Lelystad kunnen wor-
den overgeheveld. Maar minister van 
Nieuwenhuizen heeft van Brussel het 
rode licht gekregen voor dit plan. In 
tegenstelling tot wat de minister in 
Nederland heeft afgesproken moet 
Lelystad ook opengesteld worden 
voor nieuwe concurrerende lucht-
vaart. Daarmee is de opening van Le-
lystad onzeker. 

Duurdere tickets
Schiphol zou een hoogwaardige 
mainport kunnen zijn zonder mas-
satoerisme. De overheid kan een 
substantiële milieubelasting op vlieg-
tickets invoeren. Mensen die alleen 
vliegen omdat het goedkoop is blijven 
dan weg. Dan gaat het aantal vlieg-
bewegingen van de low-cost-carriers 
omlaag. Binnen de groeistop geeft dat 
enige ruimte voor vluchten die het 
netwerk ondersteunen. Precies wat 
Schiphol en de KLM willen. Boven-
dien zou tot 800 kilometer in Europa 
met snelle treinen gereisd moeten 
kunnen worden. Op termijn reizen we 
dan klimaatneutraal in Europa.

Hans Wamsteeker

Schiphol, Hans Alders (zie inzet)

John Halvemaan

Laatste nieuws

In het interview met de Volkskrant 
(18-2) zegt minister Cora van Nieu-
wenhuizen dat Schiphol na 2020 
mag groeien. Ze blijkt gezwicht  

 
voor de Schiphol-lobby. Dat bete-
kent meer overlast voor Buitenvel-
dert en grote schade aan het milieu. 
De 2e Kamer kan haar nog stoppen. 
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Adverteren in de Wijkkrant?
De Wijkkrant wordt huis aan huis 
verspreid in Buitenveldert/Zuidas en 
de Prinses Irenebuurt in een oplage 
van 17.000 exemplaren. Informatie 
over advertentiemogelijkheden en de 
gunstige tarieven treft u aan op www.
hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant

Uitgave van het Huis van de Wijk 
Buitenveldert

Redactie Gerdi Wind; Ferry Wien-
neke; Hans Wamsteeker (eindre-
dacteur); Ronald Edens (opmaak); 
Pedro Stempels (fotografie)
Advertenties
Administratie WOCB 020-644 99 36
Vormgeving en opmaak 
Studio Edens
Redactieadres 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP 
Amsterdam. Tel. 020-644 99 36 
Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV 
Telefoon: 020-696 34 34
Bezorging Fietsbrigade VOF
Oplage 17.000 stuks, verspreiding 
huis aan huis in Buitenveldert/Zuidas 
en Prinses Irenebuurt
Mail Wijkkrantredactie@gmail.com 
Web www.hvdwbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op  
dinsdag 26 maart 2019. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
11 maart voor 17.00 uur.

Café

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

www.hvdwbuitenveldert.nl

kom voor een heerlijke 
koffie of lekkere lunch 

naar ons café

De bediening in ons Café is 
in handen van vrijwilligers ♥

vriendelijke prijzen

gemoedelijke sfeer
☺

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 bewoners van Buitenveldert/Zuidas 
wil brengen kunt u daarover kopij (een 
tekst) naar de Wijkkrant sturen. 
De redactie neemt uw kopij, eventueel 
met foto of illustratie, mee in de redac-
tievergadering.

Ingezonden brief
U kunt ook een ingezonden brief 
sturen indien u commentaar hebt op 
wat in de wijk gebeurt of over wat u 

in de Wijkkrant leest.

Kort en bondig
De redactionele ruimte in de Wijk-
krant is beperkt. Bovendien gebeurt er 
veel in Buitenveldert en Zuidas dat om 
aandacht vraagt. Het advies is kort en 
bondig te zijn bij wat u instuurt. Lan-
ge stukken worden of niet geplaatst of 
door de redactie ingekort. Het adres 
is: wijkkrantredactie@gmail.com.
Indien mogelijk verwijst u in uw tekst 
naar een website. 

Gezocht: vrijwilliger 4 en 5 mei 
comité

Belasting-
spreekuur

Kom jij als VrijwilligerPlus het verschil maken?
De bewoners van woonzorgcentrum 
De Buitenhof in Amsterdam Zuid kun-
nen jouw aandacht goed gebruiken. 

Als VrijwilligerPlus ben je maatje van 
een bewoner die veel zorg nodig heeft. 
Bijvoorbeeld iemand met dementie of 
een lichamelijke beperking. Je komt 
een paar uur per week op bezoek om 
hem of haar gezelschap te houden en 
aandacht te geven. Wat je precies gaat 
doen, overleg je met de familie en het 
zorgteam. Een wandeling in het park 
of samen koffie drinken en een praatje 
maken. Het gaat om één op één-con-
tact. Het doel is om meer kwaliteit van 
leven te bieden aan de bewoners van 
De Buitenhof. En tegelijk maak jij de 
taken van de mantelzorgers en het 
personeel een stukje minder zwaar. 

Voordat je van start gaat, krijg je een 
gedegen training. Wij zorgen voor 
goede begeleiding en een onkosten-
vergoeding.

TAI CHI CH’UAN LES IN BUITENVELDERT BINNENHOF
GRATIS PROEFLES

iedere woensdag 20.00 t/m 21.00 uur
de ingang is op de Van Lleijenberghlaan kant

rond 30 meters van Mobilis Fitness 
aan de linker kant van Gelderhof II, Nr. 2 4

 op de glazen deur staat erop “Nooduitgang vrijhouden”
                                           web site: www.neigong.nl
                                            e mail: info@neigong.nl

                                      tel: 0644488892

BODY & MIND FITNESS  
CHINESE MEESTER DAN-QIU SHI 

De vrijwilligers van het 4 en 5 mei 
comité van het Huis van de Wijk Bui-
tenveldert verzorgen al vele jaren de 
4 mei herdenking en de 5 mei viering. 

De herdenking, die plaats heeft op het 
Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht 
van Aemstelpark, trekt ieder jaar een 
groeiend aantal belangstellenden. 
Hiernaast organiseert het comité het 
traditionele Bevrijdingsbal. Een hap-

Op 7 en 21 maart van 19.00 tot 20.00 
uur vindt weer het belastingspreek-
uur in het Huis van de Wijk plaats. 
Bewoners kunnen op deze inloop-
avond bij Jeffrey Mascarenhas terecht 
met hun vragen over Inkomstenbe-
lasting en Vennootschapsbelasting. 
Tevens worden vragen over aangiften 
beantwoord en adviezen op fiscaal 
terrein en over toeslagen en belas-
tingaanslagen gegeven.

pening waar heel Buitenveldert voor 
uitloopt. Gezien de toenemende 
belangstelling voor de herdenking 
heeft het comité dringend behoefte 
aan nieuwe vrijwilligers. Vindt u de 
herdenking ook belangrijk en wilt u 
een steentje bijdragen? Meld u dan 
aan voor een oriënterend gesprek bij 
het Huis van de Wijk Buitenveldert, 
door een mail te sturen naar info@
wocbuitenveldert.nl of te bellen met 
tel.nr: 020 644 99 36.

Eindeloze
mogelijkheden
als vrijwilliger

OP 
  ZoeK?

Kom naar één van de spreekuren 
voor vrijwilligerswerk in Zuid! 
www.vca.nu/zuid | 020- 5301220
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Programma de Buitenhof maart 2019 

Nieuw Herlaer 2  

1083 BD te Amsterdam   

Tel. 020-5044000, email: receptiebhf@cordaan.nl 

Aanmelden voor de activiteiten kan telefonisch en via de e-mail.  

 

 

dag  tijd plaats activiteit bijzonderheden 

Dinsdag 1 15.00 – 16.30  Grand café Roze café gratis 

Zondag 3 15.00 – 16.00 Theater ‘t Vermaeck Plantage kamer orkest € 3,00 p.p aanmelden bij de 
receptie 

Woensdag 6  14.30 – 15.30  Open hof 1e deel college antropologie € 3,00 p.p aanmelden bij de 
receptie 

Vrijdag 8  15.30 – 16.30  Theater ‘t Vermaeck cabaretière Lisa Ostermann – 
show meedoen   

€ 4,50  p.p aanmelden bij de 
receptie. € 9,00 p.p met daghap. 

Zondag 10  15.00 – 16.00  Theater ‘t Vermaeck Arti koor € 3,00 p.p aanmelden bij de 
receptie 

Mandag 11 14.15 – 15.15  Theater ‘t Vermaeck Klassiek harp duo, Carla Bos 
en Wendy Rijken. 

€ 3,00 p.p aanmelden bij de 
receptie 

Dinsdag 12 11.00 – 14.30  Brugplein Gouden koffie festival met 
Italiaans marktje.  

Lunch € 3,00 p.p 

Woensdag 13 14.30 – 15.30  Open hof  2e deel college antropologie € 3,00 p.p aanmelden bij de 
receptie 

Dinsdag 19  14.00 – 15.30  Brugplein Bingo € 3,00 per plankje  

Woensdag 20 14.30 – 15.30  Open hof  3e deel college antropologie € 3,00 p.p aanmelden bij de 
receptie 

Donderdag 21  15.00 – 16.30  Theater ‘t Vermaeck Film: Mamma mia “here we 
go again” 2018  

 

€ 2,50  p.p aanmelden bij de 
receptie. € 7,50 p.p met daghap. 

Vrijdag 22  11.45 – 15.00 Brugplein lunchen bij de Rollende 
keukens  

€ 5,00 p.p 

Zondag 24  10.00 – 16.00  Brugplein Rommelmarkt  Zelf ook staan? mail dan naar 
nvanrheenen@cordaan.nl 

 

Woensdag 27  14.30 – 15.30  Open hof  4e deel college antropologie € 3,00 p.p aanmelden bij de 
receptie 

 

Programma de Buitenhof

De Buitenhof
Nieuw Herlaer 2 
1083 BD Amsterdam  

Tel. 020-5044000, email: receptiebhf@cordaan.nl
Aanmelden voor de activiteiten kan telefonisch en via de e-mail. 

Wil je meer weten? Of wil je je aan-
melden? 
Neem dan nu contact op met Yolande 
Rijnders yrijnders@markant.org of 
Nicole Stoffelen nstoffelen@markant.
org van Markant of bel: 020 886 88 00.
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Dinsdag 22 januari is het onder-
zoeksrapport “Redelijkheid en bil-
lijkheid bij erfpacht” (www.awep.
nl) aangeboden aan en besproken 
met wethouder grondzaken me-
vrouw van Doorninck en hoofd 
bureau erfpacht. 

Het rapport beschrijft de wijze waarop 
de gemeente de erfpacht grondquote 
eenzijdig verhoogt van 13% naar 44%, 
in strijd met de voorlichting die erf-
pachters kregen bij de koop van hun 
woning. Het laat zien dat de canon 
rente van 2,39% veel hoger is dan de 
rente op staatsleningen (nu: 0,35%) 
zoals die in de Algemene Bepalingen 
voor erfpacht staat.

Uit het rapport blijkt dat niet alleen 
erfpachters zijn misleid, maar ook de 
raad en de rekenkamer Amsterdam 
zijn onjuist voorgelicht. De gemeente 
heeft gehandeld in strijd met de ge-
meentewet, de wet openbaarheid be-
stuur, de algemene wet bestuursrecht 
en de zorgplicht.

De leek adviseren wij de samenvatting 
te lezen,
https://awep.nl/wp-content/up-
loads/2019/02/Redelijkheid_samen-
vatting_20190128.pdf
maar ook de volledige presentatie is in 
een kwartier leesbaar.
https://awep.nl/wp-content/up-
loads/2019/02/Redelijkheid_en_bil-
lijkheid_20190131.pdf

Elke pagina begint met de conclusie 
van één regel die wordt uitgelegd en 
onderbouwd met een link naar de ori-
ginele bron, zodat u kunt controleren 
of het klopt. Met het lezen van de 30 

conclusie regels snapt u het helemaal.
Het doel van het rapport is te komen 
tot een eeuwigdurende oplossing. Die 
ligt binnen handbereik als de huidige 
wethouders en raadsleden hun ver-
antwoordelijkheid durven nemen en 
voorkomen dat Amsterdam zelf een 
huisjesmelker wordt.

We hopen dat dit rapport bijdraagt 
aan het besef dat de Amsterdamse 

politiek echt in actie moet komen! 
Daar kunt u bij helpen.
Wij vragen u om het rapport ‘Rede-
lijkheid en billijkheid bij erfpacht’ aan 
te grijpen voor een signaal vanuit de 
burgerij dat deze bevindingen niet 
acceptabel zijn! 
Dat signaal kunt u geven door 
mails aan de huidige Amsterdam-
se bestuurders.

KORTAF
Zondag 31 maart: Jazz in de Wijk: 
Tribute to the American Songbook. 

Na het geweldige succes van het Tribute 
to Eddy Sanchez optreden door Jean-
Louis van Dam eind vorig jaar kon een 
vervolg niet uitblijven. Daarom in 2019 
vier optredens onder het JAZZ IN DE 
WIJK motto. Gezien het succes hebben 
we weer gekozen voor een optreden van 
Jean-Louis van Dam met zijn muzikale 
vrienden, echter ditmaal met als thema: 
Tribute to the American Songbook. Spe-
ciale gast is de bekende zangeres Na-
thaly Masclé die niet alleen de bekende 
evergreens van Ella Fitzgerald zal zin-
gen, maar ook songs van de Carpenters, 
Charles Aznavour en de onlangs overle-
den Michel Legrand. 
De grote zaal in het Huis van de Wijk 
wordt weer omgebouwd naar een sfeer-
volle jazzclub met ruimte om te dansen.
Reservering via: hhw8@xs4all.nl 
Aanvang: 15.00 - 17.15 uur
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112, tegenover het Gel-
derlandplein
Entree: € 7,50, consumptiebon inbegrepen.
Info: 020-644 99 36, 
www.hvdwbuitenveldert.nl

ThomasOpen Lunchconcerten

5 maart, Trio Lamy, Anita Jongerman, 
viool; Florin Negreanu, altviool; Magrita 
Rondeel, cello 
19 maart, Nicolae Stiuca, accordeon
De concerten beginnen om 12.30 uur 
en duren een half uur, de toegang is 
gratis. Meer info: www.thomasopen.nl

4e ster voor Gelderlandplein
Dinsdag 5 februari ontving de onderne-
mersvereniging Gelderlandplein de 4e 
ster van het Keurmerk Veilig Onderne-
men (KVO). De 4e ster is het resultaat 
van een goede samenwerking tussen 
eigenaar Kroonenberg Groep, de onder-
nemersvereniging, politie, brandweer, 
stadsdeel Zuid, de winkelcentrumma-
nager en het CCV (Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Veiligheid). Het 
winkelgebied ziet er verzorgd uit, is pro-
fessioneel beveiligd en brandveilig. De 4e 
ster is een mooie beloning voor de goede 
inzet en het werk dat is verzet. Over drie 
jaar is er weer een screening. Dan kan de 
5e en laatste ster worden uitgereikt. De 
4e ster werd uitgereikt door stadsdeel-
voorzitter Sebastiaan Capel.

Deutsch-Niederländischer Verein 
op zondag 3 maart 2019: Klubnachmittag 
14.00 uur in Hotel Element - A.J. Ernst-
straat 577.
Vortrag Renate Zentschnig, Akustik-
Kuenstlerin, Malerin und Filmema-
cherin. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom, 
wel graag een tel./mail vooraf,  € 2,50 en-
tree/bijdrage voor koffie en/of thee. 
Info: e-mail: deutsch-nl-verein@hotmail.
com. Tel. 020-6751667.

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

020 -  642 28 35
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

Meer informatie en tarieven:

Kokkerellen?
Huur een zaal 

in het Huis van de Wijk!

café - keuken  
 

ONDERNEEM het IN JE WIJK

 in Buitenveldert

hem “bespied” en ’s avonds thuis door 
hem getekend. Deze verzameling van 
ruim 100 karikaturen bevestigde hij op 
een groot bord, Dick voegt hieraan toe 
dat toen het bord vol was, het ook het 
einde van het bedrijf was.

Beweging vangen 
Eind jaren ’90 volgde hij een les mo-
deltekenen bij een Open Dag van de 
SAKB (Stichting Amstelveense Kunst 
Belangen), dit ging hem zo goed af, 
dat hij lid werd en zich steeds ver-
der bekwaamde in modeltekenen. 
Al geruime tijd leidt hij nu het Open 
Atelier. Tijdens een muziekatelier met 
spelende musici  bleek dat hij naast 
zijn grote aanleg om een beeld vast te 

kunnen leggen, hij ook in staat was 
om een goed portret te maken van 
voortdurende bewegende modellen. 
Snel en scherp treft hij de karakteris-
tieke houding, uitdrukking en portret 
en maakt nooit gebruik van foto’s. 
Zijn pasteltekeningen zet hij summier 
op met een schetsje in contékrijt om 
dan snel, bijna schetsend en steeds af-
stand nemend van de ezel zijn portret 
te voltooien.

Exposities
Na zijn pensionering kon Dick zich 
geheel toeleggen op het tekenen en 
samen met zijn vrouw ateliers, beur-
zen en galerieën bezoeken, waarbij hij 
met name het contact met kunstenaars 

Spontaan en raak 

Op een mooie zonnige dag in febru-
ari ben ik op weg naar het huis van 
tekenaar Dick Houweling. Ik word 
hartelijk welkom geheten en wan-
neer we plaats hebben genomen in de 
huiskamer, vertelt Dick rustig en be-
scheiden over de plek die het tekenen 
in zijn leven inneemt. Dick tekent al 
meer dan 40 jaar portretten in houts-
kool (zwart), maar vooral in pastelkrijt 
(kleur). Ondanks zijn grote interesse 
van jongs af aan voor tekenen heeft hij 
geen kunstopleiding gevolgd. Het be-
gon ermee toen hij als kind de kauw-
gomplaatjes van sporters natekende, 
die door striptekenaar en cartoonist 
Dik Bruynesteyn waren getekend. 
Snel bleek dat hij veel gevoel had voor 
het tekenen van gezichten. Droog 
merkt Dick op dat de tekenleraar op 
de middelbare school zich hem echter 
niet zal herinneren.

Karikaturen  
Dick bleef portretten tekenen, tijdens 
zijn diensttijd van zijn kamergenoten 
en later tijdens zijn werk (computerpro-
grammeur van mainframecomputers) 
van collega’s. Destijds maakte men ge-
bruik van ponskaarten en op de blanco 
achterkanten tekende hij karikaturen. 
Hier kwam een ander talent tevoor-
schijn, want hij bleek het vermogen te 
hebben om een beeld goed vast te kun-
nen houden en later uit het hoofd op 
papier vast te leggen. De collega’s wer-
den tijdens de koffie in de kantine door 

Gerdi Wind

belangrijk en interessant vindt. Tevens 
legde hij (buiten) veel landschappen, 
steden en dorpjes in aquarelverf vast. 
In musea geniet hij bijzonder van het 
werk van kunstenaars als Jan Sluyter, 
Leo Gestel, George Hendrik Breitner 
en Frans Hals, die met ogenschijnlijk 
gemak, met “sprezzatura”, zoals hij 
het uitdrukt, schilderden. Dick ex-
poseerde o.a. succesvol en met veel 
plezier in buitenplaats Wester-Am-
stel (2014), Atelierroute Amstelveen 
(2018), won Amateurkunst Amstel-
veen (2014) en deed als gastexposant 
mee aan de groepstentoonstelling van 
Kunstgroep Buitenveldert in de Raaks 
Halle, Haarlem (2017). Zie: www.face-
book.com/dick houweling.1
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Aanval op erfpachtbeleid op volle toeren 

Dick Houweling
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Programma v/d 
Kerken

Thomaskerk 
Prinses Irenestraat 36, telefoon 673 81 71
www.thomaskerk.nl

Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur
  3 maart   -  Ds. A. van Ligten            
10 maart   -  Ds. E.J. de Wijer
17 maart   -  Ds. E.J. de Wijer, Boekentafel 
24 maart   -  Ds. R. van Zwieten
31 maart   -  Ds. E.J. de Wijer

Wilken Veen in gesprek met burgemeester 
Femke Halsema. Zaterdag 2 maart 2019 10.30 
uur ThomasTheater, Pr. Irenestraat 36

Pelgrimskerk 
Van Boshuizenstraat 560 
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu

Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur                                                                                                   
03-03    -   Mw. ds. M.M. Bogaard  
10-03    -   Ds. H.U. de Vries  
17-03    -   Drs. R.J. Prent
24-03    -   Ds. H.U. de Vries
31-03    -   Ds. S.H. Lanser
Elke vrijdag van 16.30 – 18.00 uur 
Kannen en Kruiken.  

Parochie Amstelland, 
locatie De Goede Herder
Van Boshuizenstraat 420. Tel. 642 0843. Dit is 
ook het telefoonnummer van pastor Kint. Website: 
www.goedeherderamsterdam.nl
Op zondag begint de viering om 10.30 uur. De 
viering of een woord-, gebed- en communieviering. 

03-03    -  Pastor M. Schneeberger                                           
06-03    -  Pastor Ph. Kint 
                 (Aswoensdag, aanvang 19.00 uur)             
10-03    -  Pastor A. Koot 
17-03    -  Pastor M. Schneeberger          
24-03    -  Pastor E. Jongerden
31-03    -  Pastor Ph. Kint 
Na de viering is er op zondag de mogelijkheid om 
koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Een keer 
in de vier weken is er een woord-, gebed-, en com-
munieviering op dinsdag. Daarna is er o.l.v. pastor 
Kint een geloofsgesprek in de pastoreskamer. Elke 
woensdag om 9.00 uur: oecumenisch morgenge-
bed (getijdengebed). Na afloop kunnen we elkaar 
met koffie ontmoeten in de pastoreskamer. 
       
Parochie Amstelland, 
locatie St. Augustinuskerk,
Amstelveenseweg 965
Tel. 646 06 83
www.augustinusparochie.nl
Eucharistievieringen: zaterdag om 19.00 uur, 
zondag om 10.30 uur
Elke eerste vrijdag van de maand om 9.15 uur: 
eucharistieviering.

Kerk der Zevende-
Dags-Adventisten
locatie: Pelgrimskerk
Van Boshuizenstraat 560
info: www.adventist.nl 
tel. 06-51560807
Kerkdiensten elke zaterdag, 
de 7e dag van de week:
Bijbelstudie, aanvang 10.00 uur
Eredienst, aanvang 11.00 uur

Andrieskerk
De Christengemeenschap
A.J. Ernststraat 869, tel. 020-6420769
http://amsterdam.christengemeenschap.nl
Kerkdienst: zondag om 10.30 uur.
‘De aarde is van iedereen’
Een ontroerende muzikale voorstelling op zondag 
3 maart, 12.00-13.00 uur over hoe de aarde een 
vitaal geschenk mag blijven voor alle kinderen die 
vandaag en morgen worden geboren. Leeftijd: 
vanaf 12 jaar. Kosten: uw vrijwillige bijdrage is 
geheel bestemd voor de Stichting Grondbeheer, die 
grond vrijkoopt voor biologisch dynamische teelt: 
www.bdgrondbeheer.nl.

Pinkstergemeente Keerpunt 
A.J. Ernststraat 302-304 (boven de bibliotheek) 
Website: www.pinkstergemeente-amsterdam.nl 
God wil jou ontmoeten!! 
Elke zondag hebben wij samenkomst om 10.00 uur 
Tijdens de dienst is er voor de kinderen créche en 
kinderdienst. Na de dienst drinken we graag een 
kopje koffie of thee met u! 
3 maart:  Gezinsdienst Thema: ‘Troost’ 
10 maart:  Martijn Piet 
17 maart:  Harry Zijlstra 
24 maart:  Harry Zijlstra 
31 maart: Harry Zijlstra

Vernieuwing Amstelveenlijn Intake Kunstgroep Buitenveldert

De Amstelveenlijn, lijn 51, wordt 
vernieuwd. Op termijn loopt de 
nieuwe tram tussen Uithoorn en 
station Zuid en heet dan de Amstel-
tram.

Informatie over dit project, de werk-
zaamheden en de planning kunt u 
vinden op www.amstelveenlijn.nl. 
Daar vindt u ook de informatie over 
het tijdelijk openbaar vervoer tij-
dens de werkzaamheden. U kunt ook 
reageren en vragen stellen. Overlast 
kunt u melden via info@amstelveen-
lijn.nl en 020-4704700 (dag en nacht). 
De maandelijkse e-nieuwsbrief kunt u 
aanvragen bij info@amstelveenlijn.nl
Uw reis van na 3 maart op dit traject 
kunt u thans via 9292  plannen.

Lijn 51 is tot 3 maart van dit jaar nog 
metro. De nieuwe sneltram gaat lopen 
tussen station Zuid en Westwijk in 
Amstelveen. Wie dan vanaf Zuid ver-
der wil naar het CS zal moeten over-

Kunstenaars kunnen zich opgeven 
voor een intake voor het lidmaatschap 
bij Kunstgroep Buitenveldert. De kun-
stenaarsvereniging is een actieve groep 
die regelmatig exposeert en activiteiten 
voor de leden organiseert. Hiernaast 
organiseert de kunstgroep ook activi-
teiten in de wijk, zoals het kunstcafé en 
de jaarlijkse schrijfwedstrijd. 

stappen op de NoordZuidlijn.
Enige feiten:
• Er komen nieuwe rails en nieuwe 

technische systemen.
• In Amstelveen worden de kruis-

punten Kronenburg, Zonnestein en 
Sportlaan ongelijkvloers.

• De trams en het doorgaande ver-
keer rijden straks in een open tun-
nel onder de kruispunten door.

• De haltes De Boelelaan/VU en A.J. 
Ernststraat worden samengevoegd 
tot één nieuwe halte op een plek 
tussen de beide haltes.

• De overige haltes worden geschikt 
gemaakt voor de nieuwe tram die 
een lage vloer heeft.

• Alle haltes hebben dezelfde hoogte.
• Tram 5, tussen Stadshart in Am-

stelveen en Zuid, volgt het zelfde 
traject.

Planning
Op 3 maart stopt metro 51 en start 
het tijdelijke OV met bus 55 voor de 
snelle verbinding van Amstelveen met 
station Zuid.
Tram 5 rijdt gedurende de hele bouw-
periode maar zal in de komende zo-
mervakantie (14 juli t/m 26 augustus) 
en 5 weekends (9 t/m 11 mrt.: 13 t/m 
15 april: 20 t/m 23 april: 15 t/m 17 juni: 
14 juli t/m 26 aug) door bus 45 vervan-
gen worden.
Het zwaartepunt van de werkzaam-
heden in Buitenveldert ligt in de ko-
mende zomer. Het meeste werk  (met 
overlast) wordt tot eind 2020 in Am-
stelveen verricht.
In het 2e kwartaal van 2020 tot en 
met het 4e kwartaal zullen de om-
bouw van de Amstelveenlijn en de 
aanleg van de ongelijkvloerse krui-
singen afgerond worden, als er geen 
vertraging is !

Als eind 2020 de ombouw van de 
Amstelveenlijn klaar is wordt de tram 
doorgetrokken naar Uithoorn. Het 
hele traject heet dan Amsteltram.

Voor alle details over het project gaat 
u naar www.amstelveenlijn.nl
Abonneer u op de maandelijkse 
nieuwsbrief via info@amstelveenlijn.nl

De intake bestaat uit een gesprek en 
het tonen van recent werk en zal vol-
gens afspraak plaatsvinden op woens-
dag 20 maart.
Informatie en opgeven (voor 18 
maart) bij voorzitter Gerdi Wind, via 
email: gerdi_wind@hotmail.com of 
telefonisch 06 1030 3063.
www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Project Olievlek
Project Olievlek bestaat uit een 
klein groepje enthousiaste mensen 
met dubbele functies. Die zich wil-
len inzetten voor verbetering en 
leefbaarheid in de buurt. 

Het doel is dat bewoners zich meer 
gezien en gehoord voelen; dat bij-
draagt tot meer betrokkenheid.
Project Olievlek is ontstaan uit de be-
hoefte meer in contact komen met de 
bewoners van de complexen Duinbeek 
en Moermond in Buitenveldert, waar-
bij gelijktijdig de bewonerscommissie 
wordt gevoed met input. Wat speelt er 
achter de voordeur? Maar vooral hoe 
bereik je de bewoners? 

Professionele zorg & welzijn orga-
nisaties breken zich daar hun hoofd 
nog wel eens over. De oplossing is 
eenvoudig, maar intensief. Het begint 
met communicatie (heen en terug), in-

formeren (heen), persoonlijk contact, 
helder maken van de vraag en ver-
delen in actiepunten. De doelgroep 
in Buitenveldert bestaat uit jonge 
gezinnen, alleenstaanden, mensen 
met een GGZ - achtergrond, verschil-
lende culturen, ouderen, werk of geen 
werk een gemêleerd gezelschap dus. 

Vragen van bewoners  (behoeften, 
klachten) sluiten niet altijd aan bij het 
aanbod. 

Johan Cruyff zei het al ‘het zit h’m in 
de details’. Het vergroten van zelf-
redzaamheid is luisteren! Helderheid 
scheppen en soms niets doen of toch 

een beetje? In een informeel koffie of 
thee gesprek komen allerlei onder-
werpen op tafel én ze zijn allemaal 
belangrijk. Input verzamelen en de 
vertaalslag maken naar concrete stap-
pen en uitvoering. Door elkaar te spre-
ken verhoog je de cohesie in de buurt, 
waardoor een praatje maken op de 
stoep vele malen makkelijker wordt. 
Je hoeft geen professioneel te zijn om 
een gesprek te voeren, iedereen kan 
het! 

Wij zijn er nog niet. We hebben nog 
meer in het vat. Wij hebben nauw con-
tact met de bewonerscommissie als 
vertegenwoordiger van de bewoners 
die op hun beurt contact hebben met 
woningstichting Rochdale. Als een 
druppel Olie(vlek) vloeit het uit in de 
wijk. 

Projectleider Eric Bolhoven
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Vindt u het prettig om van    
betekenis te zijn voor andere 
buurtbewoners? 

Lijkt het u leuk uw netwerk in de 
buurt te vergroten? 

Bent u geduldig, communicatief 
sterk en hebt u affiniteit met 
ouderen? 
 

Wij zijn op zoek naar een 
 vrijwilliger 

 Welzijn aan Huis 
 

Nieuwsgierig?  
Julie van Zweden|06 2663 5236 
jzweden@dynamo-amsterdam.nl 

 

ZAALVERHUUR

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

www.hvdwbuitenveldert.nl
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

020 -  891 52 72
(ma, di, en do, 10.00 - 14.00 uur)

vergadering, feestje of 
workshop?

Huur uw zaal in het 
Huis van de Wijk Buitenveldert

Dé buurtlocatie voor al uw 
bijeenkomsten!

Meer informatie en tarieven:



Nieuws en informatie uit Buitenveldert /Zuidas en de Prinses Irenebuurt 5maart 2019 5

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

Ferry Wienneke      

Tussen de Buitenveldertselaan en 
de Amstelveenseweg  wordt hard 
gewerkt aan het  Kenniskwartier. 

De VU heeft het hoofdgebouw van 
binnen verbouwd om onder anderen 
ruimte te bieden aan start-ups en 
experimenten voor toekomstige ge-
bouwen.  Binnenkort komt de ruimte 
naast het nieuwe gebouw NU.VU 
vrij. Waar nu nog bouwketen staan 
kunnen start-ups gehuisvest wor-
den.  Amsterdam probeert een vijftal 
plekken in de stad te realiseren voor 
kennis en kennisuitwisseling. De be-
doeling is jonge mensen met elkaar 

Zuidas-West: Kenniskwartier en Rechtbank
in contact te laten komen en door 
kennisuitwisseling en samenwerking 
innovatieve projecten tot stand te 
brengen.  

Het Campusplein gaat op de schop. 
De Basket gaat verdwijnen, maar er 
komt horeca in het  NU.VUgebouw, 
dat naast een onderwijsbestemming 
ook ruimte voor cultuur zal bieden. 
Het centrum Griffioen verhuist uit 
Uilenstede naar deze plek, en er komt 
een vestiging van Rialto. 
Aan de overzijde van de De Boele-
laan is naast het witte O2 gebouw een 
terrein bouwrijp gemaakt voor het 
nieuwe laboratoriumgebouw. Tegen 
het talud van de A10 zijn de voorbe-
reidingen voor een nieuwe woonwijk 

aan de gang.  Het gebouw voor de 
radiologie dat vast zit aan het zieken-
huis nadert zijn voltooiing. Daarnaast 
komt in de toekomst het diagnostisch 
centrum. 

Rechtbank
Aan de Parnassusweg zien we steeds 
meer de contouren van de nieuwe 
rechtbank, gebouwd door NACH.  
NACH staat voor New Amsterdam 
Court House; een Nederlandse naam 
schijnt niet meer te kunnen.  Het is 
een samenwerkingsverband tussen 
diverse partijen onder wie Heijmans 
en het architectenbureau Kaan.  

De bouwperiode is verdeeld in fa-
sen, Gelukkig hebben we fase 1 : het 
sloopwerk en fase 2 de fundering en 
betonwerk voor de onderbouw al ach-
ter de rug. We zijn nu in fase 3  waarin 
de bovenbouw in ruwe vorm tot stand 
komt.  Vanaf juli wordt in fase 4 de ge-
vel gesloten, inclusief het dak. Die fase 
duurt tot maart 2020 en de afbouw 
vindt de rest van het jaar 2020 plaats, 
zodat we met Kerstmis het nieuwe 

Het was een inspirerende avond op 
21 januari in Pakhuis de Zwijger, 
waar beleidsmakers en publiek 
tien jaar in de toekomst keken.  

Thema’s waren de verbetering van 
relaties met aangrenzende gebieden 
en de menselijke maat, zaken die 
dicht bij elkaar staan. Voorbeeld: de 
RAI versus de Wielingenstraat. Nu 
nog chaotisch maar in de toekomst 
harmonieus door betere logistiek 
m.b.t. de aan- en afvoer van materi-
alen. Minder auto’s en meer fietsen, 
zo wordt zelfs gedacht aan ‘Fly + Bike,’ 
een mooie fietsroute tussen Schiphol 
en Zuidas. Het idee wordt wereldwijd 
geëxporteerd.

Een forum waarin het SP raadslid 
Tiers Bakker, Vlogger Ruth Jansen en 
Directeur Business Club Zuidas Eli-
ne Kik stelde zaken aan de orde die 
van belang waren voor de bewoners. 
Het ging over ontbreken van soci-
aal cement, onvoldoende ontmoe-
tingsplekken, de stijgende prijzen 
van woningen door de invloed van 
beleggers en het besef dat niet al-

Zuidas werkt aan de menselijke maat

les tot in de puntjes hoeft te worden 
geregeld. Er moet misschien meer 
aandacht komen voor de rafelran-

gebouw kunnen bewonderen.  Te-
gelijk met de bouw zijn ook plannen 
gemaakt voor het voorplein. Er komt 
een groot plein met een spiegelvijver, 
waar het water maar 2 cm diep is. Het 
plein ligt op een hoogte van 90 cm dus 
wordt een duidelijke markering aan-
gebracht om te zorgen dat je er niet 
af valt. 

Een rij bomen met beplanting eronder 
heeft een soort vitragefunctie voor de 
eerste verdiepingen. Naast de vlag-
genmast komt er een paal voor de 
camera’s die ook aan de gevel beves-
tigd worden.  Maar het mooiste wordt 
ongetwijfeld het kunstwerk.  Al vanaf 
het begin is intensief gezocht naar  
een kunstenaar aan wie de opdracht 
verstrekt kon worden. Het is de Ame-
rikaanse Nicole Eisenman geworden 
die vooral bekend was om haar schil-
derijen, maar ook een indrukwekken-
de bijdrage in de vorm van beelden 
heeft geleverd aan een tentoonstelling 
in Münster.  In die stad wordt nu een 
crowdfunding georganiseerd om de 
beelden te houden. Voor de aanwezi-

Cisca Griffioen

den van de stad. Bakker zei te streven 
naar 40% sociale woningbouw. Het is 
belangrijk dat bewoners maatschap-

gen op de informatiebijeenkomst van 
8 februari  in de Rechtbank werd vast 
het tipje van de sluier van het kunst-
werk opgelicht. 

Het ziet er prachtig uit en kan heel 
goed als icoon voor Zuidas gelden.  
Anderen moeten nog even wachten 
tot  het ontwerp publiek bekend ge-
maakt wordt, maar het is de moeite 
waard er reikhalzend naar uit te zien.  
De vertraging in het Zuidasdok komt 
volgende maand aan de orde. 

Let op onze website 
www.bewonersplatformzuidas.nl  
en de weekberichten. 

pelijk actief zijn. Van expats wordt 
verwacht dat ze met meer mensen 
praten dan alleen hun landgeno-
ten. Startende ondernemers hebben 
kleine bedrijfsruimtes nodig. Voor 
de plinten wordt gedacht aan meer 
en ook kleine winkels, waardoor het 
straatbeeld ook tijdens het weekend 
levendig zal blijven.

Het komt goed uit dat het nieuwe 
universiteitsgebouw in september 
2020 start met kunst en cultuur. De 
VU wil van Zuidas een stad met allure 
maken. The Valley wordt in 2021 op-
geleverd, waardoor de levendigheid in 
het gebied flink toeneemt. De opval-
lend speelse en duurzame gebouwen, 
waarvan de trappen doen denken aan 
constructies van graficus M.C. Es-
cher, suggereren een open en actieve 
samenleving. OBA NEXT, op Zuidas, 
moet de OBA afhelpen van zijn cen-
tralistische organisatie. 

In plaats daarvan komt een dimensie-
cultuur, die zich moet ontwikkelen 
vanuit de wijken. Door de bouw van 
autotunnels en nog meer fietspaden 
zal de luchtkwaliteit verbeteren. Op 
Zuidas worden fiets en OV de belang-
rijkste vervoermiddelen.

Internationale 
vrouwendag 
2019
Wees welkom op de Internationale 
Vrouwendag op 8 maart 2019 in het 
Huis van de Wijk Buitenveldert.
 
Ontmoet elkaar, wissel ervaringen uit 
en geniet van lekkernijen uit verschil-
lende wereldkeukens. Verwen jezelf 
met een henna tattoo, geniet van de 
Modeshow met klederdracht uit ver-
schillende landen en dans op interna-
tionale muziek met een professionele 
vrouwelijke DJ.
 
Wanneer:  Vrijdag 8 maart, 17.00 - 
21.00 uur
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112
Voor wie: Alleen vrouwen 
Bijdrage: € 6,- voor entree, incl. eten, 
koffie of thee
Aanmelden:  vóór 6 maart bij Sakina, 
sakina.ahadri@hotmail.com of Carla, 
pc@hvdwbuitenveldert.nl, 
tel. 020 - 644 99 36

Vrijwilligers 
gezocht
Vindt u het ook zo heerlijk om regel-
matig een wandelingetje te maken? 
Veel ouderen hebben die behoefte 
ook, maar komen niet zoveel buiten 
omdat ze wat onzeker zijn geworden 
op straat of doordat ze gebonden zijn 
aan rolstoel of rollator.

Als vrijwilliger van de Algemene 
Hulpdienst Buitenveldert kunt u 
het verschil maken. 

Voor informatie en aanmelden: Alge-
mene Hulpdienst Buitenveldert 
A.J. Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam
Tel: 020-6447113
of mail: coordinator@ 
hulpdienstbuitenveldert.nl 

Kunstcafé lezing
Het KerstKitschKunstKafé dat door 
Kunstgroep Buitenveldert in december 
werd georganiseerd was een bijzonder 
geslaagd feestje met live muziek, een 
heerlijk hapjesbuffet, een kerstverhaal 
en niet te vergeten de finissage van de 
tentoonstelling Buiten van de kunst-
groep in het Huis van de Wijk. 

Tijdens deze gezellige avond werd een 
kunstloterij gehouden met het doel 
om van de opbrengst iets bijzonders 
te organiseren. Er waren veel leuke 
kunstprijsjes te winnen en bijna alle 
bezoekers hadden deze avond geluk.

Van de opbrengst zal op woensdag-
middag 13 maart, in plaats van het ge-

woonlijke kunstcafé, een lezing over 
kunst worden gehouden door Michel 
Didier. Helaas is er beperkt plaats. 
Daarom dient u zich aan te melden 
voor 7 maart per email. 

Wanneer alle plaatsen bezet zijn, komt 
u op een wachtlijst in volgorde van 
aanmelding. Mail naar: gerdi_wind@
hotmail.com, voor 7 maart. 
Locatie: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert.



 

 

AGENDA MAART 
 

Maandag
In de Paarse Stoel op 4 maart 
10.00 – 12.15 uur en 13.00 – 15.15 uur. Sabine’s Haarverzorging knipt 

en/of föhnt dames en heren. € 6 per behandeling. Aanmelden: info@

hvdwbuitenveldert.nl o.v.v. de datum of telefonisch: 06 8794 2557.

Burenlunch op 4 maart 
12.00-14.00 uur. Kosten € 4. Aanmelden t/m 1 maart op 020-644 99 36. 

Info: info@hvdwbuitenveldert.nl.

Fotogroep op 11 maart 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 18 maart 
12.00 uur. Kosten € 8. Reserveren via de Algemene Hulpdienst  

020-644 40 44 of coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl.

Kaart-maak-club  
9.30-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Info: 06-33 35 23 09 of 

ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl. Kosten: materiaal bij Loes.

Gymnastiek 65+  
11.30-12.15 uur. Info: 020-886 10 70 of kijk op  

www.mbvo-amsterdam.nl. 

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

Koersbal 
13.00-15.00 uur. Info: Mw. B. Veltman op 020-442 04 95.

Engelse les   
Gemiddeld+Gevorderd: 15.30 uur, Lesduur: 90 minuten. Info: 020-673 

56 54, justinakiss@icloud.com. Niet in schoolvakanties.

Zumba voor iedereen  
19.30-20.30 uur. Info: Joany, tel. 06-28757800 of  

jobodywork@hotmail.com.

Dinsdag     

Karins Eetcafé op 12 maart 
17.30 -19.30 uur. Entree € 8,00. Info: info@hvdwbuitenveldert.nl, 

aanmelden: 020-644 99 36.    

Juridisch spreekuur 12 maart 
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.

Grand Stand Classickoor op 12 en 26 maart 
20.00 - 22.00 uur. Info: www.zingenisheerlijk.nl of  

zingenisheerlijk@planet.nl. 

Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid op   
5 en 19 maart  
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,  

homogroep.blogspot.nl

Sjoelen op 12 en 26 maart 
14.00 - 16.00 uur. Entree: € 2,50 per keer incl. koffie/thee.  

Info: 020 – 644 99 36, info@hvdwbuitenveldert.nl.

Het Literair café op 19 maart 
19.30-21.30 uur. Inwoners van Amsterdam Zuid vanaf 23 jaar delen 

korte verhalen of gedichten. Gratis entree. Info en aanmelden:  

LiterairCafeBuitenveldert@gmail.com.

PC begeleiding op afspraak 
9.30-13.00 uur en 16.30-18.00 uur. Info en afspraak maken:  

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl of tel 06 33 35 23 09.

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.

Brei- en haakgroep 
10.00-12.00 uur. Info: Carla Lantinga via 020-644 99 36 of  

info@hvdwbuitenveldert.nl.   

Mindfulness Yoga voor 50+ vrouwen 
10.00-11.00 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,  

anjatimmerm@gmail.com.

 

 

 

Zondag 3 maart: Sunday 
Sounds met Mark Enthoven     
Mark Enthoven is een zanger met een markante verschijning 
die opvalt door zijn warme en imponerende stemgeluid en 
veelzijdigheid. Hij brengt een eerbetoon aan zijn grote idolen, 
vele nationale en internationale sterren, en neemt u mee op 
een muzikale reis met de grootste hits.  Geïnspireerd door 
o.a. Andrea Bocelli, André Rieu, Elvis Presley, Tom Jones, 
Frank Sinatra, Luciano Pavarotti, Willy Alberti, Wim Sonneveld, 
Ramses Shaffy en vele anderen. 
Aanvang: 14.00–16.30 uur, Entree: gratis  
Info: 020-644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl

Dinsdag 5 maart:  
Uitgaansclub Buitenveldert
Uitgaansclub Buitenveldert is een actieve groep van 55-plus-
sers, die maandelijks bij elkaar komt in het Huis van de Wijk. 
Om vervolgens in kleinere groepjes mooie culturele uitstapjes 
te maken. Hoe gaat dat in zijn werk? Iedere eerste dinsdag-
avond van de maand verzamelt men om half 8 aan de grote 
tafel van de Stamzaal naast het café, met een kopje koffie 
of thee en de agenda erbij. Alle ‘uitgaanders’  brengen een 
verlanglijstje mee met evenementen waar ze naartoe willen: 
een film, tentoonstelling, concert, theatervoorstelling, noem 
het maar op. De Uitkrant en filmkalenders zijn van te voren 
goed bestudeerd! De voorzitster leidt de inbreng met strakke 
hand en vraagt op het rijtje af welk voorstel iemand heeft. 
Zo wil men nu natuurlijk naar de tentoonstellingen rondom 
Rembrandt, maar ook het FOAM, Teylers en de Nieuwe Kerk 
komen langs. Telkens zijn er wel 3 of 4 mensen die hun hand 
opsteken: “Ik ga mee!”  Willy de Weerd (contactpersoon van 
de club): “Soms gaan we ook lekker chique uit eten. Heel 
voordelig, hoor, met de zegels van zekere supermarkt betaal je 
voor één en krijg je twee diners!” 
Aanvang: 19.30 - 21.30 uur  
Entree: Lidmaatschap van de Culturele Uitgaansclub is gratis 
en vanaf 23 jaar 
Info: willydeweerd@live.nl

Zondag 10 maart:  
Musici van Morgen  
met Joanna Rotberg  
De van origine Poolse Joanna Rotberg brengt een pianoreci-
tal met werken van J.S. Bach, Satie, Brahms en Chopin. Ze 
begon met pianospelen toen ze 6 was en studeerde in Parijs 
waar ze haar Diplome Superieur haalde. Sinds 2016 heeft ze 
les van Frank Peters aan het Conservatorium van Amsterdam. 
Ze won meerdere pianocompetities en gaat later dit jaar op 
voor het Brahms Concours. Vandaar dat twee delen uit zijn 
Sonata no.3 in F mineur prominent op haar programma voor 

het Huis van de Wijk staan! U kunt om 11:30 uur terecht in het 
Huis van de Wijk voor een kopje koffie of thee, het concert zelf 
begint om 12:00 uur. De entree bedraagt € 7,50. Voor wie dat 
wil wordt er na afloop een kom huisgemaakte soep geser-
veerd, voor € 2,50. 
Aanvang: 12.00 uur in de zaal van het Huis van de Wijk en 
vanaf 11.30 uur kunt u voor een kopje koffie of thee terecht in 
het café.  
Entree: € 7,50 concert, soep € 2,50. 
Info: 020 - 644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl 

Zondag 10 maart:  
Movie Time!  
Op zondag fijn een filmpje pakken in het Huis van de Wijk Bui-
tenveldert. Voorafgaand aan de voorstelling serveren we weer 
de bekende pannenkoek. Film: King’s Speech. De latere ko-
ning George VI (Colin Firth) stottert, en heeft de pech te leven 
in een tijdperk met nieuwe media als radio: tijdens het Engelse 
interbellum legt de BBC-microfoon genadeloos zijn geworstel 
vast. Een onorthodoxe, Australische spraakexpert (Rush) biedt 
hulp. Met prijzen overladen, ontroerend drama. Hooper toont 
de menselijke, alledaagse kant van het koningschap. 
Aanvang: 12.30 uur serveren pannenkoek; 13.30–15.30 
filmvertoning  
Entree: € 5,00, inclusief pannenkoek, film en consumptie;  
€ 4,00, inclusief film en consumptie.

Zondag 17 maart:  
Rommelmarkt 
Snuffelen tussen tweedehands spullen voor een klein prijsje 
kan in het Huis van de Wijk Buitenveldert op de altijd gezellige 
rommelmarkt. Koffie en thee aan de bar verkrijgbaar.  
Tafel huren: € 4,00 (80 x 80 cm) of € 6,00 (120 x 80 cm) 
Aanmelden voor tafelhuur: bij het WOCB, tel 020-644 99 36 
Toegang: gratis, 12.00 - 16.00 uur 
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 
tegenover het Gelderlandplein. 
Info: 020-644 99 36 of www.hvdwbuitenveldert.nl

Zondag 17 maart:  
Opera Café Belcanto 
Na het succes van Opera Pietje in voorgaande jaren, zet 
buurtbewoner Anton dit programma voort. Luisteren naar een 
plaatje en een praatje, ofwel een cd’tje en een weetje. Dat is 
genieten van dezelfde mooie aria’s, ouvertures en intermezzo’s 
met u als publiek. Het motto ‘Als je de grens passeert heb je 
pas echt vakantie’. Zou Anton binnen de grenzen van de opera 
blijven of gaat hij er overheen? Laat u verrassen! 
Tijd: 14.00 – 16.30 uur 
Toegang: gratis 
Info: 020-644 99 36 of www.hvdwbuitenveldert.nl

NIEUWE ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK

Huis van de Wijk / MFC Binnenhof is de ontmoetingsplek van en voor bewoners in Buitenveldert.

Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam (tegenover het Gelderlandplein).

Programma coördinator: Carla Lantinga; c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl, tel 06-37 31 40 69; www.hvdwbuitenveldert.nl

Openingstijden MFC Binnenhof (tel: 020 642 28 35): Maandag t/m vrijdag 8.30-23.00 uur, 

zondag 12.00-17.00 uur tel 020-64 22 835

WOCB: 020-64 49 936, info@hvdwbuitenveldert.nl, www.hvdwbuitenveldert.nl

Openingstijden: maandag 9.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur. 

AHB: 020-64 44 044, hulpdienstbuitenveldert@hetnet.nl, www.hulpdienstbuitenveldert.nl



De Gezonde Hap 
11.00-13.00 uur. Info: D. den Ouden 020-788 59 22 of 

d.denouden@actenz.nl.

Country linedansen 55+  
11.15-12.15 uur en 12.15-13.15 uur. Info: 020-886 10 70 of  

www.mbvo-amsterdam.nl.    

Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA  
13.00-15.00 uur. Info: via 020-530 12 11 of  

www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.

Sociaal Loket   
13.30-16.30 uur inloopspreekuur. Info: 020-255 29 16,  

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

Financieel Café Puur Zuid    
14.00-16.00 uur (inloop tot 15.30 uur). Info: 020-2359120 of 

schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

Vriendenkring 
20.00-21.00 uur. Info: Truus Engels via 020-616 26 97 of  

truusengels13@gmail.com.

Sportclub Zuid     
220.00-22.00 uur. Info: Jany van Leeuwaarde via 06-17 69 43 18 of 

mail naar janyjohn@hotmail.com.

 

Woensdag  

Culturele Uitgaansclub op 6 maart 
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 gratis. Info: willydeweerd@live.nl.

Computer Inloop Spreekuur op 6 en 20 maart 
10.00-12.00 uur. Gratis entree. Ook voor tablet en mobiele telefoon. 

Eigen apparaat mee is handig maar hoeft niet. Info: 020-644 99 36 

of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Buurtrestaurant op 6 en 20 maart 
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.

Zumba voor iedereen 
9.00-10.00 uur. Info: Joany, tel. 06-28757800 of  

jobodywork@hotmail.com.

Dutch conversation 
9.15-13.30 uur. Duur les 1 uur. Info: 06-2936 3137,  

rubia.conversationlesson@gmail.com

Open Atelier van het Nieuwe Lokaal 
10.00-12.30 uur. Info: 06-20 31 79 09 of atelier@hetnieuwelokaal.nl 

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

70 of kijk op www.mbvo-amsterdam.nl.

Bridge-inloop  
12.30 – 15.30 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50.  

Per paar aanmelden.

Ukelele- & gitaarles  
14.00-15.30 uur & 19.30-21.00 uur. Info: Ron Riedijk via  

rriedijk@hotmail.com.

Nippon Karatedo Genwakai 
18.00-20:00 uur. Info: J. Rijken via 06-24 72 32 35,  

j.l.rijken@gmail.com of www.genwakai.eu.  

Tai Chi Chuan 
20.00-21.00 uur. Incl. gratis proefles. Nadere info: www.neigong.nl, 

info@neigong.nl of 06-444 888 92.

Donderdag
PC begeleiding op afspraak     
9.00-10.00 uur en 16.00-18.00 uur. Info en afspraak maken:  

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

Spreekuur GGZ coach voor vrijwilligers & professionals    
10.00-13.00 uur. Info: Moni Hanasbei, 06-26 63 35 46 of  

mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl

Mindfulness Yoga voor 50+ vrouwen   
10.15-11.15 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,  

anjatimmerm@gmail.com

Bridge-inloop  
12.30 – 15.30 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50.  

Per paar aanmelden.

Tekenen/schilderen met Lydia Bakker  
13.00-15.30 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.                      

Sociaal Loket  
13.30-16.30 uur inloopspreekuur. Info: 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

Shotokan Karate-do Buitenveldert  
16.30-17.30 /17.30-18.30 /18.30-19.30 uur. Info: 06-49 21 97 27, 

www.karatebuitenveldert.nl, karatebuitenveldert@gmail.com

Italiaans voor beginners  
16.15 – 17.15 uur. Les in rustig tempo.€ 20 / maand. Info en  

aanmelden: clara.italiaanseles@hotmail.com – telef/whatsapp:  

06-29042821, of info@hvdwbuitenveldert.nl / 020-6449936.

Olandese per Italiani / Nederlandse les voor Italianen  
Avanzati/gevorderden: 17.30 – 18.30 uur. Halfgevorderd: 18.30 

– 19.30 uur. Beginners: 19.30 – 20.30 uur. € 20 / maand/mese. 

Info en aanmelden / per informazioni: clara.italiaanseles@hotmail.

com – telef/whatsapp: 06-29042821, of info@hvdwbuitenveldert.nl / 

020-6449936.

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

06-40737471 of www.zenbuitenveldert.com.

Vrijdag  

Bingo op 1 maart 
16.00-19.00 uur. Entree: € 6,00 incl. 3 bingorondes, kopje soep  

en koffie/thee, aanmelden niet nodig. Info: 020-644 99 36 of  

info@hvdwbuitenveldert.nl.

Mini Lectores Bebés op 1 maart 
10.30 - 11.00 uur. Aanmelden: minilectores@outlook.com. Info: 

Leticia tel: 06-46 331 550 of Carla Lantinga: tel. 020 – 644 99 36.

Internationale vrouwendag op 8 maart 
Alleen voor vrouwen! 17.00 - 21.00 uur. Elkaar ontmoeten, 

klederdrachten-modeshow, wereldkeukens, dansen op internationale 

muziek met een vrouwelijke DJ en meer.  Entree € 6,- incl. eten, 

koffie of thee. Aanmelden: vóór 6 maart bij Sakina, sakina.ahadri@

hotmail.com of Carla, pc@hvdwbuitenveldert.nl, tel. 020 - 644 99 36. 

Nadere info: zie elders in deze krant.

UIT in Buitenveldert: Dans & Diner met: Pako en Caren 
op 8 maart, Truus & Friends op 29 maart 
Muziek v.a. 16.00 uur, diner v.a. 18.00 uur. Muziek gratis, reserveren 

voor diner € 8,00 op 020 - 644 99 36. Info: info@hvdwbuitenveldert.nl.

Breng je ontbijt! -  ontmoeting voor vrouwen 
9.00-11.00 uur, door Sakina. Info via  

ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 06 26 63 52 36.

! Woon   
9.00-11.00 uur. Info: 020-5 230 130 of zuid@wswonen.nl,  

www.wooninfo.nl.

Kunstgeschiedenis 
9.30-11.30 uur. Info: www.tijdruimte.nl, mdidier@tijdruimte.nl  

of tel. 06-24217678.

Franse conversatie   
10.00-11.00 uur. Info en aanmelden bij Csaarloos3@gmail.com of 

tel. 06 220 33 667.

Bridge-inloop   
12.30-15.30 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50. P 

er paar aanmelden.

Zangkamer 
14.00-15.30 uur, inloop: vanaf 13.30 uur.  Kosten: €  5,- per maand. 

Info: 06 26 63 52 36, ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl 

Sportclub I.O.S. ‘Iets Oudere Sporter’ 
15.15–16.15 uur. Info: erik.neuteboom@gmail.com.

Nippon Karatedo Genwakai 
18.00-20.00 uur. Info: 06-24 72 32 35 of mail naar  

j.l.rijken@gmail.com, www.genwakai.eu

Zaterdag  

Op zaterdag ons café afhuren voor een feestje? 

Informeer bij zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

 

Het Repair Café Buitenveldert op 9 maart 
13.00-16.00 uur. Voor reparatie, goed advies of drankje aan de bar. 

Entree: gratis. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36 of 

repaircafebuitenveldert@gmail.com.

 

Zondag
Sunday Sounds met Mark Enthoven op 3 maart 
14.00-16.30 uur. Toegang gratis. Zanger Mark Enthoven neemt u 

mee op een muzikale reis met de grootste (inter)nationale hits.  

Info: 020-644 99 36 of www.hvdwbuitenveldert.nl.

Musici van Morgen met pianiste Joanna Rotberg op   
10 maart 
Aanvang 12.00 uur. Café open om 11.30 uur voor koffie/thee. Entree: 

€ 7,50 concert, voor wie wil na afloop een kom huisgemaakte soep 

voor € 2,50. Info: 020 - 644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl.

Movie Time! op 10 maart 
Film: King’s Speech 
Een met prijzen overladen, ontroerend drama over de begaafde, 

stotterende latere koning George VI. 12.30 uur serveren pannenkoek, 

13.30–15.30 filmvertoning. Entree: € 5,00 voor pannenkoek, film en 

consumptie. Ofwel € 4,00 voor film en consumptie (geen pannen-

koek). Reserveren voor pannenkoek, uiterlijk vrijdag 8 maart 15.00 

uur is vereist! Info: 020-6449936 of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Rommelmarkt op 17 maart 

12.00 - 16.00 uur. Toegang gratis. Tafel huren? Zie elders in deze 

krant. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36 of  

www.hvdwbuitenveldert.nl. 

Opera Café Belcanto op 17 maart 
14.00-16.30 uur. Toegang gratis. Buurtbewoner Anton brengt een 

plaatje en een praatje over opera. Info: zie elders in deze wijkkrant of 

bel 020-644 99 36 of www.hvdwbuitenveldert.nl

Sunday Sounds met Mainstream Combo op 24 maart 
Jazzy optreden met songs uit het American Song Book: ballads, bos-

sanova’s en up-tempo nummers. Bezetting: tenorsax; trompet/bugel; 

piano; drums; bas en zang. 14.00–16.30 uur. Entree: gratis. Info: 

020-6449936 of www.hvdwbuitenveldert.nl.

Jazz in de Wijk: Tribute to the American Songbook op  
31 maart 
15.00–17.15 uur in de grote zaal. Reserveer tijdig via hhw8@xs4all.nl. 

Entree: € 7,50 inclusief consumptiebon. Info: zie elders in de wijk-

krant, of 020-6449936 of www.hvdwbuitenveldert.nl.

Perzische les  
11.00-13.00 uur in de Buurtkamer. Aanmelden via Mw. Faranak 

Ghayour: far_ghayour1@hotmail.com.

DAGELIJKS  
Computer/tablet lessen voor beginners 
Op alle werkdagen. Info: Dynamo 020-462 84 72 of 020-644 99 36.

Expositie ‘Hollandse landschappen’ t/m 15 april 
Expositie van fotograaf Anton Groeneschey met zijn cursisten. 

Prachtige avondluchten, molens, dromerige weilanden en natuurlijk 

heel veel waterpartijen geven een mooi beeld van ons land. En voor 

wie goed kijkt zijn de vier jaargetijden een tweede thema. Expositie te 

bezichtigen op werkdagen 09.00-22.00 uur, zaterdag: enkel tweede 

zaterdag van de maand: 13.00-16.00 uur, zo. 11.00 -16.00 uur.    
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PEDICURESALON

Per 27-10-2014 VERHUISD naar: 
Koen van Oosterwijklaan 36
1181 DT Amstelveen 

Telefoon: 020 66 10 197

DIABETISCHE VOET - GEBRUIK NAT. TECHNIEK

TEVENS GEDIPLOMEERD VOETREFLEXOLOGE

nieuw!!! Schimmelnagelbehandelingen

Gediplomeerd pedicure
en manicure

Behandeling volgens afspraak - ook op zaterdag
Lid provoet

ZAALVERHUUR

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

www.hvdwbuitenveldert.nl
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

020 -  891 52 72
(ma, di, en do, 10.00 - 14.00 uur)

kinderfeestje, presentatie 
of bijeenkomst?

Huur uw zaal in het 
Huis van de Wijk Buitenveldert

Dé buurtlocatie voor al uw 
bijeenkomsten! 

Meer informatie en tarieven:

Vindt u het gezellig om met een 
klein groepje mensen activiteiten 
te bezoeken? Bent u slecht ter been 
of ziet u op tegen zelfstandig rei-
zen? De minibus biedt uitkomst. 
Een retourtje kost  € 2,50.   

U wordt thuis opgehaald tussen 10.00 
uur en 10.45 uur. Tussen 13.00 – 14.00 
uur (afhankelijk van de bestemming) 
rijdt de chauffeur u weer naar huis. 
Stok of rollator kunnen ook mee. 
Consumpties of toegangskaartjes zijn 
voor eigen rekening. Als u met ons 
reist s.v.p. gepast betalen in de bus.

Let op!
Aanmelden: voor de uitjes met de 
minibus is veel belangstelling. Om de 
plaatsen zo eerlijk mogelijk te verde-
len, kunt u zich per maand voor maxi-
maal 1 uitje inschrijven. Heeft u voor 
meer uitjes belangstelling, dan plaat-
sen wij u op de wachtlijst. Wij bellen u 
zodra er een plek vrij is.  Aanmelden: 
020 – 644 99 36. 

Vrijdag 8 maart: 
Markt en stadshart, Amstelveen
Lekker zelf op zoek naar koopjes 
of bij kraampjes snuffelen naar iets 
van uw gading: het kan weer deze 
vrijdagochtend. In het winkelcen-
trum kunt u natuurlijk ook overdekt 
winkelen of een gezellig bakje koffie 
doen.

Op stap met de Minibus De Groengrijsbus
Maandag 11 maart: Van Gogh 
Ontmoet Museumbezoek (70+)
Bezoekt u een museum het liefst in 
rustig tempo en met goede begelei-
ding? Lijkt het u leuk om meer te 
zien en te horen over het leven en 
werk van Nederlands beroemdste 
kunstenaar, Vincent van Gogh? Op 
11 maart hebben wij een speciaal 
uitje geregeld!

U wordt in het museum opgewacht 
door de gastheren en -vrouwen van 
het museum. U kunt bij aankomst op 
adem komen met een heerlijk kopje 
koffie of thee en iets lekkers erbij. 
Na een korte inleiding gaat u onder 
deskundige begeleiding op stap door 
het museum. Daarna is er nog tijd 
genoeg voor de museumwinkel.

Let op: U wordt thuis opgehaald 
tussen 12.30 uur en 13.15 uur. Tussen 
16.45 – 17.45 uur rijdt de chauffeur u 
weer naar huis.
Entree: € 9 entree; Stadspas en 
Museumkaart gratis, programma en 
catering zijn inbegrepen

Woensdag 13 maart: 
Scheepvaartmuseum: 
ms Oranje | Koers gewijzigd
80 jaar na de tewaterlating van het 
passagiersschip Oranje op 8 septem-
ber 1938  spreekt dit schip door zijn 
iconische status en zijn veelbewogen 

Lentedagtocht Alkmaar
Vrijdag 15 maart a.s. brengt de Groen-
grijs bus u naar Alkmaar, die prachtige 
stad. Wandel door de binnenstad en 
ontdek de mooiste plekjes. De gezel-
ligste winkelstraten zijn de straten van 
d’Oude Stad met een ruim winkel-
aanbod in de monumentale panden. 
Beatles-fan, wie is dat niet? Dan is een 
bezoek aan het Beatles museum echt 
iets voor u. Geïnteresseerd in de ge-
schiedenis en kunst? Dan is het Ste-
delijk Museum de plek waar u moet 
zijn. ’s Middags brengen we nog een 
kort bezoek aan Bergen voor we weer 
terug rijden naar Amsterdam

Prijs: € 12,50 
(incl. vervoer Groengrijs bus).
Datum: vrijdag 15 maart 2019

09.00 uur: De Mirandalaan t/o ingang 
De Mirandabad
09.15 uur: Station RAI 
09.30 uur: Huis van de Wijk 
Buitenveldert: A.J. Ernststraat 112 
09.45 uur: Menno Simonshuis, 
Noordhollandstraat 17A 

Terug in Amsterdam: 17.30 – 18.00 uur

Voor informatie en reserveringen: 
www.groengrijs.com. Geen internet? 

Bel 06-45729511 (alleen op werkda-
gen tussen 13.00 en 16.00 uur).

Alkmaar

Hans Wamsteeker

Amelia: ‘Bringing the children back to nature’
      

What do you do?
Amelia Chevreul-Gaud, originally 
from Paris, came to Buitenveldert 
with her husband and kids and she 
runs Naya Nature (www.nayana-
ture.nl). Naya Nature is a school 
of nature with outdoor afterschool 
programs and forest school, usually 
in the Beatrix Park. We bring child-
ren back to nature. They will learn 
how to respect their inner nature as 
well as others and have a blast with 
nature! With that we hope to em-
power them to change the world. 
Together we discover the many 
aspects of nature. We also do this 
for schools. Claire and I are the tea-
chers. In the walk we teach children 
while they are playing.  We learn to 

relax, do a little gardening, use arts 
and crafts, musical instruments, we 
dance sometimes. On the website 
you find all the programs for fami-
lies and kids we offer.

Do you feel at home in Buitenveldert?
Yes, I totally feel at home. Amster-
dam is a welcoming city. We are 
lucky in Buitenveldert because we 
are all surrounded by green area. 
Our children go to the internatio-
nal school here. We love the cheese 
shop at the Gelderlandplein. 

What do you do with the city?
With the kids we do a lot of things. 
We also help to clean the Beatrix 
park. I am also a music lover. 
We often go to the Concertgebouw 
and to the Bimhuis with the kids. 
We went to Porgy and Bess at the 

Stopera. Go to the Ziggo Dome. 
We are looking for good contem-
porary dance in the city.

What would you like to change in 
the city if you where the mayor?
The first thing is to improve the 
connection with nature. To pro-
mote more  the green features of 
the city. Facilitate the access of the 
green. The second thing is to faci-
litate to learn Dutch. Promote the 
learning of the language. Is it is a 
pity that the sellers in a shop have 
no time to make a sentence for me 
in Dutch. The Gilde is a wonderful 
initiative. They bring you in contact 
with a Dutch speaking person. 

Naya Nature
www.nayanature.nl
info@nayanature.nlClaire en Amelia

In the Picture

geschiedenis nog steeds tot de verbeel-
ding. De tentoonstelling, opgebouwd 
uit twee delen, belicht zowel de ge-
schiedenis van het schip als persoon-
lijke verhalen van ‘gerepatrieerden’.

Entree: Volwassenen: € 16,50; Muse-
umkaart, Museumjaarkaart, Stadspas, 
I Amsterdam City Card, Amsterdam 
Pass, Holland Pass en BankGiro Loterij 
VIP-KAART: gratis, tevens voor leden 
van Het Compagnie Fonds & VNHSM, 
Vereniging Rembrandt, ICOM-pas 
en begeleiders van mensen met een 
beperking.


