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Vliegschaamte 

Op tijd kom ik aan voor de trein naar 

Schiphol. Daar sta ik geduldig in de rij, 

onderga alle poespas  en kan dan eindelijk 

de veiligheidsgordel aansnoeren. Na een 

paar uur vliegen breekt de stem van de 

gezagvoerder door de ether: ‘Dames en 

heren hier is uw gezagvoerder we zullen 

straks niet landen op Heraklion maar op 

Chania.’ Chania? Ligt dat op Kreta? De 

piloot praat verder: ‘Daar wachten bus-

sen op u die u naar uw bestemming zullen 

brengen.’ Komt dit wel goed vraag ik me 

af en kijk zorgelijk naar mijn ecologische 

voetstappen die in een wolk voorbijschui-

ven. Een stad wordt zichtbaar. ‘Dames 

en heren’. De stem van de gezagvoerder.  

‘We moesten omvliegen, daarom ziet u 

beneden u Thessaloniki.’ Thessaloniki? 

Nu pas? Gezichten: berustend, lezend, 

lachend trekken voorbij op mijn gang 

naar de wc. Allen zien er rustig uit, zij 

en ik hebben dan ook geen vliegschaamte 

want wij hebben onze CO2 afgekocht 

toen we een reis boekten. Net als de af-

laten vroeger mag je dan zondigen tot je 

erbij neervalt. Niet afgekocht? Brandende 

schaamte is je deel. ‘Dames en heren,’ 

galmt een mannenstem door de bus. ‘We 

zijn....’ Het is een andere stem dan die 

van de gezagvoerder. Ik spits mijn oren en 

vul in gedachten ‘gegijzeld’ aan. We had-

den allang op Heraklion geland moeten 

zijn. ‘….aangekomen. We gaan landen 

op Chania. Het heeft even geduurd, hier-

voor onze excuses, maar we moesten een 

andere route vliegen vanwege oorlogvoe-

ring op de grond. Bij de luchthaven staan 

bussen naar uw bestemming gereed. Bij 

de terminal kunt u de extra CO2-uitstoot 

met tien euro compenseren’. 

Dàt lucht op!
 

Julius

COLUMN

Joy Overweg, Anouk Kleijn en Yara de 
Graaf zijn drie jonge kunstenaars die 
bewust het contact met hun publiek 
aangaan. 

Joy heeft de afgelopen weken een 
heel team van dames (en 1 heer) om 
zich heen verzameld die oma-poppen 
maken. Die vinden als het goed is 
hun weg naar kinderen zonder oma 
of opa. Ook maakt Joy portretten van 
de helpers.

Expositie: ‘Voor elkaar’
Anouk deelt haar kwetsbaarheid via 
haar werk. Dat toont groot en krach-
tig maar straalt ook onzekerheid uit. 
Er staat een brievenbus waar u uw re-
acties in kwijt kunt. 

Yara heeft een tafel van boodschap-
penlijstjes gemaakt met bewoners. 
Het proces is te zien op video, de tafel 
staat in De Buurvrouw. 

Expositie: 27 oktober – 28 november

De OBA in Zuidas en Buitenveldert

Wat moet je leren om bij te blijven 
in de steeds verder digitaliserende 
samenleving? Hoe maak je keuzes 
in een overaanbod aan informatie? 
Hoe maak je onderscheid tussen 
echt en nepnieuws? Wat is datawijs-
heid? Ik sprak met Martin Berend-
se, directeur OBA, in zijn werkka-
mer op het Oosterdokeiland, over 
zijn plannen in ons gebied.
 
In 2025, ter gelegenheid van 750 jaar 
Amsterdam, wil de OBA (Openbare 
Bibliotheek Amsterdam) een nieuwe 
vestiging in Zuidas realiseren onder 
de naam OBA NEXT. Het wordt een 
bibliotheek van de toekomst, voor de 
‘next generation’. 

De samenleving heeft een instel-
ling nodig die meebeweegt met de 
ontwikkeling van de omgeving. Het 
gaat, volgens de OBA Beleidsvisie 
2019-2022, om open kennis en vrije 
toegang tot alle bronnen van ken-
nis. Onder invloed van de digitalise-
ring en de snelle maatschappelijke 
veranderingen onderzoekt de OBA, 
net als andere publieke kennisinstel-
lingen zoals scholen en musea, haar 
bestaansrecht. Het gaat daarbij om 
concepten als leven lang leren en ver-
binding. Ontmoetingen tussen ver-
schillende groepen en tussen ontwik-
kelingen in de stad moeten daaraan 
bijdragen. Een publiek clubhuis voor 
de digitale stad. Niet alleen de stad 
Amsterdam gaat hiervan profiteren, 
het wordt een grootstedelijke voor-
ziening die de hele Metropoolregio 
bedient. 

Samenwerking
Deze nieuwe bieb zal met verschillen-
de partners samenwerken, zoals de 
(wetenschappelijke bibliotheek van 
de) VU, die content, kennis en pro-
grammering gaat leveren. De wens is 
om OBA NEXT 24 uur per dag, zeven 
dagen in de week open te laten zijn. 

Vlak bij NS station Amsterdam Zuid, 
waar omheen zich het tweede stads-
centrum ontwikkelt. Op het hierbij 
gaande kaartje is de locatie (‘kavel 2i’) 
gearceerd aangegeven. In deze omge-
ving staan al toonaangevende gebou-
wen zoals Hourglass en Noma en zal 
het Kenniskwartier het komende de-
cennium verder worden ontwikkeld 
en gebouwd. Niet alleen met de VU 
maar ook met andere internationale 
partners in de wereld van kennis en 
informatie zal worden samengewerkt. 

OBA Buitenveldert blijft
Half februari 2018 diende D66 raads-
lid Bart Vink een motie in de gemeen-
teraad in met als strekking te komen 
tot een verkenning voor een culturele 
trekker in Zuidas die moet bijdragen 
aan ‘ontmoeting, reuring en aantrek-
kelijkheid voor alle bezoekers’. Voor-
waarde daarbij is dat een nieuwe OBA 

Hans Wamsteeker

in Zuidas niet leidt tot sluiting van een 
andere OBA vestiging of tot afname 
van de dienstverlening bij andere ves-
tigingen. De motie kreeg bijna raads-
brede steun. Desondanks blijven de 
oppositiepartijen in de raad kritisch 
op OBA NEXT. Martin Berendse be-
zweert dat dit initiatief niet ten koste 
gaat van het voorzieningsniveau in 
Buitenveldert.
In de OBA Beleidsvisie 2019-2022 staat 
op pagina 30, zonder enige toelichting, 
dat de locatie van OBA Buitenveldert 
heroverwogen wordt. In het gesprek 
blijkt dat in 2021 het huurcontact van 

de huidige vestiging afloopt. Martin 
Berendse heeft besloten het huur-
contract niet te verlengen. Hij wil met 
een andere sociaal-culturele instelling 
in de wijk een nieuwe gezamenlijke 
vestiging realiseren. Door zo’n samen-
werking wordt de vestiging aantrek-
kelijker en efficiënter. De entree wordt 
gezamenlijk en een horeca voorziening 
ligt voor de hand. Buitenveldert heeft 
het grootste percentage 75plussers 
in het land en deze buurtbewoners 
dragen de OBA een warm hart toe.  

Voor het programma van:

- De Amsterdamse Boekhandel
- De Openbare Bibliotheek
- De Kerken
• www.hvdwbuitenveldert.nl
• Wijkkrant à Wijkkrant actueel

VERMIJD ZWARTE VRIJDAG 1 NOVEMBER 

Van 1 t/m 3 november A4 en A10 Zuid dicht

Geen treinverkeer NS Stations Zuid en RAI

Zie de advertentie op pag. 2
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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 november 2019. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
14 oktober voor 17.00 uur.

Het inzenden van kopij en commentaar uit de wijk

Kopij
Als u een idee heeft of een evenement of 
gebeurtenis onder de aandacht van de 
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 il-
lustratie, mee in de redactievergadering.

Ingezonden brief
U kunt ook een ingezonden brief stu-
ren 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 ad-
vies is kort en bondig te zijn bij wat 
u instuurt, maximaal 150 woorden. 
Langere ingezonden brieven worden 
geplaatst op de website www.hvdw-
buitenveldert.nl onder Wijkkrant / 
Wijkkrant actueel.

Het adres is: 
wijkkrantredactie@gmail.com. 

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

Beste Ferry,
Vandaag las ik jouw stukje: ener-
gie transitie komt eraan. Het laatste 
stukje: uitgaand van dat scenario kan 
zo rond 2030 iemand in overall bij je 
aanbellen..... Dat kan je toch niet me-
nen....alsof wij nu of dan zomaar de 
deur open doen voor “iemand in over-
all”.  Laten wij ervan uit gaan dat er 
een afspraak gemaakt wordt en dan 
nog met identiteit pas etc ... Er gebeu-
ren te veel slechte nare dingen. 
Hartelijke groet, Liesbeth Hardeman 
Woonachtig in prinses Irene buurt.

Een ander geluid
Er zijn goede redenen voor verzet te-
gen de plaatsing van ongedocumen-
teerden in de Brandweerkazerne. 
Maar de goedkope manier van stem-
mingmakerij in drie brieven in de sep-
temberversie van de Wijkkrant stuit 
mij tegen de borst:
• Uitgeprocedeerde asielzoekers zijn 

criminelen.  Die horen niet in het 
hotel “De brandweerkazerne”, want 
dit hotel is geen criminele-illega-
lenopvang.

• De aanmoediging deze vluchte-
lingen te ontmoeten of humaan te 
behandelen is natuurlijk afkomstig 
van geestelijk gestoorde, leugen-
achtige, linkse politici.   

• Dat de afgrijselijke moord op Rinia 
Chitani door een psychoot  is ge-
pleegd maakt alle Eritreeërs, sterker 
nog alle asielzoekers en ook het 
stadsbestuur verdacht. 

• Omdat het  stadsbestuur doet wat 
de meerderheid in de democratisch 
gekozen gemeenteraad wil, zuchten 
wij onder een linkse dictatuur. 

• De geleding redelijke, gematigde 
mensen in Buitenveldert is ver-
waarloosbaar. Het luidruchtige deel 
van de tegenstanders is representa-
tief voor de gehele wijk. 

Toegegeven, ietwat gechargeerd, en 
genoemde verklaringen gelden niet 
voor iedereen maar dit is wel zo’n 
beetje de boodschap die aan de tal-
rijke Wijkkrantlezers wordt overge-
bracht. Ik verwijt de briefschrijvers al-
lerminst dat ze tegen de plaatsing zijn, 
maar reken ze wel hun onwil aan zich 
ook maar even in de positie van de 
ongedocumenteerden en van de ge-
meente te verplaatsen. Verantwoorde-

Ingezonden berichten

De OBA in Zuidas en Buitenveldert

De huidige vestiging ligt centraal, vlak 
naast het Gelderlandplein en het Huis 
van de Wijk. Het OV in Buitenveldert 
is slecht, ondanks het gratis busje dat 
het GVB met de Kroonenberg groep 
exploiteert. De vraag is dus waar, op 

zo korte termijn, een centraal gelegen 
en goed bereikbare nieuwe locatie 
voor de bieb gevonden kan worden. 
Ook is de vraag met welke instelling 
samengewerkt kan worden. Voor de 
scholen moet de OBA te voet, bin-
nen 15 minuten, bereikbaar zijn. OBA 
Buitenveldert oogt gedateerd en kan 
geen bruisende bieb genoemd wor-
den.  Het zou wel eens beter kunnen 
zijn de huidige locatie te renoveren en 
te revitaliseren.
Het is zaak dat de OBA bij deze ope-
ratie nauw contact onderhoudt met 

de bewoners van de wijk. Ook onze 
vertegenwoordigers in het stadsdeel-
bestuur zullen de vinger aan de pols 
moeten houden. Een volwaardige en 
vitale bibliotheekvoorziening is cruci-
aal voor Buitenveldert!

PS
Studenten van de Amerikaanse MIT-
universiteit hebben een verkennende 
studie gemaakt van een bibliotheek van 
de toekomst. Dat concept is nu  te zien in 
een interessante expositie in studiezaal 
2B van het Hoofdgebouw van de VU.   

Mijd zwarte vrijdag aan de 
zuidkant van Amsterdam
Afsluiting 1 t/m 3 november
Extreme verkeersoverlast door afsluiting

A4 en A10 Zuid vanaf Badhoevedorp.

Geen treinverkeer Amsterdam Zuid en RAI

Naar Zuid of RAI? 
Pak de metro of bus

bouwt aan
Zuidasdok zuidas.nl

Toch rijden? Check 
Waze of Google Maps

Vervolg van pagina 1

lijkheid houdt niet op bij de grenzen 
van de wijk.  Ik probeer in mijn blog 
ongedocumenteerden.blogspot.com  
een genuanceerder beeld van het pro-
bleem te schetsen.    
Frank Kok

De perken te buiten
Amstelpark, wat was je ooit mooi.
Nu word je ouder en beetje bij beetje 
raak je in verval. Je loopt tegen de 50 
en dat is je aan te zien. Je werd altijd 
prima onderhouden door de tuin-
mannen van het Amstelpark en de 
mensen van de reclassering. Je zag 
er prima uit. De laatste jaren is daar 
verandering in gekomen. Vindt de 
gemeente je niet belangrijk genoeg 
meer? Het park waar zoveel mensen 
van genieten. Waar zijn de tuinman-
nen en reclasseringsmensen gebleven 
die de perken, heggen, banken en ge-
woon het park onderhielden? Het on-
kruid tiert welig, er is geen rozenperk 
meer te zien. Er is geen houden aan.
Als het stadsdeel Buitenveldert of de 
gemeente Amsterdam niet wakker 
worden en met mankracht en geld 
over de brug komen, dan voorzie ik 
binnenkort een totaal verwaarloosd 
park. Het ligt wel vlakbij Zuidas, de 
grond kan heel veel geld opbrengen 
als die bebouwd wordt. Is dat mis-
schien de bedoeling? Redt ons prach-
tige park voor het te laat is!
Paola Stempels
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Op 28 september vierde Buitenveldert de landelijke BurendagLunch in het Menno Simons in 

Italiaanse sfeer, begeleid door vrolijke zang en muziek, alles georganiseerd door vrijwilligers en ge-

sponsord door Ondernemersvereniging Gelderlandplein, AH, Dynamo en Gemeente Amsterdam. 

Er waren een quiz, buurtbeloftes en verrassende gesprekken. Volgend jaar weer! 

Gezocht: Vrijwilliger computerbe-

geleiding in het Huis van de Wijk   

Vind jij het leuk om iemand anders 
wegwijs te maken op een computer, 
tablet of smartphone? Het Huis van 
de Wijk Buitenveldert zoekt nieuwe 
vrijwilligers! Als vrijwilliger geef je 
individueel les aan, meestal oudere, 
buurtbewoners. Een les duurt een 
uur en jullie bepalen samen de les-
tijden. 
 
Het gaat hier om basisvaardigheden, 
of het leren overstappen van PC naar 
tablet of IPad. Deze begeleiding is van 
grote waarde omdat het mensen in 
deze digitale wereld kan behoeden 
voor sociale uitsluiting. 

 
Wat voor kennis of vaardigheden heb 
je nodig? Geduld hebben en uiteraard 
goed kunnen omgaan met een PC of 
tablet. Tijd hebben om 2 à 3 uur per 
week les te geven. 
 
Interesse? Meld je dan aan voor een 
oriëntatie-gesprek bij Carla Lantinga, 
Programmacoördinator Huis van de 
Wijk Buitenveldert

Tel. 020-6449936, 
c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl

Bereikbaar op: maandag, woensdag 
en donderdag.
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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
☺

KORTAF
Eerste paal voor het wooncomplex 
Q Residences

De Kroonenberg Groep heeft met haar 
partners de eerste paal geslagen van het 
wooncomplex aan de Buitenveldertsel-
aan. Met het slaan van de eerste paal is 
ook de naam onthuld: Q Residences.
Q Residences voorziet in 248 woningen, 
waarvan 40% middeldure huur en 60% 
huurappartementen in de vrije sector. 
De woningen hebben een oppervlakte 
van circa 45 m2 tot circa 130 m2. De 
woningen worden verdeeld over twee 
gebouwen: de high-rise Quartz en de 
low-rise Qube. Tussen de gebouwen 
komt een plaza. Op de begane grond 
komt ca. 500 m2 aan commerciële func-
ties. Ga naar www.q-residences.nl. Voor 
nadere informatie kunt u contact opne-
men met: KROONENBERG GROEP; 
Olaf Nieuwenhuis 020  5 788 788

Seniorentennis in Sportcentrum VU   

U bent 60+, tennisliefhebber en u wilt 
met plezier de winter doorkomen? 
Dan kan vanaf vier november, wanneer 
Sportcentrum VU een speciaal tennis-
programma voor 60+ organiseert. Naast 
tennisplezier, mensen ontmoeten kunt u 
na afloop gezellig een kopje koffie of thee 
nuttigen in onze Hangout. Wanneer? 
Het tennisprogramma duurt 6 weken: 
van 4 november t/m 12 december. Adres:  
Uilenstede 100, 1183 AM Amstelveen.
www.sportcentrumvu.nl/sporten/bal-
sporten-amsterdam-seniorentennis-
amsterdam/

Sporten in de Buitenhof powered by 
Dynamo
Doe nu mee aan het volwassensportpro-
gramma (55+) in de Buitenhof powered 
by Dynamo. Iedereen kan meedoen aan 
negen verschillende sporten per week 
tot het einde van het jaar en dat voor 
maar € 10,- per maand. Instromen kan 
op ieder moment. Ziet u zichzelf al lek-
ker bewegen in één van deze sporten? 
Doe dan mee met een gratis proefles of 
schrijf u meteen in bij de receptie van 
Cordaan de Buitenhof. Voor mensen 
met een stadspas met een groene stip, 
wordt de contributie voorgoed vanuit 
het seniorensport fonds. Alle sporten 
zijn rolstoeltoegankelijk en de training 
wordt aangepast aan de groep. Ieder-
een kan meedoen op zijn of haar eigen 
niveau! Voor vragen kunt u altijd bellen 
naar Anouk Griffioen: 06 4935 6338. In 
het nieuwe jaar gaan wij door met dit 
programma. Hierover volgt later meer 
informatie. Kom langs en doe mee!

Hans Wamsteeker    

Cisca Griffioen

In opdracht van burgemeester Hal-
sema heeft hoogleraar  Planologie 
aan de Universiteit van Amsterdam 
Zef Hemel een toekomstvisie voor 
Amsterdam ontworpen.   

Iconen op Zuidas voor de toeristen? 
De visie gaat uit van een verminderde 
belasting van de binnenstad door toe-
risten door bij voorbeeld gebruik te 
maken van de grachten voor transport 
van afval en materialen, zodat het wa-
ter niet alleen voor de rondvaartboten  
is. Bovendien worden daardoor de 
kwetsbaar gebleken kades en brug-
gen ontzien. De rode loper loopt nu 
van het Centraal Station naar het 
Museumplein. Hemel stelt voor deze 
toeristische route te verlengen naar 
Zuidas. En ook rekening houdend 
met de bouw van het nieuwe Station 
Zuid toeristen die met de HSL of van 
Schiphol komen enige tijd vast te 
houden op Zuidas. 

In de visies voor Zuidas wordt deze 
wijk al jaren beschouwd als een twee-
de centrum voor Amsterdam. Tot nu 
toe is daar niet veel van terecht ge-
komen. Er zijn wel architectuurwan-
delingen om de glazen kantoorpalei-
zen te bezichtigen, maar er is niet een 
duidelijke trekpleister. Enkele jaren 
geleden hadden we nog Expo aan 
de Gustav Mahlerlaan, dat met fraaie 
tentoonstellingen veel bezoekers trok. 
Maar de organisatie kon het niet bol-
werken en nu is het een sportcentrum 
geworden. 

Ook de jarenlange pogingen en zelfs 
plannen om een museum te vesti-
gen op het gebied Beethoven hebben 
de haalbaarheidsonderzoeken niet 

overleefd. CIRCL werkt samen met 
Pakhuis de Zwijger, maar dat is niet 
voldoende voor de toeristenstromen. 
Tijden veranderen en de visie van He-
mel is gericht op de toekomst. In zijn 
plan komen er attracties naar Zuidas 
die Amsterdam nog niet of onvol-
doende heeft. Een van de plannen is 
een dependance van de Keukenhof. 
Dit jaar heeft de Keukenhof wegens 
teveel bezoekers de poorten af en toe 
moeten sluiten. Dus een overdekte 
Keukenhof die het hele jaar toegan-
kelijk is? De naam van het Amstelpark 
werd hierbij genoemd. 

Maar we hebben natuurlijk een prach-
tige Botanische tuin. En een Casino bij 
de RAI naast het congrescentrum? En 
de verwachting dat attracties uit de 
binnenstad zouden willen verhuizen 
of een dependance vestigen als er 

Leny Mulder, toen nog werkzaam 
vanuit het stadsdeelkantoor Zuid, 
heeft in de periode dat ze met mon-
teurs van Ymere meeliep in de wijk 
gezien dat er veel schrijnende toe-
standen zijn achter de deur van me-
nig woning in Buitenveldert. 

Veel hulpvragen blijven onzichtbaar. 
Het is Flora Bremer als stadsdeelbe-
stuurder een zorg om hieraan te wer-
ken. In Buitenveldert is de stichting 
Samen is Niet Alleen (SINA) actief. 
De stichting regelt dat studenten ver-
pleegkunde van de Hogeschool Hol-
land stage lopen bij oudere bewoners 
in Buitenveldert die een helpende 
hand, een maatje, goed kunnen ge-
bruiken. Dat is het project Zorgmaatje 
in de wijk.

Bij de huisbezoeken is door Leny veel 
eenzaamheid, mensen met fysieke 
beperkingen, mensen met toegan-
kelijkheidsproblemen, gesignaleerd. 
Mensen die niet om hulp vroegen. 
Verpleeghuizen zitten overvol en 
kampen structureel met een perso-
neelstekort. Steeds meer mensen 
moeten thuis verzorgd worden. Er 
moeten dus verpleegkundigen aan de 
slag. Thuis, wel te verstaan. 
Veel studenten verpleegkunde die in 
een verpleeghuis stage lopen worden 
meegezogen in de enorme werk-
druk door het gebrek aan personeel. 
Oude mensen zijn gewoon leuk en 

Door Zorgmaatje minder zorgen

het is mooi als er naar hen omgeke-
ken wordt. Waarom niet bij de men-
sen thuis stage lopen, dacht Leny. 
Hogeschool Holland heeft dat op-
gepakt en in 2018 ging dit van start. 
Het zijn studenten verpleegkundige 
maar ze worden zo opgeleid dat ze 
ook de sociale kant van dit werk goed 
in het oog hebben. Ze lopen twintig 
weken stage. Deze studenten willen 
‘doen’ (‘waar is de wond’?) maar hen 
wordt geleerd zich aan te passen aan 
de oudere en dus ook mee te scrab-
belen. Het gaat om geduldig zijn en 
luisteren. 

Aanmeldingen
Er komen nu aanmeldingen van-
uit de wijk, in samenspraak met de 
praktijkondersteuner ouderen van de 

huisarts of het programma Welzijn op 
Recept. Gekeken wordt wat er via de 
stage gedaan kan worden. Studenten 
hebben twee tot vier uur per week om 
bij de bewoner langs te gaan, afhan-
kelijk van de behoefte. Ook prima is 
een uurtje op stap gaan naar het park, 
een wandeling maken, een museum 
bezoeken, iets leuks doen. Er echt 
even uit zijn. Eerst wordt een intake 
gedaan bij de oudere thuis om ver-
trouwen te winnen. Eerst maar eens 
koffie drinken en goed kijken naar 
welke behoefte er is. Er wordt een zo 
goed mogelijke match tussen de ou-
dere en de student gezocht

Hulpvragen
De hulpvragen zijn heel uiteenlo-
pend. De situatie thuis kan veranderd 

een begin gemaakt is? Hierbij wordt 
bij voorbeeld gedacht aan Madame 
Tussauds. Op dit moment is er voor 
Amsterdammers, laat staan voor toe-
risten, nauwelijks een reden om naar 
Zuidas te gaan. De groene tuinen en 
parken in de omgeving zijn al opge-
nomen in onze groene wandeling. 
Velen hopen dat het nieuwe gebouw 
van de VU dat volgend jaar september 
eindelijk open gaat zal zorgen voor de 
noodzakelijke levendigheid in avon-
den en weekenden door de vestiging 
van Rialto en de verhuizing van het 
cultuurcentrum Griffioen uit Amstel-
veen. De verbouwing van het Station 
gaat nog wel een flink aantal jaren du-
ren. Hotels zijn er wel genoeg. Maar 
om toeristen te trekken zijn echte ico-
nen nodig. Of de plannen van Hemel 
daartoe toereikend zijn zal de toe-
komst moeten leren. 

zijn doordat de partner dementerend 
is en in een verpleeghuis opgenomen 
wordt. Mensen hebben hun partner 
verloren. Ook mensen die met geeste-
lijke gezondheidsproblemen kampen. 
Mobiliteitsproblemen die soms tot 
grote eenzaamheid lijden. Bij veel ou-
deren is het sociale netwerk beperkt.
Met hulp van de student wordt ge-
keken hoe dat versterkt kan worden. 
Samen op stap gaan of het Huis van 
de Wijk bezoeken. Het leuke voor ou-
deren is dat ze nu in de rol komen van 
de oudere die de jongere wat te vertel-
len en te leren heeft. Buren van deze 
ouderen laten merken dat ze het fijn 
vinden dat de student langs gaat. Ze 
hebben zelf geen tijd en de familie van 
de oudere woont ver weg. De kinde-
ren zijn druk met de eigen baan. Er is 
ook schroom om de kinderen om hulp 
te vragen. Het is soms makkelijker je 
verhaal te doen bij een onbekende.

U maakt zich zorgen?
Nu Buitenveldert weet dat Zorgmaatje 
bestaat kan dit groeien. Als u zich 
zorgen maakt over uw buurvrouw of 
buurman kunt u contact opnemen 
met Joreen Klontje of Karen Steur 
van Stichting Samen is Niet Alleen 
(SINA). Gewoon mailen of bellen. 

Joreen Klontje   
joreen@stichtingsina.nl  
06 4105 7431   
 
Karen Steur
karen@stichtingsina.nl 
06 3962 9692

SENIOREN TENNIS
6 LESSEN, START 4 NOVEMBER a.s.
“SPORTEN IS NIET ALLEEN GEZOND, 
MAAR OOK NOG EENS GEZELLIG”
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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:

15 november: 
Nacht van de 
Bijbel 

Op zaterdag 15 november 2019 vindt 
in de Thomaskerk de Nacht van de 
Bijbel plaats. De bijbel is het Boek 
der boeken. Alles zit erin: het profe-
tisch protest, het zoete minnedicht, 
het gelaten cynisme en de dankbaar-
heid voor het bestaan. Wat vinden 
moderne schrijvers er eigenlijk van? 
Met welk genre van de bijbel voelen 
zij zich verwant? Of ergeren zij zich 
er juist aan? Ontdek de verwantschap 
van oude en nieuwe verhalen tijdens 
deze literaire avond. Literaire gasten: 
Vonne van der Meer, Jamal Ouariachi, 
Arie Storm en Anke Kranendonk
Thomastheater
Pr. Irenestraat 36, Amsterdam
19.30-23.00 Toegang 10 euro
Meer info en kaarten via thomasopen.nl

ThomasOpen Lunchconcerten
5 november, Frank Bridge piano-
kwartet, Jacob Plooij,viool; Örsze 
Adam, altviool; Florien Hamer, cello; 
Hans van Beelen, piano.
19 november, Jasper Iturrospe, gitaar 
De concerten beginnen om 12.30 uur 
en duren een half uur, de toegang is 
gratis. Meer info: www.thomasopen.nl

ThomasThee
Op de woensdagen 13 en 27 novem-
ber bent u van 15.00 – 16.30 uur van 
harte uitgenodigd in de hal van de 
kerk. Onder het genot van thee met 
wat lekkers is er alle tijd voor ontmoe-
ting en contact. Opgeven is niet nodig 
en de toegang is gratis.
www.thomaskerk.nl

Programma v/d 
Kerken

Thomaskerk 
Prinses Irenestraat 36, telefoon 673 81 71
www.thomaskerk.nl
Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur
  3 november -  Ds. E.J. de Wijer, uitvoering van 
cantate “Ich geh und suche mit Verlangen” m.m.v. 
Petra Stoute, sopraan; Bert van de Wetering, bas 
en Ensemble Giardino Musicale
10 november -  Ds. E.J. de Wijer
17 november -  Ds. R.J. van Zwieten, boekentafel 
24 november -  Ds. E.J. de Wijer, 
Eeuwigheidszondag, m.m.v. Elma Dekker, sopraan

Brand een lichtje met Allerzielen
Op zaterdag 2 november is het Allerzielen. Op die 
dag denken we aan dierbaren die gestorven zijn. 
Van 16.00 tot 19.00 bieden we u en jou graag de 
gelegenheid om in onze stiltekapel een lichtje aan 
te steken voor iemand die u mist. Als u wilt is er 
gelegenheid om met iemand te praten.
Meer info: www.thomasopen.nl

Pelgrimskerk 
Van Boshuizenstraat 560 
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu
Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur                                                                                                   
03-11 - Ds. J.J.A. Doolaard   
10-11 - Mw. drs. P.J. Versteeg
17-11 - Ds. J. Meinders
24-11 - Ds. H.U. de Vries
Elke vrijdag van 16.30 - 18.00 uur Kannen en 
Kruiken. Eerste vrijdag van de maand: maaltijd
 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. 
01-11  -  Pastoresteam RK Amstelland, 
Allerheiligen, 10.30 uur                                       
02-11  -  Pastor Ph. Kint, Allerzielen, 19.30 uur         
03-11  -  Pastor A.Koot 
10-11  -  Pastor E. Brussee 
17-11  -  Pastor A. Koot   
24-11  -  Pastor A. Bakker                         
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). 

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.
Vrijdag 1 november  -  Concert Pauluskoor 
Amstelveen, met o.a. The Armed Man van Sir Karl 
Jenkins en het Gloria van Francis Poulenc. Aanvang 
20.15 uur. Kaartverkoop á € 30,- per stuk via 
www.pauluskoor.nl        
Zaterdag 2 november  -  Allerzielenviering m.m.v. 
het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum.
Aanvang 19.00 uur. 
Zondag 3 november -  Allerzielenviering en 
aansluitend zegenen van de graven op R.K. 
Begraafplaats Buitenveldert.
Aanvang 15.30 uur.

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. 
Viering Allerzielen
Op zondag 3 november, 12.00-13.00 uur richten 
we ons met muziek en poëzie op de wereld van 
de gestorvenen. Er is gelegenheid een kaars te 
ontsteken voor een geliefde overledene.

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 crèche en 
kinderdienst. Om de week is er ook een tiener-
groep! Ná de dienst drinken we graag een kopje 
koffie of thee met je!
3 november: Harry Zijlstra
10 november:  Harry Zijlstra 
17 november:  Harry Zijlstra
17 november:  Tomas Sagstrom

de  
Algemene Hulpdienst Buitenveldert  

nodigt u uit : 
 

 
LIEVER LANGER THUISBEURS 

 11 NOVEMBER 2019 

 
 

U kunt tussen 14.00 en 16.00 uur binnen komen lopen 
op onze gezellige beurs/markt  

met gratis hapje en drankje, waar de bewoners nu in 
4 ruimtes  informatie kunnen vergaren bij diverse 
leveranciers en organisaties die het de bewoners 

gemakkelijker kunnen maken om zo lang mogelijk 
zelfstandig, of met een beetje hulp, thuis te blijven 

wonen. 

 

Voor informatie:  
ALGEMENE HULPDIENST BUITENVELDERT 

020-6447113 

Email: coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl 

www.hulpdienstbuitenveldert.nl 

 
 

 WAAR ? 
 Huis van de Wijk 

Buitenveldert 
 

A.J.Ernststraat 112 
 

Maandag  
11 november 

Inloop mogelijk tussen 
14.00 en 16.00 uur 

deelnemende organisaties: 
ABNAMRO seniorencoach 
Alzheimer Trefpunt / AOC 
Amstelring ledenservice, 
kapper en pedicure aan huis 
i.s.m. Maaltijd aan huis 
Bartimeus, oogzorg  
Buurtzorg 
BUUV 
Cordaan / Vegro zorgwinkel  
Dynamo / Sportfonds 
Ergotherapie/Fysio/Geriatrie 
GGD, project “Doortrappen” 
Herfstzorg 
Home Instead  
Oorwerk 
Oudervriendelijk Buitenveldert 
Politie Wijkagent 
Puur Zuid / mantelzorgcoach 
Seniorenzorg Lotus 
Simphone, seniorentelefoon 
Sociaal loket / Veilig Thuis 
Stichting Ambulancewens 
Sticht. Samen Is Niet Alleen 
Vahlkamp, alarmering 
VCA 
WOCB 
Woongroep Ouderen Bvlt 
 

 

       

 

 

 

Programma de Buitenhof
dag  tijd plaats activiteit bijzonderheden  
Maandag 4 14.00 – 15.00 brugplein  Lezing van Gogh  Gratis 
Vrijdag 8 15.30 – 16.30   T Vermaeck  Marilyn Monroe show Gratis 

Maandag 11  14.15 – 15.15  t’ Vermaeck  Jazz concert  Gratis 
Dinsdag 12 10.30 – 12.00 Brugplein Gouden Koffie ochtend  Gratis 
Vrijdag 15 15.00 – 16.30 Grand café Vrijdag middag borrel met 

DJ Han 
Eerste snackje van het huis 

Dinsdag 19 14.00 – 15.30  T’ Vermaeck  Bingo  1 plankje € 3, 2 plankjes € 5 , 
3 plankjes  € 7  

Donderdag 21 15.00 – 16.30  T’Vermaeck  Film  Gratis 
Vrijdag 22 15.00 – 16.30 Grand café Vrijdag middag borrel Eerste snackje van het huis 
Vrijdag 29 15.00 – 16.30 Grand café Vrijdag middag borrel Eerste snackje van het Huis  
Zaterdag 30 15.15 – 16.30  Grand Café Live Muziek : Lynn 

Mancel 
Gratis 

 

De Buitenhof
Aanmelden voor de activiteiten kan 
telefonisch en via de e-mail.  
Adres: Nieuw Herlaer 2 , 1083 BD 
te Amsterdam, 020-5044000, email:
receptiebhf@cordaan.nl

Vervoer nodig?
Neem dan contact op met Hulp-
dienst Buitenveldert. 

Telefonisch bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag 9.30 – 12.30  
TEL: 020-6444044

Vindt u samen zijn leuker dan 
alleen?
Onder het genot van een vers kop 
koffie het nieuws bespreken, deelne-
men aan verschillende activiteiten en 
gezamenlijk lunchen. 
Zo kan een dag in de Buitenhof eruit 
zien!

Woont u in de wijk en zou u meer 
informatie willen? Bel dan gerust 
naar 06-5064 8439.

De koffie staat voor u klaar!
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Bewegingstheatergroep Buiten de 
Perken, voor het grootste deel be-
staande uit spelers met hersenlet-
sel, onder leiding van theatermaker 
Luc Boyer debuteerde in 2016 met 
de voorstelling Kopdrift & Hart-
scheur.

In 2017 volgde Oogplooi & Mond-
wenk, wederom voor uitverkochte 
zalen. Na een jaar pauze is op vrijdag 
8 en zaterdag 9 november de nieuwe 
voorstelling, O, die zee, eenmalig te 
zien in het Huis van de Wijk in Bui-
tenveldert in Amsterdam.

De voorstelling is te zien op vrijdag 8 
november om 20:30 en op zaterdag 
9 november om 14:00 uur. 

Een vrouw en een man leven samen 
in een huis, maar zijn het contact met 
elkaar verloren. Ze zijn door zeeën 
omsloten en gescheiden door een zee 
van onbegrip. Ze leven met elkaar, 
maar langs elkaar heen door diep ge-
mis en het grote vergeten. 
O, die zee is de derde voorstelling 
van Bewegingstheatergroep Buiten de 
Perken. 

Locatie: theaterzaal Huis van de Wijk 
Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 
Amsterdam.
Kaarten: 5,-. Kaartverkoop aan de 
deur vanaf een half uur voor de voor-
stelling
Vooraf reserveren: fay@fayst.nl.
Spel: Brigitte Defaix (gastrol), Wan-
dana Jiawan, Ffrench Quinten Siem 
en Gerrit de Vries 
Concept: Luc Boyer. Regie: Luc en 

Voorstelling: O, die zee

Fay Boyer. Productie: Fay Boyer en 
Marjolein Palthe. Techniek: Peter van 
Assen.

Bewegingstheatergroep Buiten de 
Perken is ook te vinden op Facebook: 
www.facebook.com/buitendeperken

Vrijwilliger
Plus
Kom jij als VrijwilligerPlus het 
verschil maken?

De bewoners van woonzorgcentrum 
De Buitenhof kunnen jouw aandacht 
goed gebruiken. 

Als VrijwilligerPlus ben je maatje 
van een bewoner die veel zorg no-
dig heeft. Bijvoorbeeld iemand met 
dementie of een lichamelijke beper-
king. Je komt een paar uur per week 
op bezoek om hem of haar gezel-
schap te houden en aandacht te ge-
ven. 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-contact. Het 
doel is om meer kwaliteit van leven te 
bieden aan de bewoners van Hof van 
Sloten. En tegelijk maak jij de taken 
van de mantelzorgers en het perso-
neel een stukje minder zwaar. 

Voordat je van start gaat, krijg je een 
gedegen training. De eerstvolgende 
training is op zaterdag 2 november 
van 10:00 tot 16:00 uur. Locatie Zwa-
nenburgwal 206, Amsterdam. 
Wij zorgen voor goede begeleiding en 
een onkostenvergoeding.

Wil je meer weten? Of wil je je aan-
melden? 
Neem dan nu contact op met Markant 
via info@markant.org van Markant of 
bel: 020 886 88 00.
www.markant.org/kom-jij-als-vrij-
willigerplus-het-verschil-maken/

KORTAF
Verhalen in het Menno

Op dinsdag 19 november lezen schrij-
vers uit de wijk voor uit eigen werk. U 
kunt in het restaurant op de begane 
grond van het Menno (Noordholland-
straat 17-A) luisteren naar korte verha-
len en gedichten. De schrijvers van het 
Literair Café Buitenveldert schrijven over 
verschillende onderwerpen, van humo-
ristisch tot spannend en alles ertussen 
in en lezen regelmatig op verschillende 
locaties en gelegenheden voor. Aan-
vang om 14.00 uur, einde om ongeveer 
15.00 uur. De toegang is gratis en voor 
iedereen.

Toekomstmuziek  

Toekomstmuziek, dé serie voor klas-
sieke muziek bij het Huis van de Wijk.
Russische Muziekvrienden, Patri-
cia Verhagen, piano, Rachmaninoff, 
Medtner, Shostakovich en Weinberg.
PATRICIA VERHAGEN speelt al vanaf 
haar 9e piano en studeerde onder meer 
bij Willem Brons, die in augustus nog 
onze muzikale gastheer was.  Op 10 no-
vember toont zij haar veelzijdigheid met 
muziek van Russische bodem. Naast 
werk van bekende componisten als 
Rachmaninoff  en Shostakovitch laat ze 
een Sonata horen van hun tijdgenoot en 
vriend Medtner, die eerder een roman-
tische dan een impressionistische inslag 
had. Hoogtepunt van het recital is de 
Sonata nr. 8 van Weinberg, die onder di-
verse akelige regimes moest werken. U 
krijgt een korte film te zien die een tref-
fende indruk van zijn leven geeft. U kunt 
op 10 november vanaf 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. 
Onze huisgemaakte soep blijft voor de 
liefhebbers op het programma staan, 
voor slechts € 2,50. Meer informatie via 
020 644 99 36 of op www.hvdwbuiten-
veldert.nl

Klaas Fopma

Op  zondag  3  november  van 14.00 - 
16.30 uur een optreden van Klaas Fopma. 
Bekende Nederlands-, Frans- en Engels-
talige muziek uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70. 
U kiest uw muziekkeuze uit de menu-
kaart. Entree: gratis. Info: 020-644 99 36,  
www.hvdwbuitenveldert.nl.

 in Buitenveldert

alles over de techniek leerde.
Voor de analoge fotografie moesten de 
fotorolletjes natuurlijk ontwikkeld en 
afgedrukt worden en daarvoor had hij 
zijn eigen doka (donkere kamer) thuis, 
waar hij naar hartenlust kon experi-
menteren. Lachend vertelt Eric dat hij 
bij toeval eens een leeg, maar niet ge-
heel brandschoon glazen potje Chicken 
Tonight had gebruikt voor het ontwik-
kelen van een fotorolletje, waardoor 

een uniek effect ontstond op de af-
drukken van de foto’s.

Digitaal
Pas 5 jaar geleden stapte hij dan toch 
over op digitale fotografie. Om goede 
foto’s te maken van kleine of grote 
onderwerpen zijn de voorbereidingen 
zeker niet minder dan voor analoge 
fotografie. Al doende en experimente-
rende ontdekt hij steeds nieuwe din-

Door een herfstig Buitenveldert wan-
del ik naar het huis van fotograaf Eric 
Bolhoven. Misschien dat u hem wel 
eens op een zondag op Zuidas bezig 
hebt gezien met het fotograferen van 
de modellen voor één van zijn pro-
jecten. Desnoods gaat hij midden op 
straat zitten voor de juiste hoek voor 
zijn foto. Hij houdt zich bezig met 
portretfotografie, fashion shoots, land-
schappen en cosplay & fantasy (mensen 
verkleden zich prachtig in zelfontwor-
pen en vervaardigde themakostuums 
bij speciale evenementen).

Analoog 
Oorspronkelijk ging de voorkeur van 
Eric al uit naar het werken in beeld, 
dit door middel van tekenen en schil-
deren, waar hij als kind al erg goed in 
was. Pas veel later, toen hij een rela-
tie kreeg, begon hij te fotograferen, 
destijds nog met een toestel met een 
fotorolletje erin (analoog). Toen er een 
baby geboren werd raakte de fotogra-
fie tijdelijk op de achtergrond, maar 
na enige tijd schreef hij zich in voor 
de Fotoacademie. De opleiding was 
helaas niet in te passen in zijn drukke 
leven, daarom nam Eric privélessen bij 
Ruud de Jong, één van de docenten 
van de academie, bij wie hij op maat 

Gerdi Wind gen. Hij werkt in kleur en zwart/wit. 
Vaak fotografeert Eric op een locatie 
met een specifieke architectuur, zoals 
Zuidas, Piet Heinkade of Sloterdijk. 
Eric doet ook inspiratie op tijdens en 
door het werken met het model. Stu-
diowerk doet hij thuis, daar gebruikt 
hij de woonkamer, waar hij lampen 
en reflectieschermen neerzet en de 
ramen blindeert. De attributen die hij 
voor speciale shoots gebruikt maakt 
hij zelf (bijv. met lampen achter uitge-
sneden karton ontstaat een nachtelijk 
gebouw). Van deze shoots legt hij een 
archief aan in de vorm van een gedrukt 
klein fotoboek. Een fotoboek om uit te 
geven is in voorbereiding. Regelmatig 
werkt Eric in opdracht, maar voorna-
melijk volgens ideeën die hij uitwerkt. 

Expositie
Al diverse keren was een tentoonstel-
ling van zijn werk te zien. Op dit mo-
ment werkt hij aan het samenstellen 
van een expositie met opnames die hij 
in samenwerking met zes kunstenaars 
van Kunstgroep Buitenveldert op Zui-
das maakte. Het is voor hem een uit-
daging om te ontdekken wat er na de 
gezamenlijke voorbereidingen spon-
taan op de locatie gebeurt en hoe je de 
verschillende modellen en thema’s bij 
elkaar brengt tot een samenhangend 
geheel. Werk van Eric kunt u zien op 
Instagram en Facebook. 
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A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

Eric Bolhoven

Leden van het Literair Café Buitenveldert



 

 

 

 

AGENDA NOVEMBER
 

Maandag
Burenlunch op 4 november 
12.00-14.00 uur. Kosten € 4. Aanmelden t/m vrijdag 1 november op 

020-644 99 36. Info: info@hvdwbuitenveldert.nl. 

UITGELICHT 

 
Liever Lang Thuisbeurs op 11 november 
14.00-16.00 uur. Gezellige beurs/markt met gratis hapje en drankje, 

voor informatie van diverse leveranciers en organisaties om zo lang 

thuis te blijven wonen. Zie advertentie elders in de wijkkrant.

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

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 18 november 
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: 020-6449936 of c.lantinga@

hvdwbuitenveldert.nl. Kosten: € 2,- per keer incl. materiaal en koffie/thee.

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 Lessen   
15.30 – 17.00 uur. Info en aanmelden bij justinakiss@icloud.com,  

tel. 020-6735654.

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

jobodywork@hotmail.com.

 
Dinsdag     

Karins Eetcafé op 12 november 
17.30 -19.30 uur. Entree € 8,00. Karin serveert met haar team een 

heerlijk driegangenmenu: vers, gezond en met liefde bereid. Info: 

info@hvdwbuitenveldert.nl, aanmelden: 020-644 99 36.

Juridisch spreekuur op 12 november 
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.

Sjoelen en spelletjes op 12 en 26 november 
In kleine teams en gezellige sfeer. 14.00 - 17.00 uur. Entree: € 2,50 per 

keer incl. koffie/thee. Info: 020 – 644 99 36, info@hvdwbuitenveldert.nl.

Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid op   
12 en 26 november 
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com, 

homogroep.blogspot.nl

Grand Stand Classickoor op 12 en 26 november 
20.00 - 22.00 uur. Info: www.stichtinggrandstand.nl.

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 55+ vrouwen 
10.00-11.00 uur. Vaste groep. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 

06, anjatimmerm@gmail.com. Info: harpklanken@outlook.com of tel. 

06-44079906.

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     
20.00-22.00 uur. Info: Jany van Leeuwaarde via 06-17 69 43 18  

of mail naar janyjohn@hotmail.com.

 

Woensdag  

Culturele Uitgaansclub op 6 november 
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 november 
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 13 en 27 november 
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.

Inloop ‘De Buurvrouw’ 
11.00 – 16.00 uur. Gezelligheid, ondersteuning en informatie. On-

gedwongen samenzijn voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht 

leeftijd. Lunchen tegen een kleine vergoeding na opgave bij ‘De 

Buurvrouw’. Info: gastvrouw Nel tel. 020-5416174 of Carla/Pauline op 

tel. 020-6449936 of mail dagbestedingvreugdehof@amstelring.nl of 

c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl.

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

jobodywork@hotmail.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.

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. 

Ukelele- & gitaarles  
18.00-21.00 uur. Les van 45 min. Info: Ron Riedijk via  

rriedijk@hotmail.com of 020-6449936.

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
Inloop ‘De Buurvrouw’   
11.00 – 16.00 uur. Gezelligheid, ondersteuning en informatie. On-

gedwongen samenzijn voor alle bewoners uit Buitenveldert ongeacht 

leeftijd. Lunchen tegen een kleine vergoeding na opgave bij ‘De 

Buurvrouw’. Info: gastvrouw Nel tel. 020-5416174 of Carla/Pauline op 

tel. 020-6449936 of mail dagbestedingvreugdehof@amstelring.nl of 

c.lantinga@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 06-44079906, anjatimmerm@

gmail.com. Info: harpklanken@outlook.com of tel. 06-44079906.

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

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, zondag 12.00-17.00 uur. Receptie: 020-64 22 835. 

Zaalverhuur: 020-8915272.

Kantoor WOCB:  020-64 49 936, info@hvdwbuitenvel-

dert.nl, www.hvdwbuitenveldert.nl. Openingstijden: maan-

dag 9.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur. 



 

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 / Nederlands voor Italianen  

16.30-17.30 Italiaans op laag tempo. 17.30-18.30 Nederlands voor 

Italianen A1. 18.45-19.45 Italiaans voor beginners. 20.00 - 21.00 Neder-

lands voor Italianen A2. Bel als je later wilt aansluiten. Kosten: € 20,- per 

maand. Info en aanmelden: clara.italiaanseles@hotmail.com, tel./what-

sapp: 06-29042821, of info@hvdwbuitenveldert.nl, tel. 020-6449936.

Zenmeditatie 

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

06-40737471 of www.zenbuitenveldert.com.

Vrijdag  

UITGELICHT  
Voorstelling ‘O, die zee’ op 8 november 
Door Bewegingstheatergroep Buiten de Perken. Aanvang 20:30 

uur. Kaarten 5,-. Kaartverkoop aan de deur vanaf een half uur voor 

de voorstelling. Vooraf reserveren: fay@fayst.nl.

Bingo op 1 november 

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 november 

10.30 - 11.30 uur. Aanmelden: minilectores@outlook.com.  

Info: Leticia tel: 06-46 331 550 of Carla Lantinga:  

tel. 020 – 644 99 36.

UIT in Buitenveldert: Dans & Diner met: Pako en Caren 

op 8 november 

Muziek vanaf 16.00 uur, diner vanaf 18.00 uur. Muziek gratis,  

reserveren voor diner € 8,00 op 020 - 644 99 36.  

Info: info@hvdwbuitenveldert.nl.

UIT in Buitenveldert: Dans & Diner met Peter Marnier    

op 29 november 

Muziek vanaf 16.00 uur, diner vanaf 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.

Franse conversatie   

10.00-11.00 uur. Info en aanmelden bij Agnès Franklin: 

a.sauryfranklin@hetnet.nl, of tel. 06 23 36 75 15.

Het Palet, Aquarel en Gouache   

10.30 – 12.30 uur. Info Barbara J. de Vries, tel. 06-26012792, 

basiajedska@gmail.com.

Bridge-inloop   

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

Per paar aanmelden.

Zangkamer 

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

Info: 06 26 63 52 36.

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

 

UITGELICHT  
Voorstelling ‘O, die zee’ op 9 november 
Door Bewegingstheatergroep Buiten de Perken. Aanvang 14:00 

uur. Kaarten 5,-. Kaartverkoop aan de deur vanaf een half uur voor 

de voorstelling. Vooraf reserveren: fay@fayst.nl.

Het Repair Café Buitenveldert op 9 november 
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

UITGELICHT  
Jeugdcircus Acrobatico op 3 november 
14.00 uur - 16.00 uur. Kaarten: €7,50. Reserveren via c.lantinga@

hvdwbuitenveldert.nl of 020- 6449936.

Sunday Sounds Klaas Fopma op 3 november 
14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis. Bekende Nederlands-, Frans- en 

Engelstalige muziek uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70. U kiest uw muziek-

keuze uit de menukaart. Info: 020-644 99 36,  

www.hvdwbuitenveldert.nl.

Toekomstmuziek met Patricia Verhagen op 10 november 
Dé serie voor klassieke muziek. Met muziek van Russische bodem, 

en een korte film. 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.

UITGELICHT  

Movie Time! met film ‘Green Book’ op 10 november 
Op zondag fijn een filmpje pakken in het Huis van de Wijk Buiten-

veldert. Het witte doek neemt u even mee naar een andere wereld. 

Voorafgaand serveren we een heerlijke versgebakken pannenkoek. 

Wanneer pianist Don Shirley (Mahershala Ali) in 1962 op zoek is 

naar een lijfwacht voor zijn tournee door het zuiden van Amerika, 

komt hij in contact met Tony Lip (Viggo Mortensen), een Italiaans-

Amerikaanse uitsmijter die graag wat wil bijverdienen. Samen 

reizen ze door de zuidelijke staten van Amerika, geholpen door 

reisgids The Green Book, die hen informeert over plekken waar 

Afro-Amerikanen welkom en veilig zijn. Tijdens hun reis worden zij 

geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden, gevaar en 

racisme. Aanvang: 12.30 uur serveren pannenkoek; 13.30–15.30 

filmvertoning. Entree: € 5,00, inclusief pannenkoek, film en con-

sumptie; € 4,00, inclusief film en consumptie. Info: 020 - 644 99 

36, www.hvdwbuitenveldert.nl.

Sunday Sounds met Mark Enthoven op 17 november 

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. 

UITGELICHT 

 
Rommelmarkt op 24 november 
Snuffelen tussen tweedehands spullen voor een klein prijsje kan in 

het Huis van de Wijk Buitenveldert. Op zondag 24 november van 

12.00 tot 16.00 uur is hier een gezellige rommelmarkt. Koffie en 

thee is 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. Plaats: Huis van de Wijk Buitenvel-

dert, A.J. Ernststraat 112, tegenover het Gelderlandplein.

 

 

Sunday Sounds met Mainstream Combo op 24 november 

Jazzy optreden met songs uit het American Song Book.  

Bezetting: tenorsax, trompet/bugel, piano, drums, bas en zang. Aan-

vang: 14.00 uur. Toegang: gratis. Info: 020–644 99 36 of 

info@hvdwbuitenveldert.nl.

DAGELIJKS  
Computer/tablet/Ipad/mobiele telefoon lessen 
Op alle werkdagen. € 5,00 per les. Info: 020-6449936 of mail: 

digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

Expositie ‘Voor elkaar’ tot 28 november  
Drie net afgestudeerde kunstenaars hebben één ding gemeen: ze 

zoeken met hun werk de verbinding. Joy Overweg, Anouk Kleijn en 

Yara de Graaf laten zien welke rol kunst in hun leven speelt en hoe ze 

het contact met hun publiek aangaan. 

A. J. Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam

 

      - 15:00 uur

           Kunstenaars 
      Yara de Graaf
        Anouk Kleijn
          Joy Overweg

Expos i t i e
Voor elkaar

Zondag 27 oktober 

27 okt.  t/m 28 nov.  
 Opening: 
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medisch pedicure en voetreflexoloogKoen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT Amstelveen,  tel.: 020 - 66 101 97 

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

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

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

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. 

De uitjes in november op een rij:

Maandag 11 november: Frans Hals 
museum en Grote Markt, Haarlem
Voor wie kunst wil snuiven, een be-
zoekje aan de nieuwe aanwinsten 
van het museum, werken van Jaco-
bus van Looy; voor wie Haarlem wil 
proeven is er de maandagmarkt rond 
de Grote Bavo. Toegang: € 16,00; Mu-
seumkaart, Vrienden en BankGiro 
Loterij VIP-KAART: € 0,00

Op stap met de Minibus

Op stap met de Groengrijsbus

Vrijdag 22 november: 
Nieuwe Kerk, Amsterdam,  
Suriname tentoonstelling 
De Grote Suriname-tentoonstelling 
brengt het meeslepende epos van het 
land en zijn bewoners met zeer ver-
schillende achtergronden. Dit grootse 
verhaal, door Surinamers zelf verteld, 
bestrijkt de hele cultuurgeschiedenis.
Toegang: € 18,=; Stadspas blauw  
€ 14,40; Museumkaart € 2,50; Stadspas 
groen € 1,=; I amsterdam City Card, 
BankGiro Loterij VIP-KAART, Vrien-
den van De Nieuwe Kerk: gratis

Dinsdag 26 november: 
Singermuseum, Laren, 
Weer & Wind in kunst en poëzie
Een heerlijke tentoonstelling die de 
bezoeker aan de hand van thema’s 
als ‘Storm en regen’, ‘Koud en guur, 
sneeuw en ijs’ en ‘Het weer vandaag’ 
door vier eeuwen verbeelding leidt 
van veelal extreem weer. Toegang:  
€ 17,=; Museumkaart gratis

Terug van weg geweest: 
de “Buitenveldert-expres” 
We vingen veel geluiden op dat be-
woners de bus voor Buitenveldenaren 
misten, hoe leuk de uitstapjes met 
heel Zuid ook zijn. Je kent elkaar van 
gezicht en dat maakt een dagje weg 
nog leuker. Vandaar dat we elke 3 
maanden weer met een eigen bus op 
pad gaan. Thea, Betty en Pauline zijn 
uw gastvrouwen.

Lezing: ‘De Zijderoute’ door 
Monique Groeneveld
De Zijderoute is de eeuwenoude 
handsroute die China en Europa met 
elkaar verbond. De meer dan 11.000 ki-
lometer lange weg ging door Centraal 
Aziatische landen als Oezbekistan en 
door Iran en Irak. Handelsreizigers als 
Marco Polo haalden handelswaar, en 
niet alleen zijde vanuit China naar Eu-
ropa. Het was onderdeel van het Mon-
goolse wereldrijk van Genghis Khan. In 
de 19e eeuw wordt het, het toneel van 
de ontdekkingsreizigers op zoek naar 
onbekende oase-culturen. En ook nu 
staat de Zijderoute weer volop in de 
belangstelling met het nieuwe Chinese 
project One belt One road. Genoeg 

aanleiding om nader kennis te maken 
met deze avontuurlijke reisroute en 
een tipje van de sluier op te lichten.

Datum: donderdag 7 november 2019, 
11.00 uur
Toegang: normaal €5,00, met OBA-
pas gratis
Locatie: OBA Buitenveldert, Willem 
van Weldammelaan 5,  1082 LT,  Am-
sterdam

advertentie

Vrijdag 29 november: 
Tuincentrum De Boet, Hoogwoud
Met de naderende feestdagen is een 
dagje uit naar Tuincentrum De Boet 
een heerlijke manier om inspiratie op 
te doen voor Kerst en Oud & Nieuw. 

Prijs: € 17,50, inclusief lunch in het 
Tuincafé.
Verzamelen: 09.30 uur met een gratis 
kopje koffie in het café van het Huis 
van de Wijk Buitenveldert, A. J. Ernst-
straat 112.
Vertrek: om 10.00 uur, terugkeer rond 
16.30 uur.

Voor meer informatie en boeken: 
Pauline Kolsteeg, dinsdag en donder-
dag aanwezig op 020 644 99 36. Vra-
gen over rolstoelen, rollators, vervoer 
naar het opstappunt? Zij kan u daarbij 
helpen!

Jeugdcircus Acrobatico op 3 november

De circustheatershows van Acrobatico 
zijn zeer afwisselend door de diver-
siteit in circusdisciplines en indruk-
wekkend door de creativiteit en de 
kwaliteit van de acts. Verpakt in een 
originele show met mooie muziek en 
prachtige kostuums is een voorstel-
ling van Acrobatico altijd één groot 
feest…!

Op zondag 3 november kunt u genie-
ten van de magische circustheater-
show ‘Foresta Magica’.

Als je héél stilletjes het Magische 
Woud binnenstapt, dan zie je ze: de 
Boswezens. Krioelende Kevers, sier-
lijke Hoepelelfjes op de grond en in de 
lucht, Kwibbels die op paddestoelen 
dansen. Zie jij wat anderen niet zien? 
Zoals één van die geheimzinnige 
blauwe Waternimfen. Of de Vuur-
vliegjes die razendsnel de hoogte in 
verdwijnen?
Maar pas op! De Rollende Trol met 
haar Flitstoverbal en haar langbenige 

Bosmonsters zorgen voor gevaar! Ze 
hebben al een klein meisje gesto-
len...... Zou de boswachter op zijn su-
perfiets haar nog kunnen redden?
Kom het beleven in Acrobatico’s cir-
cusspektakel: Foresta Magica!

Datum: zondag 3 november

Tijd: 14.00 uur - 16.00 uur
Locatie: 
Huis van de wijk Buitenveldert
Adres: A.J. Ernststraat 112 Amster-
dam 
Kaarten: €7,50
Reserveren: 
via c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl 


