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zORGSPECIAL

Gelukkig

Met veel moeite ben ik hier gekomen en 

ga niet meer weg. Zeker niet na de ontbe-

ringen die ik heb moeten doorstaan. 

Voor de overtocht van Libië naar Italië 

moest ik zo’n duizend dollar neerleg-

gen. Dan zit je met krijsende kinderen 

en vrouwen hutjemutje op elkaar in een 

lekke rubberboot. Die duizend dollar is 

goedkoop begreep ik later van anderen. 

Vanuit Turkije kost het wel zesduizend 

dollar en zit je twaalf dagen in zo’n va-

rend kerkhof. Daar moet je toch niet aan 

denken, de vijftien uur dat ik in die schuit 

zat hebben mij toch al gauw een paar jaar 

van mijn leven gekost. Natuurlijk zinkt 

het kreng in het zicht van de haven. Ge-

lukkig werden wij opgepikt door een red-

dingsboot die in de omgeving rondvoer. 

De vrouw naast mij verdronk met haar 

kind. Ik zag ze gaan, ik kon mij geluk-

kig vastklampen aan een reddingsboei en 

ontkwam aan de verdrinkingsdood. 

Wij voeren wekenlang over zee voordat 

we ergens aan land konden. Het voed-

sel en water raakten op. Gelukkig wist 

ik altijd nog wel iets te ritselen. Vanuit 

Spanje ben ik gaan liften naar het noor-

den naar Nederland. Daar geven ze je 

geld en een huis, dus daar moet je zijn. 

Helaas toen ik in Nederland aankwam 

stopten ze me in een soort van inrich-

ting met veel andere vluchtelingen. Ge-

lukkig kwam ik wel aan mijn gerief tot-

dat mij werd verteld dat ik terug moest 

naar mijn land.

Gelukkig ben ik toen ontsnapt naar de 

hoofdstad. Daar kraak ik met medestan-

ders leegstaande panden. Gelukkig zijn 

ze in de hoofdstad gek en kunnen wij 

onze gang blijven gaan. We hoeven zelfs 

niet meer te kraken maar worden onder-

gebracht. Ik ga naar Buitenveldert en 

krijg onderdak, geld en eten, maar moet 

werken aan mijn terugkeer. Haha, mij 

krijgen ze niet meer weg.

     
Julius

COLUMN

Tijdens het feestelijke kunstcafé, 
dat door Kunstgroep Buitenveldert 
wordt georganiseerd op woensdag 
11 september, wordt de winnaar 
van de schrijfwedstrijd van 2019 
bekend gemaakt.

De genomineerden lezen hun in-
gezonden verhaal voor, waarna de 
jury het juryrapport verkondigt. De 
winnaar m/v krijgt de hoofdprijs 
overhandigd door kunstenaar Ge-
rarda Demarteau. De hoofdprijs is 
een kunstwerk dat door Gerarda 

Prijsuitreiking Schrijfwedstrijd

Stille tocht voor Rinia Chitanie
Onze buurtbewoonster, de 68 jari-
ge Rinia Chitanie is op 1e paasdag 
bruut verkracht en zo verschrik-
kelijk geschopt en geslagen dat ze 
op 2e Pinksterdag van dit jaar aan 
haar verwondingen is overleden.

Op 30 juni werd een mooie, ontroe-
rende, ingetogen en indrukwekkende 
stille tocht gehouden. 
Honderden mensen liepen in stilte 
naar het huis waar Rinia heeft ge-
woond en vandaar uit is dezelfde 
wandeling gemaakt die Rinia da-
gelijks maakte naar Geervliet waar 
ze is vermoord. Op die onheilsplek 
heeft een zus van Rinia de volgende 
prachtige verbindende toespraak ge-
houden. 

Beste familieleden, vrienden, ken-
nissen, buurtgenoten hier aanwezig,
Vandaag gedenken en eren wij Rinia 
Chitanie door mee te lopen met deze 
stille tocht! De onthulling van dit 
gedenkteken zal als herinnering aan 
Rinia’s zinloze dood blijven bestaan.
Rinia kon heel vrolijk en uitbundig 
zijn, begaan met dier en mens. 

De weg die we nu hebben afgelegd, 
heeft ze heel vaak bewandeld om de 
dieren te voeren en een praatje te 
maken met buurtgenoten. Rinia was 
vaak buiten en genoot van de natuur 
en vrijheid.

Ook muziek en dans vond ze fijn. 
Helaas zal zij nooit meer haar wan-
delingen kunnen voortzetten; door 
bruut geweld is zij uit haar zo actieve 
leven weggerukt. Wij leven in Neder-
land met mensen uit vele landen en 
continenten. 

Wij zullen moeten proberen met 
elkaar te leven, hen accepteren 
en respecteren. Samen met elkaar  

verder gaan. Ook al verschillen wij 
in waarden en normen: “wederzijdse 
tolerantie”!!! 

Rinia’s dood is een zinloze daad ge-
weest, maar mag nooit zinloos blij-
ven! In liefde, verdraagzaamheid en 
respect zullen wij deze aarde tot een 
vredige harmonieuze wereld moeten 
veranderen, vooral voor onze kinde-
ren en hun nageslacht.

Lucretia Chitanie

Dankwoord van de familie Chitani, 
in kader hiernaast.

Beste lezers,
Op 1e Paasdag is onze zus Rinia Chitanie zo vreselijk mishandeld en ver-
kracht dat zij na 51 dagen coma is overleden op 2e Pinksterdag. Rinia’s 
leven is haar afgenomen op zeer brute wijze. Het overlijden van onze zus 
doet heel veel pijn en roept ook de vraag op: “waarom?” Naar aanleiding 
van dit zinloze geweld heeft de Stichting Wijkopbouwcentrum Buitenvel-
dert en enkele buurtbewoners op 30 juni 2019 een stille tocht voor Ri-
nia georganiseerd en ook ter ondersteuning van de familie.Vanwege de 
overweldigende belangstelling is het voor ons niet mogelijk om iedereen 
persoonlijk onze oprechte dank te betuigen. De bloemen, kaarten die we 
mochten ontvangen na het overlijden van onze zus Rinia Chitanie heeft 
ons ontzettend veel steun gegeven. Het was mooi om te zien hoe geliefd 
ze was. We willen u graag bedanken voor uw medeleven, de stille tocht, 
belangstelling en warmte in welke vorm dan ook.
Het is een grote steun en troost geweest voor de  familie.

Gerdi Wind

Gerarda Demarteau maakt de hoofdprijs.

Demarteau bij het winnende verhaal 
is gemaakt.

Een kleine tentoonstelling, geïnspi-
reerd op het thema van de schrijfwed-
strijd De Geheime Tuin zal deze avond 
te zien zijn in de zaal grenzend aan 
het café in het Huis van de Wijk.

Een live muziekoptreden zal de 
avond verder onvergetelijk maken. 
Wees erbij!  

Woensdag 11 september, aanvang 
20.00 uur tot 22.00 uur. Zaal open om 
19.30 uur. Huis van de Wijk Buitenvel-
dert, vrij entree.  
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Op 30 juni werd een mooie, ontroerende, ingetogen en indrukwekkende stille tocht gehouden. 
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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 1 oktober 2019. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
16 september 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. 

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

BurendagLunch 
in speeltuin Goudestein

In Memoriam Jan Groen 
(1927 – 2019)

Jan was in 2016/2017 lid van de on-
derzoeksgroep van de Vrije Univer-
siteit naar het welbevinden van de 
kwetsbare ouderen in Buitenveldert 
en daarna lid van de Werkgroep 
Ouderenvriendelijk Buitenveldert.
Hij was Lid van de Orde van Oranje 
Nassau en onderscheiden met de 
Andreaspenning, die wordt uitge-
reikt aan mensen die zich langdurig 
verdienstelijk maken voor de stad.
Hij was tot op de laatste dag actief 
voor ‘zijn’ Amsterdam.
Hij is inmiddels op de Nieuwe Oos-
ter gecremeerd.

Voor de eerste keer wordt er een (gra-
tis) lunch in de speeltuin Goudestein 
georganiseerd in het kader van de Bu-
rendag op zaterdag 28 september. Die 
dag wordt er een driegangen lunch 
geserveerd voor maximaal 90 mensen. 
Deze lunch wordt opgesierd met een 
optreden van ‘De Italianen’, verleide-
lijk muzikaal straattheater.  Voor de 
kleinsten zal er de poppenkast zijn en 
iedereen kan zich laten schminken. 
Tijdens de lunch is er een buurtquiz 

waar leuke prijzen aan verbonden 
zijn. U dient wel een eigen (wijn)glas 
mee te nemen en u moet aangemeld 
zijn vóór 25 september via: Burendag-
Goudestein@kpnmail.nl. De lunch be-
gint om 12 uur en eindigt om 14.30 uur. 
Mochten de weersomstandigheden te 
slecht zijn, wordt de lunch gehouden 
in het Menno Simonshuis (Noordhol-
landstraat 17a, u krijgt hiervan per mail 
bericht). Tot ziens op zaterdag 28 sep-
tember.

Geen illegalenhotels !!

Op 21 april werd de 68-jarige buurt-
genoot Rinia Chitani, die vanaf haar 
woning aan Rhijnestein in de richting 
van het Gijsbrecht van Aemstelpark 
liep, ernstig mishandeld door een sta-
tushouder die, volgens zijn advocaat, 
lijdt aan psychische problemen. 
Ze is in juni aan haar verwondingen 
overleden. Dat voedt een groot ge-
voel van onveiligheid in de buurt. 
Het stadbestuur riep de vraag op of 
de omgeving, gezien de bosjes en de 
verlichting, wel veilig genoeg is. Bij 
gelegenheid van een geplande wan-
deling in het Gijsbrecht van Aemstel-
park maakte een aantal buurbewoners 
duidelijk dat zij met heel andere ogen 
naar deze dramatische gebeurtenis 
kijken.

U kunt de actiegroep volgen op Twitter 
en Facebook. Voor het toesturen van de 
Nieuwsbrief gaat u naar www.geenille-
galen.nl. U kunt de actiegroep per e-mail 
bereiken via info@geenillegalen.nl 

Interview met Flora Bremer 

En dan staat in het wijkkrantje van 
Buitenveldert een interview met Flora 
Bremer (PvdA) die lid is van het da-
gelijks bestuur van stadsdeel Zuid, u 
weet wel: de stadsdelen werden op-
geheven, en via nep ‘verkiezingen’ 
bleven ze zitten. De kop boven dit in-
terview luidt: ‘een hele generatie piept 
niet’. Maar de oude en jonge mensen 
in Buitenveldert hebben heel hard ge-
piept op de informatie-avond over de 
opvang van 70 illegale en/of criminele 
en uitgeprocedeerde jongemannen! 
Er is zelfs een actiegroep opgericht. 
Dat was uitgebreid te zien op AT 5. 
Maar Flora heeft in de wijk NIETS 
gevonden dat haaks op het coalitieak-
koord staat. Ze wil dat mensen elkaar 
ontmoeten, bijvoorbeeld en niet meer 
bang zijn VOOR ELKAAR, zoals nu bij 
de 24 - uurs opvang in Buitenveldert. 

Brieven

Bang zijn voor elkaar? Is zij geeste-
lijk gehandicapt of gewoon een leu-
genachtige politica? De mensen zijn 
helemaal niet bang VOOR ELKAAR! 
Ze woonden heerlijk in Buitenveldert, 
veilig ook als je oud werd, maar nu 
zijn ze bang en terecht! Nu zijn het 
sitting - of wandelende - ducks, en 
het eerste dodelijke slachtoffer van dit 
illegale beleid door dit stadsbestuur is 
al gevallen, het gebeurde vlak achter 
het politiebureau en de beoogde cri-
minele illegalen-opvang.  
En deze ziende blinde PvdA politica, 
is, hoewel pro forma zogenaamd ‘ge-
kozen’ en dus vertegenwoordigster 
van de bewoners van Buitenveldert, 
gewoon een verlengstuk van de ruck-
sichtlose, dictatoriale politieke mach: 
doof en blind, hoe hard de bewoners 
ook piepen.

M. Wolters

Antwoord op het ingezonden stuk 
van Frank Kok

We denken niét dat de opvang angst-
gevoelens zal opwekken betreffende 
misdadig gedrag, dát weten we wel 
zeker! Of is het verkrachten en dood-
trappen van Rinia Chitanie geen aan-
leiding genoeg? 
Veel ouderen, Joodse bewoners, al-
leenstaande vrouwen en ouders met 
voornamelijk dochters zijn hier he-
lemaal niet gerust op! Ik werk met 
ouderen en heb veel contacten in de 
buurt en kan u zeggen dat de men-
sen zelfs overwegen te verhuizen! En 
niet enkel de ouderen...Diegene die 
Rinia vermoord heeft, is van Eritrese 
afkomst, net als de voornamelijk 82% 
alleenstaande mannen in een groep 
van 70 mensen die hier gehuisvest 
worden. De dagbesteding zal 3 dag-
delen per week zijn! nauwelijks een 
dagbesteding te noemen, dit mag dan 
ook nog eens de eerste maanden niet. 
Wat betreft veiligheid, er zal 1 toe-
zichthouder op deze groep komen... 
En denk dat goede voorlichting, dacht 
dat we dat kregen... hier niets aan ver-
andert.
1 op de 3 Ongedocumenteerden be-
gaat een delict in meer of mindere 
mate, dat varieert van lastig vallen, 
geweld, overvallen, verkrachten en 
erger...
Een fijne gedachte humaan gedrag, 
maar dat is in deze  niet van toepas-
sing..

R. Groen

Burendag-
Lunch

zaterdag 28 september 2019
van  12  tot  14.30  uur

Italiaanse sferen in
Speeltuin Goudestein

Reserveren tot 25 september via:
BurendagGoudestein@kpnmail.nl

Gratis, maar neem wel je eigen glas mee!

‘De Italianen’
komen ook!

Schmincken
Bellenblazen
Buurtquiz
- met prijzen

Schommelen
Poppenkast
Buurtbeloftes
Koor

menu di 3 portate

(hoek Van der Boechorststraat)
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KORTAF
Eolian Ensemble in vernieuwde serie 
Toekomstmuziek

Op 8 september blaast het Eolian En-
semble onze klassieke muziek serie 
vernieuwd leven in. Onder het motto 
‘Toekomstmuziek’ programmeren we 
dit seizoen onze vertrouwde Musici van 
Morgen, die een belofte voor de toe-
komst zijn en daarnaast gearriveerde 
musici, die graag hun nieuwe program-
ma willen uitproberen. We starten met 
het Eolian Ensemble. Ze spelen trio’s 
van Mozart, Bozza. Beethoven en Arnold 
en het beroemde Air pour charmer un 
Lézard op. 28 (1953) voor fluit solo van 
Rudolf Escher. U kunt op 8 september 
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 huis-
gemaakte soep blijft voor de liefhebbers 
op het programma staan, voor slechts € 
2,50. Meer informatie via 020 644 99 36 
of op www.hvdwbuitenveldert.nl

Cursus Bloom (Bloemschikken)     

In deze korte cursus maakt u iedere 
week een eigen bloemstukje. Er wordt 
gewerkt met verschillende soorten bloe-
men en ondergronden. Ieder bloem-
stukje wordt weer anders! De cursus 
is inclusief materialen, ondergronden, 
gebruik van gereedschappen en de ver-
schillende bloemen.
Dag:      vrijdag 27 september, 4 en 11 en 
18 oktober.  Tijd: 13.00 – 14.30 uur
Kosten: € 25,-- voor 4 lessen (waarvan 
€ 1,-- per les voor het materiaal) of € 
7,50 voor een losse les
Waar:    Huis van de Wijk Buitenveldert
Aanmelden en info: tel. 020-6449936 
/ 06-37314069 of c.lantinga@hvdwbui-
tenveldert.nl

Piano Voorspeel- en Voorleesmiddag
Op zaterdag 14 september organiseert 
de pianiste Ruth Djatmiko en haar leer-
lingen een Voorspeelmiddag in het Huis 
van de Wijk Buitenveldert. Twee groe-
pen gaan als opening van het seizoen 
voor u optreden. De eerste groep, de 
basisschoolleerlingen, begint om 13.00 
uur. De tweede groep, de jeugd en jong 
volwassenen, begint om 14.15 uur. Zaal 
open om 12.30 uur.
Ze spelen klassieke muziekstukken, folk-
muziek, pop en filmmuziek.
U bent van harte welkom.
Wat: Piano Voorspeel- en Voorleesmiddag
Datum: 14 september 2019 van 13.00 – 
15.30 ; Zaal open om 12.30 uur.
Entree: € 5,-- incl. koffie/thee of limo-
nade; € 2,-- voor kinderen
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112
Info en reserveren: Ruth, tel. 06 81 
885073, stuur een sms of Whatsapp.

Elk leven is het waard om gezien en ge-
hoord te worden. Iedereen heeft een ge-
schiedenis die verbeeld en verteld mag 
worden. Dat wat belicht wordt met aan-
dacht, krijgt betekenis. 
In het Gouden Boekenproject bege-
leidt Eva Durlacher je bij het maken 
van een uniek en persoonlijk levens-
boek. Tijdens creatieve schrijf- en 

teken-ochtenden krijg je inspirerende 
opdrachten om jouw eigen verhalen 
en gevoelens tot uitdrukking te bren-
gen. Er wordt gewerkt op losse blad-
zijden die later gebonden worden tot 
een boek. 

Locatie: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert

Wat doet de Werkgroep Ouderenvriendelijk 
Buitenveldert?

Amsterdam heeft zich in 2015 aan-
gesloten bij de steden die een ‘Age 
Friendly’ beleid willen voeren.
Het stadsbestuur besloot in 2016-
2017 in Buitenveldert, onder regie 
van de VU, een onderzoek te laten 
doen naar het welbevinden van de 
ouderen in de wijk.  

Buitenveldert heeft het hoogste per-
centage ouderen in de wijk van Neder-
land. Bijzonder daarbij was dat oude-
ren uit de wijk als co-onderzoekers de 
interviews hebben afgenomen en me-
deauteurs waren van het eindrapport. 

Het resultaat was het rapport Oude-
renvriendelijk op Maat (https://oude-
renvriendelijkbuitenveldert.com) met 
ruim 50 concrete aanbevelingen.  
Het stadsbestuur besloot dat de co-
onderzoekers na het afronden van 
het onderzoek in 2018 verder zouden 
gaan als Werkgroep Ouderenvriendelijk 
Buitenveldert (Werkgroep OVB). Bij-
zonder is dat ambtenaren van Stads-
deel Zuid als partners met de Werk-
groep meewerken. Opdracht van de 
Werkgroep OVB: de aanbevelingen 
ten uitvoer brengen.  

De prioriteiten van de Werkgroep zijn 
op dit moment: 
1. Meer inzet van de Praktijkondersteu-

ner Ouderen (POH-O) in de wijk

2. De opvang van mensen met begin-
nende dementie

3. Ontmoetingsmogelijkheden van 
jong en oud

De Werkgroep heeft een gesprek 
met het Zilveren Kruis over het veilig 
stellen van de financiering van meer 
inzet van de POH-O in de wijk. De 
praktijkondersteuner ouderen is de 
vooruitgeschoven post van de huis-
arts in de wijk. Lees het artikel op 
pag 9 over het werk van de POH-O 
in Buitenveldert. De Werkgroep wil 
bovendien dat de focus van de zorg 
voor de ouderen, met name de 75 
plussers, wordt verplaatst naar pre-
ventie, optimale zorg dicht bij huis, 
het voorkomen van een crisis. Niet 
alleen goede medische zorg maar ook 

Hans Wamsteeker

aandacht voor de hele mens, inclusief 
het sociale welzijn. Anders denken 
en anders doen dus opdat niet, in de 
toekomst, de zorg voor de verder ver-
grijzende bevolking van Buitenveldert 
vastloopt.

Mobiliteit in Buitenveldert
Het is van groot belang dat Buiten-
veldert zo wordt ingericht dat oude-
ren zich daar veilig en comfortabel 
kunnen verplaatsen. Daaraan wordt 
gewerkt door de GGD, het stads-
deelbestuur, de Hogeschool Hol-
land en de Hogeschool van Amster-
dam, in samenspraak met bewoners 
en de Werkgroep OVB. Ook de si-
tuatie rond het openbaar vervoer in 
de wijk is een permanente bron van 
zorg.

Wat heeft de Werkgroep bereikt?
1. periodiek overleg met de Wijkgroep 

Huisartsen Buitenveldert (de eer-
stelijnszorg in de wijk)

2. gesprek met het Zilveren Kruis over 
optimale zorg dichtbij huis (w.o. de 
POH-O) voor ouderen

3. Samenwerking met GGD en HVA 
aan levensbestendige looproute in 
Buitenveldert

4. aanpassing verkeerslichten op krui-
sing van Nijenrodeweg/ Amstel-
veenseweg en A.J Ernststraat

5. betrokken bij de organisatie van 
ontmoetingsmogelijkheden op het 
Ontmoetingseiland

6. betrokken bij de ontmoeting van stu-
denten en ouderen in de Buitenhof 

Het realiseren van optimale zorg en 
welzijn  van de (kwetsbare) ouderen 
in de wijk is een zaak van de lange 
adem. 

Bent u betrokken?
De Werkgroep OVB werkt aan het 
verbeteren van zorg en welzijn van, 
met name, de kwetsbare ouderen in 
Buitenveldert. Spreekt u dat aan? 

Wij roepen u op te reageren op het 
bovenstaande en uw ervaringen of 
suggesties met ons te delen. Wilt u 
meewerken? Stuur uw reactie aan 
werkgroepovb@gmail.com.

Hans Wamsteeker 
(Voorzitter Werkgroep OVB)

Willem Brons
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Gouden Boekenproject met Eva Durlacher

Datum en tijd: maandag 7 oktober 
t/m 16 december – 10.00-12.30 uur
Kosten: € 50,- voor tien keer. 
Aanmelden: c.lantinga@hvdwbui-

tenveldert.nl
Informatie: Eva Durlacher 
e.durlacher@xs4all.nl 
06-28781539



4 Nieuws en informatie uit Buitenveldert /Zuidas en de Prinses Irenebuurt september 2019

Tour de Chant 2019

Zenmeditatie in Buitenveldert

Huis van de Wijk 
Vrijdag 6 september 2019                                                 
16.00 – 18.00 uur
Toegang gratis
 
Vrijdag 6 september a.s. komt de 
Tour de Chant naar het Huis van de 
Wijk Buitenveldert. Tussen 16.00 en 
18.00 uur treden Machteld van der 
Gaag (prijswinnaar van het Ouderen 
Songfestival 2018 en de Grand Prix 
Concours de la Chanson 2018), Goof 

Als je wilt weten wat zenmeditatie in-
houdt, hoe je dat doet en wat dat met 
jou doet, kom dan een keer een avond 
meezitten om kennis te maken met de 
praktijk van zenmeditatie en met de 
meditatiegroep Zen Buitenveldert. 
Wanneer: wekelijks op donderdag-
avond van 19.30 tot 21.15 uur
Periode: 5 september tot en met 28 
november 2019 (13 zenavonden)

Breukel, Adriaan Kok en Guido Lamm 
(bekend van The Voice Senior) samen 
met Kees van Zantwijk op. 
De Tour de Chant komt voort uit het 
Ouderen Songfestival, het bijna dertig 
jaar oude, jaarlijks terugkerende lan-
delijke songfestival voor zangers en 
zangeressen van vijfenvijftig jaar en 
ouder. 
www.ouderensongfestival.nl/tourde-
chant | info@ouderensongfestival.nl 
020 -622 01 83 

Meedoen: 5 euro per keer of 50 euro 
per periode (minder kan, meer mag)
Locatie: Huis van de Wijk Buitenvel-
dert 
Adres: A.J. Ernststraat 112 in Amster-
dam
Docent: Bas van Dijk
Aanmelden: 06 - 40 73 74 71 of 
basvandijk78@gmail.com
Info: www.zenbuitenveldert.com   

Dichtbij in het Park muzikale geheimen Buitenveldert
De openluchtconcerten van Dichtbij 
in het Park, op het podium van het 
Stadshout Paviljoen, zijn altijd een 
verrassing. De concerten zijn iedere 
eerste zondag van de maand. De toe-
gang is vrij. Aanvang: 12.30 uur. 

Zondag 1 september is het muziek-
programma voor het Zomerfeest Am-
stelpark extra uitgebreid van 11.30 tot 
17.00 uur. Hoofdact op het podium 
bij de vijver is dan de bossanovaband 
Corinna & the Cosmopolitans. Het zo-
merseizoen sluit op zondag 6 oktober 
af met de laid back, eclectische girl po-
wer sound van Arianne van der Steege 
en Under the Covers.
 

Leuk team van vrijwilligers
De concertcyclus bestaat nu vier jaar 
en wordt gedragen door een organi-
satie van vrijwilligers. Voor het Open 
Podium van het Zomerfeest Amstel-
park (1 september) kunnen liefheb-
bers zich nog melden voor een kort 
optreden. 
Wie zich aan wil sluiten bij het vrijwil-
ligersteam van Dichtbij in het Park, 
kan een e-mail sturen of bellen met 
Saskia van de Ree, saskia.ree@gmail.
com, 06 52463479. 
Het Stadshout Paviljoen ligt midden 
in het Amstelpark, vijftig meter voor-
bij de vijver en het pannenkoekhuis 
Hop 2.0.

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:

Computerles?

Heeft u een laptop, tablet, Ipad of mo-
biele telefoon, waar u wat handiger 
mee wil worden? Meld u dan bij ons 
aan voor privélessen. U kiest uw eigen 
tijd in overleg met uw begeleider.
Kosten: €  5,- per les.

U kunt bellen tijdens kantooruren 
naar: Huis van de Wijk Buitenveldert 
020-644 9936. Mailen naar: 
digiteam@hvdwbuitenveldert.nl
of u kunt een inschrijfformulier bij de 
balie invullen.

Wij zoeken nog nieuwe leden!

Gezocht: actieve moestuinleden

De Amsterdamse Boekhandel

Wij zoeken nog nieuwe leden bij 
het Grandstand Classickoor! 
Kom dus proefzingen op dinsdag 3 
september 2019 om 20:00 uur.

Locatie: Wijkopbouwcentrum Buiten-
veldert (WOCB), A.J. Ernststraat 112.
Aan de proefrepetitie zijn geen kosten 
verbonden. 
Repetities in het seizoen 2019/20 zijn 
éénmaal in de 14 dagen op dinsdag-

Vijf jaar geleden hebben enkele bewo-
ners aan de Wedderborg de handen in 
een geslagen en tussen de Wedder-
borg en Schierstins twee moestuinen 
gerealiseerd. Sindsdien zijn er heel 
wat worteltjes, boerenkool en aard-
beien geteeld. Vanaf heden zijn er weer 

Elke dinsdag 10:00 uur: voorlezen 
voor dreumesen en peuters.
7 en 28 september: Spaanstalig voor-
lezen voor kinderen in het Spaans 
(2-5 jaar). Graag aanmelden via 
info@deamsterdamseboekhandel.nl 
of via 020-4218324.

Gesprek met Els van Diggele over 
haar boek De misleidingsindustrie.
zondag 8 september 15:00 | toegang 
€2,50 (graag inschrijven).

Renée Sanders gaat in gesprek met 
Clairy Polak over haar boek  Voor-
bij, voorbij.

avond van 20:00-22:00 uur.
Repetitiedata 2019: (proef)repetitie 3 
september, 17 september, 1,8, en 29 
oktober, 12 en 26 november, 10 de-
cember.

Vlak voor het kerstconcert van 20 de-
cember zijn er een aantal extra repe-
tities. 
Voor meer informatie: 
www.stichtinggrandstand.nl

individuele moestuintjes beschikbaar.
Heb jij altijd zelf je groenten en fruit 
willen kweken dan kan je op zondag 
1 september a.s. tussen 14:00-16:00 
uur kijken of een moestuin iets voor 
jou is.  Enkele moestuinleden zijn dan 
aanwezig voor meer informatie.

Zondag 15 september 15:00 uur | Toe-
gang €5,00 (graag inschrijven). 

Boekpresentatie De grachten van 
Amsterdam met auteurs Brian Delf 
en Leonoor van Oosterzee .
Zaterdag 28 september 15:00 uur | 
Toegang €2,50 (graag inschrijven).

www.deamsterdamseboekhandel.nl
Facebook: facebook.com/deamster-
damseboekhandel
Twitter: 
twitter.com/deamsboekhandel
Buitenveldertselaan 170 
1081AC Amsterdam

Programma v/d 
Kerken

Thomaskerk 
Prinses Irenestraat 36, telefoon 673 81 71
www.thomaskerk.nl
Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur
1 september   -  Ds. E.J. de Wijer,  
                          boekentafel               
8 september   -  Ds. R.J. van Zwieten 
15 september -  Ds. E.J. de Wijer 
22 september -  Ds. E.J. de Wijer 
29 september -  Oecumenische dienst met 
de kerken in Zuid in de Thomaskerk met o.a. 
Ds. E.J. de Wijer

ThomasBoek
Besproken wordt het boek ‘Middaguur’ van Dörte 
Hansen. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.
 
Pelgrimskerk 
Van Boshuizenstraat 560 
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu
Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur 
01-09  -  Ds. Chr. Koldewijn
08-09  -  Ds. H.U. de Vries
15-09  -  Ds. R.M. Witteveen
22-09  -  Ds. H.U. de Vries
29-09  -  Ds. H.U. de Vries, oecumenische viering,                    
               cantatedienst
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. 
01-09  -  Pastor Ph. Kint
08-09  -  Pastor A. Koot  
15-09  -  Pastor A. Koot  
22-09  -  Pastor E. Jongerden         
29-09  -  Pastor M. Schneeberger, oecumenische 
viering in de Pelgrimskerk
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

Igreja Adventista do 7° Dia                             
de língua Portuguesa 
Todos os Sábados das 10 ás 12h15
Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560
Para mais informações:
email: grupo.adv.amsterdam@hotmail.com

Andrieskerk
De Christengemeenschap
A.J. Ernststraat 869, tel. 020-6420769
http://amsterdam.christengemeenschap.nl
Kerkdienst: zondag om 10.30 uur. 
Verbondenheid tussen de volkeren
Op Michaelsdag zondag 29 september, 12.00-
13.00 uur vertelt Marianne de Nooij over Michaels 
motieven in een aantal kunstwerken in het 
hoofdgebouw van de Verenigde Naties in New York 
en verbindt dit met elementen uit de biografie van 
secretaris generaal van de VN Dag Hammarskjöld 
(†1961). 

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! 
1 september    Harry Zijlstra
8 september    Harry Zijlstra 
15 september  Gezinsdienst met theatervoorstel-
ling van Simon en zo.
22 september   Harry Zijlstra
29 september   Nicolas Pouyet
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Met de aanleg van het Zuidasdok 
zou in 2019 begonnen worden door 
het bouwconsortium Zuidplus. 
Dat werd al uitgesteld omdat er 
een herijking zou plaats vinden 
van de plannen. 

De verwachting was dat deze her-
ijking vóór de zomer van 2019 zou 
worden afgerond, zodat de vertra-
ging beperkt zou blijven. Dat is niet 
gelukt. Er is geen overeenstemming 
bereikt tussen de verschillende par-
tijen en dat betekent verder overleg 
en een onderzoek naar ‘nut en nood-
zaak’ van het Zuidasdok.
De werkzaamheden rond Station 
Zuid waren al losgekoppeld van het 
eigenlijke Dok, dus die werden en 
worden nog zoveel mogelijk uitge-
voerd. Dat moet ook wel, omdat de 
buiten dienst stellingen van treinen 
en metro’s al lang tevoren zijn aan-
gevraagd en goedgekeurd. De pro-
cedure daarvoor duurt 2 jaar, dus dat 
vond iedereen te lang. 

Voor de rest van het project heeft de 
Minister van Infrastructuur en Wa-
terstaat, Cora van Nieuwenhuizen, 
in een brief van 23 juli 2019 aan de 
Tweede Kamer laten weten dat er 
meer informatie nodig is. Dat bete-
kent enerzijds het voortzetten van 
de gesprekken met Zuidplus onder 

Zuidasdok in de problemen

leiding van professor Marcel Her-
togh. Anderzijds acht de Minister het 
nodig een verkennend onderzoek te 
laten uitvoeren naar “nut en nood-
zaak” van de bouwplannen zowel 
voor de ruimtelijke ordening als voor 
het vervoer en transport. Daarvoor 
wordt een opdracht verstrekt aan een 
gezaghebbende derde. 

Deze gang van zaken heeft geleid tot 
allerlei voorstellen en ingezonden 
brieven, variërend van afblazen van 
het hele project tot aanleg van een 
halve tunnel of toch integraal uit-
voeren. Het DOK moet de problemen 
op de A10 Zuid oplossen en ook de 
overlast in de vorm van geluid en fijn 
stof voor de vlakbij gelegen buurten 

verminderen. De huidige situatie 
op de A10 Zuid met alle dagen files 
zal de komende jaren niet spontaan 
verbeteren. Daardoor staat de bereik-
baarheid van Zuidas onder druk. Niet 
iedereen kan per fiets komen. En de 
mogelijkheden voor het Openbaar 
Vervoer moeten verbeterd worden. 

Wat nu? 
De Minister verwacht in het eerst 
kwartaal van 2020 duidelijkheid te 
kunnen geven over de voortgang. In-
tussen wordt rond Station Zuid zoveel 
mogelijk doorgewerkt. Bewoners en 
bedrijven op en rond Zuidas wachten 
met spanning af. Blijf op de hoogte 
via onze weekberichten en website  
www.bewonersplatformzuidas.nl 

Cisca Griffioen

Moslim- 
en Joodse 
vrouwen 
Het bij elkaar brengen van vrouwen 
uit Buitenveldert met verschillende 
achtergronden en religies. Dat was 
het doel van de eerste ontmoeting op 
5 juli jl. van Moslim- en Joodse vrou-
wen in het Huis van de Wijk.
Sakina Ahadri (Moslim vrouw) or-
ganiseert wekelijks een ontbijt, op 
vrijdagen, voor vrouwen uit de buurt. 
Onder het motto vrede, liefde en 
respect probeert zij langs deze weg 
vrouwen met elkaar in verbinding 
te brengen. Zo kwam zij ook op het 
idee om via Lev-JMW, het ontmoe-
tingscentrum in Buitenveldert voor 
ouderen met een Joodse achter-
grond, Joodse vrouwen uit te nodigen.                                                     
Terwijl iedereen één op één met elkaar 
in gesprek gaat, wordt er genoten van 
de vele zelfgemaakte lekkernijen. Het 
is goed zichtbaar dat men in elkaar 
geïnteresseerd is en geanimeerd naar 
de ander luistert. De verbondenheid 
is voelbaar.Na enige tijd wisselt men 
van plek om zo ook met een ander in 
gesprek te kunnen gaan. Het centrale 
thema hierbij is ‘wonen’. Ook nu ont-
staan er enthousiaste gesprekken.
Velen geven na afloop aan dat ze te-
rugkijken op een heel gezellige en 
nuttige ochtend. Voor meer info bel 
Sonja 0206463464 (dinsdag) of mail 
naar ZON53@hotmail.com

KORTAF
Wie helpt Joy breien en haken?

Joy Overweg exposeert niet alleen in het 
Huis van de Wijk, zij heeft ook een mis-
sie. Zij heeft een oma- en opa knuffel 
ontworpen voor kinderen die geen opa 
of oma in de buurt hebben. We zoeken 
mensen die onder leiding van Joy een 
knuffel willen maken, gebreid of gehaakt 
of nog anders, als hij maar zacht is.
Bel voor meer informatie naar Pauline: 
644 99 36 (dinsdag t/m donderdag)

Yara zoekt boodschappenlijstjes

Yara de Graaf is méér dan kunstenaar: 
zij is een ras verbinder. Op 27 oktober 
a.s., tijdens de opening van hun groeps-
expositie, staan er in De Buurvrouw 6 
tafels met boodschappenlijstjes die ze 
gevonden heeft. Eén tafel moet nog 
gemaakt worden: de enige, echte Buur-
vrouw tafel. Helpt u mee? Dat kan door 
lijstjes voor Yara te verzamelen en af te 
geven bij Inloop De Buurvrouw. We no-
digen u ook uit om mee te bouwen aan 
de Buurvrouwtafel. Loop vooral even 
binnen als u meer wil weten! We zitten 
er op woensdag of donderdag van 11.00 
tot 16.00 uur en inspireren u graag tot 
uw Gesamtkunstwerk!
 
Buurt BBQ 2.0
Op 15 september organise-
ren de studenten van de Bui-
tenhof weer de jaarlijkse BBQ. 
Iedereen in Buitenveldert is hierbij uit-
genodigd. U kunt zich aanmelden via  
springlevendbuitenveldert@gmail.com
Ook nog op de dag zelf.
Kosten: € 6 en voor kinderen € 3,-
Locatie: de Buitenhof, Nieuw Herlaar 2
Tijd: van 15.00 tot 19.00 uur.

Eten in het Huis van de Wijk 
Wie komt ons helpen? Wij zijn 4 vrij-
willigers die eens in de 14 dagen ko-
ken voor 65+  in het Huis van de Wijk
Tijd: 15.00-19.00 uur Menu bedenken, 
boodschappen en koken. Wij zijn op 
zoek naar vrijwilligers met enig ken-
nis van koken, die samen koken voor 
25 personen leuk vinden. Ook zoeken 
wij een afwasser 16.00-20.00 uur (af-
wasmachine aanwezig). Leuke gast-
vrouw of heer. Die de gasten ontvangt, 
helpt tafel dekken en afruimen 16.30 
– 19.30 uur. Wij eten gezellig met de 
bezoekers mee. 
Voor meer info bel Sonja 0206463464 
(dinsdag) of mail naar ZON53@ 
 hotmail.com

 in Buitenveldert

en interactie van de mensen die bij 
toeval samen aan tafel komen en let-
terlijk de sfeer proeven.

Innerlijke Noodzaak
Ook Anouk Kleijn is ondertussen af-
gestudeerd aan de Breitner Academie 
als docent beeldende kunst en vorm-
geving. Haar project komt voort uit 
een innerlijke noodzaak ontstaan uit 
de ontkenning en het ontvluchten 
van haar eigen lichaam. Haar beel-
dende werk hielp haar dichter bij haar 
lichaam te komen, terwijl zij nieuwe 

inzichten in zichzelf en meer bewust-
wording verkreeg. De kunstwerken, 
waarin kwetsbaarheid en negatieve 
ervaringen worden uitgebeeld zul-
len bij iedereen anders ervaren en 
gevoeld worden. In het verlengde 
van haar tentoonstelling, naast het 
kunstwerk dat je ziet hangen, kunnen 
bezoekers hun eigen verhaal delen 
via de anonieme brievenbus. Ook de 
kunstwerken van Anouk gaan over 
interactie, met name over het delen 
van kwetsbaarheid en onzekerheid, al 
dan niet anoniem, maar op een indi-

3 jonge kunstenaars
In het Huis van de Wijk zal binnen-
kort een bijzondere tentoonstelling te 
zien zijn van drie jonge kunstenaars. 
Zij bezochten tegelijkertijd de Breitner 
Academie en presenteerden daar hun 
eindexamenexpositie. Ik heb een in-
spirerend gesprek met  Anouk en Joy, 
waarin zij vertellen over hun ideeën 
en persoonlijke drijfveren. 
Tijdens de tentoonstelling is er mo-
gelijkheid voor bezoekers om mee te 
doen met een aantal workshops en 
activiteiten.
Eigenlijk ziet u 3 verschillende ten-
toonstellingen naast elkaar, die toch 
een gemeenschappelijke deler heb-
ben, want de thema’s komen bij elk 
van de kunstenaars uit hun eigen leef- 
en denkomgeving en emoties.  

Supermarktpapier
Yara de Graaf is al tijden gefascineerd 
door boodschappenbriefjes. Zij verza-
melt ze in de supermarkt, bestudeert 
ze en krijgt zo een intiem inkijkje en 
een schat aan informatie over onbe-
kende mensen. 5 Boodschappenlijst-
jes zijn hier geanalyseerd en door as-
sociatie en fantasie wordt een (kleine) 
maaltijd samengesteld, een eeterva-
ring in de sfeer en handschrift van het 
gevonden briefje, zoals bijvoorbeeld 
eten in kroegsfeer bij het lijstje op een 
bierviltje. Het eigenlijke kunstwerk is 
echter de daadwerkelijke ontmoeting 

Gerdi Wind rectere en meer passieve manier.

Adoptie Oma 
De tentoonstelling van Joy Over-
weg is eveneens voortgekomen uit 
een persoonlijke ervaring, name-
lijk het overlijden van haar oma. 
Dit gemis leidde tot een zoektocht 
naar een nieuwe oma, die zij via een 
koppelbureau inderdaad vond en 
met wie zij een hechte band kreeg.  

Vanuit deze ontmoetingen ontwierp 
zij een knuffel-oma, een knuffelpopje 
dat kinderen gedurende een periode 
kan helpen bij het rouwproces. Uit 
gesprekken met een rouwtherapeut 
bleek dat een knuffel tijdens therapie 
vaak werd gebruikt, maar dat nooit 
een specifieke knuffel-oma/opa was 
ontworpen. De knuffelpoppen die Joy 
maakt hebben dezelfde basisvorm en 
worden gepersonaliseerd, zodat de 
knuffel op de specifieke opa/oma lijkt. 

Ze kunnen ook een rol spelen wan-
neer oma/opa bijvoorbeeld ergens 
ver weg is. De knuffels zijn het mid-
del om het uiteindelijke kunstwerk 
te realiseren. Het uiteindelijk kunst-
werk bestaat uit de interactie die ont-
staat door het maken (met hulp van 
bijvoorbeeld oma’s), het meenemen 
naar huis en vooral hulp bieden bij 
het gemis.
Informatie: Let op de aankondigin-
gen van het WOCB over inschrijven 
en meedoen aan de bijhorende work-
shops en activiteiten.
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Van links naar rechts: Joy Overweg, Yara de Graaf en Anouk Kleijn.



 

 

 

  
AGENDA SEPTEMBER 

Maandag
Burenlunch op 2 september 
12.00-14.00 uur. Kosten € 4. Aanmelden t/m vrijdag 30 augustus op 

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

Fotogroep op 9 september 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 16 september 
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.

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

jobodywork@hotmail.com.

Dinsdag     

Karins Eetcafé op 10 september 
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 10 september 
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 3 en 17 september 
20.00 - 22.00 uur. Info: www.stichtinggrandstand.nl. 

Sjoelen op 10 en 24 september 
14.00 - 16.00 uur. Entree: € 2,50 per keer incl. koffie/thee.  

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

Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid op   
3 en 17 september 
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,  

homogroep.blogspot.nl

Het Literair café op 17 september 
19.30-21.30 uur. Inwoners van Amsterdam Zuid vanaf 23 jaar delen 

korte verhalen of gedichten. Entree: € 5,00 per avond. Info en aanmel-

den: LiterairCafeBuitenveldert@gmail.com.

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. Bij voldoende belangstelling op donder-

dagavond: Adem/ontspanningsyoga met als afsluiting NIDRA yoga met 

klankschalen. 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 
220.00-21.00 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 4 september 
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.

NIEUWE ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK

Zondag 1 september:  
Sunday Sounds met  
Pietsiekata 
 
 

Deze dame en vijf heren combineren emotie met swing. Tradi-
tionele klezmer klanken worden afgewisseld met onvervalste 
gypsieswing, een gevoelig Hongaars nummer, een heimweevol 
Grieks nummer of als het zo uitkomt een feestelijke Ierse song. 
Pietsiekata speelt het liefst ‘unplugged’ waarbij alleen de viool 
en de gitaar licht versterkt worden. Met de voor dit genre 
onmisbare instrumenten als klarinet, accordeon en viool, aan-
gevuld met gitaar en een sonore helicon (kleine tuba), schakelt 
de band moeiteloos over van vrolijkheid naar melancholie.
Aanvang 14.00 - 16.30 uur 
Entree: gratis 
Info: 020-644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl

Woensdag 11 september: 
Muzieksalon bij  
De Buurvrouw
Aanvang 14:00-16:00 uur. Samen van muzikale verzoeknum-
mers genieten, herinneringen ophalen en voor wie wil een 
dansje! Info: zie Agenda bij Inloop ‘De Buurvrouw’.

Zondag 15 september:  
Sunday Sounds met  
de Fellows Bigband 
De Fellows Bigband is een groep van enthousiaste en 
gevorderde amateurmuzikanten. Hun repertoire is verrassend 
breed. Naast traditionele, swingende bigband-nummers van 
grootheden als Count Basie en Duke Ellington is er volop plaats 
voor Latin, funk of pop in bigband arrangement. 
Aanvang 14.00 - 16.30 uur 
Entree: € 5,00 
Info: 020-644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl

Woensdag 2 oktober:  
Zing mee! 
Chris James is ook dit jaar weer bereid gevonden om op zijn 
tour door Europa een stop te maken in Amsterdam. Hij zorgt 

met zijn prachtige muzikale en speelse begeleiding voor een 
heerlijke zangavond. Je zult verrast zijn hoe mooi jouw stem  
zal klinken samen met de anderen om je heen op deze verbin-
dende en vreugdevolle avond. Kom, ook als je geen zangerva-
ring heb, en neem buren en vrienden mee. Graag van te voren 
aanmelden. 
Tijd: 19.30-21.00 uur. Welkom vanaf 19.00 uur voor koffie & 
thee. 
Bijdrage: 5 euro contant, incl kopje koffie/thee 
Aanmelden: sylvia.n.brinkman@gmail.com of  
pc@hvdwbuitenveldert.nl of tel.kantoor 020-6449936.  
Info: Sylvia Brinkman, mobiel 06-55397630

Italiaans voor beginners
Altijd al de mooie Italiaanse taal willen leren? Hier leren we 
samen Italiaans op een ongedwongen manier. Er komen leuke 
onderwerpen aan bod zoals: kennismaken, een restaurant 
reserveren, de weg vragen, boodschappen doen en nog veel 
meer. 
Wanneer: donderdag van 18.45 – 19.45 uur. Start 12 sep-
tember. Wil je later aansluiten bel gerust. 
Kosten: € 20,- per maand 
Info en aanmelden: clara.italiaanseles@hotmail.com, tel./
whatsapp: 06-29042821, of info@hvdwbuitenveldert.nl, tel. 
020-6449936

Huis van de Wijk / MFC Binnenhof Buitenveldert 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 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@hvdwbuitenveldert.nl, www.hvdwbuitenveldert.nl. 

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

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.



 Computer Inloop Spreekuur op 4 en 18 september 
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 11 en 25 september 
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.

Muzieksalon bij De Buurvrouw op 11 september 
14:00-16:00 uur. Samen van muzikale verzoeknummers genieten, 

herinneringen ophalen en voor wie wil een dansje! Info: zie bij Inloop 

‘De Buurvrouw’.

Zing mee! met Chris James 2 oktober 
Samen zingen, ook zonder zangervaring. Van te voren aanmel-

den. 19.30-21.00 uur. Welkom vanaf 19.00 uur voor koffie & 

thee. Bijdrage: 5 euro contant, incl kopje koffie/thee. Aanmelden: 

sylvia.n.brinkman@gmail.com of pc@hvdwbuitenveldert.nl of tel. 

kantoor 020-6449936. Info: Sylvia Brinkman, mobiel 06-55397630

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.

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

rriedijk@hotmail.com of 020-6449936.

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
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 55+ vrouwen   
10.15-11.15 uur. Info: A. Timmermans 06-44079906,  

anjatimmerm@gmail.com. Bij voldoende belangstelling op donder-

dagavond: Adem/ontspanningsyoga met als afsluiting NIDRA yoga met 

klankschalen. 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  
vanaf 26 september 
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 / Nederlands voor Italianen  

vanaf 12 september wekelijks 

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 

Nederlands voor Italianen A2. Bel als je later wilt aansluiten. Kosten: € 

20,- per maand. Info en aanmelden: clara.italiaanseles@hotmail.com, 

tel./whatsapp: 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  

Tour de Chant op 6 september   

16.00 – 18.00 uur. Toegang gratis. O.a. Franse chansons, Italiaanse 

aria’s, jazzy songs, Nederlandstalige levensliederen. Info: www.

ouderensongfestival.nl/tourdechant | info@ouderensongfestival.nl | 

020 -622 01 83

Bingo op 6 september   

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 6 september 

10.30 - 11.00 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 13 september  

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.

Cursus Bloom (Bloemschikken) op 27 september 

Tevens op 4, 11 en/of 18 oktober. 13.00 – 14.30 uur. € 25,00 voor 

4 lessen (waarvan € 1,00 per les voor het materiaal) of € 7,50 voor 

een losse les. Aanmelden noodzakelijk, en info: tel. 020-6449936 / 

06-37314069 of c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl

UIT in Buitenveldert: Dans & Diner met Peter Marnier 

op 27 september 

Peter Marnier, zanger en dj, met uitgebreid Engelstalig en Nederlands 

repertoire. Muziek vanaf 16.00 uur, diner vanaf 18.00 uur. Entree: 

muziek gratis; diner € 8,00. Reserveren diner: 020-644 99 36.

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 Csaarloos3@gmail.com of 

tel. 06 220 33 667.

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

Het Repair Café Buitenveldert op 14 september 

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.

Piano Voorspeel- en Voorleesmiddag op 14 september 

13.00 – 15.30 uur. Zaal open om 12.30 uur. Klassieke muziekstuk-

ken, folkmuziek, pop en filmmuziek door pianiste Ruth Djatmiko en 

haar leerlingen. Aanvang: 13.00 uur de basisschoolleerlingen, 14.15 

uur Groep jeugd en jong volwassenen. Entree: € 5,-- incl. koffie/thee 

of limonade; € 2,-- voor kinderen. Info en reserveren: Ruth, tel. 06 81 

885073, stuur een sms of Whatsapp.

Zondag
Sunday Sounds met Pietsiekata op 1 september 

Pietsiekata: 1 dame en 5 heren combineren emotie met swing. 

Traditionele klezmer klanken worden afgewisseld met onvervalste 

gypsieswing, een gevoelig Hongaars nummer, een heimweevol Grieks 

nummer of een feestelijke Ierse song. Aanvang: 14.00 - 16.30 uur. 

Entree: gratis. Info: 020-644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl

Eolian Ensemble in vernieuwde serie Toekomstmuziek 

op 8 september  

Ervaren orkestmusici maken een uitstapje naar de kamermuziek. Aan-

vang: 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 

Movie Time! ! ‘Bohemian Rhapsody’ op  8 september  

Muziekfilm over Queen, de snelle opkomst, het gigantische succes, 

de extravagante leadzanger Freddy Mercury, en hun legendarische 

Live Aid-optreden in 1985. 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. Info: 020 - 

644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl 

Opera Café Belcanto op 8 september 

Buurtbewoner Anton brengt ‘een cd’tje en een weetje’. Tijd: 14.00 – 

16.30 uur. Toegang: gratis. Info: 020-644 99 36 of  

www.hvdwbuitenveldert.nl

Sunday Sounds met de Fellows Bigband op 15 september 

Een bigband van enthousiaste en gevorderde amateurmuzikanten met 

breed repertoire. Aanvang 14.00 - 16.30 uur. Entree: € 5,00. Info: 

020-644 99 36, www.hvdwbuitenveldert.nl

Sunday Sounds Mainstream Combo op 22 september 

Jazzy optreden uit het American Song Book. Aanvang: 14.00 uur. 

Toegang: gratis. Info: 020–644 99 36 of info@hvdwbuitenveldert.nl 

Jazz in de Wijk met Tribute to Eddy Sanchez op   

29 september 

Met bekende hedendaagse muzikanten. Aanvang: 15.00 uur, zaal 

open 14.30 uur. Entree: € 7,50 inclusief consumptie. Reserveren:  

hhw8@xs4all.nl. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 020-6449936, 

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 ‘Dit is mijn leven’ van Jacques Hartog’  

van 6 tot 24 oktober 

Expositie van voormalig violist en schilder, die wegens hoge leeftijd 

verhuist naar het Rosa Spier Huis. Buurvrouw Saskia van de Ree 

neemt afscheid door zijn werk tentoon te stellen. Getoonde werken 

worden te koop aangeboden, de opbrengst is bestemd voor de Die-

renbescherming. Opening: zondag 6 oktober om 15.00 uur.



september 20198 Nieuws en informatie uit Buitenveldert /Zuidas en de Prinses Irenebuurt 

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 
verdelen, kunt u zich per maand voor  
maximaal 1 uitje inschrijven. Heeft u 
voor meer uitjes belangstelling, dan 
plaatsen wij u op de wachtlijst. Wij 
bellen u zodra er een plek vrij is. 
Aanmelden: 020 – 644 99 36. 

Dinsdag 10 september: Egmond aan Zee
Nog even van de nazomer genieten! U 
kunt natuurlijk in een strandpaviljoen 
onder het genot van een kopje koffie 
naar de hoge golven kijken, maar er 
zijn ook rond het gezellige Pompplein 
veel cafés en restaurants. En als u wilt 

Op stap met de Minibus Op Stap met de Groengrijsbus

winkelen is er de Voorstraat. Genoeg 
te doen!

Dinsdag 17 september: Bergen aan Zee
En nóg een zee momentje! Mocht 
het slecht weer zijn, dan kunt u in het 
vernieuwde en uitgebreide Zee Aqua-
rium de meest fantastische vissen en 
spannende zeedieren bewonderen. 
Of bij hotel  Bergen -  Nassau rustig 
over het strand uitkijken.  Entree Zee 
Aquarium: Volwassenen: € 14,75; se-
nioren (65+): € 13,75

Dinsdag 24 september: Restaurant 
Tafelberg en Heide, Blaricum
Tafelberg is niet meer weg te denken 
uit Blaricum. Hier kunt u voor een 
heerlijke koffie met uitzicht op de Ta-
felbergerheide. De heide is een uniek 
natuurgebied dat wordt beheerd door 
het Goois Natuurreservaat. 

Vrijdag 6 september
Wereldhavendagen, Rotterdam
Vrijdag 6 september brengt de Groen-
grijs bus u naar de oever van de Maas, 
hartje Rotterdam voor de ‘Wereldha-
vendagen’, Nederlands grootste ma-
ritieme festival dat jaarlijks honderd-
duizenden bezoekers trekt. Kijk naar 
de spectaculaire demonstraties van 
brandweer, marine en reddingsbriga-
des met helikopters en snelle boten. 
Volg de spannende races, bezoek de 
schepen en zing mee met de Shanty-
koren. 
Geldig: vrijdag 6 september 2019. 
Prijs: € 12,50 bij minimaal 35 deelne-
mers, € 10 bij minimaal 40 deelne-
mers. 

Donderdag 26 september
Rondje Texel: strand, duinen, wad 
en stad
Op veler verzoek gaan we weer naar 
Texel. We beginnen aan het strand, 
gaan langs bij de vuurtoren, nemen 
een kijkje op het Wad en maken een 
stop in het gezellige Den Burg voor 
we weer naar Amsterdam teruggaan.  

Geldig: donderdag 26 september 
2019. 
Prijs: € 22,50 bij minimaal 35 deelne-
mers, € 20,- bij minimaal 45 deelne-
mers. Prijs: inclusief overtocht. 

Voor beide dagtochten geldt:
Informatie en boekingen: 
www.groengrijs.com. 
Geen internet? Bel 06-45729511.

Opstapplaatsen: Station Rai, Huis 
van de Wijk Buitenveldert en Men-
no Simonshuis.
In samenwerking met Huis van de 
Wijk Buitenveldert

Kaashuis Tromp Buitenveldert heeft de 
eerste plaats gehaald in de verkiezing 
‘Winkelier verkiezing 2019 Gemeente 
Amsterdam, in de categorie Delicates-
senwinkels.
 

Rondje Texel

Gerdi Wind

Het is leuk om er iets gezelligs van te maken
      

Wie 
Pianist Wim van Vollenhoven (98) 
stapt bijna dagelijks op zijn fiets 
om als vrijwilliger piano te spelen 
op verschillende locaties. Al op 
zijn 6e jaar ging hij op pianoles 
bij Juffrouw Ton, waar hij veel ta-
lent bleek te hebben en al snel in 
clubjes speelde. Toen hij ongeveer 
16 jaar was werd hij benaderd door 
een violist, die begeleiding nodig 
had voor een operetteoptreden in 
het Weesperpleinziekenhuis. 

Het was de eerste keer dat Wim 
voor een echt publiek speelde en 
het begin van het spelen van ope-
rettemelodieën. Steeds vaker werd 
hem gevraagd om mee te spelen 
in andere muziekgezelschappen. 
Het pianospelen heeft hij zijn hele 

werkzame leven met veel plezier 
als hobby uitgeoefend.  

Wat
Na zijn pensionering 30 jaar gele-
den werkte hij steeds vaker mee aan 
optredens, zoals de Bonte Dins-
dagavondtrein in het Sarphatihuis. 
Om niet verward te worden met 
Mr. Pieter van Vollenhoven (even-
eens pianospelend) nam Wim de 
artiestennaam Willem de Koning 
aan. Hoewel Wim allround is speelt 
hij vaak muziek uit de jongere ja-
ren van zijn generatie, bijvoorbeeld 
luisterliedjes van Wim Sonneveld 
of meezingliedjes uit zijn repertoire 
van wel 2000 nummers. Deze heeft 
hij allemaal uitgeschreven op klei-
nere vellen papier, zodat hij geen 
stapels dikke muziekboeken hoeft 
mee te nemen. Naar elk optreden 
neemt hij op zijn fiets een stoelver-
hoging, muziekstandaard (die zijn 

altijd kapot op die piano’s), een 
pianolamp (de piano staat meestal 
in een donker hoekje) en uiteraard 
zijn bladmuziek mee. Wanneer het 
gesprek met deze charmante heer 
ten einde loopt, maak ik nog een 
foto van hem achter de piano. Als 
een echte musicus speelt hij tussen 
het fotograferen door steeds even 
op het instrument.  

Waar
Met regelmaat kunt u Wim van Vol-
lenhove horen en zien in o.a. het 
Menno, het Huis van de Wijk, het 
Sarphatihuis en Amstelpark (con-
certen Dichtbij in het Park).

Waarom 
Lachend verkondigt Wim over zijn 
muziekoptredens, dat het er niet 
om gaat om “goed en edel” te zijn, 
maar dat hij het leuk vindt om er 
iets gezelligs van te maken.Pianist Wim van Vollenhoven (98) 

In Beeld
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Hoe gaat het met de zorg in Buitenveldert? 

De praktijkondersteuner van de huisarts voor ouderen

Het gaat met de medische zorg 
in Buitenveldert wel goed en dat 
geldt eigenlijk voor het hele veld 
van de zorg  maar het zou zo veel 
beter en zo veel efficiënter kunnen. 
En in het licht van de toenemende 
vergrijzing in de wijk, waardoor 
met name de eerstelijnszorg zwaar 
onder druk komt, moet er wat ge-
beuren. De vraag is hoe en wie gaat 
die kar trekken?
 
De zorg is versnipperd in een groot 
aantal organisaties die ieder hun 
eigen klantenkring hebben en on-
voldoende samenwerken. Het werk-
veld zit vol met belemmeringen en 
schotten. Toen de decentralisatie van 
de zorg op 1 januari van 2015 startte  
was de situatie nog veel erger. Anno 
2019 is door het functioneren van het 
netwerk Wijkzorg, de Wijktafel Bui-
tenveldert en het Netwerk Huisartsen 
Buitenveldert al veel verbeterd.

Het overheidsbeleid is er op gericht 
zoveel mogelijk zorg, zowel medische 
zorg als sociale zorg, in de thuissitu-
atie te leveren en een crisis thuis te 
voorkomen. Dat ontlast de zieken-
huizen maar legt de druk op de thuis-

De praktijkondersteuner van de 
huisarts voor ouderen (POH-O) is 
de ‘vooruitgeschoven post’ van de 
huisarts in Buitenveldert.

Doordat het aantal kwetsbare ou-
deren in Buitenveldert toeneemt, zij 
thuis blijven wonen, thuis verzor-
ging nodig hebben en thuis komen 
te overlijden neemt de werkdruk voor 
de huisartsen in onze wijk enorm toe. 
De huisarts mag er niet van uitgaan 
dat ‘het wel goed gaat als hij niets 
hoort’ van de patiënt. De praktijkon-
dersteuner heeft meer tijd voor de 
oudere patiënt en voorziet de huisarts 
van informatie. 
Samen nemen zij het patiëntenbe-
stand door, waarna de POH-O op 
huisbezoek gaat bij de kwetsbare 
oudere en dan niet alleen naar de ge-
zondheid kijkt maar ook vraagt ‘hoe 
het er mee gaat’ en even een blik in 
de koelkast werpt. Van de paar dui-
zend ouderen van boven de 75 jaar 
in Buitenveldert is ongeveer 20 % 
kwetsbaar. Veel ouderen willen niet 
toegeven dat ze hulpbehoevend wor-

blijven wonen maar worden op een 
bepaald moment hulpbehoevend. Als 
je meerdere kwalen tegelijk hebt ver-
dwijnt je mobiliteit en dreigt vereen-
zaming. Zorg wordt in het leven van 

zen om de situatie thuis te verbeteren 
en schakelt andere hulpverleners in als 
dat nodig is. De praktijkondersteuner 
is ook een steun voor de mantelzor-
gers, die overbelast dreigen te raken en 

zorg. Die druk neemt toe.
Dit baart ons zorgen in de wijk. Hoe 
moet dit in deze wijk waarin tot 2040-
2050 het aantal kwetsbare ouderen 
toeneemt. De mensen willen thuis 

den. Ze houden de schone schijn op. 
Dat komt veel voor in Buitenveldert.

De POH-O als steun en toeverlaat
De praktijkondersteuner geeft advie-

Hans Wamsteeker

Hans Wamsteeker

iedere oudere bewoner in de wijk een 
van de belangrijkste aspecten in het 
leven. Het langer thuis blijven wonen 
vraagt naast goede medische zorg ook 
volop aandacht voor het welbevinden. 

soms niet meer met vakantie kunnen.
Het is mooi dat sinds 2015 het oude-
renbeleid van de overheid uitgaat van 
zelfstandig wonende ouderen die een 
eigen netwerk hebben en niet zo maar 

Zorg én welzijn. Het sluiten van veel 
verzorgingshuizen was geen goed idee.

Tekort
In Buitenveldert is in de zorg door wijk-
verpleegkundigen sprake van een groot 
tekort. Het komt voor dat de transfer-
verpleegkundige van de VU die een uit-
behandelde patiënt naar de thuiszorg 
moet plaatsen ‘nee’ krijgt bij elke zorg-
aanbieder in de wijk. 
Het probleem van het tekort bestaat al 
dertig jaar en het wordt niet beter.
Het zit niet zo zeer in de honorering 
maar in het slechte imago van de zorg. 
De jonge verpleegkundigen willen 
in het ziekenhuis werken want dat is 
spannend. Het werk in de thuiszorg is 
zwaar en dat spreekt niet iedereen aan. 
Behalve de medische zorg aan huis is 
het van groot belang dat hulpbehoe-
vende ouderen in een fris en schoon 
huis kunnen wonen. Huishoudelijke 
hulpverleners worden onderbetaalt en 
krijgen weinig uren waarin ze een top-
prestatie moeten leveren. In het Parool 
stond maart vorig jaar de noodkreet 
‘Een kopje koffie mag niet meer’. 
De vraag is hoe meer samenwerking 
en samenhang tot stand moet komen. 
Dat zal met name op regionaal niveau 
moeten gebeuren. Wie neemt daarin de 
regie? Van de marktpartijen valt dit niet 
te verwachten. Den Haag is aan zet.

naar een verzorgingshuis kunnen maar 
de praktijk is dat steeds meer ouderen 
kwetsbaar zijn en thuis hulp nodig heb-
ben. Het is lang niet altijd duidelijk of de 
ouderen zich thuis wel redden. Heel wat 
verzorgingshuizen zijn gesloten. Als het 
niet goed gaat komen de ouderen het 
huis niet meer uit waardoor ze vereen-
zamen en verpieteren. 

De financiering
De zorgverzekeraars zijn schadeverze-
keraars die vergoeden als er schade is. 
Ben je ziek dan moet je naar de dokter of 
het ziekenhuis en heb je medicijnen no-
dig. Die kosten worden vergoed. Maar 
dat principe staat haaks op wat veel 
ouderen in Buitenveldert nodig hebben. 
Er moet juist voorkomen worden dat er 
een crisis ontstaat door preventief aan 
de gezondheid van mensen te werken. 
Bovendien bestaat het geluk van men-
sen uit veel meer dan de afwezigheid 
van ziekte.

Het is positief dat het Zilveren Kruis in 
juni van dit jaar besloot dat er geld komt 
voor een POH ouderen in elke huisarts-
praktijk in Amsterdam. Voor drie jaar. 
Dat is een stap vooruit maar we zijn er 
nog lang niet.
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Delen van van uw medische gegevens al geregeld?

Ondersteuning bij dementie

Stel u gebruikt veel medicijnen 
en u moet plotseling naar de 
spoedeisende hulp buiten uw 
woonplaats. De arts in het zie-
kenhuis vraagt naar uw medi-
cijnengebruik. U heeft dat over-
zicht niet bij u. 

Gelukkig hebt u uw apotheek toe-
stemming gegeven dat artsen, in 
zo’n situatie, uw medische gege-
vens mogen opvragen. Dat hebt u 
geregeld bij het Landelijk Schakel-
punt (LSP). De ziekenhuisarts weet 
binnen een paar minuten wat hij 
moet weten waardoor u snel gehol-
pen wordt. Dat kan uw leven heb-
ben gered.

Wat is het Landelijk Schakel Punt?
Uw huisarts en uw apotheek kun-
nen uw medische gegevens delen 
met andere zorgverleners. 
Zij kunnen hun computer aanslui-

De vergrijzing van Nederland 
is in volle gang en tegelijkertijd 
dreigt het huidige zorgsysteem 
onbetaalbaar te worden. 

De zorg voor naasten komt steeds 
meer bij de familie te liggen. Een 
fulltimebaan, een druk gezinsleven 
en reisafstand bemoeilijken vaak 
het opvangen van deze mantelzorg.

Arts in spe, Valérie Rondaij, werd tij-
dens haar werk en opleiding binnen 
de gezondheidszorg geconfronteerd 
met de hoge werkdruk en de gevol-
gen daarvan voor de patiëntenzorg. 
Er is steeds minder tijd en aandacht 

Op basis van de benodigde onder-
steuning en interessegebieden wordt 
de senior gekoppeld aan een vaste 
SeniorenZorger. Benieuwd naar wat 
een SeniorenZorger voor u kan be-
tekenen? 
Kijk voor meer informatie op 
www.seniorenzorglotus.nl. 
Geen internet? 
Neem telefonisch contact op met 
Valérie Rondaij via 06 - 41 21 93 39. 
 
Senioren Zorg geeft gratis 3x een 
bezoek van een SeniorenZorger 
onder de lezers die reageren op 
deze actie !

beschikbaar. Zo ontstond het idee 
voor SeniorenZorg Lotus. 

SeniorenZorg Lotus zet liefdevolle 
zorg, praktische ondersteuning én 
gezelschap in als middel om senio-
ren langer plezierig en verantwoord 
zelfstandig thuis te kunnen laten 
wonen. Persoonlijke aandacht is het 
sleutelwoord. Naast het verrichten 
van lichte zorgtaken en praktische 
ondersteuning, zoals hulp in het 
huishouden, het doen van de bood-
schappen, ondersteuning bij een 
doktersbezoek etc., is er ook tijd voor 
een kopje koffie, een fijn gesprek of 
een wandeling. 

ten op het LSP. Dat is een veilig en 
betrouwbaar systeem. De andere 
arts kan alleen met een beveiligde 
pas en een wachtwoord van de ge-
gevens via het LSP kennis nemen. 
Alleen als u daar toestemming voor 
hebt gegeven.

Uw gegevens worden niet centraal 
opgeslagen maar worden bewaard 
op de computers van uw huisarts en 
apotheek. 

Veilig
Alleen andere zorgverleners kunnen 
van het LSP gebruik maken als dat 
voor een goede en snelle behande-
ling nodig is. Dus niet uw werkgever 
of uw zorgverzekeraar. Ook niet een 
bedrijfsarts.
De toegang tot uw medische gege-
vens via het LSP is beveiligd door 
middel van een speciale pas en een 
wachtwoord.

Wat moet u doen?
Om meer te weten te komen over 

Hans Wamsteeker wat het LSP precies is, hoe het 
werkt en welke gegevens van u via 
het LSP kunnen worden bekeken 
gaat u naar www.vzvz.nl. 

U kunt ook naar het informatie-
punt bellen op 070 317 34 56 of een  
e-mail sturen naar informatiepunt@
vzvz.nl.
U moet voor het gebruik van uw 
medische gegevens via het LSP toe-
stemming geven.

U kunt dat op 3 manieren regelen:
1. Zeg tegen uw huisarts en apo-

theek dat ze uw medische gege-
vens delen

2. Geef hen een ingevuld toestem-
mingsformulier; één formulier 
voor de huisarts en één voor de 
apotheek

3. Ga naar www.volgjezorg.nl en 
klik op toestemming

Een toestemmingsformulier kunt u 
aan uw huisarts of apotheek vragen 
of via www.vzvz.nl downloaden.

Inzicht in dementie, advies over het 
omgaan met bepaald gedrag en de 
juiste ondersteuning: veel mensen 
helpt dit om fijner en langer zelfstan-
dig te kunnen wonen. 

Er valt gelukkig veel kennis te delen 
en ook simpelweg het kunnen praten 
met lotgenoten maakt voor sommi-
gen een groot verschil. 

Alzheimer Trefpunt
Daarom organiseert Alzheimer Ne-
derland samen met Dynamo, Hulp-
dienst Buitenveldert en Zonnehuis-
groep Amstelland maandelijks een 
Alzheimer Trefpunt. 
Bij elk Trefpunt gaat een deskundige 
in op facetten van het leven met 
dementie en kunt u hierover in ge-
sprek. 

Woensdag 18 september 
15.15 uur Inloop met koffie en thee.
15.30 uur Inleiding door Verpleeg-
kundig consulente dementie Vivianne 
Teeuwen van Alzheimercentrum UMC
17.00 uur Afsluiting.

Menno Simons
Noordhollandstraat 17-A,1081 AS Am-
sterdam. Contactpersoon: 
Marita van Onna , (020 5171013)

Praktische informatie
• U hoeft zich niet aan te melden. 
• Menno Simons is goed bereikbaar 

met de gratis Gelderlandpleinbus en 
met Aanvulllend Openbaar Vervoer. 
Is het vervoer een probleem, dan 
kunt u ons bellen (020 5171013).

• Het programma en koffie/thee zijn 
gratis. 

• Wilt u aansluitend mee-eten? Buur-
trestaurant Menno Simons van Dy-
namo serveert een twee- (€ 6,50) of 
driegangen-menu (€ 8,50). Aanmel-
ding (en eventueel afmelding) mi-
nimaal 24 uur van te voren via 020 
4609300.

• Ook welzijnswerkers en andere be-
langstellenden zijn welkom.

Het volgende Alzheimer Trefpunt is op 
woensdag 16 oktober.

KORTAF

Literair Café leest voor in Menno
De schrijvers van het Literair Café Buitenveldert dragen regelmatig voor uit eigen 
werk. Enkele malen per jaar kunt u deze korte verhalen en gedichten beluisteren 
in het Menno (Simonszhuis). Op dinsdag 3 september zijn onze schrijflustige 
wijkgenoten hier weer te gast in het restaurant om u afwisselend interessante, 
spannende en mooie teksten te laten horen. 
Het voorlezen begint om 14 uur en duurt tot ongeveer 15 uur. Iedereen is har-
telijk welkom en natuurlijk wordt er een heerlijk kopje thee geserveerd. De 
entree is gratis.
Menno Simonszhuis, Noordhollandstraat 17A. 

De Buurvrouw
Op woensdag en donderdag bent u van harte welkom bij De Buurvrouw. De 
Buurvrouw begint op woensdag en donderdag om 11.00 uur. De koffie staat dan 
klaar voor alle bezoekers. Twee collega’s zijn actief bij De Buurvrouw. 
Zo is altijd iemand beschikbaar tot 16.00 uur ’s middags om een praatje te ma-
ken en te helpen bij specifieke wensen of ideeën. Vragen zijn ook welkom. In het 
middaguur gaan we lunchen. De kosten bedragen € 2,50 voor de lunch inclusief 
drinken en fruit. U kunt op de dag zelf aangeven of u mee wil lunchen. 
Kunt u niet zonder vervoer komen? Wij hebben een chauffeur die u kan halen. 
Voor vervoer kunt u bellen met tel. 6449936. En, o ja, De Buurvrouw is voor Jan 
en alleman. Dus ook voor mannen.

Andreaspenning
Rie van Arum ontving op 24 juni jl. uit handen van Flora Bremer, lid van het 
dagelijks bestuur Stadsdeel Zuid, de Andreaspenning voor meer dan 30 jaar 
vrijwilligerswerk bij de Algemene Hulpdienst Buitenveldert. Dit gebeurde bij 
filmmuseum EYE, waar de vrijwilligers van de hulpdienst getrakteerd wer-
den op een feestelijke lunch.

Voorlezen verhuisd 
Wanneer u het fijn vindt om voorgelezen te worden kunt u voortaan terecht 
in de Regentenkamer van het Menno Simonszhuis, Noordhollandstraat 17A
Irene Luiks leest elke donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur korte ver-
halen en gedichten  voor aan een kleine groep. Vanaf 5 september bent u 
hartelijk welkom, u hoeft zelf niets mee te nemen en natuurlijk kunt u er ook 
een heerlijk kopje thee drinken. 

Deutsch-Niederländischer Verein 
Op zondag 1 september 2019  :  Klubnachmittag  14 uur gezellig samenzijn
in Hotel Element - A.J.Ernststraat 577. Ook niet-leden zijn van harte welkom
€ 2,50 bijdrage voor koffie/thee en/of water. 
Info: E-Mail: deutsch-nl-verein@hotmail.com. Tel. 020-6751667

ThomasOpen Lunchconcerten 
10 september  Mattias Spee, piano
24 september  Lisette Calebur, viool; Victor Baena, orgel      
De concerten beginnen om 12.30 uur en duren een half uur, de toegang is 
gratis. Prinses Irenestraat 36, telefoon 673 81 71
Meer info: www.thomasopen.nl
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Zuidoever B’veldert
Op de Kop van de Zuidas verrijst 
een wooncomplex voor ouderen 
met een zorgvraag: Zuidoever. Het 
is een nieuw concept van Cordaan 
voor particuliere woonzorg. Rond 
de jaarwisseling wordt het gebouw, 
aan de Gaasterlandstraat, met 54 ap-
partementen opgeleverd en nemen 
de eerste bewoners hun intrek.
 
Zuidas is meer dan kantoren
Zuidoever ligt op een steenworp 
afstand van Buitenveldert en de 
Rivierenbuurt, waar veel ouderen 
wonen. Hoe mooi is het als je in de-
zelfde buurt kunt blijven wonen als je 
24-uurszorg nodig hebt. Het aanbod 
aan particuliere woonzorg blijft flink 
achter. Zuidoever speelt daarop in.

Doelgroep 
De bewoners van Zuidoever zijn 
mensen met een 24-uurszorgvraag, 
zowel dementie als somatiek, die kie-

Misschien loopt u al een tijdje 
rond met een vernieuwend idee om 
kwetsbare mensen goed te laten 
‘landen’ in uw buurt. 

Dat kwetsbare mensen zich thuis voe-
len in de buurt en dat zij gemakkelijk 
hun weg vinden. Voor stadsdeel Zuid 
zijn we op zoek naar ondernemers 
met goede uitvoerbare plannen om 
dat te realiseren. 

Kwetsbare mensen zijn mensen met 
lichamelijke of verstandelijke be-
perkingen. Of mensen die leven in 
armoede, schulden of psychische 
problemen hebben. Zij hebben vaak 
moeite om mee te doen met de sa-
menleving. Zij verdienen goede zorg, 
aandacht en begeleiding.

Ondernemer
De wedstrijd Een goed Thuis in Zuid 
is voor ‘sociale’ ondernemers uit Zuid. 
De nadruk ligt op ondernemerschap. 
De bedenkers van de beste en meest 
vernieuwende initiatieven kunnen 
deze zelf gaan uitvoeren. 
Het stadsdeel gaat met de indieners 
van de winnende projectplannen in 
gesprek om hun plannen te realise-
ren. De uitvoeringskosten mogen niet 
meer dan € 25.000,- bedragen.

Wie kan meedoen?
Om mee te kunnen doen aan deze 
wedstrijd, moet u wonen of gevestigd 
zijn in stadsdeel Zuid. Zie het wed-
strijdreglement verderop deze pagina 
voor uitzonderingen hierop.

zen voor een combinatie van wonen, 
welzijn en zorg. Zij krijgen goede zorg 
maar vinden het ook belangrijk zeg-
genschap over hun leven te houden. 
Zij bepalen hoe laat zij opstaan, ont-
bijten en wat zij gedurende de dag 
doen. Bij Zuidoever gaat men uit van 
wat bewoners nog wél kunnen.

Privacy en ontmoeting
Behalve de ligging op de Kop van de 
Zuidas is de architectuur bijzonder. 
Een wintertuin zorgt er voor dat be-
woners vrijwel het hele jaar buiten 
kunnen zijn. Er is veel groen in en om 
het gebouw. Bijzonder is de combina-
tie van privacy en de beschikbaarheid 
van gemeenschappelijke ruimten om 
elkaar te ontmoeten. Elke etage heeft 
een open keuken waar een kok dage-
lijks verse maaltijden bereidt, zijn er 
zithoeken en een kleine bibliotheek. 
Voor meer informatie: www.deoevers.
amsterdam

Twee winnaars
Een vakjury (gemeente en partner-
organisaties) en een publieksjury 
(buurtgenoten en relaties) wijzen alle-
bei een winnaar aan. Het publiek kan 
van 8 tot 28 oktober online stemmen.
De inzendingen worden beoordeeld 
op:
• uitvoerbaarheid 
• bereik 
• zichtbaar resultaat 
• vernieuwing en originaliteit 
• samenwerking met bewoners of 

partners in de wijk 

Waar moet ik aan denken?
Er zijn tal van zaken die goed geregeld 
zijn in Zuid, maar het kan nog beter. 
Soms weten mensen de weg niet in 
procedures en regels om bijvoorbeeld 
een hulpmiddel aan te vragen.

Uw projectplan
Heeft u een vernieuwend idee, werk 
het uit in een projectplan en doe mee 
met deze wedstrijd! Welke onderdelen 
moeten er in uw plan zitten?

Welzijn aan Huis

Wellicht weet u dat Welzijn op 
Recept in Buitenveldert bestaat. 
De huisarts signaleert dat er naast 
medische zorg ook andere hulp 
nodig is. 

Hij stuurt een verwijsbrief naar Wel-
zijn op Recept en dan neemt iemand 
van Dynamo contact op voor een 
huisbezoek. Die zorgt er voor dat de 
hulpvraag goed beantwoord wordt. 
Nu is er ook Welzijn aan Huis in de 
wijk. Dat werkt anders.
Alle bewoners van 75 + krijgen een 
brief met de vraag of ze prijs stellen 
op een huisbezoek.
Er wordt vervolgens gebeld om een 
afspraak te maken. Er is nooit onaan-
gekondigd bezoek.

In dat huisbezoek wordt gekeken of 
er iets nodig is of dat mensen met 
iets op weg geholpen kunnen wor-
den. Er zijn folders, er is een lijst met 
de adressen van organisaties die hulp 
kunnen bieden, denk aan de Algeme-
ne Hulpdienst Buitenveldert.

De hulpvraag kan heel breed zijn. 
Denk aan personenalarmering, sport, 
beweging, een breiclub, een wan-
deling maken, maaltijden aan huis, 
eettafels waar je zo kan aanschuiven 
maar ook hoe kom ik aan een traplift 
in mijn huis.

Hans Wamsteeker

Ga voor het overzicht naar : 
https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/
wedstrijd-thuis-zuid/

Planning
25 juni – 16 september: aanmeldtermijn 
van uw projectplan
1 oktober: bekendmaking welke project-
plannen doorgaan naar de finale 
29 oktober: finaleavond in Zuid

Ga voor de complete planning naar 
https://www.amsterdam.nl/
zuid-gebied/wedstrijd-thuis-zuid/

Wedstrijdreglement: ga naar 
https://www.amsterdam.nl/zuid-
gebied/wedstrijd-thuis-zuid/

Aanmelden
Ga voor het formulier naar https://www.
amsterdam.nl/zuid-gebied/wedstrijd-
thuis-zuid/

Vragen
Stuur dan een e-mail naar: 
thuisinzuid@amsterdam.nl

Vooral voor mensen met beginnende 
Alzheimer is het van groot belang dat 
er iemand langskomt.

Tijdens het bezoek kan duidelijk wor-
den dat het huis niet op orde is. Er ligt 
bijvoorbeeld een stapel onbetaalde re-
keningen. Er kan dan iemand komen 
om daarmee een handje te helpen.
Mensen trekken niet makkelijk zelf 
aan de bel.

Misschien zijn er weinig contacten. 
Dan kan er iemand komen voor con-
tact en gezelligheid, samen een wan-
deling maken bijvoorbeeld.

Mooi werk
De vrijwilligers die dit, onder regie 
van Dynamo, doen, zeggen dat dit 
werk veel voldoening geeft. Het is 
leuk omdat je met mensen bezig bent. 
Met oudere mensen praten is zo de 
moeite waard omdat ze zo veel ken-
nis hebben. 
Er zijn nog collega vrijwilligers nodig 
om het kleine team te versteken, Iets 
voor u?

Wilt u meer weten of meehelpen 
neem  dan contact op met Olivier 
Bongers, 06 33 35 23 09 of 
OBongers@dynamo-amsterdam.nl

Doe nu mee aan het volwassensport-
programma (55+) in de Buitenhof . 
Iedereen kan meedoen aan 8 verschil-
lende sporten per week tot het einde 
van het jaar en dat voor maar €10 per 
maand. Samen sporten is gezellig en 
goed voor lichaam en geest. Er wordt 
getraind met professionals op een 
fantastische locatie, ‘Het Open Hof’ in 
de Buitenhof! 

De sporten zijn: aerobics, moderne 
dans, beweeg je fit, badminton, gran-

ny yoga, kracht en vitaliteitstraining, 
funk dance en zelfstandig fit. 

Hebt u er zin in? Neem een gratis 
proefles of schrijf u in bij de receptie 
van Cordaan de Buitenhof. Hebt u een 
stadspas met een groene stip dan wordt 
de contributie vergoed. Alle sporten zijn 
rolstoeltoegankelijk en de training wordt 
aangepast aan de groep. Iedereen kan 
meedoen op zijn of haar eigen niveau! 
Voor vragen kunt u altijd bellen naar 
Anouk Griffioen: 06 49356338.

Nieuw Herlaer 2 , 1083 BD, 020-504 4000 

Voor meer informatie kunt u bellen met Anouk Griffioen 0649356338 

Sporten met professionals. 

Sporten  
in de  
Buitenhof  

  
Maandag  
Aerobics                                   
Moderne dans                        
Zelfstandig Fit          
                 
Dinsdag   
Beweeg je fit                            
Badminton                               
   
Woensdag  
Granny Yoga                   
zelfstandig fit                             
 
Donderdag  
Kracht & vitaliteitstraining      
Funk dance                               
Zelfstandig fit                           
 
Vrijdag  
Zelfstandig Fit                      
 
Zaterdag  
Zelfstandig fit                    
 
Zondag  
Zelfstandig Fit                        
 
 

Vrij  
sporten?  10,-

per maand

55+

Vervoer nodig? 

Neem dan contact op met Hulpdienst  

Buitenveldert.  

Telefonisch bereikbaar van Maandag t/m  

Vrijdag 9.30 – 12.30  TEL: 020-6444044 

11.00 - 12.00 
13.30 - 14.30 
 08.30 - 20.30  
 
 
09.00 - 10.00 
11.00 - 12.00 
   
 
10.45 - 11.45 
08.30 - 20.30 
 
 
14.00 - 15.00  NIEUW 
19.00 - 20.00 
13.00 - 20.30  
 
 
 
13.00 - 20.30 
 
08.30 - 20.30  
 
 
08.30 - 18.00 
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Het Sociaal Loket Zuid (locatie 
Buitenveldert) wijst u de weg, 
bijvoorbeeld als u:
• vragen heeft op het gebied van 

zelfstandig wonen, zorg en welzijn
• voor een ziek familielid zorgt en het 

u teveel wordt
• persoonlijke of financiële problemen 

heeft 
• wilt weten welke activiteiten er voor 

u interessant zijn 
• niet weet waar u men uw vraag 

terecht kunt.  
Huis van de Wijk Buitenveldert,   
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP, 
Amsterdam, tel. 020-2552916.  
Meer info: www.amsterdam.nl/
sociaalloket. 
Openingstijden: di. do. 
van 13.30 - 16.30 uur

DIENSTVERLENING/ZORG
Conflicten/geweld 
Beterburen
Buurtbemiddeling bij conflicten met uw 
buren.
tel 085-9022810; info@beterburen.nl
www.beterburen.nl
Blijf Groep 
Mensen die hun verhaal willen vertel-
len, advies of hulp willen. Denk aan 
slachtoffers, kinderen, getuigen en 
plegers. Tel. 088-2342450
www.blijfgroep.nl 
Veilig thuis 
Bij vermoedens van huiselijk geweld, 
kindermishandeling
Tel. 0800 2000 (gratis). 
www.vooreenveiligthuis.nl
Steun voor ouders 
Ouder-en Kindcentrum   
Voor ouders en verzorgers met vragen 
over de ontwikkeling, gezondheid en 
opvoeding van hun kind. A.J. Ernst-
straat 112, 1082 LP Amsterdam, tel. 
020-555 5964 www.oktamsterdam.nl
Home-Start Zuid  
Voor ouders die een steuntje in de rug 
nodig hebben. Voor vrijwilligers die een 
steuntje in de rug willen geven.
Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. 
Ernststraat 112, tel. 06-14787451
hsiegers@dynamo-amsterdam.nl
Vragen over wonen 
!WOON
Informatie en ondersteuning voor huur-
ders en eigenaar-bewoners met vragen 
en klachten over wonen. Bijv. over ach-
terstallig onderhoud of huurverhoging. 
Inloopspreekuur vrijdag  9:00 – 11:00, 
Huis van de Wijk Buitenveldert. Tel. 
020-5230160 of  www.wooninfo.nl
Jeugdhulpverlening en jeugd-
bescherming  
AKJ – vertrouwenspersonen in de 
jeugdhulp
Het Advies- en Klachtenbureau 
Jeugdzorg informeert, adviseert en 
ondersteunt iedereen die vragen of 
klachten heeft over jeugdhulp. AKJ, 
IJsbaanpad 9-11, 1076 CV Amsterdam, 
tel. 088-5551000, www.akj.nl; e-mail 
info@akj.nl 
Leven met een beperking  
MEE Amstel en Zaan
Biedt informatie, advies en ondersteu-
ning bij leven met een 
beperking. Ook voor familie, mantelzor-
gers en professionals.
Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB 
Amsterdam, tel. 020-5127272, infor-
matie@meeaz.nl, www.meeaz.nl

Maatschappelijke Dienstverlening  
Puur Zuid 
De maatschappelijke dienstverlening 
van Puur-Zuid is wijkgericht georgani-
seerd en richt zich op burgers met vra-
gen en problemen op het gebied van 
inkomen, huisvesting, “gezins”relaties, 
maatschappelijke participatie en 
gezondheid. 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amster-
dam. Telefonisch spreekuur van 10:00 
– 11:30 uur, tel. 020 – 2359120; 
www.puurzuid.nl
Invullen van formulieren   
Sociaal Raadslieden
Opstellen van brieven, bezwaarschriften 
of bemiddeling bij instanties. Bewoners 
van alle leeftijden, A.J. Ernststraat 112, 
1082 LP Amsterdam, tel. 020-2359120 
van 10.00 – 11.30 uur
Schuldhulpverlening   
Puur Zuid 
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amster-
dam, tel. 020-2359120 
Vrijwillige hulp    
Algemene Hulpdienst Buitenveldert 
Telefooncirkel: deelnemers worden 
iedere dag gebeld, ook in het  
weekend, om te horen of ze het goed 
maken. 
Wandelen, winkelen, bezoek, bood-
schappen (laten) doen, rolstoel 
rijden etc. Lichte Thuisadministratie. 
Hulp bij het ordenen van 
papieren-administratie. Hand- en 
spandiensten in en om het huis. 
O.a. kleine klussen, tuin. Algemene 
Hulpdienst Buitenveldert (vrijwilligers-
organisatie voor hulp aan mensen 
thuis). A.J. Ernststraat 112, 1082 LP 
Amsterdam, tel. 020-6444044, email: 
meldpost@hulpdienstbuitenveldert.nl; 
www.hulpdienstbuitenveldert.nl

ETEN & EETTAFELS 
De Buitenhof    
Iedereen kan komen eten: kosten 
€ 9,00, 3 gangen maaltijd + koffie.
 U bent dagelijks welkom tussen 17:00 
en 18:45 uur. Nieuw Herlaer 2, 1083 
BD Amsterdam, tel. 020-504 4 000, 
receptiebhf@cordaan.nl
Het Huis van de Wijk Buitenveldert 
Dans en Diner: Driediner voor € 8,00. 
De tweede en laatste vrijdag van de 
maand van 18:00 - 20:00 uur. 
Karins Eetcafé:  De tweede dinsdag 
van de maand. Kosten € 8,00. Van 
17:30 -19:30 uur. Reserveren: 020-
6449936
Burenlunch: 1ste maandag vd 
maand. Kosten € 4,00. Van 12:00 tot 
14:00 uur. Info/reserveren   tel:020-
644 9936 of  
info@wocbuitenveldert.nl 
De eettafel: Driegangen warme maal-
tijd tussen de middag. 3de maandag 
vd maand. Info: Algemene Hulpdienst, 
reserveren: 020-6444044
Buurtrestaurant: 1 x in de 14 dg op 
woensdag 17:30 tot 19:00 uur. Info/
reserveren Zon53@hotmail.com  of op 
dinsdag 020-6463464 
Maaltijd in Woon, zorg en dien-
stencentrum Menno Simons
Schuif aan in het Dynamo Buurtrestau-
rant iedere woensdag en vrijdag voor 
een heerlijke maaltijd om 17.30 uur, 
Noord Hollandstraat 17 A, info: tel. 020 
- 4609 300, kosten € 8,00
Eten in het Woonzorgcentrum 
Buitenveldert  

Alle avonden van de week wordt 
er gekookt voor buurtbewoners en 
buurtgenoten. Van 17.30 - 19.30 uur. 
Doornburg 2, 1081 JB Amsterdam, tel. 
020 - 5046000,  € 9,00 (za. € 7,50 
broodmaaltijd)

HULPMIDDELEN
Algemene Hulpdienst Buitenveldert 
Uitlenen rolstoel, rollator en krukken etc.
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Am-
sterdam, tel. 020-6444044, email: 
meldpost@hulpdienstbuitenveldert.nl
Cordaan Zorgwinkel 
Uitleen en verhuur van loophulpmid-
delen. A.J. Ernststraat 238, 1082 LT 
Amsterdam, verkoop@vegro.nl, tel. 
0900-2887766

MEDISCHE ZORG
Alarmnummers  
Brandweer, Politie  
en Ambulance 112
Bel 112 voor spoedeisende hulp bij 
direct levensbedreigende situaties 
of wanneer u getuige bent van een 
misdrijf.
Doven en slechthorenden;  
tel. 0800-8112 alleen in uiterste nood. 
Geen spoedeisende hulp;
tel. 0900-1844 
Dierenambulance Amsterdam    
tel. 020-6262121
Ziekenhuis 
Amsterdam UMC locatie VUmc, 
De Boelelaan 1117, 1081 HV
Amsterdam tel. 020-444 4444 (alge-
meen), 020-444 3636 (spoedeisende 
hulp. Bezoek na verwijzing van een 
huisartsenpost of in spoedgevallen 
rechtstreeks)
www.vumc.nl. 
Huisartsenpost  
Heeft u met spoed een huisarts nodig 
’s avonds, ’s nachts of in het weekend
telefoon 088 003 0600. 
Verloskundige praktijk Buitenvel-
dert/Amstelveen  
MFC Binnenhof, GGD/Ouder- en 
Kindteam Zuid,  
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP, 
Amsterdam, 020-6470474 
www.verloskundige-amstelveen.nl,  
e-mail praktijk@verloskundige-
amstelveen.nl
Dementie    
De Buitenhof
Dagbehandeling of verzorging voor 
mensen met beginnende dementie of 
somatische (lichamelijke) aandoenin-
gen en dagbehandeling voor cliënten 
met Parkinson. 
De Buitenhof, Nieuw Herlaer 2, 1083 
BD Amsterdam, tel. 020-5044000, 
email: receptiebhf@cordaan.nl
Zonnehuis Ontmoetingscentrum 
Menno Simons
Ondersteuning en ontmoetingscentrum 
voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. Noordhollandstraat 17 
A (zorgcentrum Menno Simons), 1081 
AS Amsterdam, tel. 020-5171013
Respijtzorg     
Dynamo
Voor ondersteuning van de mantelzor-
ger door een vrijwilliger. 
Dynamo-Buurtsupport, info: 
banthonio@dynamo-amsterdam.nl, 
06-44139853

PSYCHISCHE HULP

Prezens 
Druk door psychische problemen, 
stress, angst, piekeren, depressieve 
klachten, verlies, rouw of mantelzorg? 
Prezens helpt!  
Tel 088 – 788 50 55 (optie 1) 
Werkdagen: van 9.00 – 17.00 uur 
www.prezens.nl, 
email preventie@prezens.nl 
De Regenboog Groep 
Maatjesproject voor mensen met 
verslaving, financiële problemen of 
psychiatrische problematiek die in een 
sociaal isolement verkeren. Oranje 
Nassaulaan 51 II, 1075 AK Amsterdam,  
tel: 020-5317600, www.deregenboog.
org; informelezorg@deregenboog.org. 
 

ONTMOETING IN DE WIJK
Programma coördinator Huis van 
de Wijk Buitenveldert  
Voor informatie over activiteiten of 
ondersteuning bij het opzetten van 
een activiteit voor de buurt kunt u 
contact opnemen met de Programma 
coördinator Carla Lantinga, via email: 
c.lantinga@ 
hvdwbuitenveldert.nl of via tel. 
06-37314069 of 020-644 99 36.
www.hvdwbuitenveldert.nl
De Buurvrouw  
Een Inloop voor iedereen die een 
praatje wil maken, een vraag heeft of 
iemand wil ontmoeten. Wij schenken 
gratis de koffie in op woensdag en 
donderdag van 11.00 – 16.00 uur. Op 
de dag zelf kan u opgeven of u mee wil 
lunchen (€ 2,50). Tel. 020-6449936 of 
06-37314069. Mail: debuurvrouw@
hvdwbuitenveldert.nl; Huis van de Wijk 
Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
Dynamo  
Buurtkamer Menno Simons, Noordhol-
landstraat 17-A, 1081 AS, info: tel. 06-
47946111, email ontmoeting-zuid@
dynamo-amsterdam.nl 
Dagbesteding Vreugdehof  
Dagbesteding Vreugdehof is gericht op 
somatiek en psychiatrie.
U kunt deelnemen aan activiteiten die 
aansluiten bij uw mogelijkheden. Incl. 
broodmaaltijd, warme lunch eigen 
bijdrage van € 5,-
ma t/m vr 11.00-17.00 tel 020 
5416174, dagbestedingvreugdehof@
amstelring.nl. Vreugdehof, de Klencke 
111, 1083 HH Amsterdam  
Actenz   
Denkt u erover om actief te worden, 
maar kunt u wel een steuntje in de 
rug gebruiken? Actenz biedt hierbij 
ondersteuning, individueel via Actief in 
de wijk, maar ook d.m.v. ons groeps-
aanbod zoals bijv. de Gezonde hap, 
Samen fit en de inloop in het Menno 
Simonshuis. Info: Doppy den Ouden, 
of 06-10985279; email d.denouden@
ggzingeest.nl 

SPORT

(de wijk biedt meerdere sportmo-
gelijkheden, hier worden slechts 3 
genoemd);

Gymnastiek 60 + en 65 +     
Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. 
Ernststraat 112, 1082 LP, tel. 020-
8861070, www.mbvo-amsterdam.nl

Golden Sports  
GoldenSports is voor 55-plussers die 
met elkaar op hun eigen niveau lekker 
buiten willen sporten. Wordt begeleid 
door een fysiotherapeut.
www.Goldensports.nl, 
tel. 06 1428 3490
Valpreventie  
Zie www.laatjenietvallen.nl

THUISZORG
Zonnehuisgroep Amstelland  
Heeft u belangstelling voor onze dag-
besteding voor mensen met dementie? 
Heeft u behoefte aan wijkverpleging? 
Oriënteert u zich op verpleeghuiszorg? 
Al tientallen jaren bieden wij ouderen 
in Buitenveldert en omgeving gespe-
cialiseerde zorg, welzijn en ondersteu-
ning. Voor informatie of een afspraak: 
0900-0401441, e-mail: info@zhga.nl, 
www.zhga.nl
Buurtzorg Nederland  
Wijkverpleging, verzorging, advies, in-
structie en voorlichting. Klein betrokken 
team met vaste medewerkers, altijd 
bereikbaar, dicht in de buurt. Team 
Buitenveldert tel. 06-20692494, email 
buitenveldert@buurtzorgnederland.
com
Amstelring team Amsterdam Zuid  
Thuisverpleging, Zwaansvliet 5, 1081 
AP  AMSTERDAM, 
amsterdamzuid@amstelringwijkzorg.nl, 
tel. 06-34428094
Thuiszorg Cordaan  
Servicebureau: 088 267 32 26

VERVOER
Algemene Hulpdienst Buitenvel-
dert 
Autovervoer en begeleiding naar arts, 
polikliniek, ziekenhuis, kapper, etc. 
Algemene Hulpdienst Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112,  
1082 LP Amsterdam, tel. 020-
6444044,  
email:
meldpost@hulpdienstbuitenveldert.nl
Reizen met Aanvullend Openbaar 
Vervoer   
Voor Amsterdammers van 75 jaar en 
ouder en voor Amsterdammers met 
een beperking. U vraagt een vervoers-
pas aan via de WMO Helpdesk op 
nummer 0800-0643. 
www.amsterdam.nl 
Valys vervoer   
Valys is voor vervoer buiten de regio 
voor reizigers met een mobiliteitsbe-
perking. Voor sociaal-recreatief vervoer. 
www.valys.nl, tel. 0900-9630

Opmerkingen of aanvullingen 
kunt u doorgeven aan C. Lantinga, 
Programma coördinator Huis van 
de Wijk Buitenveldert, 
c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl
Telefoon 020-6449936 

Het Huis van de Wijk is niet aan-
sprakelijk voor eventuele  
fouten in de aankondiging.
september 2019

 
Bewaar deze belangrijke 
adressen en telefoonnum-
mers!

Waar kunt u voor Zorg en Welzijn in Buitenveldert terecht?


