
voor Buitenveldert/Zuidas & Prinses Irenebuurt • een uitgave van het Huis van de Wijk Buitenveldert jaargang 34. september 2020 nr.7

‘Een eenvoudige doch voedzame 
maaltijd’ van Joost

Onder deze titel biedt het Levens-
boomcollectief op zaterdag 26 sep-
tember een gratis lunch aan (in sa-
menwerking met het Oranjefonds) 
maximaal 60 bewoners van Buitenvel-
dert/Zuidas aan.  

De Levensboom staat op het Ont-
moetingseiland in het Gijsbrecht 
van Aemstelpark en heeft zich deze 
zomer steeds meer ontwikkeld tot 
een ontmoetingsplek voor bewoners, 
zowel jongeren als ouderen.  Daar is 
het Ontmoetingseiland ook voor be-
doeld en het Levensboomcollectief 
spant zich al een paar jaar in om di-
verse bijeenkomsten op dit eiland te 
organiseren. Achter de naam Levens-
boomcollectief gaat een groepje van 6 
enthousiaste vrijwilligers schuil, dat 

eerder het Winterfeest en vorig jaar de 
Burendaglunch heeft georganiseerd. 

Het coronavirus heeft dit jaar flink wat 
roet in het eten gegooid, zodat we tot 
nu toe niets hebben kunnen organise-
ren, maar ons optimisme is gebleven. 
Zaterdag 26 september om 12.00 uur 
is het dan zover: u bent welkom om 
te genieten van ‘een eenvoudige doch 
voedzame lunch’ maar vooral ook van 
de muziek en de onderlinge contac-
ten.  De Levensboom hebben we voor 
deze gelegenheid omgedoopt tot slot 
Bommelstein en de bediening door 
Joost maakt het verhaal compleet. 

Net als vorig jaar vragen wij u uw ei-
gen glas mee te nemen, dan kunnen 
wij het vullen met een gepast drankje. 
De lunch zal tot 15.00 uur duren. U 
heeft dus ruim de tijd om kennis te 
maken met buurtbewoners en te ge-

nieten van deze bijzondere plek in de 
wijk. De lunch is in de open lucht en 
we respecteren vanzelfsprekend de 
richtlijnen van de overheid, dus 1,5 
meter afstand tussen de zitplaatsen, 
behalve voor gezinsleden. U hoeft dus 
niet bang te zijn dat u bij de lunch het 
virus oploopt! 

Er zijn natuurlijk een paar voorwaarden: 
1. U moet zich vooraf aanmelden via 

ontmoetingseiland@kpnmail.com 
2. Het maximumaantal deelnemers is 

60 en vol = vol
3. Als het stormt of hard regent, gaat 

de lunch niet door

Meer (actuele) informatie kunt u vin-
den in de vitrines van het Ontmoe-
tingseiland.

Cisca Griffioen, 
namens het Levensboomcollectief

Ruimte 

Het enige leven tijdens Coronatijd was 

het geschoffel van de Plantsoenendienst 

en zo af en toe wat jongeren die hun con-

ditie trainden. Niet dat ik me verveelde. 

In tegendeel: ik voltooide een manuscript 

en dankzij corona kon mijn roman het 

licht zien. ‘s Avonds zat ik lang te borre-

len op het balkon. Met een glas in de hand 

zag ik de zon in doodse stilte wegzakken 

achter de Buitenveldertse blokkendozen. 

Na verloop van tijd kwamen de wande-

laars, de hondenuitlaters en tenslotte de 

pauzerende Zuidassers terug en speelden 

de kinderen weer buiten. Hun gebrul en 

gekrijs steeg al snel weer tot boven de 100 

decibel. Zuidas herleefde: op het Mahler-

plein gingen terrassen open, vrolijke kus-

sens sierden het muurtje richting station 

Zuid. Op mooie dagen zaten het terras en 

de muur bomvol gezellig koutende men-

sen. Schiphol liet weer een paar vliegtui-

gen passeren, kortom het leven hernam 

zijn luidruchtige loop. Dacht ik! Ineens, 

alsof er een bom was ontploft, passeer-

den er geen lunchverpozende Zuidassers 

meer. Op de Van Weldammelaan spotte ik 

er soms nog een paar op een bankje. Het 

Mahlerplein zakte weg in regenachtige 

verstilling. Hier en daar op een terras aan 

een tafeltje een dikbuikige man met een 

wat magerder exemplaar op anderhalve 

meter. Toen kwam de zon en met haar de 

reuring. Terrassen breidden uit, mensen 

namen plaats op de fleurige kussens en de 

Vrijmibo trok weer publiek. Van drukte 

kun je niet spreken maar op het moment 

dat ik dit stukje schrijf is het midden au-

gustus en ligt het overgrote deel van de 

Nederlanders hutjemutje aan het strand 

besmet te raken. Geef mij maar de ruimte 

op het Mahlerplein. 

 

Julia

COLUMN

Voor het programma van:

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

Buitenveldert in corona-tijd: hoe gaat het?

lees verder op pagina 2

Lunch rond de Levensboom

Buitenveldert heeft het grootste 
aantal kwetsbare ouderen van de 
stad en je zou verwachten dat in 
dat gebied het grootste aantal pa-
tiënten te zien is.

Dat is niet het geval. Integendeel. In 
dit gebied blijken de maatregelen 
goed te worden nageleefd en zijn de 
ouderen zeer terughoudend in hun 
contacten. Er waren in mei nog 100 
besmettingen. Er komen op dit mo-
ment wel wat besmettingen bij maar 
het leidt nog niet tot veel ziektelast. 
Maar we moeten wel zien hoe zich dat 
in de komende weken ontwikkelt. In 
de patiëntenpopulaties van de huis-
artsen zijn er sinds mei geen patiënten 
aan corona overleden in de wijk. 
Het stadsdeel Zuid heeft met 6,1 be-
smettingen per 10.000 inwoners in 
week 32 het laagste aantal besmet-
tingen van Amsterdam. Wij hopen 
dat de GGD dit cijfer ook voor het 
gebied Buitenveldert/Zuidas bekend 
zal maken.

Huisartsen: ‘het gaat best goed’
Dankzij de maatregelen. Wij moeten 
daar wel scherp op blijven. De huis-
artszorg in de wijk draait zoals ver-
wacht mag worden. De huisartsen 
blijven ook telefonisch consult doen 
maar patiënten accepteren dat steeds 
minder makkelijk. De huisartsen roe-
pen de patiënten op hiervoor begrip 
op te brengen. De huisartsen begrij-
pen dat er bij patiënten in deze perio-

de spanningen ontstaan maar zij blij-
ven voorzichtig. Als de patiënt het wil 
komt de patiënt naar de praktijk. Dat 
is geen probleem want er zijn voor-
zorgsmaatregelen. Het totale aantal 
contacten, fysiek plus telefonisch, is 
gelijk aan het aantal contacten voor 
de coronacrisis. De huisartsen missen 
geen diagnose. 
Er is geen aanwijzing dat er brand-
haarden van besmetting in Buitenvel-
dert ontstaan. Het zijn op dit moment 
vooral de jongeren die besmet raken 
en die besmettingen vinden vooral 
binnenshuis plaats. Het contact met 
de ziekenhuizen en met de wijkver-

Hans Wamsteeker

pleging loopt goed. De thuisverple-
ging is op orde.

De verzorgingshuizen: 
‘het leven start weer op’
‘Er wordt keihard gewerkt om het 
virus buiten de deur te houden’. In 
de verzorgingshuizen zijn er op dit 
moment geen besmettingen, geen 
patiënten. In Beth Shalom was op 20 
april de laatste positieve test. Er zijn 
rake klappen gevallen, vooral Beth 
Shalom is begin april zwaar getroffen. 
Het interne leven komt weer terug 
en allerlei activiteiten worden weer 
opgestart. De speciale corona-unit in 

Vreugdehof is afgebouwd en in ge-
bruik voor revalidatie. In Beth Shalom 
is een herdenking geweest voor be-
woners, nabestaanden en personeel. 
Er worden nieuwe bewoners opgeno-
men en dat geeft weer energie. De be-
zoekregelingen zijn verder verruimd. 
Bezoek moet bij aankomst intekenen 
en zich houden aan bezoektijden en 
een aantal huisregels. Die regels zijn 
vooral de geijkte regels waar iedereen 
in Nederland zich aan moet houden. 
Bezoekers gaan weer met bewoners 
wandelen. 

Ondanks de beperkte openstelling 
en de regels hebben bewoners en be-
zoekers daar wel vrede mee. De eer-
ste golf is achter de rug en men heeft 
het gevoel de tweede golf wel aan te 
kunnen. Als iemand van besmetting 
wordt verdacht wordt er getest en is 
er binnen 24 uur resultaat. ‘Intussen 
even streng zijn’. Er zijn lessen geleerd 
en de protocollen zijn aangepast. Er is 
nog wel mentale moeheid bij de me-
dewerkers. ‘Dit niet weer!’

De wijkverpleegkundigen: 
‘de schade is beperkt’
De wijkverpleging heeft het heel 
zwaar gehad doordat ze aanvanke-
lijk buiten de distributie van de per-
soonlijk beschermende materialen 
viel.  Hoewel enigszins ongerust ging 
de patiëntenzorg  gewoon door. Ge-
lukkig is het aantal besmettingen bij 
de cliënten en het personeel beperkt 
gebleven. De patiënten die aanvan-



2 Nieuws en informatie uit Buitenveldert /Zuidas en de Prinses Irenebuurt september 2020

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; Margot Taal; Hans Wamsteeker 
(eindredacteur); Ronald Edens (op-
maak); 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 29 september 2020. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 
14 september voor 17.00 uur.

Het inzenden van kopij en commentaar uit de wijk

Kopij
Als u een idee heeft of een evenement 
of gebeurtenis onder de aandacht van 
de lezers wil brengen kunt u daarover 
een tekst (kopij), eventueel met foto of 
illustratie, naar de redactie sturen. Uw 
tekst wordt in de redactievergadering 
meegenomen. De redactionele ruimte 
in de Wijkkrant is beperkt. Boven-
dien gebeurt er veel in de wijk dat om 
aandacht vraagt. Het advies is kort en 
bondig te zijn bij wat u instuurt; maxi-
maal 150 woorden. Het adres is:  
wijkkrantredactie@gmail.com.

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

Indien de ingezonden tekst een dis-
criminerende of beledigende passage 
bevat wordt de tekst niet geplaatst.

Lintje
Niet lang geleden werd de heer Wil-
lem van Vollenhoven (98) door uw 
krant compleet met portret in het 
zonnetje gezet i.v.m. zijn wekelijkse 
live muziekbijdrage (piano) aan vele 
bewoners van verzorging tehuizen in 
Amsterdam (o.a. Dr. Sarphatihuis en 
hier in Buitenveldert). Daar was Wil-
lem heel blij mee. Welnu, Willem is 
na vele jaren eindelijk voor zijn bij-
drage aan het plezier voor vele an-
deren opnieuw, op 25 juni j.l., in het 
zonnetje gezet door de burgemees-

ter van Amsterdam met een welver-
diend lintje. 
Ron (beneden buurman)

Fietsers Amstelpark (1)
Ik wil graag aanhaken bij de ingezon-
den brief van P. de Wit. Het valt hem op 
dat er zoveel fietsers in het Amstelpark 
zijn. Is er dan geen handhaving bij de 
ingang? Het doet mij denken aan mijn 
eigen ervaring. Nl. dat ik met de fiets 
aan de hand het park wilde betreden 
maar onmiddellijk werd tegengehou-
den, logisch denk ik dan nu. Verder valt 
het mij op dat er heel veel mensen hun 
hond uitlaten meer dan vóór corona. 
Ach ja dan heb je weer een uitje! Maar 
wat mij opvalt is dat ze die honden la-
ten poepen zonder de boel op te rui-
men en verbodsborden negeren. Ook 
dus een kwestie van handhaven en 
gedrag van de aso’s onder ons, die het 
wonen in deze anders zo schone wijk 
onaangenaam maken. Ik hoop echt dat 
iedereen zich een beetje meer aan de 
regels gaat houden. Dus niet fietsen in 
het Amstelpark, geen honden uitlaten 
waar het niet mag en opruimen als 
het gebeurt. En tot slot ook graag geen 
groot vuil achterlaten op andere dagen 
dan aangegeven.
Tineke Bruens

Ingezonden berichten

Goed bedoelde veranderingen in de 
Huisvestingsverordening brengen 
ongewenste activiteiten met zich 
mee. Het gaat hier om de omzetting 
van zelfstandige woonruimte in on-
zelfstandige woonruimte. Om kamer-
huurders meer zekerheid te geven 
dienen er nu individuele huurcontrac-
ten te worden afgesloten. 

Onbedoeld bijeffect is dat beleggers 
appartementen en woningen opko-
pen en verkameren. Beleggers zijn 
vaak gefinancierd d.m.v. crowd-fun-
ding en laten zich bijstaan door erva-
ren advocaten. Hierbij moet voldaan 
worden aan een beperkt aantal voor-

Buitenveldert pas op voor onroerend 
goed cowboys!

waarden o.a. gemeenschappelijke 
ruimte van 11m2.
Wat ontbreekt is een minimaal op-
pervlak van de kamer (in Rotterdam 
is dat 18m2) waardoor er kamers 
ontstaan van 8m2. Dit wordt gepre-
senteerd als co-living, gezellig samen! 
M.i. is dat in deze tijd meer Covid-
living. Door de gemeente zijn quota 
afgegeven om het aanbod te vergro-
ten, 309 voor Buitenveldert-West en 
116 voor -Oost. Om dit te realiseren 
is het bestemmingsplan aangepast en 
worden de erfpachtbepalingen soepel 
aangepast. Verenigingen van Eigena-
ren die er niet van gecharmeerd zijn 
om opeens te worden geconfronteerd 

met een groep studenten c.q. young 
professionals in een appartement, 
dienen de functie ‘wonen’ in hun split-
singsakte te laten aanpassen door een 
notaris. Gezien de crowd-funding is 
het absoluut onduidelijk wie je moet 
bellen ingeval van overlast. Om een 
beeld te schetsen; kampioen is een 
pand op Cannenburg waar in een half 
jaar tijd 26 kennisgevingen zijn gepu-
bliceerd en 9 besluiten. De gemeente 
reageert pas na 6 maanden op de be-
zwaarschriften van de omwonende, 
dus van de gemeente hoef je geen be-
scherming te verwachten.

Theo Zwager

Vrijwilligers gezocht
Ga je niet op vakantie deze zomer? 
Word vrijwilliger bij Markant.
 
Markant (www.markant.org) onder-
steunt mensen die langdurig en inten-
sief zorgen voor een ander. Om deze 
zorg vol te houden is het belangrijk 
dat zij af te toe even iets voor zichzelf 
kunnen doen en op adem kunnen ko-
men. Markant helpt daarbij door vrij-
willigers in te zetten. Dit kan een uur 
per week of vaker

Je krijgt gratis scholing en een ver-
goeding voor onkosten. Daarnaast 
leg je nieuwe contacten, ontwikkel 
je je persoonlijk en staat het goed op 
je CV. Ben jij beschikbaar in de peri-
ode augustus en september?  Neem dan 
contact op met Markant via info@
markant.org of bel 020 886 88 00.  Ook 
als je niet beschikbaar bent, ben je van 
harte welkom.

Vervolg van pagina 1

Buitenveldert in corona-tijd

Fietsers Amstelpark (2)
Ik reageer op de ingezonden brief van 
P. de Wit, fietsen in het Amstelpark.
Het is treurig dat de bezoekers van het 
Amstelpark alle borden waar op staat,  
‘geen fietsen in het park meenemen’, 
negeren en er rustig op los fietsen.
Ik hoop dat de bede van mijnheer/
mevrouw De Wit zal worden ver-
hoord en dat er nu eens handhaving 
gaat plaatsvinden. Maar, omdat de 
bestuurders van Amsterdam van de 
generatie – wij willen geen Politiestaat 
– zijn, zal er ter zake niets gebeuren. 
Als voorbeeld De Kalfjeslaan. De ene 
brom/snorfiets na de ander. Ook geen 
handhaving.
A. Hammacher

André Conrad
Mijn vader André Conrad heeft 52 jaar 
op Persijn in Buitenveldert gewoond. 
Op 28 april is hij zeer plotseling op 86 
jarige leeftijd overleden. De buren die 

in het hofje en daaromheen wonen 
waren zeer aangeslagen. Dit merkten 
wij aan de vele telefoontjes, kaartjes 
en woorden. Op zeven mei heeft er 
een heel mooi en bijzonder afscheid 
plaatsgevonden. De buurt vormde 
een Erehaag. Omdat mijn moeder en 
ik, de buurt zeer dankbaar zijn voor 
hetgeen ze hebben gedaan en wij zeer 
veel steun van de bewoners hebben 
gehad en nog steeds hebben plaatsen 
wij graag dit dankwoord in de Wijk-
krant.
Echter, omdat mijn vader wel een 
bijzonder maar toch ook bekende 
man was (zie op sociale media) en 
de bewoners hem misschien alleen 
als buurman kenden, zouden wij het 
leuk vinden als ook zijn levensverhaal 
inclusief de foto’s wordt gepubliceerd. 
Voor het levensverhaal van André 
Conrad ga naar www.hvdwbuitenvel-
dert.nl. Dan naar Wijkkrant en dan 
Wijkkrant actueel André Conrad

kelijk uit angst geen zorg aan huis 
wilden komen weer terug. De fase 
van het tekort aan beschermende 
middelen lijkt voorbij. De cliënten 
krijgen de zorg die ze nodig hebben.  
Buurtzorg heeft vanaf april geen pa-
tiënten meer  gehad, wel verdenkin-
gen. 

De dagbesteding: ‘aandacht geven’
Tijdens de lockdown viel de dagbe-
steding helemaal weg en dat is vooral 
voor dementerende ouderen een 
ramp. Het is de enige manier om het 
huis uit te komen en dat het niet mag 
is niet uit te leggen. 
Ze begrepen niet dat ze niet opge-
haald werden. Er is geïmproviseerd 
door mensen te bellen met quizzen 
en muziek, met een busje langs te 
gaan en buiten gymnastiek te doen.  
Proberen zo veel mogelijk aandacht 
te geven. Nu kunnen er weer zeven 
mensen per dag opgevangen wor-
den. Een maal in de week zodat zo 
veel mogelijk mensen aan de beurt 
komen.

Informanten voor dit artikel: Medisch 
Centrum Zwaanvliet, Medisch Centrum 
Gelderlandplein, Joyce Kuijer van CHA-
GZ , manager zorgcentrum De Buitenhof, 
manager Beth Sjalom, manager woon-
zorgcentrum Vreugdehof, wijkverpleeg-
kundigen van Buurtzorg en Amstelring,  
Algemene Hulpdienst Buitenveldert, 
Menno Simonshuis; coördinator buurtac-
tiviteiten (Dynamo), coördinator dagbe-
steding dementerenden (Zonnehuisgroep 
Amstelland), casemanager dementie Wil-
len Schuijt (Zonnehuisgroep).
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KORTAF
Algemene Hulpdienst Buitenveldert

Wist u dat:

• U in september ook nog de hele 
maand naar ons Buurtbankje kunt 
gaan op iedere donderdag van 13.30-
15.00 uur. In het parkje achter de flat 
van het Marius ten Cate hof in het 
eerste hofje vanaf de Van Nijenro-
deweg (t.h.v. Bolestein 22) waar we 
goed de 1,5 meter afstand kunnen 
houden. U krijgt van ons een gratis 
drankje met lekkers. Iedereen is wel-
kom! bij regen gaat het niet door

• Door de vrijwilligers van onze eet-
tafel, door AH gesponsorde bloe-
metjes, zijn langsgebracht bij de 
deelnemers die elkaar al maanden 
niet hebben kunnen treffen bij deze 
eettafel.

• We nog steeds veel vrijwilligers 
nodig hebben voor de vele hulpvra-
gen die er nog dagelijks blijven ko-
men zoals boodschapje halen, klus-
jes, kort wandelingetje.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij 
de coördinator: Tel: 020-6447113 / coor-
dinator@hulpdienstbuitenveldert.nl. 
Algemene Hulpdienst Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112

Vrijdag Café concert op 4 en 18 
september 

Een gezellige middag op 4 september 
met Paco en Caren. Tijd: van 14:00 – 
15:15 uur en van 15:45 – 17:00 uur. Re-
serveren: 020-89 15 285 of 020 644 99 36, 
toegang vrij, wel ALLEEN na reservering. 
Op vrijdag 18 september verzorgd  
Peter Marnier de muziek in het café 
van het Huis van de Wijk Buitenveldert. 
Tijd: van 14:00 – 15:15 uur en van 15:45 
– 17:00 uur. Reserveren: 020-89 15 
285 of 020 644 99 36, toegang vrij, wel  
ALLEEN na reservering. 

3 gangen diner in het Café van 21 tot 
en met 25 september 
In de week van 21 tot en met 25 septem-
ber 2020 starten we weer met het serve-
ren van een 3 gangen diner in het café 
van het Huis van de Wijk Buitenveldert 
van 17-19 uur. Er wordt van maandag tot 
en met vrijdag door onze  vrijwilligers 
een diner geserveerd. Slechts 8 gasten per 
avond en 1x per week kunt u deelnemen 
aan het diner.  U kunt zich aanmelden 
per mail p.kolsteeg@hvdwbuitenveldert.
nl en 0615166036. Het verschuldigde 
bedrag na ontvangstbevestiging van de 
reservering, graag over maken op onze 
bankrekening NL05 INGB 0678816212.  
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112 to Gelderlandplein.  
Datum: 21 t/m 25 september 
Aanvang:  17-19 uur 
Kosten: € 8,00 incl consumptie 

Stefanie Caton   

Ferry Wienneke 

In het voorjaar publiceerde de ge-
meente de ‘Transitie Visie Warm-
te Amsterdam.’ Daarin wordt per 
wijk weergegeven wat de gewens-
te toekomst is. 

De tekst is volgens de beleidsmakers 
niet in beton gegoten, een goede 
manier van denken. Voor Buiten-
veldert gaat het om ‘Warmtenet’ en 
voor Zuidas ‘Gemengde lokale bron 
netten en warmtenet.’ De transitie 
moet duurzaam zijn en uitgevoerd 
tegen zo laag mogelijke maatschap-
pelijke kosten. Aardgas moet zo 
snel mogelijk worden afgebouwd. 
Verder zonnepanelen en groen op 
alle daarvoor geschikte daken, iso-
latie waar nodig en besparing op het 
energieverbruik. 

Warmtenet wordt beschouwd als 
een collectief systeem; hoe meer 
aansluitingen er zijn hoe efficiënter 
de exploitatie. De aanleg in Buiten-
veldert lijkt echter traag te verlopen. 
Daarbij komt de discussie over de 
nog te bouwen biomassacentrale in 
Diemen, waar het vandaan moet ko-
men. Maar dat maakt niet uit, want 
warmte kan met elke energie wor-
den opgewekt. Wat is er dan aan de 
hand? In juli verschenen berichten 
in de media dat de vertraging is ont-
staan omdat oude leidingen en ka-
bels vaak niet werden geregistreerd. 
Dat mag voor deskundigen geen 
verrassing zijn geweest. 
Warmtenet loopt nu het risico om 
te worden ingehaald. Elektra is met 
zijn makkelijk te leggen kabels een 

De energietransitie, hoe staat het er voor in 
Buitenveldert / Zuidas?

logische concurrent. In de toekomst 
zal het mogelijk zijn om waterstof te 
leveren door het bestaande gasnet. 
Binnenkort start in Uithoorn een 
praktijktest met een straatje lege 
eengezinswoningen, die na afloop 
worden gesloopt. Een Amsterdamse 
woningcorporatie is deelnemer.

De Green Business Club Zuidas is 
gedreven aan de slag met Circu-
lair, Energie, Groen en Mobiliteit. 
Met ‘Kraak de crisis,’ worden jonge 
ondernemers opgeroepen om ini-
tiatieven te ontwikkelen. Naar het 
Amsterdamse voorbeeld zijn in 
Nederland inmiddels meer GBC’s 
opgericht. Electra is in de wijk de 
meest voorkomende energiedrager, 
‘All-electric’ lijkt hier het ideaal. 
Ondertussen doet de netwerkbe-
heerder zijn uiterste best om vraag 

en aanbod bij elkaar te houden, elke 
dag weer  spannend, mede door het 
OV en de bouwprojecten. De pro-
jectgroep Mobiliteit houdt zich be-
zig met elektrisch vervoer, slimme 
stadslogistiek en Mobility as a Ser-
vice. Alle drie dragen ze in hoge 
mate bij aan de verbetering van de 
luchtkwaliteit. Stadsdeel Zuid helpt 
mee door het fietsnet uit te breiden.

Het Team Duurzaam Buitenveldert, 
bestaande uit vrijwilligers, promoot 
isoleren, besparen en verduurzamen 
van woningen, meestal in flatge-
bouwen. Over de mogelijkheden 
werd begin juli een scriptie gepu-
bliceerd door een student van de 
VU, met medewerking van het team 
en ondersteuning door Stadsdeel 
Zuid. Daaruit bleek dat het finan-
cieel rendement van zonnepanelen 

Nadat vorig jaar in de winter op 
het achterterras van de Boshalte 
het paviljoen werd geplaatst (spe-
ciaal ontworpen in de stijl van de 
Amsterdamse School) leek het 
voornaamste doel van de Boshalte: 
‘inclusiviteit’ bereikt.  

Met een paviljoen kunnen ook de se-
nioren en de kwetsbaren lekker droog 
zitten als er een activiteit plaats vindt 
of als je even onder de mensen wil 
zijn. Maar er was één flink obstakel: 
het ontbreken van een toilet. In het 
Amsterdamse Bos was de Boshalte 
het laatste terras zonder toilet. 

De Boshalte bleek de enige onderne-
ming in het entreegebied van het bos 
te zijn die met regelmaat in het najaar 
geopend was en voor doelgroepen als 
senioren,  mensen met beperking en 
gezinnen met kinderen, activiteiten 
organiseerde, waarbij een toilet ont-
breekt. De roep om een rolstoeltoe-
gankelijk toilet was groter dan ooit, 
maar in de overeenkomst met het 

Met de plaspas naar het toilet van de Boshalte

Amsterdamse Bos stond uitdrukkelijk 
dat een toiletvoorziening bij dit pro-
ject niet zou worden toegestaan.
De eerste stap was dus: het beheer van 

het Bos overtuigen van het nut en de 
noodzaak. De Boshalte werd hierbij 
geholpen door de achterban: er wer-
den uit eigen beweging filmpjes ge-
stuurd door rolstoelgangers, brieven 
geschreven door bewoners in de buurt 
en er werden handtekeningen ingeza-
meld. Dit bleef niet onopgemerkt bij 
het Stadsdeel en het bestuur besloot 
in gesprek te gaan met het Beheer van 
het Amsterdamse Bos.  Gelukkig met 
succes. Uiteindelijk heeft het beheer 
begrip voor de situatie opgevat en de 
noodzakelijke toestemming gegeven. 
Daarna is de lange weg van financie-
ring ingeslagen, maar ook dat werd 
een succes.

Stadsdeel Amsterdam Zuid subsidi-
eerde €5.000. Stichting de Boshalte 
haalde met crowdfunding €5.000 op 
en drie gasten doneerden spontaan 
samen nog eens €5.000. Het bedrag 
voor de aanschaf van een ecovriende-
lijk en rolstoeltoegankelijk toilet was 
binnen.

Daarna de volgende hobbels: de plek 
die door de verhuurder (het Amster-
damse Bos) moest worden aangewe-

en groene daken uitstekend is, maar 
voor de verbetering van isolatie niet. 
Dat is in het geval van  flatgebouwen 
bouwkundig ingewikkeld. Boven-
dien kan een vergunning nodig zijn. 
Voor zover valt waar te nemen heeft 
geen enkele Vve in Buitenveldert 
zonnepanelen en / of een groen dak. 
Woningcorporaties verduurzamen 
wel. Als in een wijk wordt begon-
nen met de energietransitie start de 
gemeente een buurtuitvoeringsplan, 
waaraan ook de bewoners deelne-
men. Voor dit gebied is geen startda-
tum bekend gemaakt.

In de visie ‘Regionale Energiestra-
tegie’ wordt gemeld dat de energie-
boekhouding van Amsterdam ook 
op termijn niet sluitend is te krijgen. 
Er wordt nagedacht om lokaal ener-
gie op te wekken met windmolens. 
Zo’n plek, genaamd ‘extra onder-
zoeksgebied nummer 7,’ ligt tegen-
over het Amstelpark, aan de over-
kant van de Amstel.

zen én toch (!) de aanvraag van een 
omgevingsvergunning.  Het leek er 
op dat dit een kastje-naar-muur ver-
haal zou worden. Niemand bij de 
gemeente Amstelveen leek te weten 
hoe het zit met deze specifieke ver-
gunning. Maar de Boshalte werd door 
een zeer welwillende wethouder van 
Amstelveen geholpen. Hij heeft er 
voor gezorgd dat het vergunningen-
traject versneld kon worden. Na 6 jaar 
ondernemen staat het prachtige toilet 
er! De inclusiviteit is compleet.
Mensen kunnen voor €1,- een plaspas 
kopen om daarna onbekommerd gra-
tis hun stoelgang te maken.

Een nieuw rolstoeltoegankelijk toilet bij Boshalte

De plaspas

Programma v/d 
Kerken

Het programma van de gezamenlijke kerken 
kunt u vinden op:  
www.hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant
-> Wijkkrant actueel



 
 
 
 
 
 
 

Vrijheid... blijheid... 

en toch die 

1,50 meter afstand
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Terwijl wij thuis de corona pande-
mie uitzitten en af en toe buiten 
wandelen of boodschappen doen, 
is er op Zuidas wel een en ander 
gebeurd.   

Het woongebouw SUD in Kop Zui-
das tegenover de RAI met 45 appar-
tementen is opgeleverd, evenals The 
Gustav en The George. The George is 
het gebouw met 47 appartementen 
en terrassen aan de De Boelegracht. 
The Gustav bestaat uit 2 gebouwen 
met in totaal 29 appartementen en 
115 studio’s. De gebouwen zijn ver-
noemd naar Gustav Mahler en Ge-
orge Gershwin en liggen naast Op 
Zuid. Met deze twee gebouwen is 
het woningbouwprogramma langs 
de Zuidkant van dit stuk van de De 
Boelelaan voltooid, maar dat is nog 
niet alles. 
Er komt een hele woonwijk met de 
naam Ravel op de plek waar nu de 
Studentenhuisvesting en de Kin-
dercampus staan, dus langs de De 
Boelegracht en ten zuiden van het 
AFCterrein.

Ravel wordt een autoluwe, groene 
en gemengde woonbuurt gericht op 
gezinnen. Er komen 1350 woningen 
volgens de verdeelsleutel van de Ge-
meente Amsterdam, dus 40% soci-
ale huur, 40% middenhuur en 20% 
vrije sector. Er wordt gewerkt aan 

Wordt Zuidas al een echte Amsterdamse Stadswijk? 

een concept bestemmingsplan voor 
dit najaar; als de Gemeenteraad dit 
naar verwachting in het voorjaar van 
2021 heeft goedgekeurd, kan er vanaf 
2023 in vier fasen gebouwd worden.  
De bouw zal starten met de Kinder-
campus en woningen. Elke fase duurt 
3 jaar, dus het zal tot 2035 duren eer 
alles klaar is. 

Aan de Westkant van Zuidas zien we 
nu al de verbouwingen rond Tripolis 
voor kantoren en er zullen woningen 
gebouwd worden in de verder van 
de A10 gelegen Tripolis gebouwen 
en vóór het Infinity gebouw.  Aan de 
Beethovenstraat steken de torens van 
de Valley hoog in de lucht. Dit grote 
complex waarin ook woningen ko-
men zal in de zomer van 2021 klaar 
zijn. Een stukje verderop wordt het 
terrein naast het Sint Nicolaaslyceum 
bouwrijp gemaakt, want ook daar 
komen woningen. 

Er is een enorme behoefte aan wo-
ningen in Amsterdam en Zuidas kan 
daar een bijdrage aan leveren, maar 
om een woonwijk te worden zijn er 
ook voorzieningen nodig. De zijstra-
ten van Gershwin waar bewoners 
zelf mochten meebeslissen wat er 
zou komen zijn deze zomer inge-
richt, één met speeltoestellen voor de 
kinderen, één voor sport en ontmoe-
ten en één voor groen en ontmoeten.  
Aan de AFC-velden wordt ook ge-
stadig doorgewerkt en er zijn weer 2 
velden klaar. 

Er is jarenlang gestreden voor een 
museum op Zuidas en er zijn ver-
schillende locaties in beeld geweest. 
Nu is er een Instagram museum aan 
de Europaboulevard bij Kop Zuid-
as waarin bezoekers zelf foto’s en 
filmpjes kunnen maken en die op 
sociale media kunnen posten. De 
opening heeft in de coronastilte 
plaats gevonden. En er komt een 
museum in de plint van de Valley; 
dit museum gaat Sapiens heten en 
is een initiatief van de VU en Natu-

KORTAF
Intake Kunstgroep Buitenveldert 

Kunstenaars kunnen zich opgeven voor 
een intake voor het lidmaatschap bij 
Kunstgroep Buitenveldert. De kunste-
naarsvereniging is een actieve groep 
die regelmatig exposeert en activiteiten 
voor de leden organiseert. Hiernaast 
organiseert de kunstgroep ook activi-
teiten in de wijk voor alle wijkbewoners 
en -bezoekers, zoals het kunstcafé en 
de jaarlijkse schrijfwedstrijd. De intake 
vindt plaats op woensdagavond 14 ok-
tober en bestaat uit een gesprek en het 
tonen van recent werk volgens afspraak. 
Informatie en opgeven (vóór 2 oktober) 
via email: kv.kunstgroepbuitenveldert@
gmail.com. Zie ook: 
www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Prijsuitreiking Schrijfwedstrijd

 

De prijsuitreiking van de jaarlijkse door 
Kunstgroep Buitenveldert georganiseer-
de schrijfwedstrijd vindt plaats tijdens 
het kunstcafé op woensdagavond 17 
september. De jury bestaat dit jaar uit 2 
leden, dichter Pom Wolff en Gerdi Wind 
(voorzitter kunstgroep). De hoofdprijs 
voor de schrijver van het mooiste ge-
dicht over het thema Puur Natuur ont-
vangt een kunstwerk dat speciaal hierbij 
is gemaakt door kunstenaar Gerdi Wind.
Voorafgaand aan de prijsuitreiking zal 
de boekpresentatie van De Vrouw met 
de Schelp van Juliette van Nes plaats-
vinden. Tussendoor zal gitarist Gerrit 
van der Spaan een kort optreden verzor-
gen. In de stamzaal zal een kleine ten-
toonstelling te zien zijn met werken van 
leden van de kunstgroep.  In verband 
met de coronarichtlijnen is het verloop 
en doorgang van het kunstcafé op dit 
moment nog niet bekend. Als u aanwe-
zig wilt zijn of informatie wilt, neem dan 
tussen 7 en 12 september contact op via 
kv.kunstgroepbuitenveldert@gmail.com

Perkamentus antiquarius

Ter informatie verwijs ik u graag naar 
mijn artikel ‘Buitenveldert; een stadswijk 
verzameld’ . Zie de link:
http://perkamentus.blogspot.com/
2020/05/buitenveldert-een-stadswijk-
verzameld.html
Een stukje geschiedenis en een hom-
mage aan de wijk waar mijn familie vijf-
tig jaar heeft gewoond. Met vriendelijke 
groet, Perkamentus antiquarius

Cisca Griffioen   

ralis uit Leiden. Dit wordt een mu-
seum en een debatcentrum waar 
iedereen welkom is. De mens (homo 
sapiens) staat centraal, maar wel in 
relatie met de natuur. De combinatie 
van woningen, kantoren en maat-
schappelijke voorzieningen is een 
voorwaarde om tot een levendige en 
leefbare wijk te komen. 

Als alle plannen uitgevoerd kunnen 
worden, kan Zuidas een echte Am-
sterdamse wijk worden!

  in Buitenveldert

in haar familiegeschiedenis en speelt 
in de 19e eeuw. De verhalen die haar 
vader vroeger vertelde en de grote 
schelp die op zijn bureau stond intri-
geerden haar dusdanig, dat zij besloot 
de geschiedenis hiervan uit te zoe-
ken. Veel tijd en moeite gingen zitten 
in de research, bemoeilijkt doordat 
nog maar enkele familieleden, die 
de hoofdpersoon werkelijk hadden 
gekend, in leven waren. Zij reisde af 
naar haar geboorteplaats Amersfoort 
en spitte daar (en in Tilburg) histori-

sche archieven door. Ook naar de tijd 
waarin haar historische roman zich 
afspeelt, deed Juliette veel onderzoek, 
met name naar de levensomstandig-
heden en gewoontes tijdens de Indu-
striële Revolutie. Interessante feiten 
en verbanden (o.a. met betrekking 
tot het werk van Vincent van Gogh 
over wevers) geven een interessant 
en goed gedocumenteerde achter-
grond. De verhalen van vader, broer 
en neef werden voor de roman aan-
gevuld met fictie. In haar blogs op  

De vrouw met de schelp 

Met inachtneming van de geldende 
gedragsregels  lunch ik samen met 
schrijfster Juliette van Nes in haar ap-
partement aan de rand van de Zuidas. 
Ik ken Juliette (ofwel Julia) al jaren als 
onvolprezen medelid van de redactie 
van deze Wijkkrant. Tevens heb ik haar 
al vaak haar korte verhalen live horen 
voorlezen bij verschillende gelegen-
heden, zoals het Literaire Kunstcafé, 
voordrachten in de OBA of bij feeste-
lijkheden in het Amstelpark. Deze vlot 
geschreven verhalen kenmerken zich 
altijd door fantasievolle gebeurtenis-
sen en spannende wendingen in een 
stijl die naar magisch-realistisch neigt. 
De talenkant van Juliette was als kind 
al sterk ontwikkeld en schreef zij al 
verhalen. Later studeerde zij Franse 
taal- en letterkunde, waarna zij do-
cente Frans op een middelbare school 
werd. Ze maakt goed gebruik van 
de mogelijkheden van Social media, 
haar blogs, facebookberichten en In-
stagramaccount worden regelmatig 
aangevuld met interessante wetens-
waardigheden. 

Research 
De historische roman De Vrouw met 
de Schelp, die op 17 juli j.l. uitkwam, 
werd goed ontvangen door de lezers. 
Het boek is gebaseerd op een vrouw 

Gerdi Wind www.juliettevannes.nl  kunt u daar 
interessante wetenswaardigheden 
lezen. 
 
Boekpresentatie 
Ter ondersteuning van het uitgeven 
in eigen beheer van haar historische 
roman pleegde ze gedegen research 
en volgde o.a. een webcursus Marke-
ting. Van veel discipline en volharding 
getuigen al haar geslaagde inspan-
ningen betreffende het uiterlijk van 
de omslag, de grootte van de letters, 
het herlezen, redigeren en telkens 
opnieuw controleren.  Zij nam zelf 
een vormgever in de arm en stortte 
zich enthousiast op het zelf onder de 
aandacht brengen van haar werk via 
o.a. de sociale media. Bij het verschij-
nen van deze krant heeft Juliette haar 
boek 30 augustus in de Amsterdamse 
Boekhandel gepresenteerd. Het plan 
is om tijdens het Feestelijk Kunstcafé, 
voorafgaand aan de prijsuitreiking 
van de schrijfwedstrijd een boekpre-
sentatie en een kleine signeersessie 
te houden in het Huis van de Wijk op 
17 september.  Voor informatie en ge-
plande activiteiten kunt u Juliette van 
Nes volgen op Instagram (juliavan-
nes),  juliettevannes.boekengilde.nl, 
Facebook (Juliette van Nes).

Informatie over de boekpresentatie 
tijdens het kunstcafé op 17 septem-
ber kunt u vinden op www.kunst-
groepbuitenveldert.nl of mail naar 
kv.kunstgroepbuitenveldert@gmail.com
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Schrijfster Juliette van Nes 

The George, Zuidas



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AGENDA  SEPTEMBER

 
Langzaam maar zeker start het Huis van de Wijk haar programma 

op. De inloop ‘De Buurvrouw’ draait weer op woensdag en donder-

dag van 11.15 tot 14.45 uur. U bent van harte welkom! De koffie 

staat klaar. Maakt u wel een afspraak via tel. 06-15166036?

Ook is het Café Concert weer gestart - de afgeslankte vorm van 

Dans en Diner - en we verschillende keren samen de maaltijd 

gebruiken.

Veel gebeurt op afspraak en in kleiner gezelschap. U kunt ervan 

op aan dat alles wat we doen goed doordacht is en dat we volgens 

de regels van het RIVM werken. Kijkt u in de agenda voor verdere 

gegevens per activiteit. 

We hopen u binnenkort weer te zien!

 
 

 
 

Maandag
Fotogroep op 14 september 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com. 

UITGELICHT  
Driegangen diner op 21 t/m 25 september 
17.00 - 19.00 uur. Na een lange stilte in het Huis van de Wijk gaan 

we in de week van 21 tot en met 25 september 2020 weer starten 

met het serveren van een 3-gangen diner in het café.

Er wordt van maandag t/m vrijdag door onze vrijwilligers een diner 

geserveerd, geheel volgens de geldende coronaregels. Hierdoor 

kunnen we slechts 8 gasten per avond ontvangen kunt u 1x per 

week deelnemen aan het diner.

U kunt zich aanmelden per mail p.kolsteeg@hvdwbuitenveldert.nl 

en 0615166036. Het verschuldigde bedrag na ontvangstbevesti-

ging van de reservering, graag over maken op onze bankrekening 

NL05 INGB 0678816212. Kosten: € 8,00 incl. consumptie.

 
 

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.

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

tel. 020-6735654. 

Dinsdag     

Driegangen diner op 22 september 
Zie voor details onder Maandag.

UITGELICHT  
Karins Eetcafé op 29 september 
17.30 -19.30 uur. Entree € 8,00. Op de laatste dinsdag van de 

maand serveert Karin met haar team een heerlijk driegangenmenu: 

vers, gezond en met liefde bereid. Aanmelden tot 25 september:  

020-644 99 36, info@hvdwbuitenveldert.nl

 
 

Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid -   
neem contact op voor data/tijden 
Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com, homogroep.blogspot.nl. 

Open Atelier van het Nieuwe Lokaal  
10.00-12.30/13.00-15.30 uur. Info: 06-20 31 79 09 atelier@

hetnieuwelokaal.nl of www.hetnieuwelokaal.nl.

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  
10.00-13.00 uur. Bel vooraf met: 020-530 12 11 of  

www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.

Sociaal Loket   
13.30-16.30 uur. Maak eerst een afspraak via: 020-255 29 16,  

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

Financieel Café Puur Zuid    
Bel vooraf voor afspraak met: 020-2359120 of  

schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

 

Woensdag  

Buurtrestaurant op 2 en 16 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.

Driegangen diner op 23 september 
Zie voor details onder Maandag.

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.

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.

Ukelele- & gitaarles  

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

rriedijk@hotmail.com of 020-6449936.

Donderdag

Driegangen diner op 23 september 
Zie voor details onder Maandag.

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. Bel vooraf met: Moni Hanasbei, 06-26 63 35 46 of 

mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl

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

Sociaal Loket  
13.30-16.30 uur. Maak eerst een afspraak via: 020-255 29 16,  

www.amsterdam.nl/sociaalloket.

Gymnastiek 60+  
13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 70 of www.mbvo-amsterdam.nl

Italiaanse les - start 15 september  
Italiaans voor halfgevorderden (A2): van 16.30 – 17.30 uur 

Italiaans voor beginners (A1): van 17.45 – 18.45 uur 

Italiaans voor halfgevorderden (A2): van 19.00 – 20.00 uur 

Italiaans voor gevorderden (B1): van 20.15 – 21.15 uur 

Info en aanmelden: clara.italiaanseles@hotmail.com,  

tel./whatsapp: 06-29042821, of info@hvdwbuitenveldert.nl

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

06-40737471 of www.zenbuitenveldert.com.

 
Vrijdag 

Vrijdag Café concert op 4 en 18 september     
14.00 – 15.15 uur en 15.45 – 17.00 uur.  

Een gezellige middag! Op 4 september met Paco en Caren, op 18 

september verzorgt Peter Marnier de muziek. Alles volgens de corona 

regels. Reserveren: 020-89 15 285 of 020 644 99 36. Toegang gratis, 

ALLEEN na reservering.

Driegangen diner op 25 september 
Zie voor details onder Maandag.

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

www.wooninfo.nl.

Het Palet, Aquarel en Gouache   
10.30 – 12.30 uur. Info Barbara J. de Vries, tel. 06-26012792, basia-

jedska@gmail.com.

Zaterdag  

Op zaterdag ons café afhuren voor een feestje? 

Informeer bij zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl

 

Het Repair Café Buitenveldert op 12 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. Geef uw spullen een tweede 

leven! Elke tweede zaterdagmiddag van de maand staan de deuren van 

het Repaircafé voor u open. Heeft u bijvoorbeeld een stofzuiger, radio, 

camera of lamp die niet meer werkt? Kapotte kleding of ander textiel? 

Samen proberen we het te repareren of te kijken wat er precies kapot 

is, zodat u met een gerichte vraag naar een specialist kunt gaan.We 

kunnen nog wat extra handige mensen gebruiken om ons reparatie-

team te versterken.

Je weet nooit wie met welk product naar ons RC komt maar spannend 

is het wel. Met je eigen inzicht, je gereedschap en zo nodig in overleg 

en met assistentie van een collega bereiken we een aardig succes. We 

horen van de bezoekers dat het zeer gewaardeerd wordt.

Huis van de Wijk Buitenveldert is de ontmoetingsplek 

van en voor bewoners in Buitenveldert.

Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam 

(tegenover het Gelderlandplein).

Programma coördinator: Wilt u een activiteit opzetten, 

neem contact op met de Programma Coördinator Carla 

Lantinga; c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl, tel. 06-37 31 

40 69, www.hvdwbuitenveldert.nl

Openingstijden Huis van de Wijk Buitenveldert 

(tel: 020 642 28 35): Maandag t/m vrijdag 8.30-23.00 

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

Zaalverhuur: 020-8915272.

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

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

dag 9.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur. 
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Eind van dit jaar zal Buurtgids weer 
van start gaan. Door corona is het 
programma vertraagd. In november 
(zie de website) worden op drie za-
terdagochtenden door buurtgidsen 
tours gegeven door Buitenveldert.

Met Buurtgids ontdekken bewoners 
hun eigen buurt. Ze gaan op pad in 
de eigen buurt en komen op een leu-
ke manier in contact met elkaar, de 
buurt, lokale ondernemers en buurt-
initiatieven.

De organisatie zoekt Buurtgidsen.
Wij vragen de lezers om hulp bij het 
vinden van buurtgidsen; nieuwsgieri-
ge buurtliefhebbers die hun enthousi-
asme voor de buurt graag delen en het 
leuk vinden om een rondleiding door 

en voel je je sneller thuis in je buurt. 
Na de wandeling wordt je iets te drin-
ken aangeboden.

Ken je iemand die vanaf oktober weer 
naar buiten wil en op pad wil door hun 
buurt met hun buren vertel het ze vast!

Informatie
Vanaf half september zal de aanmeld-
pagina voor de tours open staan. Je 
vindt informatie op www.buurtgids.nl 
en www.facebook.com/buurtgids.
De tours van Buurtgids worden gere-
aliseerd in samenwerking met de stad 
Amsterdam.

Je kunt ook contact opnemen met 
Maartje Weekhout ; 
maartje@buurtgids.nl ; 06 1920 0148

de buurt te verzorgen. De Buurtgids 
stelt zelf de tour samen. Deze bewo-
ner weet immers het beste wat er in 
zo’n tour voorbij moet komen.

Deelnemen
En natuurlijk wordt er ook gezocht 
naar mensen die het leuk vinden om 
aan zo’n tour deel te nemen. Er wordt 
op een veilige manier (‘coronaproof’) 
gelopen in een kleine groep. Tijdens 
de tour worden verhalen verteld, 
wordt praktische informatie uitge-
wisseld en ontstaan gesprekken over 
de buurt. Bewoners worden buurt-
ontdekkers.

De tours zijn vooral voor nieuwe be-
woners. Door de tour heb je sneller 
aansluiting bij het netwerk in de buurt 

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

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

Buurtgidsen gezocht !

Leden van het Levensboomcollectief 
hebben op dinsdag 28 juli j.l. een goed 
voorbeeld gegeven. 

Het was opgevallen dat in de ‘loges’ 
(de nissen met de bankjes) aan de vij-
ver veel achterstallig onderhoud was. 
Omdat de leden van het Levens-
boomcollectief trots zijn op het park 
werd besloten tot een spontane 
schoonmaakactie. Er is gezwoegd en 
gezweet en twee van de drie ‘loges’ 
zijn nu ontdaan van allerlei wildgroei 
en dode bladeren, zelfs putten kwa-
men tevoorschijn.
Wie ons voorbeeld wil volgen kan 
mailen naar mrbmdisselhoff@
hotmail.com. 

Schoonmaakactie 
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Een tiental medewerkers van 
Christenen voor Israël en Israël 
Producten Centrum was op dins-
dagochtend 26 mei bij het Joodse 
verzorgingstehuis Beth Shalom om 
te vieren dat het Israëlcentrum al 
veertig jaar lang Israël steunt. 

“Inmiddels,” zo vertelt manager 
Madelon Bino opgelucht, “is Beth 
Shalom coronavrij. Dit is de eerste 
keer dat zoveel mensen weer buiten 
bij elkaar komen sinds het coronavi-
rus”. Keurig op ruime afstand van de 
bewoners. 

Drie mini-optredens op verschillende 
plekken rondom het gebouw, zodat 
alle bewoners en medewerkers kun-
nen meegenieten: vanaf het balkon, 
vanaf de balustrade, door het open 
raam en op de stoep. De muzikanten 
van het Klezmertrio C tot de Derde 
spelen vrolijke en ontroerende Joodse 
muziek. 

Christenen voor Israël gaf aan alle 
bewoners en medewerkers van het 
verpleeghuis en de aanleunwonin-
gen van Beth Shalom een cadeau uit 
Israël. De bewoners waren dankbaar 
en ontroerd met dit teken van vriend-
schap: “Wat fantastisch dat jullie dit 
doen!”.

Opperrabbijn Jacobs sprak bemoe-
digend: “Christenen voor Israël staat 

Israëlcentrum viert jubileum in (corona)stijl

altijd voor Israël, en dus ook voor ons 
klaar”. Directeur Roger van Oordt be-
nadrukt: “We voelen ons verbonden 
met het Joodse volk en zullen ons op 
alle manieren verzetten tegen antise-
mitisme, gericht tegen de Joodse staat 
Israël, en ook in actie komen tegen Jo-
denhaat in Nederland.”

Buitenveldert 
in romandebuut 
De wensvader

Eric de Rooij, al meer dan tien jaar 
verbonden aan Buitenveldert,  heeft in 
mei zijn debuutroman gepresenteerd: 
De wensvader.

In De wensvader leidt Erik Poelman 
al jaren een kalm bestaan als Leonie 
hem vraagt voor het vaderschap van 
haar kind. Haar vraag komt precies 
op het goede moment, want het be-
staan thuis, met poes en man Aad, 
is een sleur geworden. In het verzor-
gingshuis waar hij werkt, gaat ieder-
een dood. Erik wil leven en het leven 
doorgeven. Dan benadert ook vrien-
din Sonja hem met de vraag of hij do-
nor wil worden.

Het boek is uitgegeven bij uitgeverij 
kleine Uil. 

Op YouTube de overhandiging van het 
eerste exemplaar in Buitenveldert tij-
dens coronatijd:
https://youtu.be/XrTjnRLa-5Y



Nu de restaurants gesloten zijn zoeken 
eigenaren een goede bestemming voor 

september 20208 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

Margot Taal

Michael Turel in het Repair Café  
      

Wat 
Het Huis van de Wijk start weer 
met het Repair Café, elke tweede 
zaterdag van de maand. Laat daar 
gerust uw kapotte Senseo of hape-
rende keukenmachine repareren! 
Vrijwilliger Michael Turel zit voor 
uw klaar met een team van negen 
andere handige klussers. Hij krijgt 
uw apparaat vast wel weer aan de 
gang. Zeventien jaar geleden heeft 
Michael Turel het Repair Café in 
Buitenveldert opgezet. Her en der 
bestonden repaircafés toen al. In-
middels zijn er wereldwijd zo’n 2000 
vestigingen, landelijk 400, in Am-
sterdamse wijken samen 10. Toen-
tertijd heeft Michael een eenmalige 
sponsoring geregeld van de Rabo-

bank. Met dat geld zijn een mate-
riaalkar, rubber beschermmatjes en 
gereedschap bekostigd.  Sindsdien 
houdt Michael zich in Repair Café 
Buitenveldert vooral bezig met sleu-
telen, schroeven en solderen.

Waar
In de stamzaal naast het café geeft 
Michael ook de eigenaar van het 
defecte apparaat een schroeven-
draaier in de hand. Onderwijl komt 
er vanzelf een praatje op gang. Dat 
is het leuke van de hele onderne-
ming: tijdens de reparatie is het 
gezellig, na de reparatie werkt het 
apparaat weer (in het gros van de 
gevallen). En al met al draagt ieder-
een bij aan de ‘circulariteit’, zoals 
Michael het noemt, het hergebruik. 
Wat het milieu ontlast. Apparaten 
die het vaakst ter reparatie worden 

aangeboden, zijn Senseo’s, stofzui-
gers en lampen. Mensen zeulen 
volgens Michael gerust een staan-
de schemerlamp op zware voet het 
café in. Grosso modo brengen ze 
hun kapotte huishoudelijke appa-
raten. Nooit eens een stoel met los-
se poot of een fietsje. Wat volgens 
hem ook best zou mogen.

Kosten
Het repareren kost u niets. Alleen 
de aanschaf van nieuwe onderde-
len is voor eigen rekening, Michael 
en collega’s monteren ze gratis. Wel 
is ieders bijdrage in de fooienpot 
van harte welkom. Voor passend 
gereedschap of een enkele keer 
een etentje met de vrijwilligers. 12 
september, Repair Café, van 13.00 
tot 16.00 uur. Raadpleeg ook 
http://hvdwbuitenveldert.nl/Michael Turel 

In Beeld
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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. Graag uw bijdra-
ge in een envelopje aan Albert geven, 
in verband met de 1,5 meter. 

Let op!
Aanmelden: u gaat alleen mee als 
u niet verkouden bent (of recent ge-
weest), geen koorts heeft of andere 
klachten die verband zouden kunnen 
houden met COVID-19. 
U volgt natuurlijk de aanwijzingen 
van Albert op over uw plaats in de 
bus. U wordt bijtijds gebeld als de 
omstandigheden weer zouden wijzi-
gen. Telefoonnummer in corona-tijd: 
06– 151 660 36. 

De minibus rijdt u naar bekende en 
veilige plekken. Onthoud alleen goed: 
u bent verplicht om een mondkap-
je te dragen. 

Op stap met de Minibus

Waar gaan we heen? 
Dinsdag 8 september: 
Tuincentrum Osdorp 
Nog even iets fleurigs kopen voor de 
nazomer? Dan kunt u in tuincentrum 
Osdorp kiezen uit tientallen plantjes! 

Dinsdag 22 september: Restaurant 
Tafelberg en Heide, Blaricum 
Tafelberg is niet meer weg te denken 
uit Blaricum. Hier kunt u terecht voor 
een heerlijke koffie met uitzicht op 
de Tafelbergerheide (WOCB reser-
veert uw tafel!). De heide is een uniek 
natuurgebied dat wordt beheerd 
door het Goois Natuurreservaat. De 
schaapskooi ligt op loopafstand en de 

Schotse Hooglanders en schapen lopen 
los rond op de hei. 

Vrijdag 25 september: Markt en stads-
hart, Amstelveen 
Nog een openlucht bestemming! Ein-
delijk weer eens zelf snuffelen bij 
kraampjes of buiten op een terrasje ge-
nieten van een kopje koffie! 

De Groengrijsbus
Vrijdag 18 september:
Nazomeren in Zandvoort en Haarlem

Vrijdag 18 september rijdt de Groen-
grijs bus naar Zandvoort en Haarlem. 
Dat is lekker dichtbij huis. We begin-
nen in Zandvoort. We parkeren de 
bus aan de boulevard. Vandaar loopt u 
zo het strand op, stapt u het strand-
paviljoen binnen of gaat u winkelen 
in het dorp. Halverwege de dag rijdt 
de bus naar de gezellige binnenstad 
van Haarlem met zijn rijke historie 

en prachtige monumentale panden. 
Op zoek naar gezonde, biologische 
producten? Daarvoor kunt u terecht 
op de biologische markt op de Bo-
termarkt. Museumliefhebber? Dan 
kunt u uw hart ophalen in het Teylers 
Museum en het Frans Hals Museum. 
Het is natuurlijk de moeite waard om 
de Grote of St. Bavokerk te bezoeken 
met het prachtige houten gewelf, de 
vele glas-in-loodramen, het beroem-
de orgel en de grafstenen op de vloer 
waaronder die van Frans Hals. In de 

nazomer zijn de groene hofjes van 
Haarlem nog allemachtig prachtig.
Prijs: € 12,50 bij minimaal 30 deelne-
mers, € 10,00 vanaf 40 deelnemers of 
meer
Opstapplaatsen: De Mirandalaan, 
Station RAI en Huis van de Wijk A.J. 
Ernststraat
Vergeet het mondkapje niet!
Voor informatie en boeken: https://
groengrijs.com/tochten-in-de-plan-
ning/

Geen internet? Meld u aan via  
06-45729511. Vermeld duidelijk naam 
dagtocht, uw naam, telefoonnummer 
en opstapplaats.


