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Wij, de medewerkers van De Buitenhof, zou-
den het fantastisch vinden Kerst met de buurt 
te vieren! 

Dit doen we met een heuse Kerst dinner-show, in-
clusief: vier-gangenmenu; Live entertainment door 
Richard Grand en Lot van Santen, e.a. 

Vrijdag 23 december 2022; inloop vanaf 16:30 
uur; aanvang van de show 17:00 uur. 

Aanmelden gaat via welzijnbuitenhof@cordaan.nl. 
Mocht u dieetverzoeken hebben, vermeld deze dan 
bij uw aanmelding, via de mail. 
Kosten voor deelname bedragen € 25,-.

Blokverwarming in de kijker     

U woont in een flatgebouw met blokver-
warming en denkt volgend jaar voordeel 
te hebben van het prijsplafond, de com-
pensatie voor de onbetaalbaar geworden 
verwarmingskosten. Het verbruikspla-
fond is door de regering voor alle huis-
houdens vastgesteld op 1200 kuub, daar-
boven betaalt u de volle mep. 
Mooi, denkt u en kijkt tevreden rond in uw 
appartement waar ramen en deuren zijn 
geïsoleerd en de radiatorfolie strak achter 
de verwarming zit, dat gaat wel lukken.
Maar is dat zo? Voor de energieleveran-
cier is aansluiting op de centrale levering 
van warmte aan huishoudens in een flat-
gebouw met een VvE een grootverbruiks-
aansluiting. Ter vergelijking: apparte-
menten met een eigen verwarmingsketel 
hebben een eigen energieleverancier, een 
zogenaamde kleinverbruiksaansluiting. 
Een grootverbruiksaansluiting betekent 
dat als het totale verbruik in uw apparte-
mentsgebouw bijvoorbeeld 800.000 kuub 
per jaar is en het prijsplafond van 1200 
kuub daarvan wordt afgetrokken, alle 
huishoudens de hoofdprijs over 798.800 
kuub betalen. Het aantal kuub wordt dan 
gedeeld door het aantal appartementen 
en 1200 kuub wordt ook gedeeld door het 
aantal appartementen. Dus als er bijvoor-
beeld 100 appartementen zijn, betaalt u 
over uw verbruik over 2 kuub de lage 
prijs en over uw restverbruik de hoge. 
Dan kunt u isoleren tot u blauw ziet, 
maar u betaalt de volle mep..
De regering heeft namelijk niet nagedacht 
hoe huishoudens met blokverwarming 
voordeel kunnen hebben van het prijspla-
fond. Kamerlid Omtzigt diende een motie 
in waarin hij aandringt op een snelle op-
lossing. De Kamer heeft de motie aange-
nomen en bepaald dat het kabinet als de 
wiedeweerga iets moet regelen. 
De VvE-Bond Amsterdam heeft een 
meldpunt ingesteld. Zij informeren de 
gemeente Amsterdam hoe ze de bewoners 
van gebouwen met blokverwarming wèl 
kunnen bereiken. Het Meldpunt Blokver-
warming is bedoeld voor alle ca. 26.000 
Amsterdamse huishoudens met blokver-
warming. Dus meldt u vlug aan als u dat 
nog niet gedaan heeft. 
Ik wens u behaaglijke feestdagen.

Julia 

COLUMN

Voor het programma van:
- OBA Buitenveldert
- De Kerken
• www.hvdwbuitenveldert.nl
• Wijkkrant à Wijkkrant actueel

Algemene Hulpdienst B'veldert wordt 50!

Zorgcentrum De Buitenhof viert Kerst! 

De Algemene Hulpdienst Buiten-
veldert bestaat op 1 december  50 
jaar. Dat moet gevierd worden. 
Ik spreek met de bestuursleden 
Henny de Haan (secr) en Max van 
Praag (vz). 

Vanaf 1959 werden de eerste huizen in 
Buitenveldert opgeleverd. Er kwamen 
bewoners terwijl de infrastructuur 
nog niet op orde was. Men stapte zo 
uit zijn huis in het zand. Er kwam een 
wijkraad, een politiek orgaan dat be-
gon als een stedelijke overheid in de 
wijk.  Vanaf het begin was er behoefte 
aan hand- en spandiensten. Het  aan-
naaien van een knoopje hoorde daar-
bij. De Algemene Hulpdienst Buiten-
veldert werd in 1972 opgericht als een 
commissie van de wijkraad. Met een 
takenpakket dat in de loop van de tijd 
werd uitgebreid. 

Voor het werk waren al snel voldoen-
de vrijwilligers gevonden. Buitenvel-
dert had nog geen hoogbouw, geen 
Zuidas, wel veel groen. Veel grote 
gezinnen. Kinderen konden overal 
spelen. Toen de deelraad kwam en 
de wijkraad werd opgeheven werd 
de hulpdienst verzelfstandigd in de 
vorm van een stichting met een da-
gelijks bestuur en een stichtingsraad 
waarin alle gremia in de wijk waren 
vertegenwoordigd.

De hulpdienst zit nu in het Huis van 
de Wijk maar begon in de Kamp, 
naast het Ontmoetingseiland, en 
verhuisde later naar de Inham waar 
nu het Gelderlandplein ligt. Tot 2005 
ging het goed. Toen was er een be-
stuur dat de hulpdienst wilde op-
heffen. Henny zei tegen Max dat hij 
voorzitter moest worden van een 
nieuw bestuur.  De vaart kwam er 

weer in. De hulpdienst paste zich 
aan de moderne tijd aan.  De oor-
spronkelijke bevolking werd ouder. 
Er kwamen meer gecompliceerde 
vragen en daar zijn vrijwilligers niet 
voor opgeleid. Gelukkig zijn er pro-
fessionele (zorg)organisaties in Bui-
tenveldert die taken kunnen over-
nemen. Inmiddels zijn er ruim 6000 
aanvragen per jaar. 
De 700 ingeschreven cliënten  kun-
nen terugvallen op 101 vrijwilligers.  
De gemeente financiert de diensten. 
In wat voor de diensten wordt be-
taald zit het salaris van de coördina-
toren ingecalculeerd. De  hulpdienst 
heeft de ANBI status. De donateurs 
maken daar dankbaar gebruik van.

Hans Wamsteeker

Geen stadsdorp
De hulpdienst stemt het dienstenpak-
ket goed af op de vragen in de wijk, 
anders houdt je het geen 50 jaar vol.
Heel belangrijk is dat de hulpdienst 
goed samenwerkt met de zorgorgani-
saties, de huisartsen en het buurtteam. 
Er wordt over en weer verwezen.

Omdat de hulpdienst bestaat en goed 
functioneert is er geen stadsdorp in 
Buitenveldert. De hulpdienst is een 
voorbeeld van hoe het in een wijk zou 
kunnen. Gelukkig heeft de hulpdienst 
vrijwilligers  die er echt voor gaan.
In coronatijd mocht je deur niet uit. Er 
werden toen veel vrijwilligers gevon-
den die voor bewoners boodschappen 

deden. Een deel van die vrijwilligers is 
gebleven en een deel van de bewoners 
vraagt nog steeds om deze dienst. De 
bewoners werden in coronatijd veel 
opgebeld. Heel belangrijk zijn de te-
lefooncirkel en de telefoonster. In de 
telefooncirkel bellen de mensen el-
kaar. In de telefoonster worden de 
mensen vanuit de hulpdienst gebeld.
Als iemand niet reageert wordt er ac-
tie ondernomen Met de toenemende 
eenzaamheid wordt dit van steeds 
groter belang en het mag niet voor-
komen dat iemand dood in zijn huis 
wordt aangetroffen zonder dat dit 
wordt opgemerkt. Daarbij is het be-
langrijk dat er een sleutel beschikbaar 
is zodat men ook achter de voordeur 
kan komen.

De toekomst
Er zullen meer jongeren en profes-
sionals komen wonen in de wijk. 
Meer gezinnen met kinderen. Er is  
ook een verschuiving naar interna-
tionalisering. Zuidas wordt groter 
en belangrijker in de wijk. Daar zijn 
bedrijven en instellingen die mensen 
nodig hebben. Nieuwkomers gaan 
daar wonen. Kantoren die met een 
zo kort mogelijke reistijd bereikbaar 
zijn blijven belangrijk, ondanks het 
thuiswerken. Bedrijven kunnen hel-
pen bij het vinden van woonruimte 
en de financiering daarvan. Er komen 
wellicht nieuwe scholen in de wijk. 
Nederlandstalige maar ook inter-
nationale scholen. Het stadsdeel zal 
wel moeten zorgen voor voldoende 
voorzieningen in Buitenveldert waar 
bij die nieuwe, ook internationale, 
bewoners vraag naar is. 
Omdat iedereen om vrijwilligers blijft 
vragen zal de hulpdienst in de toe-
komst meer moeite moeten doen om 
voldoende vrijwilligers te vinden.  We 
hopen en verwachten dat de hulp-
dienst dat ook de komende 50 jaar zal 
lukken!

Henny de Haan en Max van Praag van de Algemene Hulpdienst Buitenveldert
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Vervoerregio Amsterdam, Amster-
dam en Haarlemmermeer, Noord-
Holland, NS, KLM en Royal 
Schiphol Group hebben afspraken 
gemaakt met het Rijk over betere 
bereikbaarheid van de Metropool-
regio Amsterdam. 

Zuidasdok kan doorgang vinden
Dankzij de afspraken is er nu fi-
nanciering voor alle onderdelen van 
Zuidasdok: de ondertunneling van de 
A10 Zuid, nodig om station Amster-
dam Zuid te kunnen uitbreiden; de 
verbreding van de A10 Zuid van vier 
naar zes rijstroken per rijrichting; en 
het scheiden van doorgaand en bestem-
mingsverkeer. 

"Dit is een belangrijke stap voor 
verbetering van de bereikbaarheid 
van de noordelijke Randstad en Am-
sterdam en voor de leefbaarheid van 
Amsterdam Zuid", zegt Hans Ruij-
ter, directeur van Zuidasdok. "De 
A10 gaat onder de grond en station 
Amsterdam Zuid wordt omgebouwd tot 
een hoogwaardige openbaar vervoer-
terminal met winkels en voorzienin-
gen. Daarnaast zal de aanpak van de 
knooppunten De Nieuwe Meer en 
Amstel voor een veel betere en vei-
liger doorstroming van het verkeer 
gaan zorgen." Onderdeel van de af-
spraken is ook de aanleg van een vijfde 
en zesde spoor bij station Amsterdam 
Zuid, met name voor het internatio-
nale treinverkeer. Het vijfde en zesde 
spoor is geen onderdeel van Zuidas-
dok, maar is er uiteraard wel nauw 
mee verweven.

Noord/Zuidlijn en Ringlijn
De betrokken partijen hebben niet al-
leen een akkoord bereikt over Zuid-
asdok, maar ook over het op termijn 

doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar 
Schiphol en Hoofddorp en een ver-
kenning naar het ‘dichtmaken’ van de 
metroring (de Ringlijn) door het me-
trospoor tussen Isolatorweg (bij Slo-
terdijk) en Amsterdam Centraal door 
te trekken. De totale investering voor 
deze drie grote openbaar vervoer- en 
infrastructurele projecten in de re-
gio Amsterdam bedraagt 5,4 miljard 
euro, waarvan 1,5 miljard is gereser-
veerd voor Zuidasdok.

Banen en woningen
Al deze investeringen zijn nodig om 
de drie belangrijkste economische 
centra van de Metropoolregio Am-
sterdam - te weten Amsterdam bin-
nen de Ring A10, Zuidas en Schip-
hol-Haarlemmermeer - beter met 
elkaar te verbinden. Zo blijft de regio 
aantrekkelijk voor bedrijven uit bin-
nen- en buitenland, hetgeen tot 2050 
naar verwachting 270.000 extra ba-

nen oplevert. De ambitie is boven-
dien om dan 325.000 extra woningen 
te hebben gebouwd.

Duurzaam reizen
De investeringen dragen bij aan het 
aantrekkelijker reizen voor mensen 
die afhankelijk zijn van het openbaar 
vervoer. Het leidt ook tot duurzamer 
reisgedrag. Het wordt aantrekkelij-
ker om de trein te nemen, ook naar 
internationale bestemmingen. En 
het wordt gemakkelijker verschil-
lende vormen van vervoer, zoals 
trein, metro en fiets, met elkaar te 
combineren.
Op 28 november a.s. praat de Tweede 
Kamer over deze uitkomsten van het 
Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerja-
renprogramma Infrastructuur, Ruim-
te en Transport).

Saskia Blaas 
(Zuidas houdt je op de hoogte)

december 2022

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.

Disclaimer; de inhoud van een adver-
tentie/advertorial in de Wijkkrant is geen 
weergave van de opinie van de redactie.

Uitgave van het Huis van de Wijk 

Buitenveldert

Redactie Gerdi Wind; 

Ferry Wienneke; Margot Taal; 

Hans Wamsteeker (eindredacteur); 

Ronald Edens (opmaak); 

Fotografie Amir Bar

Vormgeving en opmaak 

Studio Edens

Redactieadres 

A.J. Ernststraat 112, 1082 LP 

Amsterdam. Tel. 020-644 99 36 

Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV/

Rodi Rotatiedruk 

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 27 december 2022. 

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 
9 december 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.
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UW ADVERTENTIE STEUNT DE 
WIJKKRANT

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

OPSTELLINGEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Toekomstig Zuidasdok (artist impression)

Fietsen in het Amstelpark
Ons onvolprezen Amstelpark is een 
gemeentelijk monument gewor-
den. Geweldig!!!! Om te zorgen dat 
het zo’n heerlijk park blijft, moet het 
fietsverbod in het park beter geregeld 
worden. Er moet dan ook gehand-
haafd worden. Alle smoezen van fiet-
sers zijn al voorbij gekomen. Ik noem 
er een paar:  “Ik werk hier,”, “ Ik wist 
het niet.” en vervolgens gewoon 
doorfietsen, “Anders kan ik niet bij 
de kinderspeelplaats komen.”. Niet-
Nederlanders kunnen en/of willen 
het niet begrijpen. En ook veel Ne-

Ingezonden bericht

derlanders hebben daar last van. Er 
moeten toch duidelijkere verbods-
borden (in meerdere talen graag) en 
een betere handhaving mogelijk zijn. 
Ons mooie, rustige park waar het zo 
heerlijk wandelen en spelen is moet 
toch niet verworden tot een Vondel-
park. Daar valt helaas amper meer te 
wandelen.

P. Janvier

Zuidasdok kan door

Bestuurs-
voorzitter
VU stopt

Bestuursvoorzitter Mirjam van 
Praag stopt per september 2023

Mirjam van Praag heeft besloten om 
per 1 september 2023 na 5,5 jaar te 
stoppen als voorzitter van het College 
van Bestuur van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Mirjam van Praag wil 
graag terugkeren naar de wetenschap, 
het ondernemerschap en meer tijd te 
hebben voor haar privéleven. Zij werd 
begin 2018 benoemd als voorzitter 
van het College van Bestuur.
Mirjam van Praag: "Deze mooie func-
tie aan onze prachtige universiteit 
vervul ik met veel ambitie, trots, en-
thousiasme en energie. Elke dag ben 
ik dankbaar voor de samenwerking en 
verbinding in onze VU-gemeenschap. 
Want ook elke dag spreek ik collega’s 
of studenten van wie ik leer en op wie 
ik trots ben. Dit alles vraagt een inzet 
van 200% en met die inzet en toewij-
ding ga ik nog een klein jaar door. 
Daarna wil ik graag meer tijd aan mijn 
privéleven, wetenschap en onderne-
merschap besteden. Vanaf september 
2023 ga ik aan het werk als hoogleraar 
'Entrepreneurship & Society' aan de 
VU Amsterdam School of Business 
and Economics."

Ron Teerlink, voorzitter Raad van 
Toezicht: "Mirjam heeft op indruk-
wekkende wijze leiding gegeven aan 
voor de VU belangrijke ontwikkelin-
gen in soms turbulente tijden. Ze zal 
dit het komende jaar blijven doen. 
Hoewel we graag langer van haar lei-
derschap hadden willen profiteren, 
respecteren we uiteraard haar keuze." 
De Raad van Toezicht beraadt zich de 
komende tijd over de invulling van de 
ontstane vacature.
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Zelfvertrouwen: Een cursus om 
meer zelfvertrouwen te krijgen.

Voel jij je wel eens onzeker over jezelf? 
En zou je graag meer zelfvertrouwen 
willen hebben? Dan is deze cursus iets 
voor jou! Geef je op voor de proefles en 
ervaar het zelf!
 
Tijdens de cursus ontdek je op een 
speelse manier wie je bent. Hoe jij in 
elkaar zit, wat je voelt en ervaart, en 
wat jij aan mogelijkheden hebt. Via 
toneeloefeningen krijg je toegang tot 
jouw verbeelding. Je leert hiermee 
meer op jezelf te vertrouwen! De cur-
susbegeleider is Allan Zipson, theater-
docent en -regisseur. Daarnaast heeft 
Allan een warm karakter waarmee hij 
iedereen verwelkomt. 
 
De proefles:
Datum: 19 december a.s. van 19.00-
21.00 uur
Kosten: gratis

Feestcomité Buitenveldert 65, 
Cisca Griffioen

Het is in 2023 alweer 65 jaar gelden 
dat de eerste paal werd geslagen voor 
wonen in Buitenveldert. In werke-
lijkheid is de eerste paal geslagen op 
2 december 1957. Een klein beton-
nen paaltje op de hoek van Bouvigne 
herinnert hieraan. De 65e verjaardag 

Locatie: Menno Simons, Noordhol-
landstraat 17B
Aanmelden: 020-4628484

Cursusdagen:
Maandagen 2 januari, 9 januari, 16 ja-
nuari, 23 januari, 30 januari, 6 februari, 
13 februari a.s.
Tijd: 19.00-21.00 uur 
Kosten: 30 euro (15 euro met stadspas)

van Buitenveldert heeft een groepje 
bewoners geïnspireerd om deze his-
torische gebeurtenis feestelijk te vie-
ren. Vrijdag 2 juni 2023 is de exacte 
datum van de eerstesteenlegging. De 
plaquette bevindt zich tegen een ste-
nen muur. 

Het voorlopige programma voor 2 
juni 2023 is een wandeling door de 
buurt door een gids van het van Ees-
terenmuseum, gevolgd door een uit-
gebreide buurtborrel met wijnproeve-
rij op het pleintje in de Kastelenstraat 
om de hoek van de van Heenvlietlaan. 
En natuurlijk is er muziek. Bovendien 
is er een fotowedstrijd voor jong en 
oud met een aantrekkelijke prijs. 
Het feestcomité gaat in de komende 
maanden verschillende bewoners van 
Buitenveldert kort interviewen en dat 
publiceren in de Wijkkrant. In het 
voorjaar komt ook meer informatie 
over de criteria voor de fotowedstrijd. 
Dus alle reden om uit te zien naar een 
grandioos buurtfeest waar iedereen 
welkom is. Wordt vervolgd! 

Hans Wamsteeker

Na ruim dertig jaar in de binnen-
stad gewoond te hebben verhuisde 
Oscar Hammerstein naar Valley in 
Zuidas en voelt zich daar als een 
vis in het water.

Hij woonde vanaf 1988 bijna 35 jaar 
op de Keizersgracht en daarvoor in 
een leuk 17e-eeuws appartement 
aan de Leidsegracht. Aan de Keizers-
gracht had hij twee appartementen 
samengevoegd en had een dakterras. 
Helaas geen zicht op de gracht maar 
wel op de binnentuinen. Dat is het 
mooie van die eeuwenoude keurtui-
nen. Je hoort absoluut niets en nie-
mand kan zien of je thuis bent. Het 
was heerlijk maar het is in de loop van 
de jaren enorm veranderd. Toen werd 
het vuilnis behoorlijk opgehaald en 
werden de straten schoongehouden.
Die tijd is helemaal voorbij. Het cen-
trale stadsbestuur verwaarloost het 
werelderfgoed volkomen. 
De schade is nu bijna onherstelbaar. 
Misdadigers op het stadhuis die niet 
zien welke fouten ze maken. Hij 
stond bekend als de grote schelder 
over de vuilnis in de binnenstad. Hij 
ging iedere dag met een zak en een 
knijper de straat op. In de 9 straat-
jes kan je niet meer komen, zegt hij. 
Dat is een teringbende. Hij had daar 
gedurende een jaar een vuilnisbak 
geadopteerd maar dat was een hope-
loze zaak.

Beunhazen
Vroeger had Amsterdam de beste 
stratenmakers van Nederland. Maar 
die zijn er allemaal uitgeflikkerd en 
vervangen door beunhazen. Als vroe-
ger een straat gelegd werd ging dat 
50 jaar mee. Nu zitten twee weken 
later de kuilen er weer in. Je ziet ze 
een fietspad aanleggen en binnen 

Valley, puur verwennerij

een paar maanden wordt het weer 
opengegooid omdat iemand een ka-
bel moet leggen. Daar kwam bij dat 
aan de Rozengracht de bruggen wor-
den gerenoveerd. Je verbaast je over 
het aantal dagen dat je niemand ziet 
werken. Dat draagt enorm bij aan de 
verloedering. Het is zo erg dat je bijna 
denkt dat het met opzet gebeurt.

De stad uit?
Hij dacht aan de stad uitgaan en keek 
in de omgeving van Bloemendaal. 
Maar hij is net als Reve die zei ‘ ik haat 
de stad maar wil nergens anders wo-
nen’. Hij kwam op een dag met zijn 
vriend Hans van Manen toevallig 
langs Valley, ging naar binnen en was 
meteen verkocht. En dat nog wel op 

verdieping nummer 18, chai, wat in 
het oud Hebreeuws staat voor ‘leven’.
De verhuizing was een ellende met 
maar één lift. Dan moet je wel van het 
leven houden.

Puur verwennerij
Met slecht weer hoef je de deur niet 
uit. Je kunt naast de receptie in de hal 
lunchen, je kunt in vijf restaurants 
eten of beneden even een pizza halen. 
De buurt is veilig. Op dat punt geeft 
hij de binnenstad een 4 en deze buurt 
een 7. En binnen Valley een 9!. Er is in 
Valley 24 uur bewaking. Het pand is 
geïsoleerd met driedubbele ramen en 
vloerverwarming. Stadsverwarming, 
dus geen gas.  Door de goede isola-
tie kan je met het raam open slapen.
Zo’n gebouw is ideaal als je wat ouder 
wordt. Er is een gym en een zwem-
bad. Met je vingerafdruk kom je over-
al binnen. Het is een luxe leven hier. 
Puur verwennerij.

Fazanten
Hij wist niet dat Buitenveldert zo 
groen was. En het Beatrixpark is 
prachtig. Het Gijsbrecht van Aem-
stelpark heeft iets teveel zestiger jaren 
onzin. De markt in Zuidas op don-
derdag is leuk. In de Debussylaan zit 
aardige, moderne horeca. Je loopt er 
zo naar binnen. Als hij in de binnen-
stad ergens wilde eten moest hij twee 
weken van tevoren reserveren. De 
leuke buurtrestaurants zitten nu vol 
met toeristen. De mensen van Zuidas 
lopen in Buitenveldert een beetje met 
hun neus in de lucht. Er moet nog  
verbinding komen tussen Buitenvel-
dert en Zuidas. Eigenlijk is het Gel-
derlandplein dat. 
Hij kende hier de weg niet en ging in 
de zomer iedere dag  op verkennings-
tocht en viel van de ene positieve ver-
bazing in de andere.
Het Gelderlandplein is fantastisch. De 
winkels zijn voortreffelijk. Zeven da-
gen in de week open. Een standbeeld 
voor degene die het heeft ontwikkeld.  
Met de lokale fietsclub No Cylinder 
maakt hij bij mooi weer fietstochten 
in de omgeving. Er is hier een paradijs 
aan mooie fietspaden. Overal hoor je 
de fazanten en hoe mooi is het Am-
sterdamse Bos niet?  
Het is verrukkelijk.

Cursus zelfvertrouwen  

Buitenveldert 65 jaar  
in 2023 

Oscar Hammerstein woont in Valley, Zuidas

De eerste steen voor Buitenveldert werd gelegd op 2 juni 1958

De eerste paal woningbouw 1957
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De maand november heeft een 
flink beroep gedaan op onze creati-
viteit in het vinden van onze route 
in en naar Zuidas. 

Een groot deel van Buitenveldert had 
te kampen met groot onderhoud 
waardoor de Buitenveldertselaan in 
gedeelten niet berijdbaar was, maar 
ook veel opgebroken fietspaden zorg-
den voor de aanblik van één grote 
zandbak. 

Op Zuidas werd Station Zuid stilge-
legd voor treinen. ProRail verrichtte 
werkzaamheden aan de sporen en 
Zuidas liftte mee door tegelijkertijd 
damwanden te slaan en te verwijde-
ren voor de metro en de toekomstige 
roltrappen. Ook werd gewerkt aan de 
verplaatsing van de bediening van de 
Schinkelbrug. 

Intussen wordt door de Gemeente 
Amsterdam gewerkt aan een mobili-
teitsplan voor het gehele gebied van 
en rond Zuidas. Het is wel duidelijk 
dat het verkeer een gemengd karak-
ter zal blijven dragen. Dus er moet 
gezorgd worden voor bereikbaarheid 
per auto, per fiets en te voet naast een 
goed functionerend Openbaar Ver-
voer. Natuurlijk is het van groot be-
lang het autoverkeer te ontmoedigen, 
maar dan moet het Openbaar Vervoer 

een reëel alternatief bieden. Bedrijven 
op Zuidas zouden daaraan kunnen 
bijdragen door hun werknemers een 
OV kaart te geven in plaats van een 
vergoeding voor de auto. En een grens 
van bijvoorbeeld 10 km afstand tot de 
werkplek voor een plaats in de par-
keergarage helpt natuurlijk ook. Echt 

maatwerk zou kunnen worden gele-
verd door voor iedere werknemen een 
vervoersplan voor het woon-werk-
verkeer te maken. Maar een autovrije  
Zuidas is een illusie. 
Voor het autoverkeer moeten de toe-
gangswegen voldoende capaciteit 
hebben en er moet ook voldoende 

Op 16 oktober jl. organiseerde het 
kunstenaarscollectief Zone2Source 
een installatie op de Koeiweide 
van het Amstelpark. 

Het deed sterk denken aan een 
rechtszaak, in vaktermen genaamd 
een ‘Moot Court.’ Dit model wordt 
gebruikt om grensverleggend te den-
ken. De spelers droegen toga’s en het 
publiek zat op halve boomstammen. 
Het was aangenaam herfstweer, het 
geluid werd overgebracht met hoofd-
telefoons. De eiser stelde dat de bo-
men van het Amstelpark niet in een 
normaal bos waren opgegroeid, maar 
50 jaar geleden door de mens waren 
geplant in een voor hen onnatuurlijke 
omgeving. 

Hij beschreef het functioneren van 
wortels, stammen en bladeren, waar-
na de vraag aan de orde kwam hoe 
bomen een klacht kunnen indienen. 
Dat was volgens hem niet nodig, 
verwijzend naar procedures van die-
renrechten. Hij vertelde verder dat er 
landen bestaan waar planten rechten 
hebben en stichtingen de functie van 
klager. Mensen kunnen daar misstan-
den melden, inclusief minderjarigen. 
Een tweede spreker wees er op dat 
een boom een individu is, maar gras 
niet meer. Dit zal nader worden on-
derzocht.

De advocaat sprak namens de men-
sen die verantwoordelijk zijn voor 

de gezondheid van de bomen in het 
Amstelpark. Zij hadden deze middag 
geen actieve rol en waren voor zover 
bekend ook niet aanwezig. De advo-
caat beschouwde de klacht als niet 
ontvankelijk omdat er in Nederland 
geen wetten voor bestaan. Invoering 
vond hij overbodig en verspilling van 
geld omdat de huidige wetten er al in 
voorzien. De discussie werd besloten 
door een bioloog die de gezondheid 
van de bomen had onderzocht. Die 
bleek goed, maar ze merkte op dat 

door de klimaatverandering kans be-
staat dat hun gezondheid minder zal 
worden.

De drie rechters hadden dit alles 
zwijgend aangehoord. De voorzitter 
maakte eerst het voorbehoud dat de 
bijeenkomst geen echte rechtspraak 
was. Daarna trok het college zich voor 
beraad ongeveer tien minuten terug 
in het groen. De uitspraak was dat 
mensen beter voor bomen moeten 
zorgen.

parkeergelegenheid zijn in de par-
keergarages die horen bij de bestem-
ming. Jaren geleden zijn we erin ge-
slaagd een oplossing te vinden voor 
het parkeren in de aangrenzende 
wijken, met name in Buitenveldert 
Noord. Door daar tot aan de Van 
Nijenrodeweg niet langer dan 3 uur 

betaald parkeren toe te staan bleef de 
wijk bereikbaar voor bewoners. Door 
een uitspraak van de Hoge Raad is 
parkeerduurbeperking nu niet toege-
staan, maar we zullen hopen dat de 
Gemeente snel deze goedwerkende 
oplossing kan herstellen. Ook in de 
Prinses Irenebuurt is de beperking 
van de parkeerduur vooralsnog op-
geheven. 

Voor het Openbaar Vervoer is het be-
langrijk dat het vijfde en zesde spoor 
wordt aangelegd en Station Zuid 
ruimte krijgt om de passagiersstromen 
goed te kunnen geleiden. Maar ook de 
bereikbaarheid van het Station van-
uit de omgeving vereist een fijnmazig 
tram- en busnetwerk. 

Fietsen wordt terecht aangemoedigd, 
maar als we naar de fietspaden kijken 
zien we daar een mengelmoes van ge-
wone fietsen, e-bikes, gemotoriseerde 
fietsen, bakken met kinderen enz. 
Voor de veiligheid van de gebruikers 
van de fietspaden moeten er maatre-
gelen genomen worden om snel en 
langzaam 'fietsverkeer' van elkaar te 
scheiden. En bij alle verkeer mogen 
ook de voetgangers vooral niet ver-
geten worden. Ruime voetpaden met 
duidelijke bewegwijzering zijn drin-
gend nodig en niet alleen in de eindsi-
tuatie, maar ook bij alle omleidingen. 
Bereikbaarheid blijft een uitdaging 
voor de nabije en verre toekomst van 
Zuidas! 

Bereikbaarheid blijft een uitdaging voor de nabije en verre toekomst van Zuidas

Mobiliteit en bereikbaarheid 
Cisca Griffioen
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Een ‘Moot Court’ in het Amstelpark

Ferry Wienneke

‘Parlement van de bomen’

Tentoonstelling van Oekraïns 
kunstduo in Buitenveldert

De Stichting Zeilen Van Vrijheid orga-
niseert een tijdelijke tentoonstelling 
van het beroemde Oekraïense kunst-
duo VonyRazom. Hun collectie – ge-
titeld “333” – zal in de Pelgrimskerk 
Buitenveldert tentoongesteld worden.

De tentoonstelling vindt plaats tussen 
3 en 23 december a.s. Alle opbrengsten  
gaan naar goede doelen in Oekraïne: 
Zeilen Van Vrijheid, een organisatie 
die ambulances en medische hulp 
levert aan Oekraïne; en de Cultural 
Forces of Ukraine, een vereniging van 
Oekraïense kunstenaars die het cul-
tureel bewustzijn over Oekraïne ver-
groot en steun verleent aan soldaten 
aan de frontlinie.

De werken tonen traditionele Oekra-
iense Motanki-poppen. Deze poppen 
worden van oudsher gemaakt om on-
geluk te voorkomen.

Tentoonstellingsinformatie
"333" door VonyRazom
3 t/m 21 december 2022, Pelgrimskerk 
Buitenveldert
Openingsavond: 3 december, 18:00 uur
Gratis toegang, donaties welkom
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Ach, wat was het toch een fraai 
filmpje over Zuidasdok, met mu-
ziek van Vivaldi en het piepende 
fietsje, nu alweer vier jaar geleden. 

Het staat nog steeds op YouTube, de 
kijker zweeft in de schemering van 
een mooie zomeravond door prachtige 
passages, langs trams en boven over, 
terwijl rustige mensen, vogels en au-
to’s onderweg zijn. Op de maquette in 
het WTC is het altijd zoeken naar stati-
on Amsterdam Zuid, de platte kappen 
verscholen achter hoge gebouwen, 
vlak voor de bocht naar het zuidoos-
ten. Dit alles staat in contrast met het 
omringende theatrale landschap. Niet 

Vivaldi hoort te klinken op de ach-
tergrond, maar Rossini. Geen rustige 
mensen, maar geprikkelde massa’s, in 
toom gehouden door stewards in gele 
hesjes. Station Amsterdam Bijlmer 
ArenA toont de overtreffende trap. Wie 
daar naar binnen gaat, met duizenden 
tegelijk, misschien nog opgefokt door 
een wedstrijd, weet zich na het poortje 
beschermd tegen regen en wind. Rol-
trappen en kap zijn indrukwekkend, 
maar zouden hier niet passen. 

Welke modeltrein hobbyist of profes-
sional ontwerpt en bouwt ons ideale 
station met dichte kap op schaal H0? 
De Eurostar weglaten, want het Ver-
enigd Koninkrijk lijkt beleefd te heb-
ben afgezegd. Mail en we komen, met 
camera en appeltaart.

Heeft u hulp nodig? 

HEEFT U HULP NODIG? Belt u dan de 
Algemene Hulpdienst Buitenveldert
Onze vrijwilligers kunnen u helpen 
met boodschappen doen, samen een 
wandelingetje maken, klusjes in huis, 
vervoer naar een afspraak, huishoude-
lijke hulp, thuisadministratie ordenen, 
hulpmiddelen lenen en een gezellig be-
zoekje. Daarnaast kunt u in onze tele-
fooncirkel voor een dagelijks contact en 
zou u 1x per maand kunnen aanschui-
ven bij onze warme lunch in het Huis 
van de Wijk Buitenveldert. U kunt hier-
voor onze meldpost bellen, die is open 
van maandag t/m vrijdag 9.30-12.30 
uur om uw aanvragen te verwerken en 
te regelen en informatie te geven: 020-
6444044. De medewerkers 
van de Algemene Hulpdienst 
Buitenveldert wensen u een 
heel mooi 2023!

Inzameldozen DE punten

Inzameldozen DE punten t.b.v. 
Voedselbanken.
Bij diverse Openbare Bibliotheken in 
Amsterdam, waaronder OBA Buitenvel-
dert nabij het Gelderlandplein, staan in 
de maand december 2022 en begin ja-
nuari 2023 ten behoeve van de Voedsel-
bank te Amsterdam weer inzameldozen 
voor Douwe Egberts waardepunten.
Douwe Egberts verdubbelt het aantal 
ingeleverde punten en zet deze om in 
koffiepakken ten behoeve van de Voed-
selbank. Deze actie wordt geheel belan-
geloos gedaan met inzet van de service-
club Lions1Host te Amsterdam-Zuid.

PubQuiz

Woensdagavond 14 december 2022.
Buurtbewoners van harte welkom! Vraag 
je buurman, je familielid of vrienden en 
kom meedoen. Kom je alleen, gezellig, 
je wordt opgenomen in een team.
Inloop: 19.00-19.30 uur
Quiz: 19.30-21.00 uur
Beantwoord in teamverband vragen 
over uiteenlopende onderwerpen, in 6 
rondes van 10 vragen met halverwege 
een pauze, en leuke prijzen. 
Kosten: € 5,- per deelnemer, incl. een 
kop koffie of thee.
Info/aanmelden: mail@hvdwbuiten-
veldert.nl of tijdens kantooruren op 020-
6449936 o.v.v. de namen van het team 
en de (2-4) deelnemers.  Alleen komen 
kan ook, dan kijken we naar aansluiting 
bij een team. Binnenlopen en meedoen 
op de avond zelf mag ook.

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

BARVRIJWILLIGERS GEZOCHT

  in Buitenveldert  in Buitenveldert & Zuidas                                                                   

Op zoek naar de Waarheid

Mijn kunstwandeling door de wijk leidt ditmaal 
door het Gijsbrecht van Aemstelpark. De zon 
schijnt op de fel gekleurde bladeren die nog aan 
de bomen zitten, maar de grote bergen afgevallen 
bladeren brengen een decembersfeer te weeg. The 
Long Hum, het metershoge stalen beeld (geplaatst 
in 1969) van beeldhouwer Theo Niermeijer dat 
in een grasveld tussen de perken staat, kan zelfs 
vluchtig doen denken aan een grote kerstbal. 
De titel is afgeleid van de klank die bij mediteren 
vaak wordt gemaakt om zich beter te kunnen con-
centreren op de meditatie (het denken aan niets), 
een langgerekt Ooohmmm. De tekens in de cirkel 
verwijzen naar het pad van de 5 wijsheden van 
Boeddha. Het beeld is elke keer anders van uit-
straling onder invloed van het licht. Wanneer het 
donker weer is, weerspiegelt de cirkel de donkere 
wolken en wanneer de zon schijnt, schittert hij te-
rug van het onregelmatige oppervlak. Het hierdoor 
levendige beeld nodigt uit tot meditatie en reflectie.

Theo Niermeijer (1940-2005)
De veelzijdige kunstenaar Niermeijer (beeld-
houwer, tekenaar, schilder, graficus, installatie-
kunstenaar en architect) volgde zijn opleiding in 
Amsterdam, Antwerpen en Warschau. Hij had 
werkplaatsen op het Zeeburgereiland en in het 
noord Franse Dorpje Plomion, waar hij van oud 
ijzer, liefst roestig zijn symbolische en meditatieve 
assemblages samenstelde. Het roestige ijzer druk-
te voor hem de inwerking van de tijd uit, hetgeen 
hij zelfs in zijn werken op papier gebruikte. De 

'roesttekeningen' (Ferro printen) maakte hij van 
afdrukken van zijn door regenwater aangetaste 
beelden en andere metalen voorwerpen. De werk-
plaats op Zeeburgereiland was gelegen op een 
vervuild gebied, waar zijn abstracte beelden naast 
meer figuratieve werken stonden. Het materiaal 
(oud metaal en schroot) vond hij vaak op scheeps-
werven, waar hij resten van metaalsnijmachines 
verzamelde.

De IJzeren Dichter
Op zijn overlijdensaankondiging werd Niermeijer 
de IJzeren Dichter genoemd, zelf noemde hij zich 
ook wel de 'Dichter van het Schroot'. Metaal was bij 
uitstek het materiaal waar hij mee werkte en zich in 
uit kon drukken. Niermeijer was een bereisd per-
soon, vooral zijn reizen naar het Verre Oosten heb-
ben een grote invloed op hem en zijn werk gehad. 
Hij verdiepte zich in de oud-Chinese en Boeddhis-
tische filosofie en de ceremoniën van het aanroe-
pen van de goden. “
"Het is een soort bezwering, een exorcisme, het 
afroepen van bescherming”, volgens Niermeijer, 
“een antigif tegen alle ellende die je van buitenaf 
je binnenste leven verziekt”. Zijn beelden dienen 
als middel tot meditatie, soms staan er Japanse 
tekens op of beelden een mediterende Boeddha 
uit. Zijn grote voorbeeld was de Amerikaans-
Japans-Nederlandse kunstenaar Shinkichi Tajiri, 
die eveneens vaak gebruik maakte van ijzer en 
aluminium.

Te zien 
Tijdens de ARTZUID tentoonstellingen was 
meermaals werk van Niermeijer te zien. In 2009 
(Hakuin’s Home, 1986), 2013 (Vairocama, een grote 
cirkel van 3 meter doorsnee met een Boeddha in 
het midden) en in 2017 (Perception (1990) en Non 
Verbal (1980).

Onlangs werd in galerie Zaans Groen (Zaandam) 
een verkooptentoonstelling van klein werk gehou-
den. Zijn grote werken zijn op veel plaatsen in de 
publieke ruimte te bewonderen. 
Wanneer u nu geïnspireerd bent: strijk neer op een 
bankje of het gras vlakbij The Long Hum, ontspan, 
adem in en “Ooohmmm…”.

Gerdi Wind
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Mooie stationskap gevraagd
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The Long Hum, Theo Niermeijer

Ferry Wienneke



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

AGENDA DECEMBER 

Maandag
Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 19 december 
12.00-14.00 uur. Kosten € 8,-. Aanmelden kan tot woensdag 14 

december a.s. via de meldpost van de Algemene Hulpdienst Buiten-

veldert op werkdagen tussen 9.30-12.30 uur op 020- 644 40 44.  

Individuele computer-, tablet- en smartphonelessen  

9.00-12.00 uur. Aanmelden via het aanmeldformulier bij de receptie 

of bellen naar 020-644 99 36. In overleg met de docent wordt er 

een afspraak gemaakt. Kosten per les € 5,-.

Inloop Buitenveldert  

9.30-12.00 uur. Laagdrempelige vrijblijvende inloop. Voor een kopje 

koffie, andere mensen ontmoeten of misschien een spelletje doen? 

Heb je thuis wat liggen wat je niet lukt op te pakken, bijv. iets crea-

tiefs? Bezoek dan deze inloop. Informatie: David Pijlman, d.pijlman@

actenz.nl, 06-13156996 of Willy Koperberg, w.koperberg@actenz.nl, 

06-22216032.  

Gymnastiek 65+  

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

 

 

Fotografielessen  

13.00-14.30 uur. Info: Jan van Spijker, tel. 020-6158584.

Engelse les  

15.30-17.00 uur. Info: justinakiss@icloud.com of tel. 06-45954667.

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

jobodywork@hotmail.com.

Dinsdag
Sjoelen op 13 december 
14.30-16.30 uur. Doe mee, opgeven is niet nodig. Thea en Ruud zijn 

gastvrouw en -heer en zorgen voor een ouderwets gezellige middag! 

Schuif aan voor 3 potjes en zoals altijd een lekkere versnapering. 

Kosten: € 1,50 per middag incl. versnapering (eerste keer gratis).

Breien 
10.00-12.00 uur. Open inloop (in het Café). Info: 020 - 6449936.

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.

Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA  
10.00-13.00 uur. Bel vooraf met: 020-530 12 11 of  

www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.

Chi Kung 
10.15-11.15 en 11.15-12.15 uur. Kosten: eigen bijdrage 6,50 per 

maand, proefles is gratis. Langzame bewegingen, in combinatie 

met adem, klank en visualisatie en het bewust sturen van aandacht. 

Aanmelden via MBvO: mail aan mbvo_amsterdam@hotmail.com, tel. 

020-8861070. Of u meldt zich bij aanvang les bij de docent.

De Gezonde Hap 
11.00-13.00 uur. Info: Renee Adelmeijer: 06-12097336 of 

r.adelmeijer@actenz.nl.

Inloop 'De Buurvrouw' op dinsdag  
11.00-15.30 uur. Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners uit 

Buitenveldert die van gezelschap houden. Op dinsdag, woensdag 

en donderdag kunt u zonder afspraak bij ons langskomen voor een 

bakje koffie of thee, om een spelletje te spelen of samen (tegen een 

vergoeding) te lunchen . U kan voor een uurtje aanschuiven, maar 

ook de hele dag bij ons doorbrengen. Voel je vrij om langs te komen 

ongeacht je leeftijd. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea zorgen 

voor een fijne sfeer, ondersteuning en informatie. Deelname is gratis.

Juridisch Spreekuur  
14.00-15.30 uur. Gratis inloop bij Buurtteam voor info en advies over 

o.a. arbeidsrecht, consumentenrecht en ondernemingsrecht. Info: 020-

644 99 36 of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Inloopspreekuur Buurtteam Buitenveldert  
14.00-15.30 uur. Inloop. Info: 020-2359120 of  

buitenveldert@buurtteamamsterdamzuid.nl.  

Jazz Dans voor iedereen 
20.00-21.00 uur. Info: Truus Engels, tel. 020-616 26 97 of  

jazz13@gmail com.

Zangkoor Magna Voce  
20.00-22.00 uur. Entree: € 22,-- per maand. Aanmelden en info:  

020 – 6449936.

 
 
 
 
 

 

 

Woensdag  

Culturele Uitgaansclub op 7 december 
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: lidmaatschap van de Culturele Uitgaansclub 

is gratis en vanaf 55 jaar. Info: willydeweerd@live.nl.

Computer inloopspreekuur in het Café 7 en 21 december 
10.00 tot 12.00 uur. Voor iedereen die hulp wil of vragen heeft over 

o.a. smartphones, tablets, email, What's App en computers, u kunt 

hier kosteloos terecht. Elke eerste en derde woensdag van de maand. 

Aanmelden is niet nodig. 

Buurtrestaurant op 7 en 21 december  
17.30-19.30 uur. Inloop vanaf 16.30 uur en nazit in het café. Kosten:  

€ 8. Info/reserveren bij Sonja: (op dinsdag) 020-646 34 64.

PubQuiz op 14 december 
Inloop 19.00-19.30 uur: quiz 19.30-21.00 uur. Beantwoord in team-

verband vragen over uiteenlopende onderwerpen, In 6 rondes van 10 

vragen met halverwege een pauze, en leuke prijzen. Kosten  

€ 5,- per deelnemer, incl. een kop koffie of thee. Aanmelden: via  

mail@hvdwbuitenveldert.nl of tijdens kantooruren op 020-6449936 

o.v.v. de namen van het team en de (2-4) deelnemers. Alleen komen 

kan ook, dan kijken we naar aansluiting bij een team. Binnenlopen en 

meedoen op de avond zelf mag ook.  

Aerobic conditie 55+  
9.30-10.30 en 10.30-11.30 uur. Info: 020-886 10 70 of kijk op www.

mbvo-amsterdam.nl.

Huis van de Wijk Buitenveldert is de ontmoetings-

plek van en voor bewoners in Buitenveldert.

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

(tegenover het Gelderlandplein)

Website: www.hvdwbuitenveldert.nl

E-mail: info@hvdwbuitenveldert.nl

Receptie: MFC: 020-642 28 25

Programma Coördinator: Wilt u een activiteit opzetten, 

neem dan contact op met de Programma Coördinator via 

c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl / 06-373 14 069

Kantoor: Voor informatie over activiteiten: 

info@hvdwbuitenveldert.nl / 020-644 99 36 

Verhuur zalen: Voor verhuur zalen, café of keuken 

op werkdagen, avonden en weekend: 

info@zaalverhuurbuitenveldert.nl / 020-891 52 72 

Openingstijden gebouw: maandag t/m vrijdag 

8.30-23.00 uur (in het weekend zie agenda) 

Openingstijden café: maandag t/m vrijdag van 

11.00-17.00 uur 



Open Atelier van het Nieuwe Lokaal  
9.30-12.30 uur. Info: 06-20 31 79 09, atelier@hetnieuwelokaal.nl 

of www.hetnieuwelokaal.nl.

Gymnastiek 65+  

11.00-11.45 uur, 12.30-13.15 uur. Info: 020-886 10 70 of kijk op 

www.mbvo-amsterdam.nl.

Inloop 'De Buurvrouw' op woensdag  
11.00-15.30 uur. Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners uit 

Buitenveldert die van gezelschap houden. Op dinsdag, woensdag 

en donderdag kunt u zonder afspraak bij ons langskomen voor een 

bakje koffie of thee, om een spelletje te spelen of samen (tegen een  

vergoeding) te lunchen . U kan voor een uurtje aanschuiven, maar 

ook de hele dag bij ons doorbrengen. Voel je vrij om langs te komen 

ongeacht je leeftijd. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea zorgen 

voor een fijne sfeer, ondersteuning en informatie. Deelname is gratis.

Bridge  

12.30-16.00 uur. Aanmelden voor 11.00 uur per mail:  

mauricedmetz@gmail.com of op 06-53265869.

Donderdag
Mindfulness Yoga voor 55+ vrouwen  
10.00-11.00 uur. Een milde, zachte vorm van yoga met extra 

aandacht voor o.a. gewrichten, bekkenbodemspieren, zenuwstelsel, 

balans, ademhaling. De oefeningen ontspannen op een diep niveau.  

Info: 06-44079906 of anjatimmerm@gmail.com.

Inloop ‘De Buurvrouw’  

11.00-15.30 uur. Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners uit 

Buitenveldert die van gezelschap houden. Op dinsdag, woensdag 

en donderdag kunt u zonder afspraak bij ons langskomen voor een 

bakje koffie of thee, om een spelletje te spelen of samen (tegen een 

vergoeding) te lunchen . U kan voor een uurtje aanschuiven, maar 

ook de hele dag bij ons doorbrengen. Voel je vrij om langs te komen 

ongeacht je leeftijd. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea zorgen 

voor een fijne sfeer, ondersteuning en informatie. Deelname is gratis.

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

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

Vrijdag 

Live Café Concert met Peter Marnier op 2 december 
16.00 uur tot 18.00 uur. Al jaren draait Peter Marnier als zanger en 

dj mee in het artiestenvak. Met zijn warme stemgeluid en unieke stijl 

weet hij publiek van jong tot oud telkens weer een geweldig optreden 

te bieden. Met zijn uitgebreide Engelstalige en Nederlandse reper-

toire weet hij moeiteloos in te spelen op de keuze en wensen van 

ieder publiek. Een goede voorbereiding is voor hem het halve werk!

Klankschaalsessie enkel op 9 december 
10.30-11.30 uur. Voor diepe ontspanning en nieuwe energie. Een 

Klankschaalbehandeling is een helende massage die diepe ontspan-

ning biedt aan het lichaam. Kosten: € 6,- per keer. Meenemen: 

indien mogelijk yogamat. Info: Anett 06-48 25 57 41. Aanmelden: 

mail@hvdwbuitenveldert.nl, 020 – 644 99 36.

Live Café Concert op 16 december 
16.00 uur tot 18.00 uur.

Sembang Kopi 
10.30-12.30 uur. Gratis toegang. Onder het genot van een kopje 

koffie of thee is er een aparte ruimte waar wekelijks gekletst, 

gelachen, en verhalen van Tempo Doeloe opgehaald kunnen worden, 

samen met andere Indonesische medelanders. Zegt het voort en 

tot vrijdag bij Sembang Kopi. De kosten voor koffie en thee zijn voor 

eigen rekening. Info: Carla 020-6449936.

Het Palet, Aquarel en Gouache 
10.30-12.30 uur. Vrije inloop.

Bridge 
12.00-15.30 uur. Aanmelden vóór 10.30 uur per mail: 

d.c.Ottevangers@gmail.com: telefoon 06 - 100 64 713.

Zangkamer HEEFT WEER PLEK 
14.00-15.30 uur, inloop: vanaf 13.30 uur. Zing met ons mee met 

liedjes van vroeger en nu en beleef een leuke gezellige middag. Elke 

week zingen we onder begeleiding van een pianist. Eénmaal per 

maand speelt een pianist ook saxofoon. We hebben muziekboeken 

met tekst en u kan zo meezingen. We vragen een kleine vergoeding 

van € 6,00 per maand voor de wekelijkse zangbijeenkomsten incl. 

een kopje koffie of thee met wat lekkers. Eenmaal per maand serve-

ren we een advocaatje met een hapje. We bestaan al heel wat jaren. 

Info/aanmelden bij Paula op 06 - 26 63 52 36.

Sportclub I.O.S. 'Iets Oudere Sporter' zoekt nieuwe leden 
15.30-16.30 uur. 11 actieve iets oudere sporters zoeken nieuwe 

leden v/m 55+ (badminton voor een prima conditie). Aanmelden of 

info: erik.neuteboom@gmail.com of 0633795733.

Zaterdag 
Het Repair Café Buitenveldert op 10 december 

13.00-16.00 uur. Voor reparatie, goed advies of drankje aan de bar. 

Entree: gratis. Knoop eraf of naadje los? Ook kleine naaiklusjes 

kan het Repair Café doen. Info: repaircafebuitenveldert@gmail.com of 

Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36.

 

Het Repair Café zoekt nog een handige vrijwilliger met een 
set gereedschap die het team wil komen versterken.

 
Zondag
Toekomstmuziek: Willem Brons en Nadezda Filippova op   

11 december  

Welkom vanaf 11.30 uur. Start: 12.00 uur. Entree: € 7,50, kop koffie 

of thee inbegrepen. Een grote wens van de Toekomstmuziek crew 

gaat in vervulling met dit quatre-mains programma door niemand 

minder dan Willem Brons en Nadezda Filippova! Grandeur en fijnzin-

nigheid dus. Zij spelen Mozart (Sonate in F groot voor vier handen 

K.V. 497), Debussy (Six Epigraphes Antiques) en Schubert (Fantasie in 

f klein d 940). Een absolute must voor iedere muziekminnaar! U kunt 

voor dit feestelijke concert reserveren via 020 - 644 9936 als u zeker 

wil zijn van een plaatsje. Bewoners uit Buitenveldert hebben voorrang 

op bezoekers van buitenaf, maar belt u vooral even als u twijfelt.



Met het eerbiedige Magnificat en het 
uitbundige Gloria, door Antonio Vi-
valdi getoonzet, wordt de geboorte 
van het kerstkind aangekondigd.
Vervolgens vertellen de Christmas 
Carols van John Rutter het verhaal 
van de geboorte.

Tenslotte zingen wij het feestelijke 
Carol of the Bells, oorspronkelijk van 
Mykola Leontovych, bewerkt door 
onze dirigent Martin van der Brugge. 
Wij nodigen u uit om mee te zingen 
en zo elkaar een vrolijk kerstfeest te 
wensen!

Barbara Schilstra - sopraan
Alexandra d'Espinoza - alt 
Sander van den Houten orgel/piano
Hoofdstadkoor begeleidingsensemble
Algehele leiding: 
Martin van der Brugge

Kaarten à € 27,50 inclusief pauze-
drankje, www.hoofdstadkoor.nl
en vanaf 14.15 uur in de Kruiskerk.

Gouda bij kaarslicht
Vrijdag 16 december
In samenwerking met Huis van de 
Wijk Buitenveldert

Ga vrijdag 16 december a.s. mee naar 
Gouda en ervaar de feestelijke licht-
jesavond ‘Gouda bij kaarslicht’. Zodra 
het gaat schemeren worden 100 dui-
zenden kaarsjes ontstoken. Straten, 
stegen, hofjes, pleinen, historische 
monumenten, heel de middeleeuwse 
binnenstad van Gouda gaat gehuld in 
zacht, sfeervol kaarslicht. Het ontste-
ken van de lichtjes in de grote kerst-
boom op de Markt vormt de feeste-
lijke finale van deze unieke avond. 

Geldig: Vrijdag 16 december 2022. 
Prijs: € 12,50 vanaf minimaal 40 
deelnemers, € 11,- vanaf minimaal 
45 deelnemers. 

Opstapplaatsen: Huis van de Wijk, A.J. 
Ernststraat 112 en Station RAI 
Voor informatie: https://groengrijs.
com/tochten-in-de-planning/ 
Geen internet? Neem contact op met 

Vraag me naar de allerleukste zaak 
op het Gelderlandplein en ik kies 
de wol- en breiwinkel, Pingouin. Je 
vindt hem achter de rechter ingang 
aan de Van Weldammelaan, naast 
de chocolaterie. Een smaakvol in-
gerichte zaak, waarover de gezus-
ters Vink de scepter zwaaien. Lid-
wien behartigt de financiën en de 
website. De inkoop doen ze samen. 
De creatieve en ambachtelijke in-
valshoek ligt in handen van Marie-
Madeleine.

Ambachtelijk
De kastenwanden zijn tot aan het 
plafond volgestapeld met bollen 
wol die Marie-Madeleine vakkun-
dig op kleur gerangschikt heeft. Als 
ik er om een klosje garen kom, tref 
ik aan de tafel achterin vaak brei-
sters aan. Marie-Madeleine kijkt bij 
het insteken, omslaan en doorha-
len over hun schouder mee. Moet 
de volgende kleur nu al worden 
mee gebreid of bij de volgende 
toer? Zij weet het. Ze telt en schrijft 
immers zelf breipatronen uit en 
verstaat de kunst ze om te rekenen 
van een maatje S naar een XL, van 
boot-naar V-hals. 

Natuurlijk materiaal
Twaalf jaar lang gaf Marie-Made-
leine les in textiele werkvormen, 
onder meer aan toekomstige do-
centen. Naast de techniek van 
het handwerken bevatte dat ook 
kunstgeschiedenis, kleurenleer, 
textielkennis. Helaas werd de op-
leiding opgeheven. In 1985 is ze 
toen haar eigen zaak gestart, waar 
ze anderen laat delen in haar am-
bachtelijke kennis. 
“Men weet vaak niet dat katoen van 
een plant afkomstig is en zijde van 
een rupsje,” zegt ze. En evenmin dat 
synthetische garens uit olie worden 
vervaardigd en brandbaar zijn. Hoe 
gevaarlijk dat is, zag ze na de ramp 
in Volendam nieuwjaarsnacht 2001. 
Zoiets wil ik nooit op mijn geweten 
hebben, realiseerde ze zich meteen. 
Spoorslags reed ze naar de winkel, 
waar ze alle bolletjes acryl uit de col-
lectie heeft gehaald. 

Honderdtwintig kleuren
Ze laat me een borduurpakket zien 
met een afbeelding van de Am-
sterdamse grachten. “Kruissteek-
jes,” zegt ze. Wat eenvoudig klinkt, 
maar niets is minder waar. Zo’n 
borduurwerk vergt al gauw 120 
kleuren garens. 
Ze heeft voor elk wat wils in voor-

raad, op elk niveau. Het handwer-
ken is even goed voor mensen die 
een uitdaging zoeken als voor de-
genen die hun hoofd leeg willen 
maken of die iets met hun handen 
willen doen als ze met iemand pra-
ten of televisiekijken. 

Een graadje lager
Het aantal uren dat Marie-Made-
leine aan haar zaak besteedt, durft 
ze niet te schatten. Ze is er altijd 
mee bezig. Heel wat stormen heeft 
ze al doorstaan. Zo schommelt de 
populariteit van het breien over 
de jaren. Als breien minder gewild 
wordt, raakt gek genoeg borduren 
meer in trek. En andersom. 
Om in schaarse tijden het breien 
extra onder de aandacht te bren-
gen, organiseerde ze jarenlang 
modeshows. Op zo’n showdag 
werden er wel vier gelopen. “Met 
altijd wel een man, kinderen en 
hun moeders op de catwalk,” ver-
telt ze. “Allemaal gerekruteerd uit 
eigen kring: familieleden, vrienden 
en kennissen.” 
Sinds kort is breien weer in op-
mars, ook onder jongere mensen. 
Klaagde men wel eens dat wol zo 
warm is, nu beseft men: dankzij die 
warme trui kan de thermostaat een 
graadje lager.

ons via de voicemail van 06-45729511. 
Vermeld duidelijk naam, telefoon-
nummer, naam dagtocht.
Deze dagtocht wordt mede mogelijk 
gemaakt door Stadsdeel Zuid.

december  20228 Nieuws en informatie uit Buitenveldert /Zuidas en de Prinses Irenebuurt 

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

Margot Taal

Marie-Madeleine Vink, eigenares van Pingouin Gelderlandplein
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Het Hoofdstadkoor zingt! De Groengrijsbus


