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Deze zomer organiseert Kunstgroep Buitenvel-
dert voor het negende jaar een schrijfwedstrijd 
voor Buitenveldert en omgeving. 

Dit jaar is de opdracht om een gedicht van gemid-
delde lengte te schrijven over het thema My Way. 
De spelregels zijn als volgt: het gedicht is zelf ge-
schreven in (leesbaar) Nederlands en niet eerder 
gepubliceerd.  

Stuur uw tekst vóór 15 augustus naar:

kv.kunstgroepbuitenveldert@gmail.com of per post 
naar: mevrouw G. Wind, Nedersticht 6, 1083 XD 
Amsterdam.

De uitslag van de jury is bindend en de winnaar/es 
is aanwezig bij de prijsuitreiking van een leuke prijs 
tijdens het Feestelijk Kunstcafé op woensdagmid-
dag 14 september in het Huis van de Wijk Buiten-
veldert. 

Zie ook: www.kunstgroepbuitenveldert.nl

De Pelgrimskerk aan de van Bos-
huizenstraat wordt gesloopt om 
plaats te maken voor nieuwbouw. 
De protestante gemeente verhuist 
voor twee jaar naar de katholieke 
kerk de Goede Herder aan dezelfde 
straat om daarna in de nieuwbouw 
op kleinere schaal verder te gaan. 

In 1957 werd de eerste paal in Buiten-
veldert geheid. Kort daarna ontstond 
bij de nieuwe bewoners het plan voor 
een kerkgebouw voor de protestante 
geloofsgemeenschap. In1962 werd 
van gereformeerde zijde de De Pel-
grimskerk gerealiseerd. In datzelfde 
jaar bouwden de katholieken de De 
Goede Herder in dezelfde straat. Met 
de aanwas van de nieuwe bewoners 
groeide de gemeente gestaag. In de 
periode daarna werd landelijk ge-
sproken over het ongedaan maken 
van de scheiding van gereformeerden 
en hervormden. We kunnen niet als 
gelovigen die in een Heer geloven 
elkaar blijven beconcurreren, was de 
gedachte. Ook in Buitenveldert werd 
de eenheid gezocht. Het resultaat was 
dat in 1999 gereformeerden en her-
vormden samen gingen kerken in de 
Pelgrimskerk. 

Een grote vaste kern
Buitenveldert heeft het voordeel dat 
de mensen die zich er vestigden er 
ook bleven wonen. In andere wijken 
trokken mensen eerder weg naar een 
nieuwe bestemming. De geloofsge-
meenschap in de Pelgrimskerk is ge-
consolideerd rond een vaste kern. Het 
merendeel van de mensen die hier 
kerken, deden dat in de jaren 60 al. 
Jammer genoeg zijn er geen gezinnen 
met kinderen meer in de gemeente. In 
2010 werd nog een kinderkerstfeest 
gevierd. De secularisering is in heel 
Nederland en de rest van de Westerse 
wereld een realiteit. Voor de gelovi-
gen is het geen makkelijke tijd maar 
men heeft geleerd met deze situatie te 

leven. Het beste is te blijven bij wat 
je kerntaak is en daar je geluk in te 
zoeken. De schrift openen op zondag. 
Woorden van troost en bemoediging. 
Met elkaar de gemeenschap beleven 
en lief en leed  delen. Samen koffie 
drinken is belangrijk. 

Offer
De Pelgrimskerk is onderdeel van 
de grote protestantse gemeente van 
Amstelveen-Buitenveldert. Binnen 
deze organisatie kwam de vraag op 
hoe de zaak, in deze fase van krimp, 
financieel gezond kan worden ge-
houden. 
Van de drie kerkgebouwen (Kruis-
kerk, Paaskerk en Pelgrimskerk) 
werd er voor gekozen de Pelgrims-
kerk op te offeren omdat het pand 
geen monument is. Het brengt bo-

vendien veel op omdat het op goede 
grond staat, die in eigendom is. Er 
bood zich een koper (de naam wordt 
niet bekend gemaakt) aan die een 
goede prijs bood en opteert voor een 
bestemming die overeen komt met 
de levensovertuiging van de kerkge-
meenschap. De kerk wordt geen su-
permarkt of kanoverhuurbedrijf. 
Voor zover bekend is het idee dat 
de nieuwbouw bestaat uit huurwo-
ningen op de eerste verdieping en 
ruimtes met een maatschappelijke 
functie op de begane grond. Open 
naar de samenleving. Toegankelijk en 
dienstbaar voor de buurt. Een van de 
ruimtes daarin wordt de nieuwe ge-
bedsruimte voor deze gemeente. 

Planning
Voor zondag 19 juni om half elf staat de 

laatste kerkdienst in de Pelgrimskerk 
gepland. Een dienst met muzikale op-
luistering door het koor dat aan de ge-
meente verbonden is. Op zondag 3 juli 
zal de eerste dienst zijn in het kerkge-
bouw van de Goede Herder, ook aan 
de van Boshuizenstraat. De parochie 
heeft voorgesteld er een gezamenlijke 
dienst van te maken. 
Op zondag 10 juli is om half tien in de 
ochtend de eerste dienst die apart 
gehouden wordt. De parochie van 
de Goede Herder gaat voor de dienst 
naar elf uur. De parochie is buitenge-
woon hartelijk en tegemoetkomend. 
De gemeente van de Pelgrimskerk is 
daar heel dankbaar voor. Ze ervaren 
het als hartverwarmend om zo samen 
te werken.

Nijlgans in de ban of in de pan  

Een avontuurlijke nijlgans stak onlangs 

de Boelelaan over. Waggelend over de 

Lex van Deldenbrug trok het water van 

de Boelegracht en het grasveld ernaast 

zijn aandacht. Nieuwsgierig stak hij zijn 

nek uit, plukte hier en daar aan het gras, 

plonsde in het water en schreeuwde het 

uit van plezier. 'alweer een nieuwe locatie 

voor mijn nageslacht.' Blij gakkend flad-

derde hij naar het dak van het dichtstbij-

zijnde flatgebouw waar hij zijn ontdek-

king rondtoeterde. 

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw 

zijn ze in Nederland zichtbaar in het 

wild. Tegenwoordig kom je ze bijna overal 

tegen bij water en grasland. Hoewel de 

bouw van de nijlgans doet denken aan 

een kleine gans, is de vogel eigenlijk een 

eend. De eendgans kwam oorspronkelijk 

alleen voor in Jordanië, Israël en enkele 

delen van Afrika ten zuiden van de Sa-

hara. In de 18e eeuw is de vogel in Europa 

ingevoerd als siervogel. Er ontsnapten er 

een paar die al snel in het wild zijn gaan 

broeden en dat doen ze het hele jaar door. 

Zij voeden zich met plantaardig materi-

aal. Dagelijks zorgen ze voor meer dan 

0,5 kg uitwerpselen, met als gevolg algen-

groei en stankoverlast in water en gras. 

Ook raken ze slaags om ruimte en voedsel 

met inheemse soorten die gebruik maken 

van eenzelfde soort leefgebied en zijn ze 

behoorlijk agressief naar mensen toe. 

De eend is niet beschermd daarom mag hij 

worden bestreden. De voorkeursmethode 

voor de bestrijding is om de eieren flink 

te schudden of erin te prikken om verdere 

populatie-opbouw. te voorkomen. Volwas-

sen nijlganzen kunnen worden afgescho-

ten als ze overlast geven. 

De borstfilets van deze vogels vormen 

fijn wildbraad en zijn uitgesproken lekker 

van smaak. Het beste is om ze als dikke 

biefstukken te behandelen: aanschroeien 

in uitgebruiste boter en dan nog een paar 

keer om en om in de pan. 

 
Juliette

COLUMN

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

De Pelgrimskerk verdwijnt, gemeente gaat door
Hans Wamsteeker
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ook toezicht. Mij lijkt het normaal dat 
de buurt er dan over wordt ingelicht 
en dat is niet gebeurd. Rondom de 
vuilnisbakken is het al vaak een rom-
meltje en dan nu deze grote korf erbij 
dat maakt het er niet beter op. Zodra 
de bladeren er uit worden gehaald 
blijft er altijd nog troep over dat niet 
word meegenomen. Als deze in een 
park op gras staat snap ik het maar 
dit is zo onlogisch. Ik ga er vanuit 
dat de korf op korte termijn dan ook 
wordt verplaatst.

Bert Koppen

Zondag 12 juni 2022 organiseert 
Stichting Beschermers Amstel-
land weer de Amstellanddag. Doel 
van de Amstellanddag is om meer 
bekendheid te geven aan dit waar-
devolle eeuwenoude natuur- en 
cultuurhistorische landschap waar 
de Amstel zich doorheen slingert en 
dat tot diep Amsterdam in steekt. 
We laten zien hoe belangrijk het is 
om deze groene long te bescher-
men. 

Voor programma zie: 
www.beschermersamstelland.nl

Amstellanddag 2022 

juni 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 30 augustus 2022. 

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 
13 mei 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.

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

Korf voor bladeren en takken

Tot onze stomme verbazing word 
er zonder overleg met de buurt een 
grote groenkorf neergezet. Het is de 
bedoeling dat er bladeren en takken 
in worden gegooid. Deze staat op de 
stoep bij het speeltuintje, allereerst 
wordt het een smeerboel en daarbij 
belemmert deze het zicht van aanko-
mend verkeer. Volgens de gemeente 
is deze korf geadopteerd door twee 
mensen in de straat en die houden 

Ingezonden bericht

De Pelgrims-
kerk verdwijnt

Pijnlijk
Voor sommige mensen zal het af-
scheid pijnlijk zijn. Binnen hun eigen 
generatie zien zij de kerk, waaraan 
zij zo veel hebben bijgedragen, weer 
afgebroken worden. Een gemeente is 
meer dan haar gebouw. God is overal 
waar mensen samen komen maar een 
gebouw is ook de plek waar hoog-
tepunten en dieptepunten worden 
beleefd. Waar kinderen gedoopt zijn, 
waar getrouwd en gerouwd is.
Dit is niet het einde van deze gemeen-
te. De gemeente zit een tijdje in een 
ander gebouw en keert na ongeveer 
twee jaar terug in een kleinere ruimte 
die in de nieuwbouw gehuurd wordt. 
Het kerkelijke leven gaat gewoon 
door. Als je een kerk opheft verwatert 
de gemeente die daar onderdak was. 
Door de opzet waarvoor hier gekozen 
is blijft er in Buitenveldert een protes-
tants kernpunt. 
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Bijeenkomst verduurzaming door 
Vve’ s in Buitenveldert

Voor Vve-leden zijn nu twee belang-
rijke onderwerpen aan de orde:
1. Vve’s moeten voor 2040 aardgas-

vrij zijn
2. Vve’s moeten passen in een kli-

maat neutrale stad in 2050
Voor uw Vve organiseert de gemeente 
een voorlichtingsbijeenkomst over 
het verduurzamen van woningen.
Datum: 23-6-2022
Tijd:       19:30 – 21:00
Waar:    Huis van de Wijk Buitenvel-
dert. A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Am-
sterdam

Energie besparen in uw pand
Hoe combineert u onderhoud aan uw 
woning met verduurzamings-maatre-

Bijeenkomst 
verduurzaming Vve

gelingen? Leidt isolatie van het gebouw 
ook tot minder kou en vochtproblemen 
en zijn die investeringen rendabel? U 
hoort ook meer over de subsidies en le-
ningen die beschikbaar zijn. 

Programma: 
19:15   inloop en koffie
19:30    Vve … aan het woord. Hoe be-
spaar je energie op een gedeeld pand?
19:50   Wat is de Vve aanpak van de 
gemeente Amsterdam?
20:15   Welke verduurzaming scena-
rio’s zijn er?
Vooraf aanmelden op 
amsterdam.nl/vve

www.amsterdam.nl/wonen-leefom-
geving/wonen/verduurzamen-vve/
Voor vragen kunt u mailen naar 
m.slauerhoff@amsterdam.nl 

Gebieds-
makelaar

Mindfulness 
wandeling 
Amstelpark

Edion Wallé (31 jaar oud) is op 10 ja-
nuari begonnen als gebiedsmakelaar 
van de Prinses Irenebuurt en Zuidas 
Noord. De A10 is de grens tussen  
Zuidas Noord en Zuidas Zuid. De Prin-
ses Irenebuurt loopt van het Beatrix-
park tot aan de Stadionbuurt. Edion is 
de contactpersoon tussen de buurt en 
de organisatie van het stadsdeel. 

Hij vangt vragen en wensen uit de 
buurt op. Denk aan het realiseren van 
een nieuwe speelplek of het vervangen 
van vuilcontainers. En omgekeerd, als 
het stadsdeel plannen heeft met de 
buurt dan wordt hij daarbij betrokken. 
Het leuke van het werk is dat je dicht 
bij de behoeften van de mensen in de 
buurt komt. De Prinses Irenebuurt is 
een veranderende wijk met bewoners 
die er soms al dertig jaar wonen en nu 
jonge bewoners zien komen. Nu komt 
er behoefte aan speelplekken. 

Ook de ontwikkeling van Zuidas heeft 
veel invloed op de buurt. Hij is bereik-
baar via: e.walle@amsterdam.nl of 06 
2385 5793

Wandelen in aandacht is gewoon aan-
wezig zijn met wat er is. De meeste 
tijd zitten we in ons hoofd. We scha-
kelen voortdurend van verleden naar 
toekomst. Voor we beginnen proberen 
we de innerlijke spraak- en denkwa-
terval te temperen door goed onze 
voeten te voelen en even een paar 
minuten op de ademhaling te letten. 
Onze looppas is 'langzaam' en we 
wandelen in 'stilte' want dat helpt ons 
bewust te worden van onze omgeving 
en van onszelf. Deelname is gratis. 
Meestal de 2e donderdag van de 
maand van 16.30 tot 17.30 (zomertijd)
Start: Hoofdingang van het Amstel-
park , Arent Janszoon Ernststraat 1, 
1083 GA Amsterdam
Aanmelden: info@robnoord.nl
Info: www.robnoord.nl
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't Zusje 

Het nieuwe restaurant 't Zusje is vanaf 
6 mei geopend in het voormalige pand 
van John Halvemaan in het Gijsbrecht 
van Aemstelpark. Op de kaart staan 
voornamelijk kleine hapjes, veel kleine 
hapjes vormen een gevarieerde maaltijd. 
Vanaf juli kan er ook worden geluncht 
als er voldoende handjes zijn in de be-
diening en de keuken.

Facebook-pagina Huis van de Wijk 
In deze Wijkkrant treft u de activiteiten 
en evenementen voor de maanden juni, 
juli en augustus aan. Tip: houd voor de 
maanden juli en augustus ook de Face-
book-pagina Huis van de Wijk Buiten-
veldert in de gaten. Zo mist u niets!

De Algemene Hulpdienst 
Vindt u het een geruststellend idee om 
iedere dag op een vast moment even te-
lefonisch contact te hebben? Er is weer 
plaats in de TELEFOONCIRKEL OF 
-STER. De telefooncirkel heeft als doel 
om op verzoek van de cliënt deze iedere 
dag in de ochtenduren te bellen en te 
informeren of alles in orde is. Voor deze 
Telefooncirkel/-ster wordt een vergoe-
ding gevraagd. Voor verdere informa-
tie en aanmelden belt u de Algemene 
Hulpdienst Buitenveldert: Ma. t/m vr. 
9.30 - 12.30 uur: 020-6444044.

5 mei vrijheidsmaaltijdsoep 

Stefanie Caton van de Boshalte was 
energievol bezig iedereen op z’n gemak 
te krijgen, alles aan elkaar te praten 
plus een stevige knuffel voor haar 
gasten.Ik was geëmotioneerd door de 
verhalen van de kinderen die levens-
verhalen doorvertellen van Joodse 
Tweede Wereldoorlog overlevenden. 
Optreden van Philip en Leon met 
prachtig zelf gecomponeerde klassieke 
muziekstukken, Bert de Portretdichter ( 
Bart Wagenaar van Kreveld ) - Syrische 
salade van Mohammad, worteltaart van 
sociale bakkerij Piece of Freek, Indische 
spekkoek, Syrische muziek van Nawras 
Altaky. 

Maandelijkse rondleiding Amstelpark
Speciaal voor buurtgenoten geeft Zo-
ne2Source iedere 2e zondag van de 
maand een rondleiding langs de bui-
tenkunstwerken. De eerstvolgende keer 
is zondag 12 juni om 13.00 uur. Michel 
Langendijk vertelt al wandelend over de 
geschiedenis van het park en staat kort 
stil bij de verschillende kunstwerken. De 
rondleiding is gratis, vooraf aanmelden 
via een korte mail naar communicatie@
zone2source.net. Startpunt het Glazen 
Huis van Zone2Source.

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

BARVRIJWILLIGERS GEZOCHT

Ferry Wienneke 

Aan de slag met het nieuwe be-
stuurlijke stelsel

De stadsdeelcommissies zijn op 1 
januari 2022 bestuurscommissies ge-
worden die deel uit maken van het 
stadsbestuur. Een belangrijk verschil, 
want nu kunnen zwaarwegende ad-
viezen, moties en voorstellen wor-
den doorgegeven. Het betekent dat 
bewoners meer invloed hebben op 
de politiek. De naam van het Gebied 
‘Buitenveldert / Zuidas’ is veranderd 
in ‘Buitenveldert, Zuidas.’ Projecten 
op Zuidas blijven onder ‘Gebiedsont-
wikkeling en ruimtelijk beheer’ van 
de centrale stad. We hopen dat de 
vergaderingen van bestuurscommis-
sies door veel bewoners zal worden 
gevolgd. De motor van democratie is 
debat, geregisseerd door iemand met 
een klok. Doe mee! Hier een overzicht 
van vier bekende dossiers plus waar 
ze worden behandeld.

Over de lage cohesie van Buitenvel-
dert wordt al sinds de pionierstijd 
geklaagd, maar is moeilijk te meten. 
Bestaat het eigenlijk wel? Het is zeker 
dat ’s avonds weinig mensen op straat 
zijn, logisch in een woonwijk. Daar 
staan tegenover de goed draaiende 
sportclubs, welzijn- & zorgorganisa-
ties, parken, winkelgebieden en bios-
copen. Het Ontmoetingsplein wordt 
levendiger. Zuidas doorliep dezelfde 
ontwikkeling. De laatste jaren wordt 
de sfeer ook daar beter door toename 
van het aantal bewoners. Het Gustav 

In de mooie botanische tuin ach-
ter het VU ziekenhuis worden 
regelmatig leuke activiteiten ge-
organiseerd. 

Na twee jaar is er op zondag 19 juni 
weer een gezellige kleine kunstmarkt 
op het terrein te bezoeken. Kunste-
naars (o.a. van Kunstgroep Buiten-
veldert) presenteren hun eigen werk, 
veelal geïnspireerd door de natuur. 

Van 11.00 uur tot 17.00 uur is er van 
alles te zien, ’s middags is er live mu-
ziek en natuurlijk zijn koffie en thee 

Het nieuwe bestuurlijke stelsel

Kunstmarkt botanische tuin Zuidas

Mahler plein en Zuidplein zijn ’s zo-
mers tijdens de lunch en na werktijd 
gezellig. Elke donderdag staat op het 
George Gershwinplein een voedsel-
markt. Of het probleem daarmee is 
opgelost blijft onzeker. Debat: be-
stuurscommissie.

We kunnen met hetzelfde thema den-
ken aan het Station Amsterdam Zuid, 
dat meer allure zou moeten krijgen. 
Een mooie overkapping, horeca en 
winkels zouden het tot een visite-
kaartje van de wijk maken. Maar de 
ruimte daarvoor is te klein, terwijl de 
tekeningen van de Brittenpassage een 
functionele inrichting laten zien, zoals 
de Minervapassage. Debat: gemeen-
teraad.
De dekking van het lokale OV-net is 
goed, ook door de Gelderlandplein 
lijn. De Amstelveenlijn met de Am-

verkrijgbaar, prima redenen om een 
kijkje te nemen! Adres: Van der Boe-
chorststraat 8, Buitenveldert.
Entree gratis.

Vrijwilligers gezocht
De Botanische Tuin Zuidas is op zoek 
naar vrijwilligers die het leuk vinden 
om met name in de winkel een hand-
je te komen helpen.

Voor informatie: 
info@botanischetuinzuidas.nl
Zie ook: 
www.botanischetuinzuidas.nl

steltram zal over enkele jaren worden 
verlengd naar Uithoorn. De begin-
halte op de Strawinskylaan is tijdelijk. 
Er bestaan nog steeds ideeën om de 
lijn vanaf de Arnold Schönberglaan te 
verlengen naar het noorden, een wens 
van reizigers. Debat: gemeenteraad.   
Het maatschappelijk draagvlak voor 
de biomassacentrale in Diemen 
neemt af. Daardoor is onbekend wan-
neer alle gebouwen in het Gebied zul-
len zijn aangesloten op Warmtenet. 
Het stroomnet wordt zwaarder belast, 
waardoor de mogelijkheid van salde-
ren van zonnestroom afneemt. Door 
de stijging van energie tarieven wordt 
isoleren nummer 1 van verduurza-
ming. Debat: bestuurscommissie.

Een vergadering volgen is makkelijk, 
en mocht je een goed idee hebben, 
stel een vraag!

KORTAFBraderie
Verpleeghuis 
Vreugdehof 

Senioren-
activiteiten

Uw spullen voor braderie in Ver-
pleeghuis Vreugdehof

Verpleeghuis Vreugdehof, gelegen aan 
De Klencke 111 in Amsterdam Buiten-
veldert, biedt zorg aan 200 ouderen.
Voor deze ouderen organiseren wij 
het hele jaar door activiteiten en uit-
stapjes. Dit jaar willen wij weer naar 
de Keukenhof. Helaas moeten wij een 
eigen bijdrage vragen. Niet alle bewo-
ners kunnen dit betalen. Dus organi-
seren wij op 12 juli een grote braderie/
rommelmarkt.

Voor deze braderie zijn wij op zoek 
naar:
• zo goed als nieuwe kleding
• spelletjes en kinderspeelgoed
• intacte elektrische apparaten
• mooi (klein) vintage meubilair
• prullaria
• vinyl/ muziekplaten
• sieraden 

GEEN boeken en knuffels
Spullen doneren kan op:
Dinsdag, woensdag en donderdag van 
9.00 tot 16.00 uur bij Vreugdehof, De 
Klencke 111, 1083 HH Amsterdam

Seniorenactiviteiten bij OBA 
Buitenveldert 
Zin in gezelschap, een kop koffie en 
een leuke activiteit? Iedere dinsdag 
van 10.30 - 12.30. Aanmelden via 
buitenveldert@oba.nl of aan de balie.  

Deze maand:
• Culturele Apotheek – Literatuur als 

medicijn
• Schrijfworkshop: Tot over mijn oren 

(zo verliefd op jou)
• Film om de Hoek 

Ga voor het volledige programma 
naar: www.hvdwbuitenveldert.nl ; 
klik op Wijkkrant en vervolgens op 
Wijkkrant actueel
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Perfect Nature: Amstelpark Test Site 
in en om het Glazen Huis

Tot en met 19 juni is bij Zone2Source 
Perfect Nature: Amstelpark Test Site te 
zien. In de ruimte hangt een geluid- 
en lichtwerk van Neal White en Tina 
O’Connor gebaseerd op geluiden van 
motten en vleermuizen n in het Am-
stelpark. In de achterruimte tonen zij 
een video over uitgestorven en recent 
ontdekte nachtvlinders, opgenomen 

in het Amstelpark. In de voorruimte 
staat What Plants Were Called Be-
fore They Had a Name, een installatie 
met video en projecties van Uriel Or-
low over lokale kennis van planten in 
Guatamala. 

Op 9 en 10 juni in de avond worden 
in de context van de tentoonstelling 
experimentele films vertoond die spi-
ritualiteit verbinden met natuur. 
www.zone2source.net/perfectnature

Tegen het talud van de A10 Zuid 
en naast Hour Glass, Stepstone en 
The Pulse, komt de OBA.Next aan 
de Mahlerlaan. 

Het investeringsbesluit is door de 
Gemeenteraad genomen, dus kun-
nen we ervan uitgaan dat dit definitief 
is. Deze OBA- Openbare Bibliotheek 
Amsterdam- heeft als toevoeging in 
de naam Next. Dat betekent dat deze 
volgende vestiging aan Zuidas een 
ander karakter krijgt dan de andere 
filialen en dat deze OBA gericht zal 
zijn op de toekomst. Geruststellend 
is dat de OBA in de A.J. Ernststraat 
op de huidige plek blijft bestaan. 

Plannen
Er zijn vier uitganspunten of waar-
den geformuleerd die leidend zijn 
voor dit gebouw. Het gebouw moet 
open, uitnodigend en herkenbaar 
zijn, het moet uitwisseling en inno-
vatie mogelijk maken, het moet ge-

richt zijn op verbinding en het moet 
flexibel zijn. Er is al een heel team 
aan het werk om de ontwikkelaar en 
de architect te selecteren.  

Chris Sigaloff is kwartiermaker voor 
deze OBA en is hard bezig met het 
verzamelen van ideeën om van dit 
gebouw een icoon van de buurt te 
maken. Een van de inspiratiebron-
nen is het complex in Aarhus in De-
nemarken, waar naast ruimte voor 
boeken ook ruimte niet is gepro-
grammeerd en dus gebuikt kan wor-
den voor allerlei publieke functies. 

De locatie van OBA.Next naast de 
huisvesting voor studenten en wer-
kende jongeren en tegenover de 
VU zal wel zorgen dat velen de weg 
naar dit gebouw gemakkelijk zullen 
vinden. Voor bewoners van Buiten-
veldert is vooral de bereikbaarheid 
belangrijk. En hierbij gaat het om 
voetgangers, fietsers, maar zeker ook 
om Openbaar Vervoer. Een paar inva-
lidenparkeerplaatsen zijn ook aan te 
bevelen. Verwacht wordt dat het ge-

bouw in 2027 opgeleverd kan worden. 
Dit betekent wel dat de plannen voor 
de indeling al eerder klaar moeten 
zijn.  Nadrukkelijk worden hierbij ook 
buurtbewoners betrokken.  Het is dus 
een uitstekende gelegenheid om op 
de eerste thema-avond van het Bewo-
nersplatform Zuidas na de pandemie 
mee te denken over de toekomst en 
indeling van dit gebouw. 
Kwartiermaker Chris Sigaloff, haar 
collega Charissa Sloote en Paco Bun-
nik van Zuidas zullen op die bijeen-
komst iets vertellen over de ontwik-
kelingen en de stand van zaken. 
Bewoners krijgen de kans hun ideeën 
in te brengen. 

Thema-avond: OBA Next: Wat kun-
nen we er allemaal doen en beleven? 
Datum: donderdag 9 juni 
Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: Grote Theaterzaal in het Huis 
van de Wijk, A.J. Ernststraat 112.

Aanmelden via 
bpz@wocbuitenveldert.nl 
verzekert u van een plaats. 

Bent u benieuwd naar het sportaanbod voor 55+ers in Buitenveldert? 
Doe dan gratis mee aan de  ‘Beweegt u mee tour’ en leer kennismaken  
met de verschillende sporten en sportgroepen in de wijk. 
Opgeven kan bij Anouk Griffioen via agriffioen@dynamo-amsterdam.nl 
of 0649356338.

MBVO 
Gymnastiek 60+, donderdag 2 en 9 juni, 13.30-14.15 uur, 
Huis van de Wijk Buitenveldert
Gymnastiek 60+, maandag 13 en 20 juni, 11.30-12.15 uur, 
Huis van de Wijk Buitenveldert
Gymnastiek 60+, woensdag 15 en 22 juni, 12.30-13.15 uur, 
Huis van de Wijk Buitenveldert
Gymnastiek 60+, Vrijdag 17 en 24 juni, 09.30-10.15 uur, 
Menno Simonszhuis, Noordhollandstraat 17-B
GoldenSports  
GoldenSports 55+, dinsdag 28 juni en 5 juli, 10.30-11.30 uur, 
S.V. Triaz, Van Heenvlietlaan 6
GoldenSports 55+, donderdag 11 en 18 augustus, 10.30-11.30 uur, 
S.V. Triaz, Van Heenvlietlaan 6
Dynamo Amsterdam
Kracht en vitaliteitstraining 55+, donderdag 30 juni en 7 juli, 
10.30-11.30 uur, Sportcentrum VU Uilenstede
Kracht en vitaliteitstraining 55+, dinsdag 26 juli en 2 augustus, 
10.30-11.30 uur, Sportcentrum VU Uilenstede
Nationale Diabetes Challenge
Wandelgroep, donderdag 14 en 21 juli, 11.00-12.00 uur, 
Huis van de Wijk Buitenveldert
Weber Sports  
Nordic Walking 55+ in het Amsterdamse Bos, 
maandag 22 en 29 augustus, 10.30-11.30 uur, 
verzamelen parkeerplaats Wagener Stadion

Wat is nieuw aan OBA.Next?     
Cisca Griffioen

Shadow 
Floriade 

Assertiviteits-
training 

Muzikale 
proeverij bij 
Toekomst-
muziek

Shadow Floriade met nieuwe bui-
tenwerken in het Amstelpark

Tot en met oktober organiseert Zo-
ne2Source de Shadow Floriade, een 
programma van 6 maanden ter ere van 
50 jaar Amstelpark (Floriade 1972), 
met tentoonstellingen, expedities en 
buitenwerken. Er zijn vier nieuwe 
buitenwerken te zien. Naast de vijver 
staat Universe van Robbert ter Horst. 
Tussen de vijver en het Glazen Huis 
staat Camera Obscura van Rik Abe-
len. Voorbij het Stadshout Paviljoen, 
naast de Vlindertuin staat Contempla-
torium van Rob Sweere. Direct achter 
het Glazen Huis is Huiswandeling te 
beluisteren, een werk van Mariken 
Overdijk.

Het hele programma van de Shadow 
Floriade, met een handige plattegrond, 
staat in de Shadow Floriade / 50 jaar 
Amstelpark krant die op verschillende 
plekken in het park (o.a. Rietveldhuis, 
Glazen Huis) te krijgen is. 
www.Zone2source.net/shadowfloriade

Vindt u het moeilijk om grenzen 
aan te geven? Misschien is de As-
sertiviteitstraining iets voor u! 

Assertief zijn houdt in dat u voor uzelf 
durft op te komen. Eigenlijk is de trai-
ning bedoeld voor iedereen die wat 
mondiger wil worden. Myrna geeft 
deze training met haar collega Ma-
non. “Over het algemeen is men na 
deze training minder onzeker” zegt 
Myrna. “Mensen vinden herkenning 
en erkenning".

Praktische informatie 
en aanmelden:
Zes keer, wekelijks vanaf donderdag 9 
juni 13.30 - 16.00
Huis v/d Wijk Buitenveldert

Kosten: 
Eenmalig € 20,- 
Myrna 06 – 8683 7788 / 
m.kiburg@buurtteamamsterdamzuid.nl 
Manon 06 – 1059 4912 / m.verlaan@
buurtteamamsterdamzuid.nl 

De laatste keer dat De Bezetting 
Speelt optrad in het Huis van de Wijk 
was tevens de laatste keer vóór de 
eerste lockdown. De Bezetting Speelt 
heeft voor dit concert een programma 
samengesteld met trio’s en duo’s van 
Michael Haydn, Johan Sebastian Bach 
en andere collega componisten.

Hoe klinken een viool, cello en fa-
got samen? 
Melanie Broers, viool, Anne Meike 
Burgel, cello en Annet Karsten, fagot, 
nodigen u uit om dat met hen te ont-
dekken tijdens deze proeverij op zon-
dag 12 juni.

Waar: Grote Theaterzaal, Huis van de 
Wijk, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
Wanneer: 12 juni 2022, 12:00 uur; 
welkom tussen 11:30 en 11:45 uur
Entree: 7,50 euro (gepast)

Advocatenkantoor Zuid
Hét advocatenkantoor bij u in de buurt! 

persoonlijk · deskundig · resultaatgericht 

Gratis telefonisch spreekuur: 
Maandag en woensdag van 15:00 tot 17:00 uur 

  (020) 369 97 26 
  info@advocatenkantoorzuid.nl 
  www.advocatenkantoorzuid.nl

Uiterwaardenstraat 119 
1079 BV Amsterdam 
(bezoek enkel op afspraak)

In deze Wijkkrant treft u de activiteiten en evenementen 
voor de maanden juni, juli en augustus aan. 

Tip: houd voor de maanden juli en augustus ook de Facebook-pagi-
na Huis van de Wijk Buitenveldert in de gaten. Zo mist u niets!

Beweegt u mee tour Perfect Nature
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MINI-SHOW vrijdag 24 juni met het Wouter Kiers 
Quartet.

Kom genieten van de aanstekelijke mix van opzwepend 
jazz, blues, funk en dance!

Terwijl u geniet van het liveoptreden van het Wouter Kiers 
Kwartet worden er diverse heerlijke gerechtjes geserveerd. 
Een groep ervaren vrijwilligers maakt met veel plezier de ge-
rechtjes. Voor slechts € 8,-- euro heeft u een heerlijke namid-
dag.
 
Wat: Mini-Show met LIVE muziek en gerechtjes
Wanneer:  Vrijdag 24 juni 2022 van 16.00 – 18.00 uur
Kosten: € 8,00 voor muziek en eten
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert
Aanmelden: mail@hvdwbuitenveldert.nl of 
tel. 020 – 6 44 99 36/06-373 14 069

Gezocht: collectanten van 27 juni t/m 
2 juli

Multiple Sclerose (MS) is een progres-
sieve ziekte van het zenuwstelsel en de 
meest invaliderende ziekte onder jonge 
mensen. De oorzaak is nog steeds niet 
bekend. Vooral jonge mensen tussen de 
20 en 40 jaar worden door deze ziekte 
getroffen. 
Word collectant
Met de opbrengst van de collecte maakt 
het Nationaal MS Fonds onder andere 
wetenschappelijk onderzoek mogelijk. 
Zie ook www.nationaalmsfonds.nl. U 
bepaalt zelf hoe en hoe lang u collec-
teert. Dat kan met een collectebus langs 
de deuren in uw buurt. Maar ook thuis 
op de bank met uw mobiele telefoon 
kunt u via een betaalverzoek geld op-
halen. Kijk op www.nationaalmsfonds.
nl/collecteren. Of maak een digitale col-
lectebus aan op www.digicollect.natio-
naalmsfonds.nl. 

Sjoelen op 14 en 28 juni en óók in de 
zomermaanden

Thea en Ruud Gietermans nodigen 
u ook in juni weer van harte uit om te 
komen sjoelen. Ouderwets gezellig! Op 
14 en 28 juni kunt u weer aanschuiven 
voor 3 potjes en zoals altijd een lekkere 
versnapering.  Tijdens de zomer gaan we 
gewoon door op: 12 en 26 juli; 9 (maar 
NIET 23) augustus! Zie voor de prakti-
sche gegevens de agenda.

Bericht van Inloop De Buurvrouw
Ook de medewerkers van De Buur-
vrouw zijn weleens met vakantie. Op 
donderdag 16 juni is er geen inloop.  De 
Inloop is van 19 juli tot 15 augustus 2022 
alleen open op donderdagen, van 11.00 
tot 15.30 uur.  Vanaf 16 augustus zijn we 
op dinsdag, woensdag en donderdag 
weer op de vertrouwde tijden open.

Voorjaarsinspiratie - 
fototentoonstelling
Vanaf half juni hangt het Huis van de 
Wijk vol met foto’s die als thema ‘Voor-
jaar’ (of is het al zomer?) hebben. Jan van 
Spijker en Alphons Steenmeijer geven 
de Fotolessen in het Huis van de Wijk. 
Samen met hun cursisten laten ze zien 
hoe het voorjaar hen heeft geïnspireerd.
Kijk voor de opening op de affiches die 
in juni aan de ramen hangen! 
De datum is bij het schrijven van dit 
bericht nog niet bekend. De tentoon-
stelling is de hele maand juni, juli en 
augustus te zien.

 

  

 

om de binnenste laag staal heen. Het 
wordt in plaatvorm van verschillende 
diktes geleverd (van 1 tot 3 mm). Vaak 
wordt de cortenstaalplaat bewerkt 
door middel van laser (dit geeft glad-
de randen), maar Peter maakt gebruik 
van het plasmasnijden, waardoor de 
randen mooi kartelig blijven. Hij le-
vert een voorbeeld aan dat hij maakt 
van MDF en daaruit wordt de vorm 
door een plasmasnijder met de hand 
uitgesneden. De figuur op de muur 

is gesneden uit een aparte plaat en 
is groter dan de uitsnede in het op 
de grond staande beeld, omdat het 
hoger hangt. Door een beetje ge-
zichtsbedrog lijkt het er echter zo in 
te passen.

Mensbeeld 
Peter van den Akker (1949) is een 
zeer veelzijdig kunstenaar en werkt 
in vele technieken met veel verschil-
lende materialen, zoals schilderijen 

Mens in Beweging
 
Wandelend op een van de zomerse 
dagen waar wij al van hebben mo-
gen genieten, word ik blij verrast ter 
hoogte van Oldenaller 1, want voor 
de ingang van GGZ inGeest staat 
een mooi kunstwerk. Het bestaat 
uit twee delen waarvan het groot-
ste bestaat uit twee haaks op elkaar 
staande platen (in een diabolovorm) 
waaruit mensfiguren zijn gesneden. 
Het tweede deel is een schijnbaar uit 
één van de panelen van deel 1 ge-
zaagde figuur dat op de muur boven 
de fietsenstalling is bevestigd. Het 
roestkleurige kunstwerk is geplaatst 
in 2007 en gemaakt van cortenstaal. 
Het is het werk Mens in Beweging van 
kunstenaar Peter van den Akker.

Materiaal en techniek  
Cortenstaal is een zeer sterk ma-
teriaal en wordt veel gebruikt voor 
gebruiksobjecten (bijv. bruggen) en 
kunst in de buitenlucht. Het is een 
metaallegering van ijzer met koper, 
silicium, fosfor, nikkel en chroom 
en is vergelijkbaar met andere ge-
legeerde staalsoorten zoals roest-
vrij staal (rvs). De roestkleur is het 
meest typische uiterlijke kenmerk 
van het materiaal en anders dan je 
zou denken, is deze roest niet slecht 
voor het cortenstaal. Integendeel, het 
roestlaagje vormt een beschermlaag 

en ander “platte” werken, en beeld-
houwwerken van hout, cortenstaal 
en keramiek. Ook de formaten van 
de verschillende werken zijn divers, 
van heel groot tot passend op het 
dressoir. Hij studeerde aan de Kunst-
academie H.K.U. te Utrecht (eerst de 
avondopleiding en later de dagop-
leiding). Centraal in zijn werk staan 
mensfiguren als universele gestalte, 
waarbij hij tijdsbeelden en gelaagd-
heid in menselijk handelen naar 
voren brengt (zoals verhoudingen 
tussen mensen, veranderingen in 
techniek, natuur enz. in relatie tot het 
veranderende mensbeeld). De titels 
ontstaan al werkende. Zijn inspiratie 
vindt hij veel in muziek, dans, litera-
tuur en in reizen naar verschillende 
werelddelen. Peter werkte en woonde 
een tijd in New York. Zijn cv omvat 
een zeer indrukwekkende reeks ten-
toonstellingen en opdrachten in bin-
nen-en buitenland.

Te zien
Het werk van Peter van den Akker 
is zeer herkenbaar, maar vernieuwt 
zich steeds. Zijn werken zijn regel-
matig te zien bij diverse tentoonstel-
lingen en beurzen. Het grote beeld 
Rond en Hoekig, eveneens van cor-
tenstaal, maakt deel uit van de per-
manente beeldencollectie van Tuin-
park Amstelglorie en is o.a. te zien 
tijdens Kunstroute Amstelglorie op 
11 en 12 juni.
Meer informatie: 
www.petervandenakker.nl
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  in Buitenveldert

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

  in Buitenveldert & Zuidas                                                                   
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AGENDA JUNI-JULI-AUGUSTUS 

 
In deze Wijkkrant treft u de activiteiten en evenementen 
voor de maanden juni, juli en augustus aan. Tip: houd voor 
de maanden juli en augustus ook de Facebook-pagina 
Huis van de Wijk Buitenveldert in de gaten. Zo mist u 
niets! 

Het café is elke week open van maandag t/m vrijdag van 
11:00 tot 17:00 uur.

 

 

Maandag
Fotogroep op 13 juni (niet in juli/augustus) 
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op op 20 juni,  
18 juli, niet in augustus 
12.00-14.00 uur. Kosten € 8,-. Vooraf aanmelden via de meldpost 

van de Algemene Hulpdienst Buitenveldert tussen 9.30-12.30 uur. 

Tel: 020-644 40 44.

Computer-, tablet- en smartphonelessen  
9:00 tot 12:00 uur. Aanmelden via: aanmeldformulier bij de receptie 

of bellen naar 020 644 99 36. 

Inloop Buitenveldert  
9.30 - 12.00 uur. Laagdrempelige vrijblijvende inloop. Voor een 

kopje koffie, andere mensen ontmoeten of misschien een spel-

letje doen? Heb je thuis wat liggen wat je niet lukt op te pakken, 

bijv. iets creatiefs? 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 niet in juli/augustus 
13.00-14.30 uur. Info: Jan van Spijker, tel. 020-6158584.

Engelse les niet in juli/augustus 
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 14 en 28 juni, 12 en 26 juli,  
9 (niet 23) augustus 
14.30 – 16.30 uur. Entree: € 3,-. Plaats: Grote Zaal. Zie ook de 

informatie elders in deze wijkkrant.

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

Open Atelier van het Nieuwe Lokaal niet in augustus 

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.

Qi Gong 
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  
maar NIET van 19 juli t/m 15 aug 
11.00 – 12.30 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn 

voor alle bewoners uit Buitenveldert die van gezelschap houden. Op 

dinsdag werkt de Inloop De Buurvrouw met bezoek op afspraak.  

Geeft u zich op via: 06 -151 660 36. Gastvrouwen Nel, Pauline, 

Betty en Thea zorgen voor een fijne sfeer, ondersteuning en infor-

matie en serveren ook nog eens lekkere koffie. Deelname is gratis.

Juridisch Spreekuur nu via Buurtteam en wekelijks 

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. Zie ook de 

informatie elders in deze wijkkrant.

Financieel spreekuur van Buurtteam Buitenveldert 
(voorheen Financieel Café Puur Zuid) 
14:00-15:30 uur. Inloop. Info: 020-2359120 of  

buurtteambuitenveldert@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  
12 juli laatste les, 30 augustus eerste les na zomerstop. 20.00-

22.00 uur. Entree: € 22,-- per maand. Aanmelden en info:  

020 – 6449936.

Woensdag  

Computer Inloop Café op 1 en 15 juni 
10.00-12-00 uur, vrije inloop. Voor iedereen die hulp wil of vragen 

heeft over o.a. smartphones, tablets, email, What’s App. Bel voor data 

in juli en augustus met: 020 - 644 99 36.

Bingo op 26 augustus  
Inloop vanaf 15.00 uur. Bingo: 15.30 uur tot 17.30 uur. Entreeprijs: € 

5,-- incl. kopje koffie/thee met lekkernij.

Buurtrestaurant op 1, 15 en 29 juni / 6 en 20 juli /  
3, 17 en 31 augustus 

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.

Culturele Uitgaansclub op 1 juni (niet in juli/augustus) 

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.

PubQuiz op 8 juni (niet in juli/augustus) 

19.00-19.30 uur: inloop,19.30-21.00 uur: quiz. Beantwoord in team-

verband vragen over uiteenlopende onderwerpen, In 6 rondes van10 

vragen met halverwege een pauze, en leuke prijzen. Kosten € 5,-- euro 

per deelnemer, incl. een kop koffie of thee. Aanmelden: via mail@hvdw-

buitenveldert.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. Zie ook de informatie elders in deze wijkkrant.

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 / 13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 70 

of kijk op www.mbvo-amsterdam.nl.

Inloop 'De Buurvrouw' op woensdag NIET op 19 juli t/m 15 aug. 
11.00 – 12.30 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn 

voor alle bewoners uit Buitenveldert die van gezelschap houden. Op 

woensdag werkt de Inloop De Buurvrouw met bezoek op afspraak. 

Geeft u zich op via: 06 -151 660 36. Gastvrouwen Nel, Pauline, 

Betty en Thea zorgen voor een fijne sfeer, ondersteuning en informatie 

en serveren ook nog eens lekkere koffie. Deelname is gratis.

Bridge  

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

mauricedmetz@gmail.com of op 06-53265869.

 
Donderdag
Masterclasses Willem Brons! op 25 augustus 

19:30 uur; welkom vanaf 19:00 uur. Entree: 10 euro. Reserveren: 

vanaf 11 augustus op 06 – 151 660 36. Zie tevens de informatie 

elders in deze wijkkrant.

Mindfulness Yoga voor 55+ vrouwen  
10.00 uur-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’ NIET op 16 juni 
11.00 – 15.30 uur. Wegens grote belangstelling blijven we 3 kwartier 

langer open! Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners uit Bui-

tenveldert die van gezelschap houden. Op donderdag kunt u zonder 
afspraak bij ons langskomen voor een bakje koffie of thee of een 

eenvoudige lunch. U kan voor een uurtje aanschuiven, maar ook de hele

Huis van de Wĳk Buitenveldert - A.J. Ernststraat 112 
1082 LP Amsterdam - 020 - 644 99 36 

www.hvdwbuitenveldert.nl 

 Voor iedereen die hulp wil of vragen heeft over   
 o.a. smartphones, tablets, email, What’s App. 

 Wat:    Computer Inloop Café 
 Wanneer:  1 & 15 juni 2022 
 Tijd:    10:00 tot 12:00 uur 
 Aanmelden: Niet nodig, vrije inloop. Gratis.

In het Café!

Computer  
Inloop Café

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.

(Weekend: bij een geplande activiteit, zie agenda)

Receptie: 020-64 22 835. Tel. zaalverhuur: 020-8915272.

E-mail: info@zaalverhuurbuitenveldert.nl 

(tijdelijk kan het antwoord iers langer duren)

Kantoor WOCB:  info@hvdwbuitenveldert.nl, 

www.hvdwbuitenveldert.nl.



Buitenveldert heeft veel (oudere) be-
woners die zijn geboren in Indone-
sië. Veel van deze bewoners hebben 
de behoefte om samen te komen om 
lekker te kletsen, herinneringen op te 
halen of een potje te kaarten of een 
ander spelletje te doen.
Vanaf 20 mei is er elke vrijdag een  
plekje gereserveerd in het Huis van 

de Wijk Buitenveldert, voor iedereen 
die dit gezellig vindt. 
Onder het genot van een kopje kof-
fie of thee (en eventueel wat lekkers 
voor erbij) is er een aparte ruimte 
waar er gekletst, gelachen, en ver-
halen van Tempo Doeloe opgehaald 
kunnen worden, samen met andere 
Indonesische medelanders. Vanaf 

PUB QUIZ op woensdag 8 juni
 
Tijdens de Pub Quiz, in het café van 
het Huis van de Wijk, beantwoord je in 
jouw team vragen over uiteenlopende 
onderwerpen in 6 rondes van ieder 
10 vragen. Je zit met je team aan een 
tafel en de spelleider stelt vragen over 
bijvoorbeeld geschiedenis, dieren, to-
pografie, ondersteunt door beelden 
op een scherm. In een team kunnen 
maximaal 4 personen meedoen. Een 
team mag ook uit 2 of 3 personen be-

staan. 
Kom je alleen, van harte welkom!  We 
vinden altijd aansluiting bij een team. 
Voor de eerste, tweede en derde plek 
hebben we een leuk pakket aan lekkers.
Wanneer: woensdag 8 juni van 19.30 
– 21.00 uur, inloop 19.00 – 19.30 uur.
Waar:  Huis van de Wijk Buitenveldert, 
A.J. Ernststraat 112
Kosten: € 5,- inclusief koffie/thee
Binnenlopen kan, of aanmelden: 
mail@hvdwbuitenveldert.nl o.v.v. 
teamnaam en de deelnemers of 

10.30 uur tot 12.30 bent u van harte 
welkom. Het zou geweldig zijn als 
we een leuk clubje bij elkaar krijgen, 
dus zegt het voort en tot vrijdag bij 
Sembang Kopi. De  kosten voor kof-
fie en thee zijn voor eigen rekening. 

Wanneer: iedere vrijdag 
van 10.30 – 12.30 uur
Kosten: gratis toegang
Info: Carla 020-6449936
Waar: Huis van de Wijk 
Buitenveldert

dag bij ons doorbrengen. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea 

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

gratis.

Tekenen/schilderen met Lydia Bakker  
9 juni laatste les, 8 september eerste les na zomerstop. 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

Assertiviteitstraining wekelijks vanaf 9 juni  
13.30 - 16.00 uur. Assertief zijn houdt in dat u voor uzelf durft op te 

komen. Oefenen met ‘nee’ zeggen en omgaan met boosheid komen 

aan bod. Voor jong tot oud, mannen en vrouwen. Zes keer, wekelijks 

vanaf do. 9 juni. Kosten eenmalig € 20,-. Informatie/aanmelden: 

Myrna 06 – 8683 7788 / m.kiburg@buurtteamamsterdamzuid.nl of 

Manon 06 – 1059 4912 / m.verlaan@buurtteamamsterdamzuid.nl .  

Zie tevens de informatie elders in deze wijkkrant.

 
Vrijdag 

Live Café Concert Peter Marnier op 3 juni 
16.00 - 18.00 uur. Vrije inloop. 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 en oud telkens weer een gewel-

dig optreden te bieden. 

Live Café Concert Francisca Burgos op 17 juni 
16.00 - 18.00 uur. Vrije inloop. Francisca is niet alleen een zangeres 

maar ook een performer die zichtbaar geniet van de interactie met 

de band en het publiek. Zij raakt je met haar warme funky stem en 

neemt met haar aanstekelijke enthousiasme het publiek mee.

MINI-SHOW met het Wouter Kiers Quartet 24 juni 
16.00 – 18.00 uur. Een aanstekelijke mix van opzwepend jazz, blues, 

funk en dance, en heerlijke gerechtjes geserveerd door vrijwilligers.  

€ 8,00 voor muziek en eten. Aanmelden: mail@hvdwbuitenveldert.nl 

of tel. 020 – 6 44 99 36/06-373 14 069.

Klankschaalsessie op op 10 en 24 juni 
10.30 – 11.30 uur. Ervaar je wel eens dat je je niet fit voelt of niet 

in balans bent? Dat je niet lekker in je vel zit en iets anders wilt dan 

er weer over praten? Dan kan het fijn zijn je te laten verwennen door 

een klankschaalbehandeling. Klankschaal-ontspanningssessies 

zijn geschikt voor iedereen die toe is aan diepe ontspanning en 
nieuwe energie. Voor wie (mogelijk) NIET? Voor bewoners met een 

trombose, een pacemaker, epilepsie, psychose, zwangerschap, die 

kortgeleden (in de afgelopen 6 weken) zijn geopereerd. Kosten:  

€ 12,-- per maand (2 sessies). Info: Anett 06-48 25 57 41. Meene-

men: indien mogelijk yoga mat. Aanmelden: mail@hvdwbuitenveldert.nl, 

020 – 644 99 36.

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 voor 10.30 uur per mail:  

hansllissauer@gmail.com of 06-53942925.

Zangkamer (gaat hele zomer door) 
14.00 – 15.30 uur, inloop: vanaf 13.30 uur. Kosten: € 6,-- per 

maand. Info: 06 – 26 63 52 36

Sportclub I.O.S. ‘Iets Oudere Sporter’  
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 11 juni, 9 juli  
en 13 augustus 
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
Muzikale proeverij bij Toekomstmuziek op 12 juni 
12:00 uur; welkom tussen 11:30 en 11:45 uur. De Bezetting Speelt: 

trio’s en duo’s van Michael Haydn, Johan Sebastian Bach en andere 

collega componisten. Entree: 7,50 euro (gepast). Zie tevens de infor-

matie elders in deze wijkkrant.

Masterclasses Willem Brons! op 21 augustus 
19:30 uur; welkom vanaf 19:00 uur. Entree: 10 euro. Reserveren: 

vanaf 11 augustus op 06 – 151 660 36. Zie tevens de informatie 

elders in deze wijkkrant.

DAGELIJKS
Voorjaarsinspiratie fototentoonstelling   
Jan van Spijker, Alphons Steenmeijer en hun cursisten laten zien 

hoe het voorjaar hen heeft geïnspireerd tot bijzondere foto’s. De 

opening wordt later nog aangekondigd. De tentoonstelling is de 

hele maand juni, juli en augustus te zien. Zie tevens de informatie 

elders in deze wijkkrant.

Sembang Kopi (Koffiepraatjes) PUB QUIZ                                             

Digitale verwerking naar het CBR

75+ senioren B/E
Groot rbews C/D/E

Vaste przen!

€50,-
€70,-

Locatie:
Huis van de Wk
ontmoetingscentrum, 
A.J. Ernststraat 112,
Amsterdam-Buitenveldert.

Rbewskeuringen in Buitenveldert!
Ga naar www.voor-keur.nl

of bel naar 
085 0607065

Alleen op afspraak!

 



16 juni: de Buitenveldert Express

Om nog meer mensen een plezier te 
doen met een dagje uit huren we op 
16 juni a.s. een grote bus die ons naar 
het Oude Ambachten & Speelgoed 
Museum in Terschuur (Barneveld) 
brengt. Het museum is een feest van 
herkenning. Er zijn 160 verschillende 
ambachten te zien en een speelgoed-
museum met antiek speelgoed. 

Programma: 
09.30 uur: verzamelen in het café Van 
het Huis van de Wijk Buitenveldert

10.00 uur : vertrek
16.30 uur: weer terug in Amsterdam 
Prijs voor vervoer, koffie, entree en 
lunch:  € 25,-. Is dit bedrag bezwaarlijk 
voor u, neem dan contact met ons op!

U kunt zich vanaf 1 juni opgeven op 
dinsdag, woensdag of donderdag tus-
sen 9.30 en 10.30 uur of tussen 16.00 
en 17.00 uur bij Pauline: 06 – 151 660 
36. Op deze uren en dagen kunt u ook 
uw bijdrage betalen. 
Restitutie is helaas alleen mogelijk als 
u een zwaarwegende reden heeft om 
af te zeggen.

Zondag 28 augustus
Dagtocht Brocante in Zutphen

In het mooie historische centrum van 
Zutphen staan circa 100 brocante en 
vintage kramen met mooie en unieke 
spullen uit ons land, Frankrijk, Bel-
gië, Duitsland, Engeland en zelfs uit 
Scandinavië. Alle kramen staan in het 
hartje van Zutphen.

Wanneer: zondag 28 augustus 2022
Prijs Vanaf minimaal 35 personen  

€ 16,- per persoon, vanaf minimaal 
40 personen € 15,-
(bij 2 bussen vanaf minimaal 70 per-
sonen € 16,-, vanaf minimaal 80 per-
sonen € 15,-)
Opstapplaatsen: Huis van de Wijk,  
AJ Ernststraat en Station RAI. 

Voor informatie: https://groengrijs.com/
tochten-in-de-planning/.
Of via de voicemail van 06-45729511. 
Vermeld duidelijk naam, telefoon-
nummer, naam dagtocht.
 

Zet in uw agenda: op zondag 21 au-
gustus en donderdag 25 augustus ko-
men pianisten uit heel Europa weer 
naar het Huis van de Wijk. Meester-
pianist Willem Brons werkt de hele 
week met ze aan repertoire en pre-
senteert op zijn geheel eigen wijze 
hun optredens.

Waar: Grote Theaterzaal, Huis van de 
Wijk, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
Wanneer: 21 en 25 augustus, 19:30 
uur; welkom vanaf 19:00 uur
Entree: 10 euro
Reserveren: vanaf 11 augustus op
06 – 151 660 36

juni 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

Ger Bolink, vrijwilliger bij de Goede HerderKerk

In 1973 ging Ger Bolink in Buiten-
veldert wonen, vlakbij de Goede 
Herderkerk. Zijn gezin kwam er 
elke zondag. Typisch Ger wanneer 
hij bescheiden zegt: “Toen hielp ik 
er soms een handje.” In die begin-
tijd was Ger nog facilitair manager 
bij de bank. Wat hij later voor de 
kerk deed, in de eerste jaren van 
zijn pensioen, noemt hij ‘hand- en 
spandiensten'. Geen wonder dat 
het kerkbestuur hem vroeg om hun 
gebouw te onderhouden. In 2006 
ging hij in op hun verzoek. Hij kreeg 
een uitgebreide taakomschrijving, 
maar geld wilde hij er niet voor. Zo 
gaat dat met vrijwilligers.

Schoonmaak en verhuur
Het is bepaald niet niks wat be-
heerder Ger Bolink doet. Wekelijks 
zorgt hij met andere vrijwilligers 
dat de kerk aan kant is voor de 
zondagsdienst. Ze stofzuigen, ma-
ken de banken schoon, de wc’s, 

zetten stoelen op hun plaats. Ger 
zelf verhuurt ook ruimtes van de 
kerk, aan een bridgeclub en aan 
VvE’s bijvoorbeeld. “De mensen 
zetten zelf hun koffie,” zegt hij. Ze 
halen drank uit de ijskast en reke-
nen die af. Ger heeft het allemaal 
ingekocht. Voor zo’n doordeweekse 
activiteit regelt Ger de verwarming 
vanuit zijn eigen huis. Maar om het 
gebouw te openen en sluiten moet 
hij zijn deur wel uit. 

Verduurzaming
Ger beijvert zich ook voor de duur-
zaamheid van het gebouw. Zo zijn 
ruimtes geïsoleerd en heeft hij led-
verlichting aangebracht. Tijdens 
een rondleiding wijst hij trots naar 
de plafonds. “Ze hebben tegen-
woordig tegels met Ledlicht voor 
in systeemplafonds. Je hoeft de 
oude tegels alleen maar te vervan-
gen.” Hij wel. Ger zingt in de kerk 
in het gemengde- én het mannen-
koor. Tijdens de repetities bleek 
dat er onvoldoende licht viel op 
de partituren. Meteen heeft Ger 

wat extra tegels daar vervangen. 
Een extra reden: de Pelgrimskerk 
gaat dicht. “Een koor dat daar re-
peteerde, komt dat vanaf juni ook 
hier doen.”

Natuurliefhebber
Al trekt hij wel eens een elektra-
draad, de meeste reparaties doet 
Ger niet zelf. “Dat doet een firma, 
ik hoef ze maar te bellen.” Ger 
ontvangt dan de monteurs, wijst 
ze het euvel en voorziet ze van een 
kopje koffie. 
En de tuin die er zo prachtig bij-
ligt? “Die doe ik ook.” Dat valt wel 
te verwachten van een natuur-
liefhebber als Ger, die ’s zomers 
lange wandelingen door de duinen 
maakt en thuis cacteeën kweekt en 
orchideeën -pas won hij nog een 
tweede prijs. 

“Ik heb er wel een dagtaak aan,” 
zegt Ger over zijn functie. Dat is 
duidelijk. Met zo’n vrijwilliger mag 
het bestuur zich in zijn handjes 
knijpen. 

In Beeld
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De Buitenveldert Express De Groengrijsbus Masterclas-
ses Willem 
Brons!


