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Herinrichting Willem van Weldammelaan

Deinend door Buitenveldert

Ferry Wienneke

U maakt vast wel eens een ritje met de

De bekendste verbinding tussen
Buitenveldert en Zuidas is in de
huidige staat vooral functioneel.

Gelderlandpleinlijn. Zeven jaar geleden
reed ik ook mee. Het was 2015, de lijn was
net in gebruik. Ik moest een eind lopen
voor ik een halte vond.
De lijn is inmiddels vernieuwd en verbeterd. Er zijn twee nieuwe bussen, met
luchtreiniging, er zijn nieuwe haltes aangelegd en de dienstregeling is na afschaling in verband met de coronapandemie,
weer volop in bedrijf.
De bus is een succes, ronkt de Kroonenberggroep, de initiatiefnemer, op zijn website. Terecht denk ik. Laatst zag ik twee
dames de benen van hun lijf rennen om
op het Gelderlandplein een op het punt
foto: Amir Bar

Wie vanaf het Ontmoetingseiland
naar het noorden gaat passeert eerst
een onopvallende brug, waar de herinrichting zal beginnen. Het volgende
stuk, naast het Gelderlandplein, is het
drukste van de hele laan. Handig om
doorheen te rijden, te parkeren en lopend vanaf het Gelderlandplein met
boodschappen rommelig over te steken zonder over je schouder te kijken.
‘Waar staat mijn auto ook alweer?
O ja, daar.’
Er passeren ook nog vrachtauto’s,
afkomstig vanaf het laad- en losstation. Op zaterdag wordt langzaam
gereden. 65 Betonnen paaltjes worden weggehaald, grimmig straatmeubilair uit voorbije tijden. De laan
zal groener en vriendelijker worden,
de tracés beter op elkaar aansluiten.
Niet alles verandert, zo zal de volgorde van huisnummers voor bezoekers een uitdaging blijven. Willem
van Weldamme was volgens Wikipedia baljuw van 1392 tot 1395. Een
portret van hem bestaat niet, een irritant gebrek dat hij deelt met Arent
Janszoon Ernst en de vele Gijsbrechts
van Aemstel. Het wachten is op een
kunstenaar die van deze heren fantasieportretten maakt. Ter inspiratie;
op een hoek van de zuidgevel van de
Beurs van Berlage staat een fantasiebeeld van de beroemdste Gijsbrecht.

COLUMN

van vertrek staande bus te halen. Jaspanden flapperden, foulards wapperden, hakken klikten. De chauffeur haalde zijn voet
van het gaspedaal en schoof de deur waWillem van Weldammelaan, richting Zuidas

genwijd open. Lachend en snaterend verdwenen de dames in het donkere interieur.
Dat interieur herinner ik me is duizend-

De kruising met de A.J. Ernst is druk
en niet ongevaarlijk, vaak passeren
dienstauto’s met sirene. Ten noorden
daarvan is het rustig, een wandelaarsparadijs met op de hoek rechts
de kerk van de Pinkstergemeente,
gevolgd door de OBA en een watertje
tussen Magerhorst en de Frieslandstraat. De trottoirs zijn aangenaam

breed. De gemeente wil de brug over
het water de parel van de laan maken,
zodat wandelaars er tussen de middag kunnen relaxen. Een goed plan,
waardoor de brug bekend zal worden
en hopelijk een informele naam krijgt.
Op de schematische tekening eindigt de laan abrupt aan de zuidkant

van De Boelelaan. Daarboven staat:
‘Toekomstige brug aan te leggen door
Zuidas.’ De brug zal in het verlengde
van de Rosy Wertheimstraat aanlanden. Het plan is gepresenteerd en ligt
nu ter inzage.
Tot 14 mei kan een zienswijze worden ingediend. In 2023 wordt het
plan gerealiseerd.

maal comfortabeler dan het inwendige
van willekeurig welk openbaar vervoer,
en de vering van de bus is geweldig. Hij
deint over oneffenheden in de weg alsof er
luchtkussens in de schokbrekers zitten.
Er zijn nu drie lijnen: 461, 463 en 464,.
De 461 lijkt mij na enig onderzoek, een
nieuwe lijn. Deze gaat naar de Gershwinlaan op Zuidas. Gershwin was een Amerikaanse componist en pianist die zowel
klassieke muziek als popmuziek schreef.

Vier je met ons mee?

Bolestein, het eindpunt van lijn 463, was
een kasteelachtig huis aan de Vecht onder
Maarssen.
De 464 gaat naar de Vivaldibuurt met als

Op zondag 15 mei viert het Amstelpark haar 50ste verjaardag en jullie zijn allemaal uitgenodigd!
We starten om 11.00 uur met de Openingsceremonie en sluiten af met een heerlijk swingende muzieksessie
van de Amstel Big Band bij het Stadshoutpaviljoen.
Tussendoor zijn er ontzettend veel leuke excursies, wandelingen met natuurgids en workshops die speciaal
voor de parkbezoekers zijn georganiseerd. Je kunt overal gratis aan meedoen, voor klein en groot!
Dit is mede mogelijk gemaakt door de Postcodeloterij Buurtfonds, Stadsdeel Zuid, Fonds voor Zuid en het
Prins Bernhard Cultuurfonds.

eindpunt de Strozzilaan. Barbara Strozzi
was een van de productiefste componisten
te Venetië van haar tijd. Ze was een niet
onverdienstelijke zangeres.
Leuk om naar toe te wiegen om de wijk
in al zijn uithoeken te leren kennen. Voor
een retourritje hoeft u de portemonnee

11.00 uur
13.00 – 16.00 uur
13.00 – 16.00 uur
14.00 – 16.00 uur
13.15 – 16.30 uur

opening bij de hoofdingang; lancering audiotour
rondleidingen met IVN
de Meditatietuin; o.a. meditatie sessie
het Glazen Huis; vogels spotten voor kinderen door IVN
Stadhoutpaviljoen; muziek

niet te trekken. En dat in deze tijd!
Julia

Kijk voor het volledige programma op www.amstelpark50jaar.nl
Voor het programma van:
- De Amsterdamse Boekhandel
- De Kerken
• www.hvdwbuitenveldert.nl
• Wijkkrant à Wijkkrant actueel
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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. Bovendien gebeurt er veel in de wijk dat om
aandacht vraagt. Het advies is kort en
bondig te zijn bij wat u instuurt; maximaal 150 woorden. Het adres is:
wijkkrantredactie@gmail.com.

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

UW ADVERTENTIE STEUNT DE
WIJKKRANT

Ingezonden bericht

Uw vertrouwde Wijkkrant voor Buitenveldert/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/

Graffiti Van Nijenrodeweg

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 31 mei 2022.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag
13 mei voor 17.00 uur.

contact op met de Gemeente, Liander,
Waternet en Ziggo. Van deze firma's
zie ik regelmatig technici werken in
en rond dit huisje. De Gemeente zegt
dat zij niet de eigenaar is en dus niets
kan doen. De firma's die ik heb benaderd tonen geen interesse en geven
geen antwoord op mijn e-mails en
telefoontjes. Ik zat regelmatig langer
dan een uur in de wacht.
Is er iemand in Buitenveldert die een
suggestie heeft hoe dit probleem aan
te pakken?

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

4 mei Herdenking

Robert van Meerendonk
Indien de ingezonden tekst een discriminerende of beledigende passage
bevat wordt de tekst niet geplaatst.

Herdenking bij het monument
op het Ontmoetingseiland in het
Gijsbrecht van Aemstelpark.
PROGRAMMA

Op de Van Nijenrodeweg bij het kruispunt met de Leijenberghlaan staat
een stenen huisje dat gebruikt wordt
voor computers, pompen, elektriciteit
en schakelinstallaties e.d. Reeds langer dan twee jaar is de gevel en zijn
de deuren beklad met graffiti. Ik kijk
vanuit mijn appartement op deze verontreiniging. Ik heb vele pogingen
gedaan om deze bekladding te laten
verwijderen. Achtereenvolgens nam ik

17.30 uur: Vlag halfstok
19.25 uur: Inleiding Henk Meijer,
4 en 5 mei comité Buitenveldert.
Sprekers, afgewisseld door muziek:
• Frits Barend
• Jan Schutte, oud-aalmoezenier
• Jenny Fung en Miglena Borisova

van de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert
• Claudia van Zanten,
Stadsdeel Zuid
• Taptoe: Diederik Ruisch
20.00 uur: Twee minuten stilte
• Zingen van het Wilhelmus
• Kranslegging en Defilé
Na afloop van de plechtigheid is er
gelegenheid tot het drinken van een
kopje koffie of thee met een Eberhardje in het Huis van de Wijk, A.J.
Ernststraat 112.

4 mei Herdenkingsconcert 5 MEI
LPK Cantemus Dominum organiseert
op woensdag 4 mei 2022 na twee jaar
weer het 4 mei herdenkingsconcert in
de St. Augustinuskerk te Amsterdam-Buitenveldert. Het thema van dit
concert is: Ooggetuigen van de oorlog in
Nederland
Tijdens het herdenkingsconcert wordt
klassieke koormuziek afgewisseld met
persoonlijke getuigenissen. Kinderen
van de groepen 8 van basisschool St.
Jozef aan de Kalfjeslaan hebben tien
grote schilderingen gemaakt die te
zien zijn in de kerk.
De St. Augustinuskerk is vanaf 19.30
uur open voor de herdenking van de
oorlogsslachtoffers. Na afloop van het
concert wordt gecollecteerd voor de
slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Toegangsprijs: € 5,- .
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang
van de kerk en te reserveren via
4meiherdenkingsconcert@gmail.com

4 mei herdenkingsconcert
Ooggetuigen van de oorlog in Nederland
LPK Cantemus Dominum
Chris Bossano (orgel)
o.l.v. Frank de Ruyter

Op 5 mei a.s. vieren wij de vrijheid
op het Ontmoetingseiland bij de
Levensboom in het Gijsbrecht van
Aemstelpark. Het Nationale thema
is VRIJHEID IN VERBONDENHEID.
Vanaf 17.00 uur is er een optreden
van een Caraïbische brassband met
een hapje en een drankje. Als u

daarna nog honger hebt kunt u een
kop VRIJHEIDSSOEP gebruiken
in het café Huis van de Wijk, A.J.
Ernststraat 112. Voor alle consumpties geldt: OP = OP.
Organisatie: Levensboomcollectief
in samenwerking met het 4 en 5 mei
comité

Muziek van
Strategier, Monk, De Klerk, Rheinberger, Elgar en De Victoria

Woensdag 4 mei 2022

−

20.45 - 21.45 uur

De kerk is vanaf 19.30 uur open voor het volgen van de Nationale Herdenking op de Dam op groot scherm.
Toegang: € 5,- inclusief een herdenkingskaars en programmaboekje.
Kaarten verkrijgbaar bij de ingang en tot 1 mei 2022 te reserveren via 4meiherdenkingsconcert@gmail.com.

Voor in uw agenda
Woensdag 4 mei 2022:
20.45 - 21.45 uur

Facebook: LPKCantemusDominum

St. Augustinuskerk
Amstelveenseweg 965, 1081 JG Amsterdam-Buitenveldert
Na afloop van het concert wordt gecollecteerd voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.
Uw vrijwillige bijdrage wordt gestort op giro 555 en wordt zeer op prijs gesteld.

OPSTELLINGEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT
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.

mei 2022
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Inloop De Buurvrouw:
ook voor heren!
De laatste tijd bellen er nogal eens
heren op om te informeren of Inloop
De Buurvrouw alleen voor dames is
bedoeld. Niets is minder waar! De
Buurvrouw is open voor álle buurtbewoners die wel eens wat meer aanspraak willen.
Op donderdagen van 11.00 tot 15.30
uur kunt u zonder afspraak bij ons
langskomen voor een bakje koffie, een
eenvoudige lunch of een kopje thee.
U kunt voor een uurtje aanschuiven,
maar ook gezellig de hele dag bij ons
doorbrengen.

Uw gastvrouwen Nel, Betty, Thea en
Pauline ontvangen u met open armen.
Op de andere twee dagen, dinsdag
en woensdag, kunt u op twee tijden terecht. Omdat die druk bezocht
worden, moet u even bellen of er een
plekje vrij is (Pauline: 06 – 151 660 36)!
Als u niet goed ter been bent, proberen we vervoer voor u te regelen. De
vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst springen zo in de auto om u te
halen en brengen!
Zie de agenda voor de juiste tijden.
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Hulpmiddelen bij het gesprek
over de laatste levensfase

KORTAF
Gelderlandpleinlijn is verbeterd

Hans Wamsteeker
In het artikel Wat wil ik in de laatste levensfase in de Wijkkrant van
april stonden we stil bij de constatering dat veel mensen liever niet
praten over wat ze willen als ze in
de toekomst ziek worden terwijl ze
nog gezond zijn.

5 Praat op tijd over je levenseinde
www.patientenfederatie.nl
E-book. Online te raadplegen. Geen
kosten. Printversie beschikbaar.
Geeft praktische tips en aandachtspunten die kunnen helpen om het
gesprek aan te gaan over passende
zorg in de laatste levensfase met je
naasten én je arts. Alle informatie die
nodig is om het gesprek met de arts
voor te bereiden. Met handige links
en ervaringsverhalen. Heel handig en
toegankelijk geschreven. Doelgroep:
senioren. Van dit hulmiddel bestaat
ook een versie voor artsen op de site
www.knmg.nl
Tijdig praten over het levenseinde

Over het levenseinde praten is voor
veel mensen een taboe ook al weten
ze dat de dood bij het leven hoort.
Toch is het verstandig om hierover
met je naasten het gesprek aan te
gaan. Gericht op het bespreken van
de passende zorg, behandel wensen
en – grenzen. Er is een flink aantal
hulpmiddelen op de markt dat helpt
die wensen kenbaar te maken en deze
wensen vast te leggen. In dit artikel
wordt een vijftal hulpmiddelen besproken en beoordeeld.

vragen. Klik op Levenseinde en ga
naar de keuzehulp Verken uw wensen voor zorg en behandeling. Dit
helpt met het nadenken over wensen
voor zorg en behandeling, en het bespreken en vastleggen daarvan. De
keuzehulp bestaat uit 3 stappen. Die
kan worden ingevuld. Aan het einde
kan alles worden gedownload en geprint. Met heldere video’s. Heel toegankelijke site.
1 Uitburgeren
Boekje ; 64 pag. op A4 formaat
Prijs € 10,- ; alleen via www.sunenz.nl/
boek-uitburgeren
Praktische informatie over wat je kan
regelen vóór de dood, van levenstestament tot en met behandelmogelijkheden, euthanasie en voltooid leven.
Ook over wat er ná de dood geregeld
moet worden. Met voorbeelden en
checklists. Heldere indeling in onderwerpen. Complete en gedetailleerde
informatie per onderwerp met verwijzing naar aanvullende sites. Paar uur
leeswerk. Doelgroep: ouderen, artsen
en verpleegkundigen

2 Verken uw wensen voor zorg en
behandeling
Gratis. Ga naar de site www.thuisarts.nl
(gemaakt door artsen).
Tik in de zoekbalk het woord levenseinde. Dan zie je de belangrijkste

3 Onmisbare informatie over het
einde van het leven
Brochure ; 25 pag. op A5 formaat.
Prijs € 4,- plus verzendkosten.
Uitgave van KBO-PCOB. Bel 030 3400
600. Digitaal op www.kbo-pcob.nl
Onderwerpen: ondersteuning bij
ziekte, medische zorg, levensvragen,
levenseinde, zelf beslissen over levenseinde, sterven. Accent ligt op de
medische kant. Ook religieuze aspec-

ten komen ter sprake. Toegankelijke
tekst. Beperkte verwijzing naar relevante sites. Een uur lezen voor de hele
tekst. Doelgroep: senioren.

4 Behandelpaspoort
Formaat van het paspoort, 24 pag.,
met informatieboekje; met kaartje op
creditcard formaat, € 12,50 per stuk;
staffelkorting.
Ga naar www.behandelpaspoort.nl.
Doel: vastleggen van contactpersoon
en wensen voor behandeling. Met
informatieboekje over medische begrippen. Advies: geef de naasten een
kopie. Werkt als een wilsverklaring.
Kaartje op creditcard-formaat verwijst
naar de plek waar het paspoort ligt.
Eenvoudig zelf in te vullen. In meerdere talen beschikbaar.
Doelgroep: senioren, helpverleners,
artsen

Inloop
Buitenveldert

Vind je het moeilijk een activiteit te
bezoeken? Je komt zelf er niet aan
toe iets te ondernemen? Je hebt een
steuntje in de rug nodig? Bezoek op
maandagmorgen onze laagdrempelige inloop in het Huis van de Wijk. De
inloop heeft een vrijblijvend karakter.
Inloop 9.30 - 12.00 uur.
De deur staat open voor een kopje
koffie. Je kan andere mensen ontmoeten of misschien een spelletje doen?
Heb je thuis wat liggen wat je niet lukt
op te pakken, bv iets creatiefs? Je bent
van harte welkom om de inloop te bezoeken. Er is een professionele kracht
die er is om met je mee te denken.
Voor informatie: David Pijman
d.pijlman@actenz.nl, 06 13156996.
Willy Koperberg, w.koperberg@actenz.nl
06-22216032.

BARVRIJWILLIGERS GEZOCHT

medisch pedicure
enAmstelveen,
voetreflexoloog
Koen van Oosterwijklaan
36, 1181 DT
tel.: 020 - 66 101 97
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
WWW.PEDICUREANNEMIEK.NL
Openingstijden ma-, di-, wo-, do- en za 08:30 - 18:00 uur, uitsluitend op afspraak

Er zijn twee nieuwe bussen ingezet en
de gemeente heeft extra haltes aangelegd, waardoor het Amsterdamse
Bos, Gijsbrecht van Aemstelpark en de
tramlijnen 5 en 25, naast winkelcentrum
Gelderlandplein beter bereikbaar zijn
met de Gelderlandpleinlijn. De 7 nieuw
toegevoegde haltes zijn:
lijn 461
. De Boelelaan/VU
. George Gershwinlaan
lijn 463
. Gijsbrecht van Aemstelpark
. Nieuwerhoek
lijn 464
. Barbara Strozzilaan
. Domenico Scarlattilaan
. Antonio Vivaldistraat
Vraag de chauffeur naar de nieuwe
flyer van de lijnen.
Helpt u mee om vallen te voorkomen?
Het voorkomen van vallen is belangrijk! Meer dan een derde van de
volwassenen van 65 jaar of ouder valt
minstens één keer per jaar. Een training
kan de kans op vallen en verwondingen kleiner maken. We zoeken deelnemers van 65 jaar of ouder die mee
willen doen aan ons onderzoek. In het
onderzoek wordt de training In Balans
onderzocht. Er wordt gekeken of deze
training goed werkt. Doet u mee aan
het onderzoek? Dan krijgt u testen om
te kijken hoe fit u bent. De helft van de
deelnemers krijgt ook de training In Balans met beweegoefeningen. De andere
helft krijgt advies over bewegen. Het
onderzoek vindt plaats op het Gelderlandplein in Amsterdam. Deelnemen
is gratis. Bent u geïnteresseerd om mee
te doen? Dan kunt u vrijblijvend contact
opnemen met Maaike van Gameren,
m.van.gameren@vu.nl of 020-5985627.
Kijk voor meer informatie op https://
vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/in-balans
Beweegt u mee tour
Bent u benieuwd naar het sportaanbod
voor 55+ers in Buitenveldert? Doe dan
gratis mee aan de ‘Beweegt u mee tour’
en leer kennis maken met de verschillende sporten en sportgroepen in de
wijk. Op de website van het Huis van de
Wijk vindt u het overzicht van het aanbod. Ga naar www.hvdwbuitenveldert.
nl; ga dan naar Wijkkrant en vervolgens
naar Actueel. Opgeven kan bij Anouk
Griffioen via agriffioen@dynamo-amsterdam.nl of 0649356338.
Lezing 'Zuidas en Bewoners' door
Cisca Griffioen
Bewoners van Buitenveldert en de
Irenebuurt hebben de afgelopen 25 jaar
Zuidas zien ontstaan als een aparte wijk
tussen beide buurten. De ontwikkelingen worden intensief gevolgd door het
Bewonersplatform Zuidas en gedeeld
via de elektronische weekberichten en
de artikelen in de Wijkkrant. Toch is niet
iedereen voldoende op de hoogte en
voor velen is het moeilijk het overzicht
te behouden. Op 22 mei a.s. schetst Cisca Griffioen, voorzitter van het Bewonersplatform Zuidas, in haar voordracht
een overzicht van de aanleg van deze
nieuwe wijk en de gevolgen daarvan
voor omwonenden en voor Amsterdam.
Datum en tijd: zondag 22 mei a.s. van
14:30 tot 16:30 uur
Entree: € 5,00
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ARTZUID

Klankschaalsessie
Klankschaalsessie. Een unieke ervaring!
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.

VW Ball, Lars Erik Fisk

ARTZUID organiseert rondleiding
langs kunstwerken Gelderlandplein
ArtZuid organiseert op 8 en 22 mei
a.s. rondleidingen langs de beelden
op winkelcentrum Gelderlandplein.
In de afgelopen jaren is een mooie
hedendaagse kunstcollectie bijeen
gebracht door eigenaar de Kroonenberg Groep. De beelden zijn gemaakt
door bekende kunstenaars, geïnspireerd door de kunststroming Pop Art.
De rondleiding over Pop Art en de
kunstwerken is o.l.v. kunsthistorica
Diana Kostman duurt 1,5 uur.
Voor informatie en reserveren:
www.artzuid.nl

5 dagen Art Camp voor kinderen
Gedurende de meivakantie en de overige schoolvakanties kunnen kinderen
tussen 6 en 12 jaar zelf kunst maken
onder leiding van een docent. Inspiratie wordt opgedaan tijdens wandelingen, spelletjes, bezoeken aan kunstcollecties, elke dag leren zij nieuwe
dingen en gebruiken vele materialen
en technieken. De week wordt afgesloten met een eindtentoonstelling
voor ouders, verzorgers en familie.
ArtZuid Art Camp is van 2 tot 6 mei
a.s., van 9.00 tot 16.00 uur.

Een klankschaalbehandeling is een
helende massage die diepe ontspanning biedt aan het lichaam. Klankschalen werken van nature harmoniserend en zuiverend. De klank en
trillingen van de klankschalen werken
diep in op uw lichaam en kunnen zo
de lichaamseigen trilling en frequentie herstellen, waardoor lichamelijke
en geestelijke klachten verholpen
kunnen worden. Klankschaal-ont-

spanningssessies zijn geschikt voor
iedereen die toe is aan diepe ontspanning en nieuwe energie. Tijdens de sessie wordt er gebruik gemaakt van zowel
Tibetaanse klankschalen als Kristallen
chakra klankschalen.

Wat: Klankschaalsessie		
Wanneer: vrijdagen 13, 27 mei, 10, 24 juni
Tijd: 10.30 – 11.30 uur
Kosten: € 12,-- per maand (2 sessies)
Info: Anett 06-48 25 57 41
Meenemen: Indien mogelijk yoga mat
Aanmelden: Huis van de Wijk Buitenveldert, mail@hvdwbuitenveldert.nl,
020 – 644 99 36

Wat: Moederdag recital
Waar: Huis van de Wijk, Grote Zaal
Wanneer: zondag 8 mei, 12.00 uur
Entree: € 7,50

Cisca Griffioen
Oorspronkelijk zouden alle barrières tussen Amsterdam Zuid en
Buitenveldert geslecht worden.
Dat werd aangeduid met de poëtische term: helen van het stedelijk weefsel. Inmiddels zijn we vele jaren verder en is het nog steeds niet duidelijk
of en wanneer de A10 Zuid deels in
een tunnel verdwijnt. De Strawinskylaan blijft op hoogte, de trein en de
metro ook.

R bew skeuringen in Buitenveldert!
Ga naar www.voor-keur.nl
of bel naar

085 0607065
Vaste pr zen!
75+ senioren B/E
Groot r bew s C/D/E

Locatie:
€50,€70,-

Huis van de W k
ontmoetingscentrum,
A.J. Ernststraat 112,
Amsterdam-Buitenveldert.

Alleen op afspraak!

Digitale verwerking naar het CBR

Ruth Thomassen-Djatmiko is een van
de buurtbewoners die aan de wieg
heeft gestaan van de huidige serie
Toekomstmuziek. Ook de vleugel die
in de Grote Zaal staat is mede door
haar toedoen daar gekomen.
Op zondag 8 mei verzorgt ze op diezelfde vleugel een Moederdag recital,
wat nog eens zo dierbaar voor haar
is, omdat haar eerste piano juf…haar
moeder was! Met een gevarieerd programma van Scarlatti, Beethoven tot
Debussy geeft ze kleur aan deze bijzondere dag. Voor iedereen die een
moeder heeft!

Voor informatie en aanmelden:
www.artzuid.nl/artcamp

Toekomstige Kunstbrug ter hoogte van de Rosy Wertheimstraat

veel autoverkeer en fietspaden langs
de kanten. Zij maken deel uit van het
Plusnet dan wel Hoofdnet Auto van
Amsterdam. Vanaf de De Boelelaan is

Moederdag
Toekomstmuziek

Voor wie (mogelijk) NIET?
Voor bewoners met een trombose,
een pacemaker, epilepsie, psychose,
zwangerschap, die kortgeleden (in de
afgelopen 6 weken) zijn geopereerd.

Verbindingen van Zuidas

Welke verbindingen zijn en komen er?
Natuurlijk zijn er de grote straten:
Amstelveenseweg, Buitenveldertselaan/Parnassusweg, Beethovenstraat/
van Leijenberghlaan, Europaboulevard. Dit zijn drukke straten met
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er de Antonio Vivaldistraat, maar die
vormt nog geen verbinding. De geplande Vivaldipassage voor fietsers en
voetgangers wacht op een beslissing
over het DOK. Er is wel begonnen met
deze verbinding tussen de Antonio Vivaldistraat en het Beatrixpark, maar hij
kan pas worden afgebouwd als de A10
Zuid op zijn definitieve plek ligt.
Na de Beethovenstraat/van Leijenberghlaan moeten we aan de zuidkant nu doorlopen naar de Lex van
Deldenbrug, die de De Boelelaan verbindt met het Gershwinplein. Maar
daar komt binnenkort verandering
in. Ter hoogte van de Rosy Wertheimstraat komt een Kunstbrug, ontworpen door Martijn Sandberg. De brug
heeft goudkleurige spijlen en verwacht wordt dat dit een mooie weerspiegeling in het water van de Boelegracht zal geven. Overdag hebben we

dus zon nodig en hopelijk komt er
’s avonds verlichting. Er is vertraging
doordat de omgevingsvergunning
nog niet is verleend. Beide bruggen
vallen onder het project De Boelelaan Midden, waarbij behalve de
bruggen ook de groenstrook langs de
gracht wordt aangepakt. De Kunstbrug is een cadeau van BPD (Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, vroeger
Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten) en AM (ontstaan uit Amstelland
Ontwikkeling en Multi Development
Corporation en nu onderdeel van
de Koninklijke BAM groep), die als
combinatie Zuidschans heten. Martijn Sandberg zegt: ‘Het is spelen met
licht, reliëf en schaduw. Tegelijkertijd
is de brug een knipoog naar de kunst
en blijft het altijd wat de kijker ervan
maakt.’
Via deze bruggen komen we in het
centrale deel van Zuidas. Om naar
de Irenebuurt te komen moeten we
dan nog via de Stationspassages en
de tunneltjes onder de Strawinskylaan. De Minervapassage is er al wel,
maar moet nog worden uitgebreid;
de Brittenpassage heeft wel een
aantal dakdelen, maar voorlopig is
die nog niet klaar.
Concluderend kunnen we zeggen dat
er een aantal nu bestaande en in de
toekomst aan te leggen verbindingen
zijn om contacten tussen de Irenebuurt, Zuidas en Buitenveldert mogelijk te maken. Die contacten zijn een
voorwaarde om Zuidas zijn eilandkarakter te laten verliezen.

Pianistjes
in de Dop

Op zaterdag 14 mei kunt u Ruth aan
het werk zien als juf van muzikale kinderen uit de buurt.
Ze spelen klassieke nummers, filmmuziek en nummers uit de oude en
eigentijdse doos.
Als u vroeger zelf muziekles heeft gehad, kom dan vooral langs, wie weet
hoort u muziekstukken of liedjes die u
ooit heeft gespeeld! En zit er een kind
tussen dat net zoveel talent heeft als
Ruth…
Wat: Pianistjes in de Dop
Waar: Huis van de Wijk, Grote Zaal
Wanneer: zaterdag 14 mei, 14.00 uur,
pauze rond 15.00 uur
Entree: € 5,00

KORTAF

in Buitenveldert & Zuidas
makkelijk blijft hechten en het materiaal makkelijker schoon te maken is,
hetgeen meer gebruiksgemak geeft.
Het keramisch parelen wordt door
een gespecialiseerd bedrijf gedaan.
Er wordt, vergelijkbaar met zandstralen, onder hoge druk (2 tot 6 bar) met
keramische parels gestraald, dit zijn
zuiver ronde korreltjes van ongeveer
100 micron. Hierdoor wordt het rvs
oppervlak egaal dichtgeslagen, waardoor eventuele verkleuringen van
het lassen of verhitten van het staal
verdwijnen. Er ontstaat een mooie,
mat zilveren finish die tevens het
materiaal optimaal beschermt tegen
oxidatie (roest). De afwerking wordt
vaak gebruikt voor designproducten
en kunst.

Gerdi Wind

Op 4 mei a.s. zal er weer een dodenherdenking op het plein plaatsvinden, waarover elders in deze krant
meer. Het monument ligt op de plaats
waar vroeger een kiosk stond, die
verloren ging door brand. Het achthoekige fundament is nog enige tijd
te zien is geweest voordat het park en
het Ontmoetingsplein werden opgeknapt. De achthoekige structuur van
monument en vloer weerspiegeld
deze vorm, een achtkantige diamant.
De kunstenaar
Mischa Rakier werd in 1970 geboren
te Delft en studeerde aan de Hoge
School voor de Kunsten te Arnhem
en later aan het Myndlysta-ogHandídaskólidad te Reykjavik in IJsland, hij werkte 2 jaar bij De Ateliers
en studeerde kunstgeschiedenis
en wijsbegeerte aan de Universiteit

foto: Gerdi Wind

Herdenken en herinneren
Op het Ontmoetingseiland in het
Gijsbrecht van Aemstelpark ligt
een enorme grijze 'diamant', het is
een herdenkingsmonument voor de
Tweede Wereldoorlog van Mischa
Rakier. Het kunstwerk werd in opdracht van het 4 en 5 Mei Comité
gemaakt voor deze specifieke plek,
waar vanaf de aanleg van het park in
de 60’er jaren al herdenkingen werden gehouden.

Herdenkingsmonument door Mischa Rakier

van Amsterdam. Rakier onderzoekt
verschillende manieren en vormen
voor interactie tussen zijn werk en
een specifieke locatie, dit kan zijn
door middel van de presentatie en
de vorm die terug kan grijpen op de
geschiedenis van zo’n locatie. Deze
werkwijze heeft geleid tot de uiteindelijke vorm van de Diamant op het
Ontmoetingseiland. Het werk van
Rakier is tentoongesteld in Nederland en daarbuiten en is onderdeel
van regerings-, bedrijfs- en particuliere collecties. In 2010 won hij de

Vermeulen Brauckman Kunstprijs.
Heden ten dage werkt hij als artistiek floormanager in het Stedelijk
Museum.
Materiaal en techniek
De liggende diamantvorm is vervaardigd van roestvrij staal (rvs) en is keramisch gepareld. Keramisch parelen
is een nabehandeling voor het roestvaste staal dat ervoor zorgt dat de
ruwheid van de huid wordt verminderd. Deze egale finish van het oppervlak zorgt ervoor dat vuil minder

Herdenkingsmonument
De eigenlijke naam van het monument is Herdenken en Herinnering en
het werd in 2014 op het Ontmoetingseiland geplaatst. Een diamant
is voor altijd, we zullen altijd moeten
blijven herdenken, herinneren en
waakzaam zijn. Rondom is een band
aangebracht met de tekst If you could
remember what I remember you would
understand. Dit was de tekst die Eli
Wiesel uitsprak toen hij de Nobelprijs
voor de Vrede (Oslo, 1986) ontving.
Ook op dit moment is zijn uitspraak
nog schrijnend actueel, vreselijke
herinneringen worden nog elke dag
opnieuw gemaakt.

zondere wensen en ideeën voor de buurt
voorbij. Veel bewoners zeiden graag
iets te willen betekenen voor de buurt.
Lekker eten
Omdat het maken van lekker eten een
gemeenschappelijke deler was tijdens
deze ontmoetingen vragen wij u uw favoriete maaltijd of bakkunst mee te nemen zodat de buurt hier samen van kan
genieten. Dit is een mooie gelegenheid
om uw buurtgenoten te ontmoeten, en
de foto’s te bekijken uiteraard.
Kom ook naar de gezellige opening!
En neem wat lekkers mee! Datum:
zondag 15 mei. Tijd: van 11:30 tot
13:30. Adres: het Huis van de Wijk.
www.stichtigopenmind.nl/aangenaam

ACTIVITEITEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Uw lokale kennis in Buitenveldert!
• Verkoop begeleiding
• Aankoop begeleiding
• Aan- en verhuur van woningen
en appartementen
• Taxaties voor alle geldverstrekkende
instanties en NWWI

www.buitenveldertmakelaardij.nl
post@buitenveldertmakelaardij.nl
(020) 419 92 96

Interesse om ons kantoor in te schakelen, bel voor onze lage tarieven!

Vrijwilligers gezocht voor bestuursfuncties

Secretaris en voorzitter
Kunstenaarsvereniging Kunstgroep Buitenveldert organiseert exposities en activiteiten in en buiten het Huis van de
Wijk. Heeft u interesse? Mail dan naar
kv.kunstgroepbuitenveldert@gmail.com
www.kunstgroepbuitenveldert.nl
Sjoelen op 10 en 24 mei

Thea en Ruud Gietermans heten u ook
in mei van harte welkom op de sjoelmiddagen, terug van weggeweest! Op
10 en 24 mei kunt u weer gezellig aanschuiven. Zie voor de praktische gegevens de agenda.
Gezocht: actieve moestuinleden

Zie ook: www.mischarakier.com

‘Aangenaam’ wordt feestelijk geopend
En u bent daar hartelijk welkom!
Op 15 mei om 11:30 uur wordt in het
Huis van de Wijk de tentoonstelling
’Aangenaam! Ontmoetingen in Zuid’,
feestelijk geopend. Jongeren, nieuwkomers en oudere bewoners wonen
samen in Buitenveldert en in Zuidas.
Deze buurten zijn de laatste jaren
flink veranderd. Hoe ervaren bewoners dat? Kennen zij elkaar? Voelen
ze zich veilig en welkom? Voor deze
(mobiele) tentoonstelling organiseerde de stichting Open Mind twaalf
bijzondere ontmoetingen tussen oude
en nieuwe bewoners van Buitenveldert en Zuidas.
Wensen voor de buurt
In de gesprekken kwamen tal van bij-
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Acht jaar geleden hebben enkele bewoners aan de Wedderborg de handen
in een geslagen en tussen de Wedderborg en Schierstins twee moestuinen
gerealiseerd. Sindsdien zijn er heel wat
worteltjes, boerenkool en aardbeien geteeld. Vanaf heden zijn er weer individuele moestuintjes en bakken beschikbaar.
Heb jij altijd zelf je groenten en fruit
willen kweken? Dan kan je op zondag
1 mei a.s. tussen 14:00-16:00 uur kijken
of een moestuin iets voor jou is. Enkele
moestuinleden zijn dan aanwezig voor
meer informatie.
OPROEP
In december van dit jaar bestaat de
Algemene Hulpdienst Buitenveldert
(kortweg AHB) 50 jaar!
In al die jaren hebben honderden vrijwilligers praktische ondersteuning geboden aan bewoners van Buitenveldert.
We zouden graag anekdotes, herinneringen en ervaringen horen van mensen
die tussen 1972 en nu te maken hebben
gehad met de AHB. Ook foto’s zijn welkom. Was of bent u vrijwilliger, wijkbewoner of heeft u andere banden met
Buitenveldert en de AHB, dan komen
we graag met u in contact. We denken
nog na over een passende manier om
alle reacties te verwerken. Nieuwe vrijwilligers blijven hard nodig. We zien u
graag voor een kennismaking.
Bel: 020-6447113 of mail naar coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl
Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam. Website: www.hulpdienstbuitenveldert.nl

sporten, eten enz. Entree: lidmaatschap van de Culturele Uitgaansclub
is gratis en vanaf 55 jaar. Info: willydeweerd@live.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.

Dinsdag
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

Sjoelen op 10 en 24 mei
14.30 – 16.30 uur. Entree: € 3,-. Plaats: Grote Zaal.
Zie ook de informatie elders in deze wijkkrant.
Qi Gong
Elke dinsdag 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.
Breien
10.00-12.00 uur. Open inloop (in het Café). Info: 020 - 6449936.

(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.

PubQuiz op 11 mei
19.00 uur: inloop,19.30-21.00 uur: quiz. Beantwoord in teamverband
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@
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. 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’
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.

E-mail: info@zaalverhuurbuitenveldert.nl

Bridge

(tijdelijk kan het antwoord iers langer duren)

12.30-16.00 uur. Aanmelden voor 11.00 uur per mail:
mauricedmetz@gmail.com of op 06-53265869.

Kantoor WOCB: info@hvdwbuitenveldert.nl,
www.hvdwbuitenveldert.nl.

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

Maandag
Fotogroep op 9 mei
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.
Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 16 mei
12.00-14.00 uur. Kosten € 8,-. Vooraf aanmelden via de meldpost
tussen 9.30-12.30 uur. Tel: 020-644 40 44.
Computer-, tablet- en smartphonelessen
9:00 tot 12:00 uur. Aanmelden via: david@hvdwbuitenveldert.nl.
Inloop Buitenveldert
Van 9.30 - 12.00 uur. Bezoek op maandagmorgen onze laagdrempelige vrijblijvende inloop. De deur staat open voor een kopje
koffie. Je kan andere mensen ontmoeten of misschien een spelletje
doen? Heb je thuis wat liggen wat je niet lukt op te pakken, bijv. iets
creatiefs? Je bent van harte welkom om de inloop te bezoeken. Voor
informatie: David Pijlman, d.pijlman@actenz.nl, 06 13156996 of
Willy Koperberg, w.koperberg@actenz.nl, 06-22216032.
Zie ook de informatie elders in deze wijkkrant.

Donderdag
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.
De Gezonde Hap
11.00-13.00 uur. Info: Renee Adelmeijer: 06-12097336
of r.adelmeijer@actenz.nl.
Inloop ‘De Buurvrouw’
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 informatie en serveren ook nog eens lekkere koffie. Deelname is gratis.

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’
11.00 – 15.30 uur. Wegens grote belangstelling blijven we 3
kwartier langer open! Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners
uit Buitenveldert 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 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
13.00-15.30 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.

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.

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

Zangkoor Magna Voce
20.00-22.00 uur. Entree: € 22,-- per maand.
Aanmelden en info: 020 – 6449936.

Vrijdag
Mini Show met zangeres Marilyn Monroe lookalike op

Buurtrestaurant op 4 en 18 mei
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.

29 april
16.00 – 18.00 uur. hoog interactief liedjesprogramma door Claudia,
de Marilyn Monroe lookalike. Met lekker gerechtjes, geserveerd door
vrijwilligers. Kosten: € 8,- voor muziek en gerechtjes (graag gepast
betalen). Aanmelden: mail@hvdwbuitenveldert.nl of 020-6449936.

Culturele Uitgaansclub op 11 mei
(verzet wegens Dodenherdenking)
19.30-21.30 uur. Vooral voor culturele actieve 55+ inwoners van
Zuid. Samen culturele uitjes bespreken en in kleinere groepjes doen,

Live Café Concert met Mark Enthoven op 6 mei
16:00 tot 18:00 -, vrije inloop. Een muzikale duizendpoot mogen we
Mark wel noemen, hetgeen goed terug te horen is in het verrassende
nationale en internationale repertoire.

Woensdag

Gymnastiek 65+
11.30-12.15 uur. Info: 020-886 10 70 of kijk op
www.mbvo-amsterdam.nl.

Klankschaalsessie op 13 en 27 mei
10.30 – 11.30 uur. Tevens op 10 en 24 juni. Niet fit voelen, niet
lekker in je vel zitten en iets anders willen dan erover praten? Dan
kan het fijn zijn je te laten verwennen door een klankschaalbehandeling, een helende massage die diepe ontspanning biedt. 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. Meenemen: indien mogelijk yoga mat.
Aanmelden: mail@hvdwbuitenveldert.nl, 020 – 644 99 36. Zie ook
de informatie elders in deze wijkkrant.

moderator Pim Giel. Kosten: € 8,00 voor live muziek en gerechtjes.
Aanmelden: mail@hvdwbuitenveldert.nl of tel. 020 – 6 44 99 36.
Zie ook de informatie elders in deze wijkkrant.

Pianistjes in de Dop 14 mei
Aanvang 14.00 uur, pauze rond 15.00 uur. Entree: € 5,00. In de Grote
Zaal. Zie ook de informatie elders in deze wijkkrant.

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

Zondag
Moederdag recital op 8 mei

Bridge
12.00-15.30 uur. Aanmelden voor 10.30 uur per mail:
hansllissauer@gmail.com of 06-53942925.

12.00 uur in de Grote Zaal. Entree € 7,50. Zie ook de informatie
elders in deze wijkkrant.
Lezing Zuidas door Cisca Griffioen op 20 mei
van 14:30 tot 16:30 -, kosten € 5,00 entree. Zie tevens de informatie
elders in deze wijkkrant.

Live Café Concert met Wim Karmelk op 20 mei
van 16:00 tot 18:00 -, vrije inloop. Wim beschikt over een zeer
gevarieerd repertoire in meerdere talen, stijlen en ritmes. Ballads,
dansnummers en meezingers.

Zangkamer
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+ voor conditietraining en badminton, voor ca. € 2,20
per keer. Aanmelden of Info: erik.neuteboom@gmail.com
of 0633795733.

DAGELIJKS

Zaterdag
MINI-SHOW met Popkoor, Film en een licht Diner op
27 mei
16.00 – 18.00 uur. Doe mee met de Interactieve ROADSHOW met
het seniorenpopkoor (33 leden) LUST FOR LIFE & korte (13 min.)
film ‘Hetty Zingt’ . Terwijl u geniet van het live optreden van het Koor
serveren onze vrijwilligers heerlijke gerechtjes. Het aanstekelijke
programma is er voor iedereen en in het bijzonder voor ouderen, hun
(klein)kinderen, vrijwilligers, mantelzorgers en hulpverleners. Met
dirigent Ferdinand Beuse en pianist Kees van Zantwijk, samen met

Expositie: Aangenaam! Ontmoetingen in Zuid -

Het Repair Café Buitenveldert op 14 mei
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.

vanaf 15 mei, in het café
Jongeren, nieuwkomers en oudere bewoners wonen allemaal samen
in Buitenveldert en op de Zuidas. De wijken zijn de laatste jaren qua
samenstelling flink veranderd. Voor deze tentoonstelling vonden twaalf
bijzondere ontmoetingen plaats die op beeld zijn vastgelegd. Stichting
Open Mind en Stadsdeel Zuid maakten ze mogelijk. Bijzondere wensen
en ideeën voor de buurt kwamen voorbij: van voedseltuinen en bruine

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

cafés, tot gemeenschappelijke picknicktafels en dagelijkse boerenmarkten. Feestelijke opening op zondag 15 mei 11:30 tot 13:30 uur, in
het café. Na 8 juni reist de tentoonstelling verder door de wijk.

MINI-SHOW met Popkoor

PUB QUIZ

MINI-SHOW met Popkoor, Film
en een licht Diner

PUB QUIZ op woensdag 11 mei
Vraag je buren, familieleden, vrienden, kennissen en kom naar de Pub
Quiz. Tijdens de Pub Quiz beantwoord je in jouw team vragen over
uiteenlopende onderwerpen in 6
rondes van ieder 10 vragen. We spelen de Quiz in het café van het Huis
van de Wijk Buitenveldert. Je zit met
je team aan een tafel en de spelleider
stelt vragen over bijvoorbeeld sport,
dieren, topografie, ondersteunt door
beelden op een scherm. Het team dat
de meeste vragen goed heeft, wint en
krijgt de eerste prijs uitgereikt. Voor
de tweede en derde plek hebben we
ook een leuk pakket aan lekkers.
De inloop is tussen 19.00 – 19.30 uur,
waarin we je een kopje koffie of thee
aanbieden. De kosten voor deelname
is € 5,-- incl. koffie/thee.

Aanmelden kan via mail@hvdwbuitenveldert.nl o.v.v. teamnaam en de
deelnemers of tel. 020 – 6449936. In
een team kunnen maximaal 4 personen meedoen. Een team mag ook
uit 2 of 3 personen bestaan. Kom je
alleen, van harte welkom, dan kijken
we naar aansluiting bij een team.
Kom meedoen bij de gezellige Quiz
in het café van het Huis en kijk wat je
allemaal weet.
Wat: Pub Quiz
Wanneer: 11 mei
van 19.30 – 21.00 uur
Waar:
Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
Kosten: € 5,- inclusief koffie/thee
Aanmelden of binnenlopen:
mail@hvdwbuitenveldert.nl
of tel. 020-6449936.

Doe mee met de Interactieve ROADSHOW met het seniorenpopkoor (33
leden) LUST FOR LIFE & film ‘Hetty
Zingt’ . Terwijl u geniet van het optreden van het koor worden er heerlijke gerechtjes geserveerd. Een groep
ervaren vrijwilligers maakt met liefde
de gerechtjes klaar. En dat voor € 8,--.
In de korte film (13 min.) Hetty Zingt
duiken we in het leven van Hetty. Ze
zingt in het seniorenpopkoor Lust
for Life, met anderen die, ondanks
alle hobbels op de weg van het ouder
worden, leven voor het koor. Zingen
maakt ze gelukkig. In de gezongen
film raken de generaties elkaar: Terwijl Hetty (1939) en het koor hun tienerliedjes oefenen en zingen, met de
beat van de jaren zestig, bezingt Norah (2001) als kleindochter de dingen
die het leven Hetty bracht. Dat maakt
de film ontroerend en inspirerend.
Het aanstekelijke programma combineert PASSIE, KENNIS, HUMOR
en LEKKER ETEN en is bedoeld voor
iedereen en in bijzonder voor ouderen, hun (klein)kinderen, vrijwilligers,
mantelzorgers en hulpverleners.
Stuwende krachten achter het koor én

in het programma zijn dirigent Ferdinand Beuse en pianist Kees van Zantwijk, samen met moderator Pim Giel.
Wat: Mini-Show met koor en gerechtjes
Wanneer: Vrijdag 27 mei 2022 van

16.00 – 18.00 uur
Kosten: € 8,00 voor live muziek en
gerechtjes
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert
Aanmelden:
mail@hvdwbuitenveldert.nl
of tel. 020 – 6 44 99 36
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In Beeld

Cisca Griffioen, vrijwilligster bij bewonersplatform Zuidas
woners en veel VvE’s. “We zijn expres geen vereniging of stichting,”
zegt ze, “maar een platform.” Zo
laagdrempelig mogelijk, iedereen
kan lid worden. Dat betekent: geen
statuten of ellenlange notulen. Al
sinds de eerste plannen voor deze
nieuwe Amsterdamse wijk is ze
erbij betrokken. “Zoals een goede
buurvrouw,” zegt ze. Buitenveldert
zat immers niet te wachten op een
dooie kantoorwijk als naaste buur,
waar je na vijven een kanon kunt
afschieten. “Een kunstenaar heeft
dat in het verleden trouwens wel
eens geprobeerd,” vertelt ze. En?
“Niemand die het heeft gehoord.”

Margot Taal
Bij het afscheid van haar werk in
2005 liet Cisca Griffioen weten: “Ik
zit voortaan achter de geraniums.”
Niemand herkende Cisca erin, ze
werkte immers 55 uur per week.
Nog bruist ze van de energie. “Het
was een grapje,” zegt Cisca me.
“Op mijn balkon moet ik wel achter de plantjes blijven, anders val
ik ervan af.”
Cisca is voorzitter van een huurdersvereniging en spant zich vrijwillig voor de wijk in via het Levensboomcollectief, het 4 en 5 mei
comité en de Werkgroep Ouderenvriendelijk Buitenveldert (WOB).

foto: Margot Taal

Laagdrempelig
Voor In Beeld praten we over het
bewonersplatform Zuidas, waar
Cisca voorzitter van is (https://bewonersplatformzuidas.nl/). Via het
platform vertegenwoordigt ze haar
eigen Buitenveldert, haar buurtbe-

De Mokum bus
dus als u zin heeft, wacht dan niet te
lang met reserveren…
Donderdag 19 mei bezoeken we dus
het Java-eiland en omstreken. Het
is de bedoeling dat we in het splinternieuwe Jakartahotel iets gaan gebruiken.

Mokumbus voor 2e keer naar Javaeiland!
Vorige maand kon de Mokumbus voor
het eerst weer rijden. Nou, dat hebben
we geweten! Binnen de kortste keer
zat hij vol. Er waren zoveel mensen
die graag naar Java eiland wilden, dat
we ook in mei hier naar toe gaan. Er
zijn nog maar een paar plaatsen over,

Woningen
Maar nu is dat anders, met alle
woningen die er zijn gebouwd. Zo
blijft die wijk ook in de avonduren
en het weekend een beetje levendig. Er is nu een Albert Heijn en een
Cool Blue, vertelt Cisca tevreden.
De herenmodezaak en boekwinkel die vroeger op het Zuidplein
zaten hebben het niet gered. Wat

Hoe ziet een Mokum-dag eruit?
We verzamelen om 10.00 uur in het
café van het Huis van de Wijk. De
mensen voor wie dat te bezwaarlijk
is, halen we tussen 10.30 en 11.00 uur
thuis op. Vervolgens maken we een
ritje door een nieuw deel van Amsterdam en strijken we rond 12.45
uur neer in een gezellig tentje. Na
een uurtje rijden we weer op huis
aan.
Aanmelden voor deze Mokum bus
bij Pauline: 06 – 151 660 36: op dinsdag t/m donderdag van 9:45 tot 10:45
uur.
Eigen bijdrage: € 5,00; versnaperingen voor eigen rekening.

Cisca voor Buitenveldert nog zo
erg niet lijkt. “Veel kantoorwerkers
gaan naar het Gelderlandplein, in
de lunchpauze is het daar file.” Ze
gunt hen graag een frisse neus en
de winkeliers hun extra omzet.
Nieuwsbrief
Met haar medewerkster Janet publiceert Cisca wekelijks een ‘weekbericht’ over de Zuidas (https://
bewonersplatformzuidas.nl/)
en
maandelijks een stukje in de Wijkkrant. Ook organiseren ze presentaties over de wijk-in-aanbouw,
met levendige discussie na. Over
bouwwerkzaamheden, gebieds- en
(ontwerp)bestemmingsplannen,
bereikbaarheid, cultuur. Recentelijk
over de OBA-next in het nieuwe
kenniskwartier.
De Gemeente en organisaties die
zich in Zuidas vestigen, zoals de
OBA, laten op zo’n avond graag
van zich horen. Hun doel? Amsterdammers te betrekken bij de nieuwe wijk, precies wat Cisca doet.

Buurtteam Buitenveldert De Groengrijsbus
Buurtteam Buitenveldert en de vernieuwde bibliotheek

Vrijdag 27 mei
Dagtocht Japanse tuin Clingendael
en Scheveningen

De bibliotheek aan de Willem van
Weldammelaan (OBA) en Buurtteam
Buitenveldert gaan nauw samenwerken. Om meer activiteiten te kunnen
organiseren en de locatie een prettigere plek te maken, wordt de vestiging verbouwd. Er komt onder andere
een leescafé met een activiteitenruimte. De bieb wordt hiervoor verbouwd.
Dat staat gepland voor het najaar.
Community Library
De OBA wordt een Community Library, die ook wordt vormgegeven
door buurtbewoners en -organisaties,
zoals scholen, kinderdagverblijven,
culturele instellingen en organisaties
die zich bezighouden met digitale
vaardigheden. Buurtteam Buitenveldert komt ook in de bieb.
Buurtteam Buitenveldert
Buurtteam Buitenveldert helpt gratis
bij vragen over zorg, geld, wonen,
gezondheid, werk, ontmoeten en vei-

ligheid. Er wordt gekeken naar wat
iemand nodig heeft om zelf verder te
kunnen. Buurteam Buitenveldert zit
nu in het Huis van de Wijk. Nelleke
Hof, teamleider van Buurtteam Buitenveldert: “We zijn blij om met OBA
de mogelijkheid tot samenwerking te
onderzoeken. De bibliotheek is een
mooie toegankelijke plek waar veel
mensen komen en hun vragen laagdrempelig kunnen stellen.”

De Japanse tuin op Landgoed Clingendael is een van de oudste en allermooiste Japanse tuinen van ons
land. Vrijdag 27 mei ziet u dat zelf
zien als u in de Groengrijs bus stapt.
De tuin is maar een paar weken open
en dat is precies op het moment dat
de tuin op zijn mooist is. Bloeiende
rododendrons, blauweregen en primula’s maken er een lentefeest van.
De paden leiden u via een knalrode
bruggetje over kabbelend water langs
het theepaviljoen en Japanse tuinornamenten. De smalle paden zijn goed
begaanbaar, maar niet geschikt voor
rollators. Uniek is het zachte mostapijt
van meer dan 100 soorten mos. Rond
lunchtijd rijden we naar Scheveningen om te wandelen langs het strand,
te flaneren over de boulevard of een
vers visje te eten.
Prijs: € 11,50 bij minimaal 40 deelnemers, € 13,50 bij minimaal 35 deelnemers. Opstapplaatsen: Huis van de
Wijk, AJ Ernststraat en Station RAI.
Voor informatie: https://groengrijs.
com/tochten-in-de-planning/
Geen internet? Neem contact op
met ons via de voicemail van 0645729511. Vermeld duidelijk naam,
telefoonnummer, naam dagtocht.

A.J. Ernststraat 731

Tel: 020 - 644 10 61

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

