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Het Dagelijks Bestuur van Zuid stelt zich voor

COLUMN
Zomaar een dag
Een windvlaag, een schaduw, ik spring
opzij en kan mij nog net vastklampen aan
een verkeerspaal om niet van de stoep te
worden geveegd. De scooter, want dat
was de onverlaat, racet verder over de
stoep door rood voetgangerslicht.
Een wonder dat ik zonder verdere ongelukken het Gelderlandplein bereik. Bij de
draaideur komt van links een vierkant
manspersoon, wijdbeens, de armen strak
maar iets wijd van het lijf. Type Poetin,
maar een kop groter. De gorilla trapt
nog net niet op mijn tenen, hij bereikt de
draaideur voor mij. Ik loop achter hem

Bart Vink

Flora Breemer

Rocco Piers

en maak me lang, benen wijd en armen
strak en iets wijkend van mijn lijf. Met

Hans Wamsteeker
De geste van het nieuwe college aan de VVD
om een lid van het Dagelijks Bestuur (DB) van
stadsdeel Zuid te leveren is niet ingevuld. VVD
kandidaat Stijn Nijssen trok zich in juni terug.
Met de benoeming in september van Rocco Piers
(Groen Links) is het DB van Zuid compleet en
aan het werk.

Bart Vink (D66) woont al dertig jaar in Amsterdam
met flink wat familie in de stad, ook in Buitenveldert.
Hij heeft veel belangstelling voor stedenbouw en
ruimtelijke ordening. In dit stadsdeel voelt hij zich
thuis. Mensen moeten het fijn vinden om hier te
kunnen zijn wie ze willen zijn. Als dat in het geding
is komt hij in actie.
Na een winkeloverval gaat hij langs want dat heeft
een enorme impact. Hij wil verbinding maken tussen mensen en tussen buurten. En de leefbaarheid.
Er zijn delen in Zuid waar de leefbaarheid en de
levendigheid veel beter kunnen. Denk aan Buitenveldert.
Buitenveldert en Zuidas
Zuidas moet geen enclave zijn. Het moet een plek
zijn je graag naar toe gaat. Daar ziet hij een relatie
met Buitenveldert. OBA Next was daar een exponent van maar dat is om zeep geholpen.
Leuke dingen, denk aan de markt op het Gershwinplein, zijn er al maar er moet meer gebeuren.
Aan een herijking van de visie op Zuidas gaat gewerkt worden. En er gaan nog 10.000 woningen
komen. Dat gaat het een andere buurt maken. We
zouden Buitenveldert en Zuidas beter verbonden
willen zien.
Er moet dus wat gebeuren in Buitenveldert. Wonen,
levendigheid, kwaliteit. Hij heeft het initiatief genomen om met de wethouder, corporaties en private
partijen tot een scan te komen. Die moet er in december liggen.
Denk daarbij ook aan de sociale kant van de wijk.
Buitenveldert heeft het grootste aandeel ouderen.
Die moeten passend wonen. Als de scan er ligt,
moet in samenspraak met de bewoners nagedacht
worden over hoe we verder gaan in Buitenveldert.

Flora Breemer (PvdA) is in Amsterdam geboren en
getogen. Zij houdt van deze stad. Zij heeft de afgelopen 4 jaar met veel plezier de sociale portefeuille
bestierd. Door corona was het een bijzondere periode. Gebrek aan sociaal contact blijkt fnuikend. Dat is
op de agenda gekomen. Haar doel is mensen aan te
moedigen voor elkaar klaar te staan. Iedereen moet
mee kunnen doen. We hebben als stadsdeel wel wat
instrumenten maar zijn er nooit klaar mee. Mensen
moeten er voor elkaar zijn. Het kan niet alleen van
de overheid komen.
Buitenveldert en Zuidas
Er is heel wat werk aan de winkel om die twee delen met elkaar te verbinden. Zuidas verandert naar
een werken-en-wonen-buurt. Bewoners gaan naar
Buitenveldert om boodschappen te doen en kunnen ook een keer in het Huis van de Wijk binnenlopen. Flora let op welke voorzieningen in Zuidas
nodig zijn. Ouderenhuisvesting, bibliotheek, kunst
en cultuur, ontmoetingsplekken. Bijzonder aan
Buitenveldert is het grote aandeel ouderen. Hoe
‘age friendly’ is de stad? Het gaat om een levensbestendige woning, bankjes, waar kan je iemand
ontmoeten? Hoe is het openbaar vervoer? Er is
zorg in de wijk maar het aanbod moet bij iedereen
bekend zijn. Dat moet beter. De rol van de bibliotheek bij digitalisering is belangrijk. ‘Kom langs als
je een app moet installeren’. Vraag gericht en concreet dus. Voor haar is het zwaartepunt dat we goed
zorgen voor onze ouderen dat het hier fijn wonen
is voor ouderen. Als we dat goed doen, kan de rest
van de stad daarvan meeprofiteren.

Rocco Piers (Groen Links) wist als kind al dat hij
in Amsterdam wilde wonen. Hij kreeg de kans zich
voor de stad in te zetten. Belangrijk is dat je mensen betrekt bij wat je als bestuurder doet. Goede
communicatie. Weten waar mensen graag over willen meepraten en beslissen. Er is zoveel kennis van
mensen in buurten. Betrek mensen bij plannen en
maak samen de keuzes.

geheven hoofd ga ik voor hem de deur uit.

Buitenveldert en Zuidas
Ik zie het mooie groene van Buitenveldert, de vele
oudere bewoners en de voorzieningen waar nog
aan te verbeteren is, zegt hij. Zuidas wordt nu ook
een woonwijk. Die wil hij verbinden maar ook aan
de rest van de stad. Bewoners moeten zich over en
weer bewegen. Samenwerken in een wijkcentrum,
boodschappen doen en naar de film gaan. Dat gaat
om kleine dingen, denk aan de tijdelijke buurttuin
voor kinderen in Zuidas (naast de EMA) maar ook
om grotere dingen zoals geclusterde woningen voor
ouderen in Ravel in Zuidas. Een kans voor ouderen
die te groot wonen in Buitenveldert. Er kunnen daar
voorzieningen komen waarvoor in Buitenveldert
geen ruimte is. Hij vindt ook de toegankelijkheid
belangrijk. In Buitenveldert moet je grote afstanden
afleggen. Dus buurtbankjes maar ook de stoep moet
in orde zijn. Duurzaamheid is een belangrijk thema.
Isolatie en zonnepanelen. Daar moeten we de bewoners bij betrekken. Buurtbudgetten zijn een mooi
voorbeeld. Hoe zit het met de speeltuinen voor kinderen, hoe richt je die optimaal in, in samenspraak?
Hoe houden we tijdens de aanleg van het Zuidasdok
de buurt leefbaar? Werk genoeg!

permarkt van mijn keuze. Gelukkig daar

Hij moet inhouden anders stap ik op zijn
tenen. 'Nou, nou,' hoor ik hem achter mij
sissen. Ik denk dat ik als man geen slecht
figuur zou slaan, misschien eens een geslachtsverandering overwegen.
Ik bereik zonder verdere incidenten de sugeen rondracende scooters en tenenkrommende gorilla's. Ik laad in mijn karretje
wat op mijn briefje staat en kom bij de
afdeling Koffie en Thee. De thee van mijn
wens wordt echter net ingeladen in een
karretje barstensvol gevuld met thee van
alle merken. De schappen voor mij gapen
mij leeg aan. Ik kijk in het karretje en
grijp het doosje thee van mijn keuze. De
hamsterende vrouw gaat niet over tot actie dus pak ik nog een doosje en kijk haar
aan. Ik zie angst in haar donkere ogen.
Die is niet geschikt voor geslachtsverandering constateer ik.
Buiten rent een zwart hondje, formaat
groot luciferdoosje, naast een boodschappenkarretje. Het holt zijn luciferpootjes
uit zijn lijfje en kijkt smekend omhoog
naar de vrouw die de kar duwt.
Het is tijd voor koffie, besluit ik.

Sjoelen in het Huis van de Wijk
Sjoelen op 8 en 22 november.
Doe mee, opgeven is niet nodig.
Thea en Ruud zijn gastvrouw en -heer
en zorgen voor een ouderwets gezellige
middag! Schuif aan voor 3 potjes en
zoals altijd een lekkere versnapering.
Kosten: € 1,50 per middag incl. versnapering (eerste keer gratis). Tijd: 14.3016.30 uur.

Julia

Voor het programma van:
- OBA Buitenveldert
- 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.
Indien de ingezonden tekst een discriminerende of beledigende passage
bevat wordt de tekst niet geplaatst.

Ingezonden bericht
Vervuiling van onze buurt!
Ik ben bewoner van SIJPESTEIN/
Buitenveldert sinds 1962. De buurt
werd altijd keurig onderhouden. Nu
is al sinds maanden onze straat en gehele
buurt niet meer onderhouden. De bladeren van de vorige herfst verstoppen de
goten. Zwerf vuil steeds erger, kortom
onze straat 'verloedert'!
Gaarne zou ik u willen verzoeken daar
eens wat aandacht aan te besteden,
want de officiële instanties laten het
afweten of doen het af met de opmerking "geen personeel”!
G.A.van der Erve

UW ADVERTENTIE STEUNT DE
WIJKKRANT
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/

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 29 november 2022.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag
11 november voor 17.00 uur.

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

FIXbrigades
uurtjes klussen. Maar niet iedereen
heeft daarvoor de kennis of de gelegenheid.

Ferry Wienneke
FIXbrigades isoleren met kleine
maatregelen
Tochtige woningen met slecht sluitende deuren, oud glas en open
brievenbussen zijn een kwelling.
Daarom is isoleren het eerste dat je
moet doen om fijn te kunnen wonen. Het tweede is zuinige lampen
kopen, want ook dat scheelt flink. De
techniek lijkt simpel, gewoon even
naar de bouwmarkt zou je zeggen,
handen uit de mouwen en een paar

In Amsterdam Oost bedachten ze
kleine teams die woningen in korte
tijd isoleren tegen een vergoeding,
zie www.jungle.amsterdam. Verdien
je minder dan 140% van het minimumloon, dat dan melden, want de
FIXbrigade is dan helemaal gratis.
De service is op dit moment actief in
Oost, Noord en Nieuw-West. We hopen dat nog deze winter de hele stad
er plezier van zal hebben.

Onderzoek
om vallen te voorkomen
Plantdag plantsoen
Marius ten Catehof

Helpt u mee aan ons onderzoek
om vallen te voorkomen?
We zijn op zoek naar deelnemers
van 65 jaar of ouder die mee willen doen aan ons onderzoek. In het
onderzoek wordt gekeken of de In
Balans training goed werkt. Dit onderzoek wordt gedaan vanuit de Vrije
Universiteit Amsterdam, Hogeschool
van Amsterdam en VeiligheidNL.
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 bij buurtcentrum
De Coenen. De andere helft krijgt
advies over bewegen. Het onderzoek
start in januari 2023.
Meedoen aan het onderzoek is belangrijk om de kans op vallen en
verwondingen kleiner te maken.
Voor uzelf en voor andere ouderen.

Ferry Wienneke
Op vrijdag 24 september jl. werd de
herinrichting gevierd met een hapje,
een drankje en muzikale omlijsting.
Bewoonster en initiatiefneemster
Yvonne Lenghams werd met het project geholpen door Nadja Kieft van
Natuur & Milieu en Marjet Gerlings
van Stadsdeel Zuid.
De plantenbakken zijn ingericht en de
grond is voorzien van nieuwe aarde

en groen. Een deel van de kavel wordt
in het voorjaar gedaan. In het midden
ligt bestrating waarop twee bankjes,
terwijl in de bomen vogelkastjes zijn
opgehangen. Die bomen zijn dik en
groot, waardoor ze ’s zomers veel
schaduw bieden.
Het is de bedoeling dat bewoners de
planten verzorgen, en waar nodig
professioneel zullen worden ondersteund. Al met al een geslaagde renovatie, waar de buurt veel plezier van
zal hebben.

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.

november 2022
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Deelnemen is gratis.
Bent u geïnteresseerd om mee te

doen? U kunt 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/meerover/in-balans

Wij zoeken vrijwilligers voor de Tussenschoolse Opvang
De BMS is een kleinschalige basisschool in Buitenveldert.
Iedereen kent elkaar.
Voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zoeken wij vrijwilligers bij
de Tussenschoolse Opvang. Je begeleidt kinderen tussen 4 en 12 jaar
tijdens lunch en buiten spelen, van 11:45 tot 13:15 uur. Je krijgt hiervoor
een vrijwilligersvergoeding.
Spreek jij goed Nederlands en vind je het leuk om 1 of meer dagen per
week te helpen tijdens de TSO? Neem dan contact op met Samantha,
TSO-coördinator, via samantha@bsotantecato.nl of 020-6448446
Graag tot snel op de BMS!

november 2022
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Valley officieel geopend

Miniconferentie
‘Parken in Zuid’

Hans Wamsteeker
Het volledig verhuurde gebouw
van 75.000 vierkante meter, dat recent door de jury van de Emporis
Skyscraper Award werd uitgeroepen tot 's werelds beste nieuwe
wolkenkrabber, is een spectaculaire aanwinst voor Zuidas.
Het werd op 16 september officieel
geopend in het bijzijn van Reinier van
Dantzig, wethouder Wonen en Stadsontwikkeling, vastgoedbelegger RBJ,
architect Winy Maas, projectontwikkelaar Coen van Oostrom van EDGE
en vele anderen.

Groenonderhoud op de daktuin van Valley

Reinier van Dantzig zei: “Als wethouder Wonen en Stadsontwikkeling ben ik trots om dit iconische
gebouw in Amsterdam te mogen
verwelkomen. Dit deel van Amsterdam verandert van een zakendistrict
naar een echte stad op zichzelf met
veel woningen en voorzieningen.
Het is een visitekaartje voor Zuidas
om dit gebouw als een voorbeeld te
hebben van hoogwaardige duurzame
woningen in de nieuwe skyline van
Amsterdam.”

Levendige Beethovenstraat
‘Hoe maak je een kantorenwijk leefbaar? Hoe moeten de woningen er
dan uit komen te zien? Wat is er nog
meer nodig? Dat waren de vragen
waarmee we begonnen toen we Valley
ontwierpen,’ zegt Winy Maas. ‘Het gebied rondom de Beethovenstraat is een
stuk levendiger geworden. Het project
heeft ook een openbaar toegankelijk park dat is ontworpen door land-

schapsarchitect Piet Oudolf. Met 370
plantenbakken verspreid over 27 verdiepingen en ongeveer 13.500 jonge
planten, struiken en bomen biedt het
gebouw een oase waarvan bewoners
en bezoekers gebruik kunnen maken.
De gevelhoveniers die als bergbeklimmers het groen onderhouden zijn bijna
een attractie op zich. We moeten nog
even geduld hebben bij het tot wasdom komen van al het groen.

Amstelpark gemeentelijk monument
In 1972 organiseerde Amsterdam
de Floriade.
Aan die tentoonstelling hielden we
het mooie Amstelpark over, inclusief het treintje, het Rosarium en de
Oranjerie. 2022 Is een bijzonder jaar
voor het Amstelpark, want het bestaat 50 jaar. En het park is nu ook
nog eens aangewezen als gemeentelijk monument.
In de afgelopen 50 jaar veranderde
het Amstelpark van tentoonstellingsterrein tot een volwaardig
stadspark. Het park is niet alleen belangrijk voor de bewoners van Buitenveldert en Zuidas, maar voor alle
Amsterdammers.

De onderwerpen die mogelijk aan de
orde komen staan hieronder.
Als u sterke voorkeur voor een onderwerp heeft of nog iets mist in deze lijst,
laat dit dan voor 14 november weten.
Dan kunnen wij dit meenemen bij het
vaststellen van de definitieve agenda.
• Achterstallig onderhoud
• Afval
• Commercieel gebruik openbare ruimte
• Contacten met gemeente/stadsdeel
• Evenementen
• Fondsenwerving
• Inzet vrijwilligers
• Kunst in het park
Wij hopen dat u aanwezig kan zijn en
vragen vriendelijk om voor 14 november te laten weten met hoeveel personen u denkt te komen. Mail naar:
amstelparkvrienden@gmail.com
Namens de Vrienden van het Amstelpark, Zia Resink (secretaris)

U bent van harte uitgenodigd om deel
te nemen!
Zondag 27 november
13:30u – inloop 13:15u
Amstelpark 1, 1083 HZ Amsterdam
(Amsteltrouw)
Om ca. 16:30 sluiten we af met een
gezellige borrel.

Opening Floriade en Amstelpark door HKH Prinses Beatrix in 1972

Uniek
De oorspronkelijke inrichting van
het park is voor een groot deel bewaard gebleven. Er zijn in Nederland
geen andere parken die je kunt vergelijken met het Amstelpark. Het is
dus echt een unieke plek.

De zes parken in Amsterdam Zuid
hebben groepen mensen om zich
heen die begaan zijn met het wel en
wee van het groen, de dieren en de
bezoekers in het park. Deze betrokken mensen hebben een schat aan
kennis en ervaring opgebouwd over
hun ‘eigen’ park en strategieën ontwikkeld voor de omgang met de problemen die nu eenmaal in een stadspark spelen.
Het Amstelpark viert dit jaar feest, het
bestaat 50 jaar en het heeft onlangs
de gemeentelijke monumentenstatus gekregen. Dit leek ons, de Vrienden van het Amstelpark, een mooie
gelegenheid om de Vrienden van de
andere parken in Zuid, en betrokken
ambtenaren uit te nodigen voor een
kleine conferentie waarop alle verzamelde kennis en ervaring met elkaar
gedeeld kan worden. Deze middag zal
deskundig worden geleid door Patricia Seitzinger.

Beschermd voor de toekomst
Bewoners hebben ervoor gepleit het
Amstelpark te behouden in de oorspronkelijke vorm van de Floriade.

Doordat het park nu is aangewezen
als gemeentelijk monument, wordt
het beter beschermd voor toekomstige generaties.

Rommelmarkt in HvdW
Weer terug op het programma: de
Rommelmarkt in het Huis van de Wijk
Buitenveldert op zondag 27 november.

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

Bezoekers zijn van harte welkom tussen 12.00 en 15.00 uur om te kijken
wat er allemaal verkocht wordt. Laat
u verrassen. Het café is open voor een
heerlijke latte macchiato, cappuccino
of iets sterkers.
Bewoners kunnen een tafeltje (80 x 80
cm) huren à € 8,- of een grotere tafel
(150 x 60 cm) voor € 10,-. U kunt allerlei spullen verkopen, van boeken
tot keukengerei, van zelf ontworpen
creatief werk tot kunst.
Aanmelden voor een tafel:
mail@hvdwbuitenveldert.nl
of 020 - 6449936
Datum: zondag 27 november a.s.
Tijd: 12.00 uur – 15.00 uur
Entreekosten: gratis
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert
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Klassiek concert
Jeroen Dupont en Rik Kuppen

november 2022

Jeugdcircus Acrobatico

Op zondag 13 november a.s. geven
violist Jeroen Dupont en pianist Rik
Kuppen een concert in het Huis van de
Wijk Buitenveldert. Op het programma
staan meesterwerken uit het vioolrepertoire van Guiseppe Tartini, Johannes
Brahms, Henryk Wieniawski, Manuel
De Falla en Antonin Dvorák.
Rik Kuppen is een jonge, veelbelovende
pianosolist en kamermusicus. Hij is eersteprijswinnaar van het Prinses Christina
Concours, finalist van de Young Pianist
Foundation 2021 en Dutch Classical Talent, waar hij werd omschreven als een
‘kleurenvirtuoos’. Violist Jeroen Dupont,
winnaar van het Nationaal vioolconcours
Oskar Back, kreeg vioolonderricht bij
Coosje Wijzenbeek en Herman Krebbers
en studeerde voorts bij Vera Beths aan het
Koninklijk Conservatorium Den Haag.
foto: Eduardus Lee

Het concert begint om 12.00 uur, de zaal
gaat open om 11.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 7,50, waarbij u koffie
wordt aangeboden. U kunt reserveren
via i.jansen@hvdwbuitenveldert.nl of
020-6449936.

Kop Zuidas: Old School en nieuwbouw
Terug van weggeweest: Jeugdcircus
Acrobatico uit Badhoevedorp treedt
op in het Huis van de Wijk Buitenveldert. De circustheatershows van
Acrobatico zijn zeer afwisselend door
de diversiteit in circusdisciplines en
indrukwekkend door de creativiteit
en de kwaliteit van de acts. Verpakt
in een originele show met mooie
muziek en prachtige kostuums is een
voorstelling van Acrobatico altijd één
groot feest…!
Op zondag 6 november a.s. kunt u genieten van de betoverende show:

Cisca Griffioen
Het gebied tussen de A10, de Europaboulevard, Zorgvlied en de
Zuidelijke Wandelweg heet KOP
ZUIDAS.

Er is een sloopvergunning afgegeven
en dat gaat binnenkort gebeuren. De
bedoeling is dat op dit terrein 300 woningen komen en een parkje. Zoals
gebruikelijk moeten er weer bomen
worden gekapt, ditmaal liefst 108,
waar wel compensatie voor wordt geboden. Bovendien zijn er vleermuizen
die een nieuw onderkomen krijgen
in vleermuiskasten op het dak van
de nabijgelegen synagoge. Al in 2019
kreeg het groene dak een nieuwe bestemming in de Pijp. Maar er zit ook
asbest in het gebouw, dat nog voor
de sloop goed in kaart gebracht moet
worden. Dat zou in oktober gebeuren,
en de daaropvolgende sloop van het
gebouw duurt ongeveer vijf maanden.

1001 Nacht
Elke avond voor het slapen gaan wil de
Prins een verhaaltje horen. Als zijn moeder hem voorleest, kan hij heerlijk wegdromen. Over blauwe kabouters op grote
ballen, piraten op rare fietsen, of sierlijke
hoepeldanseressen...
Maar zijn moeder heeft er zo langzamerhand geen zin meer in. Wat nu? Komt

foto: Stadsarchief

De STAART van Zuidas is inmiddels
steeds langer geworden en reikt tot
aan de Nieuwe Meer. Kop Zuidas is
vrij klein en wordt steeds meer volgebouwd. In de hoek van deze wijk aan
de Gaasterlandstraat staat nu nog de
Old School. Voor veel buurtbewoners
een bekende locatie waar bijeenkomsten zijn gehouden en waar van alles
georganiseerd werd. Hoe oud is deze
'old'school? Het gebouw stamt uit
1973 en is dus nog geen 50 jaar oud.
Oorspronkelijk zat hier de Katholieke
Nijverheidsschool. Vanaf 2013 kreeg
dit gebouw de naam: broedplaats Old
School. De Erfgoedvereniging Heemschut heeft geprobeerd dit gebouw
tot gemeentelijk monument te laten
verklaren, maar dat is door de rechter
afgewezen met als argument dat het
belang van woningbouw groter is.

Old School aan de Gaasterlandstraat

Daarna zal het terrein nog wel een tijdje braak liggen, want de woningbouw
kan pas starten als het stukje langs de
A10 naast Crossover bebouwd is. Die
bebouwing moet dienen als geluidsscherm voor de woningen. De bouw
van Crossover loopt voorspoedig. De
buitenkant is wind- en waterdicht, dus
kan de gevel met bakstenen bekleed
worden en kan aan de binnenkant
verder gewerkt worden. Het wordt
een multifunctioneel gebouw met negen kantoorverdiepingen aan de ene
kant en zes woonverdiepingen aan de
andere kant. Er komt een binnentuin
voor bewoners.
Aan de kant van de A10 kunnen de
ramen niet open. Er komen 60 sociale
huurwoningen voor startende studenten en 60 voor statushouders. En ook
nog 10 koopappartementen. Als alles
goed gaat kan het gebouw medio 2023
opgeleverd worden.
Over de bestemming van het terrein
van de Old School is inmiddels veel

beroering ontstaan. Er is een rechtszaak aangespannen bij de Raad van
State. De Gemeente heeft begin 2022
in afwijking van het bestemmingsplan
besloten dat er drie centra moeten komen: een buurtgezondheidscentrum,
een broedplaats voor kunstenaars en
een opvang voor dak- en thuislozen.
De Mirandabuurt verzet zich tegen
de daklozenopvang, omdat gevreesd
wordt voor nog meer overlast dan er
nu al is. In de nabijheid zijn al scholen
en zorgcentra die een belasting voor de
buurt vormen.
De Gemeente vindt 30 units voor daklozenopvang kleinschalig en stelt dat
een begeleidingscommissie zal toezien op het voorkómen van overlast.
Tegenover de Mirandabuurt staan de
oude bewoners van de Old School
die het opvangcentrum prima vinden,
maar proberen de sloop niet te laten
doorgaan door een alternatief plan te
maken. We zullen zien wat de rechter
gaat beslissen.

dat zien in de nieuwe circustheatershow
‘1001 Nacht’ van Jeugdcircus Acrobatico!
Datum: zondag 6 november a.s.
Tijd: 14.00 uur - 16.00 uur
Locatie: Huis van de Wijk
Buitenveldert
Adres: A.J. Ernstraat 112,
1082 LP Amsterdam
Kaarten: € 7,50
Reserveren: via mail@hvdwbuitenveldert.nl of 020- 6449936
Een leuke recensie van deze show
leest u op www.hcnieuws.nl/lokaal/
overig/811949/sprookjesachtige-acrobatico-premiere-1001-nacht.
Ook op onze website:
www.acrobatico.nl of onze Facebookpagina vindt u meer info en op ons
Youtube-kanaal https://youtu.be/zsKARBjmpS8 vindt u een korte impressie van de voorstelling 1001 Nacht.

(S)maakkwartier
in de Pelgrimskerk
Zoals u in de Wijkkrant van juni dit
jaar hebt kunnen lezen wordt de Pelgrimskerk aan de van Boshuizenstraat
gesloopt om plaats te maken voor
nieuwbouw. De protestante gemeente is voor twee jaar verhuisd naar de
katholieke kerk de Goede Herder.
De nieuwbouw zal bestaan uit huurwoningen op de eerste verdieping en
ruimtes met een maatschappelijke
functie op de begane grond.
Het beheer van de kerk is in handen
van Antikraak.nl dat leegstaand vast-

goed koppelt aan ondernemende gebruikers.
In het pand is het (S)maakkwartier
ingericht. Verschillende ondernemers
hebben er hun intrek genomen en
organiseren activiteiten voor de buurt.
Het werd op 14 oktober feestelijk geopend
In het gebouw zijn kunstenaars actief,
worden workshops gehouden en kan
men op woensdagochtend een yogales volgen www.meyin.nl.
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Samen eten

Kunst in de oude rechtbank
In een gezellig eethuisje naast het
gebouw van de voormalige rechtbank, spreek ik met Sandrina Kreek
en Harm Smit, de coördinatoren van
het kunstenaarsplatform kunstRUIM.
Dit platform is bestemd voor kunst,
kunstenaars en kunstliefhebbers en
wil deze op een laagdrempelige wijze
met elkaar verbinden.
De ca. 135 professionele Amsterdamse kunstenaars die hiervan deel
uitmaken werken actief mee aan alle
nodige werkzaamheden, zoals publiciteit, sponswerving, logistiek en
inrichten van expositieruimtes, want
kunstRUIM is er voor en door kunstenaars. Van 5 tot 13 november exposeren zij in enkele ruimtes van de voormalige rechtbank. Het gebouw heeft
de monumentenstatus en tot er een
museum gerealiseerd gaat worden (u
kunt er in deze krant over lezen) zijn
er uiteenlopende tentoonstellingen
te zien en tijdelijke ateliers en werkruimtes in gevestigd.
Recht op Kunst!
Bevlogen leggen Sandrina en Harm
uit dat iedereen recht op kunst heeft,
de kunstenaars en makers, maar natuurlijk ook de kopers en de kijkers.
Het vinden van een geschikt atelier
is voor kunstenaars steeds moeilijker
(en duurder!) geworden, broedplaatsen verdwijnen, zodat kunstenaars
minder snel een werkplek kunnen

foto: Gerdi Wind

Gerdi Wind

Sandrina Kreek en Harm Smit

vinden of een contact en netwerk
opbouwen met elkaar en met bezoekers. kunstRUIM biedt de mogelijk om
zo’n netwerk op te bouwen, samen te
exposeren en zich zodoende als kunstenaar te kunnen ontwikkelen. Op
de Nieuwendijk 111 beheren zij gezamenlijk een Pop Up Galerie, waar de
exposanten zelf de ruimte inrichten,
publiciteit verzorgen en aanwezig zijn
voor bezoekers (van vrijdag tot en met
zondag). Het betrekken van de lo-

kale bewoners, van jong tot oud tot
nieuwkomer en het versterken van
de sociale cohesie zijn zeer belangrijk
voor de deelnemers aan kunstRUIM.
Belangrijk en onderscheidend aan het
platform is dat de aangesloten kunstenaars niet alleen samen exposeren,
maar ook op weg worden geholpen
door middel van workshops over bijvoorbeeld marketing en het helpen in
het proces als ondernemer (ook een
kunstenaar is ondernemer).

Expositie en meer voor iedereen
Aan de tentoonstelling in de oude
rechtbank aan de Parnassusweg 220,
met de grote E boven de ingang (gratis entree), doen 48 kunstenaars mee
in uiteenlopende disciplines, zoals
beeldhouwen, keramiek, schilderen
en fotografie. Met een laagdrempelig
en leuk randprogramma voor iedereen wordt de buurt actief bij de tentoonstelling betrokken. Aangeboden
worden rondleidingen langs de expositie met uitleg en gelegenheid tot
vragen stellen aan de kunstenaars en
met hen in gesprek gaan. Men kan
(kosteloos) deelnemen aan rondleidingen in Zuidas en de daar aanwezige kunst in de publieke ruimte en
in twee kunstinstellingen (door de
kunstinstellingen of organisatie zelf),
bij de kunst in de Nieuwe Rechtbank
en AkzoNobel Art Space of bij Art
Science Collectie (VU) en ABNAMRO
kunstruimte bezoeken. Eveneens gratis zijn de vier workshops: boetseren,
monoprint maken, urban sketching en
een installatie maken met blik. Met
leerlingen van de Geert Grooteschool
wordt een kunstproject met informatie over het kunstenaarschap gerealiseerd. Ouderen zijn uiteraard welkom
bij Recht op Kunst!, en kunnen zich
bij de lokale maatschappelijke organisaties Buurtteam Zuid, Combiwell,
Dynamo en Puur Zuid opgeven voor
informatie, bezoek en activiteiten en
wordt o.a. vervoer georganiseerd.
Voor meer informatie:
www.kunstruim.amsterdam

Vindt u het gezelliger om samen met
anderen te eten?
Kom dan 1x per maand, op de 3e maandag van elke maand, genieten van een
warme lunch die onze enthousiaste
koks vers bereid hebben. Kosten: € 8,-.
Voor verdere informatie en aanmelden kunt u bellen naar u de Algemene
Hulpdienst Buitenveldert: Ma. t/m vr.
9.30 - 12.30 uur: 020-6444044 of mailen:
meldpost@hulpdienstbuitenveldert.nl.
Oversteekplaats

De Gustav Mahlerlaan wordt bij de Parnassusweg bruut onderbroken door een
trambaan. Van 17 oktober tot en met 2
december wordt er gewerkt aan een
oversteekplaats voor fietsers en voetgangers die beide helften van de Gustav
Mahlerlaan verbindt.
Mini-Show met LIVE muziek en
gerechtjes op 25 november

Het Hoofdstadkoor zoekt zangers
Zin in zingen? Het Hoofdstadkoor
zoekt zangers: alten, bassen, sopranen en tenoren. We oefenen op
woensdagavond van 20.00 - 22.30
uur in de Kruiskerk in Amstelveen,
Van der Veerelaan 30A.
We repeteren dit najaar voor onze
volgende concerten. Op 19 november zingen wij in de Dominicuskerk in Amsterdam het Requiem van
Mozart. Op 18 december geven wij
een kerstconcert in de Kruiskerk in
Amstelveen waarbij het Magnificat
en Gloria van Vivaldi, en natuurlijk
kerstliederen op het programma
staan.

Bij het Hoofdstadkoor is iedereen die
kan zingen welkom. Om de kwaliteit
te verhogen verzorgt onze zangpedagoge trainingen en bijscholing. Ga
naar www.hoofdstadkoor.nl.
Wij nodigen u van harte uit om, geheel vrijblijvend, met ons koor kennis
te maken. Contact: hsksec@gmail.
com, of 06 246 38 211 (Astrid Abendroth).

BARVRIJWILLIGERS 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!

Grote theaterzaal open 15.45 uur, minishow 16.00-18.00 uur. Naast de gezellige sfeer en de culinaire gerechtjes,
samengesteld en geserveerd door onze
vrijwilligers, brengen wij een aantrekkelijk showprogramma om onze gasten
de sfeer van het theater te laten proeven.
Deze keer het eerste optreden bij ons
van zangeres Babette Verhoef met haar
trio Les Bonbons de Babette. Dit collectief van zangeres Babette Verhoef brengt
muzikale bonbons, gevuld met zeer
smakelijke Franse en Braziliaanse jazz,
ten gehore. Reis mee langs de jazzclubs
van Parijs in de jaren 50, de straten van
Rio de Janeiro in de jaren 60 en laat je
meevoeren op de ritmes en golven van
jazz, bossa-nova en samba!
Begeleiding door Joep Lumeij op gitaar,
Francisco Morales op piano en Maarten
Kruiswijk op drums. Reserveren noodzakelijk, deelname: € 8,-- per persoon.
Info/reserveren: Carla Lantinga via mail@
hvdwbuitenveldert.nl of 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.

Engelse les
15.30-17.00 uur. Info: justinakiss@icloud.com of tel. 06-45954667.
Fotografielessen
13.00-14.30 uur. Info: Jan van Spijker, tel. 020-6158584.
Zumba voor iedereen
19.30-20.30 uur. Info: Joany, tel. 06-28757800 of
jobodywork@hotmail.com.

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)
Website: www.hvdwbuitenveldert.nl

Dinsdag
Sjoelen op 8 en 22 november
14.30-16.30 uur. Doe mee, opgeven is niet nodig. Thea en Ruud zijn
gastvrouw en -heer en zorgen voor een ouderwets gezellige middag!
Schuif aan voor 3 potjes en zoals altijd een lekkere versnapering.
Kosten: € 1,50 per middag incl. versnapering (eerste keer gratis).

Culturele Uitgaansclub op 2 november
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 9 november
Inloop 19.00-19.30 uur: quiz 19.30-21.00 uur. Beantwoord in
teamverband vragen over uiteenlopende onderwerpen, In 6 rondes
van 10 vragen met halverwege een pauze, en leuke prijzen. Kosten €
5,- per deelnemer, incl. een kop koffie of thee. 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.

E-mail: info@hvdwbuitenveldert.nl
Receptie: MFC: 020-642 28 25
Programma Coördinator: Wilt u een activiteit opzetten,
neem dan contact op met de Programma Coördinator via
c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl / 06-373 14 069
Kantoor: Voor informatie over activiteiten:
info@hvdwbuitenveldert.nl / 020-644 99 36
Verhuur zalen: Voor verhuur zalen, café of keuken
op werkdagen, avonden en weekend:
info@zaalverhuurbuitenveldert.nl / 020-891 52 72
Openingstijden gebouw: maandag t/m vrijdag
8.30-23.00 uur (in het weekend zie agenda)
Openingstijden café: maandag t/m vrijdag van
11.00-17.00 uur

AGENDA NOVEMBER
Maandag
Fotogroep op 14 november
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.
Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 21 november
12.00-14.00 uur. Kosten €8,-. Aanmelden kan t/m 18 november via
de meldpost van de Algemene Hulpdienst Buitenveldert op werkdagen tussen 9.30-12.30 uur op 020- 644 40 44.
Individuele computer-, tablet- en smartphonelessen
9.00-12.00 uur. Aanmelden via het aanmeldformulier bij de receptie
of bellen naar 020-644 99 36. In overleg met de docent wordt er
een afspraak gemaakt. Kosten per les € 5,-.
Inloop Buitenveldert
9.30-12.00 uur. Laagdrempelige vrijblijvende inloop. Voor een kopje
koffie, andere mensen ontmoeten of misschien een spelletje doen?
Heb je thuis wat liggen wat je niet lukt op te pakken, bijv. iets 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.

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

Bingo op 23 november
Inloop vanaf 15.00 uur. Bingo: 15.30 uur-17.30 uur. Entree: € 5,- incl.
kopje koffie/thee met lekkernij. Reserveren is niet nodig. Max. aantal
deelnemers is 50 personen. Vol is vol.

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.
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.

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

Inloop 'De Buurvrouw' op dinsdag
11.00-15.30 uur. Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners uit
Buitenveldert die van gezelschap houden. Op dinsdag, woensdag
en donderdag kunt u zonder afspraak bij ons langskomen voor een
bakje koffie of thee, om een spelletje te spelen of samen (tegen een
vergoeding) te lunchen . U kan voor een uurtje aanschuiven, maar
ook de hele dag bij ons doorbrengen. Voel je vrij om langs te komen
ongeacht je leeftijd. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea zorgen
voor een fijne sfeer, ondersteuning en informatie. Deelname is gratis.

Gymnastiek 65+

Juridisch Spreekuur
14.00-15.30 uur. Gratis inloop bij Buurtteam voor info en advies over
o.a. arbeidsrecht, consumentenrecht en ondernemingsrecht. Info:
020-644 99 36 of info@hvdwbuitenveldert.nl.

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
11.00-15.30 uur. Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners uit
Buitenveldert die van gezelschap houden. Op dinsdag, woensdag
en donderdag kunt u zonder afspraak bij ons langskomen voor een
bakje koffie of thee, om een spelletje te spelen of samen (tegen een
vergoeding) te lunchen . U kan voor een uurtje aanschuiven, maar
ook de hele dag bij ons doorbrengen. Voel je vrij om langs te komen
ongeacht je leeftijd. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea zorgen
voor een fijne sfeer, ondersteuning en informatie. Deelname is gratis.

Financieel spreekuur Buurtteam Buitenveldert
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
20.00-22.00 uur. Entree: € 22,-- per maand. Aanmelden en info:
020 – 6449936.

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

Buurtrestaurant op 2 en 16 november
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.

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

Donderdag
Mindfulness Yoga voor 55+ vrouwen
10.00-11.00 uur. Een milde, zachte vorm van yoga met extra
aandacht voor o.a. gewrichten, bekkenbodemspieren, zenuwstelsel,
balans, ademhaling. De oefeningen ontspannen op een diep niveau.
Info: 06-44079906 of anjatimmerm@gmail.com.
Inloop ‘De Buurvrouw’
11.00-15.30 uur. Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners uit
Buitenveldert die van gezelschap houden. Op dinsdag, woensdag
en donderdag kunt u zonder afspraak bij ons langskomen voor een
bakje koffie of thee, om een spelletje te spelen of samen (tegen een
vergoeding) te lunchen . U kan voor een uurtje aanschuiven, maar
ook de hele dag bij ons doorbrengen. Voel je vrij om langs te komen
ongeacht je leeftijd. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea zorgen
voor een fijne sfeer, ondersteuning en informatie. Deelname is gratis.

Verhoef met haar trio Les Bonbons de Babette. Dit collectief van
zangeres Babette Verhoef brengt muzikale bonbons, gevuld met zeer
smakelijke Franse en Braziliaanse jazz, ten gehore. Reis mee langs
de jazzclubs van Parijs in de jaren 50, de straten van Rio de Janeiro
in de jaren 60 en laat je meevoeren op de ritmes en golven van jazz,
bossa-nova en samba! Begeleiding door Joep Lumeij op gitaar, Francisco Morales op piano en Maarten Kruiswijk op drums. Reserveren
noodzakelijk, deelname: € 8,-- per persoon. Info/reserveren: Carla
Lantinga via mail@hvdwbuitenveldert.nl of 020 644 99 36.

Vrijdag
Live Café Concert met Muziekmenu op 4 november
16.00-18.00 uur. Muziekmenu brengt muziek uit de jaren 60 en 70.
Op het muzikale menu staan bekende, goed in het gehoor liggende
Engelse songs, Franse chansons en Nederlandstalige liedjes. Muziekmenu verzorgt zowel 'luisteroptredens' als achtergrondmuziek.
Maar ook voor een dansje hebben we de nodige ingrediënten in huis.
Tijdens dit concert vindt om 17.00 uur tevens de opening
plaats van de expositie van schilder Han Oosting.

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

Zondag
Jeugdcircus Acrobatico: 1001 Nacht op 6 november
Tijd: 14.00-16.00 uur. Jeugdcircus Acrobatico brengt het sprookje
1001 Nacht in een originele voorstelling met mooie muziek en
bijzondere circusacts, één groot feest! Elke avond voor het slapen
leest moeder de prins voor, over hoepeldanseressen, piraten
op rare fietsen of kabouters op circusballen. Maar zijn
moeder heeft er zo langzamerhand geen zin meer in. Wat nu?

Tekenen/schilderen met Lydia Bakker
13.00-15.30 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.
Gymnastiek 60+
13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 70 of www.mbvo-amsterdam.nl

het Repair Café doen. Info: repaircafebuitenveldert@gmail.com of
Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36.

Kaarten: € 7,50. Reserveren: via mail@hvdwbuitenveldert.nl of 0206449936. Zie tevens de informatie elders in deze wijkkrant.
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.

Klassiek Concert op 13 november
Zaal open om 11.30 uur, aanvang concert om 12.00 uur,. Violist
Jeroen Dupont en pianist Rik Kuppen spelen meesterwerken uit
het vioolrepertoire van Guiseppe Tartini, Johannes Brahms, Henryk
Wieniawski, Manuel De Falla en Antonin Dvorák. Rik Kuppen is een
jonge, veelbelovende pianosolist en kamermusicus. Violist Jeroen
Dupont was winnaar van het Nationaal vioolconcours Oskar Back. De
toegangsprijs bedraagt 7,50, waarbij u koffie wordt aangeboden. U
kunt reserveren via i.jansen@hvdwbuitenveldert.nl of 020-6449936.
Zie tevens de informatie elders in de wijkkrant.
Rommelmarkt op 27 november
12.00-15.00 uur. Entreekosten: gratis. Weer terug op het programma: de Rommelmarkt! Laat u verrassen. Het café is ook open.Bewoners kunnen een tafeltje (80 x 80 cm.) huren à € 8,- of een grotere
tafel (150 x 60 cm.) voor € 10,-. U kunt allerlei spullen verkopen, van
boeken tot keukengerei, van zelf ontworpen creatief werk tot kunst.
Aanmelden voor een tafel: mail@hvdwbuitenveldert.nl of
020 - 6449936. Zie tevens de informatie elders in deze wijkkrant.

Het Palet, Aquarel en Gouache
10.30-12.30 uur. Vrije inloop.
Bridge
12.00-15.30 uur. Aanmelden vóór 10.30 uur per mail:
d.c.Ottevangers@gmail.com: telefoon 06 - 100 64 713.

Klankschaalsessie op 18 en 25 november
10.30-11.30 uur. Voor diepe ontspanning en nieuwe energie. Een
Klankschaalbehandeling is een helende massage die diepe ontspanning biedt aan het lichaam. Kosten: € 6,- per keer. Meenemen:
indien mogelijk yogamat. Info: Anett 06-48 25 57 41. Aanmelden:
mail@hvdwbuitenveldert.nl, 020 – 644 99 36.
Live Café Concert met Francisca Burgos op 18 november
16.00-18.00 uur. De Arubaans-Surinaamse zangeres Francisca
Burgos is op 21-jarige leeftijd begonnen met klassiek en jazz zang,
waarna ze is overgestapt op funk & soul.

Zangkamer HEEFT WEER PLEK
14.00-15.30 uur, inloop: vanaf 13.30 uur. Zing met ons mee met
liedjes van vroeger en nu en beleef een leuke gezellige middag.
Elke week zingen we onder begeleiding van een pianist. Eénmaal
per maand speelt een pianist ook saxofoon. We hebben muziekboeken met tekst en u kan zo meezingen. We vragen een kleine
vergoeding van € 6,00 per maand voor de wekelijkse zangbijeenkomsten incl. een kopje koffie of thee met wat lekkers. Eenmaal
per maand serveren we een advocaatje met een hapje. We bestaan
al heel wat jaren. Info/aanmelden bij Paula op 06 - 26 63 52 36.
Sportclub I.O.S. 'Iets Oudere Sporter'
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.

MINI-SHOW met LIVE muziek en gerechtjes op 25 november
Grote theaterzaal open 15.45 uur, mini-show 16.00-18.00 uur.
Naast de gezellige sfeer en de culinaire gerechtjes, samengesteld
en geserveerd door onze vrijwilligers, brengen wij een aantrekkelijk
showprogramma om onze gasten de sfeer van het theater te laten
proeven. Deze keer het eerste optreden bij ons van zangeres Babette

Zaterdag
Het Repair Café Buitenveldert op 12 november
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

DAGELIJKS
Expositie
Schilderijen van Han Oosting. U bent op vrijdag 4 november om
17.00 uur van harte welkom bij de opening tijdens ons Café Concert.
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In Beeld

Thea Seinen, vrijwilligster bij de Groengrijsbus
Meestal is Thea zelf van de partij
bij de uitstapjes die ze organiseert,
naar Antwerpen, Maastricht, Tessel
noem maar op.“Heel gezellig,” zegt
ze. Wat precies de bedoeling is van
de Groengrijsbus.

Margot Taal
In de Wijkkrant kondigt de Groengrijsbus maandelijks aan waar
ie naartoe gaat. Naar Delft, Den
Bosch of naar de Veluwe voor een
herfstwandeling bijvoorbeeld. Thea
Seinen is degene die de trips verzint
en vormgeeft (https://groengrijs.
com/tochten-in-de-planning/).
“Een soort bejaardenreisje?” vraag
ik. Welnee. Kortgeleden was de
oudste 104, maar de jongste nog
maar zeven weken. Over ‘bejaard’
gesproken.

Parapluutje in de lucht
Al houdt ze van haar gasten, kent
ze veel vaste bezoekers, Thea let
erop dat het in de bus geen zooitje wordt. Na afloop moeten ze
die immers stofzuigen, een beetje
lappen, gordijntjes op zijn plaats
en netjes afleveren. Dus drukt ze
hen vriendelijk op het hart: geen
kibbeling, ijs of patat en houd je

foto: Robert Plattèl

Educatief
Ze houdt van reizen, zegt Thea.
Toen haar man nog leefde, ging ze
altijd met hem samen met de camper. Nu is ze als vrijwilligster de
vaste begeleidster bij de dagtochten
vanuit de Huizen van de Wijk Lydia
en Buitenveldert en van de Amsterdamse stadspas. Al zeven jaar. Per
doelgroep kiest ze net even andere
bestemmingen, wel altijd iets educatiefs of een activiteit. Voor Lydia
museumbezoek, voor Buitenveldert meer de stedentrips, met een
brocante en een wandeling.

Het hele land
Directeur Eric Junge heeft de
Groengrijsbus opgericht toen hij
in een seniorencentrum te horen
kreeg ‘Ik kom nooit ergens.’ Inmiddels rijden er twaalf Groengrijsbussen over het hele land verspreid. En
werken er ruim vijftig vrijwilligers
bijvoorbeeld als chauffeur, gids of
monteur. “We houden ons bij onze
sociale functie,” vertelt Thea. “Voor
ons geen Walibi of Keukenhof.
Daar zijn commerciële bedrijven
voor.”

Cinemania!

plaats een beetje netjes. Maar verder zie je Thea haar passagiers niet
aanvoeren, geen parapluutje in de
lucht, geen uitleg op de stoep voor
een gebouw. Nee, haar tips geeft ze
onderweg: ergens een gratis rondvaart, een VVV en een bijzonder
pleintje. Ook hoe laat en waar men
zich weer melden moet. “Heeft iedereen een mobiel mee? Let je een
beetje op elkaar?” Na het uitstappen maakt Thea sommigen nog
even wegwijs bij het eerste stuk.
Anderen weten al drommels goed
waar ze naartoe gaan. Vóór Thea
met de chauffeur de rollators uitgeladen heeft, zijn ze vaak al verdwenen.
Plaatsen tellen
Later stappen haar gasten moe
maar voldaan weer de bus in. Twee
dames die apart gekomen waren
nu gezellig met elkaar gearmd: ‘Ik
heb er een vriendin bij.’
“Moet je al die mensen dan weer
tellen?” vraag ik, denkend aan wel
vijftig passagiers en dat je dan de
tel kwijtraakt. “De eerste maanden
deed ik dat,” zegt Thea. “Maar nu
tel ik alleen de lege plaatsen. Dat
zijn er hooguit twee of drie.”

De Groengrijsbus
Stap vrijdag 25 november a.s. in de
Groengrijs bus en ga mee naar de
kerstmarkt in Oberhausen. Kerstversiering, kaarsen, lichtjes, mini-kersttaferelen, er is te veel om op te noemen
om van het huis een sfeervol kersthuis
te maken. De kerstmarkt grenst aan
het immens grote overdekte winkelcentrum CentrO met meer dan 250
winkels, waar het goed decemberinkopen doen is. En neem zeker even
korte pauze om te genieten van curryworst, lebkuchen, reibekuchen, pretzel en een glaasje glühwein.

Op 2, 3 en 4 november a.s. kan iedereen uit de buurt drie dagen lang voor
slechts zes euro naar bijna alle films
bij Rialto VU.

zie je tijdens het festival (9 nov. t/m 20
nov. a.s.) elke dag IDFA-films.
Voor het programma:
ga naar rialtofilm.nl

Geldig: vrijdag 25 november 2022.
Prijs: Vanaf 40 personen € 21,- per
persoon, vanaf minimaal 45 personen
€ 19,- per persoon.
Opstapplaatsen: Huis van de Wijk,
AJ Ernststraat en Station RAI.

foto: Pixabay/Peter Kraayvanger

Vrijdag 25 november
Dagtocht kerstmarkt Oberhausen

Voor informatie: https://groengrijs.com/
tochten-in-de-planning/
Geen internet? Neem contact op met
ons via de voicemail van 06-45729511.

Vermeld duidelijk naam, telefoonnummer, naam dagtocht.
Deze dagtocht wordt mede mogelijk
gemaakt door Stadsdeel Zuid

Bezoek bijvoorbeeld de klassiekerreeks Hollywood’s Finest: daarin presenteren we tien films van Europese
regisseurs die een enorme bijdrage
hebben geleverd aan een van de succesvolste periodes in de geschiedenis
van Hollywood.
In het reguliere programma draaien
we ook zat schoons, zoals: Close, een
tedere, aangrijpende film over vriendschap en verantwoordelijkheid en de
wonderschone. diep empathische natuurfilm All That Breathes.
Vanaf 9 november a.s. start het International Documentary Film Festival
Amsterdam (IDFA). In ons theater

A.J. Ernststraat 731

Tel: 020 - 644 10 61

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

