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Zuidas; meer leven in de brouwerij
Hans Wamsteeker

Er zijn een paar mooie woningbouwprojecten in Zuidas in ontwikkeling
gekomen. Denk aan de Pulse, in het
Kenniskwartier bij de VU. In de start
was het heel spannend door de ellende met corona. Het wordt een prachtig
complex met kantoren, 188 duurzame
appartementen in het middensegment, een bioscoop en een cultureel
programma. Het was wel een puzzel want een bioscoop is meestal een
lelijke doos die moeilijk rendabel te
krijgen is. De Pulse krijgt een bos op
het dak met een grote verzameling bomen. Een mooie tegenhanger van Valley. Dan Stepstone van wooncorporatie de Key ook in het Kenniskwartier,
met starterswoningen, mooie architectuur en een fietsparkeergarage. En
Tic-Tac-Toe een roze wooncomplex
van VMX Architects, het eerste gebouw in de nieuwe buurt Ravel, naast
het sportpark van AFC, met 75 ge-

(artist impression)

Ik sprak met David van Traa, directeur Bureau Zuidas, over wat er
in Zuidas is gerealiseerd en wat er
aan zit te komen.

COLUMN
zinswoningen en een grote open plint
waar gespeeld kan worden. In 2025
gereed. Op de campus realiseert de VU
de VU Start Hub. Een paviljoen voor
student-ondernemerschap. Hoe zet
je een goed idee om in een business?
Lastig omdat de kleine bedrijvigheid
die als spin-off uit de VU ontstaat geen
marktconforme huren kan betalen. Dat
vraagt om een zorgvuldige selectie wie
daar mag gaan zitten.

Een parasiet

Het drama van OBA Next
Tegenover de successen staat het
drama van het afblazen van OBA
Next in het Kenniskwartier. Het is belangrijk om ook in andere stadsdelen
te investeren maar dit is een onzalig
idee. Er is 5 jaar aan dit plan gewerkt.
De gemeenteraad was overtuigd van
nut en noodzaak. In dit gebied hoort
een maatschappelijke kennisinstelling waar de koffie goedkoper is en
waar jongerenorganisaties een clubhuis kunnen maken. De financiering
was rond door het verhuren van 8.500
vierkante meter kantoor er boven.
Hoe gaan ze een Oba Next in Zuidoost voor elkaar krijgen?

in Buitenveldert maar heeft zich diep in

lees verder op pagina 2

zijn bedoeld om de activiteiten van de

De Pulse in het Kenniskwartier in Zuidas

Van de ene crisis tuimelen we in de andere, maar waar geen crisis heerst, althans
nog niet, is op Schiphol. Ondanks de hoge
inflatie, de duizelingwekkende gasprijzen
en niet te vergeten het klimaat waarmee
wij allen zogenaamd begaan zijn, wordt
er als een gek gevlogen en stikstof uitgestoten. Schiphol is officieel niet gelegen
de poriën van onze wijk gedrongen. De
luchthaven geeft ons ongevraagd een
eigen vliegbaan en laat daar luchtvaartmaatschappijen regelmatig gebruik van
maken om milieu-activisten naar hun
vakantiebestemming te brengen. En dat
'gebruik maken' gaat met gebrul en gebulder gepaard. De luchthaven parasiteert Buitenveldert. Zij voelt zich onaantastbaar, want wordt beschermd door het
rijk. Ik las over studenten die niet onder
de Bulderbaan mogen wonen, omdat daar
de vliegroute van en naar de Buitenveldertbaan van Schiphol ligt. Die regels
luchthaven niet in gevaar te brengen en
bewoners te beschermen tegen al te veel
vlieglawaai en onveiligheid. Oekraïense

Je schrijft graag een artikeltje.
Dat kan ook voor
de Wijkkrant.
Interesse?
Stuur een mailtje aan
Wijkkrantredactie@gmail.com

The Pulse

studenten mogen er wel wonen, maar alleen in containerwoningen. Op die plek
waar nu de vluchtelingen worden opgehokt was een studentenflat voor 400
studenten gepland. De voorschriften over
de bescherming tegen vliegtuiglawaai
en onveiligheid gelden evenmin voor
de 3500 studenten in de vlakbij gelegen

afbeelding: Zuidas.nl

Stepstone

OBA Next

Tic-Tac-Toe

campus Uilenstede en ook niet voor duizenden inwoners van Amstelveen-Noord
en Buitenveldert. “Dit toont maar weer
aan hoe idioot die regels zijn,” zegt een

VU StartHub

bouwondernemer. “Die hebben maar één
doel voorkomen dat er nieuwe klagers tegen Schiphol in de regio gehuisvest worden. Het heeft allemaal niets van doen
met gezondheid of veiligheid van bewo-

Het is goed oud(er) worden in Buitenveldert

ners.” Wij Buitenvelderters weten dat allang en proberen deze parasiet ook allang
van ons af te schudden. Tot nu toe zonder
succes ondanks klimaat- en stikstofcrisis
en welke andere crisis dan ook.

Dit is de titel van de bijeenkomst die de Werkgroep Ouderenvriendelijk Buitenveldert voor
bewoners van Buitenveldert organiseert.
Wanneer: donderdag 6 oktober a.s.
Tijd: 15.00-17.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur en
na afloop napraten met een drankje en een hapje.
Waar: Theaterzaal van het Huis van de Wijk,
A.J. Ernststraat 112
Toegang: gratis
Programma:
15 -15.45 uur: Activiteiten in de Wijk met een bij-

drage vanuit het Stadsdeel Zuid over de plannen
voor ouderen. Daarop reageren een drietal sprekers, onder wie Hester Sieger van Dynamo.
15.45-16.15 uur: pauze
16.15-17.00 uur: Wonen en leefomgeving met een
bijdrage van Robert Boekhout van Rochdale, een
bewoner van de woongroep Kastelenbuurt en een
interview van een bewoner over zijn ervaringen met
de Buurvrouw.
17.00-18.00 uur: Napraten onder het genot van een
drankje en een hapje.
Cisca Griffioen en Ellen van den Bogert

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.

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/

Zuidas
vervolg van pagina 1

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 1 november 2022.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag
14 oktober voor 17.00 uur.

Zuidasdok; radiostilte
Het idee bij veel mensen, waaronder
nogal wat politici bij de VVD, is dat
het een Amsterdams project is en dat
Amsterdam te veel vraagt. Maar het
is rijksinfrastructuur, rijksspoor. Er is
door een minister van staat (van VVD
huize) nog eens streng naar het project gekeken en de conclusie was dat
het een knooppunt met een landelijk
economisch belang is.
De inhoud van dit project moet voorop staan, we moeten blijven aangeven
wat er afgesproken is en zeggen dat
het een landelijk belang is. Amsterdam is best bereid om een extra duit
in de zak te doen maar gaat geen half
miljard meer betalen voor rijksinfrastructuur. Er zijn ook andere noden in
de stad.
Er is radiostilte omdat Amsterdam
niet hard roept dat het project zo belangrijk is. Dan zegt iedereen ‘betaalt
u maar’. Gelukkig hebben we nu een
minister die wil aanpakken.
Station Zuid is cruciaal. Het moet
drie keer zo groot worden. De internationale treinen kunnen niet, met
een inefficiënte lus, op CS blijven. Er
is nu een nieuwe bouwcombinatie
voor de aanleg van het dok. Er wordt

Mindfulness YOGA
Waarom mindfulness YOGA voor
55 + vrouwen?

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

met Feldenkrais yoga. De oefeningen
vereisen geen grote kracht of lenigheid
en ze zijn mild en plezierig. De geconcentreerde aandacht van de mindfulness maken het hart rustig, de geest
helder en verminderen gevoelens van
angst, onzekerheid en somberheid. We
verdiepen de mindfulness met heartfulness, mildheid en compassie voor
ons zelf. We eindigen de les met ontspanning in Yoga Nidra.

Tijdens, maar ook na de overgang
kunnen vrouwen te maken krijgen met stemmingswisselingen,
slapeloosheid,
gewrichtsklachten,
spierpijn, vermoeidheid, bekkenbodemproblemen. Yoga kan vrouwen
ondersteuning bieden tot op hoge
leeftijd. In de lessen besteden we aandacht aan balans, soepele gewrichten,
beweeglijkheid en spierkracht, kalmerende ademoefeningen bij stress of
slapeloosheid, jezelf centreren, goede
doorbloeding en versteviging van het
bekkengebied.
Er zijn specifieke oefeningen voor preventie van osteoporose en artrose. Bij
bestaande klachten t.g.v. artrose kunnen klachten verlicht worden door
yoga oefeningen.Er wordt o.a. gewerkt

met elan aan de Britten passage gewekt. Het gaat gewoon gebeuren.
De nabije toekomst
Het nieuwe masterplan van de RAI.
Directeur Bart van der Heijden heeft
een plan laten ontwikkelen waarmee
de logistieke stroom die bij zo’n congrescentrum hoort, afgewikkeld gaat
worden via de A10, met het laatste
stukje ondergronds. Dan ontstaat een
enorme ruimte. Het grote voorplein
van de RAI wordt weer teruggeven
aan de stad. Voor een parkachtig soort
museumplein bijvoorbeeld. En woningbouw voor mensen die het geen
punt vinden dat er een wat andere dynamiek is. Ook kantoorbouw ligt voor
de hand. Alles perfect ontsloten. Voor
de buurt komt er rust.
Museum
Als in oktober de gemeenteraad het
plan goedkeurt komt er een museum
in de voormalige rechtbank. Het gebouw is verworven om daar de ambitieuze Hartwig Art Foundation een
museum voor hedendaagse kunst te
laten exploiteren. Er kunnen artiesten, curatoren en gasthoogleraren
gehuisvest worden. Er komen ateliers. Er wordt een stuk aangebouwd
waardoor er een podium en een auditorium komen kunnen. In de kelder
komt een muziekpodium voor concerten. Dus meer cultuur naast werken
en wonen in Zuidas!

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.

oktober 2022

Docente: Anja Timmermans
Locaties: Huis van de Wijk Buitenveldert op donderdagochtend van 10.00
– 11.00 uur en Yogaspot Buitenveldert,
A.J. Ernststraat 665a, op dinsdagochtend van 10.00 – 11.00 uur
Kosten: € 40,- maand (4x)
Info: anjatimmerm@gmail.com
of 06 44079906

Vergadering
Stadsdeelcommissie Zuid

Ferry Wienneke
Het college werd geheel vernieuwd, we hopen dat de leden
zich goed hebben ingewerkt.
De problemen die na de verkiezingsuitslag ontstonden rond het voorzitterschap zijn kennelijk opgelost, want
de sfeer in de vergadering was goed.
Wat daarbij hielp was dat deze keer
geen grote sociale onderwerpen aan
de orde kwamen. Wel adviesaanvragen op ambtelijk gebied, zoals de omgevingsvisie, waarin toekomstplannen voor de stad worden beschreven.
De stadsdeelcommissies mogen na
lange jaren van beperking en verzet
van bewoners weer mee doen met
de gemeenteraad. In deze krant vermelden we alleen onderwerpen over
Buitenveldert en Zuidas.
Inspraak. Bewoners aan de Wielingenstraat, aan de noordgrens van
Zuidas, blijven ondanks maatregelen
ontevreden over geluidsoverlast van
de RAI. Het stadsdeelbestuur denkt
echter dat aanvullende maatregelen
door de gemeente onhaalbaar zijn. De
voorzitter stelde verder dat het onmo-

gelijk is om iedereen tevreden te stellen. Het debat leidde tot kort veldonderzoek. Op vrijdag 2 september om
13:00 stond op terrein P9 een mix van
twaalf grote en kleine bedrijfswagens,
omringd door heen- en weer rijdende
vorkheftrucks, die zo te zien een lange
staat van dienst hadden. Het geluid
bestond uit continu gebrom, waarvan de sterkte vaak zal zijn gemeten.
Tijdens de vergadering werd dat niet
besproken. Elektrificatie van de vorkheftrucks ligt voor de hand.
De stadsdeelcommissie adviseerde
positief over de komst van het Museum of Contemporary Art, thans
in ontwikkeling door de Hartwig
Art Foundation en te vestigen in
het voormalige gerechtsgebouw aan
de Parnassusweg. Hiermee wordt
gehoopt om de productie en zichtbaarheid van hedendaagse kunst
in Amsterdam te stimuleren. Plannen voor de exploitatie zijn nog niet
gepubliceerd. Voor bezoekers is de
toegangsprijs belangrijk. Het OV is
dichtbij. De gemeenteraad zal op 5
oktober over het plan debatteren en
vervolgens besluiten. Het museum
zal voor Zuidas en Buitenveldert een
welkome aanwinst zijn.

oktober 2022
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Schiphol; hoe nu verder?
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Beste Doortrapper 2022

Hans Wamsteeker
Het Financieel Dagblad meldde
recent dat Schiphol een nieuwe
vertrek- en aankomst hal, terminal
Zuid, wil bouwen zodat er in 2032
maar liefst 14 miljoen meer passagiers opgevangen kunnen worden.
Maar we hebben recent ook vernomen dat op last van minister van infrastructuur Mark Harbers Schiphol
moet inkrimpen. Vanaf november 2030
moet, in de komende vijf jaar, 12%
van de vluchten geschrapt worden.
Hoe legt Schiphol deze tegenstrijdigheid uit? Door de uitbreiding een
‘schuifruimte’ te noemen. Het woord
schuifruimte is het laatste waar je aan
denkt als je weet dat deze uitbreiding
meer dan een miljard euro gaat kosten. Het Rijk is grootaandeelhouder
van Schiphol. Minister Halberst zei
in het tv-programma Nederland is vol
dat hij niet gaat over de investeringen van Schiphol. Aandeelhouder de
stad Amsterdam heeft zich nog niet
uitgelaten over dit uitbreidingsplan.
Schiphol mag nog steeds in zijn groeibubbel zitten.
Groei-bubbel
Schiphol hoopte tien jaar geleden
door het aantrekken van de goedkope-vluchten-maatschappijen en door
de kosten naar beneden te dwingen de aantrekkelijkste luchthaven
van Europa te worden. Dat blijken
slechte keuzes te zijn. Met de huidige arbeidsvoorwaarden zijn de beveiligers en koffersjouwers niet meer

bereid op Schiphol te werken. Van de
beveiligers zijn er nog steeds 200 te
weinig in dienst. Doordat de inmiddels opgestapte directeur Benschop
de zomertoeslag voor de beveiligers
afschafte, is het er alleen maar erger
op geworden.
Toekomst
De opvolger van Benschop zal niet alleen op korte termijn een einde moeten maken aan de dramatische rijen
passagiers maar ook een draaiboek
moten schrijven waarin voor Schiphol
een rendabele maar ook duurzame
toekomst wordt geschetst. Op korte
termijn liggen het stoppen van de
desastreuse concurrentie van de zes
bagage afhandelaars en het aantrekkelijk maken van de baan als beveiliger voor de hand.
Adviesbureau CEDelft heeft in 2021

Ben jij dit jaar de ‘Beste Doortrapper 2022’?

aangegeven dat een aanzienlijke reductie van de vliegbewegingen van
en naar Schiphol aanzienlijke welvaartswinst oplevert. Volgens de Omgevingsraad Schiphol en de Werkgroep Toekomst Luchtvaart is een
duurzaam en rendabel Schiphol op
kleinere schaal realiseerbaar. Vluchten tot 800 kilometer kunnen worden vervangen door de trein. Minder
vliegen tegen marktconforme prijzen
dus het afschaffen van de vrijstellingen van btw en accijnzen ligt voor de
hand.

De Beste Doortrapper 2022 is van start!
Veel doortrappers van 55+ fietsen regelmatig en blijven zo gezond. Daarom is Doortrappen in elk stadsdeel
in Amsterdam op zoek naar de Beste
Doortrapper 2022. Voor informatie: ga
naar www.doortrappen.nl.
Doortrappen is een landelijk initiatief en heeft de ambitie dat ouderen
zo lang mogelijk veilig en met plezier
blijven fietsen.
Ken of ben jij een fanatieke fietser
(55+) die regelmatig veilig op de fiets
stapt of een bijzonder fietsverhaal
heeft? Nomineer deze persoon dan
voor Beste Doortrapper! Je mag ook
jezelf nomineren.

Laat de nieuwe leiding van Schiphol
aangespoord door de aandeelhouders
het Rijk en de stad Amsterdam een
einde maken aan de groeibubbel van
Schiphol. Je kunt beter investeren in
een duurzame toekomst dan in een
nieuwe terminal Zuid.

Dansend het najaar in met Dance Connects
Hou jij van bewegen, muziek, actief
en creatief bezig zijn én leuke mensen
ontmoeten? Wees welkom en dans
mee. Dance Connects biedt diverse
danslessen aan, voor iedereen van 50
tot 100+. De danslessen worden gegeven door professionele en gespecialiseerde dansdocenten.
De danslessen zijn een combinatie
van moderne danstechnieken en improvisatie.

Met of zonder ervaring, met of zonder beperking. De danslessen worden wekelijks gegeven in o.a. het VU
Sportcentrum. Daar kun je met met
Stadspas groene stip de kosten 100%
vergoed krijgen via het Seniorensport Fonds.
Vrijdag 11.00 - 12.00 uur
Sportcentrum VU, Uilenstede 100
Tarieven VU
5-lessenkaart; € 0 (Bijstand);
€ 17,50(Stadspas groene stip);
€ 50,- (Stadspas blauwe ruit );

€ 65 ,-(Regulier); € 32,50
(Amstelveenpas) 10 - lessenkaart;
€ 0 (Bijstand); € 25,- (Stadspas groene
stip); € 85,- (Stadspas blauwe ruit);
€ 105,- (Regulier) ; € 52,50 (Amstelveenpas).
Een proefles is gratis en instromen
kan op elk gewenst moment.
Kijk voor informatie over alle locaties
en mogelijkheden op
www.danceconnects.nl

foto: Kim Doeleman

Op 5 september begint het uitgebreide najaarsprogramma van
Dance Connects Community.

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

Hoe kan je iemand nomineren?
1. Kies iemand die je wil nomineren
voor Beste Doortrapper (of nomineer
jezelf).
2. Beschrijf waarom hij/zij de ‘Beste
Doortrapper 2022-bokaal’ verdient.
3. Stuur dit voor 14 oktober 2022 in
een mail naar doortrappenregioamsterdam@gmail.com
4. Vergeet de naam, stadsdeel, leeftijd,
e-mailadres en het fietsverhaal niet!
5. Hou de Doortrappen Facebook en
website in de gaten voor de genomineerden.
De jury kiest in de week van 14 oktober t/m 22 oktober een winnaar uit
de prachtige fietsverhalen. Wie wint
dit jaar de titel van Beste Doortrapper,
wordt in het zonnetje gezet en wint
de Beste Doortrapper-bokaal? In elk
stadsdeel wordt een bokaal uitgereikt.
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Zone2Source
ment van de Shadow Floriade, een
programma over het Amstelpark als
proeftuin voor kunst en ecologie, die
Zone2Source ter gelegenheid van
50-jarig bestaan van het Amstelpark
organiseert.
https://zone2source.net/bomen

In Curved Water door Tomoko Sauvage bij Zone2Source (30 sept - 23
okt)

Het Amstelpark - de bomen vertellen hun verhaal. (4 september t/m
16 oktober in Orangerie en bij de
Koeweide Amstelpark)
In het project Het Amstelpark – de
bomen vertellen hun verhaal staan de
bomen van dit stadspark centraal. De
bomen, de meeste werden in 1972
aangeplant ter gelegenheid van de
Floriade, zijn stille getuigen van de
opwarmende aarde. Zij leggen veranderingen vast in hun jaarringen. Het

project bestaat uit een LivingLab in de
Orangerie waar het jaarringonderzoek
van het DendroLab van de Universiteit Wageningen te zien is (donderdag, vrijdag, zondag en op afspraak),
de tijdelijke installatie het Parlement
van de bomen, gemaakt van bomen
uit het Amstelpark (dagelijks toegankelijk) en een speculatieve rechtszaak
die in het parlement plaatsvindt op
zondag 16 oktober (toegankelijk na
aanmelden).
De rechtszaak is het laatste evene-

Geluidskunstenaar en muzikant Tomoko Sauvage combineert water,
keramiek, onderwaterversterking en
elektronica. Haar werk ‘In Curved Water’ maakt deel uit van de SONIC ACTS
BIENNIALE 2022 tentoonstelling en
is te zien in het Glazen Huis van Zone2Source.
De geluidsinstallatie wordt gecreëerd
door waterdruppels die een willekeurige percussie spelen, terwijl zwevende
ijsblokken smelten en druppels onophoudelijk in twaalf porseleinen kommen met water vallen. .
https://zone2source.net/curved

Eureka! door de WARP in Beatrixpark
op 1 en 2 oktober vanaf 20.00 uur
Als onderdeel van het programma
Shadow Floriade 2022 presenteert
de kunstinstelling The Warp EUREKA! Deze nachtelijke tocht voert
langs acht unieke kunstwerken in het
Beatrixpark gemaakt door Joost Rekveld, Matthijs Munnik, Evelina Domnitch and Dmitry Gelfand, Vladimir
Grafov, Zalan Szakacs, Daniela De
Paulis, Mint Park, and BMB con: Justin
Bennett & Roelf Toxopeus.
De avond is geïnspireerd op het laatste werk van de 19e-eeuwse Amerikaanse schrijver en dichter Edgar
Allen Poe, Eureka! Hierin onthulde
Poe ongelooflijke ideeën zoals een
uitdijend heelal, de oerknal en zwarte
gaten die hij intuïtief aanvoelde met
de directheid van een wandeling in
het park.
Startpunt de PARK Kiosk van het
Beatrixpark tussen 20.00 - 24.00u. Om
het kwartier beginnen er wandelingen waarbij je mee wordt genomen
om acht unieke werken te ervaren in
de duisternis van het park. De hele
voorstelling duurt naar verwachting
tachtig minuten. Toegang tot Eureka!
is gratis.

Zuidas en Monumenten

Burgerinitiatief HelemaalGroen
van 7 naar 10.000 in drie jaar
Op 29 augustus heeft de 10.000ste
deelnemer zich aangemeld bij HelemaalGroen. Dit burgerinitiatief is
ruim drie jaar geleden met zeven
deelnemers gestart door Jaap de Boer
(Achterhoek). Gewoon omdat hij een
énorme hekel heeft aan zwerfvuil en
zijn ergernis daarover graag omzet in
actie. Vorig jaar is in ons land 220.000
km geregistreerd opgeschoond, nu
staat de teller alweer op ruim 150.000
km. Duizenden vrijwilligers delen
de insteek van Jaap en nemen grijper en vuilniszak ter hand om hun
leefomgeving schoon te maken. Zie
www.helemaalgroen.nl. Activeer de
app (app.helemaalgroen.nl). wanneer je begint met een zwerfvuilactie. De afgelegde route wordt als een
groen lijntje zichtbaar op de kaart.
Na een maand verkleurt het lijntje
naar oranje en twee maanden later
is het bruin. Na opnieuw lopen van
dezelfde route kleurt die weer groen.
Zo maken alle deelnemers samen Nederland steeds groener. Zijzelf én hun
omgeving worden hier vrolijk van.
Doe jij ook mee? Alle beetjes helpen!
Zwerfvuil maken is geen kunst,
zwerfvuil opruimen is dat wel!

Come and join our free meditation
events in Zuidas, which is a pure
goodness for residents nearby.

Voor de meeste Amsterdammers is
Zuidas een gebied in ontwikkeling
waar overwegend grote glazen gebouwen staan en inmiddels gelukkig ook woningen.

Het voormalige Burgerweeshuis aan
het IJsbaanpad werd in 1958-1960
ontworpen door Aldo van Eyck. Het
bestaat uit een groot aantal kleine eenheden en heeft zelfs een ondergrondse
fietsenstalling. Het was in gebruik als
weeshuis van 1960 tot 1991, waarna het
gerenoveerd werd en een deel bestemd
werd tot kantoor. In 2014 is het gebouw
aangewezen als Rijksmonument. Begin
2018 is het Burgerweeshuis in gebruik
genomen door gebiedsontwikkelaar Bouwfonds Project Development
(BPD). Hierbij zijn de principes van het
Nieuwe Werken toegepast in de – deels
historische – interieurs. De BPD Kunstcollectie heeft een plek gekregen in de
gangen en de patio’s.

Helemaal
Groen

Free
meditation

Cisca Griffioen

Bij monumenten denken we vooral
aan oude gebouwen die de tand des
tijds hebben doorstaan en een historische waarde vertegenwoordigen. Zijn
er in Zuidas monumenten? Inmiddels heeft u wellicht gebruik gemaakt
van de mogelijkheden van de Open
Monumentendagen op zaterdag 10
en zondag 11 september. Zuidas telt
een viertal monumenten: het Burgerweeshuis, de Thomaskerk, de Voormalige Rechtbank en de Botanische
Tuin. Alleen het Burgerweeshuis is
een Rijksmonument, de Thomaskerk
en de voormalige rechtbank zijn gemeentelijke monumenten.
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These sessions include silence and
public talks, which are down-to-earth
and no-nonsense, facilitating one to
understand oneself in quietness and
think adequately. After all, clarity is
the key to a peaceful, harmonious,
and healthy life. These events have
no religious, commercial, or political
elements. The Gemeente Amsterdam
funds this event in the name of 'Subsidies Bewonersinitiatieven in Zuid',
which offers a small fund to cover the
venue rental and most basic expenses.
With this support, Mindiverse Foundation, the organizer, can make these
events totally free and as accessible
as possible for all residents.

Interieur Thomaskerk

De Thomaskerk is ontworpen door
architect Karel L. Sijmons en in 1966
in gebruik genomen. Van deze architect is de uitspraak bij zijn levenswerk:
‘Alles wat ik te zeggen heb zit in deze
kerk’. Het gebouw is vooral binnen
indrukwekkend en vol van Bijbelse
symboliek. Er is ook een theater in dit
gebouw. En inmiddels is het een gemeentelijk monument.
De voormalige Rechtbank
Waarschijnlijk denkt u in eerste instantie aan de beschieting van dit
gebouw in 2011 met een raket. De
daders zijn gepakt en de hoofddader
heeft 15 jaar cel gekregen. Maar het
is het gebouw van het kantongerecht
dat in 1975 werd geopend en in 2013
tot gemeentelijk monument werd

uitgeroepen. De architect is Ben Loerakker (1931-2021). Het kale beton
leidde tot de Franse term beton brut;
de bijnaam betongerecht was dan ook
snel gekozen. Net zoals bij andere
gebouwen in de stad, zoals het AMC,
werd een ondergrondse noodzetel gebouwd die bestemd was om tijdens
een atoomoorlog de rijksdiensten die
in Amsterdam gevestigd waren te laten
doorwerken. Deze is in 2017 gesloopt.
Zoals al een tijdje bekend is, zal er nu
een museum voor hedendaagse kunst
worden gevestigd.
De Botanische Tuin
De Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit werd in 1967 opgezet ten behoeve van onderwijs en onderzoek,
met name voor de faculteit Biologie.

Maar nu is het vooral een mooie tuin
met veel plantensoorten. De collectie
cactussen en succulenten is de grootste van Nederland. De monumentenstatus werd toegekend voor het monumentale groen.
Zullen ook de nieuwe gebouwen ooit
uitgroeien tot een monument? Gezien de sloop van sommige torens
en de vele verbouwingen waarbij de
gebouwen tot op het casco gestript
worden lijkt het er niet op dat de
Zuidasgebouwen bestemd zijn voor
ons cultureel erfgoed. Maar we wachten af, want zoals uit de gemeentelijke
monumenten blijkt, zijn het niet altijd
mooie gebouwen, maar worden ze
karakteristiek geacht voor een bepaalde periode.

The basic info of these events is as follows:
• Time: Every Friday afternoon, 15:0017:00, from 9 Sep to 7 Oct 2022 (you
can join an individual session)
• Venue: Theater Hall, De Thomas,
300 meters from Zuid Station
• Organizer: Mindiverse Foundation,
a 100% non-profit.
• Language: English
• Totally free. The venue can accommodate 120 persons, quite spacious,
but still limited, so registration is
optional but suggested.
A brief introduction in Dutch can be
found on the page: https://zuidas.nl/
agenda/. More details are on the event
website: https://self-inquiry.mindiverse.foundation/.
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Telefooncirkel
men. Zijn ommekeer was essentieel
voor de ontwikkeling van deze stijl
in Nederland, waar hij in 1933 terugkeerde.

Gerdi Wind

Henri Matthieu (Han) Wezelaar
(Haarlem 1901 - Amsterdam 1984)
De Nederlandse beeldhouwer Han
Wezelaar was een belangrijke vertegenwoordiger van het modernisme.

Voorloper
De nieuwe klassieke stijl sloeg goed
aan, waardoor hij veel opdrachten
kreeg en hij uitgekozen werd om deel
te nemen aan de wereldtentoonstellingen in Parijs en Brussel, de Biënnale in Venetië in 1936 en de Golden
Gate International Exposition in San
Francisco in 1938. In 1939 was Han
Wezelaar medeorganisator van de
eerste Rodin tentoonstelling in Nederland.

foto: Gerdi Wind

Rembrandt, Han Wezelaar
Voor de molen op de Amsteldijk staat
een groot bronzen portret van Rembrandt van Rijn, van de beeldhouwer
Han Wezelaar op een kalkstenen
sokkel. Hij kijkt richting een nog niet
bestaande Arena, zittend op zijn ene
knie en met zijn schetsboekje op de
andere te tekenen. Vaak zat hij langs
de Amstel te werken, zoals we kunnen zien op zijn tekeningen en etsen.
Het beeld is geplaatst in 1969 ter gelegenheid van de 300ste sterfdag van
Rembrandt. Uit o.a. Amerika, Japan
en China komen toeristen met een
touringcar kijken naar de bronzen
wereldberoemde schilder uit Amsterdam.
Rembrandt van Rijn (17e-eeuw) werkte al plein-air voordat dat gewoonte
was. Het plein-air schilderen kwam
namelijk pas op gang toen men in de
19e-eeuw in staat was om kant en klare verf in tubes te verpakken, die men
mee kon nemen zonder dat de verf uitdroogde (denk aan Vincent van Gogh).
Rembrandt maakte vanaf zijn huis in
de Breestraat, nu Jodenbreestraat genaamd, lange wandelingen langs o.a.
de Amstel en richting Duivendrecht,
Ouderkerk en omgeving.

Rembrandt van Rijn aan de Amstel

Zijn opleiding volgde hij (1918 -1922)
aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam. In 1925 vertrok hij
naar Parijs, waar hij de eerste leerling
van Ossip Zadkine werd. Drie maanden kreeg hij les van deze bekende en
ongeëvenaarde beeldhouwer, waardoor zijn passie voor de beeldhouwkunst een grote impuls kreeg. Wezelaar introduceerde Zadkine’s werk in

Nederland. Later kwam hij in Frankrijk in aanraking met classicistische
beeldhouwers Maillol, Despiau en
Fischer. Zijn expressionistische Zadkine-achtige stijl maakte in 1932 in
een keer plaats voor een classicistische stijl, die geheel aansloot bij zijn
streven naar harmonie en evenwicht.
Het classicisme grijpt terug naar de
Romeinse en Griekse klassieke vor-

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak kwam hij door zijn weigering
toe te treden tot de Kultuurkamer
in financiële problemen en vestigde
tijdens de oorlog zijn atelier in Laren. Na de oorlog kwam hij terug en
werd voorzitter van de Nederlandse
Kring van Beeldhouwers, waarvan hij voor de oorlog al lid was. Er
kwamen veel opdrachten voor herdenkingsmonumenten en Wezelaar
beoordeelde voor het Ministerie van
Kunsten en Onderwijs de inzendingen. De monumenten die hijzelf
maakte waren in classicistische stijl.
Rond 1955 was de opkomst van de
Abstractie en raakte zijn klassieke
werk uit de mode. Ons mooie beeld
van Rembrandt aan de Amstel werd
destijds zelfs afgekraakt. Gelukkig is
de waardering voor dit en zijn andere
werken weer geheel hersteld.

Prijsuitreiking Schrijfwedstrijd B'veldert
Gerdi Wind
De prijsuitreiking van de poëzie
schrijfwedstrijd My Way voor Buitenveldert vond plaats tijdens het Feestelijk Kunstcafé op woensdagmiddag
14 september in het Huis van de
Wijk. In het café van het Huis van de
Wijk ging de hoofdprijs naar Gerard
Bes voor zijn gedicht ‘Onzes Weegs’,
die hij ontving uit handen van de jury
bestaande uit Pom Wolff (dichter),
Juliette van Nes, (de winnares van de
schrijfwedstrijd van 2021) en Gerdi
Wind (de voorzitter van Kunstgroep
Buitenveldert), die de wedstrijd or-

ganiseerde. Een verdiende tweede
plaats was voor het gedicht ‘Zus’ van
Janny Nobel.
Tijdens het gezellige en goedbezochte kunstcafé werd een swingend
optreden van de allround muzikant
Leo Bouwmeester aan de piano gepresenteerd.
Eveneens deze middag was de opening van de expositie My Way van
leden van Kunstgroep Buitenveldert,
die tot eind september te bekijken is.
De winnende gedichten en de juryrapporten zijn binnenkort te lezen op
www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Winnaar van de schrijfwedstrijd Gerard Bes

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!

Vindt u het een geruststellend idee om
iedere dag op een vast moment even telefonisch contact te hebben? Er is weer
plaats in de TELEFOONCIRKEL OF
-STER. De telefooncirkel heeft als doel
om op verzoek van de cliënt deze iedere
dag in de ochtenduren te bellen en te
informeren of alles in orde is. Voor deze
Telefooncirkel/-ster wordt een halfjaarlijkse vergoeding gevraagd.
Vrijwilliger OBA
Vrijwilliger voor 2 uur per week.
Voorlezen aan mensen met een lichte
verstandelijke beperking.

De Openbare Bibliotheek Amsterdam
(OBA) is er voor iedere Amsterdammer.
Met het project 'Voorlezen voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking' wil de OBA mensen met een
lichte verstandelijke beperking laagdrempelig aan hun taalbegrip en sociale
vaardigheden laten werken. Vind je het
leuk om te werken met onze doelgroep
of heb je daar ervaring mee? Dan komen wij graag in contact met je. Naast
voorlezen kan je ondersteunen bij het
organiseren van de bijeenkomsten en
het (tussentijds) evalueren van de werkwijze en resultaten.
Wij bieden je een prettige werksfeer
met enthousiaste en betrokken medewerkers. Als vrijwilliger ontvang je
een bibliotheekpas zodat je gratis toegang hebt tot onze gehele collectie.
Neem voor meer informatie of je aanmelding contact op met Sonja Taylan
(e-mail s.taylan@oba.nl en telefoon
020-5230900).
Films voor jong én oud
Gedurende de herfstvakantie kunnen
kinderen bij Rialto VU dagelijks terecht
voor de allerleukste kinderfilms. Het
filmtheater op De Boelelaan vertoont
tijdens Verhalen in de Herfst de meest
spannende, grappige en avontuurlijke
kinderfilms. Maar ook een ouder publiek is bij Rialto VU aan het juiste adres.
Bijzondere voorpremières, de mooiste
films, speciale filmvertoningen, meerdere specials: er valt genoeg te beleven.
Zo start in oktober de reeks Science & Fiction, waarbij docenten en onderzoekers
aan de VU een inleiding geven bij hun
keuzefilm. Aan het einde van oktober
vinden er ook vertoningen van het Seret
Film Festival plaats.
Gratis naar de film?
Rialto VU is opzoek naar enthousiaste
vrijwilligers om het theater team te ondersteunen. Leuk extraatje: vrijwilligers
mogen gratis naar de film. Interesse?
Stuur een mail naar ivo@rialtofilm.nl.
Benieuwd naar de speeltijden van de
kinderfilms en het volledige programma? Neem een kijkje op: rialtofilm.nl/

Woensdag
Computer Inloop Café op 5 en 19 oktober
Engelse les

10.00-12.00 uur, vrije inloop. Voor iedereen die hulp wil of vragen heeft

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

over o.a. smartphones, tablets, email, What’s App.

tel. 06-45954667.

Buurtrestaurant op 5 en 19 oktober
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.

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); www.hvdwbuitenveldert.nl
Receptie: 020 - 642 28 25
Programma Coördinator: Wilt u een activiteit opzetten,
neem dan contact op met de Programma Coördinator
Carla Lantinga: c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl
of via 06 - 373 14 069.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 - 23.00 uur.
(Weekend: open bij een geplande activiteit. Zie agenda.)
Zaalverhuur: 020 – 891 52 72; www.hvdwbuitenveldert.nl
Kantoor: voor informatie over activiteiten: 020 - 6 44 99 36

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

Maandag
Fotogroep op 10 oktober
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.
Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 17 oktober
12.00-14.00 uur. Kosten €8,-. Aanmelden kan t/m 13 oktober via
de meldpost van de Algemene Hulpdienst Buitenveldert tussen 9.3012.30 uur op 020- 644 40 44.

Dinsdag
Sjoelen op 11 en 25 oktober
14.30-16.30 uur. Doe mee, opgeven is niet nodig. Thea en Ruud zijn
gastvrouw en -heer en zorgen voor een gezellige middag. Ouderwets
gezellig! Schuif aan voor 3 potjes en zoals altijd een lekkere versnapering. Kosten: € 1,50 per middag incl. versnapering (eerste keer gratis).
Breien
10.00-12.00 uur. Open inloop (in het Café). Info: 020 - 6449936.
Open Atelier van het Nieuwe Lokaal
10.00-12.30 / 13.00-15.30 uur. Info: 06-20 31 79 09,
atelier@hetnieuwelokaal.nl of www.hetnieuwelokaal.nl.
Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA
10.00-13.00 uur. Bel vooraf met: 020-530 12 11 of
www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.
Qi Gong
10.15-11.15 en 11.15-12.15 uur. Kosten: eigen bijdrage 6,50 per
maand, proefles is gratis. Langzame bewegingen, in combinatie
met adem, klank en visualisatie en het bewust sturen van aandacht.
Aanmelden via MBvO: mail aan mbvo_amsterdam@hotmail.com, tel.
020-8861070. Of u meldt zich bij aanvang les bij de docent.
De Gezonde Hap
11.00-13.00 uur. Info: Renee Adelmeijer: 06-12097336 of
r.adelmeijer@actenz.nl.
Inloop 'De Buurvrouw' op dinsdag
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.

Individuele computer-, tablet- en smartphonelessen
9.00-12.00 uur. Aanmelden via het aanmeldformulier bij de receptie

Culturele Uitgaansclub op 5 oktober
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 12 oktober
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.
Open Atelier van het Nieuwe Lokaal
9.30-12.30 uur. Info: 06-20 31 79 09, atelier@hetnieuwelokaal.nl of
www.hetnieuwelokaal.nl.
Gymnastiek 65+
11.00-11.45 uur, 12.30-13.15 / 13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 70
of kijk op www.mbvo-amsterdam.nl.
Inloop 'De Buurvrouw' op woensdag
11.00-15.30 uur. Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners uit
Buitenveldert die van gezelschap houden. Op dinsdag, woensdag
en donderdag kunt u zonder afspraak bij ons langskomen voor een
bakje koffie of thee, om een spelletje te spelen of samen (tegen een
vergoeding) te lunchen . U kan voor een uurtje aanschuiven, maar
ook de hele dag bij ons doorbrengen. Voel je vrij om langs te komen
ongeacht je leeftijd. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea zorgen
voor een fijne sfeer, ondersteuning en informatie. Deelname is gratis.
Bridge
12.30-16.00 uur. Aanmelden voor 11.00 uur per mail:
mauricedmetz@gmail.com of op 06-53265869.

Donderdag
Mindfulness Yoga voor 55+ vrouwen
10.00-11.00 uur. Een milde, zachte vorm van yoga met extra aandacht
voor o.a. gewrichten, bekkenbodemspieren, zenuwstelsel, balans,
ademhaling. De oefeningen ontspannen op een diep niveau.
Info: 06-44079906 of anjatimmerm@gmail.com.

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

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

Inloop ‘De Buurvrouw’
11.00-15.30 uur. Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners uit
Buitenveldert die van gezelschap houden. Op dinsdag, woensdag en
donderdag kunt u zonder afspraak bij ons langskomen voor een bakje
koffie of thee, om een spelletje te spelen of samen (tegen een vergoeding) te lunchen . U kan voor een uurtje aanschuiven, maar ook de hele
dag bij ons doorbrengen. Voel je vrij om langs te komen ongeacht je
leeftijd. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty en Thea zorgen voor een fijne
sfeer, ondersteuning en informatie. Deelname is gratis.
Tekenen/schilderen met Lydia Bakker
13.00-15.30 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.
Gymnastiek 60+
13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 70 of www.mbvo-amsterdam.nl

Mini-Show
Live muziek en gerechtjes

Het Huis van de Wijk organiseert op
vrijdagmiddag 28 oktober een MiniShow van 16.00 – 18.00 uur.
Naast de gezellige sfeer en de culinaire gerechtjes, samengesteld en geserveerd door onze vrijwilligers, brengen
wij ook een aantrekkelijk showprogramma om u, onze gasten de sfeer
van het theater te laten proeven.
Deze keer een zanger die de meesten van u wel kennen, want hij trad al
meerdere keren bij ons op: Wim Karmelk. Hij is niet alleen de zanger die
ons weer meevoert naar de bekende
topsongs van het American Songbook,

maar hij is ook de entertainer die zijn
publiek weet te vermaken. Deze middag wordt hij begeleid door het Cajan
Witmer Trio, met Cajan Witmer piano,
Sven Schuster contrabas en Maarten
Kruijswijk drums.
Wat: Mini-Show met LIVE muziek en
gerechtjes
Wanneer: vrijdag 28 oktober van
16.00 - 18.00 uur; zaal open 15.45 uur.
Kosten: € 8,- p.p. voor muziek en eten
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert
Reserveren/info:
mail@hvdwbuitenveldert.nl of
tel. 020 – 6 44 99 36 / 06-373 14 069

Vrijdag
Lezing over Willem van Oranje op 7 oktober
14.00-16.00 uur in de Stamzaal. Vrije inloop. Lezing van Dhr. Van
de Woude, oud-geschiedenisleraar (ruim 30 jaar) vertelt in zijn lezing
interessante feiten over wie en hoe Willem van Oranje daadwerkelijk
was. Ontdek dit stuk geschiedenis wat u misschien nog niet kende.

Op zondag 16 oktober a.s. organiseert
JAZZ IN DE WIJK weer een optreden
in het Huis van de Wijk Buitenveldert.
Deze keer maken we een uitstapje
naar het Franse Chanson, samen met
zangeres Rebecca Lobry. Zij wordt
muzikaal ondersteund door ‘Professor and Friends’, een combo met Prof.
Cees Hamelink onder leiding van
Jean Louis van Dam.
Rebecca heeft een keuze gemaakt uit
de bekende en beroemde chansons
van onder andere Gilbert Bécaud, Dalida, Charles Aznavour, Jaques Brel,
Edith Piaf, Michel Sardou, Gerard Lenorman en Michel Delpeche. Zij specialiseerde zich aan het conservatorium in Latin Jazz maar haar repertoire

omvat ook salsa, pop en funk, met
inmiddels een enorm repertoire
van Franse, Spaanse en Braziliaanse
songs.
Om voor de juiste sfeer te zorgen,
wordt de grote zaal van het WOCB
weer tot Jazz Club omgetoverd.

Live Café Concert met Peter Marnier op 21 oktober

Het concert begint om 14:30 uur, de
zaal gaat open om 13:45 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 10,00
waarbij u een drankje wordt aangeboden.
Gelet op de grote belangstelling
is tijdig reserveren van tickets gewenst via hhw8@xs4all.nl.
Informatie: Huis van de Wijk
WOCB, tel: 020 – 644 99 36

16.00-18.00 uur. Al jaren draait Peter
Marnier als zanger en dj mee in het
artiestenvak. Met zijn warme stemgeluid en unieke stijl weet hij publiek
van jong en oud telkens weer een geweldig optreden te bieden. Met zijn
uitgebreide Engelstalige en Nederlandse repertoire weet hij moeiteloos
in te spelen op de keuze en wensen
van ieder publiek.

hij publiek van jong en oud telkens weer een geweldig optreden te
bieden. Met zijn uitgebreide Engelstalige en Nederlandse repertoire
weet hij moeiteloos in te spelen op de keuze en wensen van ieder
publiek.
MINI-SHOW met LIVE muziek en gerechtjes op 28 oktober
16.00-18.00 uur. De inmiddels welbekende Wim Karmelk entertaint
ons met bekende topsongs van het American Songbook. Begeleiding
door het Cajan Witmer Trio. De vrijwilligers serveren heerlijke zelfgemaakte gerechtjes. Kosten: € 8,00. Aanmelden: mail@hvdwbuitenveldert.nl of tel. 020 – 6 44 99 36/06-373 14 069. 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.

Live Café Concert met Klaas Fopma en Leah Kline op 7
oktober
16.00-18.00 uur. Klaas Fopma (gitaar/zang) en Leah Kline (zang)
zingen jazzy duetten uit de jaren ’30 - ’50. Van swingers tot gevoelige duetten. Liedjes die bekend werden door o.a. Billie Holiday,
Frank Sinatra, Ella Fitzgerald en Nat King Cole.
Klankschaalsessie op 14 en 28 oktober
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 Peter Marnier op 21 oktober
16.00-18.00 uur. Al jaren draait Peter Marnier als zanger en dj mee
in het artiestenvak. Met zijn warme stemgeluid en unieke stijl weet

Live Café

Jazz in de Wijk

leden v/m 55+ (badminton voor een prima conditie). Aanmelden of
info: erik.neuteboom@gmail.com of 0633795733.

Zaterdag
Het Repair Café Buitenveldert op 9 oktober
13.00-16.00 uur. Voor reparatie, goed advies of drankje aan de bar.
Entree: gratis. Knoop eraf of naadje los? Ook kleine naaiklusjes
kan het Repair Café doen. Info: repaircafebuitenveldert@gmail.com
of Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36.

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

Zondag

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

Marimba- en vioolconcert op 9 oktober

Bridge
12.00-15.30 uur. Aanmelden vóór 10.30 uur per mail: d.c.Ottevangers@
gmail.com: telefoon 06 - 100 64 713.

€7,50, reserveren op 020 644 9936. Een bijzonder concert in Het

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 met een leuke gezellige middag. Onder begeleiding van een pianist. Eénmaal per maand komt
een pianist met saxofoon ons begeleiden. 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. Kosten: € 6,-- per maand. 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

Welkom tussen 11.30 en 11.45 uur, aanvang 12.00 uur. Entree
Huis Van De Wijk. Niet eerder hadden we in de serie zondagochtendconcerten de viool en marimba, een aan de xylofoon verwant
muziekinstrument. Laat u een keer verrassen door deze warme en
levendige combinatie.
Jazz in de Wijk op 16 oktober
Zaal open om 13.45 uur, aanvang concert om 14.30 uur, Franse
chansons door zangeres Rebecca Lobry met muzikale ondersteuning van 'Professor and Friends': combo met Prof. Cees Hamelink
onder leiding van Jean Louis van Dam. In de sfeervolle tot Jazz Club
omgetoverde grote zaal. Toegang € 10,00 inclusief drankje. Tijdig reserveren via hhw8@xs4all.nl. Informatie: Huis van de Wijk WOCB, tel:
020 – 644 99 36. Zie tevens de informatie elders in deze wijkkrant.
gerechtjes. Kosten: € 8,00. Aanmelden: mail@hvdwbuitenveldert.nl
of tel. 020 – 6 44 99 36/06-373 14 069. Zie tevens de informatie
elders in deze wijkkrant.
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In Beeld

Hans Petersson, vrijwilliger bij het 4&5 mei comité
4 & 5 mei comité
Sinds 2015 is Hans lid van het 4 &
5 mei comité in Buitenveldert. Hij
wilde graag de jeugd bij de 4-meiherdenkingen
betrekken
en
schreef scholen in Buitenveldert
erover aan. De Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert is
er zodoende elk jaar bij aanwezig,
vertelt Hans. Ook was hij vóór
verruiming van de herdenking.
Niet alleen van slachtoffers van
de tweede wereldoorlog, maar
ook van militairen die later tijdens
vredesmissies zijn gesneuveld.
Daar heeft hij zich met het comité
voor beijverd. Om sprekers aan te
trekken die erbij betrokken waren,
schreef Hans veteranen aan, van
Unifil in Libanon bijvoorbeeld. Zo
kwam ook een aalmoezenier spreken die in Bosnië diende. Van Timo
Smeehuijzen, die in Uruzgan omgekomen is, kwam Hans toevallig
zijn zus op het spoor. Zij en haar
moeder hebben bij een herdenking uit Timo’s dagboek voorgedragen.

Margot Taal

Eigen buurtje
Toen zijn bejaarde vader er kwam
wonen, werd Hans mede-oprichter
van de Stichting Vrienden van het
Sarphatihuis. Als vrijwilliger was hij
ook actief bij Stichting De Regenboog
in de schuldhulpverlening en als
maatje voor eenzame mensen. Vanaf
2008 woont hij in Buitenveldert. In
zijn eigen wooncomplex richtte hij
toen een bewonerscommissie op,
die hij nu voornamelijk zelf vertegenwoordigt. De huurdersvereniging
was niets voor Hans. Die richtte zich
vooral op de organisatie, terwijl Hans
zich liever voor de bewoners inzet,
hun veiligheid of reparatie van een
kapot raam en het schoonhouden van
hun omgeving. Wat hij geregeld doet.

foto: Margot Taal

De liefde voor de medemens kreeg
Hans Petersson van huis uit mee.
Het motto daar luidde: we hebben eerbied voor ieders eerlijke
overtuiging, ook wanneer die niet
de onze is. Alle mensen zijn gelijk.
“Die maatschappijvisie heb ik nog
steeds,”zegt Hans. Een goede basis
voor allerhande vrijwilligerswerk.

Gezelschap
Veel tijd per week gaat op aan het
begeleiden van ouderen voor wie

Hans via-via wordt gevraagd. De
een rijdt hij in haar rolstoel elke
week naar bestemmingen als de
roeibaan van het Amsterdamse
Bos, Akzo Nobel voor een tentoonstelling, de Thomaskerk voor een
concert, het Vondelpark en met de
WMO-bus naar het Tropenmuseum. Met de ander gaat hij ook per
WMO-bus wekelijks samen boodschappen doen. Dan komen ze
hun huis tenminste uit, zegt Hans.
Allemaal mensen
Hans Petersson is een familieman.
In ons gesprek komen telkens zijn
kinderen en kleinkinderen ter sprake en wat hij ze aan wellevendheid
mee zou willen geven. ‘Lenen kost
geld’ bijvoorbeeld en dat ze niet
aan roken of aan drinken moeten
beginnen. Zijn kleinkinderen krijgen een bedrag als ze het voor hun
achttiende niet doen. Hij nam ze
mee naar Auschwitz, om het daar
met eigen ogen te zien.“Want als ik
er niet meer ben,” zegt Hans, “wil
ik wel graag dat ze zich verzetten
tegen dat soort dingen. En meer in
het algemeen tegen elke wegzetting in de maatschappij. We zijn allemaal mensen, hè?”

Op stap met de Mokum bus! De Groengrijsbus
Donderdag 13 oktober
DAGJE DELFT
Winkelen, musea bezoeken en naar
de markt
In samenwerking met Huis van de
Wijk Buitenveldert

Op 20 oktober a.s. gaan we met de
Mokum bus naar de Pannenkoekenboot die vertrekt vanuit Amsterdam Noord.
Hoe ziet de dag eruit?
We verzamelen om 10.45 uur in het
café van het Huis van de Wijk Buitenveldert. We zetten de koffie en thee
klaar. Rond 11.30 uur vertrekken we
met de Mokum bus naar AmsterdamNoord. Om 12.30 uur gaan we aan
boord. De Pannenkoekenboot vaart
75 minuten over de mooie Amsterdamse rivier ’t IJ. Op de boot kunt
u zoveel pannenkoeken nemen als
u wilt. De keuze is een pannenkoek
naturel, met spek of appel. Daarnaast
hebben ze vele soorten beleg die u
nog extra op uw pannenkoek kunt
doen. Na de boottocht zullen wij rond
14.00 uur in de bus stappen om huiswaarts te gaan.
Wat: Met de Mokum bus naar de
Pannenkoekenboot om te varen en
te eten
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert

Wanneer: donderdag 20 oktober. Ontvangst 10.45 uur; vertrek met bus 11.30 uur
Kosten: € 2,50 voor bus en € 14,-- op eigen kosten voor de pannenkoekenboot
Reserveren: mail@hvdwbuitenveldert.
nl of 020 – 6 44 99 36
Heeft u vervoer nodig naar het Huis
van de Wijk? Geeft u dat dan aan bij
uw aanmelding.

Delft is wereldberoemd vanwege het
Delfts blauw aardwerk en ‘Het meisje
met de parel’ van Johannes Vermeer.
Het is een heerlijke stad om te winkelen en een dosis cultuur op te snuiven.
We gaan dit keer op een donderdag,
want dan is er is er aan de voet van het
stadhuis een grote warenmarkt met wel
150 kramen. Een paar honderd meter verderop vind je de bloemenmarkt.
Geldig: Donderdag 13 oktober
Prijs: € 12,50 vanaf minimaal 40 deelnemers, € 15 vanaf minimaal 35 deelnemers.

Opstapplaatsen: Huis van de Wijk, A.J.
Ernststraat 112 en Station RAI
Voor informatie: https://groengrijs.com/
tochten-in-de-planning/
Geen internet? Neem contact op met
ons via de voicemail van 06-45729511.

A.J. Ernststraat 731

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

Tel: 020 - 644 10 61

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

