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Schiphol: krimp in plaats van groei

COLUMN
Kunstobjecten

Hans Wamsteeker

Voor kunst hoef je niet naar een museum

Schiphol moet vanaf november
2030, in de komende vijf jaar, de
vluchtbewegingen met 12 procent
krimpen. De krimp is volgens het
kabinet onvermijdelijk omdat de
luchthaven haar geluidsgrenzen
overschrijdt en haar stikstofhuishouding niet op orde heeft.

of theater, kunst staat op straat.
Kroonenberg Groep, eigenaar van Gelderlandplein, heeft samen met galerie
Reflex Amsterdam een collectie van internationale kunstenaars samengesteld
en het werk op het winkelplein neergezet.
De beelden zijn modern en humoristisch.

Overlast
Ondanks de coronacrisis overschrijdt
Schiphol nog altijd de geluidsgrenzen. In 2021 was er te veel herrie
rond de Buitenveldertbaan ondanks
de 46 procent minder vluchten vergeleken met 2019. De Buitenveldertbaan werd recent zeer intensief
gebruikt omdat de Aalsmeerbaan in
onderhoud was. Vooral het starten
zorgde voor bewoners van Buitenveldert voor veel overlast. De luchtvaartinspectie (ILT) spreekt Schiphol
op de overlast aan maar kan niets
anders doen want de grenzen van de
overlast zijn door eindeloos talmen
van de rijksoverheid niet in een wet
vastgelegd. Bij overschrijdingen kan
ongestraft worden gevlogen.
De Staat komt voor de rechter
Omwonenden van Schiphol zijn dit
eindeloos talmen zat en stappen naar
de rechter. De Stichting Recht op
bescherming tegen Vliegtuigherrie
(RBV) stelt dat de Staat onrechtmatig
handelt door niet op te treden tegen
het vliegtuiglawaai en de uitstoot van
kankerverwekkende stoffen. De Staat
is verblind door de wens van Schiphol
een grote hub functie te hebben. Na
de zomer komt de zaak voor.
Schiphol: nuttige hub functie
De Werkgroep Toekomst Luchtvaart
(WTL) beschikt over een analyse van
het hub-model (een hub is een vliegveld met overstap-verbindingen) van
Schiphol. De hub functie van Schiphol kan worden gesplitst in een voor
ons land nuttig deel, ruim 50% van

Zo is er een winkelwagen vol met spullen maar ook een digitaal meisje dat al
jaren onvermoeibaar het winkelcentrum
inloopt. Mijn favoriet is Gathering vanwege de enorme bulk rommel om bovenlichaam en hoofd. Onder al die troep steken
nog net een stuk jas en een paar benen
uit. Het zou een link kunnen zijn naar alles wat wij verzamelen en waaronder we
soms bezwijken,
De kunstobjecten in het winkelcentrum
hebben allen wel iets dat je kunt betrekken
op het dagelijks leven: een chaneltas gevuld met parfum en een paar colaflessen
bijvoorbeeld of een ingedeukte voetbal.
de bestemmingen, en een overbodig
deel. De vraag is waarom Schiphol de
nummer 2 hub luchthaven van de wereld moet zijn. De nuttige hub functie
vraagt om een netwerk van 170-210
bestemmingen. Het daarvoor benodigde luchtverkeer kan worden gerealiseerd met een plafond van 350.000
vluchten op Schiphol. Treinvervoer
vervangt bovendien 50.000 vluchten
naar bestemmingen op afstanden
korter dan 500 km. De beperking van
het luchtverkeer zorgt voor een forse
vermindering van alle negatieve effecten van luchtvaart op mens, natuur
en klimaat. 30 Tot zelfs 50 procent reductie is haalbaar zonder langdurige
schade aan de economie.
Krimp met 12%
Voor het eerst gaat een kabinet de

luchtvaart beperken. De steun voor
de groeiplannen van Schiphol en
de KLM is voorbij. Vanaf november
2023 mag Schiphol maximaal 440.000
vluchten per jaar afhandelen. Het kabinet kan niet anders. Twee juridische
dossiers rond de problemen stikstof
en geluidshinder dwingen tot actie.
Als de agrarische sector door de stikstofuitstoot moet inkrimpen moet de
luchtvaart ook inleveren. Het doel is
50% minder stikstofuitstoot in 2030 in
Nederland. Als Schiphol zijn stikstofhuishouding niet regelt, kan het geen
nieuwe natuurvergunning krijgen. En
die is verplicht.
Het tweede probleem is de geluidshinder. Een verplicht luchthavenverkeersbesluit (LVB) bepaalt hoe een
vliegveld mag worden gebruikt. Voor
dit besluit kijkt de overheid naar de-

zelfde aspecten als voor de natuurvergunning. Ook op dat punt laat de
rijksoverheid het al vele jaren afweten. Er werd aan gewerkt en ondertussen werd de overlast door het rijk
gedoogd. ‘Anticiperend handhaven’
noemde de vorige minister (Cora van
Nieuwenhuizen, VVD) dat. In diverse
rechtszaken heeft de rechter dit gedogen toegestaan omdat men er van
uitging dat er een nieuw LVB aan zat
te komen. Maar het gevaar bestaat
dat hier een einde aankomt. De RVB
heeft immers namens omwonenden
van Schiphol de Staat aangeklaagd.
Wordt die zaak gewonnen dan moet
Schiphol leven met de oude LVB en
dan is het maximum aantal vluchten
420.000 á 450.000. Het kabinet heeft
lees verder op pagina 2

Twee hoofdloze lijven tonen grote ongehoorzaamheid zegt het bordje aan hun
voeten. Maar waar doen die lijven u aan
denken? Een ander hoofdloos beeldhouwwerk staat met zijn achterwerk naar de
wijk gekeerd. Sumoringer staat op het
bordje, een verwijzing naar de Sumoworstelaars? Is dat ook waar u aan denkt als
u naar het beeld kijkt?
Het leuke van kunst van welke vorm dan
ook is dat je de betekenis van het afgebeelde zelf kunt invullen. Of je het nu mooi of
lelijk vindt, het loont erbij stil te staan, er
omheen te lopen en te bedenken wat het
met je doet .
Als het goed is heeft de kunstenaar een
stukje van zijn of haar ziel in het werk
gelegd. Dat stukje reflecteert in de omgeving. Als je dan, na observatie, opkijkt
krijgt alles even glans: de winkels, de

Prijsuitreiking Schrijfwedstrijd

Wie schreef dit jaar het mooiste gedicht met thema
My Way en wint de boekenbon?
Het winnende gedicht zal worden voorgelezen door
de prijswinnaar en later worden gepubliceerd op de
website van de kunstenaarsvereniging.

hebben dit effect maar er is er voor u vast
wel een bij. Blijf kijken.
Juliette

Tijdens het kunstcafé is er een muzikaal optreden,
dat voor nu nog even een verrassing is.
In de gangen en in de etalages aan de straatkant
van het gebouw exposeert Kunstgroep Buitenveldert de tentoonstelling My Way met werk in diverse technieken vanaf 6 september tot eind september a.s.
Voor meer informatie:
www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Schilderij: Marion Rijnders

Op woensdagmiddag 14 september a.s. zal vanaf 14 uur tijdens het Feestelijk Kunstcafé in het
Huis van de Wijk de prijsuitreiking van de jaarlijks door Kunstgroep Buitenveldert uitgeschreven schrijfwedstrijd plaatsvinden.

etalages en de mensen. Niet alle werken

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

Ingezonden berichten

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/

Reactie op 'Graffiti op de Van Nijenrodeweg' van Robert van Meerendonk in de Wijkkrant van mei:
De heer Van Meerendonk klaagt terecht over de lelijke graffiti het elektriciteitshuisje op de Van Nijenrodeweg
(Wijkkrant mei). Het is heel typisch
dat hij daarbij vastloopt in de bureaucratische molen van zowel gemeente,
Waternet, Ziggo als Liander. Als het
graffiti zou zijn op het hoofdkantoor
van deze organisaties, dan zou het
binnen een dag verwijderd zijn. Ik ben
van plan in de stadsdeelcommissie
Amsterdam-Zuid een voorstel te doen
om zogenaamd Anti-plak-en-kladbeleid in te voeren. Dit bestond tot een
paar jaar geleden in het Wallengebied.
Bij een bekladding op een winkel, woning of horecagelegenheid werd de eigenaar door het stadsdeel verplicht dit
te verwijderen. De eerste reiniging was
op kosten van de gemeente en daarna
kregen ondernemers en bewoners
een betaalbaar tarief van de gemeente
voor de verplichte verwijdering. Graffiti maakt een straat lelijker en trekt
meer bekladding en vervuiling aan.
Bedrijven moeten worden verplicht
hun gebouwen schoon te houden en
het stadsdeel mag daarbij helpen.

Uitgave van het Huis van de Wijk
Buitenveldert
Redactie Gerdi Wind;
Ferry Wienneke; Margot Taal;
Hans Wamsteeker (eindredacteur);
Ronald Edens (opmaak);
Fotografie Amir Bar
Vormgeving en opmaak
Studio Edens
Redactieadres
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP
Amsterdam. Tel. 020-644 99 36
Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV/
Rodi Rotatiedruk
Bezorging Fietsbrigade VOF
Oplage 17.000 stuks, verspreiding
huis aan huis in Buitenveldert/Zuidas
en Prinses Irenebuurt
Mail Wijkkrantredactie@gmail.com
Web www.hvdwbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op
dinsdag 27 september 2022.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag
9 september voor 17.00 uur.

Jurriaan Limburg
Lid Stadsdeelcommissie Zuid namens het
CDA

Wijkkrant mei Gelderlandpleinlijn
column Juliette
Ik heb een opmerking over het artikel
van Julia, dat is onjuist met name dat
de Kroonenberg de initiatiefnemer is,
dat echt niet zo. Er waren drie bewoners die het initiatief hebben genomen
en wel Joke van Klaveren, Jan Pieterse
en Jerry Straub. Uiteindelijk hebben

wij ook de Kroonenberg groep kunnen interesseren en het stadsdeel. De
drie initiatiefnemers hebben ook het
GVB hierin betrokken, waardoor het
uiteindelijk gelukt is. Bovenstaande is
het juiste verhaal.
Jan Pieterse

Nijlganzen
Ik lees met verontwaardiging de column van Juliette. Het zijn vooral de
meeuwen die overal, ook op zitplekken, hun uitwerpselen achter laten en
vaak agressief zijn!! De Nijlganzen laten zich prima benaderen voor foto's
etc, zelfs met jonkies. Als ze er geen
zin in hebben lopen ze gewoon weg.
Ben niet vegetarisch, maar om nog
even een braadtip er bij te geven, maakt
me echt boos. Wil ze soms ook de ooievaars afmaken voor de grill... die eten
jonge eendjes op. Oh nee, die eenden
wil ze vast ook Peking Duck van maken. Vind net deze foto, zelfs met m'n
hond erbij blijven ze rustig staan!
Nicole Lissaur

Wilde planten om zeep
Is het louter onnadenkendheid of
berust dit op bewust beleid: ik heb
het oog op het maaien van een berm
van oogstrelende bloemen aan de AJ
Ernststraat tussen Europaboulevard
en Beethovenstraat. Prachtige klaprozen in rode schakering, gemengd met
o.m. geel kregen maar een paar dagen
tijd om te schitteren; reeds begin juni
ging de seis erover. Hoe anders in
Amstelveen waar de bermen aan de
Beneluxbaan weken achtereen een
lust voor het oog zijn. Waarom boort
Amsterdam Zuid uitbundige bloei zo
snel en radicaal de grond in? Ook aan
insecten heeft men geen boodschap?
Ontbreekt in de gemeentelijke organisatie een baas (wethouder groen??)
die dergelijk prematuur optreden
voortaan weet te verhinderen? (verleden jaar gebeurde m.i. hetzelfde)

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

Janine Fluyt
OBA Adviseur (a.i.) corporate communicatie, persvoorlichting, woordvoering en
public affairs.

Onderstaande ingezonden brief is door
de redactie ingekort met behoud van de
essentie.
Korf voor bladeren en takken
In de Wijkkrant van juni staat een ingezonden bericht van Bert Koppen,
die zich beklaagt over de korf voor
bladeren en takken op de stoep bij het
speeltuintje aan Imstenrade, dat door
de gemeente is neergezet. Er staat een
foto bij waarvan de onbevangen lezer denkt "het ziet er toch netjes uit".
Ik vind het ook een goede oplossing
voor die plek waar je dinsdag na negen uur grof vuil kan neerzetten zodat
het woensdagmorgen opgehaald kan
worden. De buurt ziet er doorgaans
netjes uit. Bert is het daar helemaal
niet mee eens. Volgens hem is het een
smeerboel en de korf belemmert het
zicht van aankomend verkeer (?) De
korf is geadopteerd door twee mensen en die houden ook toezicht. Het
lijkt Bert normaal dat de buurt er over
ingelicht wordt. Als je voor dit soort
trivialiteiten de buurt moet inlichten
met een bewonersbrief dan loopt het
gemeenteapparaat vast. en het kost
ook heel veel papier en arbeidsloon.
Volgens Bert is rondom de vuilnisbakken (containers voor glas, papier en
restafval) vaak een rommeltje. Vergeleken met andere buurten ziet het er
nog altijd keurig uit. Volgens Bert blijft
er nog troep over nadat de bladeren
er uit worden gehaald. Dat is nogal
overdreven en beledigend voor de
vrijwilligers die toezicht houden. Hij
eist dat de korf op korte termijn dan
ook wordt verplaatst wordt. Wat een
intolerantie.

Huisartsenpraktijk VU

UHP Universitaire Huisartsenpraktijk
van het VU medisch centrum (Amsterdam UMC)
Ongeveer óp de Zuidas, aan de
De Boelelaan 1117, zit al jaren de
UHP, dat is de Universitaire Huisartsenpraktijk van het VU medisch centrum (Amsterdam UMC).
Wij zijn een gewone huisartsenpraktijk met als bijzonderheid, juist omdat
we een onderdeel zijn van Amsterdam
UMC, dat er bij ons wetenschappelijk
onderzoek gedaan wordt naar het vak
van huisarts en goede huisartsenzorg.
Wij hebben (mede daardoor) veel expertise in huis.
Wij zijn open voor nieuwe patiënten
die wonen in Buitenveldert en directe
omgeving (postcodes 1075 1076 1077
1081 1082 1083) en voor studenten en
medewerkers van de VU.
In onze praktijk werken acht artsen,
twee praktijkondersteuners GGZ
en twee praktijkondersteuners voor
chronische aandoeningen.
Alle informatie is terug te vinden op
onze website
https://www.vumc.nl/zorg/expertisecentra-en-specialismen/universitairehuisartsenpraktijk-uhp-1.htm
Ook hebben wij een Facebook-pagina
met telkens nieuwe informatie.
https://m.facebook.com/people/
Universitaire-huisartsenpraktijk-Amsterdam-UMC-locatieVUmc/100075833536514/
Telefoonnummer praktijk (ma t/m vrij
08.00 - 16.00 uur): 020 - 4441400.

Harry Rijpkema

Schiphol

Fokko Faber
vervolg van pagina 1

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.

Oba Next Zuidas in juni nummer
2022
In dit bericht maken jullie melding
van de laatste stand van zaken Oba
Next: uitvoeringskrediet en daarmee
is de komst van Oba Next definitief.
Echter heeft het nieuwe college eind
mei 2022 besloten om Oba Next van
de Zuidas naar Zuidoost te verplaatsen. Zou het mogelijk zijn om te rectificeren de volgende keer. Met een
verwijzing naar het nieuwe collegeakkoord? Kijk uit naar uw reactie.

september 2022

dit nu vastgelegd op 440.000 vluchten
per jaar. Minister Harbers heeft gezegd dat Schiphol moet stoppen de
‘prijsvechter van de Europese luchtvaart’ te willen zijn.
Onduidelijk is welke gevolgen dit
heeft voor de luchtvaartmaatschappijen. Voor de KLM, dat ongeveer 50%
van de vluchten op Schiphol voor zijn
rekening neemt, zal het een harde
dobber worden. De maatschappij zal
zich niet gewonnen geven. Maar voor
de presentatie van de kwartaalcijfers
van Air France-KLM in Parijs nam de
nieuwe directeur van KLM, Marjan
Rinkel, de trein.

classickoor
Het GRAND STAND Classickoor heeft weer
plaats voor nieuwe leden. Ons repertoire
bestaat uit licht klassieke meerstemmige
koorwerken. Op 06 september 2022 beginnen
we het nieuwe seizoen met repetities voor het
jaarlijks Kerstconcert in de Engelse Kerk in
Amsterdam.
Kom ook proef zingen! De eerste repetitie is
gratis. Alle stemsoorten zijn welkom.
Bladmuziek kunnen lezen is prettig, maar geen
vereiste. Voor een evenwichtige samenstelling
van de koorklank kan een stemtest worden
afgenomen.
Repetities zijn 1x in de 14 dagen op dinsdagavond
van 20:00 - 22:00u in het Wijkopbouwcentrum
Buitenveldert (WOCB), A.J. Ernststraat 112.
Contributie: €275,- voor het hele seizoen
(september 2022 - juni 2023). Meld je aan
via www.stichtinggrandstand.nl of bel met
Adriaen van der Veen (06 - 222 478 38).
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OBA NEXT in Zuidas gaat niet door! Vier mee!

Amstelpark 50 jaar!

Hans Wamsteeker

Samen met de wetenschappelijke bibliotheek van de VU op één locatie en
24 uur per dag, zeven dagen per week
geopend. Niemand twijfelt aan het
nut van het investeren in een kenniscentrum in een ander stadsdeel maar
de verplaatsing van de beoogde OBA
NEXT naar Zuidoost is geen goed
idee. Als je in Zuidas duizenden woningen bouwt en er in de toekomst
200.000 passagiers en internationale
treinen op het station komen en er
duizenden studenten in de buurt zijn
moet je iets uitdagends bouwen. Bij de
hele transformatie van Zuidas hoort
zo’n betekenisvolle OBA. Daar was
in februari 2021 ook de Gemeenteraad van overtuigd. De aanbesteding
was inmiddels in volle gang. Er waren
prachtige ontwerpen in aantocht. Al
3,5 miljoen euro aan voorbereidingskosten zijn besteed. Bovendien is dit,

Foto: Hans Wamsteeker

OBA NEXT in Zuidas had een
‘internationaal kenniscentrum en
innovatieprogramma voor informatie-wijsheid’ moeten worden.

Braakliggende ‘taartpunt’ in het Kenniskwartier, bij de VU, waar OBA NEXT zou komen

met deze kennis-omgeving verweven
concept, niet te verplaatsen. Dat gaat
niet werken.
Financiering
In een omgeving als Zuidas is er ook
de synergie met de zakelijke wereld
en kantoren. Die zouden deze Oba
mede financieren. Voor de vestiging
in Zuidoost zal er straks, ondanks
de lagere grondprijs, een smak geld

Wooninformatiemarkt
voor ouderen
Bent u 55 jaar of ouder, en wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen, eventueel in een kleinere woning of op de begane grond?

Kom dan op dinsdag 13 september naar de Oranjekerk
•
•
•
•

Dinsdag 13 september
15.30 – 18.30 uur
Oranjekerk, ingang Tweede Van der Helststraat 1 -3
Toegang gratis

Op deze informatiemarkt kunt u zich informeren over alle mogelijkheden
om zelfstandig te blijven wonen in Amsterdam.

op tafel moeten komen. Dat geld zit
niet in de gemeentebegroting. De
stad moet bezuinigen. Bovendien
ligt de ambitie van stadsdeel Zuidoost vooral in het Bijlmerparktheater
en andere projecten. Komt dat niet
in de verdrukking door zo’n geldopzuigend OBA NEXT complex? Het
besluit, dat het gemeentebestuur op
25 mei 2022 in het coalitieakkoord
presenteerde, is een onzalig besluit!

Na een seizoen van wekelijkse en
maandelijkse mooie activiteiten, is
het nu tijd voor een groot parkfeest
ter ere van het 50-jarig bestaan van
dit oude Floriade-terrein, en wel op
zondag 4 september a.s., tegelijk
met het jaarlijkse weekend van
Fête de la Nature.

Vrijwilligers gezocht
Kunstgroep Buitenveldert
Vrijwilligers gezocht voor de bestuursfuncties voorzitter en secretaris voor Kunstgroep Buitenveldert.

Voor informatie mailt u naar:
kv.kunstgroepbuitenveldert@gmail.com

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

Wat te doen op dit grootste kleinschalige en meest kneuterig parkfeest van Amsterdam?
Volg de Bonsai-snoei-demonstratie,
doe mee met de Natuurschilderworkshop, speel een potje schaak bij
de lokale Schaakvereniging EsPion,
schuif aan bij de kindervoorstellingen van Roos en Leesspin, bewonder
de mooie exposities in het Glazen
Huis, doe de Bomenwandeling met
de Natuurgids, dans midden in het
groen op de mooie deuntjes van de
latin big band Los Lamalos, of doe
even niets in de Stilte Tuin met Frank
bij de Meditatietuin.
Je kunt ook even kuieren over de uitgebreide informatiemarkt van allerlei
vrijwilligers-, kunst- en groene initiatieven, heerlijk eten van keukens uit
de buurt of kom even Vriend worden
bij de kraam van de Vereniging Vrienden van het Amstelpark.
Met dank aan: Buurtbewoners, Vrienden van het Amstelpark, De Meditatietuin, Zone2Source, Dichtbij in het
Park-concerten, Natuur&Milieuteam
Zuid, IVN Amsterdam, Vrienden van
het Beatrixpark en alle deelnemende
organisaties en bedrijven!

Kunstgroep Buitenveldert is een in
Buitenveldert opgerichte vereniging
voor kunstenaars. De groep is op
zoek naar nieuwe bestuursleden, die
niet per se zelf kunstenaar zijn of in
Buitenveldert hoeven te wonen. Wel
wordt affiniteit met kunst gevraagd.
De vereniging is niet alleen actief op
het gebied van exposities in en buiten
Amsterdam, maar organiseert ook activiteiten zoals kunstcafés in het Huis
van de Wijk, de jaarlijkse schrijfwedstrijd en activiteiten voor haar leden.
Kom deze gezellige groep versterken
en maak leuke dingen mee.
Zie ook onze website: www.kunstgroepbuitenveldert.nl of volg ons op
Facebook.

Van 11.00 tot 17.00 uur is op zes verschillende locaties in het park wat te
doen, te zien en te beleven. Voor druktemakers en rustzoekers, voor jong en
oud, voor makers en mee-makers.

Dit gratis evenement kan plaatsvinden door de steun van: Postcodeloterij
Buurtfonds, Stadsdeel Zuid Amsterdam, Fonds voor Zuid en het Prins
Bernhard Cultuurfonds.
Check www.amstelpark50jaar.nl voor
het volledige programma, locaties en
up-to-date informatie.
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Niet alles lukt op Zuidas
Soms gaan dingen anders dan gepland. En dat is niet altijd te voorzien.
In de juni-editie van de Wijkkrant
stond een verhaal over de OBA.next
en de aankondiging van een door het
Bewonersplatform Zuidas georganiseerde thema-avond op 9 juni. In
ons bijna 25-jarig bestaan is het nog
niet eerder gebeurd dat op het laatste moment een thema-avond moest
worden afgelast. En het was deze keer
niet door ziekte van de sprekers of een
coronaprobleem, maar we werden
vlak voor de geplande bijeenkomst
overvallen door het coalitieakkoord
van de Gemeente Amsterdam. Daarin
blijkt te staan dat OBA.next niet kan
doorgaan op de geplande locatie op
Zuidas met als argument dat dit te
veel luxe was op de duurste grond
van Amsterdam. Een schrale troost is
wel dat er een vestiging van OBA.next
komt in Amsterdam-Zuidoost. Dat
gunnen we de bewoners daar natuurlijk van harte. En waarschijnlijk kunnen de al getroffen voorbereidingen

ook nog van nut zijn op een andere
locatie. Gelukkig konden we de deelnemers aan de thema-avond die zich
hadden aangemeld nog tijdig afzeggen. En nu maar afwachten wat er met
de grond naast The Pulse en Stepping
Stone gaat gebeuren.
Iets minder opvallend is de noodzakelijke aanpassing van de verbouwing
van het WTC aan de veranderde omstandigheden. Het nieuwe gebouw
van het WTC: Tower Ten is praktisch
klaar, maar de oudere torens A, B en
C zullen de komend jaren worden
aangepakt. Het plan is de huidige toren A te slopen en daar een nieuwe
toren neer te zetten die beter voldoet

de Algemene Hulpdienst Buitenveldert
nodigt u uit voor de 7e:

LIEVER LANGER THUISBEURS
8 SEPTEMBER 2022

aan de duurzaamheidseisen. Toren
A is de toren die bij binnenkomst
vanaf het Zuidplein het meest rechts
ligt. Het zou wel goed zijn als de levensduur van de Zuidastorens langer
zou kunnen worden dan de nu kennelijk gebruikelijke 40 jaar. Er zijn
ook plannen voor de begane grond,
waarbij ruimte beschikbaar is voor
maatschappelijke
voorzieningen.
Dat kan een huisartsenpraktijk of
een gezondheidscentrum zijn, maar
bij voorbeeld ook een zaal(tje) voor
buurtconcerten of exposities. Daarover wordt nog intensief nagedacht
en kunnen ook bewoners ideeën
aandragen.
De nieuwbouw van toren A moet
klaar zijn voordat de werkzaamheden aan het Zuidasdok kunnen
starten. De bouw wordt nu voorzien
van 2024 tot 2027. Maar over het
DOK is nog steeds geen beslissing
door de Rijksoverheid genomen.
Natuurlijk moet er een fors bedrag
van het Rijk beschikbaar komen,
maar dat wordt niet minder door
uitstel van een besluit. Eerder meer
door stijging van de bouwkosten en
het bouwmateriaal.

WAAR? Let op! Nu in
een andere locatie:
Joods Cultureel
Centrum

Van der Boechorststraat 26
1081 BT Amsterdam

Donderdag 8 september
14.00 tot 16.00 uur
deelnemende organisaties o.a.

Een gezellige beurs/markt
met gratis hapje en drankje, waar de wijkbewoners
informatie kunnen vergaren bij diverse leveranciers
en organisaties die het de bewoner makkelijker
kunnen maken om zo lang mogelijk zelfstandig, of
met een beetje hulp, thuis te blijven wonen.
Voor informatie:
ALGEMENE HULPDIENST BUITENVELDERT
020-6447113
Email: coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl
www.hulpdienstbuitenveldert.nl

Amstelring ledenservice,
kapper en pedicure aan huis
Bartimeus, oogzorg
Belklus
Buurtteam Zuid
Clientbelang
Dance Connect
Dorine Klautz (financiële
ondersteuning en
levenstestament)
Dynamo / Sportfonds
Ergotherapie Hartel
Fysio Gelderlandplein
GGD, valpreventie
Herfstzorg
Home Instead
Joods Maatschappelijk Werk
Mantelaar
OBA Bibliotheek
Politie Wijkagent
Sociaal loket / Veilig Thuis
Stichting Ambulancewens
Vahlkamp, alarmering
VCA vrijwilligerscentrale
Vegro zorgwinkel
/seniorentelefoon
WOCB
BEREIKBAARHEID:
*Bus 62 halte VUmc
*461 Gelderlandpleinlijn
halte A.J. Ernststraat hoek
Buitenveldertselaan
*463 Gelderlandpleinlijn
halte Egelenburg

Wat wel gelukt is, zijn de werkzaamheden voor de Brittenpassage. Daarvoor waren de apparatuur en de mensen al 2 jaar geleden gepland, net als
de afsluiting van de A10 Zuid richting
Utrecht. Volgend jaar is er met Hemelvaartsdag weer een afsluiting om nog
een dakdeel op zijn plaats te leggen.
Het iedere keer afgraven van de A10,

het opzij leggen van de rails, palen in
de grond boren en vullen met beton
en dan weer zorgen dat aan het einde
van de afsluiting alles weer rijdt alsof
er niets gebeurd is, dwingt wel bewondering af. We blijven de ontwikkelingen natuurlijk volgen en hopen
dat er een einde komt aan de besluiteloosheid van de regering.

Knooppunt de Nieuwe Meer
Ferry Wienneke
De ontknoping van knooppunt de
Nieuwe Meer
Wie op de A10 uit het Noorden komend voorsorteert richting Zuidas
moet met relatief hoge snelheid op
korte afstand voorsorteren. De weg
zal worden verbreed en zo worden
ingericht dat die manoeuvre veiliger
wordt. Onder het maaiveld van het
viaduct ligt naast buizen voor drinkwater en riolering een enorme hoeveelheid glasvezelkabels van 16 Tech
bedrijven plus Rijkswaterstaat. De
kabels van de laatste worden gebruikt
voor de verkeerssystemen op de A10.
Alle kabels worden vervangen om de
capaciteit te verhogen, een klus van 8
jaar, maak er maar 10 van. De projectleiding verwacht dat financieringsaanvragen in de herfst door de rijksoverheid zullen worden goedgekeurd.
Een gesprek gehad met een woordvoerder van KPN over 5G; ze beschouwde het als een onvermijdelijke
ontwikkeling omdat het dataverkeer
blijft toenemen. Het systeem is operationeel in 2027 of 2028, maar hoe het
er dan uit ziet kon ze niet voorspellen.
Leidingen worden bij voorkeur in ringen gelegd, waardoor bij storing via
een andere weg weer verbinding kan
worden gemaakt.

foto: Ferry Wienneke

Cisca Griffioen

Het lichtsignaal kaatst aan de binnenkant van de kabel heen en weer,
de efficiency van deze golfbeweging
bepaalt de diameter. De capaciteit van
een kabel wordt ook begrensd door de
toegestane reparatietijd zoals vermeld
in het Service Level Agreement (SLA).
Daardoor ontstaan bundels van kabels. Ooit had elk Tech Bedrijf een
eigen kabelkleur, maar tegenwoordig
hangt aan elke kabel een label. Het
lassen van kabels gebeurt machinaal.
De espresso van de mobiele Barista
smaakte uitstekend.

in Buitenveldert & Zuidas
het Stadswandelpark te Eindhoven
staat een beeld dat er qua vorm erg
op lijkt (Geen titel, geplaatst 1989, beton, hardsteen, dolomiet), maar veel
strakker van vorm is en donkerder
van kleur.

Gerdi Wind

Meditatief
Het abstracte werk Stilte 2 (geplaatst

foto: Gerdi Wind

Stilte, Henk Oddens
Het is deze zomermaanden weer
heerlijk vertoeven in het Amstelpark.
Zelfs op de allerheetste dagen is er
nog verkoeling te vinden op de bankjes onder de bomen. Er zijn enkele
druk bezochte evenementen geweest,
maar ik vind vooral de rust in het park
de grootste aantrekkingskracht. Tot
oktober staan er enkele kunstwerken
opgesteld ter ere van het 50-jarig jubileum van het park, zij vragen om beklommen en gedraaid te worden of als
uitkijkpost voor nieuwe perspectieven
te zorgen (zie de informatiekrant bij
o.a. het Glazen Huis). Een geheel ander kunstwerk dat verstild langs het
pad staat en vaak onopgemerkt voorbij wordt gelopen, is het beeld van
grove kalksteen “Stilte 2”. Het is voor
een deel overgroeid door een struik
en staat zodoende niet op de meest
ideale wijze tentoongesteld. Het in
de loop der tijd wat grauw geworden
beeld ziet er in eerste instantie achter
het gebladerte niet spectaculair uit,
maar ik nodig u uit om even op het
bankje ernaast te gaan zitten en de
tijd nemen op het even op u in te laten werken.

Stilte 2, Henk Oddens

in 1973) bestaat uit twee staande en
een liggend gedeelte en is op zo’n
manier bewerkt dat je de haksporen
van de beeldhouwer nog kan zien.
Dat geeft een uiterlijk van erosie en
slijtage dat een gevoel van eeuwigheid
en oudheid oproept. In de steen zijn
openingen en blokvormen gehakt, het
doet mij aan een oud Keltisch grafmonument denken. Het groffe op-

pervlak en de openingen geven het
beeld een indruk van historie, verandering en mystiek. Henk Oddens, als
zeer religieus man, heeft zich in zijn
60-jarige carrière veel bezig gehouden
met het maken van monumenten,
zoals “Monument voor het Ongeboren Kind”(Nuenen). Wanneer je het
beeld op je in laat werken, merk je op
dat de titel goed past bij het beeld. In

Loopbaan
Henk Oddens (Veldhuizen 1942)
volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Tilburg (1956-1960) en aan de Rijksacademie te Amsterdam (1960-1964). In
Amsterdam was hij de laatste assistent
van Hildo Krop, die hij assisteerde bij
het maken van het Berlage monument
(Victorieplein). In de tijd dat Oddens
in Tilburg verbleef maakte hij al portretten, daar stopte hij een aantal jaren mee om er in 1975 tot heden mee
verder te gaan. Het is interessant te
zien hoe verschillend Oddens te werk
gaat, zo zijn de portetten realistisch
en de monumentale werken meestal
abstract. Hij werkt graag in taille direct
(het materiaal wordt dan rechtstreeks
bewerkt), veelvuldig werkt hij in opdracht maar maakt daarnaast veel vrij
werk. De werken van Oddens staan
in veel steden (o.a. Veldhoven (Serafinkapel), Amsterdam), musea en
bij opdrachtgevers. Oddens werkt en
geeft nog steeds les in zijn atelier in
Eindhoven.

komen. Maar nee, op 3 augustus lag
het asfalt er om 04:45 weer bij als een
biljartlaken. Complimenten! Het aanbod van het station bestaat nu uit 7
Intercity’s en 3 sprinters. De gemeente heeft in ‘Station Zuid,’ de afkorting
op het materieel, 3 metro’s. Trams en
bussen blijven buiten. Internationale
treinen ontbreken, allen te vinden in
Amsterdam CS. De NS telde in het
station in 2019, het laatste normale
jaar, 73.612 passagiers per dag, twee
keer zoveel als Station Amsterdam
Bijlmer ArenA. Het is een subtopper, samen met ’s Hertogenbosch,
69.936. Voor de situatie daar klik op
www.ns.nl/stationsinformatie. Amsterdam CS stond op 213.035. Volgens
Zuidasdok wordt de Brittenpassage
opgeleverd als een strakke ruimte in

Ferry Wienneke

Foto: Ferry Wienneke

De bouw van de Brittenpassage van
22 juli tot 3 augustus begon met de
plaatsing van palen en damwanden
voor de fundering.

koele kleuren, met alle noodzakelijke
voorzieningen. De voice-over van een
filmpje beloofde een gezellig winkelgebied. Twee maanden geleden werden de roltrappen vervangen door
brede looptrappen zonder midden
rail, volgens de NS noodzakelijk omdat het aantal passagiers toeneemt.
Het station en de omgeving worden
de komende 5 jaar drukker, in theorie
tot het maximum van de sporen wordt
gebruikt. Voor toekomstige voorzieningen is het interessant om te kijken
naar Amsterdam CS en Utrecht CS. De
winkels en horeca achter de poortjes
zijn puur gericht op reizigers, terwijl de
openbare passages rust en luxe bieden.
Een internationale verbinding zou helpen. Amsterdam Station Zuid kan een
icoon worden waar we graag willen zijn.

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!

Seniorenactiviteiten OBA
Buitenveldert
Lezing Eva Kelder over boek ‘Ik,
moeder’ op dinsdag 6 september van
10:30 – 12:30 uur.
De verhalenbundel Ik, moeder is een
ode aan de moeder als echt mens. Tijdens de lezing zal schrijfster Eva Kelder
voordragen uit en vertellen over de verhalenbundel.
Culturele Apotheek, Literatuur als
medicijn op dinsdag 13 september van
10:30 – 12:00 uur.
Zin om samen te lezen? Met elkaar
genieten we van romanfragmenten,
pakkende verhalen en gedichten. Wat
inspireert tot een mooi gesprek. Onder
begeleiding van de Culturele Apotheek.
Film kijken op dinsdag 20 september
van 10:30 – 12:30 uur.
In elkaars gezelschap genieten we van
een mooie film. Welke film vertoond
wordt, is nog een verrassing.
Lezing: Monsters in de Middeleeuwen op dinsdag 27 september 2022, van
10:30 tot 12:30 uur.
Een lezing over monsters in de Middeleeuwen gegeven door kunsthistoricus dr. Kathleen Nieuwenhuisen van
ART+CONTEXT.
Waar: OBA Buitenveldert, Willem van
Weldammelaan 5, 1082 LT Amsterdam.
Vrije inloop.

Zie ook zijn Facebook-pagina, zijn
website is niet actief.

Amsterdam Station Zuid tot 2027

Met de webcam was het goed te volgen. Kleine figuren in oranje overalls
plus machtige machines zorgden voor
een boeiende show met spannende
beelden. De kunst van het achteruit
rijden werd hier vertoont op hoog niveau. De buizen in de grond draaien
bleek makkelijk, waarna veel tijd werd
besteed aan de horizontale constructie. Daarna kwam een fase waarin we
vreesden dat het door al die hopen
grond en kuilen nooit meer goed zou
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OBA: gratis
hulp bij digitaal
Op vrijdag 9 september van 15:00 tot
17:30 uur kunnen bewoners van Buitenveldert bij de OBA aan de van Weldammelaan terecht voor Hulp bij Digitaal.
Het wordt een gezellige middag met een
hapje en drankje, muziek uit de buurt en
activiteiten.
U kunt zonder afspraak binnenlopen. U
hoeft hiervoor geen lid te worden van de
bieb en het is gratis. Onze medewerkers
helpen u op weg met vragen over de digitale overheid, internet, software en apparaten zoals de computer, laptop, tablet en
mobiele telefoon, of andere gekoppelde
apparaten. Ook na vrijdag 9 september
blijft de bieb deze service bieden. Elke
dinsdag en donderdag van 9.30 tot 17.30
uur kan men hiervoor in de OBA terecht.

Vrijwilligers
KOM JE ONS VRIJWILLIGERSTEAM VERSTERKEN?
Je kunt er net zoveel tijd in steken als je
maar wilt. Altijd passend bij jouw wensen
en agenda. Marianne en Pauline vertellen
graag wat de mogelijkheden zijn.
Voor informatie en aanmelden: Tel. 0206447113 of mail coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl

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.

Culturele Uitgaansclub op 7 september
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 14 september

Dinsdag
Huis van de Wijk Buitenveldert is de ontmoetingsplek
van en voor bewoners in Buitenveldert.
Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam
(tegenover het Gelderlandplein).
Programma coördinator: Wilt u een activiteit opzetten,
neem contact op met de Programma Coördinator Carla
Lantinga; c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl, tel. 06-37 31
40 69, www.hvdwbuitenveldert.nl
Openingstijden Huis van de Wijk Buitenveldert
(tel: 020 642 28 35): Maandag t/m vrijdag 8.30-23.00 uur.
(Weekend: bij een geplande activiteit, zie agenda)
Receptie: 020-64 22 835. Tel. zaalverhuur: 020-8915272.
E-mail: info@zaalverhuurbuitenveldert.nl
(tijdelijk kan het antwoord iers langer duren)
Kantoor WOCB: info@hvdwbuitenveldert.nl,
www.hvdwbuitenveldert.nl.

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

19.00-19.30 uur: inloop,19.30-21.00 uur: quiz. 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

AGENDA SEPTEMBER

of kijk op www.mbvo-amsterdam.nl.
Inloop 'De Buurvrouw' op woensdag
11.00 – 12.30 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn
voor alle bewoners uit Buitenveldert die van gezelschap houden. Op
woensdag werkt de Inloop De Buurvrouw met bezoek op afspraak.
Geeft u zich op via: 020 – 6449936. Gastvrouwen Nel, Betty en
Thea zorgen voor een fijne sfeer, ondersteuning en informatie en
serveren ook nog eens lekkere koffie. Deelname is gratis.

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

Maandag
Fotogroep op 12 september
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.
Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 19 september
12.00-14.00 uur. Kosten €8,-. Aanmelden kan tot 15 september
via de meldpost van de Algemene Hulpdienst Buitenveldert tussen
9.30-12.30 uur 020- 644 40 44.
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.
Engelse les

Bridge
11.00 – 12.30 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn
voor alle bewoners uit Buitenveldert die van gezelschap houden.
Op dinsdag werkt de Inloop De Buurvrouw met bezoek op afspraak.
Geeft u zich op via: 020 – 6 449936. Gastvrouwen Nel, Betty en
Thea zorgen voor een fijne sfeer, ondersteuning en informatie en
serveren ook nog eens lekkere koffie. Deelname is gratis.

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

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 van Buurtteam Buitenveldert (voorheen
Financieel Café Puur Zuid)
14.00-15.30 uur. Inloop. Info: 020-2359120 of
buurtteambuitenveldert@buurtteamamsterdamzuid.nl.
Jazz Dans voor iedereen
20.00-21.00 uur. Info: Truus Engels, tel. 020-616 26 97 of
jazz13@gmail com.
Zangkoor Magna Voce
Let op: 30 augustus eerste les na zomerstop, daarna elke dinsdag.
20.00-22.00 uur. Entree: € 22,-- per maand. Aanmelden en info:
020 – 6449936.

Woensdag
Computer Inloop Café op 7 en 21 september
15.30-17.00 uur. Info: justinakiss@icloud.com of

10.00-12-00 uur, vrije inloop. Voor iedereen die hulp wil of vragen

tel. 06-45954667.

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

Gymnastiek 65+

Buurtrestaurant op 7 en 21 september
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.

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

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. Wegens grote belangstelling blijven we 3
kwartier langer open! Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners
uit Buitenveldert die van gezelschap houden. Op donderdag kunt u
zonder afspraak bij ons langskomen voor een bakje koffie of thee
of een eenvoudige lunch. U kan voor een uurtje aanschuiven, maar
ook de hele dag bij ons doorbrengen. Gastvrouwen Nel, Betty en Thea
zorgen voor een fijne sfeer, ondersteuning en informatie.
Deelname is gratis.

Tekenen/schilderen met Lydia Bakker
Let op: op 8 september eerste les na zomerstop. 13.00-15.30 uur.
Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.
Gymnastiek 60+
13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 70 of www.mbvo-amsterdam.nl

Vrijdag

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.

15.30-16.30 uur. 11 actieve iets oudere sporters zoeken nieuwe
leden v/m 55+ (badminton voor een prima conditie). Aanmelden of
info: erik.neuteboom@gmail.com of 0633795733.

Zaterdag

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

Het Repair Café Buitenveldert op 10 september

Bridge

Klankschaalsessie op 9 en 23 september
10.30-11.30 uur. Voor diepe ontspanning en nieuwe energie.
(Mogelijk) niet bij trombose, een pacemaker, epilepsie, psychose,
zwangerschap, of in de afgelopen 6 weken geopereerd. Kosten: €
12,-- per maand (2 sessies). Info: Anett 06-48 25 57 41. Meenemen:
indien mogelijk yogamat. Aanmelden: mail@hvdwbuitenveldert.nl,
020 – 644 99 36.
MINI-SHOW met LIVE muziek op 30 september
16.00-18.00 uur. Caren zingt live een mix van diverse muziekgenres.
Ze neemt u mee terug in de tijd met liedjes uit de jaren 50, 60 en 70.
Terwijl u geniet serveert een groep vrijwilligers heerlijke zelfgemaakte
gerechtjes. Kosten: € 8,00 voor muziek en eten. Aanmelden:
mail@hvdwbuitenveldert.nl of tel. 020 – 6 44 99 36/06-373 14 069
Sembang Kopi

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.

12.00-15.30 uur. Aanmelden voor 10.30 uur per mail:
hansllissauer@gmail.com of 06-53942925.
Zangkamer
14.00 – 15.30 uur, inloop: vanaf 13.30 uur. Kosten: € 6,-- per
maand. Info: 06 – 26 63 52 36.

Zondag

Sportclub I.O.S. ‘Iets Oudere Sporter’

De Viola Sisters op 11 september
Aanvang 12.00 uur; welkom tussen 11.30 en 11.45 uur. Met zussen
en altviolisten Sunniva en Ursula Skaug. Entree 7,50 euro (gepast).
Reserveren via het kantoor op 020 - 6449936, zonder reservering
helaas geen toegang! Zie tevens de informatie elders in deze wijkkrant.

DAGELIJKS
Computer-, tablet- en smartphonelessen
9.00-12.00 uur. Aanmelden via: aanmeldformulier bij de receptie of

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,

De Viola Sisters

bellen naar 020 644 99 36. In overleg wordt een afspraak gemaakt.

Mini-Show

Kom zingen bij Magna Voce

MINI-SHOW vrijdag 30 september
met LIVE muziek
Op 11 september a.s. laten de zussen Sunniva en Ursula Skaug horen
hoeveel verschillende klanken twee
altviolen samen kunnen maken. Hoe
klinken verwante zielen? En wat voor
geluiden maakt een altviool zonder
strijkstok? Er klinkt muziek van onder
meer LeClair, Giardini en modernere
componisten zoals Dykstra en Knox.
Sunniva (2003) is in 2021 begonnen
aan haar Bachelor klassiek altviool aan
het Conservatorium van Amsterdam
bij Francien Schatborn. Ze ontving in
november jl. een Classic Young Masters Award en volgt nu dankzij deze
onderscheiding een persoonlijk begeleidingstraject van twee jaar. Ursula

(1997) rondde in juni 2021 de Master
klassiek altviool af aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag, waar
ze bij Mikhail Zemtsov studeerde. Ze
maakt dit seizoen deel uit van de Rotterdam Philharmonic Orchestra Academy, waar ze gecoacht wordt door
verschillende musici uit het orkest.
Waar: Grote Theaterzaal, Huis van de
Wijk, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
Wanneer: zondag 11 september 2022,
12:00 uur; welkom tussen 11:30 en
11:45 uur
Entree: 7,50 euro (gepast)
Van belang: Graag reserveren via 020
- 6449936, zonder reservering helaas
geen toegang!

Caren treedt live op en zingt een mix
van diverse muziekgenres. Ze neemt
u mee terug in de tijd met liedjes uit
de jaren 50, 60 en 70. Terwijl u geniet
van het liveoptreden van Caren worden er diverse heerlijke gerechtjes
geserveerd.
Een groep ervaren vrijwilligers maakt
deze met veel plezier. Voor slechts 8,euro heeft u een heerlijke namiddag.
Wanneer: Vrijdag 30 september 16.00
– 18.00 uur
Kosten: € 8,00 voor muziek en eten
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert
Aanmelden: mail@hvdwbuitenveldert.
nl of tel. 020 – 6 44 99 36/06-373 14 069.

Magna Voce is een klein koor, dat al
ruim 40 jaar bestaat en, mede door
natuurlijk verloop en krimp tijdens
corona, graag weer wat wil groeien. Je
hoeft géén zangtest af te leggen; we
zijn blij met iedereen die zingen heerlijk vindt! Houd je van zingen, zing
dan met ons mee!!
Je zou ons repertoire kunnen omschrijven als 'van Bach en Monteverdi via
Mozart en Mendelsohn tot de Beatles
en jazzy nummers'. Kijk op onze website om een goed idee te krijgen; klik
in het menu bovenaan de pagina op
'Liederen'. We geven 2 maal per jaar
een uitvoering, waarbij iedereen van
harte welkom is.

De contributie bedraagt € 22,00 per
maand (12 x per jaar) en, ook niet onbelangrijk, er is gratis parkeren vanaf 19.00
uur ’s avonds.
Repetities:
Elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in het Huis van de Wijk Buitenveldert (t/o het Gelderlandplein), A.J.
Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam.
Contact:
Wybe Zeyl, e-mail: wsjzeyl@outlook.
com; tel. 020-6464782
Margo Hoogesteyn-Mesker,
e-mail: margo.alde@gmail.com;
tel.: 06 21225250
Website: http://magnavoce2022.co
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In Beeld

André Mosshammer, chauffeur op de Gelderlandpleinlijn
te kukelen. Hij helpt ze, vertelt ze
hoe het wel moet (achterwaarts
eruit) of hij laat ze even aanmodderen. Ze moeten een gevoel van
zelfstandigheid houden.

Margot Taal
Anekdotes kent hij niet, meent
André. Op de routes van en naar
het Gelderlandplein gebeurt nu
eenmaal weinig. De ritten duren
kort, je hebt je passagiers maar
enkele minuten in de bus en andere chauffeurs krijg je bijna niet
te spreken. Hij hoort natuurlijk wel
eens wat. Zo had een automobilist
zijn collega in zijn gezicht geslagen. “Maar dat was een tijd terug,”
zegt André.

Veilig verkeer
Al varieert zijn publiek van jonge
kantoorwerkers en studenten tot
ouderen, opwindend zijn de korte
ritjes niet. Ook is het best inspannend om acht uur achtereen je
passagiers veilig door het verkeer
te loodsen. Gelukkig ligt het niet in
Andrés aard om zich druk te ma-

foto: Margot Taal

Zorg en service
Drie routes rijdt hij: Zuidas (461),
Bolestein (463) en Vivaldi (464).
Daardoor komt hij veel dezelfde
mensen tegen, die hem groeten
en een praatje maken. Zo vertelde
iemand hem van haar operatie de
dag erop. Hij was blij dat ze weken later weer zijn bus instapte.
André vertelt dat rollatorgangers
soms niet weten hoe ze de bus uit
moeten stappen zonder voorover

Dat is het meest kenmerkende aan
het chauffeursvak zoals André en
zijn collega’s dat invullen: de zorg
voor hun passagiers. Zo rijdt hij
wel eens om en stopt tussen de
haltes als hen dat goed uitkomt.
En zelfs loopt hij een keertje vóór
zijn dienst met een bejaarde vrouw
mee die dat vraagt: Of hij bij haar
in de buurt wil staan als ze haar
geld pint. Met zo’n stevige man in
uniform voelt ze zich veilig.

Botanische tuin Zuidas

ken over automobilisten die hem
snijden, roekeloze fietsers of onoplettende voetgangers.
Zijn meeste diensten duren tot een
uur of zeven. Na afloop rijdt hij zijn
bus naar de garage bij Overamstel.
Zodoende komt hij vaak pas tegen
achten thuis. “Dan is mijn honger
over,” zegt hij. Dus zorgt hij dat
hij vlakbij het werk iets warms eet
voor de lunch. “Niet te veel patat.”
Daar begint hij met zijn zittende
beroep niet aan.
Anekdote
Anders dan in het reguliere busvervoer, is de Gelderlandpleinlijn
gratis. “Wij hebben geen gestress
met kaartjes,” vertelt André. Dat
passagiers niet hoeven te betalen,
weet trouwens lang niet iedereen.
Vanwege corona hangt vooraan in
de bus een handgelhouder. “Ik zie
dat ze hun ov-kaart daar dan maar
tegenaan houden,” zegt hij. Dat
mag misschien geen anekdote heten, maar grappig is het wel.

De Groengrijsbus
Vrijdag 30 september
Nazomeren in Den Bosch

Open Monumentendagen
in Botanische tuin Zuidas
Op zaterdag 10 en zondag 11 september a.s. vindt de 36e editie van Open
Monumentendag plaats, deze keer
met als thema duurzaamheid. Ook
de Botanische tuin Zuidas, het stukje
groen erfgoed in Buitenveldert, doet
hieraan mee. Kom ook en loop mee
met een van de rondleidingen, leer
alles over zaaien en stekken en over
tuinieren-op-de-vierkante-meter.
Op de duurzame groene markt vindt

u onder andere biologische planten
en bloembollen, botanisch textiel
en bijzondere cactussen. Kinderen
(en trouwens ook volwassenen die
dat leuk vinden) kunnen inheemse
zaadbommetjes maken en meedoen
aan een stoepplantjessafari door de
buurt. Er zijn bijzondere hapjes te
koop en natuurlijk kunt u heerlijk
genieten van de 'gewone' èn bijzondere planten en bomen buiten en in
de kassen.
De tuin is op beide dagen gratis toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur.

In Den Bosch is het hele jaar wat te
beleven. Bij lekker nazomerweer is
een vaartocht over de Dieze een aanrader. We zetten je af op de Parade aan
de voet van de Sint-Janskathedraal.
Start daar je dag met een reusachtige
Bossche bol. En het is natuurlijk een
feestje om te winkelen en monumenten te bewonderen in de historische
binnenstad. Neem je museumkaart of
VriendenLoterij VIP-kaart mee voor
een gratis bezoek aan het Noordbrabantsmuseum.

Klankschaalsessie. Kom ervaren!
Hoge waardering voor de sessies.
Door de goede waarderingen vóór de
zomer voor de sessies starten we eind
augustus opnieuw met de Klankschaalsessies.

Geldig: vrijdag 30 september 2022
Prijs: Vanaf minimaal 40 personen
€ 15,- per persoon, vanaf minimaal 40
personen € 13,<bij 2 bussen vanaf minimaal 80 personen € 15,-, vanaf minimaal 80 personen € 13,->

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.

Opstapplaatsen: Huis van de Wijk,
AJ Ernststraat en Station RAI.

Deze dagtocht wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Zuid

A.J. Ernststraat 731

Klankschaalsessies

Tel: 020 - 644 10 61

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

Een Klankschaalbehandeling is een
helende massage die diepe ontspanning biedt aan het lichaam.
Klankschalen werken van nature
harmoniserend en zuiverend. De
klank en trillingen van de klankschalen werken diep in uw lichaam
en kunnen zo de lichaamseigen trilling en frequentie herstellen, waardoor lichamelijke en geestelijke
klachten verholpen kunnen worden.
Klankschaal-ontspanningssessies
zijn geschikt voor iedereen die toe
is aan diepe ontspanning en nieuwe
energie. Tijdens de sessie wordt gebruik gemaakt van zowel Tibetaanse
klankschalen als kristallen chakra
klankschalen.
Wanneer: 2de en 4de vrijdag van de
maand, 26 aug., 9, 23 sep., 14, 28 okt.
Iedere datum bent u welkom.
Tijd: 10.30 – 11.30 uur
Kosten: € 6,-- per sessie
Info: Anett 06-48 25 57 41
Meenemen: Indien mogelijk yoga
mat + klein dekentje
Aanmelden: Huis van de Wijk Buitenveldert, mail@hvdwbuitenveldert.nl,
020 – 644 99 36

