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Ziel en ambitie in Buitenveldert

Visioenen

Jerry Straub

Het begon met Ida Peerdeman. Zij woon-

Ik woon nu zo’n dertig jaar in
Zuid. Eerst zes jaar Pieter Basstraat
(Roelof Hartplein), twee jaar Stadionweg (Minervaplein), tien jaar
Jan van Eijckstraat (Beethovenbuurt) en nu, vanaf 2004, twaalf
jaar in Buitenveldert en dat met
veel plezier.
Met opgroeiende kinderen was er als
vanzelf de inzet voor de school en
de sportclubs (AFC en Amsterdam)
en vanaf 2005 kreeg ik meer en meer
met Zuid én Buitenveldert te maken.
Ik maakte toen kennis met de kracht
en gedrevenheid van de bewoners van
het stadsdeel. Een mooi voorbeeld is
de totstandkoming van de gratis Gelderlandplein-lijn als alternatief voor
de verdwenen haltes van Bus 62 in samenwerking met het stadsdeel, de gemeente en een ondernemer. Hierdoor
is de bereikbaarheid van buurtvoorzieningen, die in Buitenveldert soms ver
uit elkaar liggen, een stuk beter.
Ziel en ambitie
De ziel én ambitie van ons mooie
Huis van de Wijk zijn net zo sterk als
de kracht en passie van de bewoners.
Het prachtige fotoboek Toen en Nu
over Buitenveldert dat door vrijwilligers is gemaakt vormt een prima brug

de begin 20e eeuw in de Rivierenbuurt.
Ze kreeg visioenen van een vrouw, waarin ze de maagd Maria herkende. Het werd
stil gehouden, want wie gelooft dat nou?
Afijn na honderd jaar, een Stichting en
een kapel later, wordt er serieus gedacht
aan de bouw van een kolossale Mariabasiliek, die zou moeten verrijzen tegenover de Rai op een braakliggend veldje,
zo schrijft de Volkskrant. Op de website
vind ik het adres van de kapel waar de
beeltenis van de Vrouwe van alle Volkeren, zoals Ida Peerdeman haar noemde,
Het Huis van de Wijk, een vertrouwde en plezierige ontmoetingsplek voor bewoners, professionals en ondernemers.

van nu naar straks. Dat straks is er al
heel snel. In Buitenveldert is zo’n 25
procent van de bewoners 65 jaar of
ouder, in heel Amsterdam is dat nog
geen 12 procent. Mensen worden
ouder, verzorgingshuizen sluiten en
ouderen wonen langer thuis. Contact,
spel, een dagje uit, plezier, meedoen,
bij het Huis van de Wijk kan het al-

lemaal mét of zónder kopje koffie of
thee. En er is nog veel meer te doen
in het Huis van de Wijk. Denk aan
cursussen, samen koken, uitstapjes,
mooie voorstellingen, nuttige voorlichtingen en informatiebijeenkomsten. Met de bouw van studentenwoningen komen er meer studenten
in het stadsdeel wonen. Dat geldt

Hans Wamsteeker
Op woensdag 7 december waren
vrijwilligers en gasten van het
Wijkontmoetingscentrum (WOCB)
te gast, voor een aperitief en diner,
in het Hotel Element Amsterdam
aan het Gelderlandplein tegenover
het Huis van de Wijk. Het bestuur
van het WOCB had daarvoor de
uitnodigingen doen uitgaan. Het
was voortreffelijk.

Zij zetten zich iedere week weer in
om het leven van de mensen in Buitenveldert een beetje meer kleur en

hangt. Volgens de site bezoeken duizenden pelgrims het kerkje. Het wordt tijd

Te gast in Element Amsterdam Hotel

Bart Luijk, General Manager Element
Amsterdam, was de gastheer en hij
legt uit waarom hij dit graag doet.
“Wij geloven in de ‘sustainibility’ van
de samenleving en het ecosysteem
dat wij om ons heen hebben als organisatie. Het idee om de vrijwilligers
van het Huis van de Wijk Buitenveldert in het zonnetje te kunnen zetten
leek ons een geweldig idee.

COLUMN

Een geslaagd vrijwilligersdiner in het Element Amsterdam Hotel

beleving te geven. Hier willen wij dus
graag in bijdragen.”
“Al met al een geweldige avond, waar
wij een aantal geweldige mensen
hebben leren kennen.
Wij nodigen u uit ons te komen be-

zoeken. Zeker in het nieuwe jaar,
wanneer wij op de 20e januari ons
nieuwe restaurant Gordal openen. Het
wordt een originele Spaanse keuken
met een focus op tapas en authentieke
Spaanse producten.”

ook voor jonge gezinnen en expats.
Voor het Huis van de Wijk is het een
uitdaging om ook hen bij de mogelijkheden van ons Huis te betrekken.
De vestiging van nieuwe groepen in
Buitenveldert biedt ook ondernemers
prima kansen. Het Huis van de Wijk
wil graag hun partner zijn.

poolshoogte te nemen, ik wil wel eens een

Ambitieus en gedreven
En straks is er de start van het megaproject Zuidasdok ofwel de verbreding
en ondertunneling van de A10 en de
uitbreiding en verbetering van Station
Zuid. Het Huis van de Wijk is het aan
zijn stand verplicht ambitieus en gedreven de toekomst in te kijken en die
ondernemend en innovatief tegemoet
te treden. Het beleid van het Huis van
de Wijk zal nog sterker gericht zijn op
de bewoners die de weg naar ons Huis
al kennen en uiteraard op de bewoners, waaronder nieuwe groepen, die
ons nog niet kennen. In 2017 zal het
Huis starten met de opzet van het vrijwilligersbeleid en de instelling van een
raad voor de bewoners van het Huis.
Wij gaan onvermoeibaar door met het
onderkennen van sociaal-maatschappelijke knelpunten en kansen en het
bevorderen van de leefbaarheid in
wijk of buurt, het signaleren van hulpen ondersteuningsvragen, het optekenen van persoonlijke verhalen en
het inschakelen van het netwerk als
dat nodig is. Een vertrouwde, veilige
en plezierige ontmoetingsplek voor
bewoners, professionals en ondernemers. Dat is het Huis van de Wijk!

vrouw, die bezig zijn het interieur te ver-

Ik wens u namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers een zeer voorspoedig en bovenal gezond 2017!

bedevaartganger ontmoeten.
Op een miezerige regenmiddag rijd ik
naar Zuid, zoek en vind de kapel. Een
woonhuis in een chique laan. Ik word beminnelijk ontvangen door een man en een

fraaien met bloemen. Het is er stil, maar
over een uur wordt een Engelse mis gehouden. Of ik daar interesse voor heb? Ik
voel me wat ongemakkelijk in mijn doorweekte jas met een fietsketting in mijn
hand, die ik per ongeluk mee naar binnen
heb genomen en die luid op de grond klettert als ik in een bank plaatsneem.
De beeltenis beslaat een halve muur, er
is mooi glas in lood en het ruikt gewijd.
Het ziet er welgesteld uit, de pelgrims
doen beslist een flinke duit in het zakje.
Na tien minuten sfeer snuiven stap ik
op. Vriendelijk word ik uitgelaten en
voorzien van een souvenir in de vorm
van een bidprentje.
Wat mij betreft mag het kapelletje blijven,
het is vriendelijk en knus. Ik hoop dan ook
dat de megalomane idee van de basiliek
niet doorgaat. Buitenveldert heeft kerken
genoeg, kijk maar in deze krant.
Julius

voorzitter
WOCB / Huis van de Wijk
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Digisterker

COMMENTAAR UIT DE WIJK
In deze rubriek kunnen brieven of delen van brieven opgenomen worden
waarin bewoners, ondernemers of
andere actieven uit Buitenveldert hun
mening kenbaar maken.
Oproep
Heeft u een uitgesproken mening of
idee over iets dat in Buitenveldert gebeurt of dat invloed heeft op het wonen/werken in Buitenveldert? Of dat
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nou gaat om kinderen, kerosinedampen, jongeren, opheffen haltes of andere wijzigingen OV, kunst, verkeer,
onderwijs, werk, winkelgebieden,
etc., u bepaalt.
U kunt uw schriftelijke bijdrage van
maximaal 250 woorden mailen naar
wijkkrantredactie@gmail.com. De redactie bepaalt of tot plaatsing wordt
overgegaan en behoudt zich het recht
voor om bijdragen in te korten.

Cursus Eerste hulp bij de Digitale
overheid

Bibliotheek
Buitenveldert

Kosten: € 30,00 / met OBA-pas
€ 15,00 voor de hele reeks € 5,00/ met
OBA-pas € 2,50 per activiteit (inclusief
consumptie)
Reserveren kan via
buitenveldert@oba.nl,
020-64 22 100 of aan de balie.

BUITENVELDERTSE OCHTEND
DE KEIZERLIJKE KEUKEN VAN
CHINA
Een kijkje in de keukens van de Verboden Stad. Aan tafel met de oude en
nieuwe keizers.
LEZING DOOR: CAROLINE VAN
OMMEREN

1,5 miljoen euro
1,5 miljoen euro voor opknappen
groen Buitenveldert

bewoners uitvoerig geïnformeerd en
betrokken.

De cursus wordt gegeven in OBA
Buitenveldert, Willem van Weldammelaan 5. Leer in deze cursus werken
met de Digitale overheid. De blauwe
envelop verdwijnt. Wat nu? De overheid verstuurt straks alleen nog maar
digitale post. Veel mensen maken zich
daar zorgen om. Een verhuizing doorgeven, een uitkering aanvragen, uw
pensioen bekijken. Dat kan straks alleen nog via internet. Maar hoe werkt
dat dan? Waar kunt u digitale post lezen? De OBA helpt u op weg. In vier
bijeenkomsten leert u onder meer
over informatie zoeken op websites
van de overheid en het bekijken van
digitale post. Ook werken met DigiD
komt aan bod.

Bestuurder Paul Slettenhaar: “Met dit
budget kunnen we in Buitenveldert
veel groen herstellen. Dit doen we
binnen de context zoals stedenbouwkundig ontwerper Van Eesteren het
heeft ontworpen in het kader van het
Amsterdams Uitbreidingsplan. Het
originele tuinstadkarakter van Buitenveldert krijgt een nieuwe impuls.”

Cursusdata:
Bijeenkomst 1
op 13 januari van 10.00-12.00 uur
Bijeenkomst 2
op 20 januari van 10.00-12.00 uur
Bijeenkomst 3
op 27 januari van 10.00-12.00 uur
Bijeenkomst 4
op 2 februari van 10.00-12.00 uur

De planning van de werkzaamheden
loopt van eind 2016 tot begin 2018.
Hierbij zijn de verschillende plantseizoenen leidend. Bij de uitvoering van
het werk worden Amsterdammers
met een achterstand op de arbeidsmarkt actief betrokken.

Na afloop krijgt u een certificaat. De
cursus is voor de Amsterdammers
die al een beetje met internet kunnen
omgaan. Deelname cursus is gratis.
Bijdrage cursusboek: € 10,00. Inschrijven aan de balie of via e-mail
buitenveldert@oba.nl

Stadsdeel Zuid heeft 1,5 miljoen euro
ontvangen voor de aanpak van het
achterstallig onderhoud van groen
dat in de zestiger jaren is aangelegd in
Buitenveldert. Dit geld ontvangt Zuid
vanuit het Deltaplan Openbare Ruimte Amsterdam. Voor de uitvoering van
de werkzaamheden heeft Zuid een visie en een beplantingsplan opgesteld.
In Buitenveldert worden 150 plantvakken en gazons aangepakt en bomen
gesnoeid en waar nodig vervangen.
Voor de start van het werk worden

Uitgave van het Huis van de Wijk
Buitenveldert
Redactie Gerdi Wind; Ferry Wienneke; Hans Wamsteeker (eindredacteur); Ronald Edens (opmaak);
Pedro Stempels (fotografie)
Advertenties
Administratie WOCB 020-644 99 36
Vormgeving en opmaak
Studio Edens
Redactieadres
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP
Amsterdam. Tel. 020-644 99 36
Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV
Telefoon: 020-696 34 34
Bezorging Fietsbrigade VOF
Oplage 14.500 stuks, verspreiding
huis aan huis in Buitenveldert en
Prinses Irenebuurt
Mail Wijkkrantredactie@gmail.com
Web www.wocbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op
dinsdag 31 januari 2017.
Kopij inleveren uiterlijk maandag
16 januari voor 17.00 uur.

De beste service
voor de laagste
prijs, ook in
Amsterdam!

Caroline van Ommeren (1960) studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1996
besloot ze haar baan in het internationale bedrijfsleven aan de wilgen te
hangen om zich te wijden aan haar
grote passie: reizen. Sindsdien is ze
wereldwijd op pad als reisleidster
voor SNP Natuurreizen. Haar uitdijende schrift vol culinaire geschiedenis, ontfutselde keukengeheimen en
gastronomische trivialiteiten leveren
verhalen en beelden op die doen watertanden.
Datum: 5 januari
Tijd: 11.00 uur
Kosten: € 5,00 zonder pas / met pas
gratis

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT
VOOR BOEKENDIENST AAN
HUIS VOOR BIBLIOTHEEK BUITENVELDERT.
Binnenkort start OBA Buitenveldert
met de service Boekendienst aan
Huis. Hiervoor zijn wij op zoek naar
vrijwilligers. Als vrijwilliger bezoekt
u 1 keer per maand klanten thuis die
zelf niet meer in staat zijn de bibliotheek te bezoeken.
Wat kunt u van ons verwachten:
• Werk wat er toe doet
• Begeleiding om de taak goed uit te
voeren
Wat gaat U doen:
• 1 keer per maand bezoekt u klanten
van OBA Buitenveldert om de uitgezochte boeken thuis te bezorgen
Wat krijgt u voor de inzet:
• Gratis basisabonnement
• Vergoeding van onkosten
• Eindejaar attentie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Laarman
a.laarman@oba.nl of 020-6422100
(aanwezig op donderdag).

BOEK EN FILM
Datum: 10 januari
Tijd: van 13.00–17.00 uur
Sinds september 2016 wordt elke
tweede dinsdagmiddag van de
maand een boek en een verfilming
van het boek met elkaar vergeleken. De deelnemers lezen vooraf
het boek en de verfilming is te zien
in OBA Buitenveldert. De middag
wordt verzorgd door Rita Bonenberg, onder haar leiding zal een gesprek gevoerd worden, waarbij de
deelnemers hun mening geven over
boek en film. Januari is de Maand
van de Spiritualiteit. Daarom begint
Boek en Film in het nieuwe jaar met
de debuutroman van een de grootste
Zuid-Amerikaanse auteurs: Isabel
Allende.

EXPOSITIE IN OBA BUITENVELDERT in Januari en februari 2017
W. van Weldammelaan 5
Riky van Deursen
De schilderijen van Riky van Deursen,
encaustic en acryl, staan in het teken
van kleur en vorm. Riky heeft vooraf
geen specifiek beeld in gedachten, ze
focust zich op de kleuren en de schilderijen ontwikkelen zich tijdens het
schilderen. Daarbij maakt ze gebruik
van verschillende technieken. Meer
werken van Riky zijn te zien op haar
website : www.RikyArt.nl. De werken
zijn tijdens de openingsuren te bezichtigen.

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR:

FEETTREAT.NL
Gespecialiseerd in de diabetische
en reumatische voet
Lid Provoet
Havikshorst 19
1083 TM Amsterdam
Praktijk op de begane grond
Bel voor een afspraak:
020 - 404 51 49

Wijn en gedistilleerd

Openingstijden
Adverteren in de Wijkkrant?
De Wijkkrant wordt huis aan huis
verspreid in Buitenveldert en de
Prinses Irenebuurt in een
oplage van 14.500 exemplaren.
Vraag naar de advertentiemogelijkheden en de gunstige tarieven
bij het Wijkontmoetingscentrum.

Ma t/m za
Zo

08.00 - 21.30 uur
12.00 - 19.00 uur

Amsterdam, Buitenveldertselaan 184

Vaste lage literprijzen
Famous Grouse € 17,50
Ketel 1 jonge jenever € 13,50

Wijnhandel
The Art of Wines
A.J. Ernststraat 665
1082 LG Amsterdam
020 644 67 67
info@theartofwines.nl
www.theartofwines.nl

Wij bezorgen bij u thuis
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KORTAF

in Buitenveldert

‘Van Toen naar Nu’ tot 15 maart
dat het model een bepaalde houding
gedurende deze tijd aanhoudt en de
kunstenaar in diezelfde korte tijd
de essentie van een stand probeert
te grijpen en vast te leggen op papier. Thuis in het atelier werkt José
de schetsen uit en kleedt ze naar eigen fantasie aan in prachtige japonnen en plaatst ze in een bijpassende
ruimte. De schets op doek maakt ze
eerst dun in gele oker en schildert
steeds verder in kleurige tinten. Ze
gebruikt hierbij voornamelijk onverdunde olieverf, het medium (verdunningsmiddel) verdraagt zij niet
goed, maar dit geeft het schilderij
juist een sterke intensiteit en draagt
bij aan een eigen stijl. Zij is zo gegrepen door het schilderen, dat zij
niets liever doet en soms al ’s morgens zeer vroeg in alle rust nog in
pyjama aan de slag gaat.

Gerdi Wind

We kijken uit op dezelfde twee grasvelden vlakbij het Amstelpark, dus
bijna een “thuiswedstrijd” deze vroege morgen. Schilder José van Gool
begint al enthousiast te vertellen
wanneer ik binnenkom in haar appartement met atelier. Aan de muren
hangt een flink aantal van haar schilderijen en ertegenaan staan ook nog
eens rijen ingelijste werken opgesteld. Zij is met haar man, die de zakelijke kant voor zijn rekening neemt,
bezig met het inrichten en regelen
van verschillende tentoonstellingen
in Nederland en Amerika. Op internet zijn foto’s te zien van de zojuist
ingerichte 1e klas wachtkamer van
Air France op het vliegveld van New
York. De lijst met vroeger exposities is
lang, vaak zijn er meerdere tegelijk in
verschillende landen, waaronder ook
in Frankrijk en dichterbij aan de Amstel bij Wester-Amstel.
Kleurrijk
Omdat zij al vroeg een eigen stijl ontwikkelde heeft zij nooit al te lang op
dezelfde kunstopleiding gestudeerd.
Zij bezocht o.a. 1 jaar de Rietveld
Akademie, 5 jaar de werkplaats van
het van Goghmuseum en lessen bij

foto: Gerdi Wind

Ik kan niet anders!

Schilder José van Gool

verschillende kunstenaars. José wordt
geïnspireerd door de mens, meestal de
vrouw, alleen of in verhouding met anderen. Grote doeken met dansers die
applaus in ontvangst nemen, vrouwen,
die de toeschouwer negeren of niet op
schijnen te merken, gezelschappen
wandelend aan het strand. De figuren
zijn geplaatst in een ruimte of landschap en geschilderd in sterke streken
verf in warme kleuren. De kleur rood
komt veelvuldig voor op de schilderijen en geeft een intense sfeer aan de afgebeelde figuren. Het zijn echter geen

portretten die José schildert, maar
personages en impressies. Zij vertelt
dat een opmerkelijk verschil tussen
Nederlands en Amerikaans publiek
is, dat men in Amerika de figuren het
liefst zonder echte gezichten afgebeeld wil zien.
Atelier
De hardwerkende kunstschilder
werkt naar model. Bij de Zondagsschilders schetst en tekent zij wekelijks naaktmodellen, vaak in tien
minuten standen. Dat wil zeggen

Bezichtigen
Als u het werk van José van Gool wilt
bezichtigen of aankopen, kunt u altijd
een afspraak met haar maken voor
een atelierbezoek. Haar werk is op
afspraak ook te bezichtigen bij Makelaardij Reliplan, Buiksloterdijk 240 in
Amsterdam Noord, houd er rekening
mee, dat hier gewerkt wordt.
Informatie: jose@josevangool.demon.nl
of 020-6148918,
www.josevangool.com

WAT
Wethouder in gesprek over
Ouderenvriendelijk Buitenveldert DOE JIJ?
Hans Wamsteeker
Vrijdag 14 december was een belangrijke dag voor de onderzoekers
en co-onderzoekers van Ouderenvriendelijk Buitenveldert.
Ouderenvriendelijk Buitenveldert
is een onderzoeksproject vóór en
dóór ouderen, dat als doel heeft de
ouderenvriendelijkheid van Amsterdam Buitenveldert onder de
loep te leggen.
Naast wethouder Van den Burg, portefeuillehouder Van Ballegooijen en
enkele ambtenaren waren bij de bij-

In Buitenveldert wonen veel creatieve mensen en worden veel mooie
dingen gemaakt. Kunstgroep Buitenveldert organiseert vier keer per jaar
een kunstcafé in het Huis van de Wijk,
waar zij ook regelmatig exposities geven. Het zou zo leuk zijn als er ook
eens een kleine tentoonstelling te zien
is van bewoners van de wijk.

Wethouder en onderzoekers rond de tafel

WELKOM
CAFE BUITENVELDERT
voor koffie, lunch en borrel
ZALEN TE HUUR:
THEATERZAAL
ATELIER
SPORTZAAL
Voor meer informatie:
Huis v.d. Wijk, A.J. Ernststraat 112
Amsterdam, 020-6422835
receptie@mfcbinnenhof.nl

eenkomst in Huis van de Wijk negen
co-onderzoekers en drie onderzoekers van de HvA en VUmc aanwezig.
Tijdens de bijeenkomst stond het
begrip ‘partnerschap’ tussen oudere
wijkbewoners en het stadsbestuur
centraal en werd er nagedacht over
de invulling van dat begrip in de
praktijk.

jaar weer bijeen te komen voor een
sessie over de onderzoeksuitkomsten. Het onderzoeksteam kreeg nog
enkele adviezen mee: ”maakt het ons
maar moeilijk”, betrek bij de aanbevelingen belangrijke ambtenaren in
Zuid als sparringpartner en ga uit van
het principe van geven en nemen bij
het verdelen van verantwoordelijkheden in een partnerschap.

Aan het eind van het onderzoeksproject, in april/mei 2017, zal door
het onderzoeksteam het rapport met
aanbevelingen worden opgeleverd.
Er ligt de intentie rond juni van dat

De co-onderzoekers zijn nog wel
even van de straat want er staat een
aantal Buitenveldenaren met hun
verhaal klaar, om geïnterviewd te
worden.

Voorzitter Gerdi Wind nodigt u
daarom uit om mee te doen aan het
kunstcafé “Wat doe jij?” met uw zelfgemaakte schilderij, beeld, breiwerk,
plakwerk, rap, tekening, gedicht enz.
Dit kunstcafé is gepland op woensdag
15 maart (van 20.00 tot 22.00 uur).
Bent of kent u iemand (van alle leeftijden) die het leuk vindt om mee te
doen? Geef u dan op bij Gerdi Wind,
liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk
vóór 1 maart.
Informatie: gerdi_wind@hotmail.com
of 020 615 7543 / 06 1030 3063

Op 16 december is de foto expositie“van
Toen naar Nu” geopend door stadsdeel
zuid voorzitter Sebastiaan Capel door
de overhandiging van het fotoboek Buitenveldert “van Toen naar Nu” aan de
weduwe van de Buitenveldertse stratenmaker van het eerste uur Henk Berkman. Ook kreeg zij van fotograaf Anton
Groeneschey een grote foto van haar
man als leerling stratenmaker toen hij
16 jaar oud was. Mevrouw Tea Berkman
werd terzijde gestaan door haar twee
kinderen. Stedenbouwkundige Ron van
Soest gaf wegens de enorme belangstelling meerdere rondleidingen langs de
expositie en doet dit nog een keer voor
de oudere bewoners van Buitenveldert
die ‘s avonds niet graag meer over straat
gaan op 13 januari om 15.45 uur in het
Huis van de Wijk Buitenveldert A.J.
Ernststraat 112. De expositie duurt tot
15 maart 2017. Vrije toegang.
Sinterklaas bij Burenlunch

Samen met een hele bende pietjes zette
Sinterklaas op 5 december de Burenlunch op zijn kop. Aan tafel hieven de
gasten spontaan het ‘Zie ginds komt
de stoomboot’ aan. Iedereen kreeg wat
lekkers uitgedeeld en gelukkig hoefde
niemand in de zak. Het feest was een
samenwerking tussen het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert en de Merkelbachschool.
Stichting Onbeperkt Zuid
Last van losliggende tegels? Een winkel
met een te hoge drempel? Ontbreken
van Openbaar Vervoer ?
De STICHTING ONBEPERKT ZUID
is uw aanspreekpunt voor alle klachten
over toegankelijkheid!
Wij denken mee bij de herinrichting van
belangrijke straten en schouwen regelmatig het openbaar onderhoud.
Help ons met vragen, opmerkingen
en adviseer ons en kom ons team versterken.Contact:: info@onbeperktzuid.nl
of telefoonnummer 06-25219636.
Feestelijk openingsconcert met onze
nieuwe vleugel
Op 20 november 2016 was het zo ver, de
vleugel in het Huis van de Wijk is voor
het eerst bespeeld in aanwezigheid van
muziekliefhebbers uit Buitenveldert. Op
het programma stonden muziekstukken van bekende componisten, zoals F.
Schubert, M. Da Falla, C. Gurlitt en S.
Rachmaninoff, maar ook een eigen stuk
van een van de pianisten, G. Meisner.
Het publiek heeft zeer genoten van dit
eerste klassieke concert op de vleugel in
het Huis van de Wijk. Voor meer informatie zie www.wocbuitenveldert.nl.
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Thomaskerk
Prinses Irenestraat 36, telefoon: 673 81 71
www.thomaskerk.nl
Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur

Pelgrimskerk
Van Boshuizenstraat 560
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu
Kerkdienst: aanvang 10.30 uur
01-01 - Ds. L.C. van Drimmelen
08-01 - Ds. W.T. Pieterse
15-01 - Ds. S.H. Lanser
22-01 - Ds. L.C. van Drimmelen
en pastor Ph. Kint (oecumenische viering)
29-01 - Ds. K.D. Goverts

Parochie Amstelland,
locatie De Goede Herder

Van Boshuizenstraat 420. Tel. 642 0843. Dit is
ook het telefoonnummer van pastor Kint. Website:
www.goedeherderamsterdam.nl
Op zondag begint de viering om 10.30 uur. De
viering of een woord-, gebed- en communieviering.
01-01 - Pastor Ph. Kint
08-01 - Pastor A. Koot
15-01 - Pastor M. Schneeberger
22-01 - Pastor Ph. Kint en
ds. L.C. van Drimmelen (oecumenische viering)
29-01 - Pastor A. Koot
Na de viering is er op zondag de mogelijkheid om
koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
Een keer in de vier weken is er een woord-,
gebed-, en communieviering op dinsdag.
Daarna is er o.l.v. pastor Kint een geloofsgesprek
in de pastoreskamer. Elke woensdag om 9.00 uur:
oecumenisch morgengebed (getijdengebed)
Na afloop kunnen we elkaar met koffie ontmoeten
in de pastoreskamer.

Parochie Amstelland,
locatie St. Augustinuskerk,

Amstelveenseweg 965
Tel. 646 06 83
www.augustinusparochie.nl
Eucharistievieringen: zaterdag om 19.00 uur,
zondag om 10.30 uur
Elke eerste vrijdag van de maand om 9.15 uur:
eucharistieviering.
Zaterdag 7 januari:
Vesperviering, muzikaal ondersteund door
Carla Bos op harp en Vincent Kuin op orgel.
Aanvang 19.00 uur.
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie
van R.K. Parochie Amstelland.

Bethel Pinksterkerk

Van Boshuizenstraat 652
1082 BA Amsterdam (Buitenveldert)
Voor overige informatie: www.bpk-randstad.nl

Kerk der ZevendeDags-Adventisten

locatie: Pelgrimskerk
Van Boshuizenstraat 560
info: www.adventist.nl
tel. 06-51560807
elke zaterdag, 7e dag van de week:
Bijbelstudie aanvang 10.00 uur
eredienst aanvang 11.00 uur

Andrieskerk
De Christengemeenschap
A.J. Ernststraat 869, tel. 020-6420769
http://amsterdam.christengemeenschap.nl
Kerkdienst: zondag om 10.30 uur

Sporen van Christus in Amerika
Door heel Noord en Zuid Amerika leeft onder de
oorspronkelijke Indiaanse bevolking de overlevering
van ‘De Heer van wind en water’, die lang voor
de komst van de eerste blanken als verlosser en
heler optrad. Lezing op Driekoningendag vrijdag
6 januari, 11.30-12.30 uur door Bastiaan Baan
(seminarieleider, Spring Valley USA).
De biddende levenshouding van Dietrich
Bonhoeffer
In het kader van de internationale Week van het
Gebed zal Désanne van Brederode (schrijver,
filosoof) op zondag 22 januari, 12.00-13.00 uur
stilstaan bij de ‘biddende’ levenshouding van
Bonhoeffer, theoloog en verzetsman in de Tweede
Wereldoorlog.

250 panelen op school- en buurtdak De Apollo
in Buitenveldert
VMBO-T school de Apollo in Buitenveldert heeft, net als veel andere
gebouwen in de omgeving, een
onbenut maar prachtig, plat dak.
Zonde, als je bedenkt dat de school
daar energie kan opwekken en dat
zonnepanelen op een school niet alleen financieel, maar ook educatief
rendement leveren. Zonnepanelen
op het dak van de school? Daar kan
je wat van leren.
Dat vond ook schooldirecteur Gerda
Heringa, die meteen enthousiast
op het idee reageerde. Zelf hoeft de
school niet te investeren. Installatie,
onderhoud en zaken als verzekeringen komen voor rekening van Zuiderlicht. De energiecoöperatie heeft eerder zonnedaken gerealiseerd op o.a.

het IJburg College, voetbalvereniging
A.S.V. Arsenal en de R.K. Begraafplaats aan de Fred Roeskestraat.
School- en buurtdak
Bijzonder aan dit project is dat niet
Zuiderlicht, maar David van Bezeooijen van het Natuur en Milieu Team
(NMT) Zuid de initiatiefnemer is. David: “Ik wil bewoners van Zuid de mogelijkheid geven om zelf energie op te wekken. De meeste van ons hebben helemaal
geen dak maar de stad ligt vol daken
die niet gebruikt worden”. David heeft
bewoners uitgenodigd om samen te
zoeken naar een geschikt dak.
Eén van de bewoners was Marleen
Schliesser. Samen hebben zij de eerste
gesprekken met de school gevoerd.
In oktober 2016 is SDE-subsidie toe-

Zoekgeraakte baljuw
Ferry Wienneke
Op een dag in oktober vroeg ik mij
af wat we wisten over de baljuw
Arent Janszoon Ernst, die van 1569
tot 1573 regeerde over Amstelland.
Een baljuw is de plaatsvervanger van
de koning, in dit geval koning Filips II
van Spanje. Het probleem leek makkelijk op te lossen met een mailtje naar
het stadsarchief, maar het antwoord
was merkwaardig: de naam A.J. Ernst
was daar onbekend. Het werd nog erger toen het archief van de Hoge Adel
in Den Haag en de Koninklijke Bibliotheek hem ook niet konden vinden.
Zelfs de Amsterdamse commissie naamgeving openbare ruimten wist alleen dat
de straat in 1962 zo was vernoemd. In
recente literatuur werd de informatie
van die commissie gebruikt, waardoor
het spoor in een cirkel terecht kwam.
A.J. Ernst was zoek, er dreigde crisis,
want hoe moest Buitenveldert verder
zonder zijn bekendste naam?!
Maar gelukkig ontstond door het
mailverkeer in bredere kring belangstelling. Ton van Noorden, lid van de
historische vereniging Wolfgerus van
Aemstel, meldde zijn volledige naam:
Arent Janszoon Ernst van Bassen. Hij
bewees dat met oude documenten. Ik
stelde de commissie meteen voor om
de straatnaam te wijzigen in A.J.E. van
Bassenstraat. De commissie accepteerde de feiten, maar wees op de romp-

Op vrijdag 13 en 27 januari kunt u
weer UIT in Buitenveldert. Op het
programma staan Dans & Diner:
geanimeerd inloopcafé met live
muziek.
Aanvang: muziek vanaf 16.00 uur,
diner vanaf 18.00 uur

gekend. Daarmee is het vrijwel zeker
dat de panelen er komen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Frank
Boon van Zuiderlicht: “We streven ernaar de panelen tijdens de schoolvakantie eind april/begin mei te op het dak te
leggen.”

gens als zonnepaneel op het dak van
de school terug. Zuiderlicht deelt de
winst in de vorm van een jaarlijkse
rente op leningen, ongeveer tussen
de 2% en de 5%. Na 10 jaar valt de
lening vrij.
Welkom op 11 januari
Op 11 januari a.s. organiseert Zuiderlicht een voor iedereen toegankelijke open ledenavond in Huize Lydia,
Roelof Hartplein 2a. Met topsprekers
Marjan Minnesma en Bouwe de Boer
belooft het een bijzondere avond te
worden. Meer informatie over de
avond en aanmelden vindt u op
www.zuiderlicht.nu. Welkom!

advertentie

WOONGROEP OUDEREN BUITENVELDERT.

Ton van Noorden

slomp die het zou veroorzaken. Beter
was om onder de naamborden meer
informatie te plaatsen. Na een beetje
polderen leek dat een goed idee.
Ondertussen liep een vervolgonderzoek bij het stadsarchief vast bij gebrek aan gegevens. Kennelijk was de
baljuw een onopvallende figuur geweest. Maar volgens Ton maakte hij
toch deel uit van een groep die lokaal
veel te vertellen had. Tenslotte kwam
er nog een verrassing: ‘Ernst’ maakt
deel uit van de familienaam. Dus dan
moet het zijn ‘A.J. Ernst van Bassenstraat.’ Waarvan acte, met onze dank
voor de uitgebreide rapportage.

Dans & Diner
Vrijdagavond 13 januari: UIT in
Buitenveldert: Dans & Diner

VMBO-T school de Apollo in Buitenveldert

Iedereen kan meedoen
Het leuke aan dit buurtdak is dat
iedereen in Buitenveldert mee kan
investeren in de panelen. Voor een
eenmalig bedrag van € 1,00 ben je al
lid van Zuiderlicht. Als lid ontvang je
in februari een uitnodiging om een
of meerdere leningen a € 250,00 te
verstrekken. Die lening zie je vervolfoto: Pedro Stempels

Programma v/d
gezamenlijke
Kerken

januari 2017

Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, tegenover
het Gelderlandplein
Entree: muziek gratis; diner € 7,50
Reserveren diner: Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, 020-644 99 36
Info:
Wijkontmoetingscentrum
Buitenveldert, 020-644 99 36,
www.wocbuitenveldert.nl

Woongroep Ouderen Buitenveldert aan de van Heenvlietlaan
zoekt belangstellenden voor de wachtlijst.
De woongroep bestaat uit 22 zelfstandige appartementen.
De appartementen vallen onder de sociale huursector.
Er zijn 24 bewoners en er is een kleine wachtlijst die wij willen
aanvullen.
Wij zoeken echtparen of alleengaanden in de leeftijd van
55 tot 70 jaar die met leeftijdgenoten samen willen wonen.
Onze wens is om bij het ouder worden een vertrouwde en veilige
omgeving te creëren.
Uitgangspunten zijn zelfstandigheid, betrokkenheid, wederzijds
respect en soms ook zorg naar elkaar.
Wij bieden burenhulp, geen mantelzorg.
Informatie en aanmelden bij de secretaris
Dieuwertje Wilton van Reede.
Tel 020-6421643
email: dieuwertjewilton@kpnmail.nl
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Visie Zuidas in 2017
kop inmiddels boven het maaiveld
uit. Voor het geheel van de werkzaamheden is de Visie Zuidas 2016
de leidraad. Dit document biedt
een vergezicht op de toekomst van
Zuidas en is onlangs vastgesteld
door de Gemeenteraad. Wel met
amendementen voor te bouwen
woningen, met name voor sociale
huurwoningen en woningen voor
de middenklasse. In de Visie is zowel aandacht voor de internationale
kantorenfunctie als voor de bereikbaarheid van Zuidas met het accent
op de fiets. Zuidas moet een mooie
wijk worden met verbindingen naar
de omgeving.

Cisca Griffioen
Nu het voortbestaan van het Bewonersplatform Zuidas voorlopig
weer gegarandeerd wordt door de
Gemeente, kunnen we in 2017 met
een frisse blik kijken naar wat er
allemaal op stapel staat.
Natuurlijk moeten we wachten op de
uitspraak van de Raad van State inzake
de bezwaren die geuit zijn tegen de aanleg van het DOK. De bezwaren richten
zich onder andere op overlast, waterhuishouding en de vraag naar de noodzaak van deze tunnel voor de A10. De
voorbereidende werkzaamheden gaan
intussen gewoon door. De uitspraak
wordt in de eerste maanden van 2017
verwacht. Als bewoners van Zuidas en
de omgevende wijken merken we dagelijks dat er overal werkzaamheden
zijn die vaak tot omleidingen leiden.
Voor 2017 kunnen we de herprofilering
van de De Boelaan Oost noemen en de
verdere aanleg van de Boelegracht. Voor
de opvang van het hemelwater is ook
een gracht gemaakt langs de Buitenveldertselaan ter hoogte van de VU; deze
heet de Buitenveldertsegracht. Aan de

De Boelegracht aan de Zuidas

Noordkant van de A10 zien we de tijdelijke inrichting van de Strawinskylaan
gestalte krijgen alsmede de herprofilering van de Fred Roeskestraat.
Meer woningen
Naast het werk aan de infrastructuur
van waterhuishouding en wegen

worden ook steeds meer woningen
opgeleverd. Het aantal bewoners
van Zuidas overstijgt nu de 2000.
Ook aan kantoren en voorzieningen
wordt in 2017 verder gewerkt, zoals
de Rietveld Academie, de Rechtbank
en het gebouw van de Postcodeloterij. Het gebouw NU.VU steekt zijn

Buitenveldert en Zuidas samen
Stadsdeel Zuid heeft een gebiedsagenda opgesteld voor 2017 voor Buitenveldert en Zuidas samen, daarmee
aangevend dat het belangrijk is dat
deze twee wijken met elkaar verbonden worden. Dat betekent overigens
niet dat Zuidas en Buitenveldert een
soort fusiewijk zouden moeten worden. Dus raakvlakken, met behoud
van de eigenheid, waar bewoners,
werkenden en gebruikers elkaar tegen komen. Denk aan de winkelfunc-

tie van het Gelderlandplein, maar ook
aan het Openbaar Vervoer knooppunt
rond Station Zuid. Er zijn ook scholen
en kinderopvang waar onderlinge contacten voor de hand liggen. Met de toename van het aantal bewoners in Zuidas
zullen de contacten vanzelfsprekender
worden. Het Stadsdeel zal in 2017 werken aan een fraaie verbinding via de
Willem van Weldammelaan.
Op de hoogte
Er is dus veel te doen in 2017. In Zuidas heeft Klaas de Boer, directeur van
de Dienst Zuidas, nu Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) geheten in
het jargon van de Gemeente, afscheid
genomen wegens pensionering. Hij
is opgevolgd door David van Traa. Het
bewonersplatform organiseert een bijeenkomst om u goed op de hoogte te
brengen van alle lopende en komende
zaken. U bent van harte welkom om dit
nieuwe jaar in te luiden.
Datum: donderdag 12 januari 2017
Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: Huis van de Wijk, Stamzaal
Thema: Wat brengt de Nieuwe Visie
Zuidas 2016 ons in 2017?
Vooraf aanmelden kan via een email
aan: bpz@wocbuitenveldert

Ravel Residence: Buitenveldert in het klein
Angelo heeft brainstormsessies over
het probleem van de wasmachines
gehouden. Daar waren bewoners op
af gekomen om input te geven. Resultaat was dat er wasmachines bijgeplaatst zijn. Zo is er ook de scooterproblematiek. Er mag maar een
beperkt aantal scooters in de fietsenstalling en daardoor klaagt de buurt
over scooters die buiten staan.

Hans Wamsteeker

Op Facebook is er een aparte pagina
voor de bewoners die door de verhuurder wordt beheerd. Daar zie je
wat er speelt. Maar als er te veel comments op hetzelfde punt zijn zie je door
de bomen het bos niet meer. Zo is er
het pakketjesprobleem. Er worden per
dag veel pakketjes afgegeven. De Facebookpagina zit dan vol met de vraag
´waar is mijn pakketje´.
Er wonen zo’n acht honderd studenten maar van de meeste weet je
niets. Ze studeren of werken overdag, gaan naar sport en zijn in het
weekend weg.

foto: Hans Wamsteeker

Ik spreek met Louise, David en
Angelo, de leden van de bewonerscommissie van Ravel Residence, in
de bibliotheek van hun prachtige
studentenhuis bij de Boelelaan in
Zuidas. Zij zijn daar in 2015 komen
wonen. Het was aanvankelijk los
zand. Nu is het net Buitenveldert in
het klein.

De leden van de bewonerscommissie van Ravel Residence

Het is moeilijk de medebewoners te
bereiken. Ze moeten er als commissie
heel hard aan trekken om contact te
krijgen en medeleden te verzamelen.

Shirley Hessels
Gediplomeerd ziekenverzorgster
Helpt u graag indien u zorg nodig heeft!
Voor meer informatie kunt u bellen naar:
06-22761110
www.maatwerkzorg.nl

Net een dorp
Ravel Residence is net een klein dorp,
met veel regels en te weinig sfeer,
waarover stevig geklaagd wordt.
De commissie heeft in de brievenbus
van elke student een brief, in het Nederlands en het Engels, gedaan waarin wordt uitgelegd wat de commissie
is en wat die betekent voor de bewoners. Met een korte enquête. Ook is
er contact gelegd via Facebook en de
e-mail. Een kwart van de bewoners
heeft die enquête ingevuld. Als je er
hard aan trekt dan lukt het wel.
Je moet echt je gezicht laten zien. Als
er een probleem is dat moet je er meteen op inspringen en vragen wie wat
gaat doen.
Er zijn ook bijeenkomsten voor bewoners die mee willen denken maar het
gesprek echt opzoeken en de mensen
betrekken bij een plan is in veel gevallen niet gelukt, zegt David.

Pareltjes
Louise merkt op dat er soms pareltjes
langskomen. Dan heeft iemand een
geniaal idee.
Die wordt dan, via Facebook, benaderd en daar kan een mooie samenwerking uit komen. Soms komt
iemand langs bij een vergadering. Je
ziet in Ravel hetzelfde wat je in Buitenveldert ziet. Als iemand iets wil en
iets kan dan is die persoon welkom en
gebeurt er wat.
Zo draagt de commissie bij aan het
bouwen van een gemeenschap. Als
iets lukt geeft dat weer veel energie.
Ze willen nu elke maand op een vast
moment een borrel organiseren met
uitnodigende banner in de hal. Voor
iedereen, dus ook voor wie maar kort
in Ravel woont. Met gratis bier, gesponsord door een bedrijf in Zuidas.
Je moet het contact tastbaar maken.
Een borrel, Facebook, een brief in het
postvakje. Digitaal en analoog contact
combineren. Werken aan de ontmoeting en hopen op het pareltje.
Contact met de wijk?
De vraag is of Ravel behoefte heeft
aan contact met de rest van de wijk.
Studenten hebben hun studie, de
sport, hun ouders. De behoefte aan
contact is beperkt. Het scheelt wel
als het aansluit bij de studierichting.
Studeer je verzorging of geneeskunde
dan is het aantrekkelijk bij een ver-

zorgingshuis te helpen. Een bedrijfskundestudent wil wel contact met een
bedrijf op Zuidas, bijvoorbeeld voor
een stage.
Iemand die journalistiek doet wil wel
wat voor de Wijkkrant schrijven. Kijk
dus naar de interesse van de student.
Er is wel behoefte vanuit Buitenveldert aan contact. Het verzorgingshuis
aan de overkant van de Boelelaan ziet
graag dat studenten met de bewoners
een rondje lopen. Lastig is dat tot in
november 2017 de Boelelaan verbouwd wordt.
We spreken af contact te onderhouden om te zien wat ons bindt en wat
we voor elkaar kunnen betekenen.

Sunday Sounds
Zondag 15 januari: Sunday Sounds
met Raymundo Valverde

Raymundo is een zanger/gitarist van
exclusieve muziek uit Zuid Amerika,
Spanje en Mexico. Indien gewenst,
zing en speelt hij naast Spaanstalig
ook Nederlands en Engels repertoire.
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, tegenover
het Gelderlandplein
Entree: gratis
Info: Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, 020-644 99 36,
www.wocbuitenveldert.nl

Inloop Pranic Healing
Tijdens de inloop kan je ervaren wat Pranic Healing voor je
kan betekenen. Je krijgt een 20 minuten durende één-opéén behandel-sessie van een ervaren Pranic Healer.
Wanneer: iedere donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur.
Kosten: gratis (vrijwillige bijdrage)

Zondag 8 januari: Movie Time!

Huis van de Wijk / MFC Binnenhof is de ontmoetingsplek van en voor bewoners in Buitenveldert.
Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam (tegenover het Gelderlandplein).
Programma coördinator: Carla Lantinga; c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl, tel 06-37 31 40 69; www.hvdwbuitenveldert.nl
Openingstijden MFC Binnenhof (tel: 020 642 28 35): Maandag t/m vrijdag 8.30-23.00 uur,
zondag 12.00-17.00 uur tel 020-64 22 835
WOCB: 020-64 49 936, info@wocbuitenveldert.nl, www.wocbuitenveldert.nl

Op zondag fijn een filmpje pakken in het Huis van de Wijk
Buitenveldert. Lekker onderuitzakken of juist op het puntje
van uw stoel zitten: het witte doek neemt u altijd even mee
naar een andere wereld. Voorafgaand aan de voorstelling serveren we een heerlijke versgebakken pannenkoek. In het Huis
van de Wijk vindt u de flyer met de filmtitels. Film: “Cabaret”
Aanvang: 12.30 uur serveren pannenkoek; 13.30–15.30
filmvertoning
Entree: € 5,00, inclusief pannenkoek, film en consumptie;
€ 4,00, inclusief film en consumptie.
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
(t.o. Gelderlandplein). Aanmelden voor de pannenkoek:
Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, 020–644 99 36 of
per email: info@wocbuitenveldert.nl

Openingstijden: maandag 9.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur.
AHB: 020-64 44 044, hulpdienstbuitenveldert@hetnet.nl, www.hulpdienstbuitenveldert.nl

AGENDA JANUARI
NIEUWE ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK
Schrijven op maandag
Schrijven is een uitlaatklep, het ontspant en ordent je gedachten. Daarom zijn er miljoenen mensen die schrijven. Sommigen
dagelijks, anderen af en toe. Alleen of samen met anderen.
Schrijven met anderen heeft het voordeel dat je meteen kunt
horen hoe iets klinkt en reacties kunt peilen. Dit kan je nieuwe
inzichten geven, je stimuleren om op deze weg door te gaan of
om juist om het roer helemaal om te gooien.
Op maandag 6 februari 2017 gaat in het Huis van de Wijk
een nieuwe schrijfgroep van start: ‘Schrijven Op Maandag’.
Belangstellenden zijn welkom. Ook geschikt voor beginners.
Elke maandagavond, 19.30 - 21.30. Toegang vrij. Kosten koffie
en thee: € 5 per maand.
Informatie: Hermen Jan Rijks: schrijvenopmaandag@gmail.
com. Graag tevoren aanmelden per mail.

Musici Van Morgen
In de reeks klassieke concerten die van start zijn gegaan
op zondagochtend in Het Huis Van De Wijk zal op de pas
aangeschafte vleugel de pianist Michel Xie een pianorecital geven.
Michel studeert in de Master-opleiding aan het Conservatorium van Amsterdam bij Frank van de Laar en Frank Peters.
In 2008 werd Michel toegelaten tot de Jong Talentklas van
het ArtEZ Conservatorium in Arnhem en heeft sindsdien diverse prijzen op verschillende concoursen gewonnen, zoals
het Concours van de Stichting Jong Muziektalent Nederland
(2011, 3e prijs) en het Prinses Christina Concours.
Michel zal op deze ochtend een mooi programma spelen met
werk van van J.Brahms, R.Schumann en C.Debussy.
Datum: 8 januari 2017
Aanvang: 11.30 uur in de zaal van het Huis van De Wijk en
vanaf 11.00 uur kunt u voor een kopje koffie of thee terecht in
het café.
Entree: € 5,00
Info: Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, 020-644 99 36
of info@wocbuitenveldert.nl

Sportclub I.O.S.
“Iets Oudere Sporter”
Is een groep van iets oudere bewoners die wekelijks met elkaar
een uur sporten in het Huis van de Wijk Buitenveldert.
De eerste 30 min. besteden we aan conditietraining en de
laatste 30 min. aan badminton
Deze 7 actieve ouderen zoeken nieuwe leden (v/m 55+)
Tijdstip: Vrijdag van 15.15–16.15 uur
Kosten: € 1,00 per keer
Aanmelden: info@hvdwbuitenveldert of
erik.neuteboom@gmail.com of tel. 0633795733
Gratis proefles is mogelijk. Bel of mail gerust.

Zenmeditatie

Maandag
Kaart-maak-club
9.30-12.30 uur. Info: Simone van Dorth, 06-26 63 53 00
of ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl.
Gymnastiek 65+
11.30-12.15 uur. Info: 020-886 10 70 of kijk op
www.mbvo-amsterdam.nl.
Burenlunch 9 januari
12.00-13.30 uur. Opgeven via WOCB 020-644 99 36
of info@wocbuitenveldert.nl.

Nieuwsgierig naar wat zenmeditatie voor jouw leven kan
betekenen? Steeds meer mensen zoeken rust en balans in de
stilte van meditatie. Een belangrijk doel van mediteren is, dat je
innerlijke rust gaat ervaren, dat je in het hier en nu leeft. Dat je
niet heen en weer geslingerd wordt door de waan van de dag,
maar kalmte ervaart in de hectiek van alledag. Dat je meer bij
jezelf kunt blijven en meer contact krijgt met je intuïtie.
Wanneer: wekelijks op woensdagavond van 19.30 tot 21.15 uur
Data: 4 januari t/m 29 maart 2017 (13 zenavonden)
Meedoen: € 5,- per keer of € 50,- per kwartaal
Docent: Bas van Dijk
Aanmelden: 06-40 73 74 71 of basvandijk78@gmail.com
Info: www.zenbuitenveldert.com

Piano voorspeel- en
luistermiddag
Datum: 22 januari
Tijdstip: 14.00 uur, Zaal open 13.30 uur
Ruth Thomassen-Djatmiko, gaat samen met een aantal van
haar leerlingen, een piano voorspeel- en luistermiddag geven
op 22 januari 2017, om 14.00 uur. Op de nieuwe vleugel van
Het Huis van de Wijk! U bent van harte welkom.

Nieuw jong talent treedt op
tijdens “Uit in Buitenveldert”
In het nieuwe jaar is de huisfotograaf Anton Groeneschey
er wederom in geslaagd kwalitatief goede muziek voor een
redelijke prijs naar het Huis van de wijk Buitenveldert te halen.
Anton fotografeert vaak artiesten die hij, als hij onder de indruk
is van hun spelkwaliteit, uitnodigt om in het Huis van de Wijk te
komen optreden. Toviël is, gezien zijn leeftijd van 11 jaar, een
kind met talent en vol kansen. Wij zijn blij dat Toviël op onze
nieuwe vleugel komt spelen. Wij nodigen u van harte uit te
komen luisteren.
Wat: Pianoconcert door Toviël
Entree: € 5,00
Datum: vrijdag 20 januari
Tijd: 20.00–22.00 uur; zaal open 19.30 uur

Lunch op 16 januari
12.00 uur. Reserveren via 020-644 40 44
Fotografielessen
12.30-15.00 uur. Info: 06-19 08 10 63,
anton@groeneschey.com.
Koersbal
13.30-15.30 uur. Info: Mw. B. Veltman op 020-442 04 95.
Kunstgeschiedenis op 23 januari
13.30-15.30 uur. Info: Mw. A.M. Teunen 06-13 15 18 97
Engelse les
15.30-17.00 uur volwassenen, 17.00-18.00 uur 12+.
Info: 020-673 56 54, justinakiss@icloud.com.
Het Literair café op 16 januari
19.30-21.30 uur. Aanmelding: initiativo@live.nl.
Info: WOCB 020-644 99 36.
Hatha Yoga
19.30-20.45 uur. Info: Marijke Ochse via 020-645 71 64
of marijkeochse@ziggo.nl.
Fotogroep 9 januari
19.30-22.00 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Dinsdag
Buurtkamerinloop
9.00-12.00 uur. Info: Simone van Dorth 06-26 63 53 00,
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl
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.
Sjoelen
12.00-13.00 uur. Info: Simone van Dorth 06-26 63 53 00,
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl
Brei- en haakbijeenkomsten
10.00-12.00 uur. Info: Carla Lantinga via 020-644 99 36 of
info@hvdwbuitenveldert.nl.

De Gezonde Hap
11.00-13.00 uur. Info: D. den Ouden 020-788 59 22 of
d.denouden@actenz.nl.
Country Line dansen 55+
11.15-12.15 uur en 12.15-13.15 uur. Info: 020-886 10 70
of www.mbvo-amsterdam.nl.
Mindfulness Yoga voor vrouwen
10.15-11.15 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,
anjatimmerm@gmail.com
Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA
13.00-17.00 uur. Info: via 020-530 12 11.
Sociaal Loket
13.30-16.30 uur inloopspreekuur. Info: 020-255 29 16,
amsterdam.nl/sociaalloket
Financieel Café
14.00-16.00 uur (inloop tot 15.30 uur). Info: 020-570 62 62 of
schuldhulpverlening@puurzuid.nl.
Dans-dansen; klassiek ballet van 3,5 t/m 8 jaar
15.30-16.00 uur peuterdans 2,5-3,5 jaar; 16.00-16.45 uur ballet
3,5-5 jaar; 16.45-17.45 uur ballet 6-8 jaar. Info: Michèle Vernout,
06-34 11 10 99 of www.dansdansen@gmail.com.

uur 9-11 jaar; 15.45-16.45 uur 12+. Info: Michèle Vernout, 06-34
11 10 99 of www.dansdansen@gmail.com.
Young Engineers LEGO
15.00-16.15 uur. Lego les voor 6-11 jaar.
17.30-18.45 uur. RoboLego voor 10-12 jaar.
Info: Koen van der Veldt, 06-11 79 44 52, info@youngeng.nl
Buurtrestaurant op 11 en 25 januari
17.30-19.30 uur. Reserveren: 020-460 93 00 of bij Simone van
Dorth via 06-26 63 53 00, ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl.
Nippon Karatedo Genwakai
18.00-20:00 uur. Info: J. Rijken via 06-24 72 32 35,
j.l.rijken@gmail.com of www.genwakai.eu.
Ukelele-en gitaarles
19.30-21.00 uur. Info: Ron Riedijk, rriedijk@hotmail.com,
06-20 17 01 94
Cursus Zenmeditatie start 4 januari
19.30-21.15 uur. Info: 06-40 73 74 71 of
www.zenbuitenveldert.com of WOCB 020-644 99 36.
Culturele Uitgaansclub op 4 januari
19.30-21.30 uur. Info: WOCB 020-644 99 36 of initiativo@live.nl.

Karins Eetcafe op 10 januari
17.30-19.30 uur, Info: WOCB, 020-644 99 36,
www.wocbuitenveldert.nl.

Amsterdams Dansorkest op 11,18 en 25 januari
20.00-22.30 uur. Info: Lidy Knol tel: 020-692 86 42 of
lidy.knol@deksels.com.

Spaanse les
19.00-20.30 uur en 20.30-22.00 uur.
Info: mercedes@lingwish.nl of 06-54 62 16 51.

DialoogCafe Buitenveldert
20.00-22.00 uur. (inloop 19.45 uur). Aanmelden harry@brockhus.nl

Juridisch spreekuur 10 januari
17.30-19.30 uur, Info: WOCB, 020-644 99 36,
www.wocbuitenveldert.nl.
Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid
10 en 24 januari
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,
www.homogroep.blogspot.com.
Vriendenkring (voorheen Jazz dance)
20.00-21.00 uur. Info: Truus Engels via 020-616 26 97
of truusengels13@gmail.com.
Sportclub Zuid
20.00-22.00 uur. Info: Jany van Leeuwaarde via 06-17 69 43 18
of mail naar janyjohn@hotmail.com.
Grand Stand Classickoor 10 en 24 januari
20.00 uur. Info: www.zingenisheerlijk.nl of zingenisheerlijk@planet.nl.
Samenzang wereldliedjes op 10 en 24 januari
20.00-21.15 uur. Info: 06-44 07 99 06 of 020-61 78 199,
anjatimmerm@gmail.com

Woensdag
Dutch conversation
9.15-13.30 uur. Duur les 1 uur. Info: 06-29 36 31 37,
rubia.conversationlesson@gmail.com
Open Atelier van het Nieuwe Lokaal
9.30-12.00 uur. Info: 06-20 31 79 09 of atelier@hetnieuwelokaal.nl
Computer Inloop Spreekuur op 4 en 18 januari
10.00-12.00 uur. Info: WOCB via 020-644 99 36 of
info@wocbuitenveldert.nl.
Spaanse les
10.00-11.30 uur. Info: mercedes@lingwish.nl of 06-54 62 16 51.
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.
SMILE FIT conditietrainingen 50+
12.15-13.15 uur. Info: Michael Weber via 020-379 25 23
of 06-46 08 77 76 info@webersports.nl.

Donderdag
Spreekuur GGZ coach voor vrijwilligers & professionals
10.00-13.00 uur. Info: Moni Hanasbei, 06-26 63 35 46
of mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl
Fotobewerking
10.30-12.30 uur. Info: 06-19 08 10 63 of anton@groeneschey.com.
Mindfulness Yoga voor vrouwen
10.15-11.15 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,
anjatimmerm@gmail.com
Gym 55+
12.15-13.15 uur. Info: Manon Arnouts via 020-683 02 34
of m.arnouts@chello.nl.
Bridge-inloop
12.45-16.00 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50.
Per paar aanmelden
Tekenen/Schilderen met Lydia Bakker
13.00-15.30 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.
Sociaal Loket
13.30-16.30 uur inloopspreekuur. Info: 020-255 29 16,
amsterdam.nl/sociaalloket

Franse conversatie
10.00-11.00 uur. Aanmelden bij initiativo@live.nl of
WOCB 020-644 99 36.
Het Palet, Aquarel en Gouache
10.30-12.30 uur. Info: Mevrouw Roelofs via 020-625 33 02.
Apple class
11.30-13.00 uur. Info: 06-19 08 10 63,
anton@groeneschey.com.
Bridge-inloop
12.30-15.30 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50.
Per paar aanmelden.
Zang- en danskamer
14.00-15.30 uur. Info: Simone van Dorth, 06-26 63 53 00,
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl.
Sportclub I.O.S. “Iets Oudere Sporter”
15.15–16.15 uur.Info: erik.neuteboom@gmail.com of
tel. 06-33 79 57 33
Bingo op 6 januari
16.00-19.00 uur Info: WOCB 020-644 99 36,
info@wocbuitenveldert.nl.
“Dans&Diner” op 13 en 27 januari
16.00-20.00 uur. Info: WOCB 020-644 99 36,
www.wocbuitenveldert.nl.
Nippon Karatedo Genwakai
18.00-20.00 uur. Info: 06-24 72 32 35 of mail naar
j.l.rijken@gmail.com, www.genwakai.eu.
UIT in Buitenveldert op 20 januari
Pianoconcert door Toviël
20.00-22.00 uur. Info: 020-644 99 36 of info@hvdwbuitenveldert.nl.

Zaterdag
Het Repair Café Buitenveldert 14 januari
13.00-16.00 uur. Info: WOCB via 020-644 99 36 of
repaircafebuitenveldert@gmail.com.

Zondag
Lesbocode-koffie inloop 40+
11.30-13.00 uur. Info@lesbocode.nl, www.lesbocode.nl.
Movie Time op 8 januari
12.30-15.30 uur. Info: WOCB 020-644 99 36,
info@wocbuitenveldert.nl.
Musici van Morgen op 8 januari
11.00-12.30 uur. Info WOCB 020-644 99 36,
info@wocbuitenveldert.nl

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

Chat&Play
14.30-16.30 uur. Info: Simone van Dorth, 06-26 63 53 00,
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl.

Voorleesgroep
13.45-15.45 uur. Info: Simone van Dorth 06-26 63 53 00,
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl.

Sunday Sounds op 15 januari met Raymundo Valverde
14.00-16.30 uur. Info: WOCB 020-644 99 36,
www.wocbuitenveldert.nl

Wijksteunpunt Wonen
15.00-17.00 uur. Info: 020-664 53 83 of zuid@wswonen.nl,
www.wswonen.nl/zuid/contact

Piano voorspeel en luistermiddag op 22 januari
14.00-16.00 uur. Info: info@hvdwbuitenveldert.nl

Shotokan Karate-do Buitenveldert
16.30-17.30 /17.30-18.30 /18.30-19.30 uur. Info: 06-49 21 97 27,
www.karatebuitenveldert.nl, karatebuitenveldert@gmail.com.

Sunday Sounds op 22 januari
met Mainstream Combo olv Paul Schuuring
14.00-16.30 uur. Info: WOCB 020-644 99 36,
www.wocbuitenveldert.nl

Pranic Healing 26 januari
20.00-22.00 uur. Info: 06-24 74 63 39/ 06-22 50 46 99,
info@transformyourlife.nl.

AMC Big Band op 29 januari
14.00-16.30 uur. Info: WOCB 020-644 99 36,
info@wocbuitenveldert.nl

Vrijdag

Computer/tablet lessen voor beginners
Is op alle werkdagen. Info: Dynamo 020-462 84 72
of WOCB 020-644 99 36.

Bridge-inloop
12.45-16.00 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50.
Per paar aanmelden

Buurtkamerinloop
9.00-12.00 uur. Info: Simone van Dorth 06-26 63 53 00,
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl

Wandelen
13.00-14.15 uur. info@wscdeverbinding.nl,
020-771 81 45 / 06-15 29 68 85.

Kunstgeschiedenis op 13, 20 en 27 januari
9.30-11.30 uur. Info: Michel Didier, tel 020-770 4197
of 06-24 21 76 78.

Computer/tablet lessen voor beginners
Is op alle werkdagen. Info: Dynamo 020-462 84 72 of
WOCB 020-644 99 36.

Dans-dansen (Streetdance jeugd)
13.00-13.45 uur 3,5-5 jaar; 13.45-14.45 uur 6-8 jaar; 14.45-15.45

ZZP Cafe op 20 januari
9.30-10.30 uur. olv Yvonne Luttikhuis. Info: initiativo@live.nl

Expositie Buitenveldert
info@hvdwbuitenveldert.nl.
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Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt

In Beeld

Ouderenbezoeker

wijkbewoners vanaf 75 jaar om te
signaleren en ondersteunen bij
zorgvragen. Uiteraard belt hij niet
zomaar bij de mensen aan, maar
de bewoners krijgen eerst een brief
om te vragen of zij prijs stellen op
dit preventief huisbezoek en maken desgewenst een afspraak.

Gerdi Wind
Waarom?
Vroeger vergaderde hij óver mensen tijdens zijn werkzaamheden
voor het toekennen van uitkeringen bij instanties (zoals UWV,
Ziektewet enz.).

In het gesprek dat puur informatief is, wordt gewezen op voorzieningen zoals aanvullend openbaar
vervoer, huishoudelijke hulp en telefooncirkel. Persoonlijke gegevens
worden uiteraard altijd vertrouwelijk behandeld. Niet iedereen heeft
de behoefte aan een gesprek, maar
kan desgewenst wel de informatiemap verkrijgen.

foto: Gerdi wind

Zijn maatschappelijke betrokkenheid, mede gesterkt door zijn Protestants Christelijke overtuiging,
strekte zich uit na zijn werk en
Dirk Westra maakt zich nu al ruim
8 jaar nuttig als vrijwilliger in gesprekken mèt mensen in letterlijke
betekenis. Dirk is actief betrokken
bij de vrijwilligersraad van Dynamo en als ouderenbezoeker voor

Vindt u het gezellig om met een
klein groepje mensen activiteiten
te bezoeken? Bent u slecht ter been
of ziet u op tegen zelfstandig reizen? De minibus biedt uitkomst.
Een retourtje kost € 2,50.

Vrijdag 13 januari:
Stadshart Amstelveen en markt
Een bezoek aan het winkelcentrum
Stadshart van Amstelveen. U vindt er
op vrijdag ook de gezellige markt op
het plein.

U wordt thuis opgehaald tussen 10.00
en 10.45 uur. Rond 13.00 uur rijdt de
chauffeur u weer naar huis (bij verder
weg gelegen bestemmingen wordt in
overleg soms later naar huis teruggekeerd). Stok of rollator kunnen ook
mee. Consumpties of toegangskaartjes zijn voor eigen rekening.

Vrijdag 20 januari:
Tropenmuseum Amsterdam
Tentoonstelling over het boeddhisme. De boeddha is razend populair.
Wat maakt het levensverhaal van
deze spirituele leider zo intrigerend?
(toegang € 15,-, museumjaarkaart
gratis).

Graag van te voren opgeven bij het
Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, tel. 020–644 99 36. Als u met
ons reist s.v.p. gepast betalen in de
bus.

Vrijdag 27 januari:
Stadsarchief Amsterdam
Fototentoonstelling
Amsterdam
1900. Ruim 300 oude foto’s van
bekende fotografen zoals Olie en
Breitner zijn te bewonderen. Amsterdam van rond de eeuwwisseling

PEDICURESALON

Gediplomeerd pedicure
en manicure
DIABETISCHE VOET - GEBRUIK NAT. TECHNIEK
TEVENS GEDIPLOMEERD VOETREFLEXOLOGE

nieuw!!! Schimmelnagelbehandelingen

Behandeling volgens afspraak - ook op zaterdag
Lid provoet
Per 27-10-2014 VERHUISD naar:
Koen van Oosterwijklaan 36
1181 DT Amstelveen

Waar?
De gesprekken vinden na afspraak
plaats bij de bewoners thuis.
Wanneer
Ongeveer éénmaal per week bezoekt hij een bewoner. In 8 jaar
heeft hij wel 300 bezoeken afgelegd. Er zijn meerdere vrijwilligers
(5 à 6) die bezoeken afleggen.
Wat kost het
Niets
Voor wie
Thuiswonenden van 75 jaar en ouder, die prijs stellen op dit bezoek.

Vrijwilliger Dirk Westra

Op stap met de Minibus

In januari gaan we op stap naar:

januari 2017

Telefoon: 020 66 10 197

Vrienden van het Amstelpark

komt opnieuw tot leven.
(toegang € 6,-,
museumjaarkaart gratis).

Gaat u mee op stap met de Minibus?

Oprichting Vrienden van het Amstelpark IS EEN FEIT.

stad Buitenveldert en Katja van der Vet
van Agency Made in May. Voor meer
informatie of het opvragen van een intentieverklaring kan gemaild worden
met Lilian Voshaar: Lilian@nmtzuid.nl.

Donderdagavond 24 november is in
het Huis van de Wijk in Buitenveldert
een start gemaakt met de oprichting
van de Vereniging “Vrienden van het
Amstelpark”. Hierbij aanwezig waren
buurtbewoners, ondernemers, groenorganisaties en Stadsdeel Zuid. Het is van
belang dat er een vereniging opgericht
wordt om als gesprekspartner te kunnen
dienen voor de gemeente over onder
andere het parken- en evenementenbeleid. Inmiddels zijn 11 intentieverklaringen getekend. Op 26 januari 2017 om
19:30 uur is de vervolgbijeenkomst in
het Huis van de Wijk.

De Amsterdamse Boekhandel

Als u belangstellende bent en doelgericht wilt helpen, én wilt participeren
bent u welkom. Het initiatief is genomen door Lilian Voshaar van NMT
Zuid, Ton Vonk en Rob Quint van Tuin-

Iedere dinsdag peutervoorlezen (10:00h)

Buitenveldertselaan 170, Telefoon:
020-4218324, Contact:
info@deamsterdamseboekhandel.nl
Informatie: www.deamsterdamseboekhandel.nl; www.facebook.com/
deamsterdamseboekhandel

Wat: Spaanstalig voorlezen voor
kinderen die Spaanse taal spreken,
14 en 28 januari
Tijd: 10:45–11:00 uur 2-5 jaar
Wat: vrijblijvende leesclub:
Het verlatenland
Datum: zondag 15 januari
Tijd: 14:00–17:00 uur
Op zondag 15 januari 14:00 uur
huist De Amsterdamse Boekhandel
één van de 11 leesclubs in Amsterdam in het kader van Schwob 2017.
Onder leiding van leesclubleider en
VPRO-redacteur Anton de Goede
en oprichter van de Berberbibliotheek
Asis Aynan gaan we in gesprek over
‘Het verlaten land’ van de Algerijnse
schrijver Mouloud Mammeri. Lijkt
het u leuk om aanwezig te zijn bij de
leesclub, om te horen wat anderen
van het boek vinden en om zelf mee
te praten over dit boek? Voor €5,koopt u een kaartje bij De Amsterdamse Boekhandel (excl. boek).

Advocaat of jurist nodig?

Mikipedia
Advocatuur
Persoonlijk en betrokken!
Bel voor gratis spreekuur:
020 - 472 1332 of 06 - 1469 1082
Bezoek aan huis of op andere
gewenste locatie mogelijk.
www.mikipedia-advocatuur.nl

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!

Wat: nieuwjaarsborrel voor klanten
en relaties
Datum: zaterdag 14 januari
Tijd: 16:00-17:00 uur
Graag nodigen we al onze klanten en
relaties uit voor een informele nieuwjaarsborrel om het glas te heffen op
een mooi 2017.			

