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EMA wordt een enorme versterking Zuidas
Hans Wamsteeker
Met ingang van dit januarinummer
wordt de Wijkkrant Buitenveldert/
Zuidas ook in de ruim 2.000 brievenbussen van Zuidas gedistribueerd. Het stadsdeelbestuur van
Zuid heeft de daarvoor noodzakelijke subsidie op tafel gelegd. Dat
is de eerste aanleiding voor een
gesprek met David van Traa, directeur Zuidas. De tweede aanleiding
is de komst in 2019 van de European Medicines Agency (EMA) naar
Zuidas.
Wat kan de Wijkkrant voor Zuidas betekenen?
Zuidas zit in de transformatie van
kantoorgebied naar woongebied in
een bijzondere omgeving met een belangrijk railstation en het aanstaande
grote project van het Zuidasdok.
Het wordt een bijzondere Amsterdamse stadswijk die stevig verbonden wil zijn met de omgeving. Waar
nieuwe bewoners zich in een warme
gemeenschap nestelen. Dat is een
ambitieus streven. Voor die binding
heb je structuren nodig. Je moet
daarbij een beetje gaan staan op de
schouders van de mensen die al werk
hebben verzet. Een gedragen initiatief
als de Wijkkrant is wat Zuidas betreft
een ideale vorm om de gemeenschap
te verbinden.
De European Medicines Agency
komt naar Zuidas. De bouw begint
binnenkort. De eerste fase wordt in
april 2019 opgeleverd en de rest in
het laatste kwartaal van dat jaar. De

EMA gebouw (artist impression)

EMA heeft een heel bijzondere ruimtebehoefte. Ze hebben in Londen een
op maat gemaakt gebouw. Elk land
in de EU heeft een eigen EMA en de
toelating van een medicijn tot de Europese markt wordt gedaan door een
panel van deskundigen uit elk van de
lidstaten.
Al die mensen stromen dat gebouw
in en uit. Daarvoor is een conferentiecentrum met duizenden vierkante
meters nodig waarbij je moet denken
aan het gebouw van de VN. Allemaal
zalen met ronde vergadertafels en

ruimtes met tolken. De farmaceutische industrie komt voor overleg
over de vloer. Daar komt veel spiona-

COLUMN

gegevoelige informatie bij kijken. Wie
waar wel of niet mag komen wordt
strak geregeld. De EMA wilde eigenlijk het liefst een gebouw met een
slotgracht er omheen maar wel met
perfecte logistieke en communicatieve voorzieningen. Nederland heeft
aangeboden het gebouw in Londen
zo veel mogelijk na te bouwen

Een stenen oord

Wat wordt het effect op Zuidas?
Het gaat om een grote kennisintensieve organisatie die geen last heeft
van conjunctuurgolven. Alleen maar
banken, advocaten en consultants
betekent dat je kwetsbaar bent als
het met de financiële sector niet
goed gaat.

schijnt levensgevaarlijk te zijn. Over het

Maar met een ziekenhuis, een grote
rechtbank, de RAI en een instituut
als EMA wordt het stevig. Dat zorgt
voor stabiliteit en dat is ook goed
restaurants en winkels. Al die leden van de panels zorgen voor hotelovernachtingen. Ze willen hun
kleren kunnen laten vermaken, een
broodje eten en een cadeautje voor
thuis kopen. Het is een enorme versterking van Zuidas.
lees verder op pagina 2

Onder mijn raam loeit de heggenschaar of
is het de bladblazer? De enige manier om
dat uit te vinden is over de rand van het
balkon te gaan hangen en een hap CO2 te
nemen. Het smaakt naar niks, maar het
balkon hangen is dus geen optie. Ook al
nodigt het weer uit ramen en deuren open
te zetten. Niet doen! Laat het weer maar
praten, ga het huis uit en de stad in daar
is het ondanks de luchtvervuiling van o.a.
fijnstof gezonder dan in het park waar
de Plantsoenendienst rondraast met op
benzine draaiende bladblazers en heggenscharen die meer fijnstof, koolwaterstoffen en koolmonoxide uitstoten dan één
grote auto. ‘Verschillende Amerikaanse
steden hebben om deze reden een algeheel
verbod uitgevaardigd op het gebruik van
bladblazers op benzine. Volgens oncoloog
Barry Boyd van het Greenwich Hospital
is de uitstoot van één bladblazer verge-

Wie alles wil weten over Zuidas en de bouw van Zuidasdok
gaat naar de vernieuwde website
WWW.ZUIDAS.NL

Of u komt naar het Informatiecentrum in het WTC, Centrale Hal:
Strawinskylaan 59, van 0900- 1700 uur. Heeft u vragen, opmerkingen of
klachten? Contact: info@zuidas.nl of 0800 - 5065

lijkbaar met die van veertig auto’s met
een stationair draaiende auto,’ lees ik op
arbo-online.nl
Over de herrie die de apparaten veroorzaken heb ik het dan nog niet eens gehad. Urenlang (vier uur is de tijd dat
het apparaat van de ARBOwet gebruikt
mag worden zonder gehoorbescherming)
worden bewoners van onze tuinstad geteisterd door het gebrul. Vooral in het

Lustrum Kunstgroep Buitenveldert

najaar als de blaadjes geruisloos vallen
komen blèrende monsters ze opslurpen.
Daarna worden de snoeischaren in stel-

dewerking van WOCB en Huis van
de Wijk, minstens eenmaal per jaar
voor iedereen makkelijk toegankelijke
exposities te bezoeken, maar ook buiten de wijk, zoals in het Weefhuis in
Zaandijk.

Gerdi Wind
Op vier februari viert Kunstgroep
Buitenveldert haar vijf-jarig jubileum. De vereniging, ontstaan uit
een buurtinitiatief van Buitenveldertse kunstenaars, is uitgegroeid
tot een actieve kunstenaarsgroep
met momenteel 19 leden.
In deze vijf jaar heeft de kunstgroep
goed van zich laten horen in de wijk
en heeft zij zich erg ingezet om de
drempel tussen bewoners en kunst te
verlagen, want kunst is voor iedereen!
Zij willen meer “levende” kunst in de
buurt brengen en elkaar als kunstenaars ontmoeten om interessante of
leerzame kunstprojecten te realiseren.
In het Huis van de Wijk zijn, met me-

Ienke Damsté, Vogels

Verder organiseert Kunstgroep Buitenveldert gevarieerde kunstcafé’s
in het Huis van de Wijk (vier x per
jaar), zoals het Literair Kunstcafé,
KerstKitschKunstKafé of kunstcafé’s waar gratis miniworkshops
aangeboden worden, de jaarlijkse
schrijfwedstrijd en deelname aan
de Pure Markt in de zomermaanden in het Amstelpark. Ook de drie
kunstroutes op het Gelderlandplein
met kunst in de winkels, rondleidingen, workshops op het plein en
een prijsvraag waren bijzondere

evenementen om de interactie met
de wijkbewoners te vergroten. Het
enthousiasme en creativiteit van de
kunstenaars nemen tot heden alleen
nog maar toe.

ling gebracht en de takken van de bomen
gezaagd. Als vervolgens de Vuilnisophaaldienst nog even langskomt om de
containers te legen en tegelijkertijd de
Airbussen boven de Buitenveldertbaan

Om dit feestelijke lustrum te vieren
wordt een bijzondere tentoonstelling ingericht in Buitenplaats Wester
Amstel in het weekend van 3 en 4 februari, van 11 tot 17 uur. De opening
wordt zaterdag 3 februari om 13.45
uur verricht door Sebastiaan Capel,
voorzitter Dagelijks Bestuur. U bent
beide dagen hartelijk welkom op
Amsteldijk Noord 55 om de mooiste
en nieuwste werken van de tentoonstelling BIRDS te komen bekijken of
kopen.
www.kunstgroepbuitenveldert.nl

hun decibellen komen verspreiden, dan
Buitenvelderters als u dan nog niet doof
of gek bent zoek dan uw heil in een stenen
oord. Tegen de tijd dat daar de horde buitenlanders het luchtruim komt verstoren
met hun gejoel is het in Buitenveldert
weer rustig.
Julius
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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.

Ik hoop dat dit bericht ook terecht
komt bij de bestuurders van ons land.
Ik ga graag met ze in gesprek over
“een betrouwbare overheid”. Overigens heb ik niks tegen vliegen, maar
wel tegen de overlast (lawaai en vervuiling). Op naar de Noordzee!!!
(deze brief werd aan het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) gestuurd. Met
als reactie vrijkaartjes voor het Bostheater. De naam van de schrijver is bij de
redactie bekend).

Bibliotheek
Buitenveldert

Nationale Voorleesdagen 2018. Van
24 januari t/m 03 februari
Op woensdag 24 januari worden de
Nationale Voorleesdagen ingeluid
met het Nationale Voorleesontbijt
en duren tot en met 03 februari.
“Ssst! De tijger slaapt” geschreven en
geïllustreerd door Britta Teckentrup,
is verkozen tot het Prentenboek van
jaar 2018. Het prentenboek staat
centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen.

W. van Weldammelaan 5
Tel: 642 2100
E: buitenveldert@oba.nl
Buitenveldertse ochtend
Lezing van Marianne Roodenburg
“Kleur is de kunst dl.2”
donderdag 4 januari
10.00 uur inloop,
start lezing om 11.00 uur

Jeugdactiviteiten
Nationale Voorleesdagen:
Sst Loet! De tijger slaapt!
Heb jij knuffeldieren? Het stoere
meisje Loet heeft er heel veel! Neem
je knuffeldier mee!
OBA Buitenveldert, Zaterdag 27
januari, 15.30 uur
Toegang € 5,00 / met OBA pas gratis
Inschrijven gewenst via buitenveldert@oba.nl / 0206422100

Inzet Buitenveldertbaan

Brieven
Laagfrequentgeluid
Geachte Redactieleden,
Ik heb een verzoek over laagfrequentgeluid en de akelige ziekmakende trillingen die het veroorzaakt. Ik zoek contact. Op de lotgenoten-website kunt u
uitgebreide informatie vinden over dit
steeds toenemende mensenkweller,
maar misschien ook dierenkweller.
https://www.laagfrequentgeluid.nl/
html/ontwikkelingen/ontw.html
Een 55 minuten durende documentaire
op : https://www.debrom.nl
Zie ook: www.npo.nl/de-monitor/
10-09-2017/KN_1692656.
Mensen
schromen zich hierover te uiten, omdat
zoals u misschien al las op die website

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 15.000 stuks, verspreiding
huis aan huis in Buitenveldert/Zuidas
en Prinses Irenebuurt
Mail Wijkkrantredactie@gmail.com
Web www.wocbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op
dinsdag 30 januari 2018.
Kopij inleveren uiterlijk maandag
15 januari voor 17.00 uur.

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.

dat er veel onbegrip is tgv onwetendheid, maar ook omdat dit de sterk-gevoelige mensen treft die eerder bewust
worden vanwege die gave of zwakte, zo
je het wilt zien Ik ben er benieuwd naar
of u al wist van het bestaan van LFg in
relatie tot gezondheidsklachten in de
eigen woning en hoe of dat opgelost is.
Mvg, Maya Bisessar

600 vliegtuigen in twee dagen
Geachte mevrouw/heer van BAS,
De afgelopen twee dagen zijn er bij
benadering 600 vliegtuigen geland op
de Buitenveldertbaan. Vlak voor hun
landing mochten ze een blik (van nabij) werpen op mijn huis. Die blik vind
ik niet zo erg, maar wel het lawaai en
de fijnstof. Ik heb er schoon genoeg
van, dit kan zo niet langer. Vanochtend
om 04.30 uur startte het feest en het
hield niet op tot dit moment (22.40
uur) en waarschijnlijk gaat het nog
wel even door. Ik vind het verschrikkelijk en ik voel mij belazerd door de
overheid. En wilt u mij geen vrijkaarten (= aflaat) toesturen voor kaartjes
voor het Bostheater...........walgelijk.

Beste medewerker van BAS,
Tot mijn spijt is de Buitenveldertbaan
al sinds vorige week zaterdag permanent in gebruik, slechts enkele nachten daargelaten. Niet alleen voor landend, maar ook voor startend verkeer.
De overlast is zoals altijd enorm. Vrijwel de hele dag staat de boodschap
op uw site dat er vanwege beperkte
zichtcondities gestart wordt vanaf de
Buitenveldertbaan.
Ik stuur u bij deze mail screenshots
die volledig in tegenspraak zijn met
uw mededeling. Ten eerste is er geen
verminderd zicht in de omgeving
van Schiphol, ook de laatste 3 uur al
niet. Er zijn zelfs geen wolken in de
omgeving! Er is ook geen wind van
betekenis (windkracht 2!). toch wordt
er ondanks deze condities nog steeds
urenlang gestart. Waarom deze baan
permanent ingezet blijft is mij een
groot raadsel.
Wanneer Schiphol beweert dat er
voortdurend van baan gewisseld
wordt, gaat het duidelijk niet over de
Buitenveldertbaan. Die inzet blijft stabiel teveel! Gisteravond was er een
item bij het nieuws op RTL 4 wat betreft de metingen rondom Schiphol, en
hoe die totaal niet kloppen. Dat is geen
nieuws voor de bewoners van Buiten-

EMA in Zuidas

Wat wordt interessant in 2018?
Het Zuidasdok uiteraard. Er komt een
speciale bouwweg die langs de A10
wordt aangelegd, met ongelijkvloerse
kruisingen, bruggen over de Parnassusweg en de Beethovenstraat en een
directe aansluiting op de A10, zodat
het bouwverkeer, dat in 2019 met de
tunnel aan de slag gaat, het lokale
wegennet niet raakt. Zuidas kijkt uit
naar de oplevering van de fietspar-

In het kader van de tentoonstelling “De Bibliotheek van het licht”
Lezing van leo Balai over zijn
boek, over de geschiedenis van de
Amsterdamse slavenhandel
donderdag 18 januari
10.00 uur inloop, start lezing 10.30
uur

National Children’s Reading Days
Ssh, don’t wake up the tiger!
An interactive reading and music
program for the Duth National
Children’s Reading Days with music
educator Kendra van Nes. For children 2-6 years old.

Concert door een student
van het conservatorium
een muzikale ochtend met jong talent
donderdag 25 januari
10.00 – 12.00 uur
Toegang voor deelnemers Ouderen in
de Wijk en OBA-leden gratis.
Voor niet OBA-leden € 5.00

OBA Buitenveldert
Wednesday, January 31st
15.00 AM
Entrance € 5,00 / with OBA
membership free entrance
Registration required via buitenveldert@oba.nl / 0206422100

veldert, maar het was prettig om het
bevestigd te zien. Wat mij echter verbijsterde, was dat in ditzelfde bericht
Schiphol beweerde in gesprek te willen gaan met de bewoners. Misschien
kunt u me vertellen waarover? Ook
ben ik nog steeds in afwachting van

een correct antwoord van de LVNL wat
betreft de inzet van de Buitenveldertbaan om 22.00 ‘s avonds, zoals deze
maandenlang heeft plaatsgevonden.
In afwachting van uw reactie,

lijk Museum. Loetje hoopt voor het
zomerseizoen klaar te zijn met het
restaurant in het appartementencomplex Gershwin Brothers op de hoek
met de Parnassusweg. Dat wordt een
biefstukje eten met de voetjes in de
Boelegracht.

bijzondere massagesalon, een apotheek, een huisartsenpost. De Albert
Heijn is er al. Op 1 januari wordt de
parkeergarage onder het nieuwe
veld van AFC opgeleverd. Daarna
wordt gestart met de bouw van het
nieuwe clubhuis. Er komt een haasje
over project met de velden van AFC.
De ontwikkeling van de strook van
Ravel komt in 2021. Uiteindelijk zullen er in 2030 zo’n 15.000 inwoners
in Zuidas zijn. In heel Buitenveldert
dus rond 35.000. Een middelgrote
stad. Leuk voor de oplage van de
Wijkkrant.

Mevrouw M.Brouwer

vervolg van pagina 1

En het effect op de regio?
De mensen in Londen zijn gewend
aan lange reistijden van en naar het
werk. Het idee dat hun komst grote
druk op de huizenprijzen in A’dam
gaat geven is overdreven. De mensen
van de EMA blijken ook te kijken naar
Naarden, het strand, Haarlem en Alkmaar.
Omdat zij een aparte verblijfsvergunning hebben mogen hun kinderen
gratis naar de Europese School in Bergen die nog genoeg capaciteit heeft.
De streek rond Alkmaar wordt als
woonomgeving interessant. Ook Leiden met een verbinding van 20 minuten is prima. Je krijgt een spreiding van
de welvaart in de regio. De gevolgen
daarvan worden nog onderschat.

Programma Ouderen in de Wijk:
Documentaire; Circushart,
de droom van Oscar Carré
Donderdag 11 januari
10.00 – 12.00 uur

Hoe ontwikkelt de bevolking zich?
Zuidas zit op 2.600 woningen, inclusief Kop-Zuidas in de Rivierenbuurt. Op basis van een gemiddelde
gezinshuishouding zit je op ruim
4.000 bewoners. Er komen interessante voorzieningen waaronder een

David van Traa, directeur Zuidas

keergarage onder de Vijfhoek. Er is,
in samenspraak met de buurt, een
prachtig ontwerp gemaakt met mooie
speelvoorzieningen. Er zal worden
gewerkt aan de verdere ontwikkeling
van het kenniskwartier bij de VU.
Voor het complex de Valley aan de
Beethovenstraat wordt een haalbaarheidsstudie verricht naar de vestiging
van een dependance van het Stede-

Wijn en gedistilleerd
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

Karate Kampioen
van hun vereniging. Manja die al vele
jaren lid was huurde deze ruimtes vijf
jaar geleden, maar besloot het groter
aan te pakken en meer bezoekers aan
te trekken door ook tekeningen van
medekunstenaars tentoon te stellen.
Via social media deed zij een oproep,
waar wel 130 kunstenaars op reageerden. Dit leverde een zeer gevarieerde
collectie tekenkunst op. Het succes
van dit format deed haar besluiten om
dit te herhalen en twee keer per jaar
als een reizende tentoonstelling op
te zetten. Het Tekenkabinet werd een
pop-up galerie in leegstaande ruimtes
door het hele land, die korte tijd te bezoeken was. Dit najaar werd het vijfjarig jubileum in het Amstelpark gevierd met deze tentoonstelling in het
al een paar jaar leeg staande houten
gebouwtje bij het Belgisch Paviljoen.

Gerdi Wind

Op een regenachtige ochtend wandel
ik door het winterse Amstelpark naar
het Tekenkabinet. In het gebouwtje
naast de vijver zijn sinds jaren galeries
gevestigd geweest, zoals Papillon en
later ParkArt. Voor openingstijd heb
ik een afspraak met Manja van der
Storm, bedenkster, curator en uitvoerster van alle voorkomende bezigheden. Ze is een bijzonder energievolle
dame met een strak kort kapsel, die
veel te vertellen heeft over wat haar
drijft, tekenen en natuurlijk over het
Tekenkabinet.
Wat onmiddellijk opvalt is dat de tientallen zeer verschillende tekeningen
niet zijn ingelijst maar direct aan de
muren zijn opgehangen. Hierdoor
staat de tekening zelf centraal, zonder
afleiding, deze komt zonder glas ertussen ook dichterbij de kijker. Mede
omdat het formaat beperkt is tot A3grootte is er rust en eenheid ontstaan
in deze verzameling. De goede kwaliteit van het moderne zuurvrije papier
waarborgt tegen bijvoorbeeld verkleuring van het eigentijdse werk. In
de open kasten eronder staan chique
doosjes om aangekochte werken in te
verpakken.

foto: Gerdi Wind

Tekenkunst in het Amstelpark

Manja van der Storm

Tekenen
Manja van der Storm studeerde 25 jaar
geleden af op tekenkunst op Minerva
in Groningen. Het tekenen heeft haar
voorkeur boven andere technieken zoals schilderen of fotograferen, omdat zij
dat als directer en intenser ervaart. In
de galerie hangt uiteraard ook werk van
haar hand. Manja doet de organisatie
van alle exposities op wisselende locaties, evenals het inrichten en het onderhouden van contacten betreffende
pr en het ontvangen van bezoekers in

de galerie zelf. Duidelijk is dat publiek
en kunstkenners steeds meer interesse
en waardering voor de tekenkunst krijgen, hetgeen eveneens goed te merken
is op beurzen en andere kunstevenementen, waar steeds meer tekeningen
worden getoond en verkocht.
Lustrum
Museum Waterland te Purmerend
verhuurde tijdens de twee maanden
zomersluiting per twee weken twee
grote zalen aan kunstenaars-leden

Bezoeken
Zo lang Manja de ruimte mag gebruiken, zullen er tentoonstellingen
te zien zijn. Wanneer de ruimte weer
verlaten moet worden omdat er een
andere bestemming voor is, is nog
niet bekend, dus ga zo snel mogelijk
eens kijken! In januari toont Manja
van der Storm haar eigen werk in de
galerie. Openingstijden: vrijdag en
zondag van 11 tot 16 uur, maar controleer op de website!
Zie ook: www.tekenkabinet.nl en www.
manjavanderstorm.nl of facebook.

Foto-expositie Amstelpark/ Ontwikkeling luchtvaart
Gijsbrecht van Aemstelpark tegen het licht

Alen Skrijelj - Nederlands Kampioen tijdens het Dutch Open for Youth 2017!
Op 18 en 19 november heeft in het Topsportcentrum Almere de Dutch Open
for Youth 2017 plaats gevonden, georganiseerd door de Karate Bond Nederland.
Alen Skrijelj uit Buitenveldert heeft een
uitstekende prestatie neergezet in de
finale wedstrijden bij de jongens onder
tien jaar. Alen Skrijelj is in de categorie
Kata Male U10 Kampioen van Nederland geworden! Er waren deelnemers
uit Nederland, Duitsland, België en
Spanje. Talentvolle Alen traint regelmatig bij het Karate-Do Buitenveldert
samen met zijn teamgenoten en heeft
voor de tweede keer achter elkaar de
titel van het Nederlands Kampioen
veroverd. Hij vindt het ontzettend leuk
dat er positieve aandacht is voor karate
als nieuwe olympische sport en de resultaten die hij als sporter heeft bereikt.
Het bestuur van het Karate-Do Buitenveldert is zeer blij met het resultaat van
Alen Skrijelj en zal verder blijven investeren in de ontwikkeling en stimulering
van jonge talenten uit Amsterdam, Amstelveen en omgeving.
Markant wooncomplex

foto: Alphons Steenmeijer

Een paar weken geleden zijn we gestart met een petitie met als doel een
Parlementaire Enquête in de 1ste
en 2de Kamer voor elkaar te krijgen
waarin de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland tegen het licht
moet worden gehouden. Er zijn te veel
aanwijzingen dat een en ander niet
volgens de spelregels en afspraken is
geregeld met als gevolg dat de burger
steeds weer de rekening krijgt gepresenteerd.
De petitie kunt u vinden op
https://t.co/xFskWbI0fd.
Om de Parlementaire Enquête te kunnen afdwingen zijn er minimaal 40.000
handtekeningen nodig. Daar zijn we
nog lang niet. Vandaar mijn verzoek
aan u de petitie te tekenen en u te vragen deze petitie door te sturen naar
uw vrienden en kennissen en verder
te verspreiden. Stuur deze oproep ook

Tijdens het ophangen van de foto’s
in het Huis van de Wijk Buitenveldert
werd er door voorbijgangers al menig
keer bij stilgestaan en kregen wij al de
nodige complimenten.
Paul Slettenhaar, lid van het dagelijks
bestuur, van stadsdeel Zuid heeft de
opening van de expositie verricht.
Tijdens de expositie kunt een rondleiding krijgen langs de 107 foto’s van de
Floriade, Amstelpark en het Gijsbrecht
van Aemstelpark.
Alphons Steenmeijer, van het fototeam Buitenveldert, zal in de komende

maanden regelmatig rondleidingen
verzorgen ook voor groepen en scholieren. Aanmelden kan bij Anton
Groeneschey op telefoonnummer 0619081063.
De expositie is te bezichtigen t/m de
derde week van april 2018.
Aan de rondleiding zijn geen kosten
verbonden en zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen. Van deze
expositie is inmiddels ook een prachtig fotoboek verkrijgbaar. Het boek is
te koop in o.a. het Huis van de Wijk
aan de A.J. Ernstraat voor de prijs van
€ 17,50.

door naar de leden van uw vereniging
of platform.
In het oosten van Nederland en in
het Groene Hart van Nederland is
het mogelijk gebleken 10-duizenden
handtekeningen te verzamelen. Zijn
de omwonenden rondom Schiphol
zo ongeïnteresseerd en gedesillusioneerd geraakt dat ze niet meer geloven dat er iets aan de overlast/vervuiling/gevaar/groei/etc. veranderd kan
worden? Rondom Schiphol wonen 2
miljoen burgers. Is het nu echt niet
mogelijk om 40.000 handtekeningen
bij elkaar te krijgen?
Laten wij ervoor gaan!
Dr. K. Weijer
Voorzitter Platform Vliegoverlast
Amsterdam
www.vliegoverlast.nl

De Kroonenberg Groep tekende vorige
week de planovereenkomst met de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid.
Het complex voorziet in circa 250 woningen, waarvan 40% middeldure huur
en 60% huurappartementen in de vrije
sector. De woningen hebben een oppervlakte van circa 45 m2 tot circa 130
m2. De woningen worden verdeeld over
twee gebouwen. Piet Boon zal net als bij
het project Huys in New York de plattegronden en het interieur van de woningen verzorgen. Tussen de gebouwen
komt een plaza naar ontwerp van tuinarchitect Piet Oudolf, die ook de Highline in New York heeft ontworpen. Op
de begane grond komt ca. 500 m2 aan
commerciële functies. Onder de gebouwen komt een twee laags parkeergarage
met ca. 130 parkeerplaatsen en een fietsenstalling voor ruim 700 fietsen. In de
woontoren op de hoek Buitenveldertselaan / Van Neijenrodeweg komt een
24/7 bemande lobby. Volgens planning
zal de bouw starten in zomer 2018. De
verwachtte bouwtijd is circa 2,5 jaar.
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Programma v/d
gezamenlijke
Kerken
Thomaskerk

Thomas Open Lunchconcerten:
9 januari
Het Neva-ensemble uit St. Petersburg
zangers en piano
23 januari
Eadaoin Copeland, piano
6 februari
Domenica strijktrio
Tony Rous, viool
Susan Rous-Woelderink, altviool
Petr Nouzovsky, cello
Dinsdag van 12.30 uur tot 13.00 uur in de
Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 1077 WX
Amsterdam. Bezoekers zijn welkom vanaf 12.00
uur - er is dan koffie en thee. Thomas Open is een
cultureel platform voor ontmoeting, verstrooiing en
verdieping. Nadere info: www.thomasopen.nl

Pelgrimskerk
Van Boshuizenstraat 560
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu
Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur,
07-01 - Ds. H.U. de Vries
14-01 - Mw. ds. M. Buitenwerf-van der Molen
21-01 - Ds. S.H. Lanser
28-01 - Ds. H.U. de Vries, Oec. Viering in De 		
Goede Herder
04-02 - Ds. S.L. Schoch, cantatedienst

januari 2018

Zij is gevlucht, jij kunt haar helpen
wegwijs maken in Amsterdam? Bij het
ABC kan dat. Er wordt ook aan kleine
groepjes les gegeven en ook mannelijke lesgevers zijn heel erg nodig om
geïsoleerde mannen te begeleiden.

Iedere vrijwilliger die bij het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC)
werkt kan verhalen vertellen over de
vrouwen aan wie zij taalles geven.
Neem Nasira die uit Syrië vluchtte
met twee kleine kinderen, zij is daardoor erg aan huis gebonden. Nasira
spreekt nu alleen Arabisch met haar
buurvrouw.
Ze kijkt iedere week uit naar haar taalmaatje. Met haar spreekt ze Nederlands en daar is ze is dolblij mee.
Wil jij ook het verschil maken en een
vrouw helpen met Nederlands en haar

Het ABC geeft gratis trainingen aan de
vrijwilligers. Een tweedaagse basistraining Taalvrijwilliger vindt plaats op zaterdag 20 en 27 januari 10-15 uur.
Voor meer informatie over de taalessen
en de trainingen:
www.abcamsterdam.nl
of 020-3202710

TV-kok Ramon Beuk
Dolf Jansen
op Praktijkcollege De Atlant

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.
07-01 - Pastor M.Schneeberger
14-01 - Pastor A. Koot
21-01 - Pastor Ph. Kint
28-01 - 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)

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 6 januari 2018 – 19.00 uur – avondviering in de Titus Brandsmakerk,
met aansluitend de Nieuwjaarsreceptie voor alle
Geloofsgemeenschappen van
Parochie Amstelland.
zondag 7 januari 2018 – 10.30 uur – Hoogfeest van Driekoningen
Hoogmis met samenzang (Cantores)
met aansluitend de Nieuwjaarsborrel voor de St.
Augustinus Geloofsgemeenschap in de parochiezaal.

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.
‘De weg van de drie koningen’
De geboorteplaats van het Kerstkind is ons wel
bekend, maar niet de wegen die de koningen
gingen daar naartoe. Waar kwamen zij vandaan
en waarom verlieten ze hun land? Een lezing op
Driekoningendag zaterdag 6 januari, 11.15-12.00
uur door Ardan Heerkens.

In Vroege Vogels op zondag 5 november

Ramon Beuk, TV-kok en kookboekenschrijver komt op donderdag 21 december naar Praktijkcollege De Atlant
voor een gastles en de opening van
een nieuw buurtlunchrestaurant.
De gastles is van 11.00 – 11.45 uur.
De opening is om 12.00 uur.
In het nieuwe buurtlunchrestaurant
bieden leerlingen om de drie weken
een uitgebreide lunch aan bewoners
uit de buurt. Tijdens deze lunch kunnen gasten hun auto laten schoonmaken in het garagelokaal van de school.
De Atlant wil zo een bijdrage leveren
aan het gemeenschapsgevoel van de
wijk. Praktijkcollege De Atlant is een

kleinschalige multiculturele praktijkschool in Amsterdam-Buitenveldert
voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Op
De Atlant krijgen leerlingen naast
een theoretische basis veel praktische vaardigheden aangereikt. Het
motto van de school is: leren door
doen! Voor meer informatie over onze
school kunt u onze website raadplegen: http://www.de-atlant.nl.
Adres van de school: Teilingen 4,
1082 JS in Buitenveldert

Ik denk dat wij, gewone normale
Nederlanders, als het om beslissingen gaat die vanuit de gedachte van
economische groei genomen worden,
veelvuldig worden geschiphold.
De term is bedacht door Pieter Winsemius. Hij bedoelt daarmee, ik citeer
‘een overheid die steeds opnieuw afspraken maakt met groepen burgers
waarvan ze van tevoren weet dat ze
die gaat breken, waarna de burger na
de derde keer afhaakt’. Niet omdat je
een slecht mens bent, maar omdat je
zeker weet dat die economische groei
die veroorzaakt gaat worden uiteindelijk voor iedereen het beste is..

Op de hoogte blijven van de activiteiten in het Huis van de Wijk?

Lezing?
Huur een zaal
in het Huis van de Wijk!

Volg ons op Facebook! Typ in de zoekbalk
van Facebook:
@huisvandewijkbuitenveldert

theaterzaal - café - stamzaal
Meer informatie en tarieven:

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
020 - 642 28 35
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl
ONDERNEEM het IN JE WIJK

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!

Ik denk dan: wat een tuig. En dan
Schiphol. Een bedrijf dat allerlei belasting niet hoeft te betalen, want ze
zijn de economische motor en een
bedrijf dat zoveel goochelt en sjoemelt met cijfers dat er zelfs een werkwoord uit ontstaan is. Ik citeer weer:
‘de geluidsoverlast van opstijgende
en landende vliegtuigen (wordt) niet
gemeten maar berekend’.
Waarna Schiphol op de van haar
bekende hoge toon zegt: ‘We moeten doorgroeien en al die goedkope
vakantievluchten moeten naar een
nieuwe luchthaven in de polder’.
Lieve luisteraar, dit is op leugens gebaseerd gelul. We gaan de natuur van
Veluwe, stiltegebieden in Overijssel
en de Oostvaardersplassen verklooien om door te vliegen in een systeem
waar niemand de echte kosten van
die vluchten, uitstoot, klimaatverandering, betaalt.
Terwijl de nieuwe minister van Economische & Klimaatzaken met droge
ogen beweerde dat Nederland in Europa voorop loopt op het gebied van
uitstoot. Ja, Wiebes, als u bedoelt dat
we een van de meest uitstotende landen zijn, dan wel ja. En dat uw nieuwe regering de zelf gestelde klimaatdoelen bij lange na niet gaat halen.
Ik ben niet zo’n actievoerder, maar
ik geloof echt dat we de grote mond
van Schiphol moeten snoeren. De
kerosine is bijna op, de uitstoot is te
groot, het klimaat verandert. Laten
we er voluit en keihard voor gaan liggen, een beetje zoals een verdediger
van Feyenoord, als ie zijn werk goed
zou doen.
(selectie uit de column van Dolf Jansen,
met toestemming van de redactie van
Vroege Vogels)

‘Het is niet allemaal import in Zuidas’
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Hans Wamsteeker

Mist ze Zuid?
Even naar de Maasstraat is voor haar
kat in ‘t bakkie. Ze heeft daar nog
steeds haar groenteman en de slager.
Ze gaat met de fiets of de auto. In de
garage heb je altijd plek dus je kunt zo

maar toch dicht bij je oude buurtje.
Dat vindt je niet veel in de stad. Als je
er ook in de toekomst kan blijven wonen dan ben je verkocht. Als je naar
de voorlichtingsavonden gaat leer je
elkaar al een beetje kennen. Ze kent
haast alle gezichten in het gebouw.
En dat is leuk!
foto’s: Hans Wamsteeker

Bep Ruijgrok woonde met haar
gezin tot haar 62e jaar in de Maasstraat waar ze haar eigen winkel
had. Na enige tijd in de Churchilllaan te hebben gewoond besloten
haar man en zij naar het appartementencomplex ‘Op Zuid’ in
Zuidas te verhuizen dat toen nog
gebouwd moest worden.
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Het appartementencomplex ‘Op Zuid’

weg. Dat is een groot voordeel. Maar
het Gelderlandplein is vlak bij en er is
nu een Albert Heijn in de straat.
Is het allemaal ‘import’?
Veel van de bewoners komen uit Zuid,
de Minervalaan, Amstelveen. Het is
niet allemaal ‘import’ dat je ziet. Mensen in Zuid die, nadat de kinderen het
huis uit zijn, met zijn tweeën in een
kast van een huis wonen komen hier
naar toe.
Er wonen hier nogal wat KLM’ers
omdat we zo dicht bij Schiphol zitten
Wat maakt dat Zuidas zo trekt?
De meeste mensen komen uit oudere
woningen en hebben nu iets nieuws,

Bep Ruijgrok

Is Zuidas erg anders?
Ze ervaart Zuidas niet als iets totaal
anders. De Rivierenbuurt en Buitenveldert zitten aan elkaar geplakt. Ze
zit voorlopig nog naast de bouwputten maar daar heeft ze niet veel last
van. Ze heeft altijd op een flat gewoond. Het is iets anders als je van
een vrijstaande villa op de Minerva
laan komt maar voor haar was de stap
niet zo groot. Er komen steeds meer
woningen bij dus dat beeld van ‘hakken en pakken’ verandert wel.
Heb je veel contacten?
Mijn contact met Buitenveldert is het
Gelderlandplein maar de oversteek
over de Boelegracht is wel lastig.
Was er maar een voetgangersbrug!
Het is handig dat Kroonenberg dat
busje in zet.
Ze ziet in de Wijkkrant wat er allemaal aangeboden wordt in het Huis
van de Wijk. Je hoeft hier niet eenzaam te zijn.

KORTAF
Life is short, extend it with sport...

Kom in beweging!
Entertrainer gaat hardlooptrainingen
aanbieden op de Zuidas. Zoals de naam
al zegt staat plezier voorop. Het parcours
varieert, net zoals de trainingen zelf.
Het resultaat van de trainingen is:
• Een fitter lichaam
• Een betere looptechniek
• Een leuke hardloopcommunity bestaande uit een mix van bewoners en
bedrijven.
Wanneer: Wekelijks vanaf 16 december
2017 op dinsdagnamiddag van 16.30 tot
17.45 uur.
Waar: Vanaf het dakterras van het
nieuwe paviljoen CIRCL op het Gustav
Mahlerplein
Wie: Iedereen die nu al 30 minuten
aaneengesloten kan lopen (tempo niet
belangrijk)
Tarief: Wat je ervoor over hebt. Je kunt
achteraf bepalen hoeveel je het waard
vond en dat bedrag noteren. Je krijgt dan
een Tikkie waarmee je kunt afrekenen.
Meer informatie en inschrijven:
www.entertrainer.nl/Zuidasrunners
Benefiet 1001 nacht

Goede voornemens, ook in Zuidas
Cisca Griffioen
Nu 2018 alweer met rasse schreden nadert komt natuurlijk ook
de gebruikelijke vraag op: maken
we goede voornemens of zijn we
er vast van overtuigd dat het geen
zin heeft omdat we ze toch niet
uitvoeren.

Kokkerellen?
Huur een zaal
in het Huis van de Wijk!
café - keuken
Meer informatie en tarieven:

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
020 - 642 28 35
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl
ONDERNEEM het IN JE WIJK

Dat laatste geldt zeker voor moeilijk
bereikbare doelen. Maar hoe concreter en vastomlijnder het voornemen
is, des te meer kans op slagen.
We moeten allemaal meer bewegen en
fietsen. Inmiddels zijn er meer fietsen
in Amsterdam dan bewoners en zien
we de gevolgen daarvan: overvolle
fietspaden en enorme hoeveelheden
fietsen in de buurt van stations. Zowel
Station RAI als Station Zuid worden
omgeven door fietsenrekken. Bij Station Zuid zijn er al twee fietsparkeergarages: een op het Mahlerplein en
een op het Zuidplein. Van beide wordt
intensief gebruik gemaakt en de capaciteit is vaak onvoldoende.
Dus moest er, mede in verband met
de aanleg van het DOK, een extra
oplossing gevonden worden voor de
fietsen aan de Noordzijde, aan de kant
van de Minervalaan. Daar bevond zich
een vijfhoekig grasveld, dat kortweg
de Vijfhoek genoemd werd. Inmiddels
wordt daar gebouwd aan de derde
ondergrondse fietsparkeergarage, de
Strawinsky garage voor 3500 fietsen.
De combinatie van een ondergrondse fietsparkeergarage en een prachtig opnieuw ingericht maaiveld is tot
stand gekomen door de onvermoeibare inzet van een paar buurtbewoners. Bijna een schoolvoorbeeld hoe
bewoners met visie en het aanvoeren van argumenten en alternatieve
mogelijkheden er in slagen wijzigingen in de bouwplannen tot stand te
brengen.

Rondleiding
Maar voordat het allemaal klaar is
kunnen we een kijkje nemen in de
ondergrondse fietsparkeergarage in
aanbouw. Dat is een unieke mogelijkheid en voorlopig ook wel de laatste,
want ruimte voor nog zo’n garage is
er niet. En ook als u niet fietst, maar
loopt, is dit een bijzondere kans om
het bouwproces van dichtbij te volgen.
Hoe kunt u dat doen?
Aannemer Van Boekel Bouw en Infra
organiseert aan het einde van de middag rondleidingen voor geïnteresseerden. Per rondleiding kunnen maximaal 20 personen mee. U moet wel
goed ter been zijn en stevige schoenen of laarzen aantrekken. Ter plaatse
krijgt u een oranje hesje voor de veiligheid. De rondleiding duurt een uur.
Na afloop kunt u nog naar het Zuidas
Informatiecentrum op het Zuidplein
om bij de maquette de ontwikkelingen in Zuidas te bekijken.
U kunt zich voor de rondleiding aanmelden via een e-mail aan Vijfhoek@
VanBoekel.com onder vermelding
van naam, adres en telefoonnummer.
Per e-mail wordt een bevestiging gestuurd en nadere informatie over de
datum.
Het bewonersplatform Zuidas bestaat
volgend jaar 20 jaar en zal ook in dat
jaar blijven werken aan de belangen
van bewoners in en om Zuidas. Een
actief en gezond 2018 voor allen!
www.bewonersplatformzuidas.nl

Algemene
Hulpdienst
Buitenveldert
HEEFT U HULP NODIG? Belt u dan
de Algemene Hulpdienst Buitenveldert.
Onze vrijwilligers kunnen u helpen
met boodschappen doen, samen een
wandelingetje maken, klusjes in huis,
vervoer naar een afspraak, huishoudelijke hulp, thuisadministratie ordenen,
hulpmiddelen lenen en een gezellig
bezoekje. Daarnaast kunt u in onze
telefooncirkel voor een dagelijks contact en zou u 1x per maand kunnen
aanschuiven bij onze warme lunch in
het Huis van de Wijk Buitenveldert.
U kunt hiervoor onze meldpost bellen, die is open van maandag t/m vrijdag 9.30-12.30 u om uw aanvragen te
verwerken en te regelen en informatie
te geven: 020-6444044
DE ALGEMENE HULPDIENST
IS DRINGEND OP ZOEK NAAR
CHAUFFEURS
Om wijkgenoten in uw eigen auto
naar bijvoorbeeld een doktersafspraak
te brengen.
Voor veel ouderen is het openbaar
vervoer niet meer haalbaar en een taxi
te duur.
Dan is het fijn als een buurtgenoot
bereid is om hen naar een afspraak te
rijden en weer op te halen. Afspraken
lopen via de meldpost van de Hulp-

Maandag 22 januari organiseren medische studenten van de IFMSA-VUmc
en bewonersplatform Vluchtelingen
Welkom Kronenburg een benefiet voor
Dokters van de Wereld. Deze organisatie
verleent medische hulp aan vluchtelingen en kwetsbare groepen in het Midden-Oosten en Zuid-Europa.
Het wordt een grote bijeenkomst met
een uitgebreid cultureel programma met
o.a. eten, muziek en workshops uit het
Midden-Oosten. Kijk voor meer informatie en aanmeldingen op de website
van het bewonersplatform http://www.
vluchtelingenwelkomkronenburg.wordpress.com of mail naar vwk@ddh.nl
Entree: 2 euro. Van 17:00 tot circa 21:30
uur in Cultuurcentrum Griffioen, Uilenstede 106

dienst. U ontvangt per rit een onkostenvergoeding. (benzine- + eventueel
parkeerkosten).
Voor informatie en aanmelden kunt u
contact opnemen met de coördinator:
Telefoon: 020-6447113 of per e-mail:
coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl
Zie ook :
http://www.hulpdienstbuitenveldert.nl

up-tempo nummers. De bezetting is: tenorsax; trompet/bugel;
piano; drums; bas en zang.
Aanvang: 14.00 - 16.30 uur
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112,
tegenover het Gelderlandplein
Entree: gratis
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl

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

ITALIAANS VOOR 65+!

WOCB: 020-64 49 936, info@wocbuitenveldert.nl, www.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

NIEUWE ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK
Zondag 7 januari:
Nieuwjaarsbrunch
met Brooklyn Affair

Zondag 21 januari:
Sunday Sounds met
het Rembrandt Duo

Altijd al de mooie Italiaanse taal willen leren? Maar het gaat
allemaal te snel…
Bij Italiaans voor 65+ gaan we op een rustige en ongedwongen
manier Italiaans leren met elkaar.
Er komen leuke onderwerpen aan bod zoals:
• kennismaken
• een restaurant reserveren
• de weg vragen
• boodschappen doen
En nog veel meer………
Aangezien we iedere keer een nieuw onderwerp behandelen is
het altijd mogelijk om aan de lessen mee te doen dus ook als we
al begonnen zijn. Iedereen vanaf 65 is van harte welkom!
Locatie: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
Prijs: 20 euro per maand
Voor aanmeldingen of informatie:
clara.italiaanseles@hotmail.com / tel. 06-29042821
of info@hvdwbuitenveldert.nl / 020-6449936

Het nieuwe jaar wordt gestart met een heerlijke brunch. Op
veler verzoek zorgen de musici van Brooklyn Affair wederom
voor een gezellige zondagmiddag in het Huis van de Wijk
Buitenveldert. Zij spelen o.a ballads & bossa’s.
Aanvang: 12.00 brunch | 14.00 concert
Toegang: brunch € 7,50, concert gratis
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112,
tegenover het Gelderlandplein.
De brunch is volgeboekt, u kunt nog wel naar het
concert. Info: 020–644 99 36 of info@wocbuitenveldert.nl.

Zondag 14 januari:
Movie Time!
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.
Film: WONDER BROEDERS
De film vertelt het verhaal van vijf monniken in een klooster
in Brabant. De vijf zijn de laatsten die zijn overgebleven en zij
houden zich niet erg aan de strenge regels van de kerk. De
pogingen om hun klooster te redden van sluiting falen helaas
elke keer totdat er een wonder gebeurt. Maar van het rustige
leven in het klooster is niets meer over.
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)
Info: 020–644 99 36 of www.wocbuitenveldert.nl

AGENDA JANUARI
Maandag
Op Nieuwjaarsdag, maandag 1 januari zijn wij
gesloten
ZUID-Eddy & Huub Deze twee rasmuzikanten werken al meer
dan 25 jaar succesvol samen. Eddy Hoorenman is een fan van
Johnny Meijer en die stijl heeft hij zich eigen gemaakt. Drummer Huub Eikenboom is een fan van John Engels en Cesar
Zuiderwijk met het juiste gevoel voor swing en gezelligheid.
Door hun veelzijdigheid kunnen ze een breed repertoire spelen
en zingen. In ’t Duits, Engels, Limburgs, Jordanees. Van Willy
Alberti tot Andre Hazes en Andre Rieu, van Frans Bauer tot
Rene Froger en Jan Smit, van Klassiek tot Jazz.
Aanvang: 14.00 - 16.30 uur
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112,
tegenover het Gelderlandplein
Entree: gratis
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl

Zondag 28 januari:
Sunday Sounds met
het Mainstream Combo
ZUID- Kom muzikaal genieten van het Mainstream Combo. 5
musici en een zangeres verzorgen voor u een jazzy optreden:
om naar te luisteren of om op te dansen. Het repertoire omvat
songs uit het American Song Book: ballads, bossanova’s en

Fotogroep op 8 januari
19.30-22.00 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.
Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 15 januari
12.00 uur. Reserveren via de Algemene Hulpdienst 020-644 40 44 of
coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl.
Kaart-maak-club
10.00-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Info: 06-26635300 of
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl. Kosten: materiaal bij Gerda.
Gymnastiek 65+
11.30-12.15 uur. Info: 020-886 10 70 of kijk op
www.mbvo-amsterdam.nl.
Fotografielessen
12.30-15.00 uur. Info: 06-19 08 10 63, anton@groeneschey.com.
Koersbal
13.00-15.00 uur. Info: Mw. B. Veltman op 020-442 04 95.
Engelse les
Gevorderd: 15.30 uur, beginner 17.15 uur. Lesduur: 90 minuten.
Info: 020-673 56 54, justinakiss@icloud.com.

Zumba voor iedereen
19.30-20.30 uur. Info: Joany, tel. 06-28757800 of
jobodywork@hotmail.com.

12.15-13.15 uur. Info: Michael Weber via 020-379 25 23 of
06-46 08 77 76 info@webersports.nl.

Muziek v.a. 16.00 uur, diner v.a. 18.00 uur. Muziek gratis, reserveren
voor diner € 8,00 op 020 - 644 99 36.

Dinsdag

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

Marokkaanse theeochtend voor vrouwen
9.00-11.00 uur, door Sakina. Info via
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 06 26635300.

Karins Eetcafé op 9 januari
17.30-19.30 uur. Entree € 8,00. Info en aanmelden: Huis van de Wijk
Buitenveldert, 020-644 99 36, info@wocbuitenveldert.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.

! Woon
9.00-11.00 uur. Info: 020-5 230 130 of zuid@wswonen.nl,
www.wooninfo.nl

Juridisch spreekuur 9 januari
19.30-21.30 uur. Inloop. Info: 020-644 99 36 of
www.wocbuitenveldert.nl

Hatha Yoga
18.30 - 19.30 uur. Info en aanmelden: Marijke Ochse via
020 - 6457164 of marijkeochse@ziggo.nl.

Kunstgeschiedenis
9.30-11.30 uur. Info: tel. 06-24217678 of cursus@tijdruimte.nl.

Grand Stand Classickoor op 9 en 23 januari
20.00 uur. Info: www.zingenisheerlijk.nl of zingenisheerlijk@planet.nl.

Amsterdams Dansorkest
20.00-22.30 uur. Info: Lidy Knol tel: 020-692 86 42 of
lidy.knol@deksels.com.

Het Literair café op 16 januari
19.30-21.30 uur. Aanmelding: initiativo@live.nl.
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.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.
Brei- en haakgroep
10.00-12.00 uur. Info: Carla Lantinga via 020-644 99 36
of info@hvdwbuitenveldert.nl.
Mindfulness Yoga voor vrouwen
10.00-11.00 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,
anjatimmerm@gmail.com.
De Gezonde Hap
11.00-13.00 uur. Info: D. den Ouden 020-788 59 22 of
d.denouden@actenz.nl.
Country linedansen 55+
11.15-12.15 uur en 12.15-13.15 uur. Info: 020-886 10 70 of
www.mbvo-amsterdam.nl.
Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA
(niet op 2 januari)
13.00-17.00 uur. Info: via 020-530 12 11 of
www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.
Sociaal Loket
13.30-16.30 uur inloopspreekuur. Info: 020-255 29 16,
www.amsterdam.nl/sociaalloket.
Financieel Café
14.00-16.00 uur (inloop tot 15.30 uur). Info: 020-2359120 of
schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

Donderdag
Pranic Healing op 18 januari
20.00-22.00 uur. Info: 06-24 74 63 39/ 06-22 50 46 99,
info@transformyourlife.nl
Spreekuur GGZ coach voor vrijwilligers & professionals
10.00-13.00 uur. Info: Moni Hanasbei, 06-26 63 35 46 of
mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl
Mindfulness Yoga voor vrouwen
10.15-11.15 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,
anjatimmerm@gmail.com
Fotobewerking
10.30-12.30 uur. Info: 06-19 08 10 63 of anton@groeneschey.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.
Italiaans voor 65+
15.00-16.00 uur (tijden onder voorbehoud). Info en aanmelden:
clara.italiaanseles@hotmail.com, 06-29042821 of
info@hvdwbuitenveldert.nl.
Tekenenles voor kinderen met Lydia Bakker
16.00-17.00 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.

Vriendenkring (voorheen Jazzdance)
20.00-21.00 uur. Info: Truus Engels via 020-616 26 97 of
truusengels13@gmail.com.

Sociaal Loket
13.30-16.30 uur inloopspreekuur. Info: 020-255 29 16,
www.amsterdam.nl/sociaalloket.

Sportclub Zuid
20.00-22.00 uur. Info: Jany van Leeuwaarde via 06-17 69 43 18 of
mail naar janyjohn@hotmail.com.

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

Woensdag
Culturele Uitgaansclub op 3 januari
19.30-21.30 uur. Vanaf 23 jaar. Info: initiativo@live.nl.
Computer Inloop Spreekuur op 3 en 17 januari
10.00-12.00 uur. Info: 020-644 99 36 of www.wocbuitenveldert.nl
Buurtrestaurant op 3 en 17 januari
17.30-19.00 uur. Kosten: 8 euro. Reserveren:
Sonja: ZON53@hotmail.com of (op dinsdag) 020-6463464.
Zumba voor iedereen
9.00-10.00 uur. Info: Joany, tel. 06-28757800 of
jobodywork@hotmail.com.
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
10.00-12.30 uur. Info: 06-20 31 79 09 of atelier@hetnieuwelokaal.nl
Gymnastiek 65+
11.00-11.45 uur, 12.30-13.15 / 13.30-14.15 uur.
Info: 020-886 10 70 of kijk op www.mbvo-amsterdam.nl.
SMILE FIT conditietrainingen 50+

Voorleesgroep
13.30 uur inloop, 13.45-15.45 uur. Info: 06-26 63 53 00,
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.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
Talking English
18.30-20.00 uur. Info: info@talkingenglish.nl of tel. 085-4019200.
Cursus Zenmeditatie
19.30-21.15 uur. Info: 06-40 73 74 71 of
www.zenbuitenveldert.com of 020-644 99 36.

Vrijdag
Bingo op 5 januari
16.00-19.00 uur. Entree: € 5,00 incl. 3 bingorondes, kopje soep en
koffie/thee, aanmelden niet nodig. Info: 020-644 99 36,
www.wocbuitenveldert.nl
Lectores Bebés op 12 en 26 januari
10.30 - 11.00 uur. Aanmelden: minilectores@outlook.com. Info:
Leticia tel: 06-46 331 550 of Carla Lantinga: tel. 020 – 644 99 36
UIT in Buitenveldert: Dans & Diner met Pako en Caren
op 12 januari, Truus & Friends op 26 januari

Franse conversatie
10.00-11.00 uur. Aanmelden bij initiativo@live.nl of 020-644 99 36.
Het Palet, Aquarel en Gouache
10.30-12.30 uur. Info: Barbara J. de Vries, 06-26 01 27 92,
basiajedska@gmail.com
Apple class
11.00-12.30 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.
Zangkamer
13.30 uur inloop. 14.00-15.30 uur. Info: 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.
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

Zaterdag
Op zaterdag ons café afhuren voor een feestje?
Informeer bij zaalhuur@hvdwbuitenveldert.nl

Het Repair Café Buitenveldert op 13 januari
13.00-16.00 uur. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36
of repaircafebuitenveldert@gmail.com
Oproep: we kunnen nog wat extra handige mensen gebruiken
om ons reparatieteam te versterken!

Zondag
Nieuwjaarsbrunch met Brooklyn Affair op 7 januari
Aanvang: 12.00 uur brunch, 14.00 uur concert. Toegang: brunch
7,50 euro, concert gratis. De brunch is volgeboekt, u kunt nog wel
naar het concert. Info: 020-6449936 of info@wocbuitenveldert.nl.
Zie tevens info elders in deze wijkkrant.
Movie Time! op 14 januari
Film ‘Wonder Broeders’.12.30 uur serveren pannenkoek, 13.30–
15.30 filmvertoning. € 5,00, inclusief pannenkoek, film en consumptie; € 4,00, inclusief film en consumptie. Info: 020-6449936 of info@
wocbuitenveldert.nl.
Sunday Sounds met het Rembrandt Duo op 21 januari
14.00-16.30 uur. Gratis entree. Info: 020-644 99 36 of
www.wocbuitenveldert.nl en zie elders in deze krant.
Sunday Sounds met het Mainstream Combo op
28 januari
14.00-16.30 uur. Gratis entree. Info: 020-644 99 36 of
www.wocbuitenveldert.nl

DAGELIJKS
Computer/tablet lessen voor beginners
Op alle werkdagen. Info: Dynamo 020-462 84 72 of
WOCB 020-644 99 36.
Fotoexpositie van het Amstelpark en het Gijsbrecht
van Aemstelpark t/m derde week april
Expositie van 107 foto’s van het fototeam Buitenveldert in diverse
benedenruimtes en gangen. Werkdagen 09.00-22.00 uur, enkel za.
13 januari 13.00-16.00 uur, zo. 11.00 -16.00 uur.
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In the Pictu

´It is a fairy tale country for me´

she spends in a dance class run
by a lady from Ukraine. The other
morning she learns Dutch in Amstelveen. ´ I want to learn Dutch because that is very important for me´,
she says.
There are Russian girls who live here
for a long time but they do not know
the language. It is possible because
everybody speaks English.
When her husband goes to the
beach with Nicolai she has time to
visit a museum, like the Hermitage.

Maria Ulanova came from Moscow
to Amsterdam a bit more than two
years ago, with her husband, who
works for Booking.com, and her
little son Nicolai and they live in
a nice apartment in Buitenveldert.
She has no job at the moment but
looks after Nicolai who will be four
years old coming january. He goes
to the ‘voorschool’ at the Buitenveldertse Montessori School.
It was not easy the first time but
the teachers helped him very well
to make a start.
Do you feel at home here?
During the week she has two mornings for herself. The fist morning

foto: Hans Wamsteeker

Hans Wamsteeker

Maria Ulanova and her son Nicolai

Op stap met de Minibus
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.
U wordt thuis opgehaald tussen 10.00
uur en 10.45 uur. Tussen 13.00 – 14.00
uur (afhankelijk van de bestemming)
rijdt de chauffeur u weer naar huis.
Stok of rollator kunnen ook mee.
Consumpties of toegangskaartjes zijn
voor eigen rekening.
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.

De Amsterdamse Boekhandel

Woensdag 24 januari:
Klompen- en kaasmakerij Simonehoeve, Katwoude

De Simonehoeve is een echte Hollandse kaas- en klompenmakerij. Dit
traditionele ambachtelijke handwerk
is nog maar op een paar plaatsen in
Nederland te bewonderen. Er is tevens een leuke winkel met heerlijke
streekproducten en een restaurant
met allerlei lekkers.

go to a group of expats, the ‘Buitenveldert Mama’s’.
Some time ago she saw an advertisment of the korfbalclub Triaz in
Buitenveldert. She sent a mail and
was invited. There were only Dutch
people and no activities for small
kids. That year Triazz started a training fort he small ones. Nicolai likes
it very much. Triazz made a small
korf specially for Nicolai! Maria introduced some expats and friends to
Triazz and now there is a group of
small kids playing korfbal!
The future?
Maria likes Holland very much. ´It
is a fairy tale country for me´, she
says. She likes the people and also
the lifestyle. ´It is very comfortable to
live in this country´.

mens wordt geboren om de ogen
open te houden. Vol verwachting tot
het einde.

Hou onze website in de gaten
voor programma aanvullingen en
wijzigingen!

Vrijdag 12 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.
Woensdag 17 januari:
Frans Hals museum of winkelhart,
Haarlem
Het Frans Hals museum brengt de
tentoonstelling ‘De kunst van het lachen. Humor in de Gouden Eeuw’.
Ondeugende kinderen, malle drinkebroers, kwakzalvers en luie dienstmeiden – zelden zijn er meer humo-

Do you have contacts in Buitenveldert?
Nicolai has a lot of activities, for
example The Little Gym, where they
combine sports with education and
there is the swimming pool Meerkamp in Amstelveen. Maria likes to

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

ristische schilderijen gemaakt dan
in de Nederlandse Gouden Eeuw.
Spreken de oude kunsten u niet aan?
U kunt ook het gezellige winkelhart
bezoeken.

januari 2018

Elke dinsdag 10.00 h Kwartier voorlezen uit de leukste prentenboeken
voor dreumesen en peuters
Spaanstalig voorlezen voor kinderen die de Spaanse taal spreken, 13
en 27 januari 10:45 – 11:15 h 2-5j
Wat: Sneak preview “Exodus uit de
vuurtoren”
Datum: zondag 7 januari
Tijd: 15:00 h en graag inschrijven
sneak-preview van “Exodus uit de
vuurtoren” met auteur Dina-Perla de
Winter. Ze gaat in gesprek met journalist en radioman Gerard Klaasen.
Inschrijven!
		
Wat: boekpresentatie met Guus
Bauer
Datum: zaterdag 13 januari
Tijd: 15:00 en graag inschrijven
Guus Bauer presenteert zijn nieuwste
boek: “Wacht maar hoe mooi het
wordt”, met muzikale omlijsting. Een

Wat: Nieuwjaarsborrel
Datum: zaterdag 13 januari
Tijd: 16:00
Voor alle klanten en relaties geven wij
aansluitend op de boekpresentatie
van Guus Bauer een borrel om een
toost uit te brengen op het nieuwe
jaar. U bent van harte welkom.
Wat: Geert-Jan Knoops met zijn
nieuwste boek “De laatste kamer”
Datum: zondag 14 januari
Tijd: 15:00 en graag inschrijven!
Geert-Jan Knoops zal geïnterviewd
worden door Jan van Galen over zijn
nieuwste boek.
Wat: Friday Reflection kaarten met
Daisy da Veiga
Datum: zondag 21 januari
Tijd: 14:00-16:00 en inschrijven!
Daisy da Veiga heeft de reflectiekaarten ontwikkeld en gaat tijdens de reflectiemiddag live reflecteren met de
aanwezigen. De vraag: hoe gaan wij
van 2018 een succesvol jaar maken?.
Wat: Fedia Jacobs met zijn boek
“Van daar naar nu”
Datum: zondag 28 januari
Tijd: 15:00 h
Fedia Jacobs (1956) is sinds dertig
jaar als psychiater verbonden aan
het Sinai Centrum, een instelling gespecialiseerd in de behandeling van
slachtoffers van man-made disaster
en hun naasten.
			

Alzheimertrefpunt
Alzheimertrefpunt is de nieuwe naam
voor het Alzheimercafé. De plek waar
mensen met dementie en/of hun
mantelzorgers informatie kunnen
krijgen over hulp bij de dagelijkse dingen. Ook als u gewoon geïnteresseerd
bent, bent u van harte welkom
Op 2 januari 2018 wordt er meer verteld over verschillende vormen van
dementie. Wat is het verschil tussen
dementie en Alzheimer? Wat is vasculaire dementie? Er is ruim gelegenheid is om vragen te stellen. Iemand
van Alzheimer Nederland zal u welkom heten.
Gastspreker is dokter Vanusa Baroni
Caramel, specialist ouderengeneeskunde bij Amstelring.
Datum/tijd: 2-01-2018
Inloop: 18.30 start 19.00
Einde: 21.00
Dienstencentrum de Berlage,
Lekstraat 13 a
Informatie: Sanne van de Giessen:
svandegiessen@puurzuid.nl

Workshop?
Huur een zaal
in het Huis van de Wijk!

PEDICURESALON

Gediplomeerd pedicure
en manicure

atelier- theaterzaal - stamzaal
Meer informatie en tarieven:

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

Telefoon: 020 66 10 197

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
020 - 642 28 35
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl
ONDERNEEM het IN JE WIJK

