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‘Wij zijn ook bewoners en weten wat er
speelt’
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COLUMN
Lente
Voorjaar. Het is stil, de heggen zijn geo

Hans Wamsteeker
en Ferry Wienneke

schoren, het gras is gemaaid, de lucht is
blauw en de zon staat strak aan de hemel.
Ik zak in een terrasstoel, en sluit mijn

Ronnie Eisenmann (VVD), Keren
Hirsch (PvdA), Angelo Verhoeven
(D66) en Arend van Vuren (Groen
Links) zijn de vier leden van de
nieuwe stadsdeelcommissie Zuid
namens Buitenveldert/Zuidas.

Keren Hirsch bijt het spits af met de
stelling dat Buitenveldert een dorp is
waarin het fijn wonen is en dat moet
het over vier jaar nog steeds zijn. Ook
voor de grote groep ouderen. De
Joodse gemeenschap moet zich veilig voelen. Ook voor mensen met een
lager inkomen moet het hier goed
leven zijn. Als je hier gaat bouwen
bouw er dan veel groen bij.
Arend van Vuren gaat voor verkeer,
openbaar vervoer, groen en duurzaamheid. Fietspaden moeten losliggen van de weg zodat de fietser niet
op een drukke weg rijdt. Vervoer
moet goed zijn. Het groen in Buitenveldert moet behouden blijven.
Duurzaamheid, zonnecellen op daken. Ook recycling kan veel beter.
Angelo Verhoeven woont in Ravel
Residence in Zuidas. Hij zag dat voor
het Zuidasdok 14.000 bomen werden
gekapt. Inspraak van bewoners is te
klein. Je hebt te maken met de organisatie Dienst Zuidas die vanuit de
centrale stad wordt aangestuurd. De

gedachten mee naar plaatsen ver weg.
De stilte wordt verbroken door stemo
men, maar zij zijn niet in staat mij uit
mijn luie bezwijming te halen. De stemo
men zwellen aan tot gekijf. Door mijn
oogharen probeer ik het geluid te lokaliseo
ren. Achter een lichtgroene tak ontwaar
ik enige beweging. Er staat iets op de
foto: Pedro Stempels

In de komende vier jaar moet er meer
aandacht voor deze wijk komen. Zij
hebben, als leden van de nieuwe
stadsdeelcommissie, de opdracht de
oren en de ogen van de wijk te zijn.
Wat zijn hun ambities en hoe gaan zij
met de bewoners van Buitenveldert/
Zuidas communiceren.

ogen. De geur van de lente neemt mijn

stoep. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt,
mijn ogen gaan wijd open, ik schuif er
een bril voor. Dat iets op de stoep blijkt
een autootje te zijn, zo’n Donald Ducko
karretje uit de gelijknamige strip, zo’n
De vier nieuwe leden van het stadsdeelbestuur (van links naar rechts: Angelo Verhoeven, Keren Hirsch, Arend van Vuren en Ronnie Eisenmann).

karretje waarin Katrien Duck rondrijdt.
Het wagentje blijkt de reden van de ruzie.
Over de leuning van de galerij van het

parkeermogelijkheden voor fietsen
zijn bij lange na niet genoeg voor de
toekomst en de Princes Irenebuurt
ervaart veel fietsoverlast.
Ronnie Eisenmann. We hebben een
wat oudere bevolking in dit stadsdeel
en jongeren komen hier niet aan de
bak. Voor het geld waarvoor ik in
1994 een huis kocht koop ik nu nog
een kwart huis. Kunnen wij weinig
aan doen. Maar bij het Bruynzeelproject zou ook voor starters ruimte
moeten zijn. We hebben het probleem van de erfpacht. Het erfpachtakkoord kan in het nieuwe college
van B&W met een streep van tafel.
Maar dan ga je terug naar de oude
situatie. Je zou aan een knop moeten

kunnen draaien voor die mensen die
je echt moet ontzien. Is het nog wel
van deze tijd?
Welke absolute prioriteiten heb je?
Erfpacht wat Ronnie Eisenmann betreft. Voor Arend van Vuuren is dat
duurzaamheid. Voor Karen Hirsch is
dat woonplezier. Dat ieder mens hier
vindt wat hij zoekt. Voor Angelo Verhoeven is dat de betrokkenheid van
bewoners bij de plannenmakerij van
Zuidas.
Hoe gaan jullie dat met de mensen in de
wijk communiceren?
Ronnie Eisenmann, we moeten de
vorm waarin we gaan werken nog
uitvinden. Gaan we met ons vieren

optrekken of juist in breder verband?
Moeten wij als groepje benaderbaar
zijn voor de burgers of als individu
of als partij? Arend van Vuren: Ieder
advies dat je geeft is een advies van
de hele stadsdeelcommissie. Maar we
kunnen met zijn vieren een belangrijk aanspreekpunt zijn. Wij kunnen
adviezen opstellen die we dan voorleggen aan de hele stadsdeelcommissie. Arend; mijn spreekuur is 24 uur
per dag via mijn e-mail. We kunnen
de vergaderingen van de stadsdeelcommissie een keer in de zes weken
in Buitenveldert/Zuidas houden in
plaats van in de ambtelijke mierenhoop van het stadsdeelkantoor.
Over een half jaar komen we hier op
terug in deze Wijkkrant.

flatgebouw, dat neerkijkt op de omstreden
stoep hangen een paar bewoners.
‘De stoep is voor wandelaars, stomme
trut,’ roept een mannenstem.
‘Ik mag hier parkeren,’ zegt de trut en
slaat het portier dicht.
‘Dat mag je niet truthola, ik bel de polio
tie,’ schreeuwt een vrouwenstem.
Onaangedaan loopt de jonge vrouw naar
de ingang van het gebouw. Knap. In haar
geval zou ik zodanig geïntimideerd zijn,
dat ik mijn autootje elders zou neerzeto
ten. Ik denk aan de Canta, die eens op de
stoep pal voor de deur van het apparteo

Nieuw dagelijks
bestuur van Zuid
De nieuwe stadsdeelbestuurders
van Zuid zijn niet meer gekozen
door de inwoners, maar aangesteld
door de nieuwe coalitie van Groen
Links, D66, PvdA en SP. Zij moeten het coalitieakkoord op stadsdeelniveau uitvoeren.
De VVD komt in het stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan

niet meer terug. D66-voorzitter
Sebastiaan Capel blijft de leiding
houden. Hij krijgt gezelschap van
Rocco Piers, voorman van GroenLinks in Zuid.
De derde bestuursfunctie blijft nog
even vacant doordat PvdA-bestuurder Marijn van Ballegooijen wethouder is geworden in Amstelveen.

ZuidasEngage#3

mentsgebouw van Vriend geparkeerd
stond en hoe Vriend de Cantabezitter
vanachter zijn bord in het tegenovergeo

Nieuwe Zuidas bewoners ontmoeten en speciale verhalen horen?

legen restaurant wegsleurde en hem opo

Bijzondere Zuidas ondernemers leren kennen met hun producten
en diensten?

droeg zijn vehikel direct te verwijderen.

Of “kunst”wandelen met Get Lost?

Mokkend parkeerde de eigenaar het autoo
tje toen op het voetpad voor de deur van
een ander appartementsgebouw.

Kom dan naar ZuidasEngage#3
op 5 juli as van 18 tot 21 uur in buitentuin bij ITO.
Mooi weer kunnen we niet garanderen, maar wel een
veelbelovende zomerse bijeenkomst!
Meer informatie en aanmelden via
www.zuidas.nl/ZuidasEngage

Het Duckkarretje echter, staat nog steeds
op dezelfde plek. Ergens begint een snoeio
machine te loeien. Het lentegevoel is weg.
Julius
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Het inzenden van kopij en commentaar uit de wijk
Kopij
Als u een idee heeft of een evenement
of gebeurtenis onder de aandacht van
de bewoners van Buitenveldert/Zuidas
wil brengen kunt u daarover kopij (een
tekst) naar de Wijkkrant sturen.
De redactie neemt uw kopij, eventueel
met foto of illustratie, mee in de redactievergadering.
Ingezonden brief
U kunt ook een ingezonden brief
sturen indien u commentaar hebt op
wat in de wijk gebeurt of over wat u

Brieven
Pakkende kop?
Goed zo, uw artikel in de Wijkkrant
voor Buitenveldert/Zuidas& Prinses
Irenebuurt van mei 2018 is mij uit het
hart gegrepen. Alleen geeft de kop
‘Geen groei maar minder overlast’ helaas niet de (nijpende) essentie weer.
Namelijk dat Schiphol structureel lak
heeft aan gemaakte (en vastgelegde)
afspraken. Sterker nog: de onbetrouwbare topman durft publiekelijk uit te
spreken dat de geteisterde klagers
‘op zoek zijn naar problemen’, terwijl

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 17.000 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 28 augustus 2018.
Kopij inleveren uiterlijk maandag
13 augustus voor 17.00 uur.

in de Wijkkrant leest.
Kort en bondig
De redactionele ruimte in de Wijkkrant is beperkt. Bovendien gebeurt er
veel in Buitenveldert en Zuidas dat om
aandacht vraagt. Het advies is kort en
bondig te zijn bij wat u instuurt. Lange stukken worden of niet geplaatst of
door de redactie ingekort. Het adres
is: wijkkrantredactie@gmail.com.
Indien mogelijk verwijst u in uw tekst
naar een website.

wij, burgers van Buitenveldert, in hun
welzijn èn hun gezondheid worden
aangetast door het continu, onder
steeds weer andere voorwendselen,
toenemende vliegverkeer en in ieder
opzicht (ook juridisch) machteloos
staan tegen dit overheidsmisbruik.
Een pakkende kop vestigt beter de
aandacht op dit reusachtige probleem
waar niemand zijn vingers aan lijkt te
willen branden. En hoe meer bewoners van Buitenveldert en omgeving
gezamenlijk optrekken, hoe groter de
kans dat onze stem eindelijk doordringt tot degenen die een eind aan
deze kolossale uitholling van rechten
kunnende maken…

W. van Weldammelaan 5
Tel: 642 2100
E: buitenveldert@oba.nl
De Zuidas – internationale allure
en circulariteit, een verrassende
combinatie. Architectuurwandeling met De Gebouwengids.
Zaterdag 2 juni 2018, 13.00-15.00 uur
Vertrekpunt: OBA Buitenveldert,
Eindpunt: Paviljoen Circl, Zuidas
De Gebouwengids organiseert met
de OBA een nieuwe reeks architectuurwandelingen. Na een inleiding
in de bibliotheek volgt de wandeling
van ongeveer 1,5 uur
Toegangsprijs: normaal €12,50 / €7,50
met OBA-pas (kortingsprijs)
Let op: reserveren verplicht wegens
beperkt aantal plekken
Meer info: degebouwengids.nl en
oba.nl/architectuur.
Boekenverkoop
Zaterdag 23 juni
Expositie Sue Balledux
Vanaf 28 mei is een expositie van

Buitenveldertse ochtend
Lezing Anique de Kruijf.
Donderdag 7 juni van 11.00-12.00
uur. Lezing door Anique de Kruijff
over kunstreizen en topmusea.
Toegang €5.00 met OBA-pas gratis
Ouderen in de Wijk
Voorlichting veiligheid
Donderdag 14 jun van 10.00 -12.00
uur. Voorlichting veiligheid, verzorgd
door agent Marcel de Weerd.

Ouderen in de Wijk
Film
Donderdag 28 juni van 10.00 – 12.00
uur. Komedie over katholiek gezin
waarvan de ouders schrikken als drie
van de vier dochters willen trouwen
met een man met een ander geloof
en cultuur.
Muzikaal Boekstartavontuur voor

Dichtbij in het Park

Falen van de politiek

Muzikale geheimen van Buitenveldert

In zijn interessante artikel ‘Schiphol: geen groei maar minder overlast’ beschrijft Hans Wamsteeker het
misbruik van de Buitenveldertbaan,
btw- en accijns loze kerosine en vliegtickets, en het ongestraft overtreden
van geluidsnormen door Schiphol.
Zijn hele stuk komt neer op een jarenlang ernstig falen van de politiek. Aan
het eind wijst Wamsteeker diezelfde
politiek nog maar eens op haar plichten. Als inwoner van Buitenveldert,
omwonende van Schiphol, blijf ik met
een machteloos gevoel zitten. Waarom
zou de politiek nu opeens wel haar
verantwoordelijkheid nemen?

Zondag 6 mei is in het Stadshout
Paviljoen het nieuwe muziekseizoen van Dichtbij in het Park van
start gegaan. Dichtbij in het Park is
een reeks zondagmiddagconcerten
op een idyllische plek, middenin het
groen. De toegang is vrij. Een eigen
bijdrage in de hoed wordt op prijs
gesteld. Na afloop is er gelegenheid
voor een drankje op het terras van
de Hop 2.0 bij de vijver.

Vriendelijke groet, Margot Taal

Café
kom voor een heerlijke
koffie of lekkere lunch
naar ons café

☺

vriendelijke prijzen
Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
www.hvdwbuitenveldert.nl
De bediening in ons Café is
in handen van vrijwilligers ♥

3 juni, Las Amigas Ardientes, zangpianoduo - aanvang 12.30 uur.
Mattanja van den Bos (piano) & Els
Streefkerk (zang), ofwel Las Amigas Ardientes, brengen een prachtig
lenteprogramma. Zij spelen ‘Flores
Argentinas’ en andere klassieke,
warmbloedige en romantische muziek uit Zuid- Amerika en Spanje.
1 juli, Roeland Duyne en Rië Tanaka,
cello-pianoduo - aanvang 12.30 uur
Cellist Roeland Duijne woont in
Amsterdam en Maleisië en speelt
over de hele wereld. Zijn connectie
met Buitenveldert is zijn lespraktijk.
Zij spelen romantisch repertoire

baby’s en peuters met Kendra
van Nes
Boekstart OBA Junior
Woensdag 27 juni van 10.30-10.50
uur voor baby’s (0-2 jaar) en
Woensdag 27 juni 11.00-11.30 uur
voor peuters (2-4 jaar)
Muziekeducator Kendra van Nes
gaat op basis van een mooi prentenboek op boekstartavontuur met de
allerkleinsten. Toegang € 5.00 met
OBA-pas gratis
Voorlezen voor peuters en kleuters
Elke woensdagochtend om 11.00 uur
Toegang is gratis
English storytelling and Songtime

Ouderen in de Wijk
Concert conservatoriumstudenten
Donderdag 21 juni van 10.00 – 12.00
uur

Nicoline Maarschalk Meijer

gemoedelijke sfeer
Adverteren in de Wijkkrant?
De Wijkkrant wordt huis aan huis
verspreid in Buitenveldert/Zuidas en
de Prinses Irenebuurt in een oplage
van 17.000 exemplaren. Informatie
over advertentiemogelijkheden en de
gunstige tarieven treft u aan op www.
hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant

Bibliotheek
Buitenveldert

Sue Balledux te bekijken in OBA
Buitenveldert.
In de seniorenflat “Marius ten Cate”
waar ze woont, heeft ze een klein
atelier, waar ze bewoners creatief op
weg helpt.
Toegang gratis

juni 2018

Children 0-4 years old
Every Friday at 10.00 AM
Free entrance
Inloopspreekuur dementie
Door Klaartje Dullemond, professioneel begeleider bij dementie
Iedere donderdag tussen 11.00 en
12.30 uur.

De Amsterdamse Boekhandel
Buitenveldertselaan 170, Telefoon:
020-4218324, Informatie: www.
deamsterdamseboekhandel.nl
Iedere zondag open (12:00-17:00)
Aanmelden kan via info@deamsterdamseboekhandel.nl of via 020-4218324.

van de Russische meesters Rachmaninov en Tjaikovski.
Wie komt ons team van vrijwilligers versterken op het gebied van
geluidstechniek en publiciteit? Info
Saskia van de Ree 06 52463479.
Het Stadshout Paviljoen ligt midden in het Amstelpark, vijftig meter
voorbij de vijver en het pannenkoekhuis Hop 2.0. Meer informatie:
Glenn Liebaut | 06 51886072.

Wijn en gedistilleerd
Ruime keuze aan wijn onder € 6,50
Tarani Malbec € 4,45
Kiwi Cuvée Chardonnay € 4,45
Wij bezorgen
bij u thuis

Wijnhandel
The Art of Wines
A.J. Ernststraat 665
020 644 67 67
www.theartofwines.nl

Elke dinsdag 10:00 uur: voorlezen
voor dreumesen en peuters
Zaterdag 9 juni, 09:00-17:00 uur
Braderie op Winkelplein Rooswijck, met levende muziek in de
middag, kramen met aanbiedingen
en speciale producten, hamburgergrill
en veel meer.
Zaterdag 9 juni 16:00 uur, graag
inschrijven. Boekpresentatie Het
Kandinsky bedrog van Manon Berns.
Zondag 10 juni, 15:00 uur,
toegang 2,50 €, graag inschrijven
Jurriaan Fransman in gesprek met
Julie-Marthe Cohen, redacteur (samen met Bart Wallet) van Joden en het
Huis van Oranje.

Burenkoffie!
Deze zomer ben u weer welkom bij
onze Burenkoffie. Gezellig bijkletsen
met buurtgenoten onder het genot
van een lekker kopje koffie en verschillende zoete en hartige hapjes.
Graag van te voren aanmelden:
020 – 644 99 36.
Datum: maandag 2 juli en maandag
6 augustus
Tijd: 11.00 – 12.30 uur
Prijs: € 4,Plaats: Huis van de Wijk
Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
Aanmelden: 020 – 644 99 36
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KORTAF

in Buitenveldert

Opera Rusalka
samenstellen van de gewenste kleuren en texturen. Om dit te catalogiseren maakt een keramist een “stalenboek”, een grote hoeveelheid kleine
rechthoekige tegeltjes. Met verschillende recepten van grondstoffen met
pigment- en oxidepoeders worden
proefjes en notities gemaakt op zo’n
klein tegeltje, om het resultaat opnieuw toe te kunnen passen. De (merendeel glas) poeders zijn over het
algemeen redelijk kleurloos, zodat
het onderzoeken en experimenteren
een ingewikkeld proces is en zelfs tot
op de honderdste gram nauwkeurig.
Een kunstwerk kan verschillende
malen geglazuurd en opnieuw gestookt worden op bijpassende temperaturen, totdat het resultaat klopt
met wat Willeke beoogt.

Gerdi Wind

Op een mooie zonnige morgen bezoek ik het sfeervolle atelier van keramiste Willeke Dokter. De economisch
ingerichte ruimte laat een inspirerende plek zien met op en in de kasten
haar grote en soms zeer kleine werken
met in een hoek de oven. Waar veel
kunstenaars al vanaf de peuterschool
creatief bezig zijn, begon dat proces bij
Willeke iets later. Ze volgde een aantal jaren een cursus kleien, maar pas
na een jarenlange onderbreking koos
ze er bewust voor om toch verder te
gaan in het veelzijdige werken met
klei in buurtcentrum de Bolder. Na
enige tijd wilde ze haar kennis van de
technieken en het glazuren uitbreiden en volgde bij het SBB te Gouda
de vakopleiding Keramiek. Na de basisopleiding volgden nog enkele extra
leerjaren “handvormen” en “glazuren”
en diverse masterclasses. Regelmatig
volgt Willeke cursussen en masterclasses van keramisten die haar aanspreken om zich te verdiepen in hun
technieken. Ondertussen geeft ze zelf
al tien jaar les in de Bolder, waar zij
zelf begon.

foto: Gerdi Wind

Klei is een vriendelijk materiaal

Willeke Dokter in haar atelier.

Tentoonstellingen
Tot en met 3 juni kunt u haar werk
in het Nationale Bomen Museum
“Von Gimborn”, Doorn nog bezoeken
(aanrader). Dichterbij (van 26-6 tot
1-7) kunt u haar werk in “de Merkenwinkel”, Gerard Doustraat 76, Amsterdam vinden en tijdens Kunstroute
Aalsmeer in Art Centre Aalsmeer (15
en 16 september), Aalsmeerderweg
230 in haar eigen atelier.

thema bomen, ze wil de essentie van
wat ze ziet en dat wat haar aanspreekt
in dat beeld vasthouden in klei. Een
boom hoeft dus niet perse letterlijk op
die boom te lijken, maar is een eigen
interpretatie. Na het drogen van de
werken kunnen ze de oven in voor de
eerste stook.

Vele wegen naar Rome
Bij het werken in klei zijn de moge-

lijkheden talrijk en iedereen kan zich
een persoonlijke manier aanmeten
om zich uit te drukken in het gewillige materiaal. Klei blijft, mits goed
verpakt bijna oneindig bewerkbaar.
Het werken met de draaischijf kan,
i.v.m. de specifieke techniek, maar op
één manier. Bij het handvormen dat
Willeke voornamelijk doet, moet men
uiteraard ook meerdere technieken
kennen en kunnen, maar dat geeft
een grote vrijheid om alle kanten uit te
waaieren. Willeke werkt graag met het

Schoolplein
BMS

Gijsbrecht van
Aemstelpark

Voorlezen in Kunstcafé

Metamorfose van het schoolplein
van de BMS

Grachtenfestival in 60-jarig Gijsbrecht van Aemstelpark

In de meivakantie, toen alle leerlingen
en leerkrachten met vakantie waren,
heeft de aannemer het schoolplein
van de BUITENVELDERTSE MONTESSORI SCHOOL in Sandenburch
compleet opgeknapt.

Het thema van het Grachtenfestival
dit jaar is “Dichter bij de muziek”.

De school, de ouders, de gemeente
Amsterdam en het Schipholfonds
hebben geld bij elkaar gebracht om
de plannen te realiseren. Het nieuwe
plein nodigt de kinderen uit samen
te spelen en kennis te maken met de
natuur. Het plein dat nu helemaal van
steen is wordt groen zodat het klimaatbestendig wordt. Door het nieuwe plein ontstaan nieuwe relaties met
ouders en de buurt.

De Vrienden van het Gijsbrecht van
Aemstelpark zijn door de festivalorganisatie beloond met een eigen buurtconcert. Op zaterdag 18 augustus 2018
van 12.00 - 13.00 uur zal het Sylvie
Klijn Kwartet optreden op het Ontmoetingseiland, dat is de centrale plek
van het rijksmonumentale deel van het
park, gelegen tussen de Willem van
Weldammelaan en de Van Nijenrodeweg vlakbij het Gelderlandplein.
Zet de datum vast in uw agenda.
Nadere info volgt. Aanmelden via
vriendengvapark@live.nl.

Recepten brouwen
Het glazuren erna is een nog grotere
uitdaging door het ontwikkelen en
gebruik van eigen recepten voor het

Tijdens het Literair Kunstcafé op 13
juni kunnen buurtbewoners en -bezoekers hun zelf geschreven verhaal
of gedicht (max. 5-7 minuten) komen
voorlezen. Bij de kleine groepsexpositie van Kunstgroep Buitenveldert met
thema Buiten hebben schrijvers van
het Literair Café bijpassende teksten
geschreven. De muzikale omlijsting
wordt verzorgd door gitarist Gerrit
van der Spaan, die akoestische nummers ten gehore zal brengen.
Tijdens deze avond zal de jaarlijkse
schrijfwedstrijd voor Buitenveldert/
Zuidas e.o. worden aangekondigd en

Tel: 020 - 644 10 61

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

de jury voorgesteld.
Natuurlijk is er ook tijd voor een
praatje en een glaasje in het gezellige
café van het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, tegenover
het Gelderlandplein.

De opdracht en spelregels zijn als
volgt: Schrijf een gedicht in goed en
leesbaar Nederlands over uw lievelingsdier. Het gedicht is zelf geschreven, niet eerder gepubliceerd en gemiddeld van lengte. Inzenden vóór 13
augustus 2018. Vermeld duidelijk uw
naam en adres en telefoonnummer.

Mini a-capellaconcert
Week van de begraafplaats:
Mini a-capellaconcert door
Studentenkoor Amsterdam

U kunt zich om voor te lezen opgeven bij Gerdi Wind, via gerdiwind@
gmail.com, of voor aanvang van het
kunstcafé, maar vol is vol. Aanvang is
om 20.00 uur en de zaal gaat open om
19.30 uur, einde om ca. 22.00 uur.
Verdere informatie:
www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Schrijfwedstrijd
Vindt u het leuk om gedichten te
schrijven en zou u daar best een
mooie prijs mee willen winnen? Doe
dan mee aan de jaarlijkse schrijfwedstrijd voor Buitenveldert /Zuidas e.o.
en win een kunstwerk dat de winnende inzending illustreert, speciaal
gemaakt door een van de kunstenaars
van Kunstgroep Buitenveldert.

A.J. Ernststraat 731

Buitenplaats Wester-Amstel exposeert
haar werk op 5,6 en 7 oktober. Voor verdere informatie: www.willekedokter.nl

Na twee jaar komt de Dutch Opera Studio van Wiebke Göetjes weer terug op
het Ontmoetingseiland in Buitenveldert.
Op zondag 26 augustus gaat Dvorak’s
Rusalka van start in een 2 x 45 minuten
durende voorstelling. De zeemeermin
Rusalka is verliefd geworden op de prins
die elke dag in haar meertje komt baden. Zij wil zijn geliefde worden maar
dat kan niet want zij is een waterwezen.
Ze gaat te rade bij de heks Jezibaba die
haar kan helpen. Jezibaba geeft haar een
toverdrank. Zij wordt de geliefde van de
prins, echter, haar koude vissenbloed
weet niet wat passie is. De prins wordt
ongeduldig en laat zich verleiden door
de vrouw die hij eerder afwees. Rusalka
is in en in verdrietig. Weer komt Jezibaba haar te hulp. Rusalka wordt weer
zeemeermin, maar ook hier hangt een
prijskaartje aan….
De voorstelling start om 14.00 uur. Bij
slecht weer wordt uitgeweken naar het
Huis van de Wijk (A.J. Ernststraat 112).
Toegang is gratis.

Insturen: per email:
gerdiwind@gmail.com of
per post naar: mevr. G. Wind,
Nedersticht 6, 1083 XD Amsterdam
o.v.v. “Schrijfwedstrijd”.
De prijsuitreiking, waarbij u persoonlijk aanwezig dient te zijn, is op
woensdag 19 september tijdens het
feestelijke kunstcafé in het Huis van
de Wijk Buitenveldert.
Meer informatie en het voorstellen
van de jury tijdens het Literaire Kunstcafé op 13 juni in het Huis van de Wijk
vanaf 20.00 uur.
www.kunstgroepbuitenveldert.nl

Tijdens de Week van de Begraafplaats
26 mei t/m 3 juni organiseert R.K. Begraafplaats Buitenveldert twee bijzondere evenementen in de kapel van de
begraafplaats. Woensdag 30 mei – Mini
a-capellaconcert door Studentenkoor
Amsterdam. Het Studentenkoor Amsterdam zal een deel van De Mis van
Martin zingen. Het concert duurt van
20.15 – 21.00 uur. De deuren van de
kapel zijn om 19.45 uur geopend. Voor
en na dit concert is Dé Brasserie Buitenveldert geopend voor een hapje en een
drankje. Kaarten á €5,- kunt u kopen via
www.studentenkooramsterdam.nl
of
aan de balie van R.K. Begraafplaats Buitenveldert, Fred.Roeskestraat 103, 1076
EE Amsterdam. Zie ook: www.facebook.com/begraafplaatsbuitenveldert/
Klubnachmittag
Op zondag 3 juni : Klubnachmittag 14
uur “Kaukasus und Zentralasien - Erzählungen von einem Einsatz im Auswärtigen
Amt in einer unbekannten und faszinierenden Region”. Ook niet-leden zijn van
harte welkom. Info: E-Mail:
deutsch-nl-verein@hotmail.com
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Programma v/d
Kerken

Thomaskerk

Prinses Irenestraat 36, telefoon 673 81 71
www.thomaskerk.nl
Kerkdiensten iedere zondag om 10.30 uur
3 juni - Ds. E.J. de Wijer
10 juni - Ds. I. Otten
17 juni - Ds. R.J. van Zwieten
24 juni - Ds. C. van den Broeke
ThomasFilm, ’Les Gardiennes’ (2017), vrijdag 29
juni om 19.30 uur ThomasTheater.
Toegang € 7,50 incl. koffie/thee en een drankje.
ThomasOpen Lunchconcerten
12 juni - Serena Pérez, mezzo-sopraan
en Raquel Garzás, piano
26 juni - Cynthia Freivogel, viool
De concerten beginnen om 12.30 uur
en duren een half uur.
Meer info: www.thomasopen.nl

Pelgrimskerk

Van Boshuizenstraat 560
Tel. 642 4995, www.pelgrimskerk.nu
Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur
03-06 - Ds. H.U. de Vries
10-06 - Ds. S.H. Lanser
17-06 - Ds. H.U. de Vries (Cantatedienst)
24-06 - Ds. A. Sneep
01-07 - Ds. S. H. Lanser
Ook in de zomer elke vrijdag van 16.30 – 18.00
uur Kannen en Kruiken

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.
03-06 - Pastor M. Schneeberger
10-06 - Pastor A. Koot en E. v.d. Zande
17-06 - Pastor Ph. Kint
24-06 - Pastor A. Koot
01-07 - Pastoor E. Jongerden
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.
Zondag 3 juni
1e Communieviering. Aanvang 10.30 uur.
M.m.v. kinderkoor Prima Voce.
Zondag 10 juni
Feestelijke vormselviering waarin jongeren uit
Parochie Amstelland gevormd worden.
Aanvang 10.30 uur. M.m.v. tienerkoor Vivace.
Zondag 1 juli
Augustinusfeest. Aanvang 10.30 uur. Hoogmis
m.m.v. alle koren.
Woensdag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming. Aanvang 9.15 uur.

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.
‘Een geur van hoger honing’
In de woestijn hield Johannes de Doper zich in
leven met onder meer wilde honing. Op deze Sint
Jansdag, zondag 24 juni, 12.00-13.00 uur vertelt
Marianne de Nooij over de betekenis van honing
en van de bijen, toen en nu, in het religieuze en het
dagelijkse leven.

12e Amstellanddag
Op avontuur in de groene long van
de stad.
Zondag 3 juni 2018 organiseert
Stichting Beschermers Amstelland
voor de 12e keer de Amstellanddag.
Doel is om meer bekendheid te geven
aan dit waardevolle eeuwenoude natuur- en cultuurhistorische landschap
waar de Amstel zich doorheen slingert en tot diep Amsterdam in steekt.
Kijk voor het totale programma en de
kaart op www.beschermersamstelland.nl en facebook
Op meer dan 50 locaties openen
boeren, kunstenaars, natuurbeschermingsorganisaties en ondernemers
hun deuren. Nieuw is het ‘Streek-

Repair Café

producten Kratje’ AMSTELGOEDGekeurde producten (het kersverse
streekmerk) uit ons Amstelland. Ga
naar www.amstelgoed.nl
Bij vele boeren kunt u weer terecht
voor een rondleiding en zien hoe kaas
gemaakt wordt. Via een poldersafari
in de Ronde Hoep en diverse andere
wandelingen in de polders krijgt u uitleg waarom het zo goed gaat met de
weidevogels in Amstelland.
Feestelijke opening op Wester-Amstel, Amsteldijk 55, om 10 uur met
zang van het Weespertrekvaart Mannenkoor en dans door de jeugdballetgroep uit Ouderkerk.
Meld u als Beschermer aan:
info@beschermersamstelland.nl.

Reparateurs van het Repair Café staan voor u klaar.

Wist u dat het de reparateurs van het
Repair Café lukt om twee van de drie
defecte producten die buurtbewoners
meebrengen weer te repareren? Dat is
het resultaat van een aantal jaren Repair Café in het Huis van de Wijk. In
ons gezellig Café kijken we samen wat
er precies kapot is om het daarna te
repareren. Mocht dat niet mogelijk zijn
dan helpen we verder met een advies
zodat u bijvoorbeeld met een gerichte
vraag naar een specialist kunt gaan.

Kelderverkoop
Kelderverkoop Amstelring Thuisbegeleiding
De Weggeefkelder organiseert een
Kelderverkoop (kringloop). Te koop
zijn o.a. banken, stoelen, kasten, elektronica, servies en keukengerei. De
Weggeefkelder, een initiatief van Amstelring thuisbegeleiding, biedt mensen die in een moeilijke situatie zitten
de kans om werkervaring op te doen.
Datum: Zaterdag 9 juni van 12.00 tot
15.00 uur
Locatie: De Klencke 111 Amsterdam
(achter Vreugdehof, 50 meter, volg de
bordjes)
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Zondag 3 juni 2018 Amstellanddag.

Zo dragen wij bij aan het verkleinen
van de afvalberg. We besparen geld
en kostbare grondstoffen en beperken de CO2 uitstoot. We gooien vaak
dingen weg waar bijna niets mis mee
is en die, na reparatie, weer prima
bruikbaar zijn. Denk aan broodroosters, koffiezetters, lampen, stofzuigers,

föhnen, kleding en textiel, speelgoed,
rollators, gebruiksvoorwerpen, overige elektrische apparaten.
Helaas zit repareren bij veel mensen
niet meer in het systeem. Met het
Repair Café willen we daar verandering in brengen. Vrijwilligers helpen u
graag.
U vindt ons in het café van het Huis
van de Wijk, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam. Elke 2e zaterdag van de
maand van 13.00 tot 16.00 uur zijn
de deuren voor u geopend
U kunt ons mailen:
repaircafebuitenveldert@gmail.com.
Voor algemene info: Huis van de Wijk
Buitenveldert, Tel: 020 644 99 36

Cursus Over de drempel: Communicatie & Contact
Huis van de Wijk Buitenveldert geeft
in samenwerking met Sylvia Brinkman een driedaagse cursus OVER DE
DREMPEL. De cursus biedt bewoners
uit de buurt een gelegenheid om el-

ZAALVERHUUR
vergadering, feestje of
workshop?

kaar te ontmoeten. Deelnemers ervaren hoe ze makkelijk(er) contact kunnen leggen met andere mensen, hoe
ze open kunnen communiceren en
zichzelf kunnen uiten naar mensen in
hun omgeving.
Kom deze zomer deelnemen aan de
3-daagse cursus om - samen - over de
drempel te gaan!
Data: vrijdag 6 juli, 20 juli en 3 aug
2018 , 14.00 - 16.00 uur (Afsluiting
met lekkere hapjes).
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
Voor wie: Alle leeftijden, aanmelden
gewenst

Kosten: € 15,-- voor de gehele cursus
Boswandeling met Sylvia Brinkman OVER DE DREMPEL op zondag 26 augustus
Je bent van harte uitgenodigd !
Verzamelen om 13.00 uur bij de
hoofdingang Amstelpark/Floriadepark. Om 13:15 start de wandeling
tot 14.30 uur. Van 14:45 tot 15:30 uur
: drankje & hapje bij Huis van de Wijk
Voor vragen en aanmelden mail of bel
naar Sylvia Brinkman info@sylviabrinkman.nl of info@hvdwbuitenveldert.nl.
m: 06-55397630

+ Hulp bij afwikkeling
van een nalatenschap

Huur uw zaal in het
Huis van de Wijk Buitenveldert
Dé buurtlocatie voor al uw
bijeenkomsten!
Meer informatie en tarieven:

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
www.hvdwbuitenveldert.nl
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl
020 - 891 52 72
(ma, di, en do, 10.00 - 14.00 uur)

+ Maak van uw
nabestaanden
geen ‘spoorzoekers’

+ Beter voorbereid naar
de notaris voor
opstellen / wijzigen
(levens)testament
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!

mail@luciesnoeker.nl
www.adviesnalatenschap.nl
020 627.61.48 / 06 5115.34.24
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Kinderen runnen tijdelijk pop-up restaurant
Op 3 en 4 juli gebeurt er iets bijzonders. Kinderen van de Merkelbachschool runnen twee dagen een
eigen pop-up restaurant. Een uniek
project in samenwerking met het
Huis van de Wijk Buitenveldert en
het Element Hotel.

ligheid naar het restaurant van het
Element Hotel op het Gelderlandplein. Met mooi weer is het fleurige
dakterras geopend. Beide dagen zijn
de deuren van 17 tot 20 uur geopend.
Het aantal couverts per avond is beperkt.

Sinds begin mei volgen de kinderen
een speciale cursus in de Merkelbach
Academie, een naschools activiteitenprogramma.
Onder leiding van kok en voedseleducatiespecialist Esther Boukema
stelden ze een menukaart samen,
leerden over kooktechnieken, de herkomst van ingrediënten en bedachten de aankleding van het restaurant.
Samen met de medewerkers van het
Element Hotel leerden ze o.a. hoe je
de tafel dekt, gasten ontvangt en eten
serveert.

Wat: Pop-up restaurant
Wanneer: 3 juni in het Huis van de
Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat
112, 4 juni in het Element Hotel,
A.J. Ernststraat 577
Tijd: 17.00 – 20.00 uur
Kosten: Diner € 10,- (excl. drankjes)
Reserveren: www.merkelbachschool.
org/restaurant

Juist in een dynamische wijk als de
onze is het fantastisch als bedrijven,
welzijnsorganisaties en onderwijs-

Komt u een hapje eten in het pop-up restaurant?

instellingen hun kennis delen en samen projecten organiseren. De school
hoopt dat zo een ‘Kenniskwartier Zuidas’ ontstaat.

Op dinsdag 3 juli is het pop-up restaurant te vinden in het café van
Huis van de Wijk Buitenveldert. Op
woensdag 4 juli verhuist de gezel-

2 juni: dag van de bouw in Zuidas
Dat kan niet anders dan een interessant en leuk programma opleveren.
Wilt u meer weten over alle bouwwerkzaamheden? Of zelf bouwplaatsen bezoeken? Kom dan. Of
schrijf u in voor een excursie.

BUURDERIJ
ZUIDAS

De organisatie is nog bezig om zoveel
mogelijk aannemers aan te sporen
om hun bouwterrein open te stellen.
Maar het programma is rond.
Ook voor kinderen
Voor hen hebben we een werkblad‘ontdek het Mahlerplein’ gemaakt, staat er
een springkussen en zijn er spellen zoals XL Jenga, sjoelen, 4 op een rij etc. En
bestel een ijsje bij onze ijscokar.
Wat kunt u zien?
Het paviljoen van BYCS aan het Gustav
Mahlerplein is het vertrekpunt van
een elektrisch treintje dat u langs de

Geniet van de lekkerste producten
uit je eigen regio

activiteiten en de deelnemende bouwplaatsen rijdt. Dicht bij het Mahlerplein
bevindt zich de bouwkeet van aannemerscombinatie ZuidPlus, die Zuidasdok gaat bouwen. In de passage onder
station Amsterdam Zuid zorgt ZuidPlus
voor een bijzondere blik in de toekomst
door middel van 3D-beelden.

Inschrijven voor rondleidingen
Tijdens de dag organiseren we een
groot aantal rondleidingen. Voor deze
rondleidingen is het belangrijk dat u
zich aanmeldt. Inschrijven kan via het
formulier dat u vindt op www.zuidas.
nl onder het kopje ‘2 juni: Avontuurlijke Dag van de Bouw in Zuidas’.

Zomers tochtje met de Bosmobiel
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
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Genieten van de zomer in het Amsterdamse Bos, dat kan op vrijdag 13
juli. Met de Bosmobiel maken we een
tochtje door het groen. Onderweg
pauzeren we bij pannenkoekenrestaurant Meerzicht waar u (op eigen
kosten) een hapje en/of drankje kunt
nuttigen. U wordt thuis opgehaald.
Er is beperkt plaats, meldt u zich tijdig
aan. Let op: de Bosmobiel is een open
wagen, kleedt u zich naar de weersomstandigheden!
Datum: vrijdag 13 juli. Tijd: u wordt
thuis opgehaald tussen 10.15 en 10.45
uur. Tussen ongeveer 14.00 en 14.30
uur wordt u weer thuis gebracht.
Prijs: E 2,50 Aanmelden: 020 – 644
99 36.

KORTAF
Hoe moet Verdi zich ontwikkelen?
Bewoners en andere belanghebbenden
van Verdi, het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en Nieuwe
Meer, denken en praten mee over de
ontwikkeling van dit deel van Zuidas.
Wat willen ze? Wat niet? En waarom?
Het college van B&W heeft ‘het streven’
geformuleerd om ‘een stuk gemengde
stad te realiseren, waarbij wonen, werken en ontspannen naast elkaar plaats
vinden’. Het gaat om de bouw van
1.200 tot 1.800 woningen in het gebied,
nieuwe kantoorruimte, vernieuwing van
de sporthallen Zuid en een nieuwe basisschool. Hoe verder? Er zijn twee gesprekken geweest. Een vertegenwoordiging van direct betrokkenen krijgt in
mei 2018 een uitnodiging voor nadere
gesprekken. In juni volgt een bijeenkomst waarbij alle Amsterdammers hun
mening kunnen geven. Als dat allemaal
is gebeurd, volgt vanaf ongeveer april
2019 de formele inspraak op het projectbesluit. Voor meer informatie gaat u
naar www.zuidas.nl en dan naar ‘Luisteren naar belangen bij de ontwikkeling
van Verdi’
Spreekuur Huurovereenkomsten en
huurverhogingen
Spreekuur in het Huis van de Wijk is op
vrijdagen van 9-11 uur. Jaarlijks stelt de
minister huurverhogingen vast. Deze
percentages gelden alleen voor huurovereenkomsten die gereguleerd zijn.
Maar wat nu als de huurovereenkomst
geliberaliseerd is?
Marktprijsaanpassingen
De beoordeling van de redelijkheid gebeurt in de regel op basis van de markthuur. En daar zit nu een knelpunt.
Huurverhoging gereguleerde overeenkomsten
Is uw huurovereenkomst gereguleerd
(vaak sociaal genoemd) en huurt u een
zelfstandige woonruimte?
Let op het !WOON magazine dat voor
half mei bezorgd wordt of neem contact op met st. !WOON, team Zuid via
wooninfo.nl/zuid of 020 5230160.

Elke dinsdag van 17:30 tot 19:30 uur
bij Market 33, Claude Debussylaan 33
in Zuidas. Via Buurderij Zuidas heb je
eenvoudig toegang tot mooie lokale
producten. Veel van de basisproducten uit je winkelmand zijn aanwezig:
groenten en fruit van het seizoen,
vers brood, vlees en dranken. Je koopt
rechtstreeks van lokale boeren en
ambachtelijke producenten, die zelf
hun prijzen bepalen. Onze boeren
zijn kleinschalig en werken vaak zo
natuurlijk mogelijk. Het assortiment
wisselt regelmatig en is afhankelijk
van het seizoen en het aanbod. Zij
nemen alleen de producten mee naar
de Buurderij die zijn besteld. Dat betekent minder voedsel verspilling.

Kaashuis Tromp Buitenveldert

Hoe werkt het?
1. Ga naar www.boerenenburen.nl en
wordt gratis en vrijblijvend lid van
Buurderij Zuidas.
2. Maak een keuze uit het assortiment, plaats je bestelling en betaal
online.
3. Haal je bestelling op bij Buurderij
Zuidas bij Market 33, Claude Debussylaan 33 in Zuidas

Kaashuis Tromp Buitenveldert is één
van de drie beste buitenlandse kaasspecialisten! Kaashuis Tromp Buitenveldert
heeft de bronzen plak binnen gesleept
in de strijd om de titel“Nederlands Beste
Buitenlandse Kaasspecialist 2018’! Een
onafhankelijke jury (bestaande uit een
vakjury en een consumentenjury) heeft
tussen 31 januari t/m 8 maart de winkels
bezocht die hebben deelgenomen aan
de voorronde. Na 21 maart zijn de finalisten per categorie bezocht door drie
andere juryleden (bestaande uit twee
vakjuryleden en een consumentenjury).
Ook deze juryleden hebben de winkels
onafhankelijk van elkaar beoordeeld.

Contact
https://boerenenburen.nl/nl/assemblies/9181
www.facebook.com/buurderijzuidas/
marije_ebbers@hotmail.com

Gymnastiek 65+ (laatste les 16 juli, niet in augustus)
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. Niet in schoolvakanties.

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
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 3 juni:
Rommelmarkt
Snuffelen tussen tweedehands spullen voor een klein prijsje kan
in het Huis van de Wijk Buitenveldert? Dat kan weer op de gezellige rommelmarkt. Koffie en thee is aan de bar verkrijgbaar. Tafel
huren: € 4,00 (80 x 80 cm) of € 6,00 (120 x 80 cm). Aanmelden
voor tafelhuur: bij het WOCB, tel 020-644 99 36
Aanvang: 12.00 tot 16.00 uur Toegang: gratis
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112,
tegenover het Gelderlandplein.
Info: 020-644 99 36 of www.wocbuitenveldert.nl

Zondag 3 juni:
Sunday Sounds met Combo
Muziekmenu
Er wordt muziek gespeeld uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70. Het zijn
bekende Nederlands-, Frans- en Engelstalige nummers. Het
combo heet Muziekmenu, omdat zij dát spelen wat de gasten
graag willen horen.
Aanvang: 14.00–16.30 uur. Entree: gratis.
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112,
tegenover het Gelderlandplein
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl

Zondag 10 juni:
Musici van morgen
Klassiek concert door jonge musici op weg naar het concertpodium. Dit keer is het de pianist Paolo Gorini die samen met
violist Cesare Zanfini u een mooi programma presenteren met
werken van L. van Beethoven en J. Brahms. 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: € 7,50
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
(tegenover het Gelderlandplein )
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl

Zondag 24 juni: Sunday
Sounds met The Red Braces
Wim & Aad zorgen voor een paar uurtjes gezellige luister-,
meezing- en dansliedjes! Aanvang 14.00 - 16.30 uur.
Entree: gratis
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112,
tegenover het Gelderlandplei
Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl

Zondag 8 juli en 12 augustus: Opera Café Belcanto

Op twee zomerse zondagen bent u van harte welkom bij het
Opera Café Belcanto in het Huis van de Wijk Buitenveldert.
U kunt luisteren naar een plaatje en een praatje, of zoals dat
tegenwoordig heet: een cd’tje en een weetje.
Tijd: 14.00 – 16.30 uur. Toegang: gratis
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112,
Amsterdam. Consumpties zijn tegen vriendelijke prijzen verkrijgbaar aan de bar.

Vrijdagavond 13 juli:
Dans & Diner met
“de Rode Bretels”
Op vrijdag 13 juli kunt u weer UIT in Buitenveldert. Wim & Aad
zorgen voor een paar uurtjes gezellige luister-, meezing- en
dansliedjes! Daarna genieten van een “aangekleed patatje”.
Aanvang: muziek vanaf 16.00 uur, diner vanaf 18.00 uur.
Plaats: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112,
tegenover het Gelderlandplein.
Entree: muziek gratis; diner € 8,00.
Reserveren diner: 020-644 99 36

AGENDA juni, juli en augustus
Het is mogelijk dat een activiteit tijdelijk stopt
in de zomerperiode. Informeer naar de exacte
data bij de activiteit van uw interesse.

Maandag

Zumba voor iedereen (informeer naar de exacte data in
juli en augustus)
19.30-20.30 uur. Info: Joany, tel. 06-28757800 of
jobodywork@hotmail.com.

Dinsdag
Inloop- en thema-avonden Homogroep Zuid op
12 en 26 juni, hierna zomerstop
20.00 uur. Info: 020-644 58 80, jandevs@hotmail.com,
homogroep.blogspot.nl
Karins Eetcafé op 12 juni, 10 juli en 14 augustus
17.30-19.30 uur. Entree € 8,00. Info en aanmelden: Huis van de Wijk
Buitenveldert, 020-644 99 36, info@wocbuitenveldert.nl.
Juridisch spreekuur 12 juni en 10 juli
19.30-21.30 uur. Inloop. Info: 020-644 99 36 of
www.wocbuitenveldert.nl
Grand Stand Classickoor op 05 en 19 juni,
niet in juli/augustus
20.00 uur. Info: www.zingenisheerlijk.nl of zingenisheerlijk@planet.nl.
Het Literair café op 19 juni en 17 juli, niet in augustus
19.30-21.30 uur. Inwoners van Amsterdam Zuid vanaf 23 jaar delen
korte verhalen of gedichten. Gratis entree. Aanmelding: LiterairCafeBuitenveldert@gmail.com. Info: 020-644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl
Interactieve presentatie voor vrouwen op 26 juni
‘Trouw zijn aan mijn lichaam’ door Wellbeing for Women. Inloop en
registratie vanaf 18.45 uur, presentatie 19.00 tot 20.30 uur.
€ 7,50 inclusief thee/water. Aanmelden en informatie bij Katinka:
06 45602322 of Annelies 06-48424109.
netherlands@esoterwomenshealth.com
Pop-up restaurant door leerlingen Merkelbachschool
op 3 juli
Locatie: Huis van de Wijk. 17.00 - 20.00 uur. Diner: € 10.
Aanmelden: wouterbb@merkelbachschool.nl
PC begeleiding op afspraak
9.30-13.00 uur en 16.00-18.00 uur. Info en afspraak maken:
digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.
Open Atelier van het Nieuwe Lokaal
(niet in juli/augustus)
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.

Burenlunch op 4 juni
12.00-14.00 uur. Kosten 4 euro. Aanmelden t/m 2 juni via Huis van de
Wijk Buitenveldert 020-644 99 36 of info@wocbuitenveldert.nl.

Mindfulness Yoga voor vrouwen
(niet in augustus)
10.00-11.00 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,
anjatimmerm@gmail.com.

Burenkoffie op 2 juli en 6 augustus
Koffie met zoete en hartige 11.00 - 12.30 uur. Kosten 4 euro. Vooraf
aanmelden. Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36.

De Gezonde Hap (niet in juli/augustus)
11.00-13.00 uur. Info: D. den Ouden 020-788 59 22 of d.denouden@
actenz.nl.

Fotogroep 11 juni, 9 juli en 13 augustus
19.30-22.00 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.

Country linedansen 55+
(informeer naar de exacte data)
11.15-12.15 uur en 12.15-13.15 uur. Info: 020-886 10 70 of
www.mbvo-amsterdam.nl.

Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 18 juni en 16 juli
(niet in augustus)
12.00 uur. Kosten 8 euro. Reserveren via de Algemene Hulpdienst
020-644 40 44 of coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl.
Kaart-maak-club
9.30-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Info: 06-26635300 of
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl. Kosten: materiaal bij Gerda.

Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA
13.00-15.00 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.

anjatimmerm@gmail.com

anton@groeneschey.com.

Financieel Café
14.00-16.00 uur (inloop tot 15.30 uur). Info: 020-2359120 of
schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

Fotobewerking
10.30-12.30 uur. Kosten: 4,50 euro per les.
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.

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

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

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

Tekenen/schilderen met Lydia Bakker
(niet in juli/augustus)
13.00-15.30 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.

Woensdag

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

Culturele Uitgaansclub op 6 juni, 4 juli en 1 augustus
19.30-21.30 uur. Voor inwoners van Amsterdam Zuid vanaf 23 jaar.
Deelname gratis. Info: initiativo@live.nl.
Computer Inloop Spreekuur op 6 en 20 juni; 4 en 18
juli; 1 en 15 augustus
10.00-12.00 uur. Gratis entree. Ook voor tablet en mobiele telefoon.
Info: 020-644 99 36 of www.wocbuitenveldert.nl
Buurtrestaurant op 20 juni, 4 en 18 juli, 1 en 15 en 29
augustus
17.30-19.00 uur. Inloop vanaf 16.30 uur en nazit in het cafe. Kosten:
8 euro. Info/reserveren bij Sonja: ZON53@hotmail.com of (op dinsdag) 020-646 34 64.
Pop-up restaurant door leerlingen Merkelbachschool op
4 juli. Locatie: Element Hotel (t.o. Huis van de Wijk)
17.00 - 20.00 uur. Diner: € 10. Aanmelden:
wouterbb@merkelbachschool.nl
Zumba voor iedereen
(laatste les 4 juli, niet in augustus)
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: 06-1698 1120,
rubia.conversationlesson@gmail.comm
Open Atelier van het Nieuwe Lokaal
(niet in juli/augustus)
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+
12.15-13.15 uur. Info: Michael Weber via 020-379 25 23
of 06-46 08 77 76 info@webersports.nl.
Bridge-inloop
12.45-16.00 uur. Info: Dhr. G. Cohen 06-52 66 34 50.
Per paar aanmelden.
Gitaar- en Ukeleleles
14.00-15.30 uur. 8 lessen 40 euro. Start bij voldoende animo, instromen mogelijk. Info: Ron via rriedijk@hotmail.com of 06 2017 0194.
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.
Hatha Yoga
18.30 - 19.30 uur. Info en aanmelden: Marijke Ochse via
020 - 6457164 of marijkeochse@ziggo.nl

Donderdag
Pranic Healing op 7 en 21 juni, niet in juli/augustus
20.00-22.00 uur. Info: 06-24 74 63 39/ 06-22 50 46 99,
info@transformyourlife.nl
Bewegen, voor vrouwen (niet op 7 en 14 juni, laatste
les is 5 juli, niet in augustus)
9.15-10.15 uur. Info: sakina.ahadri@hotmail.com of ontmoetingzuid@dynamo-amsterdam.nl of 0626635300.

Gymnastiek 60+
13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 70 of www.mbvo-amsterdam.nl
Voorleesgroep
13.45-15.45 uur, inloop 13.30 uur. Info: 06-26 63 53 00,
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl

Zangkamer
14.00-15.30 uur, inloop: vanaf 13.30 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 huren voor een feestje?
Informeer bij zaalhuur@hvdwbuitenveldert.nl

Tekenenles voor kinderen met Lydia Bakker
16.00-17.00 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.

Het Repair Café Buitenveldert op 9 juni en 14 juli
13.00-16.00 uur. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36
of repaircafebuitenveldert@gmail.com

PC begeleiding op afspraak
16.00-18.00 uur. Info en afspraak maken:
digiteam@hvdwbuitenveldert.nl.

Zondag

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 1 juni, 6 juli en 3 augustus
16.00-19.00 uur. Entree: € 6,00 incl. 3 bingorondes, kopje soep en
koffie/thee, aanmelden niet nodig. Info: 020-644 99 36,
www.wocbuitenveldert.nl
Lectores Bebés op 8 en 29 juni en 13 juli (informeer
voor verdere data juli en aug.)
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 8 juni,
Truus & Friends op 29 juni, De Rode Bretels op 13 juli
Muziek v.a. 16.00 uur, diner v.a. 18.00 uur. Muziek gratis, reserveren
voor diner € 8,00 op 020 - 644 99 36.
Cursus contact en communicatie ‘Over de drempel’ op
6 en 20 juli en 3 augustus
14.00 - 16.00 uur. Info: info@sylviabrinkman.nl of tel.:
06-55397630.
Breng je ontbijt! - voor vrouwen
9.00-11.00 uur, door Sakina. Info via ontmoeting-zuid@dynamoamsterdam.nl of 06 26 63 53 00.
! Woon
9.00-11.00 uur. Info: 020-5 230 130 of zuid@wswonen.nl,
www.wooninfo.nl
Kunstgeschiedenis (informeer voor exacte data)
9.30-11.30 uur. Info: www.tijdruimte.nl, mdidier@tijdruimte.nl of tel.
06-24217678.
Franse conversatie (informeer voor exacte data)
10.00-11.00 uur. Info en aanmelden bij Csaarloos3@gmail.com of
tel. 06 220 33 667.

Spreekuur GGZ coach voor vrijwilligers & professionals
10.00-13.00 uur. Info: Moni Hanasbei, 06-26 63 35 46 of
mhanasbei@dynamo-amsterdam.nl

Het Palet, Aquarel en Gouache
(informeer voor exacte data)
10.30-12.30 uur. Info: Barbara J. de Vries, 06-26 01 27 92,
basiajedska@gmail.com

Mindfulness Yoga voor vrouwen
10.15-11.15 uur. Info: A. Timmermans 06-44 07 99 06,

Apple class
11.30-13:00 uur. Kosten: 3,50 euro per les. Info: 06-19 08 10 63,

Rommelmarkt op 3 juni
12.00 - 16.00 uur. Toegang gratis. Tafel huren? Zie elders in deze
krant. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 020-644 99 36, info@
wocbuitenveldert.nl
Sunday Sounds met het Combo Muziekmenu op 3 juni
14.00-16.30 uur. Toegang gratis. Info: 020-644 99 36 of
www.wocbuitenveldert.nl
Musici van Morgen met pianist Paolo Gorini en violist
Cesare Zanfini op 10 juni
Aanvang: vanaf 11.00 uur is het café open voor koffie of thee, 11.30
uur concert. Entree € 7,50. Info: Huis van de Wijk Buitenveldert 020644 99 36.
Movie Time! op 10 juni
Film: ‘Een pak slaag’ van Bert Haanstra. 12.30 uur serveren pannenkoek, 13.30–15.30 filmvertoning. € 5,00 inclusief pannenkoek, film
en consumptie. € 4,00 inclusief film en consumptie (geen pannenkoek). Reserveren voor pannenkoek, uiterlijk vrijdag 9 juni 15.00 uur
is vereist! Info: 020-6449936 of info@wocbuitenveldert.nl.
Sunday Sounds met Klaas Fopma op 17 juni
14.00–16.30 uur. Entree: gratis. Info: 020-6449936 of
www.wocbuitenveldert.nl.
Sunday Sounds met The Red Braces op 24 juni
14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis. Info: 020-644 99 36,
www.wocbuitenveldert.nl
Opera Café Belcanto op 8 juli en 12 augustus
14.00 - 16.30 uur. Entree: gratis.
Boswandeling met ‘Over de drempel’ op 26 augustus
13.15 - 14.30 uur. Start bij ingang van het Amstelpark.
Info: info@sylviabrinkman.nl of tel.:06-55397630
Opera Rusalka op 26 augustus
Dutch Opera Studio van Wiebke Göetjes. Locatie: Ontmoetingseiland
in het Gijsbrecht van Aemstelpark in Buitenveldert. Bij slecht weer
wordt uitgeweken naar het Huis van de Wijk (A.J. Ernststraat 112).
Aanvang: 14.00 uur, duur: 2 x 45 minuten. Toegang: gratis.

DAGELIJKS
Computer/tablet lessen voor beginners
Op alle werkdagen. Info: Dynamo 020-462 84 72 of 020-644 99 36.
Expositie van olieverfschilderijen van Dixie Solleveld
t/m eind augustus
In diverse benedenruimtes en gangen. De expositie is gebaseerd
op vrouwenportretten onder andere naar Tamara de Lempicka en
Picasso. Ook hangen er diverse doeken met het thema ‘vergankelijkheid’. Werkdagen 09.00-22.00 uur, zaterdag: enkel tweede zaterdag
van de maand: 13.00-16.00 uur, zo. 11.00 -16.00 uur.
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‘I hope to make people happy’

I enjoy doing it. I bring my daughter Elly and she also enjoys it. We
have regular customers and we
have people who only come once.
You can see happiness on the faces.

Many do not have English as their
first language. People from Japan,
Spain, Argentina, India, Pakistan.
The expat community in Buitenveldert is expanding. She does it
together with her Japanese colleague Asuza.

foto: Pedro Stempels

Why?
Rachel Moakes worked in schools
in the United Kingdom and now
lives in Amsterdam. She says that
there is a large community of expats here and that it is important to
bring them together, with others.
There are also Dutch people who
participate. ‘It is a good way to
meet each other. It is a source of information. To find your way around
the city.

re
In the Pictu
Moreover, it is a way to get people
to the library that might otherwise
not come. They can find books in
English but also in Dutch. There are
so many plus points. Not only reading is important, but also singing.

Hans Wamsteeker

What?
‘I read stories and I sing songs.
I hope to make people happy.
Hopefully I will bring people together who normally would not meet
and would only go shopping and

Rachel Moakes

juni 2018

not talk to other people. We brighten up the Friday morning. When
the weather is awful we are busy.
When the weather is nice, people
go to the parks. It is busy in the
winter months. We see the parents,
mothers, grandparents and nannies come along’.
Where?
‘We do it in the Buitenveldert Oba.
We start on the Friday morning at
10 am till about 10.30’.
Cost?
‘It is free ! We do it for free. Nobody
pays. The library offers all the tools’.

Op stap met de Minibus Op Stap met de Groengrijsbus
Donderdag 14 juni: dagtocht Den
Bosch
Zin in een leuke stedentrip? Stap dan
donderdag 14 juni in de Groengrijsbus. Die brengt u naar het centrum
van Den Bosch. Daar heeft u de rest
van de dag om deze bruisende stad te
ontdekken.

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. Als u met ons
reist s.v.p. gepast betalen in de bus.
Let op!
Om de plaatsen zo eerlijk mogelijk te
verdelen, kunt u zich per maand voor
maximaal 1 uitje inschrijven. Heeft u
voor meer uitjes belangstelling, dan
plaatsen wij u op de wachtlijst. Wij
bellen u zodra er een plek vrij is.
Aanmelden: 020 – 644 99 36.
Woensdag 13 juni, Noordwijk
Onze chauffeur brengt u naar Noordwijk, waar u op eigen gelegenheid
deze badplaats kunt verkennen.

en bewonder de fraai gerestaureerde
huizen. Een kopje koffie in Café Het
Wapen van Munster.
Woensdag 11 en 18 juli, Edam met
kaasmarkt
Wegens succes wederom op 2 data.
Woensdag 25 juli, Buitenplaats
Boekesteyn, ’s Graveland
Wandel over het bijzondere landgoed,
neem een kijkje in het bezoekerscentrum of strijk neer op het terras voor
koffie met wat lekkers.

Woensdag 20 juni, Zaanse Schans
De Zaanse Schans is een van de mooiste stukjes Nederland waar u van alles
kunt zien, proeven, ruiken en beleven.

Donderdag 20 juli: dagtocht Nederlands Openlucht Museum, Arnhem
Het Nederlands Openlucht Museum
in Arnhem staat garant voor een heerlijke dag uit. Zowel binnen als buiten
is van alles te zien en te beleven. Maak
bijvoorbeeld een rondrit in de historische tram, bezoek de gebouwen of eet
een pannenkoek.
Deze tochten worden georganiseerd
in samenwerking met het Huis van de
Wijk Buitenveldert en mede mogelijk
gemaakt door Stadsdeel Zuid.
Praktische informatie
Wanneer:
Donderdag 14 juni: Den Bosch
Donderdag 20 juli: Nederlands Openlucht Museum, Arnhem
Prijs:
Den Bosch: € 10,- (vervoer comfortabele Groengrijs bus). Consumpties en
entreegelden zijn voor eigen rekening.
Nederlands Openlucht Museum,
Arnhem: € 25,- (incl. vervoer comfortabele Groengrijsbus en toegang mu-

Woensdag 27 juni, De Rijp
Wandel door dit 17de eeuwse plaatsje

Nederlands Openlucht Museum, Arnhem

seum), € 15,- op vertoon van Museumkaart of BankGiroLoterij VIP-kaart
Opstapplaatsen en –tijden:
09.15 uur: De Mirandalaan
09.45 uur: Huis van de Wijk Buitenveldert: A.J. Ernststraat 112 (verzamelen
09.30 uur)
10.15 uur: Menno Simonshuis,
Noordhollandstraat 17A (verzamelen
10.00 uur)
Ca. 17.00 – 17.30 uur: terug in Amsterdam.
Deze tocht gaat door bij minimaal 40
deelnemers

Boeken
Via het aanmeldformulier op www.
groengrijs.com. Telefonisch: Denise
Junge 06 - 45 72 95 11 (op werkdagen
tussen 13.00 en 16.00 uur). Voor informatie en tips: www.groengrijs.com

ZAALVERHUUR
kinderfeestje, presentatie
of bijeenkomst?

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

Telefoon: 020 66 10 197

Huur uw zaal in het
Huis van de Wijk Buitenveldert
Dé buurtlocatie voor al uw
bijeenkomsten!
Meer informatie en tarieven:

Huis van de Wijk Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
www.hvdwbuitenveldert.nl
zaalverhuur@hvdwbuitenveldert.nl
020 - 891 52 72
(ma, di, en do, 10.00 - 14.00 uur)

