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Buitenveldert: prettige woonwijk
of racewijk?
In de stedenbouwkundige opzet van
Buitenveldert is ruim baan gegeven
aan de automobilist. Brede doorgaande wegen verbinden de wijk met de
omliggende stad en er is een goede
ontsluiting tot aan de voordeur.

Column
Omzetstijging
Ik sta op het Gelderlandplein voor een
zebrapad en kijk naar de overkant.
Daar ligt het vroegere MFC Binnenhof,
thans het Huis van de Wijk. Een grijze
gevel waarvan de ingang vanaf mijn
plek onzichtbaar is. Een verdwaalde
dame staat op een raam te tikken. Blokkendozen horen zo in Buitenveldert,
strak met een rustig lijnenspel. Het
café binnen genereert op eigen kracht
weinig klandizie; de mensen komen
meestal als ze om een andere reden in
het gebouw zijn. De verf van de bar is
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Zuidas
De directe nabijheid van snelwegen heeft
een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Zuidas als toplocatie
voor kantoren, aan de rand van Buitenveldert. Anders dan de binnenstad, is de
Zuidas relatief goed per auto bereikbaar
voor werknemers en zakelijke contacten.
Dat daar dankbaar gebruik van wordt
gemaakt blijkt uit de parkeeroverlast, het
sluipverkeer en de files die de afgelopen
jaren in Buitenveldert zijn ontstaan. Voor
een deel van de bewoners heeft de autovriendelijke opzet van de wijk wellicht
een rol gespeeld om zich hier te vestigen,
voor anderen was en is deze opzet een
prettige bijkomstigheid.
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beschadigd en de lampen glimmen koel.
Luxaflex bevestigt het beeld van een
verbouwd kantoor, de openingstijden
zijn merkwaardig. En toch. Als Café
een 30 km-zone rijden. Ook daar wordt
dus vaak te hard gereden.

Te hard
Inmiddels is duidelijk dat de gastvrije
opzet van Buitenveldert voor auto’s ook
nadelen heeft. Op de doorgaande wegen
is het ronduit druk met autoverkeer, en
wordt vaak veel harder gereden dan de
toegestane 50 km per uur. Gewoon, omdat
het kan. Er zijn geen snelheidsbeperkende
maatregelen die automobilisten dwingen
zich aan de maximumsnelheid te houden.
In de woonstraten is het doorgaans rustiger. Maar ook hier geldt: de maximumsnelheid van 30 km wordt niet afgedwongen door de inrichting van de straten.Vaak
ontgaat het automobilisten zelfs dat ze in

Onveilig
Het structureel te hard rijden door automobilisten doet afbreuk aan Buitenveldert
als prettige woonwijk. Het is om te beginnen niet goed voor de verkeersveiligheid.
Langs veel doorgaande wegen lopen
(gelukkig) vrijliggende fietspaden, en het
stadsdeel is ook voornemens er meer aan
te leggen. Maar er zijn maar weinig veilige oversteekplaatsen. In de ‘zogenaamde’
30 km-zones rest voetgangers en fietsers
niets anders dan heel goed uit te kijken.
Een wijk waar veel auto’s te hard door-

heen rijden heeft ook nog andere effecten: je voelt je er gemakkelijk‘unheimisch’
en het werkt een gevoel van anonimiteit
tussen bewoners in de hand.
In de jaren ’70 hebben de bewoners zich
met succes verzet tegen een snelweg die
in de oorspronkelijke plannen dwars door
Buitenveldert zou worden aangelegd. Laten we ons als bewoners nu opnieuw verzetten tegen voortrazend verkeer door de
wijk. Niet door auto’s helemaal te weren,
maar wel door ervoor te zorgen dat snelheidslimieten niet als vanzelfsprekend
worden overschreden, maar als vanzelfsprekend worden gerespecteerd. Daarbij

zijn we als bewoners in de eerste plaats
natuurlijk zelf aan zet. Maar ook aan bezoekers en passanten moet duidelijk worden gemaakt dat ze te gast zijn, en dat het
respecteren van de verkeersregels onderdeel is van hun rol als gast. Gastvrijheid
kent grenzen: wat ons betreft is Buitenveldert geen racewijk.Vindt u dat ook?

Buitenveldert losbarst met muziek,
hapjes en kunst, is het opeens een heel
ander verhaal. Ook op zondag loopt
het prima met levende muziek, maar
daarna valt alles weer stil.
Dus bedenk ik tijdens het oversteken

Themabijeenkomst
Kom dan vooral naar de themabijeenkomst Onveilig in het Verkeer op 20 april
a.s. in het MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, van 16–18 uur. Ook bewoners
en organisaties in en rond de Zuidas zijn
natuurlijk van harte welkom.

dat we dat café eigenlijk maar eens
flink moeten opknappen, omdat het potentie heeft. De nieuwe bar maken we
van hoogglanzend gelakt hout, beschenen door zachte lichtzuilen. Achter de
pilaar komt een biljart, een idee van

Feestelijke
openingslunch!

Er is deze middag aan iedereen gedacht. Ook kleintjes zullen zich prima
vermaken, terwijl de ouders genieten
van de lunch. Kom 14 april het Huis
van de Wijk proeven en neem kennissen, buren, familie en vrienden mee.
Bewoners en organisaties stellen zich graag

Een oude klok loopt een kwartier voor
en overal hangen foto’s van beroemde
Buitenveldertse burgers. De ingang
komt in de A.J. Ernst, met daarboven
de naam in rode neonletters. Het lijkt
nis met bewoners die al een activiteit
uitvoeren in of vanuit dit Huis, en met
de organisaties die u vanuit hier kunnen ondersteunen. Kom proeven wat
het Huis van de Wijk voor u kan betekenen.
Iedereen is zaterdag 14 april hartelijk
welkom. Wilt u meer informatie, of deze
feestelijke middag als wijkbewoner(s)
iets presenteren, neem dan contact op
met Rachelle Meijer, programmacoördinator Huis van de Wijk Binnenhof.
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Zaterdag 14 april opent stadsdeelwethouder Marco Kreuger om 13.30
uur officieel het Huis van de Wijk
Binnenhof. Aan de A.J. Ernststraat
112, tot nu toe het MFC Binnenhof,
tegenover het Gelderlandplein.
Bewoners zijn daar van 12.00-14.30
uur van harte welkom; hun wordt
een feestelijke lunch aangeboden
door vrijwilligers van organisaties
in het Huis.

een collega. Voor de ramen gordijnen.

Huis van de Wijk Binnenhof

aan u voor! Huis van de Wijk Binnenhof
is de ontmoetingsplek voor bewoners

in Buitenveldert. Van jong tot oud heeft
hier een eigen plek. Maak 14 april ken-

Huis van de Wijk Binnenhof,
A.J. Ernststraat 112
Rachelle Meijer: tel. 020 462 84 72
of 06 26 63 52 60 (ma. t/m do.);
e-mail rmeijer@dynamo-amsterdam.nl.

wel alsof het altijd vol is. Omzetstijging!
Vlakbij gekomen zie ik eindelijk de
ingang, met rechts daarvan een rode
knop, bewaakt door rokers. Ik wens ze
een goede morgen, waarna iemand als
dank de knop indrukt. De glazen deur
zwaait open. Mooi plan, denk ik, maar
wat willen de eigenaren? Geen idee.

Ferry Wienneke
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Wilt u ons komen helpen...?
Wilt u ons komen helpen ? Wij hebben dringend nieuwe chauffeurs m/v
nodig, die inwoners uit Buitenveldert
willen vervoeren naar bijv. ziekenhuis,
huisarts, specialist, fysiotherapeut etc.
Nu de vakantietijd weer aanbreekt
gaat een aantal van onze chauffeurs
op vakantie en daardoor is het erg
moeilijk om aan alle aanvragen te
kunnen voldoen. De autokosten en
het parkeergeld wordt vergoed.
Algemene Hulpdienst Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam

A recepcao
colorosa aos
nossos leitores
portugueses
O jornal do bairro esta na internet,
para o ler carregue aqui. O jornal do
bairro (Buitenveldert) is uma publicacao da editora WOCB, e publicado dez
vezes por ano e distribuido no bairro
(Buitenveldert e Prinses Irenebuurt).
A intencao do jorrnal do bairro e publicar gratuitamente informacao para
moradores do mencionado bairro.
O jornal do bairro esta tambem disponivel no Centro (Wijkontmoetingscentrum) e nos supermercados Albert
Heijn, Jumbo e C1000. Para a publicacao de anuncios no Jornal do Bairro
obtenha informacoes da Marjon Koopal
da editora WOCB, telefone 020 644 99
36. Se tiver noticias do bairro por favor envie as ao no nosso email.
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a.s. zaterdag 1 oktober WegWijsMarkt
’Dit is Buitenveldert’
Buitenveldert, Buddyzorg kuria, dietistenpraktijk DietCare, Stichting voor
slachtoffers, Coaching, Counseling &
Reïncarnatietherapie, Klok import en
het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, Zonnebloem, Ouderen adviesraad
en Vreugdehof.
Iedereen kan binnenlopen en bij de
kraampjes informatie krijgen en genieten van de vele activiteiten, demonstraties, hapjes en drankjes. Bij binnenkomst krijg je een gratis lot waarmee
leuke prijzen te winnen zijn, die beschikbaar zijn gesteld door winkeliers
en organisaties uit Buitenveldert.
Kinderen kunnen zich opgeven voor
de rommelmarkt die plaats vindt in de
entreehal van Vreugdehof. Deelname
is gratis. Je kan je telefonisch aanmelden op telnr. 644 99 36 of per e-mail
woc.buitenveldert@worldonline.nl

Herman van Wissen
Aanstaande zaterdag 1 oktober
zijn alle bewoners van Buitenveldert, jong en oud, vanaf 11.00 uur
van harte welkom op de WegWijsMarkt ‘Dit is Buitenveldert’ in de
(het) Vreugdehof aan de De Klencke 111. Wethouder Eric van der
Burg zal de WegWijsMarkt openen. Het wordt een informatieve
en gezellige markt waar van alles
te doen is. Er zijn optredens van
het Amsterdams Havenkoor, muzikant Wim Schindler en een optreden van de kinderendansgroep
Mali Igraci.
Bewoners kunnen kennismaken met
verschillende organisaties in Buitenveldert op het gebied van (preventieve)
zorg, een gezonde levensstijl, welzijn,
sport etc. (en duurzame levensstijl).
Organisaties die zich ondermeer presenteren zijn:
De Bibliotheek, Kinderopvang UK
Strawinsky, Dynamo (ouderenwerk

COLUMN
Stresstest
Hoe is het als de directeur van een systeembank de uitslag krijgt van zijn stresstest?
Zo’n man staat na het onderzoek bedremmeld voor het bureau van de grote toezichthouder. Hij heeft van de strakke secretaresse geen koffie gekregen en geen hand.
”U begrijpt zeker wel hoe het er voor staat

We zijn telefonisch te bereiken onder
no.0 20 644 71 13 of per email:
hulpdienstbuitenveldert@hetnet.nl
We wachten op uw telefoontje!
Ook hebben we nog vrijwilligers nodig die boodschappen willen doen, of
samen met de cliënt boodschappen
gaan doen. Ook komen - nu het weer
wat aangenamer wordt – weer aanvragen om een uurtje met een bewoner in een rolstoel een stukje te rijden.
Helaas hebben we momenteel weinig
vrijwilligers die dit kunnen of willen,
maar misschien wilt u ons helpen.
Voor alle dagen van de week zijn voor
zowel voor het boodschappen doen
als het rijden met een rolstoel, vrij-

u wel.” Vervolgens bedenken ze samen

slaagt en krijgt een bonus. ”Leuk,” dacht
ik, ”ik wil ook aardig gevonden worden!
Dus wat zijn mijn risico’s?” Al snel vond

Openingstijden

De gevaren zijn per postcode opvraagbaar,

google maps

Ma t/m za
Zo

lijk samenstellen. Even voelde ik me veilig
met een boordevol krat in de berging, maar
toen bedacht ik iets akeligs. Wat nou als
die ramp plaatsvindt tijdens kantooruren?
De kantines van grote gebouwen hebben
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PENNINGMEESTER
(lid van het dagelijks bestuur).
Heeft u affiniteit met en verstand van financiën en heeft u nog tijd vrij
dan kunt u contact opnemen via tel.nr.: 6449936.

India, en in ons eigen land.
Bij dit alles was hem al eerder ook duidelijk geworden dat er in bepaalde munten
veel nikkel zit. En voor die grondstof wil
men in de wereld flink wat betalen. Toon
wil het verzamelen van buitenlandse valuta voortzetten tot eind 2031. Want dan
kan geen oud Nederlands geld meer
worden omgewisseld.
Maar de ex-opbouwwerker, die ooit
werkte voor een kinderboerderij in
Zuidoost, is nu bezig het vele werk
langzamerhand over te dragen aan
anderen. Uiteindelijk zullen de kinderboerderijen het overnemen.
Hij krijgt nu al hulp van mensen die
bijvoorbeeld het geld sorteren. Anderen nemen het mee op hun vakantie
naar het land waar het vandaan komt,
tegen een kleine vergoeding.

een test waar hij altijd doorheen komt. Hij

en bij ons zijn dat overstromingen en grote

Het Wijkopbouwcentrum is op zoek naar een

Toon Borst, bekend als de Muntenman,
is een bijzondere vrijwilliger. In de
‘Staatskrant’ van maart, de buurtkrant
van de Staatsliedenbuurt wordt de
bijna 70-jarige ‘de grootste zakkenvuller van Amsterdam’ genoemd. Hij verzamelt namelijk geld uit andere landen,
munten en bankbiljetten, waar veel
mensen niets meer mee doen maar die
ze vaak wel bewaren. Daarvoor heeft
hij 65 bussen uitstaan in kinderboerderijen, supermarkten, biologische en
andere winkels (onder meer bij bakkerij Jongejans) en op markten. Hij leegt
ze allemaal iedere zes weken zelf, op
een bakfiets waarop hij munten, een
wereldbol en een trommel heeft aangebracht. Het omgerekende resultaat
vorig jaar: ca. 33.000 euro. Dat geld ging
naar goede doelen in Afrika, Japan en

”Het blijft uiteraard onder ons.” ”Dank

moeten we het 72 uur lang zelf volhouden.

Oproep

Toon de Muntenman

hè?”, hoort hij. “Jawel meneer.” ”Dat moet

gebouwen. Mijn noodpakket kon ik makke-

Uitnodiging Foto-expositie
Anton Groeneschey

Denkt u nog aan de Paasbrunch op 2
april 2012 in het MFC ? U kunt zich
nog tot donderdag 29 maart 12.00 uur
opgeven. De kosten bedragen € 7,50.
Vervoer kan geregeld worden.
Komt u ook ?

stukken beter vriend!” ”Zeker meneer.”

Als wij door een ramp worden getroffen,

school, Elke v.d. Pol Voeding, advies
en coaching, Loket Zorg en Samenleving, Stichting Wijsneus, Algemeen
Maatschappelijk Werk, Kerken in

Toon de Muntenman

willigers nodig, dus misschien heeft
u wel een ochtendje of middag over
waardoor u een bewoner van Buitenveldert kan helpen. Lijkt het werk u
wel wat, maak dan s.v.p. even een afspraak voor een gesprek.
We zijn telefonisch te bereiken onder
no.0 20 644 71 13 of per email:
hulpdienstbuitenveldert@hetnet.nl
Doen !!

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

ik op internet www.nederlandveilig.nl.

Kinderendansgroep Mali Igraci

en activiteiten), Algemene Hulpdienst,
The Little Gym (gymnastiek sport en
spel voor kinderen t/m 12 jaar), Sportwandelschool, Eigen Kracht, de Hotel-
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Lijkt u dit werk wel wat, kom dan
eens met ons praten!

april 2012

geen voorraad omdat alles vers moet, en
de 30.000 werkplekken van de Zuidas hebben geen noodpakketten. Het is dus zaak
extra pakketten te kopen, want alleen zo
vangen we de vloedgolf op van wanhopige
kantoorvluchtelingen. Dat worden dan

08.00 - 21.30 uur
12.00 - 19.00 uur

onze vrienden en vriendinnen, wat handig
is als we een inkomensverzekering willen,
een beleggingshypotheek of een krijtjespak.
De uitgevallen communicatie leidt tot
vreemde taferelen. Gestoorde twitteraars,
mompelend in korte zinnen, klemmen dode

Op uitnodiging van het Wijkopbouwcentrum
Buitenveldert
exposeert de Buitenveldertse
fotograaf Anton Groeneschey
zijn Amsterdamse stadsfoto’s
(waarvan elk jaar een kalender
uitkomt) in het MFC Binnenhof,
A.J. Ernststraat 112 . De opening
zal worden gedaan door de heer
Herman van Wissen, voorzitter van het Wijkopbouwcentrum
Buitenveldert, op 28 oktober om
16.00 uur tijdens het Café Buitenveldert. De expositie is te zien tot
23 december.

apparaten in hun verkrampte handen. Ons
gezelschap drinkt een glaasje water of eet
een energiebar, terwijl het Wijkopbouwcentrum de wijk weer opbouwt. Mijn huis
zit vol en misschien vragen ze wel of ik
hun directeur wil worden. Jazeker, ik ben
geslaagd voor mijn stresstest.

Betrouwbaar & betrokken

Ferry Wienneke
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Amsterdam, Buitenveldertselaan 184

Kijk voor activiteiten van
het WOCB ook op

AT5 Teletekst
pagina 412

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 advertentie mogelijkheden en de gunstige tarieven
bij het Wijkontmoetingscentrum.

Ook voor complete verzorging
van feesten, recepties en
relatiegeschenken.

Vrijwilligerswerk.
Ook bij u in de buurt!

Bezorgservice door het gehele land.
Dus ook bij u thuis bezorgd.

De Vrijwilligers Centrale
Amsterdam in het Loket Zorg
en Samenleven van Zuid helpt
u met het vinden van passend
vrijwilligerswerk.

Bel voor een afspraak!

Spreekuur in het Loket Zorg en Samenleven Zuid T. 020 - 252 42 55

• Stadsdeelkantoor Zuid

• Dienstencentrum Berlage

• MFC Binnenhof

• Oriëntatiebijeenkomst vrijwilligerswerk

Pres.Kennedylaan 923
Dinsdag 09:00 - 12:00 uur
A.J. Ernststraat 112
Dinsdag 13:00 – 17:00 uur

VCA Buitenveldert aangepast 106 x 90(H).indd 1

ALLES
OP HET GEBIED
VAN WIJN
Wijnandel The ART of WINES
A.J. Ernststraat 665
T 020 644 67 67
Buitenveldert
E info@theartofwines.nl
(bij het postkantoor)
www.theartofwines.nl

Hoorproblemen?
Doe een gratis HOORTEST
A.J. Ernststraat 282 1082 LT Amsterdam
T 020 – 644 19 28
(afspraak maken gewenst)

Lekstraat 13A
Woensdag 09:00 – 12:00 uur
Bibliotheek Zuid (wisselende lokatie)
4e vrijdag van de maand 15:00 uur

18-02-11 11:57

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u bij iedere hoortest
een leuke attentie kado.

Al vijf maanden zit er een nieuwe
zaak op het Mahlerplein. Hij is zó
klein dat u hem in het voorbij lopen
bijna niet opmerkt. Het ultramodern
en strak vormgegeven pandje, eigendom van de gemeente, ligt pal naast
de tuin van de ABN Amrobank.
De Turkse snackbar die erin zit is een
onderdeel van Döner Company, dat
nog een tweede vestiging in Amsterdam heeft, in de Kinkerstraat tegenover de Hema. Buiten de stad zijn er
nog veel meer vestigingen, vooral in
de Randstad.

Turkse snackbar op het Mahlerplein

Vijf dagen in de week kunt u hier van
12 tot 20 uur terecht voor Turkse specialiteiten, zoals een broodje kebab of
een Turkse pizza.
De specialiteit is echter döner kebab,
bereid op basis van rund-, lams- of
kippenvlees. Een zeer gezond product; bijna iedereen die nu lijnt en
het dieet van dr. Frank of van Atkins
volgt, is bekend met de begrippen
koolhydraatarm of low carb.
Het broodje döner is hierop gebaseerd.
De vriendelijke, enige medewerker
van de zaak zal u zeker verder kunnen helpen.

‘We gooien het bijltje erbij neer´
Raadsvergadering
Een paar weken geleden, op woensdagavond 25 januari, was het een drukke
boel bij een reguliere vergadering van
de deelraad in Zuid. Die avond bestond
de mogelijkheid van spreekrecht voor
burgers over onderwerpen die wel en
niet op de agenda stonden. Daarvan
werd grif gebruik gemaakt.
Maar de aanloop op de vergadering
was al eerder op die avond. En wel voor
het pand van het stadsdeel aan de president Kennedylaan. Een grote groep
vrijwilligers, onder begeleiding van
meerdere muzikanten op grote trommels, verzamelde zich in de ruime hal
van het stadsdeelkantoor. De bewaking
probeerde de vrijwilligers te bewegen
buiten in de kou te wachten tot het begin van de vergadering. De bezoekers
waren hiervoor niet echt te porren. En
na meerdere interne telefoontjes mochten de vrijwilligers tóch binnen wachten. Tegen achten liep de hele groep
in optocht de vergaderruimte binnen
en bleef tot acht uur vrolijke muziek
maken en dansen. Prompt om acht
uur stopte de muziek en de voorzitter,
mevrouw Roos-Meijer, zei gevat dat de
timing goed gekozen was.
Ludieke actie
Na een paar vaste agendapunten kwamen de twaalf insprekers aan de beurt.
Op een enkele uitzondering na spraken
de meeste burgers over de bezuinigingen op het vrijwilligerswerk. De Diamantbuurt was met meerdere sprekers

Bijltjes in de vergadering van de deelraad Zuid

goed vertegenwoordigd. Een enkeling
sprak op persoonlijke titel en enkelen
namens organisaties als de Ouderensoos en Briljant. Keer op keer was de
boodschap dat men niet blij was met de
manier waarop het stadsdeel de bezuinigingen in het welzijn aanpakt, evenals de veranderde structuur en de nieuwe werkwijze van het welzijnswerk.
Eén van de organisaties bood alle leden van de Deelraad het rapport Plan C
aan, waarin zij kwamen met praktische
oplossingen voor het vernieuwde wel-

zijn. Ter afsluiting van de drie minuten
spreektijd pakten de meeste mensen
hun plastic bijl en onder het uitroepen
van de kreet ´Ik gooi het bijltje erbij
neer´ werd de rode bijl op de grond gegooid. Een oudere mevrouw, de 78-jarige Henny, besloot dit toch maar niet te
doen “want welke vrijwilliger moet dan
morgen de koffie rondbrengen?”
Nadat de vrijwilligers hun tent in de hal
hadden afgebroken, vertrokken zij weer
met veel lawaai uit het stadsdeelkantoor.

De Lentekriebels vieren feest
op het Gelderlandplein
donderdagavond koopavond van 18.00 uur t/m 20.00 uur
winkelcentrum

Gelderlandplein
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Lantaarnpaal Na hier vele keren
achteloos voorbijgefietst te zijn viel
me deze lantaarnpaal op. De oplettende kijker/lezer herkent hem misschien. Maar wat mij het meeste
fascineert: waarom staat er op deze
plek, zo schijnbaar willekeurig, een
mysterieuze lantaarnpaal. Een restant
van een vervlogen fiets- of wandelpad misschien? Wie het weet, mag
het zeggen.
Vriendelijke groet, Ton Huisman

w w w.gelderl andplein.nl

Het grootste warenHuis a an de amstel

gelderlandplein Advertentie 210x60mm.indd 2

VO OR

KORTAF
Scoren voor Emma Op 31 maart en
1 april doet voetbalclub SC Buitenveldert mee om voor het Emma Kinderziekenhuis van het AMC fondsen te
werven. In het ziekenhuis wordt een
multifunctionele ruimte gebouwd
waar kinderen overdag leren bewegen.
Tijdens het weekend zijn er meerdere
acties. Zaterdag 31 maart voetbalt het
team van SC Buitenveldert tegen het
RTL Sterren Voetbal Team. Zondag 1
april: veiling van speciale voetbalitems
en theaterkaartjes onder leiding van
Martin Morero, bekend van ‘Gooische
vrouwen’. Verder is er twee dagen
lang muziek, treden allerlei artiesten op, en geven kinderen van dansschool Beatzone uit Amsterdam zaterdag een demonstratie streetdance

Irma Tolkamp

foto: Anton Groeneschey

Turkse
snackbar op
Mahlerplein

KAPSALON

3

Nieuws en informatie uit Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt

april 2012

12-03-12 14:20

PEDICURESALON

Gediplomeerd pedicure
en manicure

DIABETISCHE VOET - GEBRUIK NAT. TECHNIEK
TEVENS GEDIPLOMEERD VOETREFLEXOLOGE

www.kapsalonlereve.nl

Behandeling volgens afspraak - ook op zaterdag
Lid provoet
Hartelstein 10
1082 AJ Amsterdam Buitenveldert

Briët’s
Bloemenkiosk

Telefoon: 020 66 10 197

Gelderlandplein,
Buitenveldert
t/o ingang AH
Amsterdam

tel. / fax 020 661 09 03

Het WOCB zoekt een jurist die het
Wijkontmoetingscentrum als vrijwilliger
van advies wil dienen (tel. 020 6449936,
of woc.buitenveldert@worldonline.nl).
Facebook Sinds kort heeft het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert
een eigen Facebook pagina. Er staat
van alles op, de agenda, de reacties
van bezoekers en de vrienden. Kom
eens kijken op de site of nog beter,
laat een berichtje achter of u wordt
een vriend van het WOCB.
Zie www.facebook.com/pages/WijkontmoetingscentrumBuitenveldert.
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Als het aan Dynamo ligt doen zoveel mogelijk mensen
mee aan de samenleving. Actief, zelfstandig, op eigen
kracht. Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening. Dynamo
beweegt tot meedoen. Dynamo, telefoon 020 46 09 300,
info@dynamo-amsterdam.nl, www.dynamo-amsterdam.nl

Activiteiten Dynamo
Proef Dynamo op 14 april tijdens feestelijke opening Huis van de Wijk Binnenhof.

Kom kennismaken met Dynamo tijdens de
feestelijke middag voor jong en oud.
Stadsdeelwethouder Marco Kreuger
opent dan het Huis van de Wijk
Binnenhof. Zaterdag 14 april bent u harte
welkom van 12.00-14.30 uur. Onder het
genot van een broodje kunt u kennismaken met onder andere Dynamo.
Medewerkers van Dynamo leggen u
graag uit wat de mogelijkheden zijn voor
u als buurtbewoner in het Huis van de
Wijk. Huis van de Wijk Binnenhof, A.J.
Ernststraat 112
Programmacoördinator: Rachelle Meijer,
telefoon 020 462 84 72 of 06 26 63 52
60 (ma. t/m do.). E-mail
rmeijer@dynamo-amsterdam.nl

Peuters spelen en leren
Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen bij Dynamo spelen en leren bij een peuteropvang
of voorschool. Hier wordt op een speelse
manier aandacht besteed aan de ontwikkeling van peuters. U bent altijd welkom
om een kijkje te nemen bij u in de buurt.
Informeer naar de mogelijkheden voor uw
peuter. Medewerkers van Dynamo leggen
u graag uit wat de mogelijkheden zijn.
Talententent
De Talententent met naschoolse activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar gaat het
hele schooljaar door. Het is nog mogelijk
om in te schrijven voor het laatste blok
van het schooljaar. Deze activiteiten
beginnen in april en mei.
Kijk op www.dynamo-amsterdam.nl voor
het complete aanbod en voor inschrijven.
Jongereninloop
Jongeren zijn altijd welkom tijdens de
inloop in het Huis van de Wijk Binnenhof.
dinsdag 19.00-22.30 uur en woensdag
19.00-22.30 uur
Huis van de Wijk Binnenhof, A.J. Ernst-

straat 112, telefoon 020 46 28 465
Opvoedwinkel Rivierenbuurt & Buitenveldert
Opvoedondersteuning voor ouder/opvoeders van kinderen van 0-19 jaar. De
Opvoedwinkel organiseert gratis themabijeenkomsten of cursussen.
workshop positief opvoeden tieners:
omgaan met emoties
10 april: 19.30-21.30 uur - Rivierenbuurt
workshop: een goed slaappatroon
ontwikkelen
voor ouders met kinderen van 0-6 jaar
11 april: 13.30-15.30 uur - Buitenveldert
workshop: leren luisteren
voor ouders met kinderen van 0-10 jaar
23 april: 9.30-11.30 uur - Rivierenbuurt
themabijeenkomst: seksuele ontwikkeling
van kinderen
voor ouders met kinderen van 0-8 jaar
17 april: 9.30-11.30 uur – Rivierenbuurt
Voor informatie en advies bij opvoedvragen is er een open inloop op donderdag
8.30–13.30 uur in OKC in Buitenveldert.
Voor meer informatie en voor het maken
van een afspraak met een pedagogisch
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adviseur Opvoedwinkel in Buitenveldert.
Buitenveldert, Ouder-en Kindcentrum, Van
Leijenberghlaan 126/1
Rivierenbuurt, jongerencentrum ’t Plein,
Vechtstraat 77 A
telefoon: 020 462 84 46 of e-mail
opvoedwinkel@dynamo-amsterdam.nl
www.dynamo-amsterdam.nl
Home-Start Rivierenbuurt & Buitenveldert
Elk gezin maakt weleens een periode door
waarin het minder goed gaat. Soms kan
het een opluchting zijn als je hulp krijgt.
Home-Start is een programma voor opvoedingsondersteuning, gericht op gezinnen
met tenminste één kind onder de zes jaar.
De ondersteuning aan de gezinnen wordt
gegeven door vrijwilligers. Een vrijwilliger
biedt praktische hulp, ondersteuning bij de
opvoeding en vriendschap.
meer informatie: Dominique Reijners,
dreijners@dynamo-amsterdam.nl,
06 14 78 74 51
Buurtkamer
De buurtkamer is de plek voor bewoners
vanaf 23 jaar om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Bewoners runnen
vrijwillig de buurtkamer en geven op eigen
manier invulling aan het programma. Een
aantal activiteiten in de buurtkamers:
De buurtkamer is de plek voor bewoners
vanaf 23 jaar om elkaar te ontmoeten en
elkaar beter te leren kennen. Bewoners runnen vrijwillig de buurtkamer en geven op
eigen manier invulling aan het programma.
Een aantal activiteiten in de buurtkamers:

Alzheimer Café Amsterdam Wheels of Love
Zuid: woensdag 18 april
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor
mensen die op de één of andere manier
te maken hebben met dementie. Elke
derde woensdag van de maand vindt
een café-avond plaats in Amsterdam
Zuid: Rivierenbuurt en Buitenveldert.
Iedere keer wordt een ander thema besproken en er is ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen. Het
Café is een voorlichting en ondersteuning voor mensen met dementie, hun
vrienden en familie. Elke maand komt
een gastspreker praten over onderwerpen die te maken hebben met dementie.
Woensdag 18 april is het thema van het
Alzheimer Café: Gedragsveranderingen en dementie. Gedragsveranderingen van een dementerende zijn zowel
voor de dementerende als voor diens
directe omgeving vervelend. Wat zijn
de problemen en wat is de oorzaak van
de problemen? Spreker op deze avond

is dr. Dita Bos, specialist Ouderengeneeskunde en mantelzorger van een
dementerende. Geïnteresseerden zijn
welkom en hoven zich van te voren niet
aan te melden.

Met eigen of ter plaatse te huren fietsen. Informatie en aanmelden:
suzy.raber@gmail.com.

Fietsen in de Negevwoestijn

Er zijn nog een aantal plaatsen bij de
volgende locaties:
peuteropvang De Speelweide
in de St Jozefschool., Kalfjeslaan 370,
telefoon 020 46 28 439
maandag t/m vrijdag van 8.15–13.15 uur
peuterspeelzaal BMS
in de Buitenveldertse Montessori
School, Sandenburch 1-3, telefoon 020
46 28 430
maandag t/m vrijdag 8.15–11.45 uur
peuterspeelzaal De Ark
in de basisschool De Ark, Zuid-Hollandstraat 7, telefoon 020 46 28 431
maandag t/m vrijdag 8.30–12.00 uur

religie of afkomst met veel liefde behandeld, Joods, christelijk, moslim,
enz. Zo’n 500 deelnemers uit vele landen (al enige jaren ook uit Buitenveldert en Amsterdam-Zuid) fietsen dit
jaar van 10 t/m 15 november vanuit de
Negev woestijn naar Jeruzalem.

Er is keuze uit drie niveaus: per dag
40-50 km met bezoek aan bezienswaardigheden, 80-100 km off road dus
buiten de gebaande wegen, of fietsen
op brede banden.

‘Wheels of Love’. Zo heet de jaarlijkse
vijfdaagse sponsor-fietstocht in Israël
voor lichamelijk gehandicapte kinde-

Peuters spelen en leren bij Dynamo
Peuters uit Buitenveldert kunnen in de
buurt spelenderwijs leren en voorbereid
worden op de basisschool. Kinderen
van 2 tot 4 jaar kunnen meedoen. Dynamo heeft in Buitenveldert meerdere
locaties waar peuters terecht kunnen.
De locaties zijn gevestigd in de basisschool, zo is de stap om naar school te
gaan minder groot. Ouders en peuters
zijn altijd welkom om een keer een
kijkje te komen nemen. U kunt dan
contact opnemen met de locatie zelf.
Voor inschrijvingen kunt u contact opnemen met 020 46 09 300 of per e-mail
peuters-zuid@dynamo-amsterdam.nl.

Hulp & advies aan ouderen
Dynamo Ouderen adviseert en ondersteunt zelfstandig wonende ouderen op
diverse gebieden.
Dynamo Ouderen, telefoon 020 46 28 460,
ouderen-zuid@dynamo-amsterdam.nl
Handig+ biedt hulp voor werkzaamheden
in en om het huis, telefoon 020 46 28
444 of handig+@dynamo-amsterdam.nl
Op diverse locaties organiseert en
begeleidt Dynamo Participatie ontmoetingsactiviteiten. Ook begeleidt Dynamo
de telefooncirkel, een koffiemiddag voor
rouwenden en een gespreksgroep voor
nabestaanden. Dynamo Participatie Zuid,
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl,
telefoon 46 28 484.

Ze betalen inschrijfgeld, en laten zich
op eigen initiatief sponsoren door familie, vrienden/kennissen en bedrijven. Van iedere binnenkomende euro
gaat 95 cent naar het ziekenhuis.

Alzheimer Café Amsterdam Zuid: Rivierenbuurt en Buitenveldert is elke 3e
woensdag van de maand 19.30-21.30
uur (deuren open vanaf 19.00 uur). De
toegang is gratis. Het Alzheimer Café
vindt plaats in het Woon- en Zorgcentrum Torendael Veluwelaan 21 in de Rivierenbuurt.
Het Alzheimer Café Zuid: Rivierenbuurt en Buitenveldert is een samenwerking tussen Alzheimer Nederland,
Dynamo en PuurZuid.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: Karin Simon van Dynamo, telefoon 020 46 28 440, e-mail:
ksimon@dynamo-amsterdam.nl

In Buitenveldert zijn de volgende buurtkamers:
Buurtkamer in Huis van de Wijk Binnenhof (A.J. Ernststraat 112):
Computerinloopspreekuur voor ouderen.
Kom literatuur luisteren, Het Binnenhofkoortje, Open inloop spelmiddag.
Praktijkschool De Atlant (Teilingen 4):
Lunch mee in de horecawerkplaats.
ISA-locatie (A.J. Ernststraat 1015):
Bridge, Creaclub, Teken- en Schilderles.
Menno Simonshuis (Noordhollandstraat 17A):
Koffie-inloop en/of crea-ochtend.
En in Rivierenbuurt: Buurtlokaal (Geulstraat 9) en Buurtkamer in Huis van de
Wijk Rijnstraat (Rijnstraat 115).
Dynamo Participatie Zuid, ontmoetingzuid@dynamo-amsterdam.nl, telefoon
020 46 28 484.

ren in het non-profit Alyn Hospital in
Jeruzalem. Ze worden daar ongeacht

Activiteiten Buitenveldert
op televisie en computer
Wilt u weten wat voor activiteiten in
Buitenveldert worden georganiseerd?
Ga dan naar de televisiezender AT5,
zoek de teletekst van AT5 op, druk
paginanummer 412 in en voila, u
ziet welke activiteiten er aangeboden
worden.
Activiteiten Buitenveldert op de
computer
Wilt u wekelijks zien wat er in Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt
te doen is dan kunt u zich aanmelden
voor de nieuwsbrief van het Wijkont-

moetingscentrum Buitenveldert. Mail
naar woc.buitenveldert@worldonline.
nl dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen
dan sturen wij u die wekelijks digitaal
toe. Ook als u activiteiten te melden
heeft kunt u die naar dit mailadres
sturen.

Nieuwsbrief
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SWAB: stappen tegen vliegtuiglawaai
Buitenveldertbaan
Het gaat de verkeerde kant op met
het vliegtuiglawaai uit de Buitenveldertbaan. In 2011 30% meer gebruikt dan in 2010, en zelfs 60%
meer dan met de autoriteiten was
afgesproken voor dat jaar. En geen
verbetering in de eerste maanden
van 2012. ”Onacceptabel, het is
weer tijd om stappen te zetten,”
zegt drs Jan Griese, strijdvaardig
voorzitter Stichting SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert).
De SWAB duwde vorige maand honderden flyers in Buitenveldertse brievenbussen, om hulp te zoeken voor
stappen tegen het vliegtuiglawaai. Volgens Griese een succes. Met nog meer
leden - en vooral ook financiële bijdragen - kan hij nog beter een vuist maken
tegenover overheden en Schiphol. Ook
het WOCB werkt actief met SWAB samen.
SWAB, opgericht in 1990, telt 9 kerngroepleden, allen vrijwilligers. Zij
maakt deel uit van de BLRS (Vereniging
tot Behoud Leefmilieu Regio Schiphol), met nog 15 andere organisaties uit
Noord-Holland.
Aan afspraken houden
“Mensen die kwamen wonen in Bui-

tenveldert en Amstelveen-Noord wisten van het bestaan van de Buitenveldertbaan. Dat lawaai calculeer je in.
En iedereen beseft wel hoe belangrijk
Schiphol is voor de regionale werkgelegenheid, ook voor een aantal inwoners
van Amstelveen en Buitenveldert. Maar
als er afspraken worden gemaakt met
Schiphol om het aantal vliegtuigbewegingen beperkt te houden - behalve in
bijzondere gevallen - verwacht je dat
men zich daaraan houdt,” zegt Griese.
“Bovendien wordt de baan regelmatig
tussen 23 en 07 uur gebruikt, wat in
grote delen van Europa niet eens meer
mag.”Voorts heeft SWAB de indruk dat
de baan geregeld wordt ingezet bij ‘matige’ noordwestenwind en/of heel mooi
weer.
En: “meten is weten,’’ aldus Griese, ‘’dat
voorkomt discussie over vliegafspraken
die al dan niet worden genegeerd.”
Maar ook daar ziet hij het misgaan. “Er
zijn ooit zeven gemeentelijke Luistervink-meetposten geïnstalleerd, onder
meer in Uilenstede en Bolestein in Buitenveldert. Om onverklaarbare redenen
heeft stadsdeel Zuid besloten de meetpost Bolestein op te heffen. Waar blijf je
dan, als burgers, als je wilt controleren
of het grote, machtige Schiphol zich
aan afspraken houdt,’’ vraagt hij zich af.

VVA
SWAB zet zich dan ook af tegen een
nieuw, experimenteel systeem, VVA oftewel Vliegen Volgens Afspraak. ‘’Dat is
niet gebaseerd op het plaatselijk en onafhankelijk meten van geluid, en dus van
vliegtuigbewegingen, maar op het salderen van geluid, dus werken met een soort
optelsom in de regio. Als dat volgens de
organisatoren een succes wordt, kunnen
wellicht enkele tientallen oude handhavingspunten geheel verdwijnen. Dan kun
je effectieve controle wel vergeten.”
Dat VVA is SWAB en anderen volgens
Griese opgedrongen door de zogenaamde Alderstafel, het overlegorgaan dat
het kabinet adviseert over Schiphol. En
dat wordt zeer sterk gedomineerd door
mensen die de luchtvaart een warm hart
toedragen. ”De SWAB heeft niets tegen
de luchtvaart, alleen moeten de nadelige
consequenties wel op een aanvaardbaar
niveau blijven. Een verdere uitbreiding
van Schiphol is voor ons dan ook onbespreekbaar.”
Deze maand is er een nieuw gesprek over
Schiphol met Hans Alders, oud-PvdAKamerlid, ex-minister en bestuurder.
SWAB en BLRS zullen er dan alles aan
doen om de belangen van de burgers van
Buitenveldert en Amstelveen-Noord zo
effectief mogelijk te verdedigen, belooft
Griese.

Schiphol

Praten, praten, praten
SWAB’s aanpak van de lobby gebeurt
volgens de voorzitter door praten, praten, praten en zo feitelijk mogelijke
informatie door te spelen naar de partijen die in het algemeen bij het ‘spel’
betrokken zijn.
Dat is primair de Tweede Kamer. Verder
is optrekken met andere lobby-organisaties van belang, zoals BLRS (waarvan
Griese secretaris is), en contacten met
burgemeesters en wethouders. Maar de
kerngroepleden bezoeken ook regelmatig de diverse politieke partijen.
“Daarom moet ons vrijwillig lobby-

orgaan groeien en ruimere financiële
armslag hebben, zodat we goed ruchtbaarheid kunnen geven aan onze activiteiten. We moeten namelijk zoveel
mogelijk burgers achter ons zien te krijgen, want alleen als je een belangrijke
stem voor ze bent, kun je rekenen op
aandacht en actie.’’
De SWAB steunen? Maak dan een donatie over aan Cardanus, o.v.v. Donatie
SWAB, bankrekening 39.23.12.638.
Of word kosteloos lid (0297-582336 of
jhgriese@ziggo.nl).
Zie ook www.SWAB.nu.

Aftrap renovatie Ontmoetingseiland Home-Start,
thuis in gezinnen

De officiële aftrap van de renovatie van het Ontmoetingseiland in
het Gijsbrecht van Aemstelpark
(inmiddels al in volle gang) vond
donderdag 15 maart plaats. Eerste-steenleggers waren stadsdeelwethouder Joep Blaas en ‘onze’
Monique Disselhoff, voorzitter
WOCB-commissie Ruimtelijke Ordening. Een klein gezelschap was
er getuige van.
De wethouder noemde het 2.150 meter lange en 230 meter brede Gijsbrecht van Aemstelpark een bijzonder
park. Ontworpen door tuin- en landschapsarchitect W.C.J. Boer, en aangelegd tussen 1958 en 1968. Het loopt
van oost naar west door Buitenveldert,
als groene verbinding met het Amsterdamse Bos. Opgezet in de naoorlogse
stijl van de nieuwe zakelijkheid, met
kenmerkende rechte lijnen en destijds
nieuwe elementen als beton en asfalt.
Boer liet het park aansluiten op het
stratenpatroon. De vijf van noord naar
zuid doorkruisende wegen leverden
even zovele ‘groene kamers’ op, verbonden door water.
Object van nationaal belang
Vanwege de historische waarde heeft de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
het Ontmoetingseiland opgenomen
op de voorlopige lijst van ‘objecten van
nationaal belang”. Vooral daarom wilde
het stadsdeel met de renovatie dicht bij
het oorspronkelijke ontwerp blijven, rekening houdend met de eisen van deze
tijd. Het moest weer een echte ontmoetingsplek worden voor de wijkbewoners en anderen. Aan het definitieve

Stadsdeelwethouder Joep Blaas en Monique Disselhoff (WOCB) leggen eerste steen

ontwerp heeft een klankbordgroep van
bewoners belangrijk bijgedragen. De
voornaamste besluiten:
- geschiktmaking voor kleinschalige
evenementen, op wens van de klankbordgroep en de culturele commissie
van het WOCB. Inclusief ondergrondse
voorzieningen voor elektriciteit en water;
- op de plaats van de vroegere kiosk
de fundering geschikt maken voor een
verplaatsbare versie daarvan;
- overkapping van het podium, indien
mogelijk in een vaste uitvoering;
- snoeien van de bomen voor een zonniger en lichter plein. Verharding van
de grond rondom de bomen, die goed
regenwater doorlaat en weinig onderhoud vergt;
- beter zitcomfort door ophoging van
de bijzondere banken op het plein,

ontworpen door Aldo van Eyck (en
mogelijkerwijs ook van de andere in
het park);
- een nieuw 4/5 mei-monument. Te
ontwikkelen door de Advies Commissie voor de Kunst, samen met het
4/5 mei-comité van het WOCB en de
Wijkraad. Plaatsing in september. Dit
jaar wordt nog het herdenkingsbordje
gebruikt dat bij de boom stond.
Alhoewel bewoners 10 jaar hebben
moeten wachten, was deze renovatie
een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.
Laatste nieuws: het WOCB bereidt nu
al een openluchtconcert voor, dat over
een jaar op het Ontmoetingseiland zal
worden gehouden. Een bijzonder evenement, dat alles in zich heeft om uit
te groeien tot een jaarlijkse traditie!

Wat is Home-Start?
Home-Start, thuis in gezinnen, is
een programma voor opvoedingsondersteuning. Ervaren en getrainde
vrijwilligers bieden ondersteuning,
praktische hulp en vriendschap aan
ouders met ten minste één kind van
7 jaar of jonger. In de gezinnen mogen er ook oudere kinderen zijn. De
gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vragen
staan centraal.
Door de ondersteuning probeert
Home-Start:
• te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en
langdurige problemen
• het zelfvertrouwen van ouders te
vergroten
• de sociale relaties van ouders te versterken
• gezinnen aan te moedigen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen.

Home-Start is er ook voor u.
Ieder gezin maakt wel eens een periode mee waarin het niet zo goed gaat.
Meestal kun je zulke problemen zelf
oplossen, maar soms kan een luisterend oor of een helpende hand bij
praktische zaken een opluchting zijn.
Vrijwilligers van Home-Start zijn zelf
ervaren ouders en kunnen een steuntje in de rug bieden. Heeft u als vader
of moeder een vraag voor HomeStart, neem dan gerust contact op
met de coördinator van Home-Start
of stuur een email. Home-Start is in
heel Nederland en heeft zeven coördinatoren in Amsterdam. Home-Start
wordt kosteloos aangeboden aan ieder gezin met één of meer kinderen
onder de 7 jaar. Home-Start Amsterdam Zuid, Rivierenbuurt/Buitenveldert
Dominique Reijners: 06-14787451
dreijners@dynamo-amsterdam.nl
U kunt ook de website bekijken voor
de Home-Start locatie bij u in de
buurt www.home-start.nl

Music Inn in MFC Binnenhof
Zondag 22 april is er weer een MusicInn dans- en luistermiddag in café Binnenhof. Het bekende 6-mans combo
met zangeres Tonja spelen en zingen
de mooiste songs uit het American
Songbook. 14.00 tot 17.00 uur.
Entree € 4,00 (inclusief hapjes)
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Programma v/d
gezamenlijke
Kerken

Thomaskerk
Prinses Irenestraat 36, telefoon: 673 81 71
www.thomaskerk.nl
Paasdiensten:
1 april om 10.30 uur – Dr. A.G.L. van Nieuwpoort, Palmzondag, uitvoering van passiearia’s van
Bach, Händel en Telemann
4 april om 20.30 uur – Ds. R.J. van Zwieten,
Het Paasverhaal op de Zuidas
5 april om 19.30 uur – Ds. R.J. van Zwieten,
Witte Donderdag, Schrift en Tafel
6 april om 19.30 uur – Dr. A.G.L. van Nieuwpoort, Goede Vrijdag
7 april om 22.00 uur – Dr. A.G.L. van Nieuwpoort, Stille Zaterdag
8 april om 10.30 uur – Dr. A.G.L. van Nieuwpoort, Paasmorgen, uitvoering van Heinrich Schütz
- Symphonia Sacrae ll’- ‘Mein Herz ist bereit’ en
aria’s van Händel

Kerkdienst: iedere zondag om 10.30 uur
15 april – Ds. R.J. van Zwieten
22 april – Ds. A.A. van Berge
29 april – Dr. A.G.L. van Nieuwpoort
6 mei – Ds. R.J. van Zwieten
Stiltekapel
De Stiltekapel is elke woensdag open van 12.30
tot 13.30 uur. Op 4 en 18 april wordt om 13.00
uur een kort middaggebed gehouden door
Ds. Bram Sneep. Organist: Maurice van Elven.
Stichting Thomas Open presenteert:
Theater
27 april – Rasverteller Ursul de Geer leest
fragmenten voor uit ‘Nachttrein naar Lissabon’, de
bestseller van auteur Pascal Mercier. aansluitend
discussie met de zaal.
Aavang/duur: 17.00 - 18.00 uur. Toegang: € 7,50
Prinses Irenestraat 36, Amsterdam
Reserveren via www.thomasopen.nl
Lunchconcerten
10 april – Arte Duo
Aubrey Snell, saxofoon; Lineke Lever, piano
24 april – Wiesje nuiver, viool; Tobias Bosboom,
piano; Marcus van den Munckhof, cello
U bent welkom vanaf 12.00 uur, de toegang is
gratis. De concerten vangen aan om 12.30 uur en
duren een half uur.
Voor meer informatie: www.thomasopen.nl

Pelgrimskerk,
Van Boshuizenstraat 560
Tel. 642 4995
Kerkdienst: iedere zondag om 10.00 uur.
Kannen en Kruiken in de Pelgrimskerk (niet
op 6 april, Goede Vrijdag)
Iedere vrijdag van 16.30 – 18.00 uur gezellig
samenzijn. Tevens de eerste vrijdag van de maand
gezamenlijke maaltijd. Kosten € 6,-, s.v.p. een

week van te voren opgeven. U bent van harte
welkom.
Donderdag 29 maart
Een kennismaking met de anglicaanse liturgie.
Mw. Geke Bruining-Visser, musicologe en dirigent
vertelt over dit interessante onderwerp.
Van 14.30 – 16.30 uur.
Zondag 1 april
Kinderpaasviering. Inlichtingen bij Wil Kruijswijk,
tel. 642 7703. Email:wilkru@xs4all.nl.
Aanvang 10.00 uur.
Woensdag 4 april
Oecumenische Vesper, aanvang 19.30 uur
Dinsdag 17 april
Zangavond o.l.v. mw. Nelly Versteeg. Onbekende
liederen worden gezongen uit de bundel ‘’Tussentijds’. Aanvang 19.30 uur
Vrijdag 24 april
‘Dood van een Handelsreiziger’. Bespreking van
dit beroemde toneelstuk door Dirk Visser, docent
Engelse en Amerikaanse letterkunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Deze bespreking dient
als voorbereiding op de uitvoering van dit stuk in
de Schouwburg in Amstelveen op donderdag 26
april. Opgave voor 1 april bij Wil Kruijswijk (zie
boven).
Aanvang 20.00 uur

De Goede Herder,
Van Boshuizenstraat 420
Tel. 642 0843
Vieringen: elke zondag om 10.30 uur
Eucharistiviering, de ene dinsdag om 9.00 uur, de
daarop volgende om 10.00 uur
Elke woensdag om 9.00 uur: morgengebed
De eerste vrijdag van de maand om 12.00 uur:
eucharistiviering
Zondag 1 april
Palmpasenviering. Alle kinderen zijn welkom met een
zelfgemaakte palmpasenstok. Aanvang 10.30 uur.
Donderdag 12 april
“Het Woord spreekt”
Samen lezen uit de Bijbel en van gedachten wisselen hierover.
Leiding: pastor Kint. Aanvang 20.00 uur in de
Pastoreskamer.
Donderdag 19 april en donderdag 26 april
De kerkelijke macht in een tijd van expansie.
Wij zijn gewend aan de scheiding van kerk en
staat. Dat was niet altijd zo.
Pastor Kint gaat in op de ‘geestelijke dominantie’ .
Aanvang 20.00 uur in de Pastoreskamer.

St. Augustinuskerk,
Amstelveenseweg 965
Tel. 646 06 83
www.augustinusparochie.nl
Eucharistievieringen: zaterdag om 19.00 uur,
zondag om 10.30 en 11.45 uur
Elke eerste vrijdag van de maand om 9.15 uur:
eucharistieviering.
Donderdag 5 april – Witte donderdag, plechtige
viering met Latijns Parochiekoor. Aanvang 19.30 uur.
Vrijdag 6 april – Goede Vrijdag, kinderkruisweg.
Aanvang 11.00 uur
Kruisweg met samenzang. Aanvang 15.00 uur
Delen uit Jesus Christ Superstar, met tienerkoor
Vivace. Aanvang 19.30 uur.
Zaterdag 7 april – Paaswake, met Liturgische
zanggroep Tolle Lege. Aanvang 21.30 uur.
Zondag 8 – aprilHoogfeest van Pasen, Hoogmis
met Latijns Parochiekoor. Aanvang 11.00 uur.
Maandag 9 april – Tweede Paasdag, stille
eucharistieviering. Aanvang 10.30 uur.

Seniorenvereniging ANBO
Senioren-ontmoetingsuurtje in
Buitenhof
Seniorenvereniging ANBO organiseert
een ontmoetingsuurtje voor senioren uit
Buitenveldert elke donderdagmiddag vanaf 16.30 uur in de Caféruimte van wooncentrum De Buitenhof, Nieuw Herlaer.
Het is een ontmoetingspunt voor mensen
uit Buitenveldert, waar een gastvrouw en
gastheer nieuwe mensen opvangen. Er
staat een herkenbare ANBO-aanduiding
op de tafel waar u de deelnemers aan het
borreluurtje kunt vinden.
Museumlezing over tentoonstelling
19e eeuwse avant-garde in Hermitage
Kunsthistoricus Michel Didier geeft op

donderdagmorgen 12 april een lezing
over de komende tentoonstelling in
de Hermitage over Franse avant-garde
schilders. De lezing duurt van 10.00 –
12.00 uur, wordt gehouden in MFC
Binnenhof, A.J. Ernstraat 112. De entree voor de lezing bedraagt (incl. koffie/thee) € 7,50.
Pittige wandelgroep senioren
Voor senioren is er een nieuwe wandelgroep gestart op woensdagmorgen.
Elke woensdagmorgen vanaf 10.30 uur
in het Amsterdamse Bos. Het gaat in
een actief tempo, met tussendoor reken strekoefeningen. Aanmelden bij:
Rinske Ypma, telefoon 6971840.
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Waar blijft de invloed van
de burger in de zorg?
Teveel doorverwijzingen in plaats van echte oplossingen
Herman van Wissen
De goed bezochte thema-avond
van 23 februari over de veranderingen in zorg en welzijn maakte
veel tongen los bij de aanwezigen.
Wethouder Eric van der Burg van
Amsterdam hield een enthousiast
betoog over de toekomst van de
zorg. Hij is een voorstander van
een complete verantwoordelijkheid daarin voor iedere burger.
Op dit moment houden de verantwoordelijkheid en de bevoegdheden van de stad - en dus ook van de
stadsdelen - op wanneer men in een
(verzorging)tehuis wordt opgenomen. Dit leidt soms tot zeer lastige,
emotionele situaties waarin echtparen gescheiden worden. Volgens Van
der Burg moet er meer ruimte komen
voor opvang van deze echtparen in
zorginstellingen. Hij ziet ook goede
kansen voor het ombouwen van kantoorpanden tot verzorgingstehuizen,
mits ook de menselijke maat en de
juiste sfeer voldoende aandacht krijgen. Er waren verschillende vragen
over het CIZ, dat nu de indicatie voor
patiënten afgeeft, en over de soms
onbegrijpelijke afwijzingen en trage
besluitvorming. Van der Burg wil ook
graag een transparanter en sneller
beleid bij verwijzingen en het toekennen van noodzakelijke hulp/zorg,
evenals een alternatief voor het CIZ.
Stadsdeel Zuid
Sjef Quekel gaf de stand van zaken
weer in stadsdeel Zuid. Hij verzamelde deze avond vragen, omdat
het beleid nog vastgesteld moet
worden. Medewerkers van Loket
Zorg&Samenleven gaven informatie
over de werkwijze, als de verwijzers
bij uitstek bij vragen over de zorg.

Zuid gaat dit jaar het aantal loketten
uitbreiden. Voor bewoners blijft het
vinden van het juiste adres een groot
probleem; vaak zijn nogal wat telefoontjes en bezoeken nodig voordat
er hulp wordt geboden.
Mevrouw Annemieke de Koning
van Apotheek Ameling schetste het
nieuwe, deels al ingevoerde beleid.
Zoals het nieuwe ‘beprijzen’ van de
producten en diensten die apothekers bieden. Het nieuwe beleid van
Den Haag en de verzekeringen leidt
feitelijk tot meer onduidelijkheid voor
de burger. De prijzen zijn vrijgegeven,
waardoor men zelf op zoek moet naar
het goedkoopste of beste middel. Je
moet als burger dus gaan prijsvergelijken en zelf de apotheek zoeken
die het beste bij je past - alsof zieke
mensen die snel hun medicijn willen
hebben daarop zitten te wachten. Op
de medicijnen staat geen prijs meer,
je moet daar zelf om vragen. Een zeer
ongewenste situatie.
Alwin Adriaensen van OHRA Verzekeringen lichtte toe hoe het nieuwe
beprijzen tot stand is gekomen. Hij
benadrukte dat er door de enorme
groei van de kosten in de zorg echte
oplossingen gezocht moeten worden,
en die zijn niet altijd even prettig. Hij
signaleerde toename van het specialisme in ziekenhuizen, waardoor je
voor een bepaalde operatie naar een
heel ander ziekenhuis (ver van je
woonplaats) moet dan je wellicht zou
willen. Maar de verzekering wil door
het specialisme de kans op snelle en
goedkopere hulp verbeteren, en dat is
beslist noodzakelijk.
Het was een goede avond, waar
niet iedereen blij van werd maar die
wel meer duidelijkheid gaf over de
toekomst in de zorg. Het meest opvallende was dat de burger geen

Wethouder Eric van der Burg

inspraak heeft in het veranderingsproces, terwijl dat toch noodzakelijk
is om de menselijke maat te behouden. De overheid zou meer waarde
moeten hechten aan de betekenis en
de inzichten van de huisartsen, want
ook hun rol is veel te beperkt geworden. Zij spreken dagelijks met patiënten, weten wat er leeft en welke zorg
zij nodig hebben.

INITIATIVO
SOCIAL NETWORK
Nieuw sociaal netwerk in Amsterdam
Zuid voor initiatieven van bewoners en
organisaties.
Zoek je steun voor een initiatief, zoek je
een uitdaging of een baan,
zoek je een workshop of wil je praten
en ideeën bespreken, ben je enthousiast
en heb je wat te melden?
Initiativo coördineert en ondersteunt,
gratis. Nieuwsgierig? Sluit je aan en
word vriend van Initiativo Social Network, initiativo@live.nl.
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Actuele ontwikkelingen op Zuidas
Bewonersplatform Zuidas
Ondanks de crisis wordt er gestaag
doorgewerkt aan de bouwplannen
van Zuidas. Het ontwerp Structuurvisie en het Milieueffectrapport voor
het ondergrondse DOK liggen t/m
18 april ter inzage. 3 april vindt een
informatiemarkt plaats, waar nadere
toelichting op de plannen verkregen
kan worden. 20 maart is het vernieuwde station Zuid geopend. De
vernieuwing zit aan de buitenkant,
met helblauwe borden met zowel het
logo van de Spoorwegen als de M van
metro. Aan beide zijden zijn nieuwe
winkels gemaakt, en het plein voor de
Zuidkant van het station geeft ruimte
naar het Mahlerplein. Ook aan de
westelijke en oostelijke uiteinden zijn
er ontwikkelingen.
RAI en Kop Zuidas
De toekomstvisie van de RAI en
vooral het geplande gebouw aan het
Scheldeplein hebben tot veel rumoer
geleid. Tijdens de vergadering van de
commissie Leefomgeving van stadsdeel Zuid in december was duidelijk
dat het plan niet zonder meer geaccepteerd zou worden. Een hoogte van
30 meter was voor de omwonenden
niet acceptabel. Inmiddels is overeenstemming bereikt met de RAI om het
gebouw een verdieping lager te maken en de bouwhoogte te beperken
tot 26 meter. Het voorlopig ontwerp
heeft nog wel iets van een glazen

blokkendoos, maar aan de zijkant is
er een verlaging en terras op niveau.
In de plint komt horeca.
De Parkhal krijgt een groene wand. We
zullen afwachten of de plannen ongeschonden door de stadsdeelraad en de
gemeenteraad komen, en goed blijven
opletten hoe deze toekomstvisie vertaald wordt in het bestemmingsplan.
Een paar jaar geleden werd in alle
kranten vermeld dat Amsterdam een
tekort van 9000 hotelkamers zou hebben. Dat heeft geleid tot een groot
aantal plannen voor hotels, ten dele
omgebouwd uit leegstaande kantoren, ten dele nieuwbouw. Amster-

gaan met de Noord-Zuidlijn.
Kenniskwartier
Het bestemmingsplan voor VU en
VUmc stond eind maart op de agenda van de gemeenteraad. Inmiddels
heeft de VU wel besloten het hoofdgebouw te renoveren en een nieuw
gebouw neer te zetten naast het Rode
Onderwijsgebouw. Dus gaat het nog
wel even duren eer de Boelesprong
gewaagd wordt en de positieruil met
de sportvelden plaatsvindt.
Het bewonersplatform Zuidas blijft
de vinger aan de pols en u op de
hoogte houden!

Astrid van Moorsel (48) exposeert
vanaf 30 maart haar foto’s in MFC
Binnenhof. Ze fotografeerde al heel
jong met een oud toestel van haar
moeder, vooral dieren, jaren later uitgebreid tot onder meer haar drie kinderen en de huisdieren.
Cursussen, betere apparatuur en een
studio-aan-huis vormden de basis om haar hobby te vervolmaken.
Sindsdien is er dagelijks gefotografeerd. Altijd de camera mee, ‘want je
weet maar nooit wat je tegenkomt.’

Superverhuizing op winkelcentrum Gelderlandplein

Albert Heijn heeft zondag op maandagnacht 11/12 maart een huzarenstukje
geleverd, door het gehele assortiment
van zijn winkel op het Gelderlandplein
te verhuizen naar de tijdelijke winkel

Slot

Kastelenstraat 60-70
1083 CD Amsterdam
tel 020-30.12.680
fax 020-30.12.688
slot@c1000.nl

• Dagelijks verse producten
• (Extra) geldopname
• Geldautomaat
• Kopieerapparaat zwart/kleur
• Winkelwagen met Maxi-cosi
• Winkelwagentje voor Kinderen
• Bezorgservice
• Gratis parkeren
• Zelfzorggeneesmiddelen
• Gekoelde frisdranken bij kassa
• Uitgebreid kosher Assortiment
• Lege batterijen inzameling
• OV chip oplaadpunt

Slim bezig.
GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR:

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

dam schijnt zelfs in deze crisistijd
op eenzame hoogte te staan met de
bezetting van de hotelcapaciteit. En
nu komt Motel One met een 3-sterrenhotel naar de Kop Zuidas. De start
van de bouw is gepland in 2013, gereed in 2015. Daarna gaat de RAI ook
een hotel bouwen naast station RAI;
dit zou voor een andere doelgroep
bestemd zijn dan Motel One.
Gecombineerd met de al lang bestaande grote hotels belooft dit gebied een groot palet aan slaapmogelijkheden te bieden. En dan maar
hopen dat de hotelgasten ook nog
naar het centrum van Amsterdam

KORTAF

op parkeerterrein Loowaard. Door de
verhuizing heeft het Gelderlandplein
een metamorfose ondergaan. Ook
Bronwasser Women en Boekhandel
Timp gingen in het weekend naar een

tijdelijke locatie, de eerste naar nummer 137 en Timp naar een mooie kiosk
aan de overkant op het plein. Veel bezoekers keken er in het weekend wel
van op. Het vertrouwde loopje naar AH
is plotseling een korte wandeling door
het winkelcentrum naar buiten geworden. Dankzij een goede voorbereiding
van de ondernemers en de eigenaar
van het winkelcentrum, de Kroonenberg Groep, verliep de verhuizing perfect en wisten de klanten hun winkels
weer snel terug te vinden. Op zaterdag
staan er extra verkeersregelaars om opstoppingen te voorkomen.
Verwacht wordt dat de verbouwing van
de winkels van 6 weken (Timp) t/m 3½
maand (Bronwasser en AH) gaat duren.

INDIVIDUELE
COACHWANDELING

T4Max-Studiehuis
Partner van Stichting Trans4Maxion
voor

HUISWERKBEGELEIDING, BIJLESSEN en
EXAMENTRAINING
voor:

VMBO, HAVO en VWO.
Studie- en mentaliteit coaching voor optimale studieresultaten.
Voor vrijblijvende informatie: T.: 020 644 15 92,
E.: info@t4maxstudiehuis.nl
www.t4maxstudiehuis.nl of www.trans4maxion.nl

Initiativo zoekt nieuwe, enthousiaste en jonge mensen om mee te helpen met het opzetten en het uitbouwen van een nieuw sociaal netwerk in
Amsterdam Zuid. Voor meer informatie mail naar initiativo@live.nl om van
gedachten te wisselen.
Opbrengst statiegeldbonnen De
bewoners van Buitenveldert blijven
enthousiast reageren op de oproep,
hun statiegeldbonnen in te leveren.
Ze brachten de laatste keer op die
manier in het brievenbusje van Albert
Heijn 958,40 euro bijeen ten behoeve
van de Stichting
Vrienden van het WOCB. Daarmee
hebben ze onze activiteiten voor de
bewoners weer op een geweldige manier ondersteund. In de noodwinkel
hangen de busjes er helaas niet, maar
in de verbouwde AH zullen ze terugkeren. In ieder geval: we bedanken
alle spaarders zeer hartelijk! U kunt
ons blijven steunen door een bijdrage over te maken op ING-rekening
6008937 ten name van de stichting.
Koninginnedagfeest Het WOCB
heeft sinds 2003 in onze wijk elk jaar
het Koninginnedag-feest georganiseerd. Een altijd drukbezocht en vrolijk evenement, waar werd gezorgd
voor tal van attracties voor jong en
oud, met het bijbehorende natje en
droogje.
Maar we hebben helaas moeten besluiten daar in 2012 van af te zien.
Er is eenvoudigweg geen geld meer
voor, doordat het stadsdeel ons in
verband met de bezuinigingen minder subsidie heeft toegekend. Buitengewoon spijtig voor de bewoners, en
ook voor de vele vrijwilligers die zich
altijd hebben ingezet om het feest te
doen slagen. Zij zijn van het besluit
op de hoogte gesteld.
We hopen van harte dat er voor 2013
meer middelen beschikbaar zullen
zijn, zodat het feest dan wèl kan worden gehouden.

WIJKONTMOETINGSCENTRUM

BUITENVELDERT
MFC BINNENHOF A.J. Ernststraat 112 1082 LP Amsterdam
TELEFOON 020 644 99 36 Openingstijden: Maandag t/m woensdag van 9.00 tot 16.00 uur. Donderdag en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur
MAIL woc.buitenveldert@worldonline.nl WEB www.wocbuitenveldert.nl

Openbare wijkraadvergadering Wijkontmoetingscentrum
Buitenveldert op 29 maart
Aanvang 19.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom in het MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112.
Café Buitenveldert 30 maart met Grieks diner en opening expositie van Astrid van Moorsel
Troubadour Hans de Cock
Deze 185e zondagmiddagsalon wordt verzorgd door Troubadour Hans de Cock In zijn
zang, en zijn gitaar- en accordeonspel klinkt de sfeer van het land door waar de dingen
best een dagje kunnen wachten als vandaag de zon schijnt of de wijn nog beter smaakt
dan gisteren. En zijn stijl ademt dat ook uit: lopend van tafel tot tafel is er altijd tijd voor
een praatje dat als vanzelf overgaat in alweer zo’n heerlijke musettewals of een liedje

Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur
Entree € 4,00 inclusief koffie of thee

1 april 2012

Plaats MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112

Ontwerp: Studio Edens

van Bécaud, Piaf, Dassin, Brel of Ferrat.

WIJKONTMOETINGSCENTRUM B U I T E N V E L D E R T

MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112 1082 LP Amsterdam • telefoon: 020 644 99 36
website: www.wocbuitenveldert.nl • email: woc.buitenveldert@worldonline.nl

Themabijeenkomst georganiseerd door de Commissie Ruimtelijke
Ordening van het WijkOntmoetingsCentrum Buitenveldert

Onveilig
in het verkeer?
Voor iedereen die vindt dat er iets moet
gebeuren aan onveilige verkeerssituaties
in Buitenveldert en rond Zuidas

Programma:
• Inleidende sprekers van Stadsdeel Zuid, DIVV, Veilig Verkeer
Nederland en Fietsersbond
• Per deelgebied geven bewoners/organisaties aan waar
onveilige verkeerssituaties zijn ontstaan
• Samenvatting van de resultaten en eerste reacties van het
Stadsdeel en deskundigen
Plaats: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112,
1082 LP Amsterdam
Datum: vrijdag 20 april 2012
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Gratis toegang

W I J KO P B O U W C E N T R U M B U I T E N V E L D E R T

MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112 1082 LP Amsterdam • telefoon: 020 644 99 36
website: www.wocbuitenveldert.nl • email: woc.buitenveldert@worldonline.nl

De Wijkkrant is een uitgave van het
Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert
Redactie Nico Groen, Anton Groeneschey, Irma Tolkamp, Ronald Edens
Column Ferry Wienneke
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 Dijkman Offset Diemen
Telefoon: 020 398 08 08
Bezorging Fietsbrigade VOF
Telefoon: 06 427 382 90
(voor klachten over de bezorging)
Oplage 14.500 stuks, verspreiding
huis aan huis in Buitenveldert en
Prinses Irenebuurt.
Mail Wijkkrantredactie@gmail.com
Web www.wocbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op
dinsdag 24 april.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag
13 april vóór 12.00 uur.

Een inloopcafé voor mensen die wonen en werken in Buitenveldert en omgeving
op 30 maart, de laatste vrijdag van de maand. U bent van 16–18 uur van harte
welkom in ons café in het MFC Binnenhof aan de A.J. Ernststraat 112. Er wordt
gezorgd voor lekkere hapjes én er is zoals u gewend bent live muziek, wat dit café
extra gezellig maakt.
Gratis entree.
In navolging van het gezellige captainsdiner op 27 januari maken wij met behulp
van Georgos Diamandidis een Grieks diner met vakantie gevoel, heerlijke souvlaki
met zaziki, een super mousaka, een echte pasticio, overheerlijke Gyros aangevuld
met de beroemde Griekse salade en knapperig stokbrood. Het dessert zal een
verrassing zijn. U kunt hierop inschrijven tot en met 28 maart bij het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert. Tel 020-6449936.
De kosten € 9,50 p.p.
Zondagmiddagsalon 1 april
Deze 185e zondagmiddagsalon wordt verzorgd door Troubadour Hans de Cock
Het repertoire bestaat uit bekende songs uit de jaren 60, 70 en 80 en is een mix
van pop, ballads, jazzy songs, swing, rock en country. Het is zo divers, dat je kunt
zeggen ‘voor elk wat wils’.
Aanvang
: 14.00 uur, zaal open 13.30 uur
Plaats		
: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
Entree		
: € 4,00, inclusief koffie of thee
Computerinloopcafé 4 en 18 april
Iedere 1e en 3e woensdagochtend van de maand vindt er van 10.00 tot 12.00
uur in de vergaderruimte van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert een
computerinloopcafé plaats onder begeleiding van twee docenten. Iedereen kan
hier terecht met vragen over en kennis van computers en internet in een informele
sfeer. Het is de bedoeling dat deelnemers, indien mogelijk, elkaar helpen. Dus
neem uw laptop mee (hoeft niet) en stel uw vragen.
Eetcafé Binnenhof 10 april
In het café wordt iedere 2e dinsdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur een
gezonde en goed verzorgde maaltijd geserveerd voor een schappelijke prijs. Een
driegangenmenu, inclusief koffie, voor € 9,50.
Telefonisch aanmelden bij het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert op donderdag 5 en vrijdag 6 april tussen 9.00 en 12.00 uur, telefoon 020-644 99 36.
Eventueel afmelden op maandag 9 april vóór 10.00 uur. Daarna bent u de prijs
verschuldigd in verband met de reeds gedane inkopen.

Café Buitenveldert 27 april met opening expositie
Een inloopcafé voor mensen die wonen en werken in Buitenveldert en omgeving
op 27 april, de laatste vrijdag van de maand. U bent van 16.00 – 18.00 uur van
harte welkom in ons café in het MFC Binnenhof aan de A.J. Ernststraat 112. Er
wordt gezorgd voor lekkere hapjes én er is zoals u gewend bent live muziek, wat
dit café extra gezellig maakt.
Gratis entree.
Taxibus april en mei
Overzicht met de Taxibus op stap:
11 april Woensdag
Vreugdehof. Wellness behandeling € 5,- voor
			
manicure of gezichtsmasker of opmaak
20 april Vrijdag		
Markt/Winkelcentrum Amstelveen
25 april Woensdag		
Zaanse Schans. Entreekosten voor eigen rekening
4 mei Vrijdag		
Markt A’veen/Cobramuseum. Entree kosten voor 		
			
eigen rekening
9 mei Woensdag		
Vreugdehof. Wellness behandeling € 5,- voor
			
manicure of gezichtsmasker of opmaak
18 mei Vrijdag		
Markt A’veen/Tuincentrum het Oosten
23 mei Woensdag		
Bezoekerscentrum Twiske. Entreekosten voor eigen
			
rekening
Wijzigingen voorbehouden
De Taxibus komt u van huis ophalen tussen 10.00 uur en 10.45 uur en rijdt terug
om 13.00 uur.
Alleen op woensdag 11 april en 9 mei wordt u opgehaald tussen 9.45 uur
en 10.15 uur en de bus gaat weer terug rond 12.00 uur. U kunt voor de wellness kiezen uit een manicure en/of gezichtsmasker en/of opmaak. Elk onderdeel
kost slechts 5,- euro inclusief een kop koffie of thee. De kosten voor de bus
bedragen € 2,50 voor een retour.
De taxibus heeft plaats voor rollators en één opvouwbare rolstoel.
Jamsessie 15 april

foto’s: Anton Groeneschey

Activiteiten in het Multifunctioneel Centrum

Op de derde zondag van de maand wordt er een jamsessie gehouden in het MFC
Binnenhof. Een wisselend trio speelt aangename muziek voor een breed publiek
maar ook voor kenners.
Na de pauze wordt het jammen. De vloer is voor muzikale bewoners van Buitenveldert, begeleid door het trio. Voor alle spelers een muzikaal avontuur! Op veler
verzoek wordt er wederom net als in het oude BOC soep geserveerd.
Tijd		
: 16.00 uur tot 19.00 uur
Plaats		
: MFC Binnenhof, A.J. Ernstraat 112
Entree		
: € 4,00
Het WOCB is op Goede Vrijdag 6 april, 2e paasdag maandag 9 april en Koninginnedag 30 april gesloten.

Bel voor informatie over activiteiten van het Wijkontmoetingscentrum 020 644 99 36. Zie ook de adresgegevens en openingstijden
rechtsboven op deze pagina. Receptie MFC Binnenhof: 020 642 28 35

