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in Buitenveldert
zij maakt van o.a. geweekte en fijngemalen eierdozen en lijm geurt apart
als ze de deksel optilt. De beelden zijn
na droging voor Carla bij uitstek geschikt om zich uit te leven met kleur.

Gerdi Wind

Ontwikkeling
Naast haar werk en zorg voor de
kinderen genoot ze volop van de op-
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Een ingewikkeld verhaal hoeft niet
De lente zit in de lucht bij het mooie
tochtje naar het huis van kunstenares Carla van der Kooi. Met een zonnige glimlach doet zij de deur voor mij
open en zet mij aan de tafel, terwijl
ze koffie maakt. In haar kleurrijke kamer hangen verschillende werken van
haar hand. Kleur is heel belangrijk
voor Carla, haar omgeving, haar werk
en zelfs haar kleding zijn vrolijk getint,
je wordt er blij van. Al vanaf kinds af
aan hield zij zich bezig met alle vormen van knutselen en kleuren, zodat
het logisch was dat zij na de middelbare school een creatieve opleiding ging doen. Aan de Nimeto, een
mbo-vakschool volgde ze de 4-jarige
opleiding etaleren en decoreren. Nadat ze haar diploma had gehaald ging
zij in dit vakgebied lange tijd aan de
slag. Haar creatieve geest wilde echter
meer en Carla besloot de avondopleiding VOBK Activiteitenbegeleiding en
lessen aan de Vrije Akademie de Leuwenburgh te volgen.

Carla van der Kooi

leiding, waar ze kennis maakte met
veel verschillende technieken en materialen, theorie en kunstgeschiedenis. Thuis moest er dan hard gewerkt
worden aan de opdrachten, die op tijd
klaar moesten zijn. Van al deze verschillende technieken heeft Carla veel
geleerd en in praktijk gebracht. In haar
atelier op de bovenverdieping van het
huis staan veel tastbare bewijzen van
geslaagde projecten. Kleurige linos-

nedeafdrukken, die u in het Huis van
de Wijk in december hebt kunnen bewonderen, zijn maar een klein onderdeel van wat zij maakt. Zij vindt het
uitdagend om in periodes weer een
andere techniek op te pakken en uit te
diepen. Op dit moment houdt ze zich
bezig met beelden maken van papiermaché, een materiaal dat niet vaak
wordt gebruikt in de kunst. Een emmer met een restje papier-maché, dat

Tentoonstellingen
Ondanks dat zij bijzonder mooie werken maakte, trad Carla er pas veel later op mee naar buiten. Bij een kleine
tentoonstelling raadde iemand haar
aan om zich aan te sluiten bij een
groep kunstenaars. Het kunnen praten over kunst en kunstgerichte dingen ondernemen met gelijkgestemden trok haar aan en in 2017 werd zij
lid van Kunstgroep Buitenveldert. Al
snel deed ze enthousiast en succesvol
mee aan verschillende exposities in
o.a. het Weefhuis in Zaandijk, Ontdek
de Kunst in Zuid in de Art Chapel en
tijdens groepsexposities en kunstcafé’s van Kunstgroep Buitenveldert
in het Huis van de Wijk. Haar doel is
bereikt als haar kleurige werk mensen
blij maakt en ze met een glimlach op
hun gezicht verder gaan. U kunt haar
werk o.a. bewonderen bij Greenberg
en Oaktree (eind mei, Blankenstraat,
Amsterdam) op de kunstmarkten
bij Wester-Amstel (Amstellanddag 3
juni) en de Botanische Tuin Zuidas (24
juni). Voor meer informatie bekijkt u
haar website www.carlavanderkooi.nl

Expositie Dixie Solleveld! Zonnepanelen op dak
De Apollo in Buitenveldert

Van 1 mei tot en met eind augustus exposeert Dixie Solleveld in het Huis van
de Wijk Buitenveldert met olieverfschilderijen. De expositie is gebaseerd
op vrouwenportretten onder andere
naar Tamara de Lempicka en Picasso.
Ook hangen er diverse doeken met
het thema ‘vergankelijkheid’. Dixie is
autodidact schilder en van beroep fotograaf, St. Joost Academie.

Word mede-eigenaar van zonnepanelen op De Apollo in Buitenveldert
Op dinsdag 5 juni legt Energiecoöperatie Zuiderlicht 250 zonnepanelen op het dak van VMBO-school De
Apollo in Buitenveldert. Initiatiefnemer is David van Bezooijen van het
Natuur&Milieuteam Zuid. Van Bezooijen: ’Ik wilde bewoners van Zuid
de mogelijkheid geven om zelf energie
op te wekken. De meeste van ons hebben geen eigen dak, maar de stad ligt
vol daken die nu niet gebruikt worden.’ Heb je interesse? Kijk voor meer
informatie op www.zuiderlicht.nu

De expositie wordt geopend op vrijdag
25 mei om 17.00 uur door Jan van Galen, journalist/producent van Morton
Hill Media.
Datum:
1 mei tot en met eind augustus
Waar:
Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J.
Ernststraat 112 , 1082 LP Amsterdam
Toegang: vrij entree
Meer informatie:
photodixie@gmail.com
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Stichting Opkikker

Tel: 020 - 644 10 61

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

Marloes van den Berg vierde in maart
haar 25-jarig jubileum als eigenaresse
van de kapsalon in de Kastelentraat.
Onder de klanten werd geld ingezameld voor de Stichting Opkikker.
Deze Stichting zorgt zo’n tweeduizend keer per jaar voor een dag vol
ontspanning en plezier voor gezinnen
met een langdurig ziek kind. Op 23
maart kon Marloes aan de Stichting
een bedrag van € 2910 overhandigen.
Een wel verdiend blijk van waardering
van de klanten voor deze kapsalon en
een echte opkikker voor de Stichting
en de zieke kinderen!
Cisca Griffioen

Jeu de boules (petanque)
in Buitenveldert-Zuidas

De meeste Frankrijk vakantiegangers
kennen het spel wel: Petanque. Maar iedereen die dit spel nog niet kent en goed
voorbereid deze zomer naar Frankrijk
Donderdag 17 mei kunt u voor het eerst
deelnemen, daarna volgen er nog twee
keer onder leiding van een geoefende
petanque speler. Bij minimaal vier aanmeldingen gaat het door. De baan ligt
op het Gershwinplein bij restaurant
Bolenius. Voor info/aanmelding kunt u
mailen naar Regina Smit: ina.smit49@
gmail.com
Het ‘Danshuis’ in Buitenveldert
Vrijdag 18 mei 2018 van 16:00-18:00 uur
is de première van het “Danshuis” van
de wijk Buitenveldert. Leerlingen van
de mbo-opleiding Dansleider/Dans van
Lucia Marthas Institute for Performing
Arts komen naar het Huis van de Wijk
Buitenveldert met een ouderwets en gezellig dansfeest het “Danshuis”. Bij het
“Danshuis” draaien we hits uit de jaren
40, 50, 60 & 70 van o.a. The Andrew Sisters, Elvis Presley, The Beatles en meezingers van Willeke Alberti. Ook kunt
u uw favoriete gouwe ouwe aanvragen!
Onder het genot van een hapje en een
drankje gaan de voetjes van de vloer en
zingen we mee met de hits van toen.
U kunt ook genieten van kleine zangen dansoptredens. U en uw kinderen,
kleinkinderen en andere bekenden zijn
van harte welkom
Waar: In de Theaterzaal van het Huis
van de Wijk Buitenveldert.
Entree: Gratis
Info: 020-6449936 of mail
info@hvdwbuitenveldert.nl
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
De Algemene Hulpdienst is al 46 jaar dé
buurthulpdienst van Buitenveldert.
Vele handen maken het werk lichter en
daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers voor:
1. Vervoer: met uw eigen auto buurtgenoten naar een afspraak rijden. U
krijgt hiervoor een passende onkosten vergoeding.
2. Boodschappen: samen met, of voor de
buurtbewoner.
3. Eettafel: iedere 3e maandag van de
maand assisteren bij het dekken van
de tafel, het uitserveren van de maaltijd en het doen van de afwas met behulp van een vaatwasser.
Algemene Hulpdienst Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam
Tel: 020-6447113 of mail: coordinator@
hulpdienstbuitenveldert.nl

