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Financieel Café
Heeft u vragen over geldzaken? Of wilt u orde scheppen in uw 
financiële situatie? Dan kunt u terecht bij het Financieel Café. 
Er zijn medewerkers aanwezig die uw vraag beantwoorden of 
samen met u naar een passende oplossing zoeken.

U kunt gebruikmaken van telefoon en computer. 
U kunt ook brieven schrijven naar schuldeisers, eventueel met 
hulp van de medewerkers. 
U krijgt hulp bij het lezen van ingewikkelde brieven en het 
ordenen van uw administratie. 

Het spreekuur is gratis en u kunt zonder afspraak binnenlopen. 

Dinsdag van 14.30-16.30 uur (inloop tot 16.00 uur)
Donderdag van 9.00-12.00 uur (inloop tot 11.30 uur)
Huis van de Wijk Olympus
Hygiëaplein 10, 1076 RT Amsterdam
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Parels
Alle huizen van de wijk kennen hun eigen 
parels: mensen die zich belangeloos 
inzetten in allerlei werkgroepen en ons 
bijstaan in de structurele activiteiten, 
maar ook mensen die incidenteel komen 
aanwaaien en dan hun handen uit de 
mouwen steken.
Begin van dit jaar kwam Marjanna 
Djaoewi bij ons aanwaaien. In korte tijd 
maakte ze zich haar werk als vrijwillige 
gastvrouw in Olympus eigen. Vrolijk, 
behulpzaam en een graag geziene 
collega. Een paar maanden geleden 
hoorden we tot onze schrik dat Marjanna 
ongeneeslijk ziek bleek te zijn. Over een 
paar dagen is haar afscheidsdienst … Ze 
was voor ons maar even in ons midden, 
maar maakte in de paar maanden dat we 
haar mochten meemaken toch het 
verschil. Dankjewel Marjanna!
Op de voorkant van deze krant staan ook 
een paar parels. Rechts staat Desiree, de 
vrijwillige kok van Buurtbuik, inmiddels 
voorzien van de bijnaam Queen of Soup. 
Iedere dinsdag en donderdag kookt ze 
van groenten die ’s ochtends per bakfiets 
worden aangeleverd, weer een gewel-
dige verrassende soep. Improviserend, 
want ze weet van tevoren nooit wat de 
oogst van de dag is, maar áltijd smake-
lijk. Op die middagen zit de ruimte van 
Olympus dan ook steevast vol met 
mensen die een gratis kommetje soep 
met brood komen halen; én een voedsel-
pakket, want er wordt niet alleen groente 
opgehaald bij de plaatselijke supers en 
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buurtwinkels, maar ook brood, of vlees, 
of vis, of … bloemen. Om 12.00 uur 
worden alle pakketten op volgorde van 
binnenkomst aan buurtbewoners 
uitgedeeld. Onze beheerster Khadija 
(links op de foto op de voorpagina) is 
daarbij uiteraard onmisbaar als rege-
laarster en extra handje.
Óp de bakfiets ziet u een tekst staan: 
“Stadsdorp Olympia. Word lid”. Dat kan 
nog steeds. Stadsdorp organiseert voor 
buurtbewoners allerlei leuke activiteiten 
in het kader van ontmoeting en verbin-
ding. Kijk op de website voor meer 
informatie. En, sinds kort hebben ze ook 
een Facebookpagina: Stadsdorp Olympia 
geheten (maar dat zal u niet verrassen).
Die  kan nog wel wat “vrienden” en 
“likes” gebruiken. Fijn is dat je dan 
meteen, zonder dat je er moeite voor 
hoeft te doen (want berichten komen 
automatisch binnen op je eigen Faceboo-
kpagina) op de hoogte bent van hun 
activiteiten.
Tot slot: kom eens binnen lopen (kopje 
koffie of thee is gratis tussen 9.00 en 
10.00 uur) om te kijken naar een van de 
telkens wisselende tentoonstellingen in 
de huiskamerruimte van Olympus, of om 
je aan te melden als gastvrouw of 
gastHEER. ja, de mannen blijven achter, 
jammer genoeg. Dus, heb je (liefst op 
maandagochtend) 4 uur tijd om ons team 
te komen ondersteunen: we staan met 
open armen klaar om je te ontvangen en 
wegwijs te maken!



Even voorstellen: de Kunstcom-
missie Stadionbuurt in oprichting. 
Een groep buurtbewoners zet 
zich in om meer kunst (-zinnige 
activiteiten) in de Stadionbuurt 
te krijgen. Dat varieert van leuke 
tentoonstellingen en kunst in de 
openbare ruimte tot poëzie-
bijeenkomsten en architectuur-
wandelingen.

Marianne Ziekemeyer, Vincent Rijs, 
jozef Tettero en Ar Nederhof stellen 
zich aan u voor en doen meteen een 
oproep.

Waar kennen we je van?
Marianne: Ik ben de laatste jaren 
actief in de buurt onder de naam Oma’s 
Art om de 400 nagelaten kunstwerken 
van de overleden kunstenares Mary 
Koning (mijn moeder) goed onder te 
brengen. 
Vincent: Ik ben actief geweest in 
verschillende bewonersgroepen in de 
buurt, heb een strip getekend voor de 
wijkkrant ‘de ZuidWester’ en ben 
mede-organisator van de overzichts-
tentoonstelling: ‘de Stadionbuurt 
belicht’ in ’t Citroëngebouw.
jozef: Van mijn werken als vrijwilliger 
in het Vondelpark, op de jaarlijkse 
Geveltuindagen, als vrijwillige kok bij 
Buurtbuik, en zo meer …
Ar: Ik maak de maandelijkse nieuws-
brief van het Huis van de Wijk Olympus 
en ben voorzitter van Stadsdorp 
Olympia.

Wat is je achtergrond?
Marianne: socioloog, was lang 
werkzaam als onderzoeker/ adviseur 
arbeid & organisatie bij TNO, nadien 
tien jaar eigen organisatie ‘AgeProof’, 
die zich bezighield met duurzaam 
inzetbaarheidsbeleid van jonge tot 
seniore medewerkers.
Vincent: tot 2010 ben ik als stafmede-
werker verbonden geweest aan de 

Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool 
v.d. Kunsten en daarnaast ben ik 
beeldend kunstenaar, fotografie.
jozef: met pensioen en emeritus 
hoogleraar marketing en marktonder-
zoek aan de UvA, maar ik doe nu op 
veel plekken vrijwilligerswerk, o.m. 
kinderfietsenplan van de ANWB.
Ar: vormgever, typograaf, reeds 40 jaar 
zelfstandig.

Wat vind je goed/mis je in  
de buurt?
Marianne: Oma’s Art doet graag mee 
aan de Buurtkunst Zuid, ik ontmoet 
leuke, kunstzinnige mensen die me 
soms ook nog losmaken van mijn 
geërfde betaalbare kunst. (Bekijk de 
nieuwe website www.omaopzolder.nl, 
met hulp van de vrijwilligerscentrale 
Amsterdam-Zuid. Dank daarvoor!)
Vincent: In de Stadionbuurt zijn we 
omgeven met prachtige architectuur, 
werk van inspirerende beeldhouwers/
kunstenaars, kortom: bevoorrecht! Ik 
mis echter het actief bezig zijn met 
kunst in al z’n disciplines. Zelf heb ik 
het gevoel dat iedereen maar een 
beetje voor zichzelf bezig is. En we 
zouden samen de wijk toch een 
geweldige, warmbloedige impuls 
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kunnen geven door zoveel mogelijk 
mensen daarbij te betrekken en onze 
“habitat” levendiger te maken!
jozef: er is veel te doen op allerlei 
gebied, dus je hoeft je niet te vervelen. 
Maar ik mis een wijk-werkplaats, waar 
je zelf dingen kunt maken, mogelijk 
ook voor buurtbewoners zodat die zelf 
wat kunnen maken en/of repareren.
Ar: Er zou veel meer kunst in de 
openbare ruimte moeten komen in 
onze buurt, we zijn wat dat betreft 
nogal onderbedeeld!

KuNSTCOMMISSIE STADIONBuuRT I.O.

De oproep
De Kunstcommissie i.o is op zoek 
naar leuke, inspirerende mensen die 
de club willen komen versterken. We 
komen ongeveer een keer per 6 á 8 
weken bij elkaar om de vorderingen 
door te nemen. Daarnaast zouden 
we ook graag een ruimte hebben om 
bijvoorbeeld in te kunnen expose-
ren. Dat kan een pop-up plek zijn 
maar ook een bestaande horeca-
ruimte met veel witte lege muren.
Weet u iets, wilt u zich aansluiten? 
Stuur een mail naar: m.dezorzi@
soozamsterdam.nl

 De Kunstcommissie Stadionbuurt i.o., met van links naar rechts: Vincent, Ar en Jozef. En apart : Marianne.



Sporten is gezond. Eten is lekker. Samen 
sporten en eten is leuk. Als je een erg krappe 
beurs hebt lijkt dat een onbereikbare droom. 
Niets is minder waar!

Sportwerk van Combiwel en Stichting SOOZ 
organiseren wekelijks drie sport- en eetbijeen-
komsten voor mensen met een zeer krappe 
beurs. Meedoen en mee-eten zonder dat je 
daarvoor hoeft te betalen. 

Woon je in stadsdeel Zuid? Op vertoon van je 
Stadspas kan je je dan inschrijven voor deze 
activiteiten. Het enige dat je nodig hebt is 
(eenvoudige) kleding om te sporten en 
(eenvoudig) sportschoeisel. En dan kun je aan 
de slag: samen met anderen werken aan je 
gezondheid, aan je conditie, aan je humeur, 
misschien wel hele ambitieuze doelen stellen. 
De keus is aan jou.

We verzamelen in Huis van de Wijk Olympus, 
Hygiëaplein 10:

• elke dinsdagmorgen om 10.00 uur

• elke donderdagmorgen om 10.00 uur

• elke zaterdagmorgen om 10.00 uur

Bij mooi weer gaan we naar het Beatrixpark, 
en in de winter trainen we binnen in Sporthal 
Apollo of Sporthal De Pijp.

Om 12.00 uur komen we weer terug bij Huis van 
de Wijk Olympus voor een heerlijke gratis 
lunch. Deze wordt gemaakt door de vrijwil-
ligers van Buurtbuik.

Mensen die wekelijks meedoen met het 
sporten komen, als ze dat willen, ook iedere 
week in aanmerking voor een gratis pakket 
houdbaar voedsel 

Tijdens die Buurtbuikmaaltijd kan je ook, 
vrijblijvend, door deskundige vrijwilligers 
nagaan of je van alle inkomensmaatregelen 
gebruikt maakt. Want één op de twee Amster-
dammers doet dat niet en laat dus geld liggen.
Als je eenmaal aan het sporten bent en je 
kleding is aan vervanging toe, dan kunnen wij 
dankzij sponsors meehelpen om gratis of 

goedkoop nieuwe sportkleding voor je te 
vinden. 

Meer weten
Wil je meer weten? Bel dan even met de 
sportinstructeur leo Heldoorn 
06-2424 1627 of 020 470 1460.
Of kom op donderdagochtend langs in 
Sporthal de Pijp, lizzy Ansinghstraat 88. 
Mailen naar leo kan ook: 
l.heldoorn@combiwel.nl 
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Gratis met stadspas!

Samen sporten en samen eten

Buurt -
borrel
Stadsdorp Olympia is opgezet om de voordelen van een 
dorp te verbinden met die van de stad. Buurtgenoten die 
de anonimiteit van het wonen in de stad niet alleen als 
een voordeel zien, leren elkaar in het stadsdorp beter 
kennen door activiteiten te organiseren.

Stadsdorp Olympia organiseert maandelijks een buurt-
borrel: elke laatste  woensdag van de maand, vanaf 17.00 
uur bij jack Dish op 
het Stadionplein.

Komend najaar is dit op 26 oktober en 30 november!

Kijk voor meer informatie op de website www.stads-
dorp-olympia.nl



“Wat speelt er in uw  buurt op het gebied van zorg?  Kent u 
de zorg voorzieningen die er zijn en kunt u deze goed 
vinden ? Hoe zou u zorg in uw buurt georganiseerd willen 
zien? Op deze en tal van andere vragen willen we graag 
van u het antwoord hebben. Dit helpt ons om vraag en 
aanbod beter op elkaar af te stemmen”, aldus  Marijn van 
Ballegooijen (lid dagelijks bestuur Zuid, Thema Zorg).  

Bijeenkomst
Daarom  horen we  graag uw ervaringen en ideeën tijdens 
de bijeenkomst : “Hoe zorgen wij  voor elkaar in de buurt?”. 

Waar en wanneer
Datum: 12 oktober 2016
Tijd: 17.30 -21.30  uur 
Locatie: MOC Kabouterhuis, ingang Amstelzijde 198

Programma 
17.30-  18.30 uur Inloop en maaltijd
18.30 -18.35 uur  Welkom 
18.35 -18.50 uur  Start programma
18.55-  19.30 uur  Ronde 1: ideeën en ervaringen uitwisselen 
19.30- 19.40 uur Pauze 
19.45- 20.30 uur  Ronde 2: aan de slag met de initiatieven 
20.30-21.00 uur   Delen uitkomsten van ronde 1 en ronde 2 
21.00- 21.30 uur   Afsluiting en bedankwoord door Marijn 

van Ballegooijen 

Aanmelden
Iedereen is van harte welkom. Neemt u vooral geïnteres-
seerden mee. Vergeet u  niet van te voren aan te melden 
via www.amsterdam.nl/zuid onder het kopje Nieuws Zuid 
via het aanmeldformulier. U kunt zich ook aanmelden via 
het Sociaal Loket, dagelijks te bereiken van 9.00 tot 12.00 
uur, President Kennedylaan 923. 

Parkeergelegenheid
In de buurt is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid. 
Bent u slecht ter been of afh ankelijk van bijvoorbeeld een 
rolstoel, neem dan contact op met mw. S. Olde Monnikhof, 
S.Olde.Monnikhof@amsterdam.nl of 020 -252 1675 voor 
een speciale parkeerplaats. 
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Denk mee: Stadsdeel Zuid 
organiseert avond over zorg en welzijn

‘Hoe zorgen wij voor 
elkaar in de buurt?’ 

Tentoonstellingen
 in Olympus
Huis van de Wijk Olympus streeft er naar om 
buurtbewoners een podium te geven…  of liever 
gezegd: gebruik te laten maken van onze muren. 
Zodoende hebben we gedurende het jaar steeds 
wisselende exposities, afgewisseld met soms wat 
input van buitenaf: zoals laatst de mooie foto’s van 
LHBT’s in de Gaypride serie.

Momenteel hangen er ontzettend kleurige, leuke 
printjes van alle ‘Liesjes’. 

lies Kindt is illustrator en deelneemster van de 
wekelijkse portrettekengroep in Olympus. Toen we 
op zoek waren naar iemand die onze maandelijkse 
digitale nieuwsbrief wilde opleuken, vonden we 
een welwillend oor bij Lies. En. het resultaat mag 
er wezen! Kom kijken, nog tot en met 14 oktober.

Daarna komt er weer iemand uit de tekengroep
 (ja … vruchtbare bodem) te hangen. Maandag 
17 oktober om 16.00 uur presenteren we de 
schilderijen van Ida lekkerkerker. U bent van 
harte uitgenodigd.

Als hekkensluiter van dit jaar hangen vanaf 27 
november de warme en veelkleurige schilderijen 
van Mavis Klaverweide aan de muur. Meer 
informatie volgt. Zie onze nieuwsbrief en de 
website: www.huisvandewijkolympus.nl
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Op stille rondwandelingen door de buurt mag ik graag kijken hoe de 
zwarte meerkoeten in de kades twee-aan-twee druk zijn met het 
bouwen van hun nest. Of hoe de ganzen gakkend en opdringerig me 
naderen voor een ‘praatje’. Ook zij zijn buurtbewoners.

Net als Kareltje: de verlopen piekerige reiger op het Stadionplein die zo 
graag lui bij de Febo lummelt in afwachting van een verdwaald frietje. 
Wie hem in de buurt ooit Kareltje heeft gedoopt mag Joost weten. Maar 
hij kreeg zelfs een rol in de prachtige documentaire Schoffies over 
reigers in Amsterdam en de relaties die wij stadsbewoners met hen 
hebben. U kunt de film terugkijken op Uitzending Gemist.

Ook de snaaiende duiven, waar niemand eigenlijk van houdt, bekijk ik 
graag. Men praat lelijk over hen als over ‘ratten’, maar ik zoek naar de 
kleuren in hun vacht. In feite leven we te midden van een halve dieren-
tuin, zonder dat we ons dat bewust zijn. Of zelfs namen kennen. Amster-
dammers kennen slechts ‘drijfsijssies’en ‘vliegsijssies’, zeggen ze. 
Vogels in de kade en vogels in de lucht.

Terwijl ik de laag aanvliegende ronkende vliegtuigen ook bijna als 
buurtbewoners moet zien helaas, kondigen de merels in mijn binnentuin 
in de ochtendstilte de dageraad luidkeels aan: je vraagt je tijdens dat 
concert soms af wat ze allemaal te fluiten en te vertellen hebben. Ook 
hoor ik in mijn serre wel de meeuwen krijsend over het water scheren. 
Het geeft me een heerlijk wijds gevoel: alsof het strand en de zee 
dichtbij zijn.

Over de duikende futen in de Schinkelkade, met hun kuifjes parmantig 
hoog in top, blijf ik me verbazen hoe zij hun kindjes op hun rug weten te 
vervoeren: zij wel, terwijl de meerkoeten die vaardigheid juist ontberen. 
Een raadsel waarom dat verschil er is. Je kunt baby-koeten in de 
Olympiakade zien tuimelen uit onhandig hoog gebouwde nesten op de 
boeg van een half verzonken bootje, terwijl pa- en ma-meerkoet 
paniekerig hun kind voordoen hoe de weg terug omhoog naar het nest 
is. Maar op hun gevederde rug nemen: ho maar. Wat een handicap! 

Door de waterratten en de snoeken is die babykoet buiten zijn nest dan 
bijkans opgegeven en aan het wanhopige schettergedrag van pa te 
merken, weet hij dat op dat moment ook. Ik heb ooit een poging gedaan 
zo’n babymeerkoet weer in zijn nest te krijgen, maar toen ikzelf dreigde 
weg te glijden langs de waterkant, keerde ik fronsend huiswaarts, 
denkend aan het kleintje: een hulpeloos dobberend geel ‘badeendje’ 
beneden bij de boot.

Zo kunt u al of niet geslaagde buurtontmoetingen hebben. Voeren is 
verboden, maar voor menig Amsterdammer op zijn dagelijkse ommetje is 
het een welkome afleiding. Loopt u met me mee? Het schijnt inmiddels 
herfst te zijn …

Marion Algra

Kijk online Fly, mijn korte video over 
vogels in Zuid. Of mijn video over de herfst 
of bomen in Zuid: op www.facebook.com/
FaceToFaceColumns . Klik op video voor 
een overzicht.

NPO-Documentaire over reigers in Amster-
dam: uitzendingGemist: http://www.npo.
nl/schoffies/26-12-2014/VPWON_1234752

Sijssies in Zuid
Tekst en foto’s: Marion Algra



Wooncoach
Een wooncoach is een vrijwilliger die op 
huisbezoek gaat bij mensen van 65 jaar en 
ouder. De wooncoach informeert over prettig, 
langer en zelfstandig thuis wonen en geeft 
daarbij advies op maat. 
Het gaat onder meer om advies over 
woningaanpassingen en WoningNet. Boven-
dien informeert de wooncoach over verhuis-
mogelijkheden van een corporatiewoning met 
de regelingen ‘Van hoog naar laag’ en ‘Van 
groot naar beter’.

Iedere 65+’er van Amsterdam kan een afspraak 
maken met de wooncoach.
Kent u iemand die bezoek wil van een woon-
coach? Of bent u zelf geïnteresseerd? Neem 
dan contact op met het Wijksteunpunt Wonen 
voor een afspraak.

Informatie
Kijk voor meer informatie en contactgegevens 
op www.steunpuntwonen.nl/wooncoach.
Of neem rechtstreeks contact op met  
Els Franssens, e.franssens@wswonen.nl 
of telefonisch op 020-664 5383.

Els Franssens
Wijksteunpunt Wonen Zuid 
Gerard Doustraat 133

Meerdoen in Zuid
In de vorige wijkkrant heeft u kunnen lezen dat Meerdoen in Zuid 
van start zou gaan.
Ondertussen zijn de coaches druk aan de slag. Maar wat is ook al 
weer Meerdoen in Zuid?

Projectleider Ellis Middelhuis: ”De gemeente wil onderzoeken of 
welzijnsorganisaties klanten met afstand tot de arbeidsmarkt 
kunnen begeleiden naar een passende plek, zonder tussenkomst 
van klantmanagers. Voor ons project heeft de gemeente 250 klanten 
aan ons overgedragen. Wij willen zoveel mogelijk klanten begelei-
den naar welzijnsactiviteiten, en als dat mogelijk is naar vrijwilli-
gerswerk.
Mensen uit deze groep die interesse hebben in vrijwilligerswerk 
kunnen opgeleid worden tot coaches ‘Meerdoen in Zuid’. Als coach 
gaan zij aan de slag om de andere mensen uit deze groep te helpen 
met het vinden van een zinvolle dagbesteding.”

Ondertussen is de eerste groep coaches klaar met de training en vol 
enthousiasme aan de slag gegaan met het uitnodigen van de 
deelnemers voor een gratis maaltijd bij Buurtbuik. Onder het genot 
van een kop soep en brood vindt er een ontspannen kennismakings-
gesprek plaats. De coaches zijn enthousiast over de gesprekken die 
zij tot nu toe gevoerd hebben. “Het is fijn om mensen te ontmoeten 
en iets voor elkaar te kunnen betekenen. Fijn als mensen blij zijn met 
de ondersteuning die wij bieden om een activiteit te vinden”, is een 
reactie van een van de coaches. Een andere coach zegt: “Het is 
belangrijk dat wij goed op de hoogte zijn van alle voorzieningen die 
voor mensen met een minimum-inkomen zodat mensen gebruik 
kunnen maken van de regelingen waar zij recht op hebben.”

De coaches hebben dan ook allemaal een workshop gevolgd over 
alle voorzieningen die er zijn voor mensen met een minimuminko-
men, zodat zij goed kunnen adviseren.

Op dit moment is de training voor de tweede groep coaches gestart. 
In deze groep zitten twaalf gemotiveerde mensen die staan te 
popelen om met de deelnemers in gesprek te gaan.

Informatie
Meerdoen in Zuid, Ellis Middelhuis
telefoon 06 2477 3289 (maandag tot en met  
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur)
mail: e.middelhuis@soozamsterdam.nl
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Meerdoen

in Zuid



Buurtkamer HoofdKwartier
Hoofddorpweg 25
Telefoon: 020-617 0193
Mail: d.metzlar@soozamsterdam.nl
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Kooravond
Onder leiding van zanger en gitarist 
Christophe komt elke woensdagavond een koor 
bijeen in de buurtkamer om vrolijke Franse 
liederen te zingen.

Wil je meedoen? Kom langs of neem contact op 
met Christophe:
woensdag 19.45-22.00 uur
in HoofdKwartier, Hoofddorpweg 25
mail: choraleamsterdam@gmail.com
telefoon: 06-3484 8196

MAANDAG: Inloop  10.00-14.00 uur 
 Theemiddag voor 80+ 14.00-17.00 uur 
 
DINSDAG: Inloop  10.00-14.00 uur 
 Patchwork- en quiltgroep; 
 kaarten maken 11.00-13.00 uur 
 Buurtbingo 14.00-17.00 uur

WOENSDAG: Inloop 10.00-14.00 uur 
 Klaverjassen 14.00-16.00 uur 
 Franse zang- en kooravond 20.00-22.00 uur 

DONDERDAG: Inloop  10.00-14.00 uur 
 Formulieren Inloopspreekuur  11.00-12.00 uur 
 Pannenkoekenlunch 12.00-14.00 uur 
 Schildersclub 14.30-17.00 uur

VRIJDAG: Inloop  10.00-14.00 uur 
 Cleanteam (1 x per maand) 14.00-16.00 uur 
  Eetclub (3x per maand) 16.30-19.00 uur 

ZATERDAG: Inloop 10.00-14.00 uur 

ZONDAG: Pilates 10.00-11.00 uur 
 Vrije Rust 13.00-18.00 uur

ACTIVITEITEN HOOFDKWARTIER

Roze 
Stadsdorp in 
HoofdKwartier
De Roze Buurtgroep Hoofddorpplein komt om 
de twee maanden samen in buurtkamer Hoofd-
Kwartier. Deze groep is onderdeel van het 
Roze Stadsdorp Amsterdam, een netwerk voor 
50-plus LGBT+’ers in Amsterdam. 
Wij willen de letters LGBT een extra inhoud 
geven: Life Gets Better Together. Daartoe 
organiseren we een aantal activiteiten op 
zowel stedelijk als wijkniveau.
Voor meer informatie en aanmelden:
info@rozestadsdorp.amsterdam



Zomerse 
drukte bij 
Vondelpark 
Informatie 
Punt
De mooie nazomer trekt dagelijks nog flink veel 
bezoekers naar het Vondelpark Informatie 
Punt. De hele zomer heeft het Infopunt, gerund 
door zo’n 60 vrijwilligers van Stichting Hart 
voor het Vondelpark, een prima functie vervuld 
voor Amsterdammers en toeristen. De eersten 
komen voor de leuke cadeautjes en nuttige 
spullen die er verkocht worden – van t-shirts 
tot poncho’s, of ze willen weten hoe ze zelf 
kunnen helpen als (groen)vrijwilliger in het 
park. Toeristen vragen de weg, zijn blij met de 
speciaal ontworpen Vondelpark-routekaart en 
kopen souvenirs als een fietsbel en een 
Vondelpark-mok. De opbrengst komt ten goede 
aan het parkbeheer.
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Graag vragen wij je aandacht voor het 
volgende.
In ons stadsdeel zijn veel prachtige initiatieven 
actief, veelal gerund door enthousiaste 
vrijwilligers. Deze lieve mensen verdienen 
meer Attentie!

De donateurscampagne Attentie! is een plek 
waar aanbod en vraag elkaar op een laagdrem-
pelige manier kunnen vinden; van een hel-
pende hand tot een financiële bijdrage, van 
inspiratie tot motivatie. Attentie voor alle 
mooie, inspirerende en waardevolle buurtiniti-
atieven die Amsterdam Zuid zo rijk maken. 
Ben of ken jij een initiatief dat meer attentie 

Meest gestelde vragen tot dusver: waar kun je 
wat drinken, naar de wc en waar is een 
speelplaats. Maar ook een vraag als ‘waar is 
het Vondelpark’ werd een aantal keer gesteld!
De kiosk is nog tot eind oktober dagelijks 
geopend van 10.00-17.00 uur. Meer informa-
tie: www.vondelpark.com. Hier staat ook de 
activiteitenagenda van het Vondelpark.

Zelf meehelpen als vrijwilliger bij het 
Vondelpark Informatie Punt? Voor dit 
seizoen zijn er voldoende mensen. Geef je 
nu alvast op voor de informatiebijeen-
komst in het voorjaar 2017. Aanmelden via: 
secretariaat@vondelpark.com

verdient? Wil je ook het buurtgevoel in Amsterdam Zuid versterken? Kijk 
dan op onze website hoe je daar een plekje kunt veroveren, like ons op 
facebook of neem direct contact met ons op.  

www.attentievoorzuid.nl
info@soozamsterdam.nl



Excursies leiden, werkochtenden, stilte-
wandelingen, er is genoeg te doen op de 
Koeienweide in het Vondelpark

Werkochtenden Koeienweide
Er zijn dit jaar nog twee werkochtenden op de 
Koeienweide en wel op woensdag 19 oktober 
en zaterdag 19 november (nestkasten 
leeghalen en schoonmaken, erg leuk voor 
kinderen). Tijd: 10.00 - ca. 12.30 uur
Verzamelen om 10.00 uur bij het houten hek 
van de Koeienweide. Aanmelden is niet nodig.

Stiltewandeling
Twee keer per maand kan je op zondagoch-
tend op de Koeienweide een stiltewandeling 
maken. Je kan in alle rust helemaal tot jezelf 
komen en stilstaan bij de natuur. De wandelin-
gen worden gezamenlijk begonnen en 
afgesloten.
Komende data: 9 oktober, 23 oktober, 6 
november, 20 november, 4 december, 18 
december
Verzamelen: om 9.25 uur. De wandeling: is van 
9.30-10.30 uur.
Bijdrage: de wandelingen zijn op basis van 
waardering (€2 tot €5 per persoon per 
wandeling). Aanmelden bij Francis van 
Campenhout: francis.vancampenhout@gmail.com

luisteren naar de lente
Elk jaar is er een cursus om natuurgids te 
worden. Eind september werden de diploma’s 
uitgereikt op de Koeienweide (zie foto). 
Wietze Vos (op de foto: zittend, tweede van 
rechts) leidt als vrijwilliger regelmatig 
kinderen rond over de Koeienweide. Als 
natuurgids vertelt hij enthousiast over de 
natuur die zij daar treffen en hij weet altijd op 
een creatieve manier te improviseren. Zo heeft 
hij al honderden kinderen een groen zetje 
gegeven.
Er was deze ochtend een grote groep kinderen 
van rond de zes jaar. Zij vonden het wel een 
beetje spannend. Gelukkig zijn jonge kinderen 
sponzen die alles opnemen en zich verwonde-
ren over wat ze zien. Dat zijn niet alleen de 
kikkers, wormen, duizendpoten en mieren, 
maar ook die grappige plantjes die aan je 
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Actief op de 
Koeienweide

kleren blijven plakken, het kleefkruid.
Op deze mooie lenteochtend bedacht ik mij hoe leuk het zou zijn om een 
moment van stilte te hebben. Ik vroeg de kinderen om te gaan liggen en 
hun ogen dicht te doen. ‘En nu gaan we allemaal luisteren naar de lente’, 
zei ik. Een klein wonder gebeurde. Kinderen op deze leeftijd hebben 
gelukkig allemaal nog veel fantasie en hoorden de lente volop! Dat 
waren natuurlijk de vogels en de ruisende bladeren, maar vast ook 
dingen die wij volwassenen helaas niet meer horen. En zo leren wij weer 
van deze kinderen in de natuur.

Natuur- en  
milieucursussen
Cursus Humisme 
Heb jij gevoel voor humus? Marc Sieman vertelt hoe verschillende 
organismen in de bodem samenwerken in het ‘bodemvoedselweb’.  
Je leert over structuur, composteren en hoe je met voedingsstoffen  
de bodem in balans krijgt of wann eer je de bodem juist met rust  
moet laten. 
Zaterdag 8 oktober van 11.00-16.00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage. Potluck lunch.
Aanmelden bij: http://humisme.nl/aanmelden/.

Snoeicursus Snoeien doet Bloeien
Onze bevlogen snoeiexpert Gerard Schuitenmaker maakt van snoeien 
een duidelijk verhaal. Struiken en bomen worden ingedeeld in drie 
overzichtelijke groepen met elk een eigen aanpak. Nadat alle vragen zijn 
beantwoord gaan we aan de slag in een binnentuin. Als je een snoei-
schaar hebt, neem die dan mee!
Zaterdag 22 oktober van 10:00-12:00 uur, Kosten: 10 euro, stadspas 7,50 
euro. Aanmelden bij marleen@nmtzuid.nl

Cursus leren Fermenteren en zuurkool maken 
Donderdag 27 oktober van 19.30-21.30 uur 
Kosten: 15 euro, stadspas:7,50 euro. Aanmelden bij toostuin@gmail.com



Op 11 oktober is er in de bibliotheek Olympisch 
Kwartier de  vertel-theatervoorstelling 
Juwelen Oma. De voorstelling is voor kinderen 
van 6 jaar en ouder, naar het boek Oma Boef 
van David Walliams.

Ben moet elke vrijdagavond bij zijn oma 
logeren. Saaier en vervelender kun je het niet 
bedenken. Ze stinkt, haar hoorapparaat fl uit en 
piept en elke avond spelen ze scrabble. ‘Moet 
het nu echt weer?’ vraagt hij elke week aan 
pap en mam. ‘Ik ga daar nog dood van verve-
ling’. Op een dag vindt hij per ongeluk op de 
keukenplank een pot vol met juwelen. Zijn oma 
blijkt een beruchte juwelendief te zijn 
geweest. Maar er is een ding dat ze nog nooit 
heeft gestolen. Ben maakt samen met zijn oma 
een plan voor de grootste diefstal ooit.

Juwelen Oma is verrassend, spannend, 
ontroerend en grappig.
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Gezocht:
Atelierruimte
Colette Brummer heeft een half jaar gebruik mogen 
maken van een ruimte in Huis van de Wijk Olympus. 
Helaas is er voor haar per 1 oktober geen plek meer. 
Wie weet een betaalbare ruimte voor haar in Zuid?
Colette geeft een cursus beeldhouwen voor blinden en 
slechtzienden.
Telefoon 06-2300 5427 of 020-785 0740
Mail: brummer.c@telfort.nl

Thema Kinderboekenweek
Oma’s en opa’s / voor altijd jong!

Verteltheater: juwelen Oma (6+) door Marjo Dames . 
Dinsdag 11 oktober van 16.00-16.45 uur, 
OBA Olympisch Kwartier, laan der Hesperiden 18.
Toegang € 5 / met OBA-pas gratis 
reserveren via 020 676 9220 / olympischkwartier@oba.nl

Rommelmarkt 
Olympus
Nu de zomer voorbij is, is er weer elke maand 
een rommelmarkt in Olympus. Die van september 
is al weer geweest. De eerstvolgende rommel-
markt is zondag 30 oktober  en 27 november van 
12.00 tot 15.00 uur.  Adres: Hygiëaplein 10. 
 De data van november en december zijn nog 
niet bekend.
De toegang is gratis voor bezoekers. 

Informatie voor mensen die zelf iets willen 
verkopen op de rommelmarkt: een tafel huren 
kan al vanaf €3 bij Huis van de Wijk Olympus, 
telefoon 020 679 6825. Alleen verkoop van 
tweedehands spullen of zelfgemaakte spullen; 
de eigen spullen moet u na afl oop ook weer 
afvoeren. Geen handelaren en geen verkoop 
van dranken en/of etenswaren.
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In het weekend van 10 en 11 september zijn veel 
bijzondere monumenten opengesteld voor 
publiek. 

Wij hebben in onze buurt veel bijzondere 
monumenten, waar we dagelijks binnen 
kunnen lopen. Vaak doen we dat zonder ons te 
realiseren dat we een bijzonder monument 
betreden. Ook zonder de geschiedenis te 
kennen en meer te weten over bouwers, de 
achtergronden en de tijd waarin deze gebou-
wen gemaakt zijn.

Begin juli vonden de Europese Kampioen-
schappen Atletiek plaats. Het was een 
aanleiding om in onze buurten grenzend aan 
het Olympisch Stadion sportactiviteiten te 
organiseren en met jong en oud buiten te 
bewegen en plezier te hebben. Tijdens een 
sportieve speurtocht georganiseerd door 
stadsdorp Olympia passeerden we de Willem 
de Zwijgerkerk. Op de stoep voor de kerk was 
een grote hinkelbaan. Kinderen en ouders 
kregen daar een frisbee en konden daarmee in 
de vakken van de hinkelbaan gooien en 
daarmee het hinkelspel spelen. De kerk was 
open. Kinderen klommen met de koster naar 
het orgel. Ze mochten het proberen en konden 
horen hoe mooi het klinkt. Na een glaasje 
limonade ging de sportieve wandeling weer 
verder langs het poortgebouw het Amster-
dams lyceum, waar we onderdoor kunnen 
fietsen; een open monument bij uitstek! Dan 
verder naar het Odensehuis aan het Olym-
piaplein. Daar in het steegje kregen we een 
springtouw en om te proberen hoe vaak je kan 
springen zonder af te zijn. Langs de hekken 
van het sportveld naar het voor publiek 
toegankelijke sportgedeelte. Voetballen, 
tennissen, bellen blazen… de ruime pleinen 
van Zuid, waar je elkaar kunt ontmoeten en 
aan sport kunt doen, jong en oud; sportvereni-
gingen en Goldensport hand in hand. Op het 
plein met veel  educatieve gebouwen, het 
Hygiëaplein, beleefden we een leuke sportmid-
dag met hardlopen, kogelstoten, verspringen 
en 60 meter sprint. Combiwel begeleidde de 
sportactiviteiten. Het Huis van de Wijk maakt 
gebruik van een van de schoolgebouwen in de 

stijl van de Amsterdamse School. Het is een 
open monument toegankelijk voor alle 
buurtbewoners.

Enige tijd geleden las ik een publicatie over 
Architectuurverkenningen in Amsterdam Zuid; 
‘Kijken naar gebouwen’ van Arjan Looyenga. 
Hij was een buurtbewoner en architectuurhis-
toricus, lid van het Cuypersgenootschap, dat 
zich inspant voor het behoud van monumen-
ten. De artikelen in deze publicatie zijn ooit 
geplaatst in de wijkkrant Zuid-West. Het 
Cuypersgenootschap overweegt een heruit-
gave van deze gebundelde artikelen. De 
geschiedenis en de achtergrond van de 
gebouwen in onze buurt, die voor ons open en 
toegankelijk te gebruiken zijn, blijft actueel en 
interessant.
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Open Monumenten

Amsterdamse School op de Reinier Vinkeleskade



Voor particuliere verhuurders van zowel 
sociale als geliberaliseerde huurwoningen en 
‘commercieel’ corporatiebezit is per 1-7-2016 
de mogelijkheid van tijdelijke verhuur sterk 
verruimd.

Vanaf 1 juli kunnen huurovereenkomsten voor 
maximaal twee jaar afgesloten worden. In de 
huurovereenkomst moet worden opgenomen 
hoe lang de huur zal duren. In deze nieuwe 
mogelijkheid is er in de vastgestelde periode 
wettelijk gezien een opzegmogelijkheid voor 
de huurder. De verhuurder mag pas vlak voor 
de periode verloopt schriftelijk informeren dat 
de huurovereenkomst verstrijkt. In een 
dergelijke overeenkomst mag niet meer 
worden vastgelegd dat je er een minimale 
periode moet blijven. Stuurt de verhuurder 
geen brief waarin het verstrijken van de 
huurovereenkomst bevestigd wordt dan is er 
sprake van een huurovereenkomst voor 
onbepaalde tijd. Voor onzelfstandige wonin-
gen (kamers) is de periode van tijdelijke huur 
maximaal vijf jaar.

Als er een bepaalde tijd van twee jaar of 
minder overeengekomen is, is het lastig de 
huurprijs te toetsen. De verhuurder zou zo 
maar na een toetsing van de huurprijs bij de 
huurcommissie kunnen beslissen de tijdelijke 
huurovereenkomst niet meer te verlengen als 
strafmaatregel. Vandaar dat huurders die een 
tijdelijke huurovereenkomst krijgen de 
huurprijs bij de huurcommissie kunnen laten 
toetsen tot een half jaar na afloop van de 
vastgestelde periode. Dit is zinvol als er sprake 
is van een niet-geliberaliseerde woning die te 
duur verhuurd wordt. Bij de huurovereenkomst 
voor maximaal twee jaar geldt dat de huurder 
zijn inschrijfduur bij woningnet mag behou-
den.

Gevolgen
De eerste huurovereenkomsten voor maximaal 
twee jaar zien we al voorbij komen. De 
verwachting is dat veel particuliere verhuur-
ders deze periode als ‘proefperiode’ zullen 
gaan gebruiken. Het geeft verhuurders ook de 
mogelijkheid om voor het einde van de twee 

jaar nog eens over de huurprijs te gaan praten. 
Huurders zullen vaker met een kortere 
termijnperspectief gaan wonen. Eventuele 
gevolgen voor continuïteit, netwerk en 
leefbaarheid in buurten met veel particuliere 
verhuur zullen we pas over een tijdje kunnen 
zien. Anderzijds zal er nog veel verwarring 
blijven. Met name ‘internationals’ worden vaak 
geconfronteerd met een minimale huurperi-
ode. Dat kan dus bij deze tijdelijke overeen-
komsten niet meer, ook al zet je het op papier.

Corporaties
Corporaties mogen niet zonder meer werken 
met deze nieuwe huurcontracten voor twee 
jaar of minder voor hun sociale bezit. Er zijn 
wel nieuwe andere mogelijkheden bijgekomen 
voor verhuurders om contracten voor onbe-
paalde tijd op te zeggen. Het beperkt aantal 
opzeggingsgronden is per 1 juli verruimd. 
Bijvoorbeeld als de verhuurder de woning weer 
bestemt voor verhuur aan een in de wet 
genoemde doelgroep. Dit moet overigens ook 
in de huurovereenkomst opgenomen worden. 
Deze opzeggingsgronden betreffen onder 
andere promovendi, grote gezinnen en 
jongeren.
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Tijdelijke huurovereenkomsten

Woonspreekuur
Heeft u vragen over de tijdelijkheid van uw huurovereen-
komst? De medewerkers van het woonspreekuur op het 
Hygiëaplein beantwoorden ze graag. u kunt er terecht iedere 
maandag  avond van 19.00-20.00 uur in Huis van de wijk 
Olympus (Hygiëaplein 10) of mail naar zuid@wswonen.nl.

(advertentie)

             PC-Hulp François 
PC onderhoud (oa senioren, ZZP’ers)  
020-6156292   
www.francois.nu 
 

Om te bewaren! 
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Computercafé | Ma, 15:00 - 16:00 uur
Hier kun je al je vragen stellen en tijdens de open 
inloop zijn alle computers te gebruiken 

Vioolles | Ma, 16:00 - 20:30 uur
Verzorgd door vioolstudio.nl, kijk op de website voor 
meer informatie en prijzen. 

Open inloop | 13:00 - 16:00 uur
dinsdag t/m vrijdag 

Computercursus | Ma, 12:00 - 15:00 uur
5 lessen voor beginners
Aanmelden bij onze docente Mavis 06 4706 0897

A C T I V I T E I T E N

Vergaderlocatie
Wil je met je VvE vergaderen en zoek je een 
geschikte locatie? Bij ons kan dat. Neem contact 
op met onze coördinator. 

Spelletjes middag | Wo, 16:00 - 18:00 uur
Iedere eerste woensdag van de maand, aanmelden 
bij Carla 06 3820 1410. Creatief, leuk en gezellig.

Fietsles voor senioren
Heb je altijd al gefi etst, maar gaat het je niet meer zo 
soepel af als vroeger? Meld je nu aan voor gratis fi ets-
lessen bij Ruud 06 8193 5120. Leuk en leerzaam

Open
Din. t/m Vrij 
13.00 - 16.00 uur www.welkominwelkom.nl 
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WELKOM wil een plek bieden voor alle bewoners in de Stadionbuurt waar men terecht kan voor een 

kop koffi e of thee, een praatje, een luisterend oor of voor een spelletje. Of waar je rustig even kunt 

internetten omdat je zelf geen computer hebt. Iedereen die graag iets met andere buurtbewoners wil 

gaan doen kan bij ons terecht. We hebben al een ruim aanbod van activiteiten georganiseerd door de 

buren. We willen een gezellige buurt creëren waarbij burenhulp heel normaal en makkelijk is.

Wil jij ook bijdragen aan een betere buurt? Stichting Welkom zoekt 3 nieuwe enthousiaste en betrokken 

bestuurders. De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de coördinator en de vrijwilligers. 

Het bestuur behartigt de belangen richting stadsdeel en de overige externe relaties. Ongeveer één 

keer per maand wordt er vergaderd, tijdsbeslag is ongeveer 3 uur per maand.

Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met bestuur@welkominwelkom.nl 
of neem telefonisch contact op met Ruud van Es 06-81935120

Bicycle voor starters
Do you want to learn how to cycle through the busy streets 
of Amsterdam? Register quick with Ruud 06 8193 5120

Autisme kring | Di, 19:30 - 22:00 uur
Iedere eerste dinsdag van de maand
Website: www.autismecafeamsterdam.nl
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bij Carla 06 3820 1410. Creatief, leuk en gezellig.

Fietsles voor senioren
Heb je altijd al gefi etst, maar gaat het je niet meer zo 
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MAANDAG TIjD CONTACT TElEFOON / E-MAIl
 Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00) 9.00-12.00  020-6796825

 Sociaal Loket 9.00-12.00  Sociaal Loket Zuid  14-020 (vraag naar Sociaal Loket Zuid)

 Bingo 12.30-15.00  Dieuweke Gieles  020-6205029

 Portrettekenen 14.00-17.00  Len Castelyn  06-2911 8172
 Vioolles voor alle leeftijden 17.00-18.00  Konstantin Soreskou  06-29917091 / konstantinsoreskou@hotmail.com
 Dansgym 55+ voor de prettig gevulde mens 18.00-19.00  Francine van Dam  020-6796825 (tijdstip kan nog veranderen)

 Yoga 19.00-20.00  Andrea Lima  020-6891425

 Woonspreekuur 19.00-20.00  Wijksteunpunt Wonen Zuid  020-6645383 / zuid@wswonen.nl

 Scrabble 19.30-22.00  Carla Adelaar  06-38201410

 Pilates voor gevorderden   20.15-21.15  Ilaria  ilaria.beretta@gmail.com

DINSDAG TIjD CONTACT  020-6891425
Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00) 9.00-12.00 020-6796825

Computer-inloopspreekuur (1e en 3e week van de maand) 10.00-11.45  Francois 020-6796825 

 Buurtbuik: gratis brood en soepinloop 12.00-13.00  Buurtbuik  info@buurtbuik.nl

 Taal-atelier 12.00-14.00  Coosje Wilterdink  06-15378511

 Financieel Café 14.30-16.30  PuurZuid  020-5706262

 TaiChi 19.00-21.30  Ad Lakerveld  020-6734491

 Klaverjassen 19.45-22.45  Joop van den Busken  06-53617003

 WOENSDAG TIjD  CONTACT  TElEFOON / E-MAIl
 Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00)  9.00-12.00  020-6796825

 Sociaal Loket  9.00-12.00  Sociaal Loket Zuid  14-020 (vraag naar Sociaal Loket Zuid)

 Schrijfgroep  9.30-12.00  Hanneke Folgering  schrijfgroepzuid@gmail.com

 Spreekuur Vrijwilligerswerk VCA 10.00-12.00  Rachida el Alami  020-5301220 / zuid@vca.nu / op afspraak

 Politiespreekuur (in de even weken) 13.00-15.00  Mirjam Dobbe  hvdwOlympus:020 6796825

 Groenadvies 15.00-16.00  Rob Evers  evers.r@chello.nl / op afspraak

DONDERDAG TIjD CONTACT TElEFOON / E-MAIl
 Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00)  9.00-12.00  020-6796825

 Financieel Café  9.00-12.00  PuurZuid  020-5706262

 Spreekuur S. Capel/SDZ (1 x 14 dagen zie website)  9.00-10.00  020-6796825 / www.zuid.amsterdam.nl

 Advocatenspreekuur 10.00-12.00  Eva Boer  020-6185330

 De Gezonde Hap 10.30-13.00  Actenz  aanmelding meehelpen & eten: 020-7885922

 Buurtbuik: gratis brood- en soepinloop 11.30-13.00  Buurtbuik  info@buurtbuik.nl

 Qigong 19.00-20.00  Mijanou Latul  06-24652735 / mijanou@latul.nl

VRIjDAG TIjD CONTACT TElEFOON / E-MAIl
Qigong  9.30-10.30 Mijanou Latul 06-24652735 / mijanou@latul.nl

Zij in Zuid - programma voor vrouwen 13.00-17.00 Marie-Claire Fakkel zijinzuid@outlook.com

Buurtrestaurant Regenboog vanaf 17.00 De Regenboog
Reserveren tot donderdag 13.00-16.00 uur: 
020-6839260 / informelezorg@deregenboog.org of 
bij de balie van Huis van de Wijk Olympus

ZATERDAG TIjD CONTACT TElEFOON/E-MAIl
 Pilates voor beginners 10.00-11.30  Ilaria  ilaria.beretta@gmail.com

 Buurtbuik vanaf 13.00  Buurtbuik  info@buurtbuik.nl
 Vrijdansen: iedere 1e zaterdag van de maand 20.00-23.00  Dinie Sinteur  dinie_sinteur@hotmail.com
ZONDAG TIjD CONTACT TElEFOON/E-MAIl

Maandlijkse rommelmarkt: 30 oktober 
en 27 november

 12.00-15.00 Informatie:  www.huisvandewijkolympus.nl

ACTIVITEITENOVERZICHT


