
maart 2015hoofddorppleinbuurt   schinkelbuurt   stadionbuurt

Rommelmarkt 
in Olympus
Zie pagina 2.



Heerlijk, de dagen gaan weer lengen, mensen praten weer 
over hun lentekriebels. En de vogels? Die weten het 
allang. Onze ‘huismerel’ zingt alweer het hoogste lied!
Na de eerste sneeuwklokjes  is het tijd voor de krokussen 
en narcissen die inmiddels hun kopjes ook weer boven de 
grond steken. Maar, niet alles gaat vanzelf.  Heeft u 
bijvoorbeeld vragen over uw geveltuin? Neem contact op 
voor een gratis advies van onze groendeskundige Rob 
Evers: evers.r@chello.nl  U kunt met hem ook een afspraak 
ter plekke maken. 

Onze jaarlijkse Groene Dag wordt op 25 april gehouden op 
het Olympiaplein.  Meer informatie vindt u in de Natuur- en 
Milieuspecial die binnenkort huis aan huis wordt verspreid. 

Een kaartje leggen? Dat kan vanaf 1 april ook in Olympus. 
Klaverjasclub Olympus gaat van start! Iedere woensdag 
van 19.30 tot 22.30 uur.  Eigen bijdrage: 1 euro per keer.

Voor senioren die 
behoefte hebben aan 
een basiscomputercur-
sus Windows 8 of een 
cursus voor Ipad of 
Tablet: er is weer plek op 
dinsdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur. Mavis 
Klaverweide vertelt u 
alles stap voor stap. Na 
afloop kunt u mailen, 
plakken en knippen, 
overweg met social 
media en een brief op 
uw computer schrijven. 
Voor gebruikers die vast-
lopen met zaken die hun 

telefoon, tablet of pc betreft zit Francois iedere dinsdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur voor u klaar. Helemaal 
gratis!

Met heel groot succes, we konden bijna over de hoofden 
van de bezoekers lopen  (zie foto’s op de voorpagina) is op 
22 februari een maandelijkse Zondagrommelmarkt van 
start gegaan: elke 3e zondag van de maand. U kunt voor 
bijna niets een tafel of een grondplek huren, of gewoon 
langskomen om lekker te snuffelen en een kop koffie te 
komen drinken, met cake natuurlijk.
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 uit het Huis van de Wijk Olympus 
Snuffelen. Muziek. Dat ene potje. Een kinderjurkje. 
Een paar feestpumps. Voor mensen met een vrolijk 
humeur en een neus voor leuke spullen is er nu een 
keer per maand op de zondag een rommelmarkt in 
Olympus. Op twee verdiepingen staan de spulletjes 
uitgestald. Een lift is aanwezig.

De rommelmarkt is een initiatief van buurtbewoners 
in samenwerking met Huis van de Wijk Olympus.

De rommelmarkten zijn tussen 12.00-15.00 uur op de 
volgende dagen: 

 zondag 22 maart
 zondag 19 april
 zondag 24 mei  (bij mooi weer ook rommelmarkt 

 in de tuin)
 zondag 28 juni  (bij mooi weer ook rommelmarkt  

 in de tuin)

De toegang is gratis. In Olympus is een bar met 
consumpties vanaf € 0,50.

locatie
Huis van de Wijk Olympus 
Hygiëaplein 10 
Telefoon 020-679 6825
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Rommelmarkt 
Zeer smakelijk nieuws:  vanaf 19 maart kunt u wekelijks 
een Surinaamse maaltijd voor € 7,50 komen eten bij 
Roeki’s Kitchen. Iedere donderdag maakt de vaste groep 
van de Gezonde Hap voor maar € 2,50 een overheerlijke 
lunch en:  het Buurtrestaurant gaat van start in april (ja, we 
zoeken naast gasten ook nog kookgrage buurtbewoners!). 
Gastvrouw Dinie, die een jaar lang de Vaste Priklunch op 
woensdag organiseerde (wat zag het er altijd goed en 
verzorgd uit) heeft zich weer voor 100% op haar vaste 
Dans-zaterdagavond gestort. Ze laat u weten dat u van 
harte welkom bent!  Om mee te dansen, maar ook gewoon 
voor de gezelligheid, om een hapje of drankje te komen 
doen.

Voor mensen die nog niet zijn geweest: er hangen hele 
knappe staaltjes van 125 jaar textiele werkvormen in 
Olympus. (U kunt o.a. de borstrokjes zien die uw program-
ma-coördinator 60 jaar geleden als pasgeborene heeft 
gedragen, of de geborduurde geboortelap van onze 
directeur) 
Gastvrouw Netty Klomp organiseert momenteel allerlei 
leuke handwerkactiviteiten rondom deze expositie. Info 
via Olympus: 679 6825.

De volgende Olympustentoonstelling zit ook al in de 
pijplijn: we roepen bij deze mensen op oude foto’s en 
verhalen (extra leuk als het gaat over de bevrijding, nu 70 
jaar geleden) uit de Stadionbuurt in te leveren. Op zondag 
3 mei  vindt om 15.00 uur de  feestelijke opening plaats 
door Wim van Beek.
Wilt u mee helpen/ organiseren/ bouwen? We zijn altijd 
op zoek naar helpende handen.

Als u na het lezen van deze huis van de wijkkrant nu 
denkt: ‘en toch mis ik nog iets’, of u wilt zelf iets organise-
ren voor uw buurtgenoten? Neem dan contact op met 
Henriette Kruijt, participatiemedewerker van Combiwel of 
met Marietta De Zorzi, programma-coördinator Huis van 
de Wijk Olympus. Samen kunnen we kijken of uw idee past 
binnen de programmering van het huis van de wijk en of 
we u verder op weg kunnen helpen.

Wilt u maandelijks op de hoogte gehouden worden van 
alle nieuwtjes rondom Olympus, abonneer u dan op onze 
digitale nieuwsbrief (gratis).

Meer  informatie over de nieuwe activiteiten vindt u 
verderop in deze krant.

BuurtBuik deelt tijdens de rommelmarkt 
zelfgemaakte soep uit en is op zoek naar 
vrijwilligers.
BuurtBuik is een vrijwilligersinitiatief om 
voedselverspilling tegen te gaan en 
tegelijk buurtbewoners te helpen die het 
goed kunnen gebruiken. BuurtBuik is op 
zoek naar vrijwilligers om ons initiatief te 
versterken. iets voor u? kom 22 maart 
naar de rommelmarkt en maak kennis 
met de mensen van BuurtBuik.

(advertentie)

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

Om te bewaren! 

 
 



In Oud-Zuid worden steeds meer 
activiteiten georganiseerd voor 
buurtbewoners: eetgelegenheden, 
clubs, cursussen, gezelligheidsactivi-
teiten, er is altijd wel wat te doen in de 
buurt. Meedoen aan zo’n activiteit is 
leuk omdat je de deur eens uitkomt, 
andere mensen ontmoet, lekker en 
verantwoord kunt eten enzovoort. 

Voor dergelijke activiteiten is veel 
belangstelling, maar voor met name 
ouderen en mensen met een beperking 
is het soms moeilijk om er te komen. 
Deze mensen zijn vaak beperkt in hun 
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vrijwilligers gezocht voor halen en 
brengen naar activiteiten in de buurt

mobiliteit, durven soms niet alleen de 
straat op, zitten buitenshuis in een 
rolstoel of vinden het moeilijk om zo 
maar ergens alleen binnen te stappen.

Voor die buurtbewoners zijn wij op zoek 
naar mensen die bereid zijn om 
regelmatig of af en toe iemand uit de 
buurt van huis op te halen en naar de 
activiteiten te brengen en vervolgens 
weer thuis te brengen. Wanneer halen 
én brengen te bezwaarlijk is, kunt u 
zich ook aanmelden voor een van beide 
(halen óf brengen). Het gaat om 
activiteiten die in de buurt plaatsvin-

In samenwerking met Stichting Hart voor het 
Vondelpark, Vondel CS en stadsdeel Zuid is SOOZ 
bezig met het opzetten van een informatiepunt in 
het Vondelpark voor natuurliefhebbers en bezoe-
kers van het Vondelpark. Dit zal niet alleen een 
informatiepunt zijn voor bezoekers, maar ook ‘hang 
out’ voor de honderden vrijwilligers die actief zijn in 
het Vondelpark. Er zullen folders verkrijgbaar zijn, 
maar ook kunnen mensen zich bij het informatie-
punt aanmelden voor rondleidingen door het park of 
voor één van de bijzondere cursussen die in het 
park worden gegeven. En er zal een parkwinkel 
komen met mooie spullen die alles te maken met het 
Vondelpark. 

Het informatiepunt komt op één van de mooiste 
plekken van het park: in Vondel CS.  In de loop van 
het voorjaar gaat het informatiepunt open. Tot die 
tijd: hou de website www.vondelpark.com in de 
gaten. 

En bent u iemand die graag als vrijwilliger zou 
willen werken in het Vondelpark Informatie Punt? 
Meld u dan aan bij
j.houtsma@soozamsterdam.nl.

Het vondelpark 
informatiepunt

ik ben Frederieke klaassen en werk 
als sociaal Werker bij puurZuid. 
samen met mijn collega’s sociaal 
juridisch Werkers, schuldhulpver-
leners en sociaal Werkers verzorgen 
wij de maatschappelijke dienst-
verlening in heel amsterdam Zuid 
vanuit verschillende locaties. mijn 
voornaamste werkplek is in het Huis 
van de Wijk Olympus.
 
Wat doe je?
Ik begeleid mensen die vastlopen in hun leven 
(financieel, emotioneel, praktisch of meerdere 
tegelijk) om weer grip te krijgen. Dit kunnen 
grote maar ook kleine vragen zijn.
Dit doe ik door in gesprek te gaan. Daar begint 
het altijd, bij een gesprek. Soms is één gesprek 
al voldoende! Daarna bekijken we samen wat je 
wilt, wat nodig en mogelijk is om op eigen 
kracht weer verder te kunnen. 

Onze begeleiding is zo kort mogelijk maar wel 
zo lang als nodig. 

Ons Financieel Café op donderdagochtend is 
uitstekend om praktische dingen te regelen, 
zelfstandig of met hulp waar nodig.

We hebben een goede kennis van de ‘sociale 
kaart’, een overzicht van alle hulpverlenings-
organisaties in de buurt. Dit maakt dat we snel 
op de juiste plek kunnen zitten voor gespecia-
liseerde hulp.

Onze vrijwilligers zijn zeer behulpzaam bij 
diverse klussen maar ook voor het krijgen van 
steun en een luisterend oor wat belangrijk is 
wanneer je daar behoefte aan hebt.
 
en wat nog meer?
Een paar keer per jaar geef ik, samen met een 
vrijwilliger, een assertiviteitstraining. Het is 
echt leuk om in een groep te oefenen om 
anders te reageren in lastige situaties en voor 
jezelf op te komen.

FRedeRieke klaassen 

Samen met mijn collega Astrid Jansen (Sociaal 
Juridisch Werker) bied ik regelmatig een 
ochtend aan voor ouders en inwonende 
kinderen boven de 18 jaar over het samen 
wonen met elkaar. Hoe zit het financieel in 
elkaar (als je een laag inkomen hebt, wie is dan 
verantwoordelijk voor wat?) en welke afspraken 
maak je met elkaar? En ook heel belangrijk: 
hoe kom je hierover in gesprek met elkaar 
wanneer dat lastig blijkt.

Contact
puurZuid
telefoon 020-570 6262
Frederieke klaassen rechtstreeks: 
020-570 6352

Gratis
wifi

Gratis
koffie & thee

Inloop
ma t/m do 

13.00 - 16.00

Zelf een leuk idee of wilt u de buurtkamer huren? 
Stuur een mail aan maarten@socialbizzness.nl

Stadionplein 65

den, zoals bij HoofdKwartier, Huis van 
de Wijk Olympus en het Olympisch 
Kwartier. 

Heeft u tijd en zin om  af en toe iemand 
uit uw buurt te begeleiden naar een 
activiteit?. Dat zou geweldig zijn! U 
kunt zich daarvoor opgeven bij het Huis 
van de Wijk Olympus, Hygiëapein 10, 
telefoon 020-679 6825. We nemen dan 
contact met u op voor verdere afspra-
ken en om kennis te maken.

adinda de Baat,
Coördinator Buurtdiensten



Dat ene muzieknummer waar je altijd vrolijk van 
wordt - die film waar je nooit genoeg van krijgt - 
het snoepje op de pleister - de glimlach van een 
kind - die prachtige zonsondergang - dat lieve 
berichtje wat je nooit meer vergeet - de armen van 
je geliefde om je heen.

Tafels vol Troost is een kunstproject in 
Amsterdam Zuid-West voor en door de buurt, 

De workshops worden onder leiding van profes-
sionele kunstenaars wekelijks gegeven vanuit 
Heliomare in de Baarsstraat.

Troostdisco
Disco, salsa, wals, hoe ging het ook alweer met die 
danspassen? Lever je favoriete muzieknummer bij 
ons aan op Facebook of via de mail en kom je 
dansvaardigheid opfrissen op onze Troostdisco. 
Op vrijdag 20 maart van 13.30-15.30 uur in 
Heliomare, Baarsstraat 15

activiteiten in de buurt
Tafels Vol Troost organiseert nog meer  activitei-
ten in de buurt zoals thema-workshops en 
buurtlunches. Ook delen we ‘Bakkies Troost’ uit als 
doorgeef mini-expositie en wordt er een ‘Troost-
krant’ gemaakt door jonge en oude schrijvers uit 
de buurt. 
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Op woensdag 1 april gaat Klaverjasclub 
Olympus van start!

Organisator Joop van den Busken laat weten 
dat er niet met het mes op tafel wordt ge-
speeld. Afhankelijk van het aantal deelnemers 
wordt er wekelijks een kleine attentie uitge-
reikt aan de winnaar. 

Wekelijks, vanaf 1 april in Huis van de Wijk 
Olympus aan het Hygiëaplein 10. Aanvang 19.30 
uur, tot ca. 22.30 uur. Eigen bijdrage: 1 euro.

voor informatie en aanmelden:
e-mail:  j.busken@chello.nl 
Telefoon 06-5361 7003

klaverjassen 
in Olympus 

Wilt u actief worden in de Stadionbuurt? Dan bent u bij mij, Henriette 
Kruijt, medewerker participatie en activering Combiwel, aan het goede 
adres! Ik help u verder met bijvoorbeeld het aanvragen van een vergun-
ning, het zoeken naar een geschikte ruimte of ik kan u voorstellen aan 
buurtbewoners die dezelfde ideeën/interesses hebben. Ik help u graag 
op weg. 

Ik werk veel samen met collega’s, ondernemers, buurtgenoten en weet 
wat er leeft in de buurt. Actief worden in uw buurt kan op veel verschil-
lende vlakken. Structureel een groep begeleiden, een keer een buurt-
feest organiseren, uw buur helpen met een boodschapje of eens samen 
met hem/haar een wandeling maken? Er is misschien meer mogelijk dan 
u denkt en het hoeft niet altijd veel tijd te kosten. 

Vindt u het leuk om in uw vrije tijd iets te betekenen voor een ander? 
Neem dan contact met mij op.
Henriette kruijt
Telefoon 06-1459 1593 of mail h.kruijt@combiwel.nl

actief worden in de 
stadionbuurt

Tafels vol Troost

waarin troost en inspiratie centraal staan als bron 
van ontmoeting, kunst en cultuur. We gaan met 
deelnemers uit de buurt van diverse leeftijden en 
achtergrond een verzameling aanleggen van 
ieders mooie, grappige, dierbare en bijzondere 
tips, ideeën, verhalen en herinneringen rond 
troost en inspiratie.
Deze verhalen worden uitgewisseld en vormgege-
ven in verschillende kunstdisciplines. Natuurlijk 
wordt deze verzameling weer gedeeld met de 
buurt, want daar zijn troost en inspiratie immers 
voor.

kunstworkshops
Buurtbewoners kunnen meedoen aan workshops 
in een kunstdiscipline die bij hen past, zoals 

schrijven, beeldende 
vorming en dans of 
aan een moestuin-
groep of kookgroep. Er 
zijn moestuintafels in 
de Baarsstraat 
geplaatst om geza-
menlijk met de buurt te 
onderhouden. 
Iedereen is op 
vrijdagen van harte 
uitgenodigd mee te 
doen aan de moestuin-

lessen (start eind maart) of zich aan te sluiten bij 
de kookgroep die zorgt voor een gezonde lunch met 
alle deelnemers.

Tentoonstelling in OBa Olympisch kwartier
Tafels Vol Troost wordt afgesloten met een 
tentoonstelling van alle verzamelde verhalen en 
gemaakte kunst in de Openbare Bibliotheek 
Olympisch Kwartier van 29 mei tot en met 27 
augustus 2015. Voorafgaand en tijdens de 
expositie zijn er diverse activiteiten in de 
bibliotheek in het kader van Tafels vol Troost.

samenwerking
Tafels Vol Troost is een initiatief van het dagbe-
stedingscentrum van Heliomare voor mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de 
Baarsstraat en Stichting Jura in samenwerking 
met buurtorganisaties, waaronder Het Hoofd-
Kwartier, Welkom, Actenz, Odensehuis, De 
Eloutschool, Natuur- en Milieuteam Zuid, SOOZ  en 
OBA Olympisch Kwartier. 

meer informatie: www.Tafelsvoltroost.org

Foto’s: Frank ‘t Hart
Huiskamergesprekken
Door de  bomen het bos niet meer zien, verbeter de 
wereld begin bij jezelf, een goede buur is beter dan 
een verre vriend … Spreekwoorden die iedereen kent 
en anno 2015 o zo belangrijk zijn.
Zoals iedereen wel weet is er veel veranderd in de 
zorg. Voor veel kosten moeten we zelf opdraaien en 
professionele hulp is niet meer zo vanzelfsprekend.
Juist nu is het belangrijk om elkaar te helpen. Maar 
elkaar aanspreken, bij de buren aanbellen is niet zo 
makkelijk. Je stelt je kwetsbaar op, je bent bang dat ze 
nee zeggen of het raar vinden.
Dit is heel jammer, vinden Danielle Faneyte en Sandra 
Schroder. Wanneer je weet wie er bij je in de buurt 
woont en waarmee je elkaar kunt helpen, win je op veel 
punten. Je helpt, je wordt geholpen en je leert nieuwe 
mensen kennen.

Danielle en Sandra zijn gestart met een burgerinitia-
tief, Krachtig thuis, om mensen met elkaar in gesprek 
te laten komen. Graag willen zij u uitnodigen voor een 
van hun huiskamergesprekken op :
dinsdag 10 maart om 19.30 uur
woensdag 18 maart om 15.00 uur
woensdag 25 maart om 10.30 uur
De gesprekken worden gehouden in Huis van de Wijk 
Olympus, Hygiëaplein 10.
Kijk voor meer informatie op de Facebook-pagina 
Krachtig thuis. U kunt hier ook een bericht, opmerking of 
idee achterlaten. Of e-mail: krachtigthuis@gmail.com



Zorg- en Welzijnskaart 
Stadion-, Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt

Opmerkingen of aanvullingen op deze 
zorg- en welzijnskaart kunt u doorgeven 
aan M. De Zorzi
m.dezorzi@soozamsterdam.nl
SOOZ is niet aansprakelijk voor 
 eventuele fouten in de aankondiging.
Uitgave maart 2015

DIENSTVERLENING en ZORG

Buurtbemiddeling
Voor hulp bij het oplossen van  
conflicten met uw buren.
Beterburen
Rijnstraat 115
020-689 1859
www.beterburen.nl

Huiselijk Geweld
Mensen die hun verhaal willen ver-
tellen of advies of hulp willen. Denk aan 
slachtoffers, plegers, kinderen, familie 
en buren.
020-611 6022
www.shg-amsterdam.nl

Humanitas 
Vrijwilligers staan op verschillende 
manieren mensen bij die het even niet 
alleen redden. 
Sarphatistraat 4
020-773 6542
kantoor.amsterdam@humanitas.nl 

Loket Zorg en Samenleven Zuid
Informatie op het gebied van welzijn, 
zorg en wonen.
Huis van de Wijk Olympus,  
Hygiëaplein 10
020-252 4255
Maandag, woensdag en vrijdag  
van 9.00-12.00 uur.

Financieel Café
Voor vragen over geldzaken of hulp 
bij het orde scheppen in de financiële 
situatie.
Huis van de Wijk Olympus,
Hygiëaplein 10
020-575 4610.
Spreekuur:  
donderdag van 9.00-12.00 uur.

Schuldhulpverlening PuurZuid
Voor begeleiding bij het oplossen van 
financiële problemen.
020-570 6262, maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
schuldhulpverlening@puurzuid.nl.

Respijtzorg
Voor vervanging van de mantelzorger 
door een vrijwilliger voor een paar uur 
per week.
Dynamo-Buurtsupport
Ellis Middelhuis
tel. 06-4413 9858
emiddelhuis@dynamo-amsterdam.nl

Telefooncirkel 
Deelnemers worden iedere dag gebeld 

om te horen of ze het goed maken. 
PuurZuid
Adinda de Baat
06-1258 7999

ETEN en EETTAFELS

Puur Zuid 
Maandag tot en met vrijdag aan  
huis gebracht.
Kosten: 9 euro.
Torendeal
Veluwelaan 21 
020-546 1600.

Olympisch Kwartier Cordaan
Lekker eten in ‘de Eethoek’
Dinsdag 17.30-19.30 uur 
Amstelveenseweg 308
Reserveren 06-4923 5311 of
lcorlu@cordaan.nl

De Gezonde Hap
Huis van de Wijk Olympus,  
Hygiëaplein 10
020-788 5922
Donderdag van 10.30 tot 13.00 uur.
(Ex-)GGZ-cliënten en buurtgenoten 
leren elkaar op een andere wijze kennen 
en bereiden samen wekelijks een ge-
zonde en lekkere lunch. Kosten: 2 euro.

Eettafel Willem de Zwijgerkerk
Olympiaweg 14
020-662 2700
Van september t/m-mei is er elke  
14 dagen op donderdag om 17.45 uur  
een eettafel voor buurtbewoners.  
Kosten: 5 euro

BUURzaam Koken | Buurzaam Eten
Samen koken en eten met wat over is 
van ondernemers in de buurt.
PuurZuid
Suzanne Oehlen, 020-570 6267 en 
Adinda de Baat, 06-1258 7999

De Eetkamer
Voor mensen met niet aangeboren  
hersenletsel (NAH)
Donderdag van 16.30-19.30 uur.
Baarsstraat 31
Kosten 5 euro per keer
Hanneke de Gooijer, 06 4517 2873

Overige
Op onderstaande websites kunt u het 
aanbod van privé-initiatieven en  
aangesloten restaurants zien:
www.voorelkaarinzuid.nl/ 
onder-de-pannen
www.eetumee.nl
www.thuisafgehaald.nl

HAND-EN-SPANDIENSTEN

Boodschappen doen, huishoudelijk hulp 
(tijdelijk), klussen in huis, tuinonder-
houd etc. door vrijwilligers
Buurthulp PuurZuid
Adinda de Baat
06-1258 7999

BUUV
Digitaal netwerk voor vraag en aanbod 
van allerhande diensten.
020-462 8488
www.buuv.nu

Alle Handen Helpen
Voor hulp door vrijwilligers aan 
 alleenstaande ouders en ouderen, door 
klusjes in en om het huis te doen die de 
leefomgeving verbeteren en/of energie 
besparen.
info@allehandenhelpen.nl 
p.a. Stichting SOOZ
J.M. Coenenstraat 4
1071 WG Amsterdam

HULPMIDDELEN

Cordaan Zorgwinkel
Voor uitleen, verhuur en verkoop van 
diverse hulpmiddelen.
Bilderdijkstraat 132 en  
A.J. Ernststraat 238.
0800-2887 766

Rolstoel, rollator en krukken
Voor uitlenen van en kleine reparaties 
aan hulpmiddelen.
Welzorg Servicepunt,  
Gyroscoopweg 78-80
020-431 3516
www.welzorg.nl

MEDISCHE en PSYCHISCHE ZORG en 
ONDERSTEUNING

Huisartsenpost 
Alleen te bezoeken na telefonische 
afspraak
0880-030 600

Odensehuis
Inloop-, ontmoetings- en informatie-
centrum voor mensen met dementie en 
hun familie en vrienden.
Hygiëastraat 4
020-337 4244
Maandag van 13.00-17.00 uur, dinsdag 
t/m vrijdag van 9.30-16.30 uur

Alzheimercafé van PuurZuid
Eerste dinsdag van de maand van 
19.00-21.00 uur in het Odensehuis, 
Hygiëastraat 4.

Sabien Metselaar, sociaal werker
Hygiëaplein 10
020-570 6357
www.puurzuid.nl 

Prezens
Ondersteuning en behandeling bij 
 psychische problemen zoals stress, 
depressie, angst, trauma, opvoed-
problemen, rouw en mantelzorg.
www.prezens.nl
020-788 6333
info@prezens.nl 

Vriendendiensten (maatjescontact) 
Voor mensen met psychiatrische 
klachten die in een sociaal isolement 
verkeren.
Amsterdamse Vriendendiensten 
Oranje Nassaulaan 51 II, 
020-683 9260
www.vriendendiensten.nl 

Epilepsiecafé
Maandagavond, een keer per  
twee maanden.
Locatie: Olympisch Kwartier Cordaan, 
Amstelveenseweg 308
Aanmelden: Joke Govers: 036-533 8687
noordwest@epilepsievereniging.nl

Parkinson Café Amsterdam
Elke derde dinsdag van de maand van 
15.00-17.00 uur
Locatie: Olympisch Kwartier Cordaan, 
Amstelveenseweg 308.
Informatie: Linda Corlu-Kuipers
olymp.kwart@cordaan.nl
06-3166 7395

MS vereniging
Zaterdag van 13.00-16.00 uur.
Locatie: Olympisch Kwartier Cordaan, 
Amstelveenseweg 308.
Kijk op www.msvnamsterdam.nl voor 
data en programma.

SOCIAAL CONTACT

Huis van de Wijk Olympus
Een plek voor ontmoeten, samenwerken 
en activiteiten organiseren.
Koffie-inloop op werkdagen  
van 9.00-12.00 uur
Hygiëaplein 10
020-679 6825
www.soozamsterdam.nl

HoofdKwartier
Ontmoetingsplek voor buurtgenoten van 
waaruit zij activiteiten kunnen organi-
seren en buurthulp kunnen coördineren.
Hoofddorpweg 25
020-617 0193
www.hoofdkwartier25.nl

020Studio
Creatief cultureel centrum met work-

shops en het nuttigen van biologische 
koffie, sapjes en hapjes.
Rietwijkerstraat 27
020-777 3018

WELKOM 
Buurthuiskamer en ontmoetingsplek.
Dinsdag t/m donderdag 12.00-16.00 uur, 
vrijdag van 16.00-18.00 uur
Stadionplein 65
020-773 5857
welkom.marathonbuurt@gmail.com

Lesbocode
Dinsdag van 10.00-12.00 in Huis van de 
Wijk Olympus, Hygiëaplein 10.
www.lesbocode.nl

Zij in Zuid
Programma voor vrouwen uit de 
 Stadionbuurt.
Vrijdag 13.00-17.00 in Huis van de Wijk 
Olympus, Hygiëaplein 10.
020-679 6825.

Willem de Zwijgerkerk
Onder andere gespreksgroepje, ontmoe-
ting en koffie voor zelfstandig wonende 
(ex)psychiatrische patiënten, bridge-
club en koffie-inloop.
Olympiaweg 14, 1076 VX Amsterdam
020 662 2700

Gezellig
Vriendschappelijk huisbezoek  
door vrijwilligers.
Buurthulp PuurZuid
Adinda de Baat
06-1258 7999

SPORT

Meer bewegen voor ouderen
Bijvoorbeeld in Huis van de Wijk  
Olympus, Hygiëaplein 10:
Dansgym voor de prettig gevulde mens: 
maandag van 9.30-10.30 uur
Yoga: maandag van 10.45-11.45 uur
Voor info over andere locaties: 
www.mbvo-amsterdam.nl
020-886 1070

Golden Sports Fit for life 65+
Voor senioren die in de buitenlucht  
willen bewegen.
Maandag en woensdag van  
10.30-11.30 uur. Sportpark Olympiaplein.
info@goldensports.nl
06 1428 3490

THUISZORG

Buurtzorgteam Amsterdam Oud-Zuid
J.M. Coenenstraat 4
06 1302 4541
www.buurtzorgnederland.com

PuurZuid
Lekstraat 13A

020-301 2542.
www.puurzuid.nl

senioren Zorg plan
Zorg aan ouderen thuis. Gespecialiseerd 
in het ondersteunen van cliënten met 
een vorm van dementie.
Achillesstraat 108-BG
020-379 5056.

amstelland Thuiszorg
Zonnehuisgroep Amstelland.
0900-040 1441 
www.amstellandthuiszorg.nl 

VERVOER

Buurthulp Puur Zuid
Hulp en begeleiding bij ziekenhuis-
bezoek, huisarts etc.
Adinda de Baat
06-1258 7999

Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) 
Voor Amsterdammers van 75 jaar en 
ouder en voor Amsterdammers met  
een beperking.
Info via de WMO-Helpdesk
0800-0643.

Valys vervoer
Voor vervoer buiten de regio voor  
reizigers met een mobiliteitsbeperking. 
Voor sociaal en recreatief vervoer.
0900-9630.

OVERIGE

Peerby
Met Peerby kun je spullen lenen van 
mensen in je buurt. 
www.peerby.nl

Buurtlink
Hier lees je alle nieuwtjes uit de buurt 
en je kunt zelf eenvoudig berichten, 
foto’s en meer toevoegen. Vraag en 
aanbod van diensten.

SeniorenStudent
SeniorenStudent heeft als doel ouderen 
te helpen, van gezelschap te voorzien en 
te zorgen dat ze zich bijgestaan voelen. 
Anderzijds biedt het studenten een 
maatschappelijke en sociale bijbaan die 
aansluit bij hun studie en interesses. 
www.seniorenstudent.nl
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Van half maart tot half april vindt in het Vondelpark een paddentrek 
plaats. In die periode kun je overal in het park leden van de Werkgroep 
Natuur Vondelpark bezig zien de padden, bruine kikkers en een enkele 
salamander op een veilige manier te begeleiden naar hun paarplaats. 
Het Vondelpark is namelijk niet een ideale plek voor de paddentrek. 
Brede lanen en diepe putten eisen een grote tol onder de trekkende 
amfibieën. De beestjes zijn nog verstijfd van de kou en in het donker zijn 
zij een makkelijke ‘prooi’ voor passerende fietsers. Daarom hebben we 
elk jaar weer paddentrek-vrijwilligers nodig die de amfibieën een handje 
helpen met het oversteken. Ook kinderen zijn hierbij van harte welkom.
 
Voor meer informatie en opgave zie 
http://hetvondelpark.net. Tijdens de paddentrek treft u hier ook 
dagelijks een nieuw verslag aan over de ervaringen van de vrijwilligers.
 
De Werkgroep Paddentrek Vondelpark is een onderdeel van het 
Natuur&Milieuteam Zuid.

10

TuinTeam
 
Het Natuur&Milieuteam Zuid wil dit jaar actief aan de slag met het 
zogenaamde TuinTeam. Wat is dit precies?
 
Stel je werkt graag in de tuin, maar je hebt er zelf geen. 
Stel er wonen mensen in de buurt die wel een tuin hebben, maar die zijn 
door persoonlijke (fysieke) beperkingen niet (meer) in staat om deze 
goed te onderhouden.
Hoe fijn zou het dan niet zijn om deze mensen met elkaar in contact te 
brengen?

Daarom willen wij TuinTeams opzetten. Zo’n team bestaat uit vrijwilli-
gers die bewoners helpen hun tuin te onderhouden. Wij inventariseren 
hoeveel te onderhouden groen er is en hoe frequent onderhoud nodig is. 
De vrijwilliger beslist in overleg met de aanvrager de exacte invulling 
van de werkzaamheden en de werktijden. De vrijwilliger ontvangt van 
de aanvrager een kleine vergoeding voor de geboden hulp.
 
Wij hebben het afgelopen jaar al een aantal hulpvragen van bewoners 
binnen gekregen en ervoor gezorgd dat zij werden geholpen door 
vrijwilligers.

Wilt u als vrijwilliger deelnemen aan een TuinTeam? Laat het ons dan 
weten.  
Heeft u als bewoner een hulpvraag op het gebied van groenonderhoud? 
Neemt u dan contact met ons op.
informatie en aanmelden bij: 
b.nooij@soozamsterdam.nl
telefoon 662 8237

Buurtenergiecentrale 
Olympus
 
Veel Amsterdammers willen zelf duurzame energie 
opwekken. Een groot deel van de mensen heeft 
echter geen eigen dak of te weinig spaargeld om 
zelf zonnepanelen op hun dak te leggen. In de stad 
zijn veel openbare gebouwen met een plat dak waar 
niets mee gebeurt. Het Huis van de Wijk Olympus is 
zo’n gebouw. Op het dak is plaats voor 100 zonnepa-
nelen. Iedereen uit de buurt kan meedoen door een 
of meerdere zonnepanelen te financieren. Zuider-
licht, onze eigen lokale energiecoöperatie in Zuid, 
investeert onze leningen in zonnepanelen. Al deze 
panelen vormen samen een buurtenergiecentrale. 
Na tien jaar krijgen we onze investering terug en al 
die jaren ontvangen we een mooie rente, van 2 tot 
5%. Dat is meer dan de bank er voor geeft.

 
Energiecoöperatie Zuiderlicht bestaat net een jaar 
en heeft al twee projecten gerealiseerd: zonnepa-
nelen op het dak van begraafplaats Buitenveldert 
aan de Fred Roeskestraat en op het kippenrondeel 
bij de Europaboulevard. Zie ook www.zuiderlicht.nu.

 
doet u mee? Of wilt u meer weten?
kom dan op donderdag 19 maart naar de informa-
tieavond in het Huis van de Wijk Olympus, 
 Hygiëaplein 10. Of neem contact op met het 
natuur&milieuteam Zuid, david@nmtzuid.nl of 
020-662 8237.

schinkelhavenkadetuin 
doet nldoet
De buurtbewoners van de Schinkelbuurt die de Schinkelhaven-
kadetuin onderhouden hebben via het Natuur&Milieuteam weer 
financiële steun gekregen van het Oranjefonds voor het onderhoud 
van de tuin en voor aanschaf van nieuwe planten. Het tuinseizoen gaat 
van start op de nationale vrijwilligersdag NLDoet op vrijdag 20 maart.

Evenals vorige jaren kunt u weer meedoen met wat tuinierklussen, 
zoals een boompje verwijderen, het herfstblad weghalen met 
bladharken, onkruid weghalen, compostbak opruimen en houtsnip-
pers en compost verspreiden. Ook gaan we nieuwe planten inplan-
ten. Er wordt weer gratis een lunch aangeboden met soep en 
broodjes, koffie en thee. Het werk start rond 10.00 uur en gaat tot 
15.00 uur duren. Met regenkansen wordt het werkschema aange-
past met de laatste update via buienradar. 

Bij goed weer en voldoende belangstelling kunnen we na afloop een 
spelletje Jeu de Boules spelen, met instructie. aanmelden voor de 
tuindag op 20 maart kan via: http://klussen.nldoet.nl/nldoet/
klus/?documentid=805. 

U kunt niet alleen op 20 maart, maar het hele jaar meedraaien met 
de tuingroep. Wilt u weten wanneer de andere werkdagen zijn? 
meld u dan aan via david van Bezooijen, david@nmtzuid.nl of 
06-8317 0926.
Graag zien wij u weer naar de tuin komen en hopen wij op een 
enthousiaste nieuwe aanvulling van ons bestaande team om ook 
later in het seizoen mee te komen doen en te genieten van dit leuke 
heerlijke tuingebeuren!

Team Schinkelhavenkade

Waterpomp 
Hygiëaplein
Een groep bewoners heeft kort geleden zes 
plantenbakken op het Hygiëaplein geadop-
teerd met de bedoeling er een mini-buurt-
moestuin van te maken. Het 
Natuur&Milieuteam Zuid stelde een water-
pomp ter beschikking aan de bewonersgroep, 
zodat zij de planten water kunnen geven. 
Planten in plantenbakken drogen namelijk veel 
sneller uit dan planten in de volle grond.

Afgelopen december is deze pomp geplaatst 
door tuinpomp.nl. Daarmee is dit de tweede 
waterpomp op het plein. Sinds vorig jaar 
hebben ouders en kinderen van de Geert 
Grooteschool al de andere helft van het 
Hygiëaplein geadopteerd en ook zij hebben 
een waterpomp. Buurtbewoners die mee willen 
tuinieren zijn van harte welkom. Zij kunnen 
zich aansluiten bij Bewonersgroep Hygiplant, 
e-mail: hygiplant@gmail.com

paddentrek leve de lente!
De lente is in aantocht en het is weer tijd om de bloemetjes buiten te 
zetten! Wij helpen de bewoners in Amsterdam Zuid daar graag een 
handje mee door het organiseren van de traditionele groendag. Deze 
houden we op

zaterdag 25 april van 11.00 tot 15.00 uur op het Olympiaplein

Dit is dè plek waar men gratis snoei- en bloeiadvies en andere informa-
tie kan krijgen over geveltuin, tuin, balkon en groen in het algemeen. Ook 
kunnen hier planten en kruiden worden gekocht. Tevens ligt er een berg 
tuinaarde en kunnen geveltuinbezitters hun oude zand kwijt. Het geheel 
wordt omlijst door gezellige, levende muziek en kinderactiviteiten.
Op deze groendag zal er extra aandacht worden besteed aan de parken 
in Zuid en de mogelijkheden die hier zijn voor bewoners om in het groen 
actief te zijn.
Wij nodigen alle buurtbewoners uit gebruik te maken van deze gezellige, 
groene gelegenheid. Het is tegelijkertijd een leuke manier om buurtbe-
woners te ontmoeten en een goed moment om de buurt weer een stukje 
groener te maken. Daarom graag tot zaterdag 25 april!

En mocht u deze dag een handje willen helpen als 
vrijwilliger, heel erg graag!
Voor meer informatie over groendag of 
opgeven als vrijwilliger kunt u contact 
opnemen met: Bart Nooij,  
b.nooij@soozamsterdam.nl  
of (020) 662 0389 / 06–8317 0897.



Het HoofdKwartier is een buurtkamer in 
de Hoofddorppleinbuurt. Vanaf de 
oprichting in februari 2014 richt de 
buurtkamer zich op het organiseren van 
activiteiten voor en door buurtbewo-
ners. Daarnaast is het een gezellige 
ontmoetingsplek voor alle mensen uit de 
buurt. 
Het bestuur ziet toe op het beleid en 
initiatieven van het HoofdKwartier. Voor 
dit bestuur zijn wij op zoek naar een 
secretaris. 
De secretaris bereid samen met de 
voorzitter de vergaderingen voor en is 
verantwoordelijk voor het voeren van 
correspondentie, verslaglegging van 
vergaderingen en andere activiteiten 
van de stichting. De secretaris organi-
seert mede evenementen ten dienste 
van de fondsenwerving. Hij of zij is net 
als de rest van het bestuur vrijwilliger 
en heeft affi  niteit met de buurtkamer. 
Naast de voldoening die ‘een bijdrage 
leveren’ geeft bieden we uitdaging en 
verantwoordelijkheid, boeiende 
contacten en een gemotiveerd team van 
vrijwilligers, een facilitator en bestuurs-
leden. 

De kandidaat beschikt over de volgende 
competenties:
 Goede communicatieve vaardigheden
 Sociaal vaardig 
 Organisatorisch sterk 
De kandidaat is initiatiefrijk en creatief 
in het bedenken van fondsenwervende 
activiteiten, werkt graag in teamver-
band en kan enthousiasmeren. 

Spreekt bovenstaande u aan, dan 
ontvangen wij graag uw schriftelijke 
reactie via lwijsman@home.nl. Voor 
aanvullende informatie kunt u bellen 
met maarten Osieck  (06-3735 3413). 

1312 1312 13

Roti, bami, pindasoep, een rijst met pom, 
moksimeti … Loopt het water u ook al in de 
mond?  Kom dan vanaf donderdag 19 maart op 
Olympus eten bij Roeki’s kitchen.

Wij kennen Roeki als Ria, een enthousiaste 
vrijwilligster bij onder andere de Regenboog. 
Iedere vrijdag zet zij daar een feestmaal  op 
tafel. Ooit kookte ze ook in de Cotton Club op 
de Nieuwmarkt, waar ze een vaste schare 
trouwe fans had.

Dat koken gaat ze nu ook in Olympus doen. 
Voor € 7,50 kunt u vanaf 19 maart iedere 
donderdag aanschuiven. Wel even van tevoren 
opgeven zodat Ria weet op hoeveel mensen ze 
kan rekenen. Dat kunt u mailen of telefonisch 
doorgeven aan een van onze gastvrouwen in 
Olympus.

Om 18.00 uur is de tafel gedekt en kunt u het 
servet omknopen.

Opgeven
Huis van de Wijk Olympus
telefoon 679 6825
 of per mail: 
hvdwolympus@soozamsterdam.nl 
onder vermelding van ‘ surinaamse 
maaltijd’ en aangeven met hoeveel 
personen u wilt komen eten.

Binnenkort in Olympus

de surinaamse 
keuken

« J’ignore ce que je ne sais pas ! » 

Parijs te ver weg en toch Frans spreken?

Bel 020 679 5290
of kijk op www.defranseles.nl

Ervaren docent geeft privé- en groepsles
bij u in de buurt. Interesse?

« J’ignore ce que je ne sais pas ! » 

Parijs te ver weg en toch Frans spreken?

Bel 020 679 5290
of kijk op www.defranseles.nl

Ervaren docent geeft privé- en groepsles
bij u in de buurt. Interesse?

« J’ignore ce que je ne sais pas ! » 

Parijs te ver weg en toch Frans spreken?

Bel 020 679 5290
of kijk op www.defranseles.nl

Ervaren docent geeft privé- en groepsles
bij u in de buurt. Interesse?

(advertentie)

vacature 
secretaris   bestuur 
Hoofdkwartier

AGENDA 
FEB - MRT 2015

- Maandag:        10.00 - 14.00 uur buurtinloop, koffie & thee 

 14.00 - 17.00 uur theemiddag 80+ 

- Dinsdag:      10.00 - 14.00 uur kaarten maken & buurtinloop 

    14.00 - 17.00 uur bingo 

- Woensdag:   10.00 - 14.00 uur buurtinloop, koffie & thee 

    14.00 - 17.00 uur knutsel- en klaverjasclub                     

- Donderdag:  10.00 - 14.00 uur buurtinloop, koffie & thee 

    12.00 - 14.00 uur lekker lunchen (€ 2,00) 

   14.00 - 17.00 uur tekenen & schilderen 

 18.00 - 20.00 uur taalcursus Nederlands 

- Vrijdag:       10.00 - 15.00 uur buurtinloop, koffie & thee  

    14.00 - 16.30 uur vioolstudio 

 16.30 - 19.00 uur kookclub (vanaf 27 februari) 

- Zaterdag:    10.00 - 16.00 uur buurtinloop, koffie & thee 

    12.00 - 16.00 uur versgebakken taart & koffie (€ 2,25) 

- Zondag:    10.00 - 11.00 uur Pilates 

Bestaat 1 jaar!

♥

Zaterdag 14 februari bestonden we 1 jaar. Het was een 
waardevolle en gezellige dag. In de ochtend deelden we twee 
bloemen uit aan buurtgenoten waarvan ze er Ž Ž n mochten 
houden en Ž Ž ntje mochten doorgeven aan iemand anders. In 
de middag was het gezellig dansen op live muziek van onze 
favoriete muzikant Dennis Isidora. Een geslaagde dag!
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Woonduur vervalt
Als u nu een sociale huurwoning zoekt, geldt 
uw woonduur of inschrijfduur als wachttijd. 
Per 1 juli 2015 verdwijnt de woonduur als u niet 
staat ingeschreven bij WoningNet. De tijd dat u 
al in uw woning woont, telt dan niet meer mee. 
Alleen de tijd dat u ingeschreven staat bij 
WoningNet telt dan nog mee. Hoe langer u 
staat ingeschreven, hoe eerder u in aanmer-
king komt voor een huurwoning.

Wat moet u doen om de woonduur te 
behouden?
Schrijf u in bij WoningNet voor 1 juli 2015. Alleen 
dan mag u uw opgebouwde woonduur nog 
vijftien jaar meenemen!
Staat u al ingeschreven bij WoningNet, dan 
hoeft u niets te doen. Uw woonduur wordt op 
1 juli 2015 automatisch omgezet naar inschrijf-
duur, tenzij uw inschrijfduur bij WoningNet 
langer is dan uw woonduur. Het is verstandig om 
te controleren of uw inschrijfgegevens kloppen.

U bent een oudere buurtbewoner of u bent een mantelzor-
ger van een oudere. U hebt uw zorg verder prima voor 
elkaar. Maar een beetje extra ondersteuning bij kleine 
klusjes zou af en toe heel erg welkom zijn. Dan is de tablet 
voor ouderen, “Uw Compaan” met de supergemakkelijke 
knop Effe Helpen, iets voor u! 

Meestal lukt het wel om uw eigen zaken te regelen. Maar 
soms is het handig als er even iemand komt helpen. Bij het 
verwisselen van die kapotte lamp, bij het verplaatsen van 
de koelkast zodat u achter de koelkast kan schoonmaken. 
Of bij het invullen van een formulier van de gemeente 
Amsterdam. Of de belasting. Of omdat u even iemand nodig 
heeft die u naar een afspraak kan brengen. 
U wilt of u kunt niet altijd een beroep doen op uw mantel-
zorger. 

De tablet “Uw Compaan” is dan iets voor u. En dankzij de 
knop “Effe Helpen” kunnen zowel u als uw mantelzorger de 
hulp inroepen van vrijwilligers voor allerlei soorten klusjes. 
Zodat u en uw mantelzorger tijd voor elkaar hebben.  

141414

De hulp die “Effe Helpen” biedt is in principe gratis of 
tegen onkostenvergoeding. Een team van vrijwilligers is 
meestal binnen een paar dagen beschikbaar om uw klusje 
voor u uit te voeren. 
Indien een klus niet zo lang kan wachten kunnen we in 
overleg met u een goedkoop alternatief voorstellen. Maar 
u of uw mantelzorger heeft altijd het laatste woord. 

In Huis van de Wijk Olympus is de  tablet “Uw Compaan” te 
bekijken en te proberen. Daar krijgt u dan ook meer uitleg 
over de tablet en de kosten. 

Overigens zijn steeds meer werkgevers doordrongen van 
de voordelen van het vergoeden van “Uw Compaan”. Het 
ontzorgt de mantelzorger en vermindert stress. 
De tablet is in het najaar van 2014 onderscheiden met de 
Zorg Innovatieprijs.

voor een demonstratie en uitleg: maak een afspraak met 
jelle Houtsma, 
Huis van de Wijk Olympus, Hygiëaplein 10.
Telefoon 020 679 6825  

Heeft u zich nog niet aangemeld bij Woning-
Net? Schrijf u dan in vóór 1 juli 2015. Uw 
woonduur wordt dan op 1 juli 2015 omgezet in 
inschrijfduur.

Het betreft een overgangsregeling. Na vijftien 
jaar stopt de overgangsregeling en telt alleen 
nog de inschrijfduur, vanaf de datum dat u 
zicht heeft ingeschreven bij WoningNet.

inschrijven bij Woningnet
U kunt zich op de website www.woningnet.nl 
inschrijven als woningzoekende. Het inschrijven 
kost eenmalig € 50 en daarna betaalt u elk jaar 
€ 10 verlengingskosten.

voor meer informatie kunt u terecht op het 
spreekuur van advocaat eva Boer op 
 donderdag van 10.00-12.00 in Huis van de 
Wijk Olympus, Hygiëaplein 10. 
 

Woonduur behouden? 
voor 1 juli 2015  inschrijven bij  Woningnet!

nieuw: effe Helpen

Herdenking 
apollolaan
De toespraak tijdens 
de dodenherdenking 
bij het oorlogsmonu-
ment op de Apollo-
laan wordt dit jaar 
gehouden door 
schrijver/journalist 
Max Pam.
de herdenking begint 
om 19.40 uur, op de 
hoek Beethoven-
straat/Apollolaan. 
Kees Jansen vertelt 
namens het Wijkop-
bouworgaan 
Zuid-West de gang 
van zaken. Er is ook 
een voordracht van 
eigen gedichten door 
leerlingen van de 1ste 
Montessorischool.

Tentoonstelling  
en Bevrijdingsmaaltijd
In Huis van de Wijk Olympus wordt op 3 mei om 
15.00 uur de tentoonstelling: Stadionbuurt 
Vroeger/Nu door Wim van Beek feestelijke 
geopend. Wim heeft een goed historisch 
geheugen en weet veel extra’s. Hij vertelt dan 
iets over de foto’s die in Olympus hangen.
We zoeken nog foto’s en verhalen van (oud)
Stadionbuurtbewoners. Helemaal leuk als het 
gaat over mensen die de bevrijding 70 jaar 
geleden hebben meegemaakt. 
Bevrijdingsmaaltijd
Daarnaast zijn er plannen om op 5 mei een 
bevrijdingsmaaltijd te organiseren in Olympus. 
Ook daar willen we de buurtbewoners bij 
betrekken.

Voor en met alle informatie kunt u bellen met 
Marietta De Zorzi, (programma-coördinator 
Olympus) via T 679 6825 of 06 8317 0915,  
mail m.dezorzi@soozamsterdam.nl

Herdenking  
amstelveenseweg
Net als voorgaande jaren organiseert het 4 mei 
comité van wijkcentrum Vondelpark-Concert-
gebouwbuurt de dodenherdenking op de 
Amstelveenseweg bij het gedenkteken aan het 
hek van het Vondelpark. Het comité hoopt dat 
u met velen, jong en oud, deze herdenking 
komt bijwonen.
Het programma zal bestaan uit toespraak, 
voordracht en muzikale omlijsting.
‘The Last Post’ door Hans Leeuw leidt de twee 
minuten stilte in. Na het gezamenlijk zingen 
van het Wilhelmus vindt de kranslegging 
plaats en kan een ieder bloemen leggen bij het 
gedenkteken.
de herdenking begint om 19.30 uur.

laatste dodenherdenking  
amstelveenseweg?

De dodenherdenking wordt georganiseerd 
door vrijwilligers van het 4 mei-comité.  
De huidige vrijwilligers stoppen na deze 
herdenking. Wij zoeken mensen die de 
herdenking volgend jaar willen helpen 
organiseren. De werkzaamheden: subsidie 
en vergunningen aanvragen, spreker zoeken, 
muziek regelen, programma maken en 
kopiëren en de presentatie. 
voelt u zich hierbij betrokken, neem dan 
contact op met sOOZ, 020-662 8237 of 
mail naar info@soozamsterdam.nl.

project ‘Oorlog in mijn Buurt’ zoekt:
ouderen die kunnen vertellen over de buurt in de Tweede Wereldoorlog

Educatief geschiedenisproject Oorlog 
in mijn Buurt laat kinderen uit heel 
Amsterdam ouderen interviewen over 
de Tweede Wereldoorlog in de stad. 
Kinderen uit groep 8 van de Elout-
school aan de Cornelis Krusemanstraat 
willen ouderen interviewen die 
herinneringen hebben aan de buurten 
in oorlogstijd.
Alle lokale verhalen worden opgete-
kend door journalisten en aangeboden 
en gebruikt in het basisschoolonder-
wijs van Amsterdam: aan de hand van 

de interviews leren de kinderen de 
geschiedenislessen van hun eigen 
buurt kennen en doorvertellen.
Heeft u herinneringen aan de buurt in 
oorlogstijd en wilt u uw verhaal 
doorgeven aan leerlingen die nu in die 
buurt wonen en naar school gaan?
Neem dan contact op met 
lies van Oekel, projectleider  
Oorlog in mijn Buurt - Zuid
Telefoon 06-4114 1230 
lies@oorloginmijnbuurt.nl
www.oorloginmijnbuurt.nl

Buurtbewoner Wim van Beek heeft een 
buurtarchief waarin hij allerlei dingen 
verzamelt over de Stadion- en Willems-
parkbuurt. Hij is op zoek naar foto’s, 
oude rekeningen, doopbewijzen, 
lidmaatschapskaarten, schoolrapporten, 
zaken die speelden rondom de Olympi-
sche Spelen in 1928 etc. etc. Periode 1910 
tot nu. Wim is te bereiken per e-mail: 
acob04@kpnmail.nl

Foto: Katrien Mulder



maandag Tijd COnTaCT TeleFOOn / e-mail
Koffie-inloop 9.00-12.00 020-6796825
Loket Zorg & Samenleven 9.00-12.00 Zorg & Samenleven 020-2524255

Dansgym 55+ voor de prettig gevulde mens 9.30-10.30 Francine van Dam 020-6796825

Breiclub 10.00-12.00 Netty 020-6796825

Yoga 55+ 10.45-11.45 Dawn Smits mbvo_amsterdam@hotmail.com

Bingo 12.30-15.00 Dieuweke Gieles 020-6205029

Portrettekenen 14.00-17.00 Len Castelyn 06-2911 8172

Vioolles voor alle leeftijden 15.00-17.00 Konstantin Soreskou 06-29917091 / konstantinsoreskou@hotmail.com

Yoga 19.00-20.00 Andrea Lima 020-6891425

Woonspreekuur 19.00-20.00 Wijksteunpunt Wonen Zuid 020-6645383

Scrabble 19.30-22.00 Carla Adelaar 06-38201410

dinsdag Tijd COnTaCT TeleFOOn / e-mail
Koffie-inloop 9.00-12.00 020-6796825

Lesbocode koffie-ochtend 10.00-12.00 Marjan Nieuwenhuis lesbocode@gmail.com www.lesbocode.nl

Computer-inloopspreekuur 10.00-12.00 Francois 020-6796825

Taal-atelier 12.00-14.00 Coosje Wilterdink 06-15378511

Computerles 14.00-16.00 Mavis Klaverweide 06-47060897 / mavisklaverweide@upcmail.nl

TaiChi 19.00-21.30 Ad Lakerveld 020-6734491

Pilatus 20.00-21.00 Ilaria ilaria.beretta@gmail.com

WOensdag Tijd COnTaCT TeleFOOn / e-mail
Koffie-inloop 9.00-12.00 020-6796825

Loket Zorg & Samenleven 9.00-12.00 Zorg en Samenleven 020-2524255

Spreekuur Vrijwilligerswerk VCA 10.00-12.00 Simone Knaapen 020-5301220 / zuid@vca.nu

Schrijfgroep 9.30-12.00 Hanneke Folgering schrijfgroepzuid@gmail.com

Politiespreekuur (in de even weken) 13.00-15.00 Ton Engelgeer/Mirjam Dobbe
Groenadvies 15.00-16.00 Rob Evers evers.r@chello.nl / op afspraak

De Ruiltafel (even weken) 14.00-16.00 Maria Moreno 06-19422699

Tapas-avond (even weken) 17.00-19.30 Maria Moreno 06-19422699

Wetenschap voor je plezier - huiswerkbegeleiding 19.30-22.00 Gerald Tros 020-6739632 / geraldtros@gmail.com

Spaanse les voor beginners 19.30-21.00 Isaac en Eva spaansolympus@gmail.com

dOndeRdag Tijd COnTaCT TeleFOOn / e-mail
Koffie-inloop 9.00-12.00 020-6796825

Financieel Café 9.00-12.00 PuurZuid 020-5706262
Spreekuur S. Capel/SDZ (in de even weken) 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 GGZ aanmelding meehelpen & eten: 020-7885922

Computerles 14.00-16.00 Mavis Klaverweide 06-47060897 / mavisklaverweide@upcmail.nl

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

vRijdag Tijd COnTaCT TeleFOOn / e-mail
Koffie-inloop 9.00-12.00 020-6796825

Loket Zorg & Samenleven 9.00-12.00 Zorg en samenleven 020-2524255

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

ZaTeRdag Tijd COnTaCT TeleFOOn/e-mail
Pilatus 10.30-11.30 Ilaria ilaria.beretta@gmail.com

Vrijdansen 20.00-23.00 Dinie Sinteur dinie_sinteur@hotmail.com

aCTiviTeiTenOveRZiCHT




