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Extra financieel café
Vanaf 2 juni is er elke dinsdag van 14.30-16.30 uur een
extra Financieel Café in Huis van de Wijk Olympus. Dit
spreekuur komt naast het bestaande Financieel Café op
donderdag 9-12 uur.
Bij het Financieel Café kunt u zonder afspraak binnenlopen. 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.

Huis van de Wijk Olympus
Hygiëaplein 10
1076 RT Amsterdam

(advertentie)

De Huis van de Wijkkrant Olympus is een uitgave van
Stichting SOOZ.
Oplage 15.000 exemplaren
4 e jaargang, nummer 11
juni 2015
Redactieadres
SOOZ
J.M. Coenenstraat 4
1071 WG Amsterdam
Telefoon: 020-662 8237
E-mail: info@soozamsterdam.nl
Website www.soozamsterdam.nl
Foto voorpagina: Stadionplein door Marion Algra.
Drukkerij: Rodi Rotatiedruk/Broek op Langedijk
Vormgeving: Larissa van Hornsveld,
www.going.nu
Aan deze krant werkten mee: Marietta De Zorzi,
David van Bezooijen, Jelle Houtsma, Friederike Sips,
Bart Nooij en Maarten Osieck.
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De zomer is begonnen ... op het moment dat ik dit
schrijf nog niet echt fanatiek, gezien de magere 15
graden die de thermometer aangeeft; maar we
houden goede moed. En mochten toch ineens de
mussen van het dak vallen: Olympus heeft een
heerlijke schaduwtuin waar u van harte welkom bent;
met verse koffie voor 1 euro en thee voor 0,50 cent. Of
een koel wit wijntje, dat kan natuurlijk ook.
Veel van de activiteiten in het Huis van de Wijk
stoppen tijdelijk of hebben een aangepast rooster. Op
de achterkant van deze krant vindt u onze ‘zomerregeling’.
Het goede nieuws is dat Olympus ook gedurende de
zomerperiode van 9.00 tot 17.00 uur gewoon
geopend is en wij zelfs extra ruimte voor activiteiten
voor u ter beschikking hebben.
Heeft u al kennis gemaakt met onze Buurtbuik?
Buurtbewoners kunnen komen mee-eten, maar ook
meehelpen. BuurtBuik is een beweging tegen
voedselverspilling. Twee keer per maand kan je er
een gratis maaltijd op komen halen, met de keuze om
deze mee te nemen of gezellig samen op te eten. Het
is een gezonde en gevarieerde maaltijd die ondernemers uit de buurt met ons delen. Interesse om mee te
eten? Mail naar julie@buurtbuik.nl,
bel 06-5263 6241, of kom langs bij Olympus.
Zie ook pagina 14 of www.buurtbuik.nl
Klaverjassen
Wilt u een kaartje komen leggen? Organisator Joop
van den Busken (06 -5361 7003) van Klaverjasclub
Olympus geeft door ( en voor mij is dit geheimtaal):

‘Kom klaverjas freaken, kosten 1 euro per week,
wekelijks een leuk prijsje. Er wordt beslist niet
met het mes op tafel gespeeld, gezelligheid is
troef. Wij spelen in competitieverband door tot 15
december 2015. Op dit moment groeit de belangstelling en hebben wij al 11 enthousiaste spelers
die op de dinsdag van 19.45 uur tot ongeveer
22.45 uur een kaartje leggen. Uiteraard zijn nog
meer leden van harte welkom!’
Computerlessen
Mavis Klaverweide, die de computercursus in
Olympus verzorgt stopt tot 1 september.
Maar op 11 en 13 augustus geeft ze gratis basis
oriëntatielessen over de pc en op 18 en 20 augustus
over werken met de Ipad en tablet.
Voor informatie en aanmelden:
mavisklaverweide@upcmail.nl.
Website
Waar wij, van het Huis van de Wijk, heel blij mee zijn
is onze nieuwe website. Hier vindt u onze maandelijkse nieuwsbrief, de weekagenda en alles wat we u
niet altijd direct kunnen meedelen omdat de Huis van
de Wijkkrant maar 3 tot 4 keer per jaar uitkomt. Tip:
sla hem op bij uw favorieten op uw pc of tablet!
www.huisvandewijkolympus.nl. Wilt u zelf interactief dingen aan ons kwijt: ook op Facebook zijn we
zeer actief.
Het hele team van Olympus wenst u een fijne
zomervakantie!
Marietta De Zorzi

Bel 020 679 5290
020
679 5290
of
op www.defranseles.nl
of kijk
kijkBel
www.defranseles.nl
of kijk op www.defranseles.nl
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Marathonbuurt dementievriendelijk
Eind mei werd bekend dat Alzheimer Nederland in samenwerking met
grote supermarkten trainingen aan het winkelpersoneel gaat geven in
het omgaan met mensen met dementie.
Sinds 2009 staat in het hart van de Marathonbuurt het Odensehuis, een
inloophuis voor mensen met dementie en hun naasten. Juist het
gegeven dat het Odensehuis midden in de wijk staat maakt het zowel
voor buurtbewoners als voor mensen met dementie en mantelzorgers
makkelijker om contacten te leggen en elkaar te helpen. Door iedereen
die zich bij het Odensehuis voegt ‘participant’ te noemen ontstaat er
een sfeer van begrip en respect. Vanaf het prille begin zetten vrijwilligers zich in om met partners in de wijk (zoals gemeente, welzijnsorganisaties en huisartsen) het dagelijks leven van mensen met dementie
gemakkelijk te maken.
Via inventieve campagnes en kunstzinnige projecten brengt het
Odensehuis dementie op een bijzondere en duurzame manier voor het
voetlicht. Begin vorig jaar werd een dementievriendelijke buurtkrant
gepresenteerd, een idee van een student van de Rietveld Academie, met
o.a. bijdragen van leerlingen van de Europa School. De advertenties

werden geworven bij winkeliers, door mensen
met dementie. Enkele jaren geleden werden er
kunstwerken geveild van mensen met dementie
in de Willem de Zwijgerkerk. In de OBA Olympisch Kwartier staat een Verhalenpaal waar u
kunt luisteren naar impressies uit het leven
van mensen met (beginnende) dementie.
Elke maand vind er een Alzheimercafé plaats
in het Odensehuis. Zie het artikel op deze
pagina.

Wilt u ook meedoen? U bent van harte
welkom in de Hygiëastraat 4.
Maandag van 13.00 tot 17.00 uur. Dinsdag
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur.
Telefoon 020-337 4244.
www.odensehuis.nl

Alzheimer Café
Oud-Zuid
Elke eerste dinsdag van de maand is er een Alzheimer Café in het
Odensehuis. Het café is een bron van informatie waar ook ruimte is voor
uw eigen verhaal.

Rommelmarkt
Ook in het najaar kunt u weer de maandelijkse
rommelmarkt in Olympus bezoeken. De
eerstvolgende rommelmarkt is zondag 27
september van 12.00 tot 15.00 uur. Adres:
Hygiëaplein 10. De toegang is gratis voor
bezoekers. Op zondag kunt u gratis parkeren.
Informatie voor mensen die een tafel willen
huren bij Huis van de Wijk Olympus, telefoon
020 679 6825. Alleen verkoop van tweedehands spullen of zelfgemaakte spullen; de
eigen spullen moet u na afloop ook weer
afvoeren. Geen handelaren en geen verkoop
van dranken en/of etenswaren.
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7 juli ‘Opnieuw geleerd, oud gedaan’
‘Opnieuw geleerd, oud gedaan’ gaat over het lerend vermogen van
mensen met dementie. Bij dementie is het geheugen in ernstige mate
aangetast. Hoe kun je toch nog gebruik maken van het deel van het
geheugen dat nog wel werkt? En kun je mensen met dementie dingen
opnieuw aanleren? Wat is er mogelijk en onmogelijk?
Gastspreker: Dr. Frans Hoogeveen, lector psychogeriatrie aan de Haagse
Hogeschool, auteur van het boek ‘Opnieuw geleerd, oud gedaan’.
Informatie
Locatie Alzheimer Café: Odensehuis,
Hygiëastraat 4 (tussen Olympiaplein 58 en 60).
U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom, het programma start om 19.30
uur.
Meer informatie bij PuurZuid
Richard Driessen
tel. 020 570 6291

BUUV is er
voor iedereen
Eerst werkte Simone Knaapen bij de
Vrijwilligers Centrale Amsterdam.
Nu is zij coördinator van BUUV, de
buurtmarktplaats van Amsterdam
Zuid.
Wat is BUUV?
Simone Knaapen: ‘BUUV kun je zien als een
prikbord waar bewoners uit stadsdeel Zuid
allerlei vraag & aanbod kunnen plaatsen. Niet
om spullen te verkopen, maar voor klusjes,
diensten en ontmoeting, zónder geld. BUUV is
een prikbord op internet, maar er staan ook
échte prikborden, bijvoorbeeld in het Huis van
de Wijk Olympus.’
Wat voor vragen worden er gesteld?
‘De meeste vraag, en gelukkig ook het meeste
aanbod, is voor kleine klusjes in en om het huis.
Ook ‘gezelschap’ is populair. BUUV is een mooie
manier om nieuwe mensen in de buurt te
ontmoeten. Bijvoorbeeld, een alleenstaande
moeder die contact legt met een andere
alleenstaande moeder. Of mensen die op zoek
zijn naar gelijkgestemden voor bijvoorbeeld
museumbezoek of om samen muziek te maken.
We zien dat zestig procent van alle matches
succesvol is, want niet altijd is er een klik.’
Voor wie is BUUV?
‘BUUV is voor iedereen. Iedereen kan namelijk
weleens extra helpende handen van iemand
uit de buurt gebruiken. En aanbieden natuurlijk. BUUV is vooral voor mensen die denken ‘ik
zou best eens iets voor iemand in mijn buurt
willen doen, maar niet op vaste basis, en ik wil
zelf kunnen beslissen wie en wanneer ik help’.
Ook blijkt dat de meeste mensen eenmalig een
keer een vraag hebben. Zij hebben geen
structurele, wekelijkse hulp nodig.
Bijna de helft van de 500 deelnemers, wij
noemen ze ‘BUUV-en’, zijn tussen de 35 en 65
jaar oud. Meer vrouwen, dan mannen (resp.
70% en 30%).’
Kun je ook aan BUUV meedoen als je niet
met de computer kunt omgaan?
‘Jazeker! Een team van acht enthousiaste en

betrokken Bureau BUUV-en zit dagelijks aan de telefoon om mensen
met een hulpvraag te matchen. Onze Bureau BUUV-en nemen het
digitale werk voor hun rekening. Dat doen zij voor ongeveer een kwart
van alle deelnemers.’

Het lijkt me spannend, om via internet nieuwe contacten te
leggen.
‘Dat is het ook! Dat geldt voor iedereen die meedoet, of je nu jong of oud
bent, hulp vraagt of aanbiedt. Maar in de praktijk blijkt dat het vooral
heel verrassend leuk is om op deze manier mensen te ontmoeten die
graag iets voor iemand anders willen betekenen.
Belangrijk om te zeggen: van niemand staan er zomaar contactgegevens op internet. Je hoeft zelfs niet eens je naam te noemen. Er staat
dus nooit zomaar iemand voor je deur. Er is altijd eerst telefonisch
contact. Ook zeggen wij: ’spreek eerst buitenshuis af, als je het spannend vindt of zorg dat er een bekende bij is’. Mensen weten dan heel
goed zelf, of ze wel of niet met iemand in zee willen gaan. Gelukkig is
dat meestal wel zo en ontstaan er hele mooie matches.’

Ook een vraag of aanbod voor iemand uit de buurt?
Plaats ‘m op BUUV! www.amsterdamzuid.buuv.nu
of bel BUUV op 020 462 8488.
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Zuidmoes, de Kringlooptuin
op de Zuid-as
Zuidmoes is een groep buurtbewoners die
samen moestuinieren op de Zuidas, vlakbij het
VU-Ziekenhuis, Gustav Mahlerlaan 3005.

In de groene oase van de Boeletuin is een
speciale plek ingeruimd voor onze kringlooptuin. Op een kringlooptuin werk je zoveel
mogelijk samen met de natuur, nergens
ontstaat afval, alles wat van de tuin komt kan
opnieuw gebruikt worden. Het oogstseizoen
wordt zo lang mogelijk gerekt en is zo gevarieerd mogelijk. Naast de bekende groenten als
sla en courgette verbouwen we ook fruit,
eetbare bloemen, vergeten groenten en vaste
planten.
Wij hebben plek voor vrijwilligers van wie het
hart sneller gaat kloppen bij het idee je eigen
biologische voedsel te kunnen verbouwen. Omdat we samen aan de tuin werken is moestuinervaring absoluut niet noodzakelijk. Het
enige wat je nodig hebt is enthousiasme om
samen te moestuinieren. We zijn elke woensdag en vrijdagmiddag op de tuin van
13.00 – 16.30 uur. Kom langs, eet en doe mee!
We moestuinieren liever dan facebooken, maar
je kan een kijkje nemen op
https://www.facebook.com/pages/Zuidmoes/1562340764026567

Samenwonen met mijn meerderjarig kind
Groepsbijeenkomst voor
ouders en inwonende meerderjarige kinderen
Wat verandert er als een kind 18 wordt
of weer thuis komt wonen? Wat zijn de
gevolgen van de Participatiewet?
En wie heeft welke verantwoordelijkheid? Welke afspraken maak je met
elkaar? Hoe ga je met elkaar in gesprek?
6

De bijeenkomst wordt geleid door
sociaal juridisch werker Astrid Jansen
en sociaal werker Frederieke Klaassen.
U ontvangt informatie, kunt vragen
stellen en ervaringen uitwisselen.
Aanmelden mag, gewoon binnenlopen
ook.

Eerst volgende data:
vrijdag 14 augustus en vrijdag 25
september 2015 van 9.30 tot 11.30 uur

Huis van de Wijk Olympus,
Hygiëaplein 10, 1076 RM Amsterdam

Meer informatie en aanmelden:
fklaassen@puurzuid.nl,
020-570 6352

Het HoofdKwartier kunt u vinden aan de Hoofddorpweg 25. Telefoon: 020-617 0193
7

Meehelpen aan
1 MILJOEN goede daden
Op zaterdag 25 juli 2015 start er een heel
bijzonder Nederlands project in Huis van de
wijk Olympus georganiseerd door 1Miljoen
Goede Daden (1MGD).

Het project
1MGD wil in één jaar, met behulp van 50.000
armbandjes, mensen inspireren tot het doen
van 1.000.000 goede daden.
Dat werkt zo: wanneer je van iemand het
1MGD-armbandje krijgt, is het de bedoeling dat
je binnen tien dagen een goede daad doet. Is je
goede daad voltooid, dan geef je het armbandje aan iemand in jouw omgeving die op zijn/
haar beurt een goede daad doet. Wanneer al

deze armbandjes twintig keer doorgegeven
worden binnen een jaar dan zijn er 1 miljoen
goede daden gedaan!

Samen armbandjes maken
Lijkt het je leuk om, als een van de eersten, deel
te nemen aan dit project? Kom dan op zaterdag
25 juli om 13.30 uur naar Huis van de Wijk
Olympus, Hygiëaplein 10.
Tijdens een gezellige middag, waarbij wij zorgen
voor lekkere hapjes en drankjes, zetten wij de
armbandjes in elkaar. Iedereen die ons helpt,
mag zelf een armband mee naar huis nemen.
Kijk ook op www.1mgd.nl

Heien, de hartslag van de stad
Tak-ke-tak-ke-tak. Met de kalme regelmaat van een hartslag sloeg de
heimachine palen in de zompige ondergrond van ‘t Stadionplein.
Tak-ke-tak-ke-tak.
De ochtend begon om 7 uur als een snoozende, zich repeterende
wekker. De stad ontwaakte en het ritmische gestamp van de heipaal
sijpelde de stille straten van het Olympische Kwartier, naast het
Olympisch Stadion, binnen.

een strakke jaren vijftig moderniteit. Het
Hiltonhotel, aan het andere uiteinde van de
Minervalaan, vormde in 1962 het moderne,
afwijkende, sluitstuk in haar bakstenen
omgeving. En nog steeds zijn de Zuidas en het
huidige station WTC Zuid in ontwikkeling. Net
als nu het Stadionplein.
‘Het kost ongeveer een half uur om één heipaal
in de grond te krijgen’, aldus de bouwopzichter
op het Stadionplein, een stevige man met
oranje helm op en roodgestreept werkjack aan.
‘We halen zo’n 20 palen op een dag.’
Hij stond temidden van de grijze bagger in de
bouwput en probeerde wat telefoontjes te
plegen. Het leek rondom hem wel een Grieks
antieke opgraving, met resten van Dorische
zuilen. Uit de grond staken heipalen omhoog,
in een ovalen kring aangelegd. Het worden de
fundamenten van de ondergrondse garage en
nieuwbouwappartementen die er komen met
middenstand, een hotel en culinair centrum.
‘Het is allemaal klei hier. Er lag hier in de jaren
twintig voornamelijk bouwland van twee
boerderijtjes. Nee, haha, schatten hebben we
niet gevonden. Wel asbest van de bouw van

het Olympisch Stadion’. Amsterdam die mooie stad, is gebouwd op palen,
luidt het liedje.
Hippe culinaire ‘hotspots’ verrezen de afgelopen maanden als pop-uprestaurants tijdelijk in de witte Citroëngebouwen langs het plein. Zij
zorgden - tezamen met de Hedendaagse Kunstbeurs die eind mei in de
witte garage trok - voor reuring, ophef en soms afkeuring. De buurt werd
als ‘knettersaai’ betiteld, vanuit het standpunt van Dertigers. Terwijl er
op elke straathoek een rijke historie van 100 jaar voor het oprapen ligt.
Als je er oog voor hebt.
Lees meer ophttps://marionalgra.wordpress.com/

Tekst en foto’s: Marion Algra

je deze breuk in architectuur zien.
De chique laagbouwwijk aan de overkant van
de Stadionkade, de Prinses Irenebuurt, is van

Ik vond het een rustgevend geluid, merkte ik. Ik hoorde het als de
hartslag van de stad en het klonk me wonderlijk vertrouwd in de oren. Het
deed me aan mijn jeugd denken, toen de Stadionbuurt nog Nieuw-Zuid
heette en nog niet ‘afgebouwd’ was. Ik besefte dat ik de eerste 15 jaar
van mijn leven opgegroeid ben met dit stampende heigeluid in de verte.
Het Zandland aan de Stadionkade had nog braak gelegen, met de
ringdijk (de latere ringweg A10) als afgrenzing met Buitenveldert. De
Gerrit Rietveld academie (1967) en Station WTC-Zuid (1978), het Hiltonhotel (1962) ... het moest allemaal nog uit de grond gestampt worden.
Letterlijk.
De oorlog - en de crisis in de jaren dertig - hadden een enorme break
gegeven in de bouwwerkzaamheden van Plan Zuid van architect Berlage.
Al rond 1900 was er een groot treinstation ingepland aan de zuidkant van
de stad. Het zgn. Zuiderstation. De Minervalaan had eigenlijk als een
grote winkelboulevard daar naartoe moeten lopen. Als je goed kijkt, kun
8
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Werkochtenden vrijwilligerswerk 2015
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Bovenstaande kalender is gemaakt door Hans Homburg. Neem zeker eens een kijkje op zijn
website www.inhetvondelpark.nl met onder meer prachtige foto’s van het Vondelpark!
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Melita Bacic
aanwezig op dinsdag tot en met vrijdag
e-mail: m.bacic@vca.nu
telefoon: 020-5301 220
Rachida el Alami
Aanwezig op
maandag, woensdag en donderdag
e-mail: r.elalami@vca.nu
telefoon: 020-5301 220 / 06-8143 10 44
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Graag wil ik me aan u voorstellen: mijn naam is
Rachida el Alami. Samen met mijn collega
Melita Bacic werk ik voor de Vrijwilligers
centrale (VCA) in Zuid. Melita werkt hier al
enige tijd, dus misschien kent u haar al.
Zelf ben ik twee maanden geleden van start
gegaan bij de Vrijwilligerscentrale.

Wilt u weten wat voor vrijwilligerswerk u
kunt doen in Zuid?
U kunt een kijkje nemen op onze website
www.vca.nu/zuid , maar uiteraard ook een
persoonlijke afspraak maken. Hiervoor kunt u
contact opnemen met:
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Nieuw gezicht
Vrijwilligerscentrale in Zuid

Een kleine greep uit onze vacatures
Huisbezoeker voor 75-plussers.
Vacaturenummer: VAC16042
Alle bewoners van 75 jaar en ouder in Amsterdam
Zuid worden, als ze dat willen, jaarlijks bezocht door
een vrijwilliger. Als vrijwilliger informeert u onder
andere de bewoner over voorzieningen,activiteiten
in de buurt en helpt u desgewenst om het sociale
netwerk te helpen uitbreiden en/of activeren.
Nieuwsgierige jongeren zonder werk.
Vacaturenummer: VAC16107
Wil jij ervaring opdoen voor je CV? Een ander helpen
en er zelf ook rijker van worden? Ontdekken wat je
wil en wat jouw talent is? Ben je tussen de 18 en 27
jaar? Kortom: HEB JIJ DE TOEKOMST?! Doe dan mee
met het project van VCA: Jongeren Arbeidsproef.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
- je bent tussen de 18 en 27 jaar
- je hebt geen werk of studie
- je bent nieuwsgierig
- je wilt je minimaal vier maanden vier uur per week
inzetten.
Gastheren/gastvrouwen Het Amstelhuis.
Vacaturenummer: VAC15878
Sociëteit Het Amstelhuis is op zoek naar vrijwilligers
voor de brasserie en coffeecorner die ouderen een
warm hart toedragen.
En die naast het creëren van een gezellige sfeer de
gasten wanneer nodig kunnen bedienen van een
natje en droogje en gesprek.
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Letselschade
Letselschade kan ontstaan door bijvoorbeeld
een verkeersongeval, een ongeval op het werk
of een medische fout. Ook kan letsel veroorzaakt worden door een dier, door gebrekkige
zaken of tijdens het sporten. U kunt spreken
van letselschade als u door iemand anders
schuld letsel, een blessure of verwonding hebt
opgelopen en hier last van heeft. Letselschade
kan tijdelijk of blijvend zijn.
Het is belangrijk om gegevens over het ongeval
te verzamelen, zoals de plaats, tijdstip, datum,
kenteken van het voertuig en getuigenverklaringen. Verzamel ook direct informatie over de
getuigen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Het is belangrijk om na de gebeurtenis of
ongeval gelijk contact op te nemen met uw
huisarts of een specialist. Ook als het letsel
mee lijkt te vallen, is het van belang om langs
uw huisarts te gaan. Zo ontstaat er later geen
discussie over of uw klachten wel of niet door
het ongeval zijn veroorzaakt.

Drie nieuwe websites
De schade die u heeft opgelopen door het letsel, kunt u verhalen op de
aansprakelijke partij. Dit kan bijvoorbeeld zijn de werkgever, de bestuurder van de auto, de eigenaar van het dier. Veel schade komt voor
vergoeding in aanmerking. Het kan gaan om materiële en immateriële
schadevergoeding. Denk aan kosten voor het ziekenhuis, verlies van
loon, studiekosten en kosten voor het inschakelen van huishoudelijke
hulp. U heeft ook recht op smartengeld. Alle kosten worden meegenomen in de schadevergoeding. Als u een advocaat inschakelt, komen ook
die kosten voor vergoeding in aanmerking of de Raad voor Rechtsbijstand verstrekt een toevoeging.

www.hoofdkwartier25.nl
hier kunt u lezen over de activiteiten in
HoofdKwartier, de huiskamer en ontmoetingsplek in de Hoofddorppleinbuurt. Inclusief een
overzicht van de buurtdiensten.

Vragen? U kunt terecht op het spreekuur voor

een gratis eerste gesprek of bellen voor een
afspraak (ook als u een rechtsbijstandverzekering heeft!).

Eva Boer, advocaat
Telefoon: 020-6185330
E-mail: mr.boer@wormhoudtbergadvocaten.nl
Spreekuur: donderdag van 10.00-12.00 in Huis
van de Wijk Olympus

www.huisvandewijkolympus.nl
met een overzicht van de activiteiten, informatie en nieuws van Huis van de Wijk Olympus.
Inclusief een overzicht van de buurtdiensten.

Wist u
… dat Huis van de Wijk Olympus aan het
Hygiëaplein ook te huur is als vergaderruimte?
Tegen een zeer betaalbare prijs?
Voor bijvoorbeeld VVE’s of bedrijven uit de
buurt; eenmalig of structureel?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Huis van de Wijk Olympus en vragen naar
de beheerder, Piers van Vuure. Dit kan per mail:
p.vanvuure@soozamsterdam.nl of
telefonisch: 020 679 6825.

www.nmtzuid.nl
alles over natuur en milieu in Amsterdam Zuid
met een agenda, nieuwsberichten en zoeken
met thema’s.

(advertentie)

PC-Hulp François

PC onderhoud (oa senioren, ZZP’ers)
020-6156292
Om te bewaren!

www.francois.nu
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Sociaal
loket
Deze zomer gaat het Sociaal
Loket (voorheen Loket Zorg en
Samenleven) minder vaak open.
Tussen 14 juli en 14 augustus
vervalt het spreekuur op de
woensdag in O
 lympus.
Het Sociaal Loket helpt u op weg,
bijvoorbeeld als u:
 Vragen heeft op het gebied van zorg en
welzijn.
 Aangepast vervoer of aanpassingen in
de woning nodig heeft.
 Voor een ziek familielid zorgt en hierdoor
zelf overbelast dreigt te raken.
 In de war raakt van documenten die u
niet begrijpt.
 Ziet of vermoedt dat iemand in uw
omgeving vereenzaamt of zich
verwaarloost.
 Vrijwilligerswerk wilt doen.
Wat biedt het Sociaal Loket?
Het loket biedt informatie en advies maar
kan u ook kortdurend ondersteunen
bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft bij:
 de aanvraag van een voorziening,
 het invullen van een formulier over zorg
en welzijn.
Doorverwijzen
Als meer nodig is, verwijst het loket u door,
bijvoorbeeld naar:
 het maatschappelijk werk, de sociaal
raadslieden, het ouderenwerk of de
schuldhulpverlening.
 de mantelzorgmakelaar.
 de vrijwilligerscentrale.

Tentoonstelling
Tafels Vol Troost
In de vorige wijkkrant berichtten we al over de
Tafels Vol Troost, een kunstproject waarin
troost en inspiratie centraal staan als bron van
ontmoeting, kunst en cultuur. Geïnitieerd en
georganiseerd door het centrum van Heliomare voor mensen met niet-aangeboren
hersenletsel in de Baarsstraat en Stichting
Jura in samenwerking met buurtorganisaties
en scholen.
Het goed geoutilleerde centrum van Heliomare
staat midden in een levendige Amsterdamse
woonwijk. Locatiemanager Pamela Joor
droomt er al jaren van dat hun centrum een
ontmoetingsplek kan zijn voor de gehele buurt
waar buurtbewoners en cliënten gezamenlijk
sporten, workshops volgen en daarna een
broodje of maaltijd kunnen eten. Het contrast
tussen de vaak ‘kleine’ wereld van de cliënten
van Heliomare en de ‘gewone’ wereld van de
buurt er omheen is echter soms groot.
Met Tafels Vol Troost is een belangrijke stap
gezet om deze werelden dichter bij elkaar te
brengen. De afgelopen maanden hebben er tal
van kunstworkshops, ontmoetingen en
activiteiten in de buurt plaatsgevonden. Meer
dan driehonderd deelnemers van diverse
leeftijden en achtergrond hebben hun
verhalen over troost en inspiratie uitgewisseld
en vormgegeven in een kunstdiscipline. Er zijn
moestuinlessen geweest, er is gedanst door
jong en oud bij de Troostdisco, er zijn ‘bakkies
vol met troost’ verspreid over de buurt en

goede tafelgesprekken gevoerd.
Buurtbewoners en cliënten van Heliomare
hebben op verschillende wijze samengewerkt,
nader kennis gemaakt met ieders leef- en
belevingswereld en ervaren dat de verschillen
minder groot en onoverkomelijk zijn dan
gedacht. Inmiddels zijn er al nieuwe plannen in
de maak om de samenwerking met de buurt
voort te zetten. De tentoonstelling in OBA
Olympisch Kwartier laat het boeiende werkproces en het gevarieerde eindresultaat van
het project zien.

Tafeltje
Voor het project is een tafeltje ontworpen dat
is gemaakt door Veel in Hout, houtwerkplaats
van Heliomare in Heemskerk. Dit tafeltje, of
omgekeerd een ‘bakkie troost’ is icoon van het
project en dient onder andere als bouwsteen
voor de tentoonstelling. Ook te koop voor

 18,50 (40x40cm) of € 7,50 klein (20x20cm)
€
bij Heliomare Baarsstraat 15 of via
info@tafelsvoltroost.org.

Tentoonstelling
De tentoonstelling is te
zien tot en met 26
augustus 2015 in
Openbare Bibliotheek
Olympisch Kwartier
Laan der Hesperiden 18,
AMSTERDAM
www.Tafelsvoltroost.org
info@tafelsvoltroost.org
088 - 920 8800. Heliomare, Baarsstraat 15,
Amsterdam

Het loket kent het aanbod in uw buurt en
wijst u de weg.
Heeft u verder nog vragen? Het Sociaal
Loket is van maandag t/m vrijdag van 9.00
- 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer
020 252 4255. U kunt ook een e-mail
sturen naar loketzorgensamenleven@
zuid.amsterdam.nl.
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activiteitenoverzicht
Maandag

Tijd

Contact

Telefoon / E-mail

9.00-12.00

Zorg & Samenleven

020-2524255

Dansgym 55+ voor de prettig gevulde mens

9.30-10.30

Francine van Dam

020-6796825. Zomersluiting 6 juli t/m 17 aug.

Breiclub

10.00-12.00

Netty

Yoga 55+

10.45-11.45

Dawn Smits

020-6796825
mbvo_amsterdam@hotmail.com.
Zomersluiting 6 juli t/m 17 aug.

Bingo
Portrettekenen

12.30-15.00
14.00-17.00

Dieuweke Gieles
Len Castelyn

Vioolles voor alle leeftijden
Yoga

15.00-17.00

Konstantin Soreskou

19.00-20.00 Andrea Lima

Woonspreekuur

19.00-20.00 Wijksteunpunt Wonen Zuid

Scrabble

19.30-22.00 Carla Adelaar

Koffie-inloop

9.00-12.00

Sociaal Loket

Dinsdag

Tijd

020-6796825

Contact

020-6205029
06-2911 8172
06-29917091 / konstantinsoreskou@hotmail.com
020-6891425. Zomersluiting 6 juli t/m 31 aug.
020-6645383 / zuid@wswonen.nl.
Zomersluiting 20 juli t/m 10 aug.
06-38201410
Telefoon / E-mail

Koffie-inloop

9.00-12.00

Lesbocode koffie-ochtend

10.00-12.00

Marjan Nieuwenhuis

020-6796825
lesbocode@gmail.com www.lesbocode.nl

Computer-inloopspreekuur

10.00-12.00

Francois

020-6796825

Marokkaanse lunch

12.00-13.00

Huis van de Wijk Olympus

aanmelden: 020-6796825. Start weer op 18 juli.

Taal-atelier

12.00-14.00

Coosje Wilterdink

Computerles

14.00-16.00

Mavis Klaverweide
PuurZuid

06-15378511
06-47060897 / mavisklaverweide@upcmail.nl.
Start weer op 1 september.
020-5706262

Financieel Café

14.30-16.30

TaiChi voor beginners

19.00-20.00 Ad Lakerveld

020-6734491. Zomersluiting 7 juli t/m 1 sept.

Klaverjassen

19.45-22.45 Joop van den Busken

06-53617003

TaiChi voor gevorderden

20.15-21.30

Woensdag
Koffie-inloop
Sociaal Loket

Ad Lakerveld

020-6734491. Zomersluiting 7 juli t/m 1 sept.

Contact

Telefoon / E-mail

9.00-12.00
9.00-12.00

Zorg en Samenleven

020-6796825
020-2524255. Zomersluiting van 14 juli t/m 14 aug.

Tijd

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

Politiespreekuur (in de even weken)

13.00-15.00

Ton Engelgeer/Mirjam Dobbe

Groenadvies

15.00-16.00

Rob Evers

Wetenschap voor je plezier - huiswerkbegeleiding 19.30-22.00 Gerald Tros
Donderdag

Tijd

Koffie-inloop

9.00-12.00

Financieel Café

9.00-12.00

Spreekuur S. Capel/SDZ (in de even weken)

9.00-10.00

evers.r@chello.nl / op afspraak
020-6739632 / geraldtros@gmail.com.
Zomersluiting 1 juli t/m 26 aug.

Contact

Telefoon / E-mail

PuurZuid

020-5706262
020-6796825 / www.zuid.amsterdam.nl.
Zomersluiting 9 juli t/m 20 aug.
020-6185330

020-6796825

Advocatenspreekuur

10.00-12.00

Eva Boer

De Gezonde Hap

10.30-13.00

Actenz

Computerles

14.00-16.00

Mavis Klaverweide

Roekie's Kitchen - Surinaamse maaltijd

18.00-19.30

aanmelden: 020-6796825. Start weer op 16 juli.

Qigong

19.00-20.00 Mijanou Latul

06-24652735 / mijanou@latul.nl.
Zomersluiting 9 juli t/m 16 aug.

Vrijdag

Tijd

aanmelding meehelpen & eten: 020-7885922
06-47060897 / mavisklaverweide@upcmail.nl.
Start op 3 sept.

Contact

Telefoon / E-mail

9.00-12.00

Zorg en samenleven

Qigong

9.30-10.30

Mijanou Latul

Zij in Zuid - programma voor vrouwen

13.00-17.00

Marie-Claire Fakkel

020-2524255
06-24652735 / mijanou@latul.nl.
Zomersluiting 9 juli t/m 16 aug.
ZijInZuid@outlook.com

Contact

Telefoon/E-mail

Koffie-inloop

9.00-12.00

Sociaal Loket

Zaterdag
Pilates
Vrijdansen

Tijd

020-6796825

10.30-11.30 Ilaria
20.00-23.00 Dinie Sinteur

ilaria.beretta@gmail.com. Zomersluiting 1 aug t/m 29 aug.
dinie_sinteur@hotmail.com. Zomersluiting 4 juli t/m 28 aug.

