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Olieverfportretten van Gerard Paradies hangen 
tot 16 oktober in Olympus.



 Liggen bij de supermarkten de pepernoten al 
sinds augustus in de schappen - wat ieder jaar 
weer op een hoop weerstand stuit, hoor ik zo om 
me heen – wij van-het-Huis van de Wijk zijn achter 
de schermen zelfs al wat verder. Samen met 
Jumbo en de MOgroep (dat is, zeg maar de 
branchevereniging voor Welzijn en Maatschappe-
lijke Dienstverlening) én de jonge honden van 
Licht Oud Zuid ( een groep jonge professionals uit 
de buurt) zijn we al bezig met het organiseren van 
een kerstdiner en een flink aantal kerstvoedsel-
pakketten voor gezinnen die het nodig hebben. 
Hou de aankondigingen in de gaten.

Maar mensen die al eerder een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken zijn iedere zaterdag meer dan 
welkom om aan te schuiven bij de gratis maaltijd 
die Buurtbuik serveert tussen 13.00 en 15.00 uur. 
Zonder aanmelding en zonder portemonnee, wel 
mét gezelligheid. Buurtbuik heeft inmiddels uit de 
opbrengst van een samen met het Oranjefonds 
gehouden collecte een grote nieuwe koelkast 
ontvangen: dus nog meer voedselopslagcapaci-
teit. Chapeau! (www.buurtbuik.nl)

Meer leuk nieuws: op vrijdag 2 oktober verwelko-
men we het Olympus Regenboog Buurtrestaurant. 
Zij serveren wekelijks een drie-gangenmaaltijd 
voor € 5. Verderop in deze krant vindt u alle 
informatie.

Hadden we tot aan de zomer iedere dinsdag een 
Marokkaanse lunch voor de buurt, onze mediter-
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 uit het Huis van de Wijk OlymPus 

Heeft u vragen over geldzaken of wil u orde scheppen 
in uw financiële situatie? 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. 
 
Het Financieel Café is open:

  dinsdag van 14.30-16.30 uur (inloop tot 16.00 uur)
  donderdag van 9.00-12.00 uur (inloop tot 11.30 uur)

adres: Huis van de Wijk Olympus, Hygiëaplein 10
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Het Financieel café

raan kokende dames gaan zich vanaf nu toeleg-
gen op een Internationaal Ontbijt! Leuk, want dat 
hadden we nog niet in Olympus. U kunt dinsdag 
tussen 9.30 en 11.00 uur aanschuiven aan tafel. 
Eigen bijdrage is € 1,50 maar het wordt bijzonder 
gewaardeerd als u ook zelf een klein hapje (om 
aan elkaar te laten proeven) meeneemt. Probeer 
het eens!

Op donderdagavond staat Roeki hier weer te 
zwaaien met haar wok en pollepels, afhalen kan 
ook.

O ja: voor de echte vroege vogels is dagelijks 
tussen 9.00 en 10.00 uur de koffie en thee gratis in 
Olympus.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwik-
kelingen: onze website of facebookpagina zijn 
altijd actueel. Of schrijf u in voor de maandelijkse 
digitale Nieuwsbrief. Daar kunt u bijvoorbeeld 
meer lezen over de regelmatig wisselende 
tentoonstellingen: tot en met 16 oktober hangen er 
beneden de prachtige olieverfportretten van een 
lid van de maandagse tekengroep: Gerard Paradies 
(als u op maandag eens model wilt komen zitten? 
Dat kan!) en twee weken later organiseert 
Marianne Ziekemeyer een bijzondere tentoonstel-
ling van galerie Oma op Zolder; werken die haar 
moeder op latere leeftijd heeft gemaakt. Een 
bijzondere nalatenschap met een verhaal, 
allemaal te volgen op: 
www.huisvandewijkolympus.nl
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Op 1 februari 2016 start het Vondelpark 
Informatie Punt (VIP). 

Het VIP wordt dé plek voor informatie over 
activiteiten, georganiseerd door diverse 
ondernemers in en rond het Vondelpark. 
Variërend van concerten, rondleidingen, 
lezingen, cursussen, horecagelegenheden, 
sportevenementen en (medebeheer) groen-
projecten zoals de Koeienweide en het 
Rosarium. Bezoekers kunnen er terecht voor 
folders, inschrijven voor een activiteit of leuke 
(cadeau-)artikelen kopen die ten goede komen 
aan het park. 

Er komt een  mobiele infobalie te staan in 
VondelCS (Vondelpark 3). Met mooi weer staat 
deze buiten voor het paviljoen.

Er wordt nog gezocht naar enthousiaste 
vrijwilligers die willen helpen het informatie-

Dit jaar organiseren wij op maandag 9 november 
voor de vijfde maal het duurzaam streekdiner 
in het Hiltonhotel. Onder het motto ‘Duurzaam-
heid, bijdragen aan ambities’ gaan wij met 
behulp van enthousiaste vrijwilligers een 
driegangendiner serveren, waarbij uitsluitend 
gebruik wordt gemaakt van duurzame 
producten afkomstig uit de omgeving van 
Amsterdam.

Met dit diner willen wij vooral wijzen op het 
feit dat ons voedsel vaak duizenden kilometers 
aflegt voordat het op ons bord ligt. Dit bete-
kent onnodig veel transportkilometers en dus 
veel schadelijke CO2-uitstoot. Wij consumen-
ten kunnen en moeten hier iets aan doen! Zo 
zijn er gelukkig steeds meer mogelijkheden om 
producten uit de eigen streek te kopen, 
kunnen wij beter seizoensproducten consu-
meren of wat we ook steeds vaker zien… 

mensen gaan hun eigen groenten verbouwen. 
Kortom, duurzaam consumeren is dichterbij en 
makkelijker dan je denkt.

Naast de verschillende aspecten van duur-
zaam voedsel, zal er deze avond ook aandacht 
worden besteed aan thema’s als vergroening 
van de eigen woonomgeving en duurzame 
energie. Er zijn verschillende sprekers die iets 
vertellen over deze onderwerpen. Het diner is 
daarmee niet alleen een ontspannen samen-
zijn met goed en duurzaam eten in een mooi 
hotel, het is ook een bijeenkomst met diverse 
geëngageerde sprekers, bewoners, onder-
nemers, politici en andere gasten.

Wil je ook deelnemen aan dit duurzame diner? 
Laat weten wat je motivatie is en wat jij zelf al 
onderneemt of wat je van plan bent te doen op 
het gebied van duurzaamheid.

Wil je deze dag meehelpen als vrijwilliger?  
Er zijn verschillende taken:

  Het weekend voorafgaand aan het diner de 
producten ophalen bij de boeren/producenten.
  Serveren tijdens het diner. Je komt circa een 

uur eerder en krijgt dan van het personeel 
van het Hilton een spoedcursus serveren. Je 
leert dus de kleine kneepjes van het vak. Dit 
is zeer de moeite waard.
  Op 9 november in de middag chef-kok Franz 

Conde assisteren in de keuken. Dit is echt 
een unicum, want normaliter wordt er 
namelijk nooit iemand toegelaten in deze 
bijna heilige ruimte.
  Als gastheer/-vrouw de gasten ontvangen.

Voor alle vrijwilligers geldt dat zij gewoon 
meedoen aan het diner.

Zowel voor opgave als gast, als voor opgave 
als vrijwilliger: b.nooij@soozamsterdam.nl.

Zaal open: 18.00 uur, aanvang diner: 18.30 uur

Prijs: € 15. leeftijd vanaf 14 jaar; maximaal 
twee personen per inschrijving; opgave 
verplicht en vóór zaterdag 19 oktober.

In Amsterdam woont waarschijnlijk een heel 
aantal mensen op een bovenverdieping, die 
het heel leuk zouden vinden om een tuin te 
hebben om actief in bezig te zijn. 

En er wonen mensen in de buurt die wel een 
tuin hebben, maar die niet (meer) in staat zijn 
om deze goed te onderhouden.  Denk bijvoor-
beeld aan ouderen met een benedenwoning.

TuinTeam Zuid brengt deze mensen met elkaar 
in contact. 
Een team bestaat uit mensen die andere 
 bewoners helpen hun tuin te onderhouden.   
De bewoners betalen hier een kleine bijdrage 
voor aan de helpers.

Wil je als vrijwilliger deelnemen aan een 
Tuinteam? laat het ons dan weten.
Heeft u als bewoner een hulp nodig? 
neemt u dan contact met ons op. informa-
tie en aanmelden bij david@nmtzuid.nl of 
telefoon 020-662 8237.
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vondelpark informatie Punt 
zoekt gastvrouwen/heren

streekdiner in Hiltonhotel  
in teken van duurzaamheid TuinTeam: Tuinen nieuw leven inblazen 

punt te bemensen. 

Het VIP is een initiatief van stichting Hart voor 
het Vondelpark, stichting SOOZ en VondelCS.

De officiële opening van het Vondelpark Informatie 
Punt is gepland  in het voorjaar van 2016.

Opgeven en meer informatie via:  
secretariaat@vondelpark.com. Zie ook: 
 www.vondelpark.com

(advertentie)

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

Om te bewaren! 

 
 



Beste buurtbewoners,

De Wijkraad Zuid-West bestaat al 55 
jaar en heeft als doel het bevorderen 
van de betrokkenheid van bewoners 
bij ontwikkelingen in de Stadionbuurt, 
Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt, tot 
de grens van het Vondelpark en tot aan 
Beethovenstraat.

De wijkraad is een platform waar actuele 
zaken uit de verschillende buurten van 
Amsterdam-Zuidwest ter sprake komen 
en initiatieven van actieve bewoners 
en onafhankelijke bewonersgroepen 
besproken worden. Deze kunnen door de 
Wijkraad ook worden ondersteund.

Zaken op het terrein van verkeer, zorg, 
openbare ruimte, milieu, woningbouw en 
huurzaken zijn belangrijke onderwerpen 
die al vele jaren in onze wijkraad aan de 
orde zijn geweest.

Helaas is de Wijkraad Zuid-West de 
laatste jaren zwaar getroffen door het 
verdwijnen van het gesubsidieerde 
wijkopbouwwerk en hebben wij veel van 
onze organisatorische kracht moeten in-
leveren. Dat is jammer omdat er heel veel 
in onze buurt gaat veranderen zoals: 
 woningbouw op het Havenstraatterrein
  bebouwing met hoogbouw op het 

Stadionplein
  grote veranderingen bij de afslag van 

de A10 naar de Amstelveenseweg
  bouw van een zeer hoog sporthotel op 

het IJsbaanpad
  hoogbouw tegenover de ingang van het 

Vondelpark
  toenemende verkeersdrukte in ons 

gebied

  zorg over de toekomst van goed en 
betaalbaar openbaar vervoer
  de zorg die van Den Haag naar de 

 gemeenten komt
  en nog veel meer belangrijke buurt-

zaken die onze mooie buurt gaan raken.

Bestuursleden
Het algemene bestuur van de Wijkraad 
Zuid-West bestaat uit vertegenwoordi-
gers van werk- en bewonersgroepen uit 
bovengenoemde buurten. Het dagelijks 
bestuur bestaat uit de heer Guus Gase, 
secretaris (telefoon 020-7703 247), en 
de heer Leo Wernaert, penningmeester 
(telefoon 020-6645 675). 

De functie van voorzitter is vacant en 
wordt tijdelijk afwisselend door leden 
van de wijkraad vervuld, maar we zijn nu 
op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ook 
zoeken we een tweede secretaris.

Wij komen 6 of 7 keer per jaar bij elkaar 
om actuele zaken in onze wijk te be-
spreken. We vergaderen in WELKOM, 
Stadionplein 65.

Mocht u belangstelling hebben voor de 
wijkraad Zuid-West dan kunt u contact 
opnemen met Frans schouwenaar, 
tel. 06 8128 3076 of  
fransschouwenaar@gmail.com 

de volgende wijkraadsvergaderingen zijn op 
19 oktober en 14 december 2015 om 20.00 uur. 
u bent altijd van harte welkom en de koffie 
staat klaar.

Namens Wijkraad Zuid-West,
Frans Schouwenaar
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Cursus
maandag 

12.00 - 14.00 

Gratis
koffie & thee 

Inloop
din. t/m vrij.   

13.00 - 16.00 

Computercafé voor al uw vragen 
iedere maandag 14.30 tot 16.00 uur

Voor een praatje, een luisterend oor, een spelletje, een boek 
of juist een moment stilte en altijd een kop koffie of thee.

Stadionplein 65
020 - 773 58 57

Wijkraad Zuid-West zoekt nieuwe 
bestuursleden

Wijkraad Zuid-West,
Turnerstraat 12 / 2
1076 vd amsterdam.
Telefoon: 020-7703247

Iedere dinsdagavond wordt er in het Olympisch 
Kwartier, op de hoek Afroditekade en Amstel-
veenseweg, gekookt door vrijwilligers voor 
buurtgenoten. We koken zoveel mogelijk met 
verse producten.

Er wordt gekookt door een team van twee koks 
en twee koksmaten. Allen zijn vrijwillige, 
enthousiaste amateur-keukenprinsen/ 
prinsessen. Als er voldoende teams zijn kook je 
ongeveer eens in de zes weken.

De koks bedenken het eigen menu en zorgen 
voor de boodschappen. Deze worden uiteraard 
vergoed of voorgeschoten. 

We zijn op zoek naar nieuwe buurtbewoners 
die het leuk vinden om onze kookploegen te 
komen versterken. 

Het leukst is het natuurlijk om je samen met 
man, vrouw, buur, vriend, vriendin, zoon, 
dochter etc. aan te melden want dan heb je 
direct je eigen kookteam. Lukt dat niet, dan 
ben je natuurlijk ook van harte welkom en 
formeren we de teams met elkaar. 

Het is een ontzettende leuke manier om je 
buren (beter) te leren kennen, en na afloop 
eten de vrijwilligers gezellig samen en ook nog 
eens gratis.

Aanmelden kun je doen door Margot 
 Kaldenbach te mailen: mkbach@worldonline.nl 

de eethoek 
zoekt kokers

(advertentie)



En u wilt niet weten welke oorlog er tussen die 
twee werelden werd uitgevochten destijds.

Vanzelfsprekend is een lyceum met de naam 
Spinoza openbaar. Deze 17e-eeuwse filosoof 
uit Amsterdam, telg uit een Portugees-joodse 
immigrantenfamilie, hing nou niet bepaald het 
Bijbelse idee aan over God-de-Vader, zoals de 
Christenen en de Joden dat zien. Voor Spinoza 
was God geen persoon. God was de Natuur Zelf, 
zei hij en de Mens daardoor onderdeel van 
Godzelf. Niet bepaald een kerkelijke opvatting.

Spinoza was een allochtoon van de tweede 
generatie, zou je in hedendaagse termen 
zeggen. Zijn ouders waren gevluchte Joden uit 
Portugal, verjaagd door de Katholieken die het 
Iberische schiereiland in de 16e en 17e eeuw 
zowel ‘judenrein’ wilden maken als vrij van 
moslims (de moren). Rondom het Waterlooplein 
streken deze joodse vluchteling-immigranten 
neer. 

In zijn Denken dreef Spinoza steeds verder af 
van de ideeënwereld van zijn ouders. Hij 
“integreerde” zeg maar “goed” als allochtoon 
in het 17e-eeuwse Amsterdam, maar het 
resultaat was dat hij verbannen werd uit de 
synagoge.

Voor ‘t gemak is Spinoza vaak versleten voor 
een atheïst. Dat was ie niet. Hij identificeerde 
God met het hele Universum.

Dromend over het water van de Stadionkade 
probeer ik te bevatten wat Spinoza bedoelde.
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Marion Algra woont 45 jaar in de Stadionbuurt, is 58 jaar en 
schrijft, vanuit een sociologisch-journalistieke achtergrond, 
een column op facebook en haar website: 
Face to Face Olympisch kwartier. 
Ze laat zich inspireren door de beeldende kunst, architectuur, 
historie en multiculturaliteit van Amsterdam-Zuid en de 
Griekse goden, helden en godinnen rond het Olympisch 
Stadion. Ze zoekt de anekdote, de persoonlijke ontmoeting en 
de poëzie van de buurt.

www.facebook.com/FaceToFaceColumns
marionalgra.wordpress.com/

Op een bankje voor het Spinozalyceum aan de 
Stadionkade droom ik weg, de verte in, richting 
Nieuwe Meer. Aan de overkant heeft de 
coffeeshop op de hoek van de Agamemnon-
straat het druk met het verkopen van soft-
drugs: bootjes meren aan, passagiers wippen 
even binnen en varen dan weer door. 
 
Het is een T-splitsing, deze plek aan de 
Stadionkade, waar je aan drie kanten omsloten 
wordt door water, met achter je het Spinoza  
lyceum. Spinoza zelf staat als standbeeld om 
de hoek, voor de ingang van de school. 
Het lyceum is één van de populairste scholen 
van de stad, zo blijkt uit het nieuwe school-
plaatsingssysteem. ‘Het spinoza’ had dit jaar 
de meeste uitlotingen. 
Naast me hoor ik jongeren uit diverse culturen: 
het gaat over tatoos, downloadsnelheden, 
‘chickies’en ‘lekker chillen hier’, een jongeren-
taal en allochtonenmix van Nederlands met 
Marokkaans-Arabisch.
 
De Goudkust, heet deze kant van de Stadion-
kade. Het lyceum is een daltoncollege, een 
openbare scholengemeenschap. Het gebouw 
is van 1959, van beton en glas. Niet meer van 
baksteen zoals aan de overkant, maar duidelijk 
een product van na de oorlog. Er staan flats 
met mondriaan-rood-blauw-gele panelen en 
villa’s met grafische tegelplateaus van  
m.C. escher: vogels en vissen. 

Hoewel ik opgroeide in de Agamemnonstraat, 
piekerden mijn protestants-christelijke ouders 
er destijds niet over om mij naar het openbare 
Spinozalyceum te laten gaan. Ik moest op de 
fiets naar het Christelijke Lyceum Buitenvel-
dert, de school met witte sterrenkoepel langs 
de Buitenveldertselaan.

Het was nog een erg verzuilde tijd toen. Ook 
onze lagere school aan de Stadionkade was 
christelijk. De buurt was opgedeeld in ‘zij’ en 
‘wij’: van winkels en buren wist je of ze wel of 
niet in jouw wereld pasten. Tussen onze 
christelijke lagere school en de openbare 
lagere school ernaast zat maar één dun 
muurtje en een metalen gevlochten hekwerk. 
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spinoza: allochtoon in Zuid Tekst en foto’s: marion algra

marion algra stelt zich voor

Spinoza en het universum, beeld van stadsbeeldhouwer Hildo Krop, 1959

school Stadionkade



De Buurtlijn is een telefoonnummer dat 
ouderen en kwetsbare buurtbewoners uit 
stadsdeel Zuid 24 uur per dag kunnen bellen 
met al hun vragen en problemen op het gebied 
van zorg en welzijn. 

De Buurtlijn ging vorig jaar van start in de Pijp 
en de Rivierenbuurt. Omdat al veel buurtbewo-
ners er gebruik van maken, breidt de telefoon-
dienst vanaf september uit naar heel stads-
deel Zuid. 

Ouder worden, maar ook het hebben van een 
psychische, sociale of fysieke beperking gaat 
vaak gepaard met het verkleinen van het 
netwerk van familie, vrienden en bekenden; je 
kent steeds minder mensen. De familie woont 
niet altijd om de hoek. Soms zit het dan even 
niet mee. 

U bent bijvoorbeeld ziek, heeft een boodschap 
nodig en kunt hier echt niemand voor vinden. 
De rookmelder blijft maar piepen. Of u heeft 
thuiszorg maar de medewerkster heeft geen 
tijd om een keer met u naar buiten te gaan. U 
durft niet meer alleen te wandelen of een 
boodschap te halen. Misschien wilt u wel eens 
per week met andere mensen eten of een 
cursus volgen. Of u heeft behoefte om gewoon 
even uw hart te luchten. Ook als u mantelzor-
ger bent en het u even teveel wordt kunt u 
contact opnemen.

De telefoon wordt aangenomen door speciaal 
daartoe opgeleide vrijwilligers. Op de achter-
grond zijn altijd professionals van de organisa-
tie voor personenalarmering ATA aanwezig. 

1110 111110

Vanaf 2 oktober is Huis van de Wijk Olympus op 
het Hygiëaplein iedere vrijdagavond een 
‘Regenboog Buurtrestaurant’.

Je kunt dan voor slechts 5 euro genieten van 
een heerlijke en gezonde driegangenmaaltijd. 
Kom gezellig eens langs. De inloop is vanaf 
17.00 uur. De maaltijd wordt om 17.30 uur 
geserveerd. Alle buurtbewoners zijn van harte 
welkom om mee te komen eten! 

De maaltijden worden bereid door vrijwilligers 
van de Regenboog Groep onder begeleiding 
van een hoofdkok. 

Wil je komen eten? Reserveer dan wel een plek 
via onderstaande gegevens, en geef ook 
speciale dieetwensen (zoals vegetarisch eten) 
door. 

Reserveren kan tot 12.00 uur op de donderdag 
ervoor. 

Reserveren kan via telefoon 020-683 9260, en 
via e-mail: informelezorg@deregenboog.org. 
Opgeven aan de balie van Huis van de Wijk 
Olympus kan ook. adres: Hygiëaplein 10.

Graag tot ziens in het Olympus-Regenboog 
Buurtrestaurant!

Regenboog Buurtrestaurant opent 
zijn deuren in Olympus

de 24-uurs Buurtlijn nu ook in Zuid

Iedereen kan bellen, u hoeft niet lid te zijn van 
de Buurtlijn en het is gratis. U betaalt alleen de 
normale gesprekskosten. 

Het telefoonnummer is 020-592 3459.

De Buurtlijn is een samenwerkingsverband 
tussen welzijnsorganisatie Combiwel en 
organisatie voor personenalarmering ATA.

voor meer informatie kunt u bellen of mailen 
naar Helga spel: 06-1459 1568, 
h.spel@combiwel.nl.

Elke maand is er in Olympus een rommelmarkt. De eerstvolgende 
rommelmarkt is zondag 18 oktober van 12.00 tot 15.00 uur. 
adres: Hygiëaplein 10. daarna is er weer een markt op 15 
november en op 13 december.
de toegang is gratis voor bezoekers. 

informatie voor mensen die een tafel willen huren bij Huis van de 
Wijk  Olympus, telefoon 020 679 6825. Alleen verkoop van tweede-
hands spullen of zelfgemaakte spullen; de eigen spullen moet u na 
afloop ook weer afvoeren. Geen handelaren en geen verkoop van 
dranken en/of etenswaren.

sterke mannenarmen
Om de maandelijkse rommelmarkt op te bouwen en af te breken is 
nog wat hulp van sterke mannenarmen gewenst.
Ook mensen die willen helpen bij de organi satie zijn van harte 
welkom. 

info of aanmelden voor hulp: 06-2311 1702 of 06-5494 6836

Rommelmarkt 
Olympus



Hoe mooi zou het zijn om op een zonnig dak als dat van voetbalvereni-
ging Arsenal samen energie op te wekken. Dat dachten bijna drie jaar 
geleden een paar woonbootbewoners aan het IJsbaanpad, specialisten 
op het gebied van energie en communicatie. Ze richtten er een jaar later 
hun eigen energiecoöperatie voor op: Zuiderlicht. 

178 zonnepanelen op het dak van ASV Arsenal. Het heeft even geduurd 
en het heeft zeker ook energie gekost, maar nu liggen ze er en levert het 
vooral wat op: schone energie. Leden van Zuiderlicht, waaronder buren 
en ook (jeugd-)leden van de voetbalclub, hebben de 178 panelen op het 
dak van Arsenal mede gefinancierd. Over hun lening krijgen zij - van de 
zon - 2% tot 5% rente. 

‘Het leuke is, dat iedereen via Zuiderlicht eenvoudig en laagdrempelig 
mee kan investeren en mee kan profiteren van de opwek van schone 
energie. Je hoeft er niet voor je dak op. Je hoeft er ook geen dak voor te 
hebben. Voor €1 doe je al mee.’, zegt Frank Boon, medeoprichter van 
Zuiderlicht. Andere projecten van Zuiderlicht zijn zonnepanelen op het 
mini-Rondeel (kippenboerderij) bij de RAI, op de begraafplaats op de 

Stadsdorp Olympia is een vereniging die het 
dorpsgevoel in de stad wil versterken; buren 
leren elkaar kennen en helpen een handje bij 
tegenspoed, of vormen clubjes om samen iets 
leuks te doen.

Op 26 september hebben we met de bakfiets 
een tour door de buurt gemaakt en daarna met 
een borrel op de Marathonweg de oprichting 
gevierd!

We hebben wekelijks een bijeenkomst, zie voor 
data en tijd onze website: 
www.stadsdorp-olympia.nl

Het lidmaatschap is dit jaar gratis en zal in 

Met het nieuwe cursusjaar kennen de prijzen 
van de Tai Chi-cursus in Huis Van de Wijk 
Olympus op dinsdag een andere opzet: ‘Pay as 
you feel’. Dat betekent dat ieder mag betalen 
wat het hem of haar waard is, zodat het voor 
zijn of haar gevoel klopt.

Waarom afwijken van het idee van vaste 
prijzen? Ad Lakerveld: ‘Daar zijn meerdere 
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stadsdorp Olympia opgericht!

Buurtenergie op dak van  
voetbalvereniging arsenal

Fred. Roeskestraat en op het IJburg College in 
Oost. Diverse nieuwe projecten zijn in voorbe-
reiding. 

Bert van de Rotte, bestuursvoorzitter van ASV 
Arsenal, heeft het initiatief van Zuiderlicht 
vanaf het prille begin omarmd. Eerder dit jaar 
heeft de club het energieverbruik flink zien 
dalen met de plaatsing van geavanceerde 
LED-verlichting rond de velden. Over de 
panelen zegt hij: ‘Het is een prachtig buurt-
initiatief. We geven het goede voorbeeld, we 
laten zien dat het anders kan. Door zo min 
mogelijk gebruik te maken van fossiele 
brandstoffen, door energie te besparen en wat 
je nog nodig hebt grotendeels zelf op te 
wekken.’

Mee investeren en meeprofiteren kan nog 
steeds. Kijk op www.zuiderlicht.nu

fotograaf: Yolanda Sikking
Betalen wat je wilt voor de 
Tai Chi  cursus

2016 ongeveer 25 euro per jaar bedragen. U 
kunt zich eenvoudig inschrijven op de website.

voor meer informatie: mail naar 
info@stadsdorp-olympia.nl

stadsdorp Olympia wil vanuit een sociale betrokken-
heid de animositeit tussen bewoners verhogen. door 
middel van het enthousiasmeren van activiteiten die 
mensen daadwerkelijk aanspreken zullen mensen zich 
beter met hun woonomgeving associëren. voor een 
ieder van ons dus een win winsituatie!

redenen voor. Tai Chi gaat over het leren 
kennen van je lichaam, en hoe meer je je erin 
thuis voelt, en hoe beter je het kunt onderhou-
den door er goed mee te bewegen en des te 
fijner is het. Dat zou toch voor ieder beschik-
baar moeten zijn, onafhankelijk van wat je te 
besteden hebt? Door vaste prijzen los te laten 
is er in elk geval geen financiële belemmering. 
Maar ook dan komt het niet vanzelf, het vraagt 
oefening, het vraagt inspanning, startpunt is 
jezelf te nemen zoals je bent, en te voelen wat 
je voelt. Dat heeft niets met geld te maken. 
Voor mij zijn het enthousiasme, de trouw en de 
inspanningen van de cursisten de brandstof 
waardoor ik gemotiveerd blijf de lessen te 
geven. Dat ik zie wat het de mensen doet. En 
natuurlijk dat we leuke lessen hebben. Dat 
staat los van het geld.’

de lessen zijn iedere dinsdag  
(buiten de schoolvakanties) om 
19.00 in Huis van de Wijk Olympus. 

Opgeven bij ad@lakerveld.org of 
aan de zaal.



PuurZuid organiseert, in samenwerking met 
diverse andere partijen, een viertal bijeenkom-
sten over Wonen.
Er komt heel wat kijken bij comfortabel wonen 
wanneer uw leeftijd toeneemt, u te maken 
heeft met een beperking of wanneer u zou 
willen of moeten verhuizen.
Sinds januari van dit jaar is er een heleboel 
veranderd in voorzieningen, financiering etc. 
Daarom willen we bewoners uitnodigen die 
hierover vragen of opmerkingen hebben. 

Op de bijeenkomsten zijn een aantal sprekers 
die een heel korte inleiding geven; daarna 

Deze maand is het precies één jaar geleden dat huurders-
vereniging HBZ (Huurdersbelang Zuid) werd opgericht. Wij 
willen dit vieren met al onze leden en iedereen die kennis wil 
maken met de activiteiten van de HBZ. Het zijn roerige tijden 
in huurdersland. Huurwoningen in Amsterdam, in het 
bijzonder Zuid en Centrum worden in rap tempo verkocht, de 
rechtspositie van huurders wordt aangetast door de 
introductie van tijdelijke huurcontracten en huren rijzen de 
pan uit. Wij hebben uw inbreng nodig om de huurders-
belangen te behartigen.

datum: vrijdag 16 oktober
Plaats: Huis van de Wijk lydia,  Roelof Hartplein 2a. 
aanvang: 19.30 uur
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Hoofdkwartier kunt u vinden aan de Hoofddorpweg 25

Bijeenkomsten over Wonen
krijgt iedere bewoner de gelegenheid om zelf 
zijn of haar vraag persoonlijk te stellen in een 
soort ‘spreekuur ter plaatse’. 
De thema’s voor de bijeenkomsten zijn: 
Woningnet, Steunpunt wonen, wooncoaches, 
overheid/sociaal loket en aanpassingen in 
huis.
Verder zullen er informatietafels aanwezig 
zijn, waar u allerlei folders en flyers kunt 
vinden en waar ook professionals van andere 
organisaties aanwezig zijn die uw vragen 
kunnen beantwoorden.

de bijeenkomsten zijn op de volgende data en 
locaties:
  maandag 5 oktober van 15.00-17.00 uur: 

Huis van de Wijk Olympus, Hygiëaplein 10
  maandag 12 oktober van 19.00-21.00 uur: 

HoofdKwartier, Hoofddorpweg 25
  woensdag 21 oktober van 15.00-17.00 uur: 

Huis van de Wijk de Pijp, 2e van der 
Helststraat 66

  dinsdag 27 oktober van 15.00-17.00 uur: 
Huis van de Wijk Rivierenbuurt,  
Rijnstraat 115

Programma

  Korte inleiding door voorzitter Jacqueline Abrahams 
over de ontwikkelingen het afgelopen jaar.

  Presentatie van Mischa Meerburg over zonnepanelen 
en andere energiebesparende maatregelen voor 
huurwoningen.

Het is vooral een feestelijke bijeenkomst en wij nodigen 
u uit om met ons het glas te heffen op deze eerste 
verjaardag en uitgebreid met elkaar te kennis te maken 
en ervaringen te delen.

Wij hopen u in groten getale te ontmoeten!

Feestelijke bijeenkomst

Huurdersbelang Zuid (HBZ) 
viert eerste verjaardag

 

 

 

AGENDA NAJAAR
MAANDAG:

DINSDAG:

WOENSDAG:

DONDERDAG:

VRIJDAG:

ZATERDAG:

ZONDAG:

10.00 - 14.00 uur 
14.00 - 17.00 uur 

10.00 - 14.00 uur 
14.00 - 17.00 uur 

10.00 - 14.00 uur 
14.00 - 17.00 uur 

10.00 - 14.00 uur 
12.00 - 13.30 uur 
14.00 - 17.00 uur 
18.00 - 20.00 uur 

10.00 - 14.00 uur 
14.00 - 16.30 uur 
16.30 - 19.00 uur 

10.00 - 16.00 uur 

10.00 - 11.00 uur

buurtinloop, koffie & thee 
theemiddag 80+ 

buurtinloop, koffie & thee 
bingo 

buurtinloop, koffie & thee 
knutsel- en klaverjasclub 

buurtinloop, koffie & thee 
lekker lunchen (€ 2,-) 
tekenen & schilderen 
taalcursus Nederlands 

buurtinloop, koffie & thee 
vioolstudio 
kookclub 

buurtinloop, koffie & thee 

pilates

Huisbezoeker 75+ ouderen
Als vrijwilliger informeert u de bewoner tijdens 
een huisbezoek over voorzieningen, activitei-
ten in de buurt. Tevens biedt u tijdens het 
huisbezoek uw hulp aan om de bewoner te 
(onder)steunen bij zijn/haar zelfredzaamheid. 
U gaat 1 tot 4 keer bij een bewoner op huisbe-
zoek. Wanneer de bewoner dan nog onder-
steuning nodig heeft wordt hij/zij doorverwe-
zen naar vrijwilligers uit andere projecten of 
naar een professionele hulpverlener.
meer info: adinda de Baat, 06-1258 7999, 
adebaat@puurzuid.nl

Buurthulp voor klussen in en om het huis
Voor alle klussen en klusjes in en om het huis 
die mensen niet zelf kunnen oplossen en 
waarvoor geen professionele vakman inge-
schakeld kan of hoeft te worden zoeken wij 
vrijwilligers. We zijn op zoek naar handige 
handen voor zowel lichte en zwaardere 
klussen. Het kan gaan om een lampje vervan-
gen, een plank ophangen, boodschappen doen, 
de tuin opruimen enz.
meer info: adinda de Baat, 06-1258 7999, 
adebaat@puurzuid.nl

Gastvrouwen en gastheren
Als gastvrouw of gastheer verwelkom je de 
mensen die huiskamerinloop HoofdKwartier 
(Hoofddorpweg 25) bezoeken. Je biedt ze een 
luisterend oor en je drinkt gezellig een ‘bakkie’ 
met de gasten. We zoeken mensen voor de 
woensdagochtend, de donderdagochtend 
(eventueel ook voor het pannenkoeken 
bakken) en voor de zaterdagochtend.  
meer info: maarten Osieck: m.osieck@
soozamsterdam.nl

Coach bij het leren van de taal
Heb je gevoel voor taal en vind je het leuk om 
dit over te brengen op anderen? Begeleid dan 
één of enkele migranten die in hun eigen buurt 
vrijwilligerswerk doen, om de taal beter te 
leren. Soms lopen zij tegen belemmeringen of 
uitdagingen aan, waarbij je hen ondersteunt. 
Je bespreekt wat zij meemaken op de werk-
vloer, coacht hen in werknemersvaardigheden 
en hebt af en toe contact met hun collega’s. 
Het is belangrijk dat je sociaal bent ingesteld, 
communicatief vaardig en kunt denken vanuit 

oplossingen. Ook ben je in staat mensen te motiveren en stimuleren en 
beschik je over een creatieve geest. Je hebt wekelijks contact en 
bezoekt hen ook op hun werkplek. 
meer info: vrijwilligers Centrale amsterdam,  www.vca.nu/zuid.  
vacature: vaC16158

Ondersteunen van kwetsbare buurtbewoners
Kwetsbare buurtbewoners kunnen 24 uur per dag met hun vragen en 
problemen bellen naar de buurtlijn. Ben jij de vrijwilliger die incidenteel 
een klusje wil doen, zoals het halen van een boodschap of het vervan-
gen van de batterij van de rookmelder die maar blijft piepen? Of gewoon 
even op bezoek gaan voor een kop koffie of een wandeling maken met 
iemand die weinig contacten heeft? Als je beschikt over een positieve 
en sociale instelling en affiniteit hebt met deze doelgroep, dan kun je 
daadwerkelijk iets betekenen voor deze kwetsbare buurtbewoners. 
meer info: vrijwilligers Centrale amsterdam,  www.vca.nu/zuid.  
vacature: vaC14733

vrijwilligerswerk!



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

Sociaal Loket 9.00-12.00 Zorg & Samenleven 020-2524255

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

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

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

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

Marokkaans ontbijt (hartrig en zoet) 9.30-11.00 Huis van de Wijk Olympus aanmelden: 020-6796825. Eigen bijdrage: _ 1,50

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

Computer-inloopspreekuur 10.00-11.45 Francois 020-6796825

Taal-atelier 12.00-14.00 Coosje Wilterdink 06-15378511

Financieel Café 14.30-16.30 PuurZuid 020-5706262

TaiChi voor beginners 19.00-20.00 Ad Lakerveld 020-6734491

Klaverjassen 19.45-22.45 Joop van den Busken 06-53617003

TaiChi voor gevorderden 20.15-21.30 Ad Lakerveld 020-6734491

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

Sociaal Loket  9.00-12.00 Zorg en Samenleven 020-2524255

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 Mirjam Dobbe

De Ruiltafel 14.00-16.00 020-6796825

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

Wetenschap voor je plezier - huiswerkbegeleiding 19.30-22.00 Gerald Tros 020-6739632 / geraldtros@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 Actenz aanmelding meehelpen & eten: 020-7885922

Roekie’s Kitchen - Surinaamse maaltijd 18.00-19.30 aanmelden: 020-6796825

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

Sociaal Loket  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

Buurtrestaurant Regenboog vanaf 17.00 De Regenboog
Reserveren tot donderdag 12.00 uur:  020-6839260 / 
informelezorg@deregenboog.org of bij de balie van 
Huis van de Wijk Olympus 

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

Buurtbuik vanaf 13.00 Julie  06-52636241 / julie@buurtbuik.nl

Vrijdansen 20.00-23.00 Dinie Sinteur  dinie_sinteur@hotmail.com

aCTiviTeiTenOveRZiCHT


