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In Huis van de Wijk Olympus staat het voorjaar op de stoep: net 
als vorig jaar hebben de young professionals van LOZ zich weer 
gemeld voor de organisatie van het paasdiner voor buurtbe-
woners. Met live muziek. Dat wordt beslist weer een gezellige 
bijeenkomst!  

Op zondag 27 maart is het weer zo ver: de maandelijkse 
rommelmarkt in Huis van de Wijk Olympus (Hygiëaplein 10).  
U kunt snuffelen tussen de spulletjes, een praatje maken met de 
andere bezoekers en een kopje koffie of thee drinken.  
De deuren staan op deze eerste Paasdag open tussen 12.00-
15.00 uur. De toegang is gratis, consumpties vanaf € 0,50. 

In maart exposeert François! zijn schilderijen in Olympus. Lees 
meer over de achtergrond van zijn schilderijen op pagina 4 van 
deze krant.

Opnieuw organiseert het Rode Kruis een cursus in Olympus: in 
april is er voor stadspashouders een EHBO-snelcursus. Meer 
informatie staat hieronder.
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uit het Huis van dE    
Wijk Olympus 

Eén van de alleroudste sportverenigingen van 
nederland, amstels Gymnastiek vereeniging, 
bestaat 150 jaar. 

Op zaterdag 23 april wordt dit gevierd in Sporthal De Pijp. Van 
14.00 tot 16.00 uur zijn er demonstraties van gymnastiekver-
enigingen Amstels, Olympia en Badhoevedorp.

Deze unieke vereniging in Amsterdam Zuid is opgericht op  
24 februari 1866 door acht idealistische Amsterdamse 
gymnastiekonderwijzers, uit liefde voor de goede zaak. Vier 
jaar eerder, in 1862 besloot de toenmalige regering gymnastiek 
als een verplicht vak op scholen in te voeren. In die jaren zijn er 
meerdere verenigingen opgericht, maar vrijwel alle zijn ter 
ziele. Amstels GV is één van de oudste, nog springlevende 
sportverenigingen van Nederland.

Amstels GV is een recreatieve vereniging en streeft geen 
topsport na. Iedereen, kind en volwassene, moet mee kunnen 
doen. De vereniging kent geen commerciële doeleinden en 
heeft ook geen sponsors.

Alle lessen worden gegeven in de gymzaal van de  
Dongeschool, Dintelstraat 5 (ingang hek hoek Geulstraat).

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

Om te bewaren! 

 
 

In heel Amsterdam vinden in EHBO-snelcursussen voor 
stadspashouders plaats.
Met EHBO-kennis en vaardigheden kunnen stadgenoten 
elkaar beter helpen in geval van nood. Het Rode Kruis 
Amsterdam en de Stadspas Amsterdam vinden het 
belangrijk dat alle Amsterdammers een EHBO-cursus 
kunnen volgen.

Stadspashouders, minima uit Amsterdam, betalen voor 
deze cursus slechts 5 euro in plaats van 50 euro. 
In deze snelcursus leert men de 4 stappen van EHBO en 
hulp te verlenen bij de 7 meest voorkomende ongevallen:

Bewusteloosheid, verslikking, Bloeding, Huidwond, 
Brandwond, Botbreuk, vergiftiging

De cursussen worden gegeven door gekwalificeerde 
docenten en na afloop ontvangen deelnemers
een certificaat en een EHBO-setje. 

de cursus is twee bijeenkomsten van 2 uur en wordt 
gegeven in Huis van de Wijk Olympus op donderdag  
21 en donderdag 28 april. Op www.rodekruis.nl/
amsterdam kan men zich inschrijven voor de cursus.

Onderzoek
De Hogeschool van Amsterdam  is bezig 
met een onderzoek naar de toekomstige 
woonwensen van bewoners uit Amster-
dam Oud-Zuid. Dit onderzoek wordt 
gedaan door ondergetekenden, in 
opdracht van stadsdeel Zuid. Hiervoor zijn 
wij (studenten) op zoek naar mensen 
tussen de 55 en 75 jaar oud, woonachtend  
in Amsterdam Oud-Zuid. Het interview 
duurt ongeveer één uur en kan afgenomen 
worden op  de plek en tijdsstip van uw 
keuze. 

Met uw deelname levert u een belangrijke 
bijdrage aan de toekomstige ontwikkelin-
gen in uw stad. Heeft u interesse om mee 
te doen? Neem dan contact op met 
onderstaande contactgegevens. 

Wilt u meer informatie over het onder-
zoek? Kijk dan op www.amsterdam.nl/zuid 
>Nieuws Zuid 

Olesia Babaytseva, susan puper en  
Tessa van Beek
Contactgegevens:
mail: olesiababaytseva@hotmail.com
Tel.: 06-2436 3956

Eerste Hulp-cursussen voor stadspashouders



Het HoofdKwartier kent sinds 1 januari een 
nieuw gezicht, donna metzlar. Zij is door 
SOOZ aangesteld om buren en bezoekers te 
ondersteunen in de buurtkamer.

Donna heeft een gevarieerd achtergrond maar 
één ding staat centraal: interesse in mensen 
en haar omgeving. In de jaren ‘90 is zij sociaal 
verpleegkundige geworden, maar rond de 
eeuwwisseling raakte zij geboeid door het 
nieuwe fenomeen, het internet. Zij is toen als 
systeembeheerder aan de slag gegaan. De 
afgelopen jaren heeft zij o.a. computerles 
gegeven aan ouderen op de Volksuniversiteit 
Rotterdam, en evenementen georganiseerd.

Recent heeft zij vrijwilligerswerk gedaan in 
Huis van de Wijk De Pijp en hoopt haar energie 
en vele kwaliteiten nu in te zetten voor de 
Hoofddorppleinbuurt. 

kom kennis maken met donna in de buurt-
kamer. Zij is elke maandag en vrijdag tussen 
10.00 en 14.00  uur aanwezig op Hoofddorp-
weg 25, en op flexibele tijden de rest van de 
week.
E-mail: d.metzlar@soozamsterdam.nl, 
Tel: 06-8325 2074

de buurtkamer aan de Hoofddorpweg 25 is 
zeven dagen per week open. Buren en bezoe-
kers kunnen langskomen om even een kopje 
thee of koffie te drinken of om deel te nemen 
aan een activiteit. Wij horen graag wat de 
wensen van buren zijn en staan open voor 
nieuwe initiatieven.

Maandag
inloopcafé 10.00-14.00 uur, thee 50 cent,  
koffie 80 cent, tosti 1,25 euro
Theemiddag voor 80-plussers 14.00-16.45 uur
soepmaaltijd 17.00-19.00 uur, bijdrage 3 euro

Dinsdag
inloopcafé 10.00-14.00 uur, thee 50 cent,  
koffie 80 cent, tosti 1,25 euro
Qigong 11.00-12.00 uur
Bingo 14.00-17.00 uur

Woensdag
lesboCode 10.30-12.00 uur www.lesbocode.nl
klaverjassen 13.30-16.00 uur

Donderdag
inloopcafé 10.00-14.00 uur, thee 50 cent, 
koffie 80 cent, tosti 1,25 euro
pannenkoeken 12.00-13.30 uur, bijdrage 3 euro
schildersclub 14.00-17.00 uur
nederlandse Conversatieles 18.00-19.45 uur

Vrijdag
muziek op schoot 9.00-10.00 uur 
www.vioolstudio.nl
inloopcafé 10.00-14.00 uur
vioolstudio020 13.00-16.30 uur  
www.vioolstudio.nl
Eetclub 16.30-19.00 uur

Zaterdag
inloopcafé 12.00-16.00 uur

Zondag
pilates 10.00-11.00 uur
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nieuw gezicht

Sinds kort is er in HoofdKwartier een 
kok-in-opleiding die haar vaardigheden 
oefent en voor de buurt een soepmaaltijd op 
recept maakt.
Voor maar 3 euro kan je op maandagavond 
tussen 17.00 en 19.00 uur elke keer 
compleet nieuwe smaken proeven!

soepmaaltijd

activiteiten in buurtkamer 
HoofdKwartier

Donna (links) tijdens de nieuwjaarsborrel in HoofdKwartier. 

Foto: Gerda Kroon
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François! exposeert in Huis van de Wijk Olympus
Beste kunstliefhebber

Ik schilder tegenwoordig gezichtsvormen gebaseerd op historische 
figuren die ik door de jaren heen bewonderd heb. Ze komen voort uit allerlei 
kunstuitingen. Ik wil mezelf niet verplichten dat het realistisch moet zijn. 
Zo kan een gezicht mooier of niet mooier worden. Het blijven tenslotte 
schilderijen op mijn manier ‘bewerkt’.
Ook schilder ik volgens een thema ‘gekleurde leegte’, grachten en stadsge-
zichten. Het echte onderwerp staat vaak voor drukte en beweging en ik 
maak het leeg en gebruik mijn vaste kleurpalet om mijn zondagochtendge-
voel weer te geven als ik over bijvoorbeeld een gracht loop.
Verder schilder ik mijn gezichtsvormen over met witte verf, zodat er een 
mistige waas ontstaat. Men kan zijn of haar fantasie er op los laten. Een 
beetje het gevoel te geven van is het schoonheid, of toch niet?
Het Grenzeloos concept schilder ik alleen nog in opdracht, ik blijf 
geloven dat dit concept uitstekend geschikt is voor allerlei design 
mogelijkheden. Dus de schilderijen zijn uitwisselbaar en weer aan 
elkaar te koppelen. Zo krijg je grenzeloze mogelijkheden...

François!

informatie: Telefoon 020 615 6292 (spreek de voicemail in)
E-mail: schilderijen@francois.nu of ga naar i-museum.nl en zoek naar 
Francois

François!
www.francois.nu
schilderijen@francois.nu

Huis de de wijk Olympus
Hygieaplein 10

Maart 2016
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Mijn buurvrouw Gisela van 3 hoog is erg 
zelfstandig en kan nog goed voor zichzelf 
zorgen.
Als klein meisje kwam zij in 1935 met haar 
ouders en oudere broertje vanuit Duitsland 
naar Amsterdam. Ze spreekt perfect Neder-
lands, maar nog altijd wel met het echte “Prins 
Bernard” accent.
Ze rijdt nog auto. In een 20 jaar oude Fiat, die 
ze meestal en het liefst pal voor de deur 
parkeert.
Als daar geen plaats is parkeert ze elders, 
maar zodra ze vanaf haar hooggelegen woning 
ziet dat er alsnog een parkeerplaats voor deur 
vrijkomt vraagt ze mij of een andere buur die 
plaats even vrij te houden terwijl zij haar Fiatje 
ophaalt.
Van haar garage en haar lievelingsneef heeft 
ze ooit gehoord dat autoaccus gevoelig zijn 
voor kou en dat er een groot risico is dat een 
auto niet wil starten als de accu blootgesteld 
is aan vorst.
Dat was 20 jaar geleden, maar voor Gisela zijn 
sommige zaken nu eenmaal voor goed zo zoals 
ze in het verleden waren.
Als er ‘s winters een weersvoorspelling met 
vorst wordt aangekondigd in het journaal 
neemt Gisela dus haar maatregelen.
Ze komt naar beneden met een grote moer-
sleutel, legt een ouderwetse dikke wollen 

deken op de onderste traptrede en doet de 
motorkap van haar autootje open.
Zonder aarzelen en ter zake zeer deskundig 
draait ze met de grote sleutel de beide polen 
van de accu van haar auto los en tilt onver-
vaard die accu op de stoep. Ze sluit de 
motorkap weer, en zet de accu op de onderste 
traptrede. Daar wordt hij toegedekt met de 
deken, zodat de accu vorstvrij de nacht 
doorkomt.
Even zo onverschrokken schroeft Gisela de 
volgende morgen de accu weer in de auto en 
rijdt vervolgens vrolijk weg. Naar een van haar 
vriendinnen, naar haar boekenclub of naar de 
supermarkt.
Ze twijfelt nooit aan zichzelf en aan haar 
kunnen. Ze heeft ernstige artrose in beide 
knieën en ze heeft 6 jaar geleden een grote 
bypass operatie ondergaan.
Toch knap van mijn zeer sympathieke buur-
vrouw van 83 jaar.

ivo de Rooij
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In Amsterdam Zuid zijn 70 straten genoemd 
naar componisten, waaronder 45 Nederlan-
ders. Tussen de 15e en de 20e eeuw schreven 
zij muziek van ongehoorde schoonheid die 
maar zelden wordt uitgevoerd.
De Muze van Zuid brengt de muziek van die 
componisten opnieuw tot klinken, en zo 
herleeft een bijzonder deel van de muziekge-
schiedenis! Een weekend lang spelen bevlogen 
musici in concertzalen, op bijzondere locaties 
en in de openlucht. Werken van ruim 30 
Nederlandse componisten tijdens 17 concerten.

Er klinkt muziek in het Orgelpark en in de 
Kleine Zaal van Het Concertgebouw, maar ook 
op onverwachte plekken, zoals bij Christie’s en 
in privéhuizen. 
Zo wandelt het publiek van de ene plek naar de 
andere, door Amsterdam Zuid en het Vondel-
park, soms ook met muziek in de openlucht.

Om al die eeuwen Nederlandse muziek tot 
klinken te brengen is een breed gezelschap 
van musici uitgenodigd. U hoort onder meer 
het dudok kwartet, het aurelia saxofoon 
kwartet, BRisk, het Gesualdo Consort, het leo 
smit Ensemble, het Brackman Trio, sopraan 
amaryllis dieltiens en musici van het konink-
lijk Concertgebouworkest. Ook treden er twee 
bijzondere en bevlogen amateurensembles op: 
kamerkoor vocoza en harmonieorkest Groot 
Excelsior.

De Muze van Zuid wordt op zaterdag 21 mei 
feestelijk geopend met muziek van de ‘alta 
capella’, een combinatie van blaasinstrumen-
ten die in de 15e en 16e eeuw vaak te horen 
was bij kerkelijke festiviteiten en andere 
feestelijke gelegenheden, zowel openbaar als 
privé. Het befaamde ensemble Les haulz et les 
bas speelt muziek van de grote componisten 
uit de Zuidelijke Nederlanden in die periode, 
zoals Jacob Obrecht, Guillaume Dufay, Josquin 
Desprez en Orlandus Lassus.

Op dezelfde dag is er bijvoorbeeld ook een 
muziekwandeling door de Concertgebouw-
buurt, onder leiding van Huib Ramaer. Het 
Concertgebouw werd gebouwd in de weilan-
den van de gemeente Nieuwer-Amstel. Bij het 
openingsconcert kwam het chique publiek op 
kaplaarzen vanwege de modder. De nieuwe 
wijk die vanaf 1900 gebouwd werd rond het 
Concertgebouw  werd al gauw een buurt voor 
bekende musici. De straten werden genoemd 
naar componisten uit de Nederlandse muziek-
geschiedenis en componisten die in die tijd 
een belangrijke rol speelden in het Nederlandse 
muziekleven. De muziekwandeling brengt de 
kleurrijke geschiedenis van deze buurt tot 
leven, met verhalen van vroeger, langs de 
plekken waar bekende musici hebben ge-
woond en gewerkt. De deelnemers krijgen een 
koptelefoon en luisteren naar muziekfragmen-
ten van de componist van de straat waar men 
zich op dat moment bevindt.
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Festival muze van Zuid
21 en 22 mei 2016

informatie
Kijk voor meer 
informatie, 
het uitgebreide 
programma en 
kaartverkoop van 
Muze van Zuid op
www.muzevanzuid.nl

Een winters werkje

Iedere woensdag 
komen de deelnemers 
van Schrijfgroep Zuid 
bij elkaar in Huis van 
de Wijk Olympus om 
samen te schrijven en 
op elkaars stukken te 
reageren.
De komende wijkkran-
ten plaatsen we hun 
verhalen.

kom zingen!!!
Fiejesta, een klein 4-stemmig gemengd koor zoekt  nieuwe leden. 
Vooral mannenstemmen zijn welkom.
Het koor bestaat 25 jaar, heeft kasten vol muziek in allerlei genres en 
verschillende talen. Vrij pittig soms, maar ook uitdagend en leuk. Eén 
keer per jaar is er een uitvoering. Noten kunnen lezen is een voordeel 
maar is niet per sé noodzakelijk.

de repetities zijn op maandagavond van 20.00-22.00 uur in het 
Odensehuis, Hygiaeastraat 4 (een steegje aan het Olympiaplein tussen 
de huisnummers 58 en 60).

Voor wie interesse heeft: bekijk onze site www.fiejestakoor.nl of kom 
een keer luisteren en meedoen!  

voor meer informatie: Theo Wubs, 06-4861 5619 of ien krol, 020-676 3300.

Buurthulp nu vijf  
ochtenden per week 
bereikbaar
De vrijwilligers van Buurthulp verlenen 
hand- en spandiensten daar waar hulp van 
buren, familie of vrienden te kort schiet. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om boodschappen 
doen, samen ergens naartoe gaan, kleine 
klusjes, begeleiding naar het ziekenhuis, etc. 
sinds 1 januari 2016 is het telefonisch 
spreekuur van de Buurthulp alle werkdagen 
van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar. Wij 
helpen u graag! Telefoon 020-235 9476.



Dichtbij de ingang van het Vondelpark 
aan de Amstelveenseweg ligt de 
Koeienweide: een normaal voor het 
publiek niet toegankelijk, ruig stuk 
weide. Sinds 2008 beheert 
Natuur&Milieuteam Zuid, met een grote 
groep vrijwilligers en in samenwerking 
met het groenbeheer van het Vondel-
park, op ecologische wijze dit prach-
tige gebied. Hieronder staat een 
overzicht van de activiteiten en 
speciale dagen, waarop je kennis kunt 
maken met dit bijzondere gebied. 

Het varieert van handen uit de mouwen 
steken (denk aan werkochtenden) tot 
kijken, luisteren, genieten en ontspan-
nen (zoals stiltewandelingen en 
rondleidingen). Dit jaar zijn er twee 
nieuwe rondleidingen, waarbij groen 
met kunst en cultuur wordt verbonden. 
Lees verderop meer hierover. Let vooral 
goed op of aanmelden wel of niet 
noodzakelijk is

De Koeienweide ligt op circa 300 meter 
vanaf de ingang van het Vondelpark 
aan de Amstelveenseweg. Verwar het 
niet met de iets verderop gelegen 
Schapenweide: de weide waar het 
ooievaarsnest zich bevindt. 

Voor alle activiteiten op de Koeien-
weide geldt dat het terrein voor een 
groot deel van het jaar wild begroeid is 
en nogal drassig kan zijn. Houd daar 
rekening mee bij de keuze van je 
kleding. Trek bij voorkeur een lange 
broek en dichte schoenen of laarzen 
aan.

Werkochtenden
Ongeveer 12 keer per jaar werkt een 
groep vrijwilligers op woensdagen of 
zaterdagen van 10.00 tot 12.30 uur aan 
het onderhoud van het natuureduca-
tiepad op de Koeienweide, het C.W.F. 
Haakpad. De werkzaamheden variëren 
van maaien, zaaien, vijvers schoonma-
ken tot het knotten van wilgen en 
nestkastjes schoonmaken: licht werk 
dat makkelijk kan worden gedaan 

zonder speciale groenkennis of 
ervaring. Ook kinderen zijn van harte 
welkom. De werkochtenden worden 
begeleid door een enthousiaste 
ecoloog van het groenbeheer van het 
Vondelpark. Deze deskundige vertelt 
niet alleen wat er gedaan moet worden 
aan het pad, hij geeft ook veel interes-
sante informatie over de aanwezige 
flora en fauna op de Koeienweide.
de eerstvolgende werkochtend is 
woensdag 30 maart, van 10.00 tot 
circa 12.30 uur. verzamelen om 10.00 
uur bij het houten hek van de koeien-
weide.

Rondleidingen C.W.F. Haakpad
Het natuureducatieproject het C.W.F. 
Haakpad op de Koeienweide is een 
informatieve, speelse en actieve 
manier om kennis te maken met 
prachtige stadsnatuur in de buurt. In 
de loop der jaren heeft een grote 
groep vrijwilligers er diverse educa-
tieve voorzieningen gemaakt zoals 
insectenhotels, paddenpoelen en een 
paddenstoelenwand. Op aanvraag 
verzorgen gidsen deze rondleidingen, 
zowel voor kinderen als voor volwas-
senen. Al wandelend over het pad kun 
je zien hoe planten, bomen, dieren, 
insecten en vogels één systeem 
vormen.

Gidsen op de koeienweide
Op maandag 11 april 2016 start de 
jaarlijkse opleiding tot natuurgids op 
de Koeienweide in het Vondelpark. 
Onder leiding van groendeskundige 
Arend Wakker leer je wat er zoal groeit 
en bloeit op deze schitterende weide 

en wat er bijvoorbeeld eetbaar is, 
giftig of zelfs hallucinerend. Ook krijg 
je didactische tips. Het is geschikt 
voor iedereen die geïnteresseerd is in 
natuur en haar/zijn enthousiasme wil 
delen met kinderen.
deelname aan de cursus van acht 
avonden kost € 40 (inclusief een cd 
met het lesmateriaal). aanmelden is 
verplicht.

Rondleidingen ‘Eten uit de 
natuur’
Bijna het hele jaar door organiseert 
Natuur&Milieuteam Zuid onder het 
motto ‘Eten uit de natuur’ rondleidin-
gen over de Koeienweide. En er is veel 
meer eetbaar dan je denkt. Je krijgt 
niet alleen informatie over eetbare 
planten, maar ook over geneeskrach-
tige kruiden én giftige en hallucine-
rende planten.
kosten: € 3. aanmelden is verplicht.

de eerst volgende wandelingen is 
zondag 3 april. verzamelen is om 9.25 
uur bij het hek van de koeienweide. de 
activiteit eindigt om 10.30 uur. Een 
waardering wordt op prijs gesteld (2 
tot 5 euro per persoon). aanmelden 
kan door een email te sturen naar 
francis.vancampenhout@gmail.com.

Word slootjesexpert!
Kruip, glibber, speur en ontdek alles 
over slootjes tijdens de Slootjesdag op 
de Koeienweide. Deze dag kunnen 
kinderen in een leuk parcours onder 
begeleiding van natuurgidsen van het 
Natuur&Milieuteam Zuid en het IVN op 
ontdekkingstocht in en rond het water. 
Hier leer je alles over zwemmende 
bootsmannetjes, roeiende schaatsen-
rijders en lieflijke kokerjuffers. Bekijk 
waterdiertjes van dichtbij, knutsel je 
eigen schepnetje, laat je schminken als 
kikker en test de waterkwaliteit van de 
poelen. deze spannende activiteit 
voor het hele gezin is op 11 juni. je kan 
tussen 10.00 en 16.00 uur vrij inlopen.

Open dagen koeienweide
Naast de bovengenoemde activiteiten 
stellen wij de Koeienweide jaarlijks 
een aantal dagen open om extra veel 
mensen in de gelegenheid te stellen 
om deze stadse, groene oase te 
bezoeken. Onder begeleiding van een 
van onze gidsen kunnen bezoekers op 
die dagen een korte wandeling maken. 
Ook kun je proeven van thee en soep 
die zijn bereid van kruiden en planten 
die groeien op de Koeienweide. de 
data voor 2016 zijn op dit moment nog 
niet bekend.

informatie
meer informatie over de activiteiten in 
het vondelpark en data op de website 
van natuur&milieu www.nmtzuid.nl of 
via Bart nooij,  
b.nooij@soozamsterdam.nl.
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Zondag 24 april, 11.00-16.00 uur in 
het sarphatipark
Ook dit jaar vindt er weer een 
natuur&milieumarkt plaats (voor-
heen geveltuinendag). Op deze markt 
besteden wij speciale aandacht aan 
het thema Groen Doen. Hiermee willen 
wij zoveel mogelijk bewoners stimule-
ren om hun straat, plein of buurt 
groener en duurzamer te maken. Op 
deze dag willen wij laten zien hoe leuk 
en simpel het kan zijn om zelf actief te 
zijn op dit gebied en wat er allemaal al 
gebeurt.  

•  Wil je meer weten over duurzame en 
groene initiatieven in jouw buurt en 
buurtgenoten ontmoeten die actief 
zijn?  

•  Wil je planten, zaden en kruiden 
kopen die goed zijn voor bijen en 
andere natuur?  

•  Zoek je gratis snoei- en bloeiadvies 
of algemene informatie over 
geveltuin, boomtuin of andere tuin? 

•  Ben je in voor een gezellige dag met 
activiteiten voor jong en oud? 

•  Wil jij ook meehelpen Amsterdam 
Zuid groener en duurzamer te 
maken?

koeienweide: een ruig stukje 
natuur in het vondelpark

stiltewandelingen
Twee keer per maand kun je op 
zondagochtend op de Koeienweide 
onder begeleiding van een vrijwilliger 
een ‘Stiltewandeling’ maken. De 
Koeienweide is namelijk een heerlijke 
plek om even helemaal tot jezelf te 
komen, de rust in jezelf te vinden en 
stil te staan bij de natuur. Het is een 
cadeau aan jezelf op een besloten plek 
in het Vondelpark. Tijdens de wande-
lingen krijg je de gelegenheid om op je 
eigen manier de stilte te ervaren en 
van de natuur te genieten. Het hek van 
de Koeienweide is tijdens deze 
activiteit afgesloten.

Kom dan naar onze natuur&milieumarkt 
in het Sarphatipark. De entree is gratis.

Zin om mee te helpen?
Elk jaar kunnen wij weer veel hulp 
gebruiken om deze dag tot een succes 
te maken. Daarom zoeken wij mensen 
die willen helpen met bijvoorbeeld 
posters verspreiden, opbouwen van de 
markt, kramen aankleden, planten 
verkopen, koffie en thee verzorgen, 
catering voor de vrijwilligers etc. Kom 
gezellig helpen, dan ontmoet je meteen 
andere enthousiaste vrijwilligers uit 
jouw buurt. 

Ook een kraam?
Graag nodigen we ook duurzame en 
groene ondernemers en initiatieven uit 
om zich te presenteren op de markt. Dat 
kan door contact op te nemen met 
Natuur&Milieuteam Zuid.

meer informatie 
natuur&milieuteam 
Zuid: 020-400 4503, info@nmtzuid.nl
Natuur&Milieuteam Zuid is een samen-
werkingsverband van Wijkcentrum de 
Pijp en Sociaal Ondernemend Opbouw-
werk Zuid. 

natuur&milieumarkt 
voor amsterdam Zuid
maak jouw buurt groener en duurzamer

Maak het groener en 
duurzamer in jouw buurt

Kijk op NMTzuid.nl voor het volledige 
en actuele programma

Sarphatipark
  Zondag 24 april       11.00-16.00 uur

Buurtmarkt met biologische planten, kruiden en klimmers, biologische 
potgrond en compost • Buurtorganisaties • Groene buurtinitiatieven
Duurzame lokale initiatieven • Activiteiten. Gezellig toch!

fotograaf Lilian Voshaar



afgelopen januari is de attentie!-campagne 
voor bewonersinitiatieven van start gegaan. 
In Amsterdam-Zuid zijn veel prachtige initiatieven actief, 
veelal gerund door vrijwilligers. Deze mensen verdienen 
meer Attentie! Dit kan zijn in de vorm van enkel een groet, 
het aanmelden als vrijwilliger of het geven van een 
donatie. Alle kleine beetjes helpen en worden meer dan 
gewaardeerd. Met z’n allen kunnen we het buurtgevoel 
versterken.

De donateurscampagne is voor iedereen toegankelijk. 
Dus mocht u dit lezen en denken: “ons initiatief kan ook 
wel een steuntje gebruiken?!”, neem dan contact op met 
stichting SOOZ en laat ons weten hoe wij u kunnen 
helpen. 

Wij nodigen u van harte uit om mee te doen en op welke 
manier dan ook een bijdrage te leveren aan uw buurt. Want, 
hoe meer buren helpen en zich aanmelden, des te leuker 
het wordt!

Een overzicht van de initiatieven die op dit moment 
betrokken zijn bij deze donateurscampagne vindt u op de 
website. U krijgt informatie over waar deze vrijwilligers 
zich voor inzetten en hoe u kunt helpen of in contact kunt 
komen met een initiatief. 

Een aantal initiatieven:
•  Stichting Buurtbuik wil voedselverspilling tegengaan en 

tegelijkertijd verborgen honger en eenzaamheid 
bestrijden.

•  De Lesbo-Code organiseert wekelijks koffieochtenden 
voor 40+ vrouwen in verschillende delen van Amsterdam. 

•  Een groep mensen van Buurttuin Schinkelhavenkade, 
heeft  een plantsoen in medebeheer van stadsdeel Zuid.  
Zie ook pagina 10.

Via de website kunt u ook meer te weten komen over 
aanstaande activiteiten.
Voor meer informatie, kijk op  www.attentievoorzuid.nl
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Naast de fietsbrug over de Schinkel 
vlakbij het Vondelpark ligt een 
buurttuin. Buurtbewoners beheren 
deze Buurttuin Schinkelhavenkade. 
Daar staan wilde planten, fruitbomen, 
bessenstruiken, vlinderstruiken en 
rozenstruiken, en verschillende 
grassoorten en kruiden.

Openbare jeu de boulesbaan
In deze buurttuin ligt een openbare 
jeu de boulesbaan. Deze is ook 
toegankelijk voor mensen in een 
rolstoel. Er kan vrij, zonder verplichtin-
gen en afspraak van de jeu de boules-
baan gebruik worden gemaakt. De 
grootste kans om spontaan mee te 
kunnen spelen maakt u op vrijdag 
namiddag en in de weekenden.

Wensen
Er zijn regelmatig werkdagen in de tuin 
op donderdagen vanaf 15.00 uur of 
soms op vrijdagmiddag. De bewoners 

De gebiedsmakelaars van de  
Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Zuid 
zijn het eerste aanspreekpunt voor 
iedereen die in het gebied woont of 
daar actief is. 

Heeft u ideeën, vragen of sugges-
ties? Neemt u dan contact op met 
hen. Zij kunnen u verder helpen of in 
contact brengen met de juiste 
persoon.

Gebiedsmakelaar 
Hoofddorppleinbuurt
Filiz Alkan
f.alkan@amsterdam.nl 
06 1352 5586

Gebiedsmakelaar 
stadion- en schinkelbuurt
Netty Verwaal
n.verwaal@amsterdam.nl 
06 1229 3214

hebben nog een aantal wensen voor 
het komende seizoen: extra opvang-
mogelijkheden voor regenwater voor 
de droge zomer, een kweekbak voor 
nieuwe plantjes en enkele mooie 
nieuwe heesters. 

speciale actie
Nieuwe planten kosten geld. Op www.
attentievoorzuid.nl is een campagne 
gestart om geld in te zamelen voor de 
buurttuin. Iedere bijdrage, groot of 
klein, is van harte welkom. Als u nu 50 
euro of meer doneert, krijgen u en uw 
familie of vrienden een exclusieve 
ontvangst en privé instructie jeu de 
boules, onder het genot van een hapje 
en een drankje!

meer weten? kijk op 
www.attentievoorzuid.nl of bel 
020-662 8237 of 
mail david@nmtzuid.nl.

Buurttuin schinkelhavenkadeGebiedsmakelaars 

sportclub
Een van de initiatieven uit de  
campagne is de attentie voor Zuid sportclub. 

Heb je geen geld, geen sportkleding? Maar wel ambities? 
Doe dan mee! Een jaar lang gratis sporten met de Attentie 
voor Zuid sportclub. 

Zie jij jezelf over een jaar de Dam tot Damloop lopen (hard 
lopend of wandelend)? Wij wel! De kick van bewegen. 
Samen elkaar motiveren. Een jaar lang samen sporten, 
doelen stellen en doelen halen. 

De sportclub is voor mensen met een hele smalle beurs en 
zonder conditie. Gratis, je eigen sportset, inclusief 
sportkleding, schoenen, etc. En je krijgt toegang tot 
ondersteuning bij inkomensondersteunings-regelingen.

Dinsdag, donderdag en zaterdag sporten we van 10.00-

attentie! voor Zuid

12.00 uur. En daarna lekker eten in Huis van de Wijk 
Olympus. Dit alles onder begeleiding van topsporter  
Brian Lo-A-Njoe

Het maakt niet uit of je na een jaar hard rent, of lekker 
wandelt. Het gaat om de doelen die je zelf hebt gesteld en 
met steun van de instructeur hebt gehaald.

de eerste bijeenkomst is zaterdag 2 april in Huis van de 
Wijk Olympus, Hygiëaplein 10. van 11.00-12.30 uur wordt 
informatie gegeven over het sportprogramma en kan je je 
inschrijven. van 12.30-13.30 uur eten we bij Buurtbuik.

Er is plek voor maximaal 20 personen en je moet  
in Zuid wonen.
informatie bij jelle Houtsma,  
telefoon 06-8317 1013.



Herdenking amstelveenseweg/
vondelpark
Tijdens de herdenking aan de Amstelveense-
weg, bij de zuidingang van het Vondelpark 
vertelt kunstenaar Monica van Rijn het verhaal 
van haar Joodse moeder. De Syrische televisie-
presentator Derar Kheder schrijft een tekst. 
Buurtbewoner Ronald Heister en een leerling 
van basisschool De Elout spreken een tekst en 
namens het stadsdeel wordt een krans gelegd. 
Musici spelen onder meer de ‘Last Post’. Om 
20.00 uur wordt er twee minuten stilte 
gehouden. Daarna klinkt het Wilhelmus, wordt 
de vlag gehesen en is er gelegenheid om 
bloemen en kransen te leggen.

Presentatie: Paul Heerink.

Met medewerking van Scouting Phoenix 
Amsterdam.

aanvang van de herdenking is om 19.30 uur.
meer informatie: www.facebook.nl/
herdenkingamstelveenseweg en 
www.4en5meiamsterdam.nl/herdenking-
amstelveenseweg

Herdenking apollolaan/ 
Beethovenstraat
Het 4 mei comité Zuidwest  organiseert de 
Dodenherdenking bij het monument op de 
Apollolaan/hoek Beethovenstraat. Dit monument  
is ter nagedachtenis aan de 29 slachtoffers, die 
als represaille voor een actie van het Verzet 
gefusilleerd werden door de bezetter in 
oktober 1944.

Bij de plechtigheid dragen leerlingen van de 
1ste Montessorischool De Wielewaal eigenge-
maakte gedichten voor en namens het 
stadsdeel wordt een krans gelegd door 
Sebastiaan Capel.

De toespraak wordt dit jaar gehouden door 
Carla Josephus Jitta, buurtgenote en schrijf-
ster van Ik worstel en kom boven....

de plechtigheid begint rond 19.45 uur.
meer informatie: www.woczuidwest.nl 
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pROGRamma

ZaTERdaG 2 apRil 13.00-17.30 uuR
sTadiOnplEin 65

• Rondleidingen bouwprojecten stadionplein
• Rondleiding Olympisch stadion
• Buren borrel

vragen: maarten@socialbizzness.nl

WWW.WElkOminWElkOm.nl

dodenherdenking
Het is 4 mei, 20.00 uur.
Het geluid is verstomd. Nederland is stil, Amsterdam is stil.
Miljoenen mensen zijn  in gedachten met elkaar verbonden.
Stilte ook op de Amstelveenseweg bij het Vondelpark.
De straatverlichting brandt. 
Zeshonderd mensen, jong en oud bijeen, herdenken, ieder op eigen wijze.
Slechts het gezang van vogels doorbreekt de stilte.
Dan na twee minuten stilte klinkt het Wilhelmus.
De aanwezige Scouting Phoenix Amsterdam hijst de driekleur naar top en bloemen 
en kransen worden bij het gedenkteken gelegd.
(Thea Klepper)

Ook dit jaar zijn er op 4 mei weer herdenkingen bij de amstelveen se weg/
vondelpark en op de apollolaan/Beethovenstraat.



Begin maart is de Rode Tent Olympia 
geopend. Dit is een plek waar vrouwen 
eens per maand samenkomen om te 
rusten, op te laden en elkaar te inspire-
ren met levensverhalen. 
Iedereen krijgt de ruimte om onge-
stoord haar persoonlijke verhaal te 

vertellen terwijl je voelt dat er vol 
aandacht naar je geluisterd wordt. 
Lekker ontspannen, niets hoeft, warme 
rode tinten, zachte kussens, verse 
kruidenthee en heerlijke hapjes om 
met elkaar te delen, en om plezier te 
maken! 

De Rode Tent wordt eens per maand 
opgebouwd tijdens de donkere of 
nieuwe maan. Gevoel van inkeer is in 
deze maanfase groter, en reflectie en 
rust hoort hierbij.

Er wordt soms gewerkt met een thema, 
die als leidraad kan dienen. Degene die 
de bijeenkomst begeleidt heet in de 
traditie de ‘hoedster’. 
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Al het vraag en aanbod van BUUV, de markt-
plaats voor burenhulp, is nu ook te zien op het 
prikbord in de openbare bibliotheek Olympisch 
kwartier aan de laan der Hesperiden 18. De 
sociaal makelaar van BUUV zal de komende 
tijd in de bibliotheek aanwezig zijn om alle 
vragen over BUUV te beantwoorden. Buuv is 
aanwezig op vrijdag 15 april en vrijdag 22 april 
tussen 10.00 en 11.30 uur.

Bij BUUV gaat het om eenvoudige diensten die 
je als bewoner even voor elkaar doet, zonder 
dat daar iets tegenover staat. Welke wens heb 
je voor jezelf? Of, wat kun je doen voor een 
ander? Bij BUUV komt vraag en aanbod samen. 
Denk aan het ophangen van een schilderijtje, 
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Buuv in de bibliotheek

Peggy Leeflang en Wanda Theelen snijden samen de BUUV taart aan.
 Samen met alle vrijwilligers van de BUUV Helpdesk is de 1000ste match gevierd. Foto: Bop Mulder.

een klusje in de tuin, iets leren van een ander 
of nieuwe mensen ontmoeten om samen iets 
te ondernemen. Bij BUUV bepaal je zelf wat je 
doet en voor wie. 

Buuv heeft een online prikbord op www.buuv.nu. 
De bibliotheek Olympisch Kwartier is het 
eerste filiaal van de OBA met een prikbord van 
BUUV. Andere prikborden zijn te vinden bij.

Mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen 
BUUV telefonisch bereiken. BUUV heeft een 
helpdesk die wordt bemand door vrijwillige 
medewerkers. Zij zorgen ervoor dat vraag en 
aanbod bij elkaar wordt gebracht van deel-
nemers zonder computer. 

BUUV is vijf jaar geleden gestart in Haarlem, 
en sinds 2014 ook actief in Amsterdam Zuid en 
Amsterdam Oost. Onlangs heeft BUUV in 
Amsterdam Zuid de 1000ste match gemaakt. 
Bewoners zijn 1000 keer aan elkaar gekoppeld 
om elkaar te helpen of te ontmoeten. 

Deze bijzondere match wordt gevormd door 
Peggy Leeflang en Wanda Theelen. Mevrouw 
Leeflang heeft aangeboden om Wanda een 
voetmassage te geven. Mevrouw Peggy 
Leeflang (51) uit de Pijp wordt vanuit de Dienst 
Werk & Inkomen begeleid in het opstarten van 
haar eigen onderneming. Zij is gediplomeerd 
schoonheidsspecialist en volgt een vervolgop-
leiding om de specialistische technieken onder 
de knie te krijgen. Via BUUV vindt Peggy 
proefpersonen die haar verder helpen met 
haar opleiding door model te zijn voor een 
voet- of gezichtsbehandeling. 

Buuv heeft 1000 matches

informatie
Voor meer informatie over 

BUUV, zie 
www.amsterdamzuid.buuv.nu

U kunt ook contact opnemen 
met coördinator  

Simone Knaapen:
E: simone@amsterdamzuid.

buuv.nu 
M:  06-2625 2366

Buuv amsterdam Zuid is, sinds 1 juli 2014, 
de buurtmartkplaats voor vraag en 
aanbod van bewoners. Op dit online 
platform kunnen bewoners zelf, of via 
bemiddeling van het bureauteam, in 
contact komen met buurtgenoten voor 
een klus, dienst of sociaal contact in de 

categorie ‚kleine moeite, groot plezier’.

Vraag en aanbod staan op het prikbord 
van BUUV. Het prikbord is online te 
vinden op www.amsterdamzuid.buuv.nu

Fysieke prikborden staan o.a. in het Huis 
van de Wijk Olympus (Hygiëaplein 10), 

Hoofdkwartier (Hoofddorpweg 25), 
Cordaan (amstelveenseweg 308), 
studio020 (Rietwijkerstraat 27) en nu 
ook in de openbare bibliotheek 
Olympisch kwartier aan de laan der 
Hesperiden 18. 

Rode Tent geopend

stichting OOpOEH
Opa’s en Oma’s passen Op Een Huisdier 

Stichting OOPOEH stimuleert 55+ers zich in te 
zetten als maatje voor huisdieren in de buurt. 
OOPOEH wil hiermee drie vliegen in één klap slaan: 
ouderen helpen aan meer gezelschap en bewe-
ging, baasjes helpen aan een betrouwbare oppas 
en huisdieren helpen aan de aandacht en verzor-
ging die zij nodig hebben.

Met OOPOEH kunnen 55+ers zich nu aanbieden als 
maatje voor een huisdier. Veel ouderen zijn graag 
in het gezelschap van een huisdier maar willen de 
volledige zorg niet meer dragen, Stichting OOPOEH 
biedt voor hen uitkomst. U bepaalt zelf welk dier u 
gezelschap wilt houden en hoe vaak. Het is gratis: 
de inschrijving bij Stichting OOPOEH kost niets en 
ook voor de zorg van het dier zult u nooit financi-
eel bij hoeven dragen.

OOPOEH’s helpen huisdierbezitters door voor hun 
dier te zorgen als zij dat niet kunnen, maar zij 
helpen ook de huisdieren. Als het baasje van huis 
is, voelen veel huisdieren zich eenzaam. Overdag 
moeten zij vaak lang wachten tot hun baasje weer 
thuiskomt. Wat is er dan beter dan een leuke, 
goede oppas! 

meer informatie op: www.oopoeh.nl

OOpOEH yvonne
“Ik ben in april 2015 gestopt met mijn winkel in de Beethovenstraat, 
waar ik 40 jaar gewerkt. Ik wilde beslist iets met dieren gaan doen 
en hoorde van een klant in mijn winkel toentertijd van stichting 
OOPOEH. Na het overlijden van mijn eigen kat, die 18 jaar is gewor-
den en de laatste 6 jaar diabetes had, kwam er voor mij ruimte om 
ook op honden te gaan passen.
Snel na mijn inschrijving op de website van OOPOEH werd ik 
gekoppeld aan Janneke en haar keeshond Binky. Na onze eerste 
ontmoeting, die voor beide prettig verliep, was het snel geregeld en 
voelde het meteen goed.”

“Om de week haal ik Binky thuis op en gaan we ongeveer 3 uur 
wandelen, met een kleine lunchpauze bij mij thuis.Het is zo leuk om 
een hond zo goed te leren kennen; zo is Binky niet zo gek op 
autorijden, maar uitlaten vindt hij het allerleukste. Ik ga vaak 1,5 uur 
naar het Amsterdamse Bos en nadat ik 
thuis even een broodje heb gegeten 
gaan we nog een 2e rondje doen in het 
Vondelpark of het Beatrixpark.
Ik stuur regelmatig een app-berichtje 
naar het baasje om te overleggen of 
een leuke foto te sturen. Ik vertel vaak 
aan mensen over het bestaan van 
stichting OOPOEH, omdat het een 
prima initiatief is om vooral de lusten 
van een dier te hebben en iets minder de lasten; en je kunt het 
oppassen aanpassen aan je eigen wensen!”

de komende data zijn: woensdag 6 
april van 19.00-22.00 uur en zondag 7 
mei van 14.00-17.00 uur. locatie: 
Welkom, stadionplein 65.

Op deze dagen mag je rusten, genieten 
en verbinden. Voel je geborgen, 
gehoord en gesteund. Neem gezellig je 
dochter, moeder, grootmoeder of je 
vriendinnen mee!

stuur een mailtje als je komt, dan stuur 
ik de praktische info:  
clarissaruijgrok@gmail.com .
Bijdrage: 5 euro.
meer info:www.rodetent.nl



maandaG Tijd COnTaCT TElEFOOn / E-mail
Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00) 9.00-12.00  020-6796825

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

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
Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00)  9.00-12.00  020-6796825

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

Computer-inloopspreekuur (1e en 3e week van de maand) 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 19.00-21.30  Ad Lakerveld  020-6734491

Pilates voor gevorderden 19.30-21.00  Ilaria  ilaria.beretta@gmail.com

Klaverjassen 19.45-22.45  Joop van den Busken  06-53617003

WOEnsdaG Tijd COnTaCT TElEFOOn / E-mail
Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00)  9.00-12.00  020-6796825

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

Schrijfgroep  9.30-12.00  Hanneke Folgering  schrijfgroepzuid@gmail.com

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

Politiespreekuur (in de even weken) 13.00-15.00  Mirjam Dobbe

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
Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00)  9.00-12.00  020-6796825

Financieel CafÇ  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

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

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

vRijdaG Tijd COnTaCT TElEFOOn / E-mail
Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00)  9.00-12.00  020-6796825

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

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 voor beginners 10.00-11.30  Ilaria  ilaria.beretta@gmail.com

 Buurtbuik vanaf 13.00  Julie  Aanmelden: 06-52636241 / info@buurtbuik.nl
 Vrijdansen 20.00-23.00  Dinie Sinteur  dinie_sinteur@hotmail.com

aCTiviTEiTEnOvERZiCHT


