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Op 5 mei jl werd het Vondelpark Informatie Punt geopend. Vanuit 
de kiosk, die staat bij de ingang Van Baerlestraat/Vondelbrug in het 
Vondelpark, zijn zo’n 60 vrijwilligers actief. Zij informeren buurtbe-
woners, parkbezoekers en toeristen over de activiteiten in het park. 
Lees meer over het Vondelpark in deze krant op pagina 6, 12 en 13. 

fotograaf: Richard Mouw
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Om te bewaren! 

 
 

Memories
Zittend achter mijn pc, in mijn kantoortje in Huis van 
de Wijk Olympus, was ik wat aan het mijmeren over de 
viereneenhalf jaar dat ik hier nu rondloop. En net zoals 
je als ouder tevreden en met gepaste afstand kunt 
kijken naar je inmiddels volwassen kinderen  (‘wat zijn 
ze groot geworden/wat doen ze het goed/wat ging de 
tijd snel…’)  keek ik vandaag ook zo naar Olympus.

Het was best een overgang, van buurthuis naar een 
huis van de wijk. Hoewel het gebouw uiterlijk 
hetzelfde bleef was de werkwijze dat niet. Het kostte 
wat tijd voor bezoekers én voor de professionals om er 
aan te wennen. Ineens moesten bewoners het zelf 
doen in plaats van een kant en klaar programma-
aanbod, zoals ze gewend waren. Ik heb heel wat keren 
uit moeten leggen wat je als programmacoördinator 
kunt betekenen voor de buurtbewoners. 

En dan ineens …  loop je rond, ziet de gezellige 
bedrijvigheid, de nieuwe groepen bezoekers en 
vrijwilligers, ontvangt complimenten (‘de sfeer in 
Olympus is altijd zo gemoedelijk, ik voel me er 
welkom’).  Dat heeft alles te maken met het fijne team 
van beheerders en gastvrouwen maar ook met een 
groeiende groep vrijwilligers. Buurtbuik bijvoorbeeld. 
In Olympus begonnen als alleen een idee van oprichter 
Roel Raterink, die iets vergelijkbaars in Lissabon had 
gezien. Een fantastische, nog steeds groeiende 
activiteit, niet meer alleen actief in Amsterdam Zuid, 

maar ook al in Oost en 
Zuid-Oost. Inmiddels al 
drie keer per week in 
Olympus: op dinsdag- en 
donderdagmiddag een 
brood-met- soepmaaltijd 
en op zaterdagmiddag 
een meer dan uitgebreide 
lunch: gratis, voor 
buurtbewoners. Als plek 
voor ontmoeting én als 
steuntje in de rug, voor 

iedereen die dat kan gebruiken. Inmiddels haken er 
een aantal buurtsupers en -winkels bij aan. Zij 
doneren producten die ‘tot de datum’ zijn.  Het eten 

uit het HUIS VAN DE WIJK OLYMPUS 

wordt met de bakfiets 
opgehaald door Buurt-
buikvrijwilligers, die het 
vervolgens uitzoeken, 
inpakken en weer 
uitgeven. Soms is het 
dusdanig veel dat we er 
voedselpakketten van 
maken. Afgelopen dinsdag 
waren het er meer dan 50 
die we mochten wegge-
ven.  Ik vind het  gewéldig!

In deze editie van de Huis 
van de Wijkkrant: Lies. Zij 
tekent als deelneemster in de maandagse tekengroep, 
maar maakt daarnaast ook geheel belangeloos een 
leuke actuele tekening of collage voor onze maande-
lijkse Huis van de Wijk Nieuwsbrief. Eigenlijk zó leuk 
dat we in september een tentoonstelling organiseren 
van alle Liesjes. En u bent bij deze uitgenodigd!

Op pagina 10 ziet u trouwens al een echte Lies. Zij 
introduceert zichzelf op geheel eigen wijze. 

Omdat de Huis van de Wijkkrant maar een paar keer 
per jaar verschijnt kunt u zich ook - gratis - abonneren 
op de Nieuwsbrief. Die wordt ook weer door zo’n 
bescheiden vrijwilliger  (ja.. jij.. Ar Nederhof! ) iedere 
maand met liefde gemaakt en verstuurd. 
Ook onze Facebookpagina is natuurlijk veel actueler, 
dus als u op de hoogte wil blijven van alles in en 
rondom uw huis van de wijk: like ons (op Facebook) of 
abonneer u op de Nieuwsbrief. En voor de actuele 
weekagenda: www.huisvandewijkolympus.nl

Ik weet niet wat u gaat doen in de zomerperiode, maar 
ik ga er even tussenuit. Heerlijk, in eigen land. 

Namens het voltallige Olympusteam wensen wij u ook 
een fijne vakantie (en we blijven wel gewoon open).

Marietta De Zorzi
Programmacoördinator Huis van de Wijk Olympus

Alzheimer Café 
Oud-Zuid
Mantelzorgondersteuning
Als je zorgt voor iemand in jouw omgeving dan ben je mantel-
zorger, wat komt daar allemaal bij kijken? 
Mantelzorg is een onderwerp dat vooral de laatste tijd meer en 
meer aandacht krijgt. Maar wanneer ben je nu eigenlijk 
mantelzorger?
En wat als je als mantelzorger ondersteuning nodig hebt, waar 
kun je dan terecht?
In het Alzheimercafé gaan we het daar over hebben. Gastspre-
ker Dorrit van Someren is projectcoördinator mantelzorgon-
dersteuning bij PuurZuid en heeft voorheen enkele jaren als 
mantelzorgadviseur in stadsdeel Amsterdam Zuid gewerkt.

Datum: dinsdag 5 juli. 
U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom voor een kopje koffie 
of thee. Vanaf 19.30 uur start het programma.
Locatie: Odensehuis, Hygiëastraat 4 (tussen Olympiaplein 
58-60)

Voor meer informatie over het Alzheimer Café Oud-Zuid, 
kunt u contact opnemen met Sabien Metselaar (PuurZuid 
maatschappelijke dienstverlening, tel. 020-235 9497 of 
smetselaar@puurzuid.nl).



Nieuw in buurtkamer HoofdKwartier
Formulieren-spreekuur
Wie heeft dat niet - formulieren die je moet invullen en brieven die je 
moet doornemen maar die liggen al een tijdje op een stapel in de kast? 
Sinds kort is er een formulieren-spreekuur in het HoofdKwartier. 
Buurtbewoner Petra en nog een vrijwilliger zitten elke donderdag van 
10.30 tot 12.00 uur in de buurtkamer om zowel papieren- als onlinefor-
mulieren met u door te nemen. Denk hierbij aan: 

• kwijtschelding gemeentebelasting
• huur en zorgtoeslagvragen
• meerkosten (bijstand chronisch zieken)
• scholierenvergoeding
• DigiD aanvragen

Heeft u vragen of wilt u vrijwilliger worden? Bel of email Donna 
Metzlar. Zij ondersteunt alle activiteiten in het HoofdKwartier.
Telefoon 06-8325 2074, e-mail d.metzlar@soozamsterdam.nl

Het formulieren-spreekuur is gratis. Na afloop kunt u blijven eten want 
elke donderdag is er de pannenkoeken-lunch.

De buurtkamer HoofdKwartier ligt tussen de Zeilbrug en het Hoofd-
dorpplein, op Hoofddorpweg 25.
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Op 21 juli lanceren we het boekje Ik ben 
verbonden tijdens een gezellige high tea voor 
de buurt. Het boekje, met persoonlijke 
telefoongids bevat een hoop leuke extra’s die 
helpen bij het verbinden met jouw omgeving. 
Tijdens de High Tea vertellen we graag meer 
over dit bijzondere boekje en is deze gratis aan 
te vragen of mee te nemen. We kijken uit naar 
een smakelijke en gezellige High Tea. Komt u 
ook?

Ik ben verbonden
Ik ben verbonden is een boekje met planten-
zaadjes, met gelukkige momenten, met lekkere 
recepten. En met slimme vragen om u te helpen 

met kiezen wie u om hulp zou willen vragen 
mocht het nodig zijn; voor een autoritje, voor 
een boodschap, voor dat schilderij dat maar 
niet recht wil hangen. Dat is het ́ Ik ben 
verbonden -́boekje dat Stichting SOOZ samen 
met Verbonden heeft uitgegeven. Gratis voor u! 

De high tea is op donderdag 21 juli 
van 14.00 tot 16.00 uur in Huis van de Wijk 
Olympus, Hygiëaplein 10. 
De high tea is gratis. U moet zich wel even 
aanmelden. Dat kan bij de gastvrouwen 
van Huis van de Wijk Olympus. Even 
binnenlopen of bellen: 
telefoon 020 679 6825.
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High tea ́ verbonden`

In buurtkamer HoofdKwartier kunt u elke 
dag terecht voor de inloop en activiteiten.
Het inloopcafé begint bijna elke dag om 10.00 
uur. Tot 14.00 uur kunt u binnenlopen voor een 
praatje en een kop thee of koffie. ’s Avonds 
wordt de ruimte gebruikt door VvE’s en anderen 
groepen om te vergaderen.

Vast programma
Maandag
10.00-14.00 uur: Inloopcafé; thee 50 cent, 
koffie 80 cent, pannenkoek 1 euro.
14.00-16.45 uur: Theemiddag voor 80+ ers
Dinsdag
11.00-12.00 uur: Qigong 
11.00-13.00 uur: Patch en quiltgroep 
14.00-17.00 uur: Bingo 
18.45-20.30 uur:  Al-Anon 

Woensdag
10.30-12.00 uur: LesboCode 
13.30-16.00 uur: Klaverjassen 

Donderdag
10.30-12.00 uur: Formulieren Spreekuur 
12.00-13.30 uur: Pannenkoeken lunch 
14.00-17.00 uur: Schildersclub 

Vrijdag
10.00-14.00 uur: Inloopcafé
16.30-19.00 uur: Eetclub 

Zaterdag
10.00-15.00 uur: Inloopcafé
15.00-20.00 uur: Taalmaatjes 

Zondag
10.00-11.00 uur: Pilates 
13.30-18.00 uur: Vrije Rust 

Alle activiteiten in het HoofdKwartier gaan 
door in juli en augustus.
Alleen de soep-avond op maandag gaat met 
zomervakantie.

HoofdKwartier
Hoofddorpweg 25
Telefoon: 020-617 0193
www.hoofdkwartier25.nl

Vrijwilligers genieten van een uitje. Word ook vrijwilliger  
in buurtkamer Het HoofdKwartier.

Zomerse zondagen nodigen je uit om naar 
buiten te gaan. Als je niet kan kiezen tussen 
natuur en iets creatiefs kan je nu beide 
combineren bij de zondagcursus Intuïtief 
Tekenen in het Vondelpark.

Er is een deel van het Vondelpark, de Koeien-
weide, waar bezoekers niet toegelaten zijn 
behalve in gezelschap van een gids. Omdat de 
menselijke bemoeienis beperkt is, kan de 
natuur hier haar gang gaan. Flora en fauna zijn 
in dit deel van het park bijzonder rijk. Het is 
een voorrecht om in dit stille paradijs in je 
creatieve bron te mogen duiken, midden in de 
stad verborgen.

Mine Yapar, kunstenares en aankomend 
natuurgids zal deze tekensessie begeleiden.

We verzamelen bij het hek van de Koeienweide 
om 11.00 uur op zondag. Bij binnenkomst zullen 
we eerst ervaren om stil te zijn in de natuur. 
Daarna doen we oefeningen in intuïtief 
tekenen. Tot slot combineren we intuïtief 
tekenen met observerend tekenen van de 
natuur.

Bijdrage: €7 p.p. (neem je eigen papier en 
tekenmateriaal mee) Een deel van je bijdrage 
komt ten goede aan de natuur- en milieuactivi-
teiten op de Koeienweide.

De cursus is op de volgende zondagen:  
10, 17, 24 en 31 juli. 

Meer informatie op www.earthcolours.nl

Intuïtief Tekenen in het Vondelpark



‘Er zijn duidelijk twee soorten ouders,’ vertelt 
een van de natuurgidsen. ‘De een die dit ziet 
en meteen zegt ‘broek uit en de modder in jij!’, 
en de ander die geschrokken het kind vooruit 
duwt om zo snel mogelijk weer weg te zijn.
Kinderen onder de pakweg 10 jaar willen 
eigenlijk alleen maar roeren, daarna komt de 
leeftijd die echt wat wil vangen, maar boven de 
12 heb ik ze dan weer niet gezien (ze waren er 
wel!). Geen verschil in belangstelling gezien 
tussen jongens en meisjes.’

Er is van alles gevonden in de poeltjes, van 
grote kwakende kikkers tot eierstrengen, 
larven en visjes. Dank aan alle natuurgidsen 
van Natuur- en Milieuteam Zuid en de vrijwil-
ligers van IVN-Amsterdam die er een fantasti-
sche slootjesdag van maakten voor de 
honderden kinderen.
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Slootjesdag, 
11 juni 2016

Fotograaf: Daniel Kropveld

‘De mooiste en lekkerste van Amster-
dam!’, belooft een spandoek boven de 
nieuwe AH op het Stadionplein. Binnen 
is het een walhalla vol verleiding. Wat 
een weelde aan waren, op loopafstand! 

De oude AH op de Stadionweg  heb ik 
pandje voor pandje vanaf de Achilles-
straat zien uitbreiden. Op de hoek was 
eerst een huishoudwinkel die Lebo 
heette, die ook vliegers en hoelahoeps 
verkocht. Tram 24 stopte nog voor de 
deur, bij drogisterij Gruno.
Juist die tramhalte, pal voor de AH, 
miste ik de afgelopen jaren vanuit het 
Olympisch Kwartier op spekgladde 
winterdagen, als ik niet fietste. Voor 
ouderen is die afstand zowiezo lopend  
te ver voor boodschappen. Dus een 
supermarkt op het Stadionplein: ja 
graag!

Zuiderling
Het was een charmante zuiderling die 
me op een dag in de AH op de Stadion-
weg aansprak bij het kaasvak. Niet 
ongevoelig voor bruinogige lachende 
zuiderlingen boog ik me naar de 
jongeman toe in een poging zijn 

Italiaans te verstaan. Dat hij qua 
leeftijd mijn zoon had kunnen zijn, dat 
vergeet ik op zo’n moment even voor 
het gemak. Ik begreep eruit, dat hij 
geen wijs kon worden uit alle verschil-
lende kazen. En ja, hoe blij kun je zelf 
op vakantie zijn met een hulpvaardige 
inboorling, dus in mijn beste ‘ver-Itali-
aanste Frans met Spaanse kantjes’ 
deed ik  moeite om de toerist te helpen 
en begon over “picante, poco forte” en 
“mucho picante”.
Ik liep naar de rechterkant van het 
kaasvak, maar de jongeman bleef links 
hangen. Dat besefte ik amper, want ik 
was geconcentreerd op het taalpro-
bleem. Plots was zijn interesse ‘a una 
seconda’ verdwenen, zowel in de kaas 
als in mij hihi: hij griste een willekeurig 
kaasje uit het vak  en maakte rechts-
omkeert, het gangpad terug, richting 
uitgang.

Wat raar, dacht ik. En voelde instinctief 
in mijn jaszak. Mijn portemonnaie was 
weg! Door dat stomme Italiaans was ik 
afgeleid geweest. En dat is nou net de 
truc, zei de politie later. Want dan ben 
je gefocust op de taal en een tweede 

Verleiding in de buurtsuper
Tekst en foto’s: Marion Algra

persoon zakkenrolt je dan. Wàs het wel 
een Italiaan, een toerist, dacht ik later: 
hoeveel zinnen Italiaans had die 
bruinoog nou eigenlijk uitgekraamd?

Verontwaardigd en met veel bombarie 
vroeg ik beneden in de winkel om de 
bedrijfsvideo. Links van het kaasvak 
had geen videocamera gehangen, zei 
de bedrijfsleider. En dat weten zakken-
rollers. Opgewonden arriveerde ik op 
politiebureau Leijenberghlaan in 
Buitenveldert. Met de video als trofee, 
zodat ik tenminste kon aanwijzen wie 
me had aangesproken.

‘Er ís helemaal geen AH op de Stadion-
weg’,  zei de dienstdoende agent, ‘u 
bedoelt de Stationsweg.’ Hij sprak met 
een zwaar provinciaals accent. 
 ‘Meneer, kijkt u goed!’, zei ik kribbig ‘er 
zit al 40 jaar een AH op de Stadionweg!’
‘Ik zie alleen een AH vermeld op de 
Stationsweg’, herhaalde hij kalm. 
Mijn opgewondenheid begon vreemde 
vormen aan te nemen. ‘Misschien 
bedoelt u het Stationsplein met de AH 
binnenin het Centraal Station, weet ik 
veel’, snauwde ik: ‘man, een Stations-
weg hébben we niet eens in Amster-
dam, wel een Olympisch Stadion en een 
Stadionweg!!!’
Hij waarschuwde me dat ik het risico 
liep een ambtenaar in functie te 
beledigen. De bedrijfsvideo zouden ze 
zonder mij bekijken.
Over mijn toeren verliet ik het politiebu-
reau. Ik heb er nimmer iets van gehoord.

En nu hebben we een tweede AH. Op 
het Stadionplein. Geen Stationsplein, 
meneer agent. 

Marion Algra
Lees online: Face to Face Olympisch 
Kwartier, bijv. over het Olympische 
Vuur: https://marionalgra.wordpress.
com of  https://www.facebook.com/
FaceToFaceColumns   

OOPOEH Yvonne
“Ik ben vorig jaar gestopt met mijn winkel in de 
Beethovenstraat, waar ik 40 jaar heb gewerkt. 
Ik wilde beslist iets met dieren gaan doen en 
hoorde van stichting OOPOEH. Na het overlij-
den van mijn eigen kat, die 18 jaar is geworden, 
kwam er voor mij ruimte om op honden te gaan 
passen. Ik werd gekoppeld aan Janneke en 
haar keeshond Binky. Na onze eerste ontmoe-
ting, die voor beiden prettig verliep, was het 
snel geregeld en voelde het meteen goed.”
“Om de week haal ik Binky thuis op en gaan we 
wandelen. Het is leuk om een hond goed te 
leren kennen; zo is Binky niet zo gek op 
autorijden, maar uitlaten vindt hij het aller-
leukste. Ik ga vaak 1,5 uur naar het Amster-
damse Bos en nadat ik thuis even een broodje 
heb gegeten gaan we nog een tweede rondje 
doen in het Vondelpark of het Beatrixpark.

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 beweging, 
baasjes helpen aan een betrouwbare oppas en huisdieren helpen 
aan de aandacht en verzorging die zij nodig hebben.

Veel ouderen zijn graag in het gezelschap van een huisdier, maar 
willen de volledige zorg niet meer dragen. Stichting OOPOEH biedt 
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 financieel 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



Stadsdorp Olympia is opgezet om de voordelen 
van een dorp te verbinden met die van de stad. 
Buurtgenoten die de anonimiteit van het 
wonen in de stad niet (langer) alleen als een 
voordeel zien, leren elkaar in het stadsdorp 
beter kennen door activiteiten te organiseren. 
Het is een buurtinitiatief, georganiseerd door 
buurtbewoners, zonder bemoeienis van de 
overheid.

Stadsdorpsgenoten stellen zelf vast wat zij 
belangrijk vinden en nodig hebben. Op den 
duur, als zij ouder worden, kunnen zij door het 
persoonlijke netwerk wat ieder in het stads-
dorp opbouwt, de nodige burendiensten aan 

Buurtborrel
Elke laatste woensdag van de maand hebben we een 
open inloop, ook wel buurtborrel genoemd, om 17.00 uur 
bij Jack Dish op het Stadionplein. Het wordt steeds 
drukker en gezelliger bij deze buurtborrel; er wordt 
ontmoet, kennisgemaakt, gediscussieerd en wat al niet. 
De data zijn deze zomer: 29 juni, 27 juli en 31 augustus. 
Kom gezellig langs, u bent welkom!

Zondagsalon
Op zondag 18 september is er weer een muzikale middag 
met bijzondere gasten. Vanaf 15.00 uur bent u welkom in 
het Olympisch Kwartier Cordaan voor deze feestelijke 
opening van het seizoen.

Kookgroep
Er is een kookgroep actief in het stadsdorp, daar kunnen 
zich nog mensen bij aansluiten. Dus mocht u het leuk 
vinden eens in de paar maanden voor max. 4 personen te 
koken en gezellig bij anderen te eten, meld u dan aan via 
info@stadsdorp-olympia.nl.

Bridgecursus
Er worden nog een paar mensen gezocht die zich willen 
inschrijven voor de bridge-cursus, meld u aan bij onze 
secretaris Josée Dekkers: deksels.41@gmail.com.
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Op de plek waar ik nu woon, het Olympisch Kwartier, werd in 1928 tijdens 
de Olympische Spelen gesport. Het woonblok op de hoek van de 
Amstelveenseweg en het Stadionplein stond er al. In het huidige 
Olympisch Kwartier waren er voor de Spelen een cricketveld, een haven 
en tien tennisbanen aangelegd. Aan de Stadiongracht was een terras, 
met op de plek waar nu de Jan Wilsbrug is, een restaurant. Aan de 
andere kant van de Stadiongracht op de Amstelveenseweg lag het Olym-
pische zwembad. De latere filmheld Johnny Weissmuller, bekend van zijn 
rol als Tarzan, won hier twee gouden medailles. Onder het kantoorge-
bouw van waar nu het reclamebureau Young & Rubicam gevestigd is in 
de Karperstraat, zijn nog oude fundamenten van dit zwembad te vinden. 
Al in 1929 werd het zwembad afgebroken om plaats te maken voor 
tennisbanen.

Met de bouw van het Olympisch Kwartier werd ook het gebied rondom de 
Schinkeleilanden her ontwikkeld als recreatie-, sport- en natuurgebied. 
De Jan Wilsbrug die in het verlengde van de Laan der Hesperiden ligt, en 
de Na Druk Gelukbrug tussen het Olympisch Stadion en IJsbaanpad 
worden op mooie zomerdagen als duikplank gebruikt. Menig Tarzan 
oefent zo zijn zwem- en duikkunsten voor een Olympische medaille en 
verleidt bevallige Jane’s van de kant het water in te komen.

In 1928 werd de polder ten zuiden van de Stadionkade opgespoten met 
zand om daarop woningen te gaan bouwen. Door de crisisjaren en de 
tweede wereldoorlog duurde het nog jaren voordat er gebouwd kon 
worden. Het Zandland, zoals het door iedereen werd genoemd, leek op 
een uitgestrekt duinlandschap dat door verstuiving was ontstaan. De 
aflopende oevers van het Zuider Amstelkanaal werden in de zomer als 

zandstrandje gebruikt. Er werden zandkaste-
len gebouwd, op zelf meegebrachte ligstoelen 
lag men te zonnen en sommigen waagden het 
om in het ondiepe en modderige water te gaan 
zwemmen. Het Zandland kan ik me nog 
herinneren, ik heb er in de tweede helft van de 
jaren vijftig gespeeld als ik bij mijn opa en oma 
aan de Stadionkade logeerde. Er waren toen al 
kademuren en ik heb nooit gezien dat er nog 
werd gezwommen.

Als het mooi weer was gingen we naar het 
water en de spuitende fonteinen bij het van 
Heutz monument aan het Olympiaplein. Daar 
mocht ik in het water spetteren, het was te 
ondiep om er te kunnen zwemmen. Als ik geluk 
had stond de kar van de Vami ijscoman er. Hij 
sneed met een mes een plakje ijs van een 
lange ijsstaaf af en deed dit tussen twee 
ronde wafeltjes.
Het in 1935 onthulde monument was oorspron-
kelijk een ereteken voor generaal J.B. van 
Heutsz, commandant van het Nederlands-
Indische leger en gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië. Onder politieke druk werd 
het monument in 2004 hernoemd in Monument 
Indië-Nederland.

Het Olympisch zwembad en het Zandland 
bestaan al lang niet meer, net zoals het Vami 
ijs. Bij het tegenwoordige Monument Indië-
Nederland spettert mijn kleindochter die nu 
net zo oud is als ik toen was, nog met even veel 
plezier in het water met de spuitende fontei-
nen.

Marieke Henni (foto en tekst)
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Zwemmen in de Stadionbuurt

Hygiëaplein
Atletiekmiddag voor alle leeftijden
Het Stadsdorp Olympia organiseert op zaterdag 
2 juli een atletiekmiddag voor alle leeftijden.
De middag duurt van 12.00 tot 17.00 uur en is op 
het Hygiëaplein t/o nr. 10. 
We starten om 12.00 uur met een puzzeltocht 
door de buurt, met verrassingen. Aanmelden bij 
de rode party-tent op het plein.
Om 14.00 uur beginnen we met een 60 meter-
loop en gaan we hoogspringen en kogelstoten. 
En … bij voldoende belangstelling een rollator-
loop. Aanmelden vanaf half 2 bij de party-tent.
Voor alle deelnemers is er een herinneringspen-
ning en er zijn mooie prijzen voor de winnaars.
Kom dus op zaterdag 2 juli om 14.00 uur naar het 
Hygiëaplein en schrijf je in!

Persoonlijk netwerk opbouwen met 
Stadsdorp Olympia

elkaar bieden en dus langer de regie over het 
eigen leven houden.
In het stadsdorp gaat het om indirecte 
wederkerigheid: iedereen heeft wel iets te 
geven én te nemen, van concrete vaardighe-
den en deskundigheid tot aan de warmte die 
iemand verspreidt en het gezelschap dat 
iemand kan bieden.

Lid worden
U kunt eenvoudig lid worden van Stadsdorp 
Olympia via de website www.stadsdorp-
olympia.nl. Beschikt u niet over internet dan 
kunt u een briefje sturen naar de secretaris, 
Turnerstraat 10-hs 1076 VD Amsterdam.

Stadsdorp activiteiten



In september heeft Lies een tentoonstelling in Huis van de Wijk 
Olympus. Degenen die de digitale Nieuwsbrief van Huis van de 
Wijk ontvangen kennen haar van haar kleurrijke, sprekende 
collages. Dat maakt nieuwsgierig!

ook een vermoeden hoe politici aan hun 
teksten komen. Meer informatie op de website 
van Ida van der Lee: www.idavanderlee.nl

Op zondag 17 juli presenteert Bep van Oostrom 
een kleurrijke middag met Afrikaanse verhalen, 
muziek, en foto’s. Bep werkte zelf geruime tijd 
in West-Afrika bij diverse sociale projecten. 
Aanvang 13.30 uur, toegang gratis.

Odensehuis
Hygiëastraat 4
Telefoon 020-337 4244
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Voor mensen die (al langere tijd) 
geen werk hebben is het belangrijk 
actief te blijven of te worden. Het 
geeft invulling aan de dag en je blijft 
in contact met mensen. In het 
project ‘Meerdoen in Zuid’ kunnen 
mensen met afstand tot de arbeids-
markt elkaar helpen met het vinden 
van een zinvolle dagbesteding. Wie 
dat wil kan een opleiding tot coach 
volgen.

Amsterdam heeft in april ingestemd met een 
plan – ‘Meerdoen Werkt, een stad waar 
niemand aan de kant staat’ - om meer Amster-
dammers met afstand tot de arbeidsmarkt mee 
te laten doen in de stad. 

Mensen begeleiden
Welzijnsorganisatie Sociaal Ondernemend 
Opbouwwerk Zuid (SOOZ) voert het project 
‘Meerdoen in Zuid’ uit. Projectleider Ellis 
Middelhuis :’De gemeente wil onderzoeken of 
welzijnsorganisaties klanten met afstand tot 
de arbeidsmarkt kunnen begeleiden naar een 
passende plek zonder tussenkomst van 
klantmanagers. Voor ons project heeft de 
gemeente 250 klanten met afstand tot de 
arbeidsmarkt aan ons overgedragen. Wij willen 
zoveel mogelijk klanten begeleiden naar 
welzijnsactiviteiten, en als dat mogelijk is naar 
vrijwilligerswerk.’ 

Mensen uit deze groep die interesse hebben in 
vrijwilligerswerk kunnen opgeleid worden tot 
coaches ‘Meerdoen in Zuid’. Als coach gaan 
zij aan de slag om de andere mensen uit deze 
groep te helpen met het vinden van een 
zinvolle dagbesteding. Het mooie is dat ze 
vertrouwd zijn met de doelgroep en zich 
kunnen inleven in hun situatie. Ze krijgen een 
opleiding die ze afsluiten met een certificaat 
op mbo-niveau. Het leer-werktraject duurt 10 
maanden. Na een eerste maand training gaan 
de coaches zelf aan de slag. Gedurende het 
jaar krijgen de vrijwillige coaches training en 
werkbegeleiding.

Word Coach Meerdoen In Zuid!
Wilt u als vrijwilliger aan de slag?  Bent u 
enthousiast en vindt u het leuk om mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden 
en talenten te ontdekken? Kunt u mensen 
motiveren en stimuleren en samenwerken in 
een team? Bent u geduldig en beschikt u over 
levenservaring en verantwoordelijkheids-
gevoel? Dan zoeken we u als Coach Meerdoen 
in Zuid.
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Meerdoen

in Zuid
Wordt u coach bij 
Meerdoen in Zuid?

« J’ignore ce que je ne sais pas ! » 

Parijs te ver weg en toch Frans spreken?

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

Ervaren docent geeft privé- en groepsles
bij u in de buurt. Interesse?
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« J’ignore ce que je ne sais pas ! » 

Parijs te ver weg en toch Frans spreken?

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

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

(advertentie)

Meer informatie 
of aanmelden: 
Ellis Middelhuis, 
tel.  06 2477 3289  
(maandag tot en met  donderdag  
van 10.00 tot 17.00 uur), 
e.middelhuis@soozamsterdam.nl

Tentoonstelling Lies

Het Odensehuis presenteert in de maand juli in 
het kader van de zorgpauze twee bijzondere 
zondagmiddagen. De ‘zorgpauze’ is een nieuw 
project met mogelijkheden voor respijtzorg 
tijdens de weekenden, korte meerdaagse 
 zorgpauzes en andere rustpunten voor 
mantelzorgers en mensen met dementie.

Op zondag 3 juli presenteert kunstenares Ida 
van der Lee haar ‘orakelspel’. Aanvang 13.30 
uur, toegang gratis. Twee speeltafels met 
spelleiders. Veel vrijheid maar met regels. Door 
middel van vrij associëren, fantaseren en 
combineren ontstaat er uiteindelijk een tekst. 
Je begint te begrijpen dat het orakel van 
Delphi zo lang in bedrijf is geweest. En je krijgt 



Het Vondelpark in Amsterdam heeft sinds 5 
mei een eigen informatiepunt. Bezoekers en 
Amsterdammers kunnen er terecht voor 
informatie over de activiteiten in het park, 
er is een routekaart beschikbaar en er zijn 
Vondelparksouvenirs en boeken te koop. De 
opbrengst komt ten goede aan het parkbe-
heer. De kiosk staat in het park bij de 
toegang Van Baerlestraat/Vondelbrug en is 
tot eind oktober dagelijks geopend van 
10.00-17.00 uur. Meer informatie: www.
vondelpark.com. Op deze website staat ook 
de activiteitenagenda van het Vondelpark.
 
Het Vondelpark is met 14 miljoen bezoekers per 
jaar het drukst bezochte stadspark ter wereld. 
Een microkosmos die nu het zeer gewenste 
eigen informatiepunt heeft. Een loket in het 
park om informatie te verstrekken over cultuur, 
natuur, sport en recreatieve activiteiten. Het 
fungeert ook als aanmeldpunt voor groepen en 
scholen die een natuurwandeling willen maken 
en het draagt bij aan het beheer van het park 
door de verkoop van parkmerchandise en door 
het werven van donateurs voor bijvoorbeeld 
een parkbank.
 
Betrokkenheid bij het park vergroten
Het Vondelpark Informatie Punt is een 
initiatief van Stichting Hart voor het Vondel-
park, in samenwerking met stichting SOOZ, het 
Natuur- & Milieuteam Zuid en Stadsdeel Zuid. 
Een belangrijke functie van het informatiepunt 
is om de betrokkenheid bij het Vondelpark te 
vergroten. Iedereen die zin heeft om zelf de 
handen uit de mouwen te steken met het 
onderhoud van het groen en de bloemen, maar 
ook met schoonmaakacties, is welkom. Het 
enorm intensieve gebruik van het Vondelpark 
vraagt om ‘gedeeld beheer’ van gemeente, 
stadsdeel en gebruikers en bezoekers van het 
park. Er zijn al actieve groepen vrijwilligers die 
zich inzetten voor het onderhoud van het 
Rosarium, de Koeienweide en het bloemenperk 
rond het beeld van Vondel. 

Vrijwilligers kunnen zich nu ook aanmelden 
om te helpen bij het Vondelpark Informatie 
Punt. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden bij de kiosk of via de website 
www.vondelpark.com. 

Het Vondelpark Informatie Punt organiseert deze zomer 
rondleidingen door het Vondelpark. Ervaar en beleef de 
schatkamer van Amsterdam, haar geschiedenis, 
omgeving, kunst, natuur, architectuur en meer.

Tijden:   10.00, 15.00 en 20.00 uur (Nederlandstalig);  
12.30 en 17.30 uur (Engelstalig). 
De rondleidingen duren twee uur.

Data:        2 juli, 3 juli, 16 juli, 6 augustus 
  Voor groepen groter dan 7 personen ook 

op afspraak op andere dagen.
Kosten:  Volwassenen: € 7,50 / € 12,- (incl. boekje 

  Vondelpark Toen & Nu (t.w.v. € 10,00)
Kinderen:  < 11 jaar € 1,-; 11-18 jaar € 2,50
Vertrekpunt:     Vondelpark Informatie Punt (in het park bij 

de toegang Van Baerlestraat / Vondel-
brug).

Reserveren
Graag vooraf aanmelden/betalen bij het Vondelpark 
Informatie Punt. Of via secretariaat@vondelpark.com 
of www.facebook.com/toekomstvannederland.
Met uw deelnamebijdrage steunt u het Vondelpark. 
Meer info: www.vondelpark.com
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Het Vondelpark bestaat niet alleen uit bomen, 
vijvers en weiden, maar biedt ook plaats aan 
bedrijven, stichtingen, verenigingen en 
sportclubs. Deze zijn verenigd in “Onderne-
mersvereniging Vondelpark”. Op zondag 3 juli 
a.s. presenteert de ondernemersvereniging 
zich aan Amsterdam op de open dag.

Alle ondernemers zetten deze dag hun deuren 
open en bieden tussen 10.00 en 18.00 uur 
verschillende activiteiten aan voor jong en 
oud. Een unieke kans om bijvoorbeeld achter 
de schermen te kijken bij de opnamestudio van 
At5 in het Vondel CS of binnen te lopen bij 
tennisvereniging het Kattenlaantje.

Vrijwilligers van het Vondelpark organiseren 
rondleidingen, ook op de Koeienweide, een 
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In het Rosarium van 10:30 tot 17:00 uur
Vanaf half juni beginnen de rozen te bloeien en vanaf juli staan zij vol in bloei.
Een mooi moment om een bezoek aan het unieke Rosarium Vondelpark te brengen
en kennis te maken met de uitbundige bloemenpracht van circa 9.000 rozenstruiken. 
 

Programma
Vrijwilligers geven uitleg over de rozensoorten, het onderhoud en de mogelijkheid
een rozenperk te adopteren. Er wordt advies gegeven over rozenverzorging. 
U kunt meelopen met een rondwandeling en meedoen aan een 
workshop “Boetseer je eigen roos” voor bezoekers van 8 - 80 jaar.

Bij een kopje koffie, fris of water presenteren we een heerlijk 
rozenkoekje die speciaal voor deze gelegenheid gemaakt zijn 
door het Kinderkookkafé aan de Kattenlaan / Vondelpark 6B.

Adopteer een rozenperk
Om de verzorging van de rozentuin te stimuleren en financieel te ondersteunen
brengen wij graag onder uw aandacht dat particulieren, winkeliers, kantoren en
bedrijven een rozenperk kunnen adopteren. Zie www.vondelpark.com/doneren

Meewerken in het Rosarium?
U bent van harte welkom. Aanmelden kan op 3 juli 2016
of direct bij Gon en Hans Homburg via het emailadres
hartvoorhetvondelpark@gmail.com

www.vondelpark.com
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Rosa ‘Erotika’

Rosa ‘Suntan’, ‘Rosenfee’, ‘Solero’ en ‘Alpenglühen’ zomer 2015

Opening Rozenseizoen
Vondelpark  3 juli 2016

Stichting Hart voor het Vondelpark
Belle Epoque Aalsmeer

bijzondere plek die niet zomaar te bezoeken valt. Ook starten er vanuit 
het VIP rondleidingen door het hele park.

Stadsdeel Zuid zet de deuren van de werf open, zodat je de machines, 
tractoren en apparatuur kunt bekijken die voor het onderhoud van het 
Park nodig zijn. 

De Ondernemersvereniging bij monde van de voorzitter, Lidy klein 
Gunnewiek: “Deze dag is om iedereen te laten zien wat er voor en achter 
de schermen gebeurt. Laat je verrassen want iedere ondernemer zal 
vandaag zijn beste kant laten zien!”

De middag wordt om 17.00 uur afgesloten met een concert van “Sue the 
Night” in het prachtige Openluchttheater, midden in het Vondelpark.

 Houd het programma in de gaten voor alle activiteiten en tijden, deze is 
onder andere te vinden op www.vondelpark.info. 
Voor meer info kunt u bellen met Lidy klein Gunnewiek, 
telefoon 06 5588 6265.

The Best of Vondelpark

Vondelpark Informatie Punt geopend

De kiosk van het Vondelpark Informatie Punt. Fotograaf: Richard Mouw

Rondleidingen 
Vondelpark 
(Nederlands- en Engelstalig)



Julie van Zweden 
Leuk dat ik de kans krijg mezelf op deze 
manier aan u voor te stellen.
Ik ben Julie van Zweden, geboren en getogen 
in Amsterdam, trotse moeder van twee zonen.
 
Buurtbuik
Sinds twee jaar ben ik met veel plezier 
werkzaam als bestuurder binnen BuurtBuik. Ik 
draag onder andere de verantwoordelijkheid 
voor de leveranciers, het eten binnen BuurtBuik.
Wij zetten ons met succes in tegen voedsel-
verspilling. Bijna vijf dagen per week, in 
verschillende stadsdelen van Amsterdam, 
halen wij overtollig voedsel op bij bedrijven, 
horeca en winkels.
In diverse huizen van de wijk bereiden wij met 
dit voedsel, gratis, gevarieerde en vooral 
gezonde maaltijden. BuurtBuik is uniek in zijn 
soort omdat bij ons echt iedereen welkom is! 
Eten moeten wij allemaal en het liefste samen, 
omdat dit gezellig is, voedsel verbindt!
Tevens willen wij mensen uit de buurt active-
ren om een bijdrage te leveren aan een betere 
en socialere buurt. Dat kan al voor twee uur 
per week als vrijwilliger door bijvoorbeeld eten 
op te halen, maaltijden te bereiden of te 
coördineren.

Attentie!
Ons stadsdeel kent vele mooie initiatieven die 
een waardevolle bijdrage leveren aan het 
buurtgevoel. Begin dit jaar is Attentie voor 
Zuid in het leven geroepen, een heuse 
aanwinst!
Attentie voor Zuid is een overzichtelijke 
website waar buurtinitiatieven een gezicht 
krijgen.
Hier vind je wat er te doen en te beleven is in 
Zuid, maar Attentie gaat net een stapje verder. 
Het biedt je namelijk ook de mogelijkheid om 
een steentje bij te dragen. Dit kan door je aan 
te melden als vrijwilliger maar ook door 
bijvoorbeeld een donatie te doen.
Ik heb het voorrecht om deze website, die nu 
nog in de kinderschoenen staat, verder te 
ontwikkelen en onder de aandacht te brengen.

Ben of ken jij een mooi initiatief in 
Amsterdam Zuid, laat het ons dan weten.

Julie van Zweden
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Op zaterdag 24 september 2017 zal het eerste 
Grachtconcert Oud-Zuid plaatsvinden op de 
Westlandgracht. Het concert vindt plaats 
direct na het Hoofddorppleinbuurtfestijn. Om 
dit project te realiseren en te laten slagen is de 
organisatie op zoek naar 10 of meer enthou-
siaste vrijwilligers, die bijvoorbeeld:

•  iets hebben met klassieke muziek en de 
organisatie kunnen steunen om een mooi 
programma te maken qua muziekkeuze
•  posters en flyers willen en kunnen ontwikkelen
•  willen helpen sponsors te zoeken en aan te 

schrijven
• mee willen helpen met catering
• willen zorgen voor VIPS / muzikanten
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Het Sociaal Loket wijst u de weg, bijvoorbeeld als u:
n   vragen heeft op het gebied van zelfstandig wonen, zorg en welzijn
n   voor een ziek familielid zorgt en het u teveel wordt
n   persoonlijke of financiële problemen heeft  
n   wilt weten welke activiteiten er voor u interessant zijn 
n   niet weet waar u met uw vraag terecht kunt

De medewerker van het Sociaal Loket:
n    kijkt met u mee naar mogelijke oplossingen voor uw vraag en verwijst  

indien nodig door naar de juiste organisatie
n    bespreekt met u wat de mogelijkheden zijn om langer zelfstandig te  

blijven wonen
n    geeft informatie en advies over mogelijke ondersteuning op het gebied  

van wonen, zorg en welzijn 
n    geeft informatie over gemeentelijke voorzieningen, waaronder  

vervoer, zorg, urgentieverklaringen, minimaregelingen en kwijtschelding  
of  betalingsregeling gemeentelijke belastingen.

Meer informatie
Het Sociaal Loket is onderdeel van het Stadsloket. U vindt het Sociaal Loket  
in een van de zeven Stadsloketten of op de spreekuurlocaties in de wijk.  
Kijk voor de adressen en openingstijden bij u in de buurt op  
www.amsterdam.nl/sociaalloket of bel op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur 
met 020 255 2916.

Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl/sociaalloket of bel 
op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur met 020 255 2916

Sociaal

Loket

Gracht concert Oud-Zuid zoekt vrijwilligers
• willen zorgen voor de boten
• en nog veel meer

De organisatie – Joke en Jennefer (Toff Optiek) 
en Ida (buurtbewoonster) - willen graag zo 
snel mogelijk met een groep enthousiastelin-
gen aan tafel, zodat ze een start kunnen gaan 
maken.

De verwachting is dat de werkgroep de komende 
tijd een keer per twee maanden zal vergaderen 
en dat deze frequentie in de loop van de tijd 
toeneemt. 

Om je aan te melden en voor vragen kun je 
een mail sturen naar Joke en Ida via  
grachtconcertoudzuid@gmail.com.

Van 6 tot 10 juli zijn de Europese Kampioenschappen Atletiek in het 
Olympisch Stadion in Amsterdam. De week er voor willen we alvast gaan 
sporten met jongeren uit de buurt.

Op zaterdag 2 juli organiseert het Stadsdorp Olympia een atletiek-
middag voor alle leeftijden. Zie het artikel op pagina 9 in deze krant.

Op donderdag 7 juli worden er leuke sportieve activiteiten georgani-
seerd in het Olympisch Kwartier. We doen aan jeu de boules, estafette-
loop, boter-kaas-eieren-spel op de grond, verspringen, een marathon 
om het blok en de 60 meter hardlopen zoals Dafne Schippers! Wie haalt 
de snelste tijd? Er zijn leuke prijsjes te winnen!

Kom op 7 juli met je groepje om 15.30 uur naar het Olympisch 
Kwartier, Amstelveenseweg 308. De toegang is gratis!

Buurtbuik is drie dagen 
per week in Olympus: op 
dinsdag en donderdag 
tussen ca 12.00-14.00 
uur is er soep met brood, 
op zaterdag is er een 
middagmaaltijd tussen 
13.00 en 15.00 uur.

Meer informatie over de 
Attentie!-campagne is 
te vinden op 
www.attentievoorzuid.nl

EK sportactiviteiten voor 
kinderen uit de Stadionbuurt



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 / Zomerstop van 16 juli tot 29 augustus

 Bingo 12.30-15.00  Dieuweke Gieles 020-6205029 / Zomerstop van 11 juli t/m 29 augustus
 Portrettekenen 14.00-17.00  Len Castelyn 06-2911 8172 / In de zomer extra inloop op vrijdag van 13.00-15.00 uur

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

Computer-inloopspreekuur (1e en 3e week van de maand) 10.00-11.45  Francois 020-6796825 / Zomerstop van 12 juli tot 6 september

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

Taal-atelier 12.00-14.00  Coosje Wilterdink 06-15378511

Financieel Café 14.30-16.30  PuurZuid 020-5706262

TaiChi voor beginners 19.00-20.00  Ad Lakerveld 020-6734491 / Vanaf 6 september

TaiChi voor gevorderden 20.15-21.30  Ad Lakerveld 020-6734491/ Vanaf 6 september

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

Klaverjassen 19.45-22.45  Joop van den Busken 06-53617003 / Zomerstop tot 23 augustus

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

Beeldhouwen voor blinden en slechtzienden 13.00-17.00  Colette Brummer hvdwOlympus:020 6796825

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

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

DONDERDAG TIJD CONTACT TELEFOON / E-MAIL
Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00)  9.00-12.00 020-6796825

Financieel Café  9.00-12.00  PuurZuid 020-5706262

Spreekuur S. Capel/SDZ( om de week)  9.00-10.00 Voor data zie www.amsterdam.nl /  Vanaf 15 september

Advocatenspreekuur 10.00-12.00  Eva Boer  020-6185330

De Gezonde Hap 10.30-13.00  Actenz
aanmelding meehelpen & eten: 06 1098 5279 of
d.denouden@actenz.nl

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  laria.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 / vanaf 3 september
ZONDAG TIJD CONTACT TELEFOON/E-MAIL

Maandlijkse rommelmarkt  12.00-15.00 Voor data zie www.huisvandewijkolympus.nl

ACTIVITEITENOVERZICHT




