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Samen met 
vrijwilligers en 

buurtbewoners gaat 
SOOZ er weer een kleurrijk 

jaar van maken. 

Doet u mee?

De karakteristieke knotwilgen staan nog niet in het blad, maar 
we kunnen wél alweer genieten van de jaarlijkse kleurenpracht 
op het Olympiaplein (zicht richting Marathonweg).
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Eind februari was het dan zover: de directeur van SOOZ 
kon het huurcontract voor de nieuwe locatie van Huis 
van de Wijk Olympus ondertekenen. Olympus gaat na 
vele jaren verhuizen van het Hygiëaplein naar de 
Olympiaweg. 

Recht tegenover de Willem de Zwijgerkerk gaat de 
aannemer aan de slag om de voormalige huisvesting 
van PuurZuid om te toveren tot een Huis van de Wijk 
dat de 21e eeuw aan kan. Er komt natuurlijk een grote 
ontmoetingsruimte waar de vele trouwe bezoekers van 
o.a. BuurtBuik en Zij in Zuid, maar ook van de bingo en 
de klaverjasclub terecht kunnen. De verwachting is dat 
Olympus in de zomer van 2019 de deuren zal openen op 
de nieuwe locatie. Tot die tijd blijft de locatie aan het 
Hygiëaplein geopend. 

Het mooie van een verhuizing is dat je op een andere 
locatie door kunt gaan, maar ook ‘opnieuw’ kan 
beginnen. Door de verhuizing kan je ook nadenken over 
de inrichting en de sfeer. Voor de inrichting van de 
nieuwe locatie zal worden samengewerkt met een 
professionele organisatie die ‘huiskamersfeer’ weet te 
combineren met de functies van een Huis van de Wijk. 

Droomkeuken voor Buurtbuik
Op de nieuwe locatie kunnen, net als op de huidige 
locatie, 50 tot 60 mensen tegelijk eten. De keuken op 
de oude locatie was, om het zacht uit te drukken, 
‘behelpen’. De nieuwe locatie krijgt een semi-professi-
onele keuken. Vooral de stoomoven zal het voor 
Buurtbuik mogelijk maken om de bereidingstijd van de 
maaltijden aanzienlijk te bekorten. De keuken is 
ontworpen in samenspraak met Buurtbuik. ‘Een 
droomkeuken. Een enorme vooruitgang voor Buurt-
buik’, zei één van de vrijwillige koks van Buurtbuik. 

Dienstverlening voor de buurt
In plaats van drie kleine spreekkamers komt er op de 
nieuwe locatie één grote spreekkamer die ’s avonds 
ook gebruikt kan worden door kleine groepen. De 
diverse spreekuren worden efficiënter georganiseerd 
zodat leegstand van spreekkamers tot een minimum 
zal worden beperkt. 

En met de verhuizing naar de nieuwe locatie gaat een 
wens van de groene SOOZ-medewerkers en hun 

uit het HUIS VAN DE WIJK OLYMPUS 

vrijwilligers in vervulling: Olympus krijgt de beschik-
king over een ‘GroeneBuurten informatiecentrum’. 

Nieuwe én bestaande activiteiten
In principe zal er niet veel veranderen in het activitei-
tenaanbod van Huis van de Wijk Olympus. Maar omdat 
we na de verhuizing niet meer beschikken over de 
gymzaal van de Europaschool kunnen we op de 
nieuwe locatie geen activiteiten meer aanbieden 
waarvoor de gymzaal nodig is. 

Wat natuurlijk blijft is dat u ’s ochtends in Olympus 
terecht kan voor een kop koffie, een krant of een 
praatje. En natuurlijk kunt u dan ook van Olympus 
gebruik maken om op een rustig plekje uw financiële 
administratie bij te werken. Het supersnelle internet 
van Olympus staat dan gratis tot uw beschikking als u 
gebruik wilt maken van uw tablet of telefoon.

Kansen grijpen
Op de nieuwe locatie gaan we van start met een 
nieuwe vorm van serviceverlening aan de buurt: het 
Kansencafé. De spreekuren van de diverse diensten 
(zoals PuurZuid, Sociaal Loket, WPI, Vrijwilligerscen-
trale) die in Olympus worden gehouden krijgen op de 
nieuwe locatie ondersteuning van een team van 
vrijwilligers: de KansenAmbassadeurs. Dit zijn 
getrainde vrijwilligers uit uw eigen buurt. Als u daar 
prijs op stelt kunnen zij u vooraf en achteraf aan het 
bezoek van een spreekuur helpen om de adviezen die 
u hebt gekregen zo goed mogelijk tot uitvoer te 
brengen. Maar u mag ook gebruik maken van de 
kansenambassadeurs als u geen afspraak hebt bij één 
van de spreekuren. 

Meer weten? Meer zien?
Tot aan de verhuizing zal in Olympus aan het Hygi-
eaplein iedere donderdag van 12.00 tot 14.00 uur een 
verhuisspreekuur worden gehouden. 

In overleg met de aannemer proberen wij regelmatig 
rondleidingen te geven op de nieuwe locatie. U kunt 
zich hiervoor opgeven tijdens het Verhuisspreekuur.

Jelle Houtsma

Wat is Sterk? 
Sterk is een weerbaarheidstraining. De training is bedoeld voor 
vrouwen die ervaring hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag 
of geweld en grenzen willen leren stellen. 
Tijdens de training doen we oefeningen om je krachtiger te voelen, 
zowel lichamelijk als geestelijk. We oefenen om te leren ontspannen, 
grenzen te stellen en jezelf te leren beschermen als iemand je 
vastpakt of bedreigt. 
Na de oefeningen praten we samen in een groepsgesprek. De thema’s 
die besproken worden: 

•  Nee leren zeggen 

•  Eigenwaarde en zelfvertrouwen 

•  Omgaan met angst en woede 

•  Omgaan met conflicten 

•  Zorgen voor je eigen veiligheid 

•  Beter omgaan met spanning 

•  Vertrouwen op je eigen gevoel 

•  Opkomen voor je rechten 

Tip! 
Het is prettig om kleren en schoenen 
aan te doen waarin je goed kunt 
bewegen. Je hoeft niet sportief te zijn. 

Praktische informatie 
De training is van 7 maart t/m 23 mei 
(10 keer) op donderdag van 9.15-12.00 uur 
Locatie: De Coenen, J.M. Coenenstraat 4
Deelname aan de cursus is gratis. 

Contact: 
Imme de Winter (PuurZuid) 
Tel: 020-235 9477 / 06 1359 3369.
E-mail: idewinter@puurzuid.nl 
Of Erica Jacobs (docent weerbaarheid Blijf Groep)
Tel: 06-4298 9758.
E-mail: e.jacobs@blijfgroep.nl

Weerbaarheidstraining 
 
 
 
 
 Sterk

Voor vrouwen die willen leren grenzen te stellen na ervaring met 
grensoverschrijdend gedrag of geweld

Make It Easy!

Hulp nodig bij ‘Moeiteloos Stoppen met Roken’ en/of wilt 
u ‘Afvallen zonder Lijnen’? Mijn naam is Arja Broere en ik 
ben therapeute bij ‘Make It Easy’. Ik maak gebruik van de 
Auriculo-therapie, ook wel ooracupunctuur genoemd. De 
combinatie van de Auriculo-therapie, persoonlijke begeleiding 
en een kleine aanpassing van uw levensstijl zorgen er voor dat 
u uw streefgewicht haalt en/of stopt met roken. Voor rook- eet- 
en snoepverslaafden blijkt Make It Easy een zeer succesvolle 
formule te zijn! 

Graag tot ziens op onze locatie in Amsterdam Zuid (Thomas-
kerk, Prinses Irenestraat 36). Voor meer informatie en/of het 
maken van een afspraak: www.makeiteasy.nl of bel Arja Broere 
020-820 3090.

(advertentie)
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GroeneBuurten is de nieuwe naam voor 
Natuur&Milieuteam Zuid in Oud Zuid en de 
Zuidas. GroeneBuurten zet zich in voor groene, 
duurzame en sociale buurten in Amsterdam 
Zuid. Dit doen wij samen met buurtbewoners. 
Wij informeren, organiseren en geven advies. 

GroeneBuurten heeft een breed netwerk van 
organisaties en personen die zich ook richten 
op natuur, milieu, diversiteit, welzijn en duur-
zaamheid, zoals bewoners, scholen, bedrijven, 
stichtingen en de gemeente. Samen bereik je 
meer dan alleen.

Bewoners kunnen hun buurt op veel manieren 
vergroenen. Je kan helpen met het onderhoud 
van plantsoenen, parken, moestuinen, kruiden-
tuinen, geveltuinen en boomtuinen. 

Kom meer te weten over hoe je je eigen buurt, 
straat of tuin vergroent via onze nieuwe 
website www.groenebuurten.nl. Je kan ook 
bellen of langskomen.

GroeneBuurten
J.M. Coenenstraat 4
1071 WG Amsterdam
www.groenebuurten.nl

David van Bezooijen: 
06-8317 0926 david@groenebuurten.nl 
Simone Sikking: 
06-2053 9629 simone@groenebuurten.nl

FeEsTeLiJkE oPeN DaG 
10 jAaR KoEiEnWeIdE

Op zaterdag 11 mei tussen 
10.00 en 16.00 uur is jong en 
oud welkom tijdens de Open 
Dag op de Koeienweide in het 
Vondelpark. GroeneBuurten 
viert die dag het 10-jarig 
bestaan van het ecologisch 
onderhoud op deze prachtige 
weide. 

Vrijwilligers beheren de 
Koeienweide en het natuur-
educatie pad (het pad dat 
rondom de Koeienweide ligt). 
Dit doen zij tijdens werkochtenden in samenwerking met het 
parkbeheer. De extra inzet van vrijwilligers zorgt voor de kers 
op de taart. De diversiteit wordt steeds groter, elk jaar komen 
er nieuwe soorten flora en fauna bij. 

Kom zelf kennismaken met deze stadsoase die slechts 
beperkt toegankelijk is voor publiek. Tijdens de Open Dag zijn 
er diverse activiteiten. Loop bijvoorbeeld mee met een gratis 
rondleiding met een natuurgids, bekijk foto’s van tien jaar 
Koeienweide, lees gedichten over de natuur of maak je eigen 
bloemenbom.

SaMeN zOrGeN wE vOoR 
GrOeNe bUuRtEn

Wandel eens rond door Amsterdam Zuid en je ziet 
steeds meer moes- en kruidentuinen, geveltuintjes en 
meer door bewoners zelf aangelegde en onderhouden 
plekken. De stad wordt er mooier en gezonder van. 
Bovendien zijn deze groene plekken ontmoetings-
plaatsen voor buren die elkaar anders misschien niet 
zouden tegenkomen. Het team van GroeneBuurten 
ondersteunt deze groene initiatieven.

Doe mee!

Wil je ook meewerken aan een groene buurt? Er zijn 
veel mogelijkheden. Speciale kennis is niet nodig. Je 
kan bijvoorbeeld meedoen op een bestaande plek 
door je aan te sluiten bij een groepje actieve bewo-
ners. Kom kennismaken en meedoen in een van de 
buurttuinen tijdens NLdoet op zaterdag 16 maart. Of 
adopteer zelf met een aantal buren een plek. 

Heb je een idee voor het (openbaar) groen in jouw 
buurt, het team van GroeneBuurten helpt je graag!

Bewoners van het Van Tuyll van Serooskerkenplein 
hebben een stukje verwaarloosd plantsoen omgeto-
verd tot een kruidentuin voor de buurt. Keukenkrui-
den, geneeskrachtige kruiden, eetbare bloemen: het 
is hier allemaal te vinden. 

Woon je in de Stadionbuurt en wil je ook je eigen 
stukje tuin om je eigen kruiden te kweken? Er zijn 
nog een paar vakjes vrij. Neem contact op met 
Groene Buurten om je aan te melden.

Op 30 maart is het Landelijke Compostdag. Je kan bij 
de kruidentuin op het Van Tuyll van Serooskerken-
plein gratis compost ophalen voor gebruik in je tuin, 
geveltuin of in de plantenbak. Zo geef je je planten 
een mooie start van het seizoen. Ook staat er een 
kopje kruidenthee klaar.

EeN kRuIdEnTuIn vOoR dE 
StAdIoNbUuRt eN gRaTiS cOmPoSt

VlInDeRfLaDdErTuIn

Aan de Westlandgracht, vlakbij het Aalsmeerplein, ligt 
sinds kort een ontmoetingsplaats voor mensen uit de 
buurt, de Vlinderfladdertuin; aangelegd door bewo-
ners, met steun van Groene Buurten en de gemeente. 
We spraken met twee van de initiatiefnemers, Leone 
en Jerry.

Wat wilden jullie bereiken met deze tuin?
Jerry: “We wilden een plek maken waar mensen samen 
kunnen komen. En dat is gelukt. Al toen we bezig waren 
met de aanleg, kwamen er mensen uit de straat naar 
ons toe om te zeggen dat ze met elkaar hadden 
afgesproken om daar te gaan zitten. Veel buurtgeno-
ten hielpen bij de aanleg, ook mensen die we eerst niet 
kenden. Iemand kwam langs met zelfgemaakte muffins 
en iemand anders die niet kon helpen met tuinieren, 
kwam koffie brengen!”
Leone: “We wilden ook een bijdrage leveren aan meer 
natuur in de stad. Er is al zoveel beton en steen. 
Daarom hebben we de planten zo uitgekozen dat er 
vanaf het voorjaar tot aan het najaar wat te zien is. En 
ze moesten bij- en vlindervriendelijk zijn. We zagen 
meteen effect: de planten zaten nog niet in de grond of 
ze zaten vol met bijen!”

Wat is het leukste dat jullie hebben geleerd over je buurt?
Jerry: “We hadden een voorstel gemaakt met veel plaatjes en 
kleuren. Daarmee zijn we bij alle buren langsgegaan. Iedereen 
reageerde enthousiast. Mensen zijn veel welwillender dan we 
in eerste instantie verwachtten. En we hebben ontdekt dat we 
veel leuke buren hebben.
Het tuintje werd snel omarmd en in gebruik genomen. Bij het 
eerste zonnestraaltje zaten er al mensen buiten. Mensen 
voelen zich ook echt verantwoordelijk voor het tuintje. En 
doordat het er mooi uitziet, blijft het ook netjes.”

Heb je nog tips voor mensen die ook zoiets willen?
Jerry: “Kom bij ons kijken! En als je nog vragen hebt, stel ze 
gerust. We helpen je graag op weg!”

GrOeNe AgEnDa 

Cursus Natuurgids Koeienweide start (7x) 
19.00-20.30    8 april e.v. 
Cursus Eten uit de Natuur start (5x) 
varieert    13 mei e.v.
Gratis compost Van Tuyll v. Serooskerkenplein 
14.00-16.00    30 maart
Landelijke Opschoondag Vondelpark 
14.00-16.00    23 maart
Landelijke Opschoondag Boelegracht 
14.00-15.00    23 maart
NLdoet Schinkelhaventuin  
10.00-15.00    6 maart 
NLdoet Buurtmoestuin Spijteltuin 
11.00-15.00    16 maart
NLdoet Vondelpark Slurf
10.00-12.30    16 maart
Open Dag 10 jaar Koeienweide 
10.00-16.00    11 mei
Stiltewandeling Koeienweide 
9.25-10.30    17 en 31 maart, 14 april, 5 mei
Werkochtend Koeienweide Vondelpark  
10.00-12.30    13 maart, 13 april, 8 en 22 mei
Werkochtend Vondelpark Slurf
10.00-12.30    21 maart, 4 en 18 april, 2 en 16 mei
Workshop Tekenen in Natuur Koeienweide 
11.00-13.00     24 maart, 21 april, 5 en 19 mei

Kijk voor extra 
informatie op 
www.groenebuur-
ten.nl. Of geef je 
via de website op 
voor onze Nieuws-
brief en Koeien-
koerier.



BI NG O
BING

BI NG OBING

BI NG O
BING O

9 61
61 6161 61

61
1212 212

‘LES RENDEZ-VOUS  
DU PRINTEMPS’
Waar gaat het om?
Ontmoetingen in het Frans (Rencontres en 
Français). In de lente ontmoeten we elkaar één 
keer per week en converseren we in het Frans. 
Het is geen les of workshop en er is geen 
grammatica uitleg; je komt puur met als doel je 
bestaande kennis in een groep te gebruiken. 
Je praat vanuit eigen mogelijkheid en tempo.
 De voertaal is Frans.

Voor wie
Lie²ebbers van de Franse taal (gevorderden - 
om een gesprek te kunnen volgen) die zichzelf 
graag uitdagen om aan een simpele dagelijkse 
conversatie deel te nemen.  
Wanneer
Elke maandag van 13.00-15.00 uur of van 
15.30-17.30 uur.
De eerste reeks van vijf ontmoetingen is van 
25 maart t/m 22 april. Een tweede reeks van 
vijf ontmoetingen is van 6 mei t/m 3 juni (bij 
voldoende belangstelling).

Over de docente
Liliane is een Française die al jaren met plezier in 
Amsterdam woont en die als vrijwilligster deze 
buurtactiviteit rond de Franse taal op een 
speelse en creatieve wijze begeleidt.

Locatie: Buurtkamer De Baarshaven,
Baarsstraat 31.
De kosten zijn €25 (stadspas: €15) voor een reeks 
van vijf ontmoetingen, incl. koffie en thee.
Van tevoren opgeven is echt gewenst: 
cesparoles.fr2@gmail.com
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De kunst van Jeanine Louise heeft 
door zijn lichtvoetige uitstraling een 
verrassende tactiliteit. Van jongs af 
aan is de Amsterdamse gefasci-
neerd door de verborgen esthetiek 
van patronen en structuren. 

Haar syntheses zijn onconventionele con-
structies van de alledaagse zaken die ons 
omringen. Deze tegendraadse benadering 
heeft ze tot grondhouding verinnerlijkt. De 
autonome werken zijn opgebouwd uit herge-
bruikte of nieuwe materialen en ready mades, 
en verwijzen soms naar de abstracte geome-
trische kunst.

Kijk!Kunst is een initiatief van de expositie-
groep Stadionbuurt. Dit betekent dat kunste-
naars uit deze buurt hun werken van nu af aan 
in een van de etalages van het AH-filiaal aan 
de Stadionweg kunnen exposeren. Daardoor 
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Jeanine Louise, zonder titel, wol op frame, 2017

komt hun werk meer in de picture en kunnen 
buurtbewoners drempelvrij genieten van kunst 
in hun eigen woonomgeving. 

Waar te zien: Stadionweg 177
Tot en met 17 maart 2019
www.jeaninelouise.nl

Nieuw werk van Jeanine Louise 
te zien bij Kijk!Kunstgalerie

Gezellig en gezond eten met je 
buurtgenoten 
Elke dinsdagavond vanaf 17.30 uur in het 
activiteitencentrum Olympisch Kwartier.
De prijs voor een vers twee- of driegangen-
menu is €8 en met stadspas groene stip €5.
Deelname alleen na telefonisch reserveren op 
telefoonnummer 06-4923 5311 vóór 12.00 uur 
op de maandag daaraan voorafgaand.
Het menu is te lezen in het activiteitencentrum 
op de Amstelveenseweg 308.

Film kijken in het Olympisch Kwartier
Kom naar Silver Screen, een filmclub voor 
buurtgenoten. Elke tweede donderdag van de 
maand vanaf 13.30 uur.

Wil je weten welke film er draait? Stuur een 
mail naar silverscreenolympia@gmail.com of 
bel naar Linda Corlu, 06 - 3166 7395.
Entree €4,50.

Samen naar de 50 plus bios Tuschinski
Elke derde donderdag van de maand vertrekt 
een groepje buurtgenoten naar de film. We 
verzamelen in het Olympisch Kwartier Amstel-
veenseweg 308 om 11.45 uur.
Info bij Jelly Jager 020-689 0132.
Entree: €8 inclusief koffie en iets lekkers. 
Stadspas €6.

Adres: Activiteitencentrum Olympisch 
Kwartier, Amstelveenseweg 308.

Samen eten of film kijken bij 
het Olympisch Kwartier

     De  Baarshaven

Buurtkamer

Weekoverzicht De Baarshaven
Maandag
11.00-12.00 Qi Gong les Ariëlle: 06-1547 4850,  
mail@ariellebrouwer.nl
Dinsdag
11.30-12.15 Bewegen op Muziek MBVO 020-886 1070
13.00-16.30 Spelletjesmiddag inloop voor bewoners
17.00-19.00 Hollandse Pot €5 Desiree 06-4252 6788  
(reserveren tot ma. 12.00 uur)
Woensdag
9.00-12.00 Taal-en Cultuurlessen (niveau B1-B2) Saskia 06-2729 9241
14.00-16.30 Bingo Dinie (in de oneven weken)
Donderdag
10.30-12.30 Gezonde Hap €2 Aa¶e 020-788 5000 Mee-eten kan, 
reserveren: www.actenz.nl
13.00-16.00 Biljart- en praatmiddag Tiziana 06-4252 8197
16.30-20.00 Heliomare eetgroep Marietta 06 8317 0915
Vrijdag 
13.00-16.00 Tekenen/schilderen Bouch 06-4665 3139

Extra Activiteit
maandag 18 maart 13.00 voor 70+,  
Van Gogh Workshop op locatie Baarshaven
aanmelden via a.muschner@chello.nl, tel: 06-4858 6628.

De Baarshaven ligt aan de Baarsstraat 31. 
Info bij coördinator Marietta De Zorzi: (020) 679 6825, 06-8317 
0915. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Op woensdag 20 maart en donderdag 23 mei 2019 is buurtkamer  
De Baarshaven een stemlocatie voor respectievelijk de Provinciale 
Staten en het Europees Parlement. Er zijn dan  geen reguliere 
activiteiten.

In de vorige krant berichtten we over Dinie en 
Ricardo, die al jaren op meerdere plekken in de 
buurt bingo-bijeenkomsten organiseren. Er is 
toen een foutje gemaakt in het overzicht, dus we 
doen het even over.

Bingobijeenkomsten:
   elke dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur in Buurt 
kamer HoofdKwartier, Hoofddorpweg 25

   alle woensdagen in de oneven weken: van 
14.00-16.30 uur in Buurtkamer Baarshaven, 
Baarsstraat 31

   alle woensdagen in de even weken van 
17.00-19.30 uur met een kop soep en brood in 
Buurtkamer Welkom, Stadionplein 65

Bingo!

Ook in Huis van de Wijk Olympus wordt QiGong-les gegeven: iedere 
donderdagavond van 19.00-20.00 uur. Informatie bij Mijanou Latul, 
06-2465 2735, mijanou@latul.nl

Qi Gong
Qi Gong is een Chinese bewegingsleer die met vloeiende bewegin-
gen het lichaam soepel maakt en in balans brengt. Qi Gong (‘tsjie 
koeng’) is goed voor je gezondheid. Regelmatig oefenen activeert 
het zel²elend vermogen van het lichaam, je wordt soepeler en 
sterker en komt emotioneel meer in balans.
De lessen zijn geschikt voor iedereen, ervaring is niet nodig. Je 
oefent met langzame bewegingen, staand of zittend op een stoel, 
en gebruikt je ademhaling, klanken en verbeelding.

De lessen worden verzorgd door Ariëlle Brouwer.
In maart extra voordelig op proef: 4 proeflessen voor € 17,50. 
Losse proefles € 5.
Het reguliere tarief is € 10 per les, €35 per maand.
Op maandag van 11.00-12.00 uur in Buurtkamer De Baarshaven, 
Baarsstraat 31.



Aan de Beethovenstraat/Brahmsstraat zetelt 
al weer heel wat jaren woon-en dienstencen-
trum de Brahmshof. Bewoners huren er 
zelfstandig een woonruimte. U kunt er een 
fysiotherapeut bezoeken maar ook ... eten!

Iedere maandag-, woensdag- en vrijdagavond 
maakt kok Derk, al bekend van zijn maaltijden 
in De Coenen, een heerlijke drie-gangenmaal-
tijd voor u klaar. Ja, ook voor ú, want de 
Brahmshof wil ook graag buurtbewoners 
verwelkomen. U kunt zich aanmelden via de 
reserveringslijn van de Brahmshof:  
06 453 284 33. Derk wil wel graag voor 12.00 
uur op de dag zelf weten of u komt. Dan houdt 
hij rekening met uw wensen. 

Luxe maaltijd
En vanaf zondag 31 maart gaan we ook een 
keer per maand op zondag een extra luxe 
maaltijd serveren. U heeft dan de keuze uit 
zalm of biefstuk. En natuurlijk af en toe een 
seizoensgebonden maaltijd, dus in april zou 
dat zomaar een overheerlijke aspergemaaltijd 
kunnen worden.
Voor een gewone maaltijd betaalt u €9,50 en 
voor de luxe zondagsmaaltijd bent u €12,50 
kwijt. Dit alles wel exclusief de drankjes.

Colleges 
Maar er is nog meer nieuws. In samenwerking 
met Oud Geleerd, Jong Gedaan worden er 
colleges of, zo mag u het ook noemen, thema-
bijeenkomsten georganiseerd. Deze club, die 

studenten wil verbinden aan ouderen, zit al 
met hun ontzettend leuke aanbod door het 
hele land. En nu dus ook in De Brahmshof. Op 
YouTube kunt u kijken naar een leuk promotie-
filmpje van ze. Of neem een kijkje op hun 
website: www.oudgeleerdjonggedaan.nl

Studenten geven een interactief college van 
een uur. Dat betekent voor u dus niet stil zitten 
en luisteren, maar ook vragen stellen, er samen 
over praten. De thema’s zijn onbegrensd. Het 
kan gaan over geschiedenis, architectuur, 
kunst, criminologie, psychologie, medische 
thema’s etc. U kunt het zo gek niet bedenken 
of Jong Geleerd, Oud gedaan heeft er wel een 
bijpassende student voor.

En wat is dan leuker om na afloop samen te 
blijven eten? Daarom hebben we een aanbod 
voor u: een maandkaart voor drie colleges  
mét aansluitend een driegangenmaaltijd 
 voor € 37,50.

We gaan op 3 april van start. Zie ook het artikel 
van Oud Geleerd, Jong Gedaan op pagina 9.

Informatie
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten 
over de onderwerpen dan kunt u contact  
opnemen met Marietta De Zorzi
m.dezorzi@soozamsterdam.nl
telefoon 020-6796825 of 06-8317 0915

De Brahmshof ligt aan de Brahmsstraat 62, 
een zijstraat van de Beethovenstraat.

DINERVOUCHER
Voor nieuwe bezoekers van de eettafel Brahmshof:
Korting van €3,00 op een drie-gangendiner: 
normaal €9,50, nu €6,50.
In te wisselen bij de kassa, voorzien van naam en adres.
reserveringslijn Brahmshof: 06 453 284 33
De eettafel is geopend maandag-/woensdag-/vrijdagmiddag van 17.45 -19.30.

Deze voucher is geldig van 18 maart 2019 t/m 19 april 2019

Wilt u ook weer in de 
collegebanken 
plaatsnemen?
Stichting Oud Geleerd 
Jong Gedaan presen-
teert een collegereeks 
Literatuurweten-
schappen in De 
Brahmshof, toeganke-

lijk voor alle geïnteresseerden. Deze reeks 
wordt gegeven door student-docente Jitske. 

Onderwerpen
In het eerste college, Het eerste begin, kijken 
we naar de rol van verhalen in de vroege 
middeleeuwen en hoe men begon met het 
schrijven van literatuur. We zullen ons richten 
op de overgang van orale verhalen naar 
geschreven literatuur, en kijken naar de 
verdere ontwikkeling van literatuur. 
Nadat we naar het vroege begin van de 
literatuur hebben gekeken in het eerste 
college, onderzoeken we in het tweede 
college, met de titel De opkomst van de 
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Derk, waar kennen we je van?
Nou, sinds 2015 zwaai ik de pollepel in de 
Brahmshof. Maar daarvoor heb ik van 2007 tot 
2013 in De Coenen gewerkt, ook als kok.

Wat leuk, ben je altijd kok geweest?
Nee, van beroep ben ik eigenlijk goudsmid. 
Maar toen ik wat opdrachtgevers verloor ben ik 
gaan koken. Eerst in het eetcafé van mijn man 
en daarna rolde ik door naar andere locaties. 
Het kwam eigenlijk op m’n pad.

Dus eigenlijk wel altijd een creatief beroep 
gehad! Wat vind je leuk aan je werk als 
kok? Het zijn beide wel specifieke locaties.
Ja, De Coenen en De Brahmshof zijn voorna-
melijk gericht op oudere buurtbewoners. En 
dat vind ik heel leuk. Ik kan goed met de 
mensen overweg en ik hoor vaak dat dat 
wederzijds is.

Eettafel Brahmshof
Amsterdam

Eettafel De Brahmshof
Even voorstellen: 

Derk Reintke, de chef van 
eettafel De Brahmshof



Wil u ook eens komen eten 
bij Derk? Op pagina 8 staat 
een voucher om met korting 
te komen proeven. Beperkt 
geldig dus maak snel een 
reservering!

vrouwelijke schrijfster, het moment dat 
vrouwelijke schrijfsters zich meer en serieuzer 
gaan richten op het schrijven van literatuur. 
We zullen zien hoe bekende vrouwelijke 
schrijfsters zoals Jane Austen en Charlotte 
Brontë naar zichzelf keken als auteurs in een 
tijd waarin het nieuw was dat vrouwen zich als 
professionele schrijver presenteerden. 
Het derde en laatste college, Verboden boeken: 
Censuur, bespreekt het verbieden van boeken. 
Dit is van alle tijden en gebeurt om verschil-
lende redenen. Wat zegt het over literatuur en 
de maatschappij als een boek verboden wordt? 
En wat zijn redenen om een boek te verbieden? 

Informatie
woensdag 3 april Het eerste begin
woensdag 10 april De opkomst van de vrouwe-
lijke schijfster
woensdag 17 april  Verboden boeken: Censuur
Tijd: van 16.00 tot 17.00 uur
Locatie: De Brahmshof, Brahmsstraat 62.

Kosten: € 7,50 per keer.

Colleges Literatuurwetenschappen

Wat doe je in je vrije tijd?
Haha, sinds drie jaar heb ik een volkstuin. Met 
daarin een bescheiden moestuintje. Koken uit 
eigen tuin?

Iedereen is 
welkom! 
Persoonlijke 
groei is niet 
a®ankelijk 
van leeftijd.



Koffie met iets lekkers een eenvoudige lunch. 
Een gezellig praatje of juist je verhaal kwijt 
kunnen. Lekker warm binnen of buiten op ons 
nieuwe terras. In het kort zijn dit de ingrediën-
ten voor de MaandagMorgen in de Willem de 
Zwijgerkerk. Eens in de twee weken bent u van 
harte welkom voor al het bovengenoemde. 
Toegang is gratis, we vragen een vrijwillige 
bijdrage voor het eten (met de nadruk op 
vrijwillig).

Data voor de komende tijd: 18 maart -  
1 april - 15 april - 29 april - 13 mei - 27 mei - 
17 juni en 1 juli, telkens van 11.00 tot 13.00 uur.

Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14.

Gaat u mee naar de dansvoorstelling van Roze 
Cast in de OBA aan de Oostelijke Handelskade?
De Roze Cast is een dansvoorstelling over en 
door Roze Ouderen van het balletgezelschap 
Introdans met medewerking van LHBT-oude-
ren uit Arnhem.

De voorstelling is op donderdag 25 april. Er zijn 
twee opstapplaatsen voor de deelnemers:
bij Huis van de Wijk Buitenveldert
 (A.J. Ernststraat) om 18.00 uur 
en bij Huis van de Wijk Lydia (Roelof Hartplein) 
om 18.30 uur.

Na aankomst bij de OBA is er koffie met gebak. 
Dan volgt een praatje over de voorstelling. Na 
de voorstelling brengen we u met de bus terug 
(aankomst tussen 23.00 en 23.15 uur).

Wij vragen een vrijwillige bijdrage van €4. 
Inschrijven kan bij Huis van de Wijk Olympus, 
Hygiëaplein 10 of via rozeloper@soozamster-
dam.nl. De avond wordt mogelijk gemaakt door 
een financiële bijdrage van de Roze Werkgroep 
stadsdeel Zuid. 
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Sinds 5 februari staat Marathonweg nummer 9, 1-hoog te 
koop. Dit zal, als u dit leest, inmiddels wel verkocht zijn. In 
januari is verkocht: Marathonweg 19, 1-hoog. Bepaald geen 
grote woningen: circa 45 vierkante meter. Heel geschikt 
voor ouderen, deze gerenoveerde kleine woningen op de 
eerste verdieping. Maar die mogen nu gewoon op driehoog 
blijven zitten. Jammer dan. Vraagprijs is €325.000. 
Verkopende partij: woningcorporatie Ymere. Hoe kan dat, 
vraag je je af. Een sociale huurwoning te koop? Voor die 
prijs? Er is toch een verkoopstop, ingesteld door dat 
knetterlinkse Amsterdamse college?

De vraag naar een fatsoenlijke woning met een huur onder 
de €720 is gigantisch. Mensen die niet bij een bepaalde 
doelgroep (statushouders, verwarde personen, enzovoort; 
er zijn wel 18 categorieën) zijn ingedeeld, maar wel een 
laag inkomen hebben, moeten meer dan tien jaar wachten 
tot zij aan de beurt zijn. Dolgraag zouden zij zo’n woning 
willen betrekken, toch gaat-ie in de verkoop. Hoe kan dat?

Tussen de €720, de sociale huurgrens, en de €1.500 wordt 
praktisch niets meer te huur aangeboden. Alleen als je een 
huur gaat betalen onder de €720 per maand kom je in 
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aanmerking voor huurtoeslag. Vandaar die vraag waar het 
aanbod bij lange na niet aan kan voldoen.

Toch durven woningcorporaties die zo gewilde huurwonin-
gen te koop te zetten. Het zijn ook geen verenigingen meer 
met de bewoners als beslissende leden, maar sinds eind 
vorige eeuw stichtingen. Doel lijkt niet te zijn het op peil 
houden van de sociale voorraad, maar het gezond houden 
van de eigen organisatie ( bijvoorbeeld het waarborgen van 
het eigen inkomen). Op de barricaden staan voor de mensen 
die zijn aangewezen op betaalbare huurwoningen … ?

Er zijn corporaties die er voor kiezen te profiteren van de 
hausse in de extreem krappe markt. De verleiding is te 
groot. Meer dan drie ton leveren die woninkjes op in de 
Olympiabuurt. Dus: cashen! Nog ruim 150 woningen (maal 3 
ton geeft ruim 45 miljoen!) wil Ymere verpatsen van het 550 
appartementen tellende Olympia Complex, 325 zijn er de 
afgelopen 10 jaar verkocht. De politiek lijkt er geen greep op 
te hebben.

Dit móet stoppen: STOP DE VERKOOP!

Jan Leegwater

Sociale huurwoningen zijn goud waard

Vrijwillige kok gezocht
Voor onze buurtkamers zijn we altijd op zoek naar 
gastheren & gastvrouwen die de maaltijden willen komen 
ondersteunen én ook naar vrijwillige koks m/v.

Zowel voor De Brahmshof als voor De Baarshaven zoeken 
we mensen die het leuk vinden om af en toe met de 
pollepel te zwaaien. U kookt voor 20 tot 30 mensen. Dat 
kan één keer per week zijn maar ook op invalsbasis, als er 
bijvoorbeeld iemand ziek is of met vakantie wil.

Er staat een (kleine) vrijwilligersvergoeding tegenover.

Meer weten? Neem contact op met Marietta De Zorzi:  
m.dezorzi@soozamsterdam.nl of bel 06-8317 0915 
(maandag, dinsdag en donderdag)

Paasdiner
De Regenboog Groep organiseert een 
lekker Paasdiner in Huis van de Wijk 
Olympus! We kunnen nog niet teveel 
verklappen maar dat het lekker wordt is 
zeker! Reserveren doe je via: ikdoemee@
deregenboog.org of 020-531 7639. We 
hopen je te zien!

Een gezellig begin van de week

EDplaats
De EDplaats is een ontmoetingsplek vóór en 
dóór mensen met psychische, financiële of 
sociale kwetsbaarheden. Je kunt er binnen-
lopen voor een luisterend oor of om onder de 
mensen te zijn.
Tijdens de inloop en de gezellige lunch kun je 
met al je vragen bij onze ervaringsdeskundi-
gen terecht. Verder worden er gratis (herstel-)
activiteiten georganiseerd. Het aanbod is 
wisselend en verschilt per EDplaats. 

In Huis van de Wijk Olympus zijn we iedere 
woensdag van 10.00-14.00 uur te vinden in de 
huiskamer, met koffie, lekkers en broodjes.
In de Baarshaven op donderdagen tussen 13.00 
en 16.00 uur met een inloop met spelletjes, 
koekjes en biljart!

De EDplaatsen staan ook open voor ideeën, 
dus wil je zelf een (herstel-)activiteit organi-
seren, of een activiteit ondernemen met 
anderen, bespreek dat dan met de aanwezige 
ervaringsdeskundigen. Of laat het weten aan 
de coördinator, zodat we kunnen kijken wat 
mogelijk is.

Coördinator: tiziana@teamed.nl, 06-4252 8197

Meer informatie: Corry Kok-Helder,  
06-1844 3944

Dansvoorstelling 
Roze Cast



Wil je vaker ‘nee’ zeggen? Vind je het lastig kritiek 
te geven of te krijgen? Wil je zekerder van jezelf 
zijn? Kom dan naar de training assertiviteit.

Er komen twee trainingen aan! Elke training 
bestaat uit 6 bijeenkomsten op donderdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur. 
Data eerste training: 
donderdag 7, 14, 21, 28 maart en 4 en 11 april 
Data tweede training: 
donderdag 30 mei, 6, 13, 20, 27 juni en 4 juli 

Meer positieve aandacht en ruimte voor jezelf!

Heb je stress, maak je je zorgen, heb je 
negatieve gedachten of ben je druk in je 
hoofd? In het voorjaar van 2019 wordt er een 
8-weekse training Mindfulness aangeboden. 

Resultaat: meer aandacht voor het hier en nu, 
meer contact met je lichaam, minder oordelen 
over jezelf en anderen, meer positieve 
aandacht en minder verstrikt raken in nega-
tieve gedachten en gevoelens.

Tijdens de training oefenen wij onder andere 
met aandacht geven aan je lichaam en korte 
meditaties. Je ontvangt materiaal, zodat je ook 
thuis kunt oefenen.
Informatie
Startdatum is vrijdag 10 mei  
van 14.00 tot 16.00 uur.

Locatie 
Meerhuizenplein (Rivierenbuurt)

De training is voor mensen uit Amsterdam-Zuid 
met een laag inkomen. Een bijdrage is in 
overleg (richtlijn is 50 euro).

Contact
Frederieke Klaassen: 06-1262 5257,  
¶laassen@puurzuid.nl
Parbha Vermeer: 06-3077 7138,  
pvermeer@puurzuid.nl
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Op zaterdag 23 maart is er een Lente-
feest in Buurtkamer HoofdKwartier met 
een optreden van zangduo De Lady’s!
Kom meezingen en meedansen. Op het 
repertoire van De Lady’s staat onder 
meer Tulpen uit Amsterdam, Daarbij die 
waterkant, Op een mooie pinksterdag en 
Als de zon schijnt. Liedjes om echt in de 
lentesfeer te komen!

Iedereen is welkom, de toegang is gratis.
Tijd: van 16.00 tot 18.30 uur
Buurtkamer HoofdKwartier,
Hoofddorpweg 25.

Dat Roald Dahl een krachtpatser is op het gebied van 
fantasierijke kinderverhalen is bekend. Maar hoe dit verhaal 
van hem, verteld door Iris van der Ende, een grote totaalbele-
venis wordt met de muziek van componisten van Bozza, 
Hindemith, Fredriksson en Ilbert ... dat moet je meemaken!

Theatrale en interactieve elementen ontbreken niet in deze 
muzikale voorstelling van Het Epos Ensemble. De musici 
spelen op hobo, fluit, klarinet, fagot en hoorn. En als je durft 
mag je na afloop van de voorstelling deze instrumenten 
uitproberen.

Zaterdag 16 maart van 11.00-11.45 uur voor kinderen vanaf 6 jaar.
Toegang gratis met OBA-pas / anders €5. Aanmelden bij de 
balie van de vestiging.
OBA Olympisch Kwartier, Laan der Hesperiden 18
Tel: 676 9220, Olympischkwartier@oba.nl
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Maandag
Inloopcafé
10.00-14.00 uur
Theemiddag
13.00-16.00 uur

Dinsdag
Inloopcafé
10.00-14.00 uur
Kaarten maken (gratis)
10.00 – 13.00 
Patchwork groep
10.00-13.00 uur
Bingo  
14.00-17.00 uur

Woensdag
Inloopcafé
10.00-14.00 uur
Sjoelbakken (gratis)
14.00 – 16.00
Wandelclub
14.00 – 16.00
Frans Koor (om de 2 weken)
19.30-22.00 uur

Weekoverzicht 
buurtkamer HoofdKwartier

Donderdag
Inloopcafé
10.00-14.00 uur
Pannenkoeken lunch
12.00-13.00 uur
Kunstschildersclub
15.00-17.00 uur

Vrijdag
Inloopcafé
10.00-14.00 uur
Clean Team
13.30 uur (elke 3e vrijdag v/d 
maand)

Zaterdag
Inloopcafé
11.00-15.00 uur
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www.4en5mei.amsterdam

Training 
Mindfulness

Leer voor jezelf opkomen!

Training Assertiviteit
Locatie
PuurZuid, locatie Oud-Zuid, Vaartstraat 82.

Kosten en aanmelden
De training kost €20. Als dit niet mogelijk is, kan 
er samen gekeken worden naar wat wel mogelijk 
is. Dit bespreken én aanmelden kan bij: 
Frederieke Klaassen: (020) 2359 488, 
¶laassen@puurzuid.nl
Manon Verlaan: (020) 2359 492, 
mverlaan@puurzuid.nl

Buurtkamer HoofdKwartier 
Hoofddorpweg 25
020 617 0193

Lentefeest

Vacature 
GroeneBuurten
SOOZ Amsterdam zoekt een groene kartrekker voor 
het team van GroeneBuurten. Ben jij die man of vrouw 
die steeds weer nieuwe mogelijkheden ziet om 
bewoners te stimuleren hun eigen woonomgeving 
groener te maken? Kijk dan op www.groenebuurten.nl 
voor meer informatie over deze vacature.

Muzikale voorstelling Joris en 
de geheimzinnige toverdrank

logo CMYK



De vorig jaar opgerichte buurtmoestuin op het 
Olympiaplein heeft toestemming gekregen om 
voor langere termijn aan de noordkant van 
sportpark te tuinieren. 

Door een buurtinitiatief en subsidie van de 
gemeente kon de grond klaargemaakt worden. 
Het eerste jaar tuinieren was, ondanks de 
grote droogte een succes. De 18 deelnemers 
zijn blij met dit stukje groen, waar ze gezamen-
lijk zaaien, onderhouden en oogsten van 
diverse soorten groenten, van elkaar wetens-
waardigheden oppikken en waar de gezellig-
heid van de samenwerking bovenaan staat. 
Kortom, een geslaagd buurtproject! 

Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Je 
kunt je aanmelden voor het nieuwe seizoen  
en voor verdere informatie bij  
olympiatuinboon@gmail.com 

Eind februari was het feest op de Geert Grote 
School aan de Fred. Roeskestraat. De zon 
scheen en de zesdeklassers bakten taart. 
Leraren, leerlingen en Energiecoöperatie 
Zuiderlicht vierden samen de komst van 126 
extra zonnepanelen. 
De panelen zijn echter niet van de school, maar 
van de leden van Zuiderlicht. En dat ben je al 
voor het luttele bedrag van eenmalig één euro. 

Zakgeld van de zon
Wie lid is, mag met leningen á €250 mee 
investeren. Frank Boon van Zuiderlicht: ‘Je 
lening zie je als zonnepaneel op het dak liggen. 
Elk jaar krijg je tussen de twee en de vijf 
procent rente. Na 10 jaar krijg je het hele 
bedrag weer terug.’ Een aantal ouders zette de 
lening op naam van hun kind: hij of zij krijgt 
dan na 10 jaar de lening. En elke zomer een 
zakcentje van de zon.

Geert Groote Stroom uit je stopcontact
Wie in postcode 1058, 1059, 1062, 1066, 1075 of 
1076 woont, kan bovendien een deel van de 
stroom afnemen. Daarvoor hoef je niet met 
leningen mee te investeren, dat mag wel. 
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Toen ik om negen uur aan kwam fietsen, stonden 
ze er al: mijn Nordic Walking groepje. Vandaag 
hebben we geen les maar omdat we er geen 
genoeg van kunnen krijgen besloten we met een 
kleine groep het wandelen gewoon door te laten 
gaan.

Het wordt wandeling Geel 4, een mooie tocht van 
anderhalf uur. Van de asfaltwegen af, over 
verharde paden, en altijd omgeven door bomen. 
Het is nog stil in het bos. We horen vogels kwet-
teren. Geen vliegtuigen, merkt Bob op. We staan 
even stil en kijken omhoog naar de strak blauwe 
lucht met hier en daar een flard wit. Nee, vandaag 
geen vliegtuiggeronk. We slaan linksaf en komen 
op een pad met veel plassen. De grond is zo hard 

dat het met moeite water doorlaat. Vorig jaar 
hebben we zo’n droge zomer gehad dat het goed 
zou zijn als de grond zich nu alvast volzuigt met 
water. Naast het pad ligt hout, er is flink gesnoeid. 
Ik dacht dat ze een nieuw beleid hadden: het bos 
aan zichzelf overlaten. Dat doen ze ook, zegt Mari-
anne, ze halen het gesnoeide hout niet weg maar 
laten het onder de bomen liggen. Genoeg plek voor 
beestjes om zich te verbergen, en uiteindelijk zal 
het hout vergaan en dat komt als compost weer in 
de grond terecht.

Boven onze hoofden horen we flink gekrijs. 
Ooievaars of reigers? Tegen het licht in zie ik 
alleen twee grote witte vogels met wijd zwiepen-
de vleugels. Ooievaars gok ik. Nee, reigers, zegt 
Monique, die zie je hier veel. Ooievaars bouwen 
hun nest op een paal. We lopen verder en praten 
twee aan twee. Nordic Walking is wel afmattend 
maar je kunt ook af en toe een praatje maken. Je 
hoeft niet aldóór 6 of 7 km/uur te halen.

In de verte zie ik een groep renners bezig met een 
sprintoefening. Hè lekker, vandaag geen oefenin-
gen, geen estafette of tempolopen. Er wordt wél 
stevig doorgelopen. Nordic Walking doe je met 
twee stokken. Je prikt de stok in de grond en duwt 
jezelf er voorbij. Door het gebruik van je armen 
worden je passen groter dan bij gewoon wandelen. 
Zo kan je in een uur meer (kilo)meters afleggen.

We komen bij een kruising. De meesten willen nog 
een half uur eraan vast plakken. Ik heb het wel 
gehad. Het is half elf. Meer en meer mensen komen 
het bos in. De magie van de ochtend is weg. We 
horen ook geen vogels meer. We splitsen op. Ik 
loop met Karel naar de parkeerplaats. Hij stapt in 
zijn auto, ik op de fiets. Over het asfalt tussen de 
grasvelden rijd ik terug. Ik kijk naar de lucht. De 
flarden wit zijn bijna allemaal verdwenen. Strak-
blauw is de lucht. Het wordt een mooie dag.
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(advertentie)

Eindeloze
mogelijkheden
als vrijwilliger

OP
  ZoeK?

Kom naar één van de spreekuren voor 
vrijwilligerswerk in Zuid! 
www.vca.nu/zuid | 020- 5301220
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Zaterdagochtend in het 
Amsterdamse Bos

Voorwaarde is wel dat je klant bent of wordt 
van Greenchoice.
De overstap naar een andere energiemaat-
schappij kan spannend zijn. Anneke Z.: ‘Ik ben 
al mijn hele leven bij Nuon, ik heb koud 
watervrees.’ Maar Anneke is ook al járenlang 
werkzaam als assistent van één van de 
kleuterjuffen op de school. ‘Het is ontzettend 
leuk om stroom af te nemen van je eigen 
school. En wat zo fijn is, alles ligt er al. Ik kan 
op een eenvoudige manier bijdragen aan een 
mooiere wereld. In mijn eentje had ik dat nooit 
kunnen doen.’

Zie voor meer informatie: www.zuiderlicht.nu

De Olympiatuin mag door!

Foto: Marco de Keyzer

Zonnepanelen Tekst en foto: Aukje van Bezeij



MAANDAG TIJD CONTACT TELEFOON / E-MAIL

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

 Healing/anti-stressbehandeling (gratis) 9.00-11.00  Mijanou Latul  qigong567@gmail.com

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

 Bingo 12.30-15.00  Carla Rol/ Els van Dijk  06-10861974/ 020-6142940

 Portrettekenen 13.30-16.30  Len Castelyn  06-2911 8172

 Vioolles voor alle leeftijden 17.00-18.00  Konstantin Soreskou  06-87892799 / konstantinsoreskou@hotmail.com

 Dansgym 55+ voor de prettig gevulde mens 17.45-18.45  MBvO  020-8861070

 Woonspreekuur 19.00-20.00  !WOON, team Zuid  zuid@wooninfo.nl / 020-5230160

 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

 BuurtBuik aan tafel: gratis brood- en soep inloop 12.00-13.00  BuurtBuik aan tafel  aantafel@soozamsterdam.nl / 020-679 6825

 Taal-atelier 12.00-14.00  Coosje Wilterdink  06-15378511

 TaiChi voor beginners 19.00-20.00  Ad Lakerveld  020-6734491

 TaiChi voor gevorderden 20.15-21.30  Ad Lakerveld  020-6734491

 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)

 Team ED / EDplaats 10.00-14.00  Tiziana Nespoli  tiziana@teamed.nl

 Spreekuur Vrijwilligerswerk VCA (op afspraak) 10.00-12.00 Melita Bacic  020-5301220 / zuid@vca.nu / op afspraak

 Politiespreekuur (in de even weken) 13.00-15.00  Wijkagent Ronald Wessels  020-6796825 (Huis vd Wijk Olympus)

 Snoei- en 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

 Spreekuur S. Capel/SDZ (1 x 4 weken, zie website)  9.00-10.00  020-6796825 / www.zuid.amsterdam.nl

 BuurtBuik aan tafel: gratis brood- en soep inloop 12.00-13.00  BuurtBuik aan tafel  aantafel@soozamsterdam.nl / 020-679 6825

 Verhuisspreekuur mbt verhuizing Olympus 12.00-14.00  020-6796825

 Spreekuur GGZ Coach Welzijn in de wijk 14.30-16.30  Moni Hanasbei  06-26633546  

 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

 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:13.00-16.00 uur:  
 020-5317639 / ikdoemee@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 (gratis lunch) vanaf 12.00  Buurtbuik  zuid@buurtbuik.nl (aanmelden niet nodig)
  

ACTIVITEITENOVERZICHT

Huis van de Wijk Olympus, Hygiëaplein 10,Telefoon 020-679 6825




