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    Huis van de Wijk Olympus 
is verhuisd naar 

de Olympiaweg 29

Officiële opening nieuwe locatie Huis van de Wijk Olympus
en het Groen Informatiepunt

Donderdag 26 september van 16.00-19.00 uur
Olympiaweg 29
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Een van de meest stressvolle dingen 
in een mensenleven. Nou voelt dat 
misschien anders als het je werk 
betreft, maar toch ... 

Om een Olympus van de ene locatie 
(Hygiëaplein) naar de andere 
(Olympiaweg) te moeten verplaatsen, 
dat kost wel wat menskracht.  
Maar vol energie is het SOOZ-team 
aan de slag gegaan om van het oude 
pand van Puur Zuid een fijne nieuwe 
plek voor de buurt te gaan maken. 
Qua ruimte passen niet alle activitei-
ten meer in de nieuwe locatie, maar 
gelukkig was de Europaschool bereid 
om haar gymzaal op werkdagen van 
19.00 tot 22.00 uur ter beschikking te 
stellen. De bewegingsactiviteiten 
kunnen daar gewoon doorgaan. Er is 

uit het HUIS VAN DE WIJK OLYMPUS 

zelfs nog plek over, dus mocht u 
geïnteresseerd zijn, dan kan Henny 
Bakker u hier meer over vertellen.

Buurtbuik is als vanouds op dins-
dag-/donderdag- en zaterdagmiddag 
aanwezig. Er kan nog niet worden 
gekookt in de prachtig uitgeruste 
keuken, maar de uitgifte van de 
voedselpakketten gaat gewoon door. 
De weggee¢oekenkast is mee 
verhuisd, de gezellige lange ontmoe-
tingstafel ook. Daar vinden binnen-
kort weer mooie activiteiten aan 
plaats. Ellen van Ree organiseert er, 
als ervaringsdeskundige, elke derde 
dinsdag van de maand een inloop-
café voor mensen met NAH (niet 
aangeboren hersenletsel). En Liliane 
gaat in oktober van start met haar 

 Verhuizen

In de Griekse mythologie werd de 
berg Olympus bewoond door de Olym-
pische goden en stond hier de troon 
van Zeus. Volgens de overlevering 
had iedere god zijn eigen verblijf, 
opgetrokken uit massief brons. 
Gemaakt door de smid van de goden, 
Hephaestus. In het midden stond het 
paleis van Zeus. Hier deden de goden 
zich te goed aan ambrosia (het 
voedsel van de goden) en nectar (hun 
drank), wanneer zij door Zeus waren 
ontboden. Zij waren voorzien van 
schoonheid, vernuft en creativiteit. 
Alles gemaakt door Hephaestus; 
gouden tafels en stoelen die uit 
zichzelf bewogen als dat nodig was. 
De kleding van de goden waren 
geweven door Athena en de drie 
Gratiën, de dochters van Zeus. Een 

blik uit de mooie ogen van deze 
vrouwen deed iedereen smelten. De 
berg was een centrale plek voor 
ontmoeting.

En dat is nou juist de relatie met het 
Huis van de Wijk Olympus. Een 
ontmoetingsplaats centraal in de 
Stadionbuurt. Er wonen geen goden, 
maar het is een plek waar mensen uit 
de buurt samen komen om te praten, 
te eten, spreekuren van het Sociaal 
Loket en het Vrijwilligerswerk 
bezoeken en nog veel meer. Ook voor 
groenadvies kun je er en mensen met 
psychische of sociale problemen zijn 
welkom bij Team Ed. Voor mij zijn dat 
de huidige pracht, blijheid en 
feestelijkheid. Huis van de Wijk 
Olympus vervult een belangrijke 

Net als de Griekse goden
spilfunctie in de wijk. En dat in een 
nieuwe huisvesting. Als bestuurder 
van stadsdeel Zuid ben ik trots 
iedereen te mogen feliciteren met 
het nieuwe huis. Ik wens u er mooie 
ontmoetingen toe. En ook al leidt dat 
niet altijd tot een blik die doet 
smelten, het Huis van de Wijk is een 
plek waar u welkom bent en gezien 
wordt.

Flora 
Breemer
Lid 
dagelijks 
bestuur 
stads-
deel Zuid 

inmiddels zeer gewaardeerde Franse 
conversatielessen. Maar er gebeurt 
nog veel meer: zie verder in deze 
krant en ook het weekoverzicht op de 
achterkant.

De 26e september om 16.15 uur gaan 
we officieel open. Loop even binnen 
voor een drankje en een rondleiding!

En dan kunt u meteen voor al uw 
groene vragen terecht bij het team 
van GroeneBuurten dat ook spreek-
uren gaat houden in Olympus. 
Geveltuinen, groene medebeheerpro-
jecten, duurzaamheidslezingen? Hou 
de agenda in de gaten.

Kortom, laat de herfst maar komen!

Team Olympus: Henny Bakker en 
Marietta De Zorzi

De Eethoek gaat in september van start!
De kookploeg is uitgerust van vakantie terug-
gekomen en kookt voor u een vers drie-gangen 
menu.
Reserveren: 06 – 4923 5311
Wanneer: elke dinsdagavond van 17.30-19.30 uur.
Kosten: €8 (of €5 met stadspas groene stip)
Locatie: Activiteitencentrum Olympisch Kwartier, 
Amstelveenseweg 308

Stijf lichaam door je campingbedje?
Wordt weer lenig met grondoefeningen!  
Yoga-Pilates voor dames en heren
Wanneer: elke maandagochtend 9.45 uur en  
11.15 uur en donderdagochtend om 9.45 uur
Informatie: Sandra Gilkes, telefoonnummer  
06-5012 9581
Kosten: gratis proefles. Een 10-rittenkaart €50.
Locatie: Activiteitencentrum Olympisch Kwartier, 
Amstelveenseweg 308

Geen netflix maar silver screen!
In je eigen buurt naar een mooie film.
Wanneer: elke tweede donderdag van de maand  
om 13.45 uur
Aanmelden is niet nodig
Kosten: 4,50 euro
Locatie: Activiteitencentrum Olympisch Kwartier, 
Amstelveenseweg 308 

Vrijdagmiddag inloop
Wanneer: elke vrijdag om 17.00–19.00 uur
Aanmelden is niet nodig
Kosten: vergoeding gebruik drankje
Locatie: Activiteitencentrum Olympisch Kwartier, 
Amstelveenseweg 308

Informatie
Olympisch Kwartier
Amstelveenseweg 308
1076 CS Amsterdam
Tel 06 – 3166 7395

Activiteiten 
in Olympisch 
Kwartier



Zij in Zuid
Elke vrouw die nieuw is in een land, 
stad of buurt heeft behoefte aan 
vriendinnen. Zij In Zuid (ZinZ) is voor 
vrouwen die het boeiend vinden om 
in de eigen buurt vrouwen met 
uiteenlopende achtergronden te 
ontmoeten en met elkaar te ver-
binden door samen dingen te doen.

Vriendin
Amikino is Esperanto voor vriendin. Dat werd 
vele jaren geleden de naam voor een initiatief 
vanuit het welzijnswerk om vrouwen met 
verschillende culturele achtergronden met 
elkaar in contact te brengen. Er werden 
uitstapjes gemaakt en themabijeenkomsten 
gehouden. Een afspraak was dat er onderling 
Nederlands werd gesproken zodat naast een 
intercultureel netwerk en nieuwe buurtvriend-
schappen ook werd bijgedragen aan de 
Nederlandse taalvaardigheid bij vrouwen die 
met andere talen zijn opgegroeid. 

Eigenlijk weet ik niet zo veel over Amikino, 
want ik was daar zelf niet bij. In die tijd was ik 
namelijk vooral bezig met mijn loopbaan in het 
mbo-onderwijs dat ik inmiddels vanuit alle 
mogelijke invalshoeken heb gezien. Ik was een 
echte workaholic, tot ik ziek werd.

Zij In Zuid draagt bij aan kwaliteit 
van leven
Toen ik mede als gevolg daarvan in een 
duizelingwekkende armoedeval terechtkwam, 
nam ik me voor om het leuke leven dat ik mét 
geld had gehad zoveel mogelijk te continue-
ren, ondanks ziekte. En zo ontmoette ik in 2013 
een aantal vrouwen van Zij in Zuid. Dit 
initiatief kwam voort uit Amikino dat had 
moeten stoppen door het wegvallen van de 
subsidies. Een initiatief om een cultureel 

divers vrouwennetwerk vanuit de Stadion-
buurt op een andere wijze voort te zetten. 

Zij in Zuid (ZinZ) is gericht op verbinding. 
Deelname is voor iedereen mogelijk door 
activiteiten die in principe om niet of voor een 
symbolisch bedrag worden gedaan. En zo deed 
ik opeens wekelijks mee aan de Tai Chi van één 
van de deelnemende vrouwen, PietYin, en leerde 
ik in één klap een hoop leuke vrouwen in Zuid 
kennen. Gaandeweg werd ik één van de actieve 
vrouwen van ZinZ. Jarenlang organiseerden we 
(bijna) wekelijks Tai Chi, Qi Qong, Yoga, work-
shops hand- en nagelverzorging, massage, 
Nail-Art, excursies, wandelingen en meer. 

Moeilijke factor
Net zoals ik in mijn eigen leven ontdekte dat 
het nog niet zo gemakkelijk is om met een mini-
maal inkomen de door mij gewenste kwaliteit 
van leven te behouden, zo kwamen we als ZinZ 
erachter dat zoiets ook geldt voor het organi-
seren en uitvoeren van leuke activiteiten en 
excursies. Een nieuwe, bemoeilijkende factor 
is dat in het nieuwe buurthuis voor onze 
activiteiten nu niet meer de benodigde ruimte 
tot onze beschikking is. Toch hebben we 
besloten om een manier te vinden om door te 
gaan. Meestal vindt u ons op vrijdagmiddag in 
Olympus met Tai Chi, Qi Qong of Yoga. Daarna 
een gezellig samenzijn met een drankje aan de 
grote tafel en veel babbels en verhalen. 
Regelmatig hebben we excursies buiten de 
deur in andere Amsterdamse buurten, buiten 
de stad, of juist in onze eigen buurt. Je bent 
van harte welkom om te komen kijken en vooral 
mee te doen. 
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Dinsdag 17 september, ezelsbruggetje op 
Prinsjesdag, starten we in het Huis van de Wijk 
Olympus met een nieuw maandelijks initiatief. 
Noteer vast in de agenda: iedere derde 
dinsdag van de maand is er het NAH-café. 
Deze drie letters staan voor Niet Aangeboren 
Hersenletsel. Iedereen is van 14.30 tot 16.00 
uur van harte welkom: zowel mensen die uit 
eigen ervaring door bijvoorbeeld een hersen-
infarct, bloeding, virus of een ongeluk NAH 
hebben, als ook eventueel de partner, familie-
lid, buur of mantelzorger van een dierbare met 
deze lastige en vaak onbegrepen aandoening.

In een relaxte, huiskamerachtige sfeer 
ontvangt Ellen van Ree, zelf behept met NAH, 
graag lotgenoten. Je kunt je verhaal kwijt, 
ervaringen delen, alles vragen. Gestreefd 
wordt naar maandelijks een interessante 
spreker.
Voel je welkom. Drankjes zijn prettig geprijsd. 

Zoals zoveel organisaties die werkzaam zijn in 
welzijn drijft ook SOOZ voor veel van haar 
activiteiten op de vele vrijwilligers. Mensen 
die het leuk vinden om een dagdeel per week 
(meer mag natuurlijk ook) de handen uit de 
mouwen te steken. Dat kan in een van onze 
buurtkamers als gastvrouw/-heer. Maar ook 
als vrijwillige kok bij een van de eettafels. Of in 
het natuur-en milieuwerk, met onze collega’s 
van GroeneBuurten.

Of misschien wil je zélf een passende activi-
teit organiseren in ons gloednieuwe Huis van 
de Wijk op de Olympiaweg?

Geïnteresseerd? Neem contact op met  
Donna Metzlar, Henny Bakker  
of Marietta De Zorzi.

Zij kunnen alle vragen beantwoorden en gaan 
samen met jou op zoek naar een passende 
werkplek.
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NAH-café van start
NAH-eettafel
Ook is er iedere 
donderdag van 
16.30-20.00 uur  
een NAH-eettafel in 
De Baarshaven, 
Baarsstraat 31. 
SOOZ zorgt voor de 
kok, de bezoekers 
zorgen voor elkaar! 
Meer informatie bij 
Marietta: 
06 8317 0915.

En de locatie is makkelijk toegankelijk met 
je rolstoel, scootmobiel, loopstok of 
rollator.

Adres: Olympiaweg 29

Wil je wat voor je buurt 
doen?

Marie-Claire Fakkel 
(tekst en foto’s)

zijinzuid@outlook.com

SOOZ biedt voor een aantal van haar activitei-
ten een kleine vrijwilligersvergoeding, 
passende trainingen én een goede werksfeer.

Mail naar info@soozamsterdam.nl
of bel 020-679 6825 of 020-662 8237.

Adverteren
U kunt in de Huis van de Wijkkrant Olympus een eenvoudige 
annonce plaatsen met een standaard opmaak: een kop en 4 
regels tekst. Deze kost €15. De meerprijs per extra regel is €5.

U kunt ook een advertentie plaatsen. A¬ankelijk van de breedte 
betaalt u 
   voor een advertentie van 6,8 cm breed: €10 per cm (hoogte)
   voor een advertentie van 10 cm breed: €14,50 per cm (hoogte).

Meer informatie via info@soozamsterdam.nl



CV-onderhoud
Op ons woonspreekuur komen mensen met allerhande 
vragen over wonen. Recent meldde zich iemand die 
zich afvroeg hoe het nou zit met de servicekosten die 
ze voor het CV-onderhoud betaalt. De verhuurder 
berekent hier ongeveer €10 per maand aan service-
kosten voor. Is dat terecht? 

Een huurder moet zaken zelf regelen die je eenvoudig 
zelf kan doen, zonder noemenswaardige kosten of 
specifieke kennis. Een ander criterium voor wat je zelf 
moet doen is de bereikbaarheid. Je kan dus denken 
aan het bijvullen van radiatoren van een CV-ketel, het 
vastdraaien van loszittende schroeven en dergelijke. 
Dat soort zaken kunnen ook door de verhuurder 
gedaan worden en dan kan de verhuurder daar 
servicekosten voor vragen, mits deze service overeen 
is gekomen tussen huurder en verhuurder. Voor het 
onderhoud kan de verhuurder geen servicekosten 

vragen. Onderhoud is een verplichting voor de 
verhuurder en hij moet zijn kosten zien te dekken 
middels de kale huur. 
Het onderhouden van een CV-ketel is niet eenvoudig 
zelf te doen. Sterker nog, het is bij veel CV-ketels 
verstandig om er als leek niet aan te prutsen. Het is 
dan ook onterecht dat de huurder hier servicekosten 
voor moet betalen. Als er tussen huurder en verhuur-
der een 24-uursservice is overeengekomen mag daar 
wel een klein bedrag (meestal enkele euro’s per 
maand) voor gerekend worden. Betaalt u wel service-
kosten voor onderhoud, dan is het zaak om een 
servicekostenprocedure te starten. Dat is bijvoor-
beeld ook het geval als u moet betalen voor het vegen 
van de schoorsteen. Deze zijn in veel gevallen niet 
veilig bereikbaar en dus moet de verhuurder hier in 
voorzien.

All-in huren
Een andere vraag die we weer vaker krijgen is over 
all-in huren, waarbij de kale huur en de servicekosten 
niet zijn uitgesplitst. Dat is voor huurder en verhuur-
der een lastige situatie. Je weet dan niet hoe de huur 
verhoogd moet worden of hoe de servicekosten 
afgerekend moeten worden. In de wet is hier een 
tamelijk rigoureuze oplossing voor: de huurcommissie 
kan de huur en service uitsplitsen. Daarbij hanteren 
zij een norm dat de huur verlaagd wordt naar 55% van 
de betaalde prijs en het voorschot servicekosten 
wordt vastgesteld op 25% van de betaalde prijs. Zo 
wordt een gevraagde prijs van €1.500 uitgesplitst in 
een kale huur van €825 en een voorschot servicekos-
ten van €375. Dit laatste betreft een voorschot. Blijkt 
na afrekening dat de service maar €100 gekost heeft, 
dan kan over de afgelopen periode dus €275 per 
maand teruggevraagd worden. Is er in de overeen-
komst geen sprake van service (service kan zijn het 
beschikbaar stellen van inboedel, verwarming, 
stroomverbruik van collectieve installaties) dan is de 
betaalde prijs altijd kale huur en is er geen sprake van 
all-in.

Bij het woonspreekuur kunt u terecht met allerhande 
vragen over wonen: wetten en regels over achterstal-
lig onderhoud, huurverlaging na inkomensdaling, 
huurverhoging, all-incontracten, niet terugkrijgen van 
borg of onterecht gevraagd sleutelgeld/contractkos-
ten, het woonspreekuur is er in thuis!

Woonspreekuur
Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29
maandag van 19.00-20.00 uur
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Help jij mee met het aanleggen en onderhouden van het groen bij 
Huis van de Wijk Olympus? Of vind je het leuk om buurtbewoners 
advies op maat te geven over hun tuin? We kijken uit naar je komst!
GroeneBuurten zorgt er samen met bewoners voor dat de buurt 
nog groener wordt. Nieuw groen erbij en bestaand groen nog 
mooier maken. Wij informeren, organiseren en geven advies. Dus 
als je graag een geveltuintje wilt aanleggen, een moestuin wilt 
opzetten met mensen uit de straat of vrijwilligerswerk in het groen 
wilt verrichten, neem dan contact op met GroeneBuurten. 

GrOeNeBuUrTeN
J.M. Coenenstraat 4
1071 WG  Amsterdam
www.groenebuurten.nl
info@groenebuurten.nl
020 662 8237

Als je de juiste planten kiest, is 
besproeiing nauwelijks nodig, vindt 
Jacqueline Abrahamse uit de  
Olympiapleinbuurt. In haar tuin op het 
noorden heeft ze goede ervaringen met 
bosaardbei, hedera, ooievaarsbek, 
varens, mahonieplant en seringen.  
Ze besproeit nooit. In haar zonnige 
geveltuin staan vooral kruiden. 

OpEnInG GrOeNpUnT
Donderdag 26 september openen we officieel het 
Groenpunt in Huis van de Wijk Olympus aan de 
Olympiaweg 29. Je kunt hier terecht voor 
informatie over het vergroenen van je buurt en 
ondersteuning bij de organisatie van een groen 
bewonersinitiatief.

MaRkT eN wEdStRiJd
We vieren de opening graag met jullie! 
   Kom naar de feestelijke groenmarkt om 
biologische planten, bloembollen of zaden te 
kopen. 

   Bekijk hoe je thuis kunt composteren, of 
veenvrije tuinaarde maakt. 

   Er wordt gezorgd voor hapjes en drinken. 
   En het allerleukste: verneem hoe je een  
Tuiny-Forest-pakket van €180 kunt winnen! 
Hiermee leg je zelf een microbos van inheemse 
planten aan, waar je koelte vindt op hete dagen 
en je tegelijkertijd allerlei dieren blij maakt met 
voedsel en beschutting.

Tot ziens op 26 september van 16.00-19.00 uur  
op de Olympiaweg 29.

GrOeNe AgeNdA

GrOeNeBuUrTeN

Burendag Vondelpark Slurf
Vrijdag 27 september van 
10.00-12.30 uur

Dag van de duurzaamheid 
Vondelpark
Donderdag 10 oktober  
van 10.00-12.30 uur

Stiltewandeling
Zondag 22 september, 6 en 20 
oktober, 3 en 17 november,  
15 december van 9.25-10.30 uur

Werkochtend Koeienweide 
Vondelpark
Woensdag 25 september,  
9 oktober, 6 en zaterdag  
9 november van 10.00-12.30 uur

Werkochtend  Vondelpark Slurf
Donderdag 19 september, 
3 en 31 oktober van 10.00-12.30 uur 

Workshop Eten uit natuur
Zondag 20 oktober van 11.30-14.00 
uur

Workshop Tekenen in Natuur 
Koeienweide
Zondag 22 september, 
6 en 20 oktober van 11.00-13.00 uur.

World CleanUp Day Vondelpark 
Zaterdag 21 september van 
13.30-15.30 uur

Data en tijden onder voorbehoud. 
Meer informatie via 
wWw.gRoEnEbUuRtEn.nL.  
Of geef je via de website op voor 
onze Nieuwsbrief.

‘Lavendel en rozemarijn 
doen het hier uitste-
kend en hebben weinig 
water nodig. Dat scheelt 
onnodig water verspil-
len.’ 

Met die bomen en al dat 
groen bleef de tuin in de zomer heerlijk 
fris. ‘Bij een buurtbewoner iets 

verderop was het op 
I-hoog op een gegeven 
moment wel 45 graden in 
huis’, vertelt ze. ‘Die kon 
daar niet meer verblijven 
en zijn hond was er echt 
bijna aan bezweken. Kijk 
je bij hem naar beneden, 

zie je ook alleen maar betegelde 
tuinen.’ 

BeSpRoEiEn nIeT nOdIg 

Woonspreekuur

Sociaal Loket Zuid, de sociale ANWB
Medewerkers van het Sociaal Loket geven 
informatie en advies. U kunt bij het Sociaal Loket 
komen met heel veel soorten vragen. Wij denken 
met u mee en kunnen u soms direct helpen en 
anders vertellen we u waar u terecht kunt met uw 
probleem.

De medewerkers van het Sociaal Loket zijn 
gespecialiseerd in de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). U kunt hierbij denken aan 
zaken als hulp bij het invullen van formulieren, het 
aanvragen van aanvullend openbaar vervoer of 
van voorzieningen als een traplift in de woning. 
Wat we vooral doen is goed luisteren om uw 
probleem duidelijk te krijgen. We houden er niet 
van om iemand verkeerd te verwijzen. We willen 
voorkomen dat u van het kastje naar de muur 
wordt gestuurd. De gesprekken met ons zijn strikt 
vertrouwelijk.

We werken nauw samen met partners in het 
wijkzorgnetwerk, bijvoorbeeld met Puur Zuid en MEE.

U bent van harte welkom met uw probleem bij 
Mariël, Tineke, Luisa en Robert-Jan van het Sociaal 
Loket Zuid. Een afspraak maken is niet nodig.

Inloopspreekuur Sociaal Loket Zuid
Maandag van 9.00 tot 12:00 uur 
Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29.



Buurtkamer HoofdKwartier gaat eind septem-
ber dicht. Het huurcontract, dat voor vijf jaar 
was afgesloten, wordt niet verlengd. Eén ding 
is zeker: het initiatief houdt niet op te bestaan 
en wij gaan door met het zoeken van een 
nieuwe locatie. Dat is wel moeilijk in een tijd 
dat het aanbod gering is en huurprijzen hoog 
zijn.

Vijf jaar geleden was dat heel anders, toen was 
het land nog in een financiële crisis. Veel 
winkelpanden stonden leeg en was de 
eigenaar van het pand blij met de komst van de 
buurtkamer. Stichting SOOZ en sociale 
ondernemer Maarten Osieck zijn in de zomer 
van 2014 op het idee gekomen om een fototen-
toonstelling te organiseren met beelden uit het 
stadsarchief. Een nostalgische reis naar een 
tijd toen de Hoofddorppleinbuurt aan de rand 
van de stad lag. De ouderen die in deze buurt 
zijn geboren, opgegroeid en er nog steeds 
wonen kwamen kijken. De tentoonstelling werd 
zo druk bezocht dat werd besloten om de 
locatie permanent in te zetten als huiskamer 
van de buurt.

Een sociaal, maatschappelijk initiatief in een 
winkelstraat heeft veel voordelen. Mensen 
leren het kennen door langs te lopen. De 
aanloop van bezoekers draagt bij aan de 
levendigheid van de straat. Vaak kregen wij 
het compliment dat het er leuk uitzag als er 
activiteiten waren: overdag zijn het de 
kletsende mensen, Bingo spelers of kunste-
naars van de schildersgroep, ‘s avonds een 
kookgroep, koorleden of bewoners die een 
workshop of vergadering hebben georgani-
seerd. 
Ook de gemeente waardeerde het HoofdKwar-
tier en zijn zelfstandige, mondige vrijwilligers: 
het was een plek voor iedereen, gevarieerd in 
opbouw van zowel bezoekers als vrijwilligers, 
dus echt voor iedereen. Een goed voorbeeld 
voor hoe een buurtkamer zou moeten lopen.

Door de jaren heen hebben veel mensen 
bijgedragen aan de buurtkamer. Een piano is 
gedoneerd, er zijn pannenkoeken gebakken en 

er is in de tuin gewerkt. Voor het raam kwam 
een bank te staan waar men kon bijkomen van 
de hitte of even voor de regen kon schuilen. 
Deze bank is een eigen leven gaan leiden 
nadat iemand is begonnen met het opruimen 
van zijn boekenverzameling. Zijn huis staat nu 
misschien wel leeg, maar elke dag krijgt deze 
plek weer boeken, die snel een nieuw leven 
krijgen.

Buurtkamer HoofdKwartier is gedurende vijf 
jaar bijna continue open geweest. Alles 
draaide op de inzet van een vaste groep 
vrijwilligers. Het is niet makkelijk om een plek 
in stand te houden waar iedereen zich op haar 
of zijn gemak voelt, welkom voelt. Er is altijd 
wel iets om op aan te merken, iets wat niet in je 
eigen smaakt valt. Toch is het hier gelukt. Het 
adres Hoofddorpweg 25 stond centraal. Van 
2014 tot 2019 was dit een plek voor iedereen.

Met vriendelijke groet,
Donna Metzlar, coördinator HoofdKwartier
06 8325 2074
Stichting SOOZ Amsterdam
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Op 21 augustus kwam de Muzieksalon in Activiteitencen-
trum Olympisch Kwartier. Het was lekker druk. De muziek-
club werd geleid door Emily Kroes met assistentie van 
Sjaak. De deelnemers konden favoriete nummers aanvra-
gen en tussen de nummers door ging Emily rond met de 
hoed, waaruit muziekvragen gevist konden worden. “I want 
you, I want you”: door wie werd dit nummer gezongen, 
welke groep maakte dit nummer tot een populaire song? 
Naar welke muziek luisterde je tijdens je middelbare 
schooltijd?

En dan wagen de eersten zich op de dansvloer, als een 
nummer van Bill Hailey klinkt “Rock around the clock tonight”. 
Door wie werd “Ramona” gezongen. En speciaal voor Karin 
werd “Blue suede shoes” van Elvis Presley gedraaid.

Wil vroeg om het nummer “A voice from nowhere” van Tom 
Jones. En Lies liep daarvoor naar Sjaak met wie zij wang 
tegen wang ging schuifelen. Het was natuurlijk lekker 
melig, maar ook erg grappig en goed dat Lies en Sjaak over 
de vloer gingen en daarmee iedereen opvrolijkten. Het zag 
er erg grappig uit. Het had niet lang geduurd: iedereen had 
er zin in. We deden allen lekker mee! Houden jullie ook van 
Nederlandstalige muziek? Lena vertelde ons dat zij vroeger 
in een vaste kroeg kwam zingen, café “De Bult” in Amster-
dam Noord. De muziekactiviteit had haar helemaal 

opgevrolijkt! Tijdens “Eine kleine Nachtmusik” en “An der 
schönen blauen Donau” werd door sommige deelnemers 
een rookpauze ingelast. Toen zij hoorden dat het nummer 
“Oh foxy foxtrot met je elastieke benen” door de ruimte 
schalde, werden de sigaretten weer opgeborgen en 
kwamen deze deelnemers weer meedoen. “Que sera sera” 
van Doris Day, “Mijn vlakke land” van Jacques Brel!

Het is gewoon mooi om deze zo bekende nummers weer 
eens te horen. Bij het ene nummer ben je stil en luister je 
met nostalgie naar een stem van lang geleden. Bij een 
ander nummer voel je je vrij om weer eens ouderwets naar 
iemand toe te gaan om vervolgens te gaan swingen zoals 
lang geleden op feestjes. Het is een vrolijke manier om 
elkaar op een andere manier te ontmoeten.

Deze bijdrage geeft u een impressie. Het is ook een oproep 
om een vo lgende keer ook te komen met je nieuwe liefde of 
met een vriend of vriendin, die je al een tijdje niet hebt 
gezien.

De Muzieksalon, een initiatief van Het Dans paleis, komt op 
de volgende dagen weer naar het Olympisch Kwartier: 
woensdag 18 september, 23 oktober, 20 november en  
18 december steeds van 14.00 tot 15.30 uur.

Deelname is gratis, aanmelden kan bij Linda Corlu, 
telefoon  
06-3166 7395.
Locatie: Activitei-
tencentrum 
Olympisch 
Kwartier. Amstel-
veenseweg 308.

Ook als je niet goed 
kunt swingen, is 
het gezellig om 
mee te komen 
doen.

Riet van Wees 
schrijfgroep Zuid
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Foto: Het danspaleis.

Buurtkamer HoofdKwartier 
gaat sluiten



FRIET OP DE PARNASSUS
Parnas heet tegenwoordig de wijk die de 
Stadionbuurt verbindt met de Zuidas. Althans, 
in hippe stedebouwkundige termen. Het 
gebied is in ontwikkeling. De rechtbank wordt 
opgepimpt en de kantoortoren uit 1977 is 
geheel gestript, van een glazen façade 
voorzien en verhoogd.

Een toren heet tegenwoordig een Tower, zoals 
het hotel aan het eind van deze bebouwde 
Parnas-strook nu Olympic Hotel heet en de 
opgeleukte Citroëngebouwen naast het 
Olympisch Stadion, The Olympic heten. Oh, oh, 
wat zijn we hot. Nu hebben we ook een 
Parnassus Tower.

Geen Amsterdammer noemt het gebied de 
Parnas. Elke Amsterdammer kent de Parnas-
susbrug van de twee friettentjes, die er sinds 
jaar en dag huizen in de prachtig gesculp-
tuurde brughuisjes in Amsterdamse Schoolstijl 
van architect Piet Kramer. En de brug zelf 
heeft siersmeedwerk en mooie beeldhouw-
kunst van Hildo Krop. 

Via NPO-start (of mijn online-blog) kunt u een 
grappige, korte film Parnassus zien, waarin een 
modern Romeo en Julia-liefdesdrama wordt 
uitgevochten op de Parnassusbrug, tussen de 
twee elkaar beconcurrerende families in de 
friethuisjes. De zoon van de één krijgt iets met 
de dochter van de ander. 

APOLLO EN MUZEN
De Parnassusbrug verbindt Buitenveldert met 
de Stadionbuurt/het Olympiaplein. En daar-
achter begint de Apollolaan. Ahhh, bedenk ik, 
wat zit er toch een vernuftig doordacht 
systeem in die hele naamgeverij van zo’n stad! 

Want het was Apollo, god van de muziek en 
schone kunsten, die op de Parnassusberg 
vereerd werd in het Olympische Griekenland, 
samen met zijn negen Muzen, die allerlei 
kunstenaars inspireren. Een Apollolaan achter 
een Olympiaplein en Parnassusweg: daar zit 
dus een gedachte achter. Ook de aangren-
zende schildersstraten Raphael, Tintoretto, 
Watteau volgen daar logischerwijs op. En de 
muzikale namen van straten, tunnels en 

gebouwen op de Zuidas. Vandaar ook dat fantastische stenen beeld van 
een Muze op de Parnassusbrug, aan de voet van de Parnassus Tower! 
Heeft u er wel eens bij stilgestaan? 

ZWAVEL IN DEPLHI
De ambtelijke afdeling die een namensysteem bedenkt voor een stad, 
een buurt, kàn zijn stedebouwkundige werk dus wél uitstekend doen, 
als ze maar willen. Dan brengen ze logica in zo’n stad aan, zodat ieder 
zijn weg kan vinden. Dat is de functie van zo’n stratenplan. Die  
 ambtelijke afdeling die daar verantwoordelijk voor is, heet Dienst 
Basisinformatie. Ik had er nog nooit van gehoord, totdat ik vorig jaar 
ermee kennismaakte toen ze dwars tegen alle adviezen van raadgevers 
in, hun voorstel voor een Johan Cruijfplein middenin een Olympische 
buurt wilden doordrukken.

Die ambtenaren hadden eens een tripje naar de Parnassusberg moeten 
maken, bedenk ik nu. In dat Griekse Parnassus-bergmassief hangen 
zwavelwolken, die tot vooruitkijkende inzichten van helderziende 
vrouwen leidden. Van heinde en verre kwam men op de Parnassusberg 
raadvragen bij het beroemde Orakel van Delphi, dat aan Apollo was gewijd. 
Dat hadden die ambtenaren vorig jaar ook moeten doen. 

Gewoon een frietje op de Parnassusbrug halen. Een frietje met zwavel.

Kijk online voor de film en architectuurfoto’s van de Parnassusbrug op:
https://marionalgra.wordpress.com/  of: https://www.facebook.com/
FaceToFaceOlympischKwartier/
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Tekst & foto’s : Marion Algra
Wat heden ten dage de 
woningmarkt wordt ge-
noemd zit muurvast. Zelden 
is er zo weinig verhuisd als 
de laatste jaren. Iedereen 
kan niet anders dan blijven 
zitten waar ie zit. Gevraagde 

huur- en koopprijzen zijn absurd hoog. Toch 
verandert onze buurt razendsnel. Vergelijk 
haar maar eens met tien, vijftien jaar geleden. 
Hoe kan dat?

Antwoord: het grote geld. Het geld bepaalt. De 
overheid met haar regulering trekt zich terug. 
In vastgoed is goed te verdienen, juist als er 
grote schaarste is. Komt er een woning vrij dan 
wordt er zoveel geboden dat starters of een 
huishouden met een gewoon inkomen daar niet 
aan kunnen tippen. Grote kans dat de woning 
naar expats gaat of na opdeling in kamers 
(zogeheten ‘onzelfstandige woonruimtes’) naar 
alleenstaanden, al of niet met een tijdelijk 
huurcontract. Ook gefortuneerde ouders willen 
wel voor hun kroost een appartementje kopen 
dat dan met vrienden wordt gedeeld. Een goede 
investering: vijf- à zeshonderd euro per per-
soon per maand is heel normaal. We zien zelfs 
dat appartementen als tweede huis worden 
gebruikt. Voor als je toevallig in de stad wilt 
zijn. Een goede investering, immers: de prijzen 

gaan alleen maar omhoog. Meestentijds staat 
de woning dan ongebruikt leeg.

De bekende onderwijzer, verpleger, politie-
agent zijn de pineut, evenals al die andere 
mensen met gewone beroepen. Voor hen is de 
markt gesloten, alleen een kamertje van een 
huisjesmelker is beschikbaar. We zien ook onze 
Stadionbuurt verschralen, verarmen. Steeds 
meer expats, yuppen, studenten, steeds minder 
ouderen, kinderen, mensen met een gewoon 
inkomen. Langzaam lost de sociale cohesie op. 
De buurt wordt los zand.

Hiertegen komt huurdersvereniging Huurders 
Belang Zuid in het verweer. Zie www.huurders-
belangzuid.nl. Die wil het niet hebben over 
woningmarkt, maar over woningvoorraad. Een 
goed dak boven je hoofd in een leefbare buurt 
is een grondrecht. De woningcorporaties 
moeten weer worden gedemocratiseerd en veel 
meer financiële armslag krijgen om de buurten 
gemengd te houden. De verkoop van sociale 
huurwoningen moet direct stoppen, prooi als 
ze zijn als verdienmodel. Elke verkochte sociale 
huurwoning kan als verloren worden be-
schouwd voor grote groepen mensen en is een 
verarming voor de buurt.

Jan Leegwater

DE BUURT ALS LOS ZAND

Maandag 
Patchworkgroep 
13.00 – 16.00 uur
 (informatie tijdens de 
bijeenkomst bij Irving)

Dinsdag 
NVA 55+ inloop
10.00 – 12.30 uur 
(iedere 1e en 3e dinsdag  
van de maand)
Inloop
13.00 – 16.00 uur 
(gratis koffie en thee)

Welkom activiteitenoverzicht
Woensdag 
Schrijfgroep
10.00 – 12.00 uur
Inloop
13.00 – 16.00 uur 
(gratis koffie en thee)
Dinie’s Bingo
16.30 – 19.30 uur 
(iedere 1e en 3e woensdag 
van de maand)

Buurtkamer Welkom
Stadionplein 65

Donderdag
Inloop
13.00 – 16.00 uur 
(gratis koffie en thee)

Vrijdag 
Inloop
13.00 – 16.00 uur
 (gratis koffie en thee)



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

17.00-19.00 Hollandse Pot 
€5;  Desiree 06-4252 6788 
(reserveren tot ma. 12.00 uur)

20.00-23.00 Klaverjassen
Joop vd Busken 06-5361 7003

Woensdag
09.00-12.00 Taal-en Cultuurlessen 
(niveau B1-B2) Saskia 06-2729 9241

14.00-17.00 Bingo  
Dinie & Ricardo (inloop)

Donderdag
10.30-12.30 Gezonde Hap 
€2 contactpersoon: Gayetrie. Svp 
reserveren: www.actenz.nl

Vervolg donderdag
13.00-16.00 Biljart- en praatmiddag TeamEd  
contactpersoon Tiziana 06-4252 8197

16.30-20.00 NAH eetgroep, 
contactpersoon: Marietta 06 8317 0915

Vrijdag 
13.00-16.00 Tekenen/schilderen  
Bouch 06-4665 3139

Extra Activiteit
Er zijn regelmatig extra activiteiten in de 
Baarshaven zoals bijvoorbeeld Franse 
conversatielessen.

Like onze facebookpagina om op de hoogte  
te blijven. Wilt u zelf ook iets organiseren? Op 
de vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur is er 
nog plek.
https://www.facebook.com/debaarshaven/
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Qi Gong
In Buurtkamer De Baarshaven kun je op 
maandagochtend terecht voor een rustige  

‘Qi Gong’ (‘tsjie koeng’) bewegingsles. De les 
is geschikt voor iedereen, voor de 

toegankelijke prijs van 5 euro.
Qi Gong is een Chinese bewe-

gingsleer die je helpt om 
gezond te blijven. Met 
langzame bewegingen, adem 
en meditaties breng je je 
lichaam meer in balans. 
De lessen worden gegeven 

door Ariëlle Brouwer. Zij is 
naast Qi Gong-docent en 

therapeut in opleiding, ook 
persoonlijke coach voor loopbaan- 

en levensvragen, en theaterprofessional.

We vroegen een deelnemende buurtbewoon-
ster, Ivonne, naar haar ervaringen over de Qi 
Gongles: “Het is ongedwongen, ontspannend, 
gevarieerd, en niet te belastend (wanneer je 
last hebt van je lijf). Ariëlle is vriendelijk en 
luistert goed naar wat je nodig hebt.”
Waarom doe jij mee, wat brengt de les jou?
Ivonne: “Het helpt me om steeds bewuster te 

leven en beter bij mezelf te blijven.”
Waarom zou je het anderen aanraden om mee 
te doen?
“Het is een hele fijne techniek, laagdrempelig 
en tegen een zeer schappelijke prijs. Loop 
gewoon een keer binnen en overtuig jezelf!”

Iedere maandag van 11.00-12.00 in  
Buurtkamer De Baarshaven, Baarsstraat 31.
Het lesgeld is €20 per maand. 
 Een proefles is €5. 
Meer informatie: mail@ariellebrouwer.nl  
of bel 06 1547 4850.
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Ariëlle Brouwer

     De  Baarshaven

    Buurtkamer

Bel ons op 

020 67 94 441 

Doe je mee?!  

dé plek voor ondersteuning en  
ontmoeting in Amsterdam Zuid

info@voorelkaarinzuid.nl
Kijk voor meer informatie op www.voorelkaarinzuid.nl

Wij zoeken buurt- 
bewoners die iets willen 

doen voor een ander  

Weekoverzicht De Baarshaven

De Baarshaven vindt u op Baarsstraat 31. 
Info bij coördinator Marietta De Zorzi: 
(020) 679 6825, 06-8317 0915; bereikbaar 
op maandag, dinsdag en donderdag.

De gemeente Amsterdam wil dat 
alle Amsterdammers meedoen. Het 
team Activering Zuid zet zich in voor 
mensen met een bijstandsuitkering. 
Dat doen we bijvoorbeeld door 
gesprekken met bijstandsgerech-
tigden in het Huis van de Wijk 
Olympus te voeren.

In een laagdrempelige, vertrouwde omgeving 
is er een meer gelijkwaardige setting en 
kunnen onze klanten tegelijkertijd kennisma-
ken met de verschillende activiteiten bij 
Olympus. Activiteiten om weer in contact te 
komen met anderen en stappen te zetten om 
(weer) mee te doen. Klantmanagers werken 
samen met andere professionals in de wijk om 
passende ondersteuning te bieden.

Wij, Gonny en Joan, zijn klantmanagers bij 
team Activering van Werk , Participatie en 
Inkomen Gemeente Amsterdam. Onze ervaring 
is dat klanten het fijn vinden om ons bij 
Olympus te spreken, daardoor niet ver hoeven 
te reizen én vanwege de prettige sfeer. Ze 
leren zo hun buurt ook beter kennen omdat er 
in het Huis van de Wijk allerlei activiteiten zijn 
waar zij aan kunnen of willen deelnemen. Ook 
vertellen we over de extra mogelijkheden die 
er zijn voor Amsterdammers met weinig geld . 
We gaan dit met alle plezier in de toekomst 
voortzetten in de nieuwe huisvesting van het 
Huis van de Wijk Olympus.

We zijn op afspraak aanwezig op ma. 13.00-
17.00 uur, wo. 10.00-17.00 uur, d0.9.00-17.00 
uur en vrij. 9.00-17.00 uur.

Klantmanagers bij Olympus

Gonny Houben

Joan Zoutkamp



Wist je dat 35 procent van de Amsterdammers 
vrijwilligerswerk doet? De mogelijkheden zijn 
eindeloos! Bij buurtrestaurants, in de zorg, 
maar ook bij kinderboerderijen, maatjesprojec-
ten, buurthuizen en musea. Een paar uur per 
week, een korte periode of voor een dag. 
Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) helpt 
bij het vinden van vrijwilligerswerk dat past bij 
je interesse, talent en agenda. Tevens geeft 
VCA advies en training aan grote en kleine 
organisaties over het vinden, binden en boeien 
van vrijwilligers.

Bemiddeling voor vrijwilligers: 
Melita Bacic 
“Ik help mensen naar vrijwilligerswerk. Als je 
vragen hebt over welk werk bij je past, neem 
contact met mij op. Ik houd iedere woensdag 
tussen 14.00–17.00 uur spreekuur in het Huis 
van de wijk Olympus. Maak een afspraak!  
Dat kan via onze website www.vca.nu of bel 
020-5301220 / 06-37199450.”
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Olympus. De zaal is in de avonduren beschik-
baar van 1 september tot en met 30 juni. 

Hoeveel kost zo’n speelzaal? 
De speelzaal is al te huur v.a. €12,50 per uur bij 
huur voor een langere tijd. Bij incidenteel 
gebruik geldt een prijs van €75 voor de hele 
avond. Betaling gaat achteraf per factuur. In 
een aantal gevallen is het mogelijk om subsidie 
te krijgen voor een sportieve activiteit voor 
volwassenen.

Meer weten? Neem contact op met Henny 
Bakker (h.bakker@soozamsterdam.nl) of loop 
even binnen bij Huis van de Wijk Olympus, 
Olympiaweg 29 en vraag naar Henny.

Actieve volwassenen kunnen de speelzaal van 
de Europaschool huren. Met een groep 
vrienden of vriendinnen een avondje sportief 
bezig zijn in de speelzaal van de Europa-
school? Dat kan? En het kost je bijna niets. Het 
kan voor één avondje, maar je kan de speelzaal 
ook huren voor een langere tijd. Wil je met een 
groep buurtbewoners een koortje beginnen en 
heb je oefenruimte nodig? Ook daarvoor is de 
speelzaal beschikbaar. 

In samenwerking met de Europaschool aan het 
Hygiëaplein 8-10 gaat stichting SOOZ de 
speelzaal in de avonduren aanbieden aan 
bewoners die actief willen bewegen. De 
verhuur loopt uitsluitend via Huis van de Wijk 
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Sportief bezig in je eigen buurt

Ontdek jouw mogelijkheden als 
vrijwilliger!

Melita Bacic (l) en 
Dasha van 
Amsterdam (r)

Kies uit meer  
dan 1000 leuke 
vrijwilligers klussen  
in de stad 
020 - 530 12 20 | amsterdam@vca.nu | www.vca.nu

(advertentie)

Advies voor organisaties:  
Dasha van Amsterdam 
Ik ben organisatieadviseur in stadsdeel Zuid. Ik ondersteun 
organisaties en initiatieven die met vrijwilligers werken. 
Graag verbind ik mensen, organisaties en initiatieven aan 
elkaar. Ook geef ik trainingen en workshops aan organisa-
ties en vrijwilligerscoördinatoren. Heb je vragen over 
manieren om vrijwilligers te vinden en te binden neem dan 
contact op. Bel: 020-5301220 / 06-18343830.”

(advertentie)

« 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?

« 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?

« 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?

Fijne vakantie gehad in la douce 
France en nu echt van plan om ook 

de taal te gaan spreken?  
Zeer ervaren docent geeft  

[conversatie]les op ieder niveau! 
Info: www.defranseles.nl



MAANDAG TIJD CONTACT TELEFOON / E-MAIL

Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00) 09.00-11.00 020-679 6825

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

WPI 12.00-15.00 op afspraak

Portrettekenen 14.00-17.00 Len Castelyn 06-2911 8172

Woonspreekuur 19.00-20.00 !WOON, team Zuid zuid@wooninfo.nl / 020-523 0160

Scrabble 19.30-22.00 Carla Adelaar 06-3820 1410
DINSDAG TIJD CONTACT TELEFOON/E-MAIL

Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00) 09.00-11.00 020-679 6825

BuurtBuik 12.15-13.00 BuurtBuik Zuid zuid@buurtbuik.nl/020-679 6825

Taal-atelier 12.00-14.00 Coosje Wilterdink 06-1537 8511

NAH Inloopcafé iedere 3de week vd maand 14.30-16.00 Ellen van Ree 020-679 6825

TaiChi voor beginners (gymzaal Europaschool) 19.00-20.00 Ad Lakerveld 020-673 4491

TaiChi voor gevorderden (gymzaal Europaschool) 20.15-21.30 Ad Lakerveld 020-673 4491

 WOENSDAG TIJD  CONTACT  TELEFOON / E-MAIL
Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00) 09.00-12.00 020-679 6825

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

Spreekuur Vrijwilligerswerk VCA 13.00-17.00 Melita Bacic 020-530 1220/ zuid@vca.nu /op afspraak

WPI 09.00-17.00 op afspraak

Spaans vrouwenkoor (1 x 14 dagen gymzaalschool) Maite maite7yoichi@hetnet.nl

DONDERDAG TIJD CONTACT TELEFOON / E-MAIL
Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00) 09.00-12.00 020-679 6825

BuurtBuik 12.15-13.00 BuurtBuik Zuid zuid@buurtbuik.nl/020-679 6825

Spreekuur GGZ Coach Welzijn in de wijk 14.30-16.30 Moni Hanasbei 06-2663 3546 

Qigong (gymzaal Europaschool) 19.00-20.00 Mijanou Latul 06-2465 2735 / mijanou@latul.nl

Franse conversatielessen 14.00-18.00 Liliane

VRIJDAG TIJD CONTACT TELEFOON / E-MAIL
Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00) 9.00-12.00 020-679 6825

Zij in Zuid - programma voor vrouwen 13.00-17.00 Marie-Claire Fakkel zijinzuid@outlook.com

 ZATERDAG TIJD CONTACT TELEFOON/E-MAIL
Buurtbuik (gratis lunch) vanaf 12.00 Buurtbuik Zuid zuid@buurtbuik.nl

  

ACTIVITEITENOVERZICHT

Vaste prik op dinsdagavond is de Tai 
Chi-les in de Europaschool Hygiëaplein 10 
(voorheen Huis van de Wijk Olympus). 
Bewust worden van het gebruik van je 
lichaam, doorkrijgen hoe je kunt ontspan-
nen, en die ontspanning gebruiken om 
soepel te bewegen. Zelf zorgen dat je van 
je klachten a¼omt. Dat is in een notendop 
wat je kunt leren in de Tai Chi – les. Als je 
dat doorhebt, kun je dat op elk moment in 
je dagelijks leven terugvinden en 
toepassen. Het rijbewijs voor je lichaam 

halen noem ik het wel eens. Daarbij is Tai 
Chi beoefenen ook een ontdekkingstocht 
naar de geheimen van de vechtkunst 
waarbij de energie van de aanvaller tegen 
zichzelf gebruikt wordt. Geen magie of 
toneel, maar een jarenlang leerproces. In 
de les maken we kennis met de eerste 
stappen daarvan. Een onderdeel is het 
leren van een Tai Chi- vorm, een serie van 
langzame bewegingen. Het is een 
uitdaging om dat onder de knie te krijgen. 
… en toch kun je nooit zeggen dat je het 

eenmaal hebt, daarvoor is het te rijk en te 
gelaagd.

De basis-les op dinsdag is van 19.00 tot 
20.00 uur. De gevorderdenles van 20.15 tot 
21.30 uur. Om de lessen voor ieder toegan-
kelijk te maken mag je zelf bepalen wat 
het je waard is. Meer informatie op  
www.lakerveld.org. Opgeven via  
ad@lakerveld.org of tel. 020 6734491

Ad Lakerveld

Hou je lichaam jong met Tai Chi




