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uit het HUIS VAN DE WIJK OLYMPUS 

Budget voor  
bewonersinitiatieven
Wilt u uw initiatief snel en gemakkelijk 
op weg helpen met een klein budget? Dat 
kan, daarvoor hebben wij het ‘Budget 
bewonersinitiatieven’.
U heeft een idee voor een initiatief? Samen met 
enkele buurtbewoners? En heeft u daar een klein 
budget voor nodig? Dan kunt u daarvoor terecht bij 
SOOZ. Wij hebben een ‘potje’ voor dit soort initiatie-
ven. Dit is beschikbaar gesteld door Stadsdeel Zuid 
om kleine bewonersinitiatieven rechtstreeks uit te 
kunnen betalen aan bewoners. Per initiatief is er een 
bedrag van maximaal €500 beschikbaar. Er zijn geen 
ingewikkelde aanvragen voor nodig: een verzoek met 
een korte beschrijving van uw initiatief is meestal al 
voldoende. En achteraf volgt dan nog een eenvou-
dige ‘declaratie’ van de kosten en een verslagje van 
de activiteit.

Meer weten? Mail naar j.houtsma@soozamsterdam.nl 

GroeneBuurten heeft een 
drukke periode achter de 
rug: het was onzeker of de 
ondersteuning van 
groeninitiatieven en al het werk in het Vondelpark 
komend jaar wel door kon gaan. Gelukkig blijkt van het 
opheffen van GroeneBuurten geen sprake. Maar we 
krijgen wel te maken met bezuinigingen! Momenteel 
bekijken we hoe we ons programma in 2020 kunnen 
voortzetten zonder dat het werk met buurtbewoners 
en Vondelparkvrijwilligers in de knel komt.

Goed nieuws is er ook: de gemeente wil structureel 2 
miljoen euro per jaar uittrekken voor kleinschalig 
bewonersgroen in heel Amsterdam. Wij vinden het wel 
heel belangrijk dat hierbij de rol van maatschappelijke 
groenorganisaties (zoals GroeneBuurten) wordt 
erkend; zij zorgen voor meer betrokkenheid van 
bewoners bij het groen, meer vrijwilligerswerk en voor 
een stabiele basis voor medebeheer door bewoners.

Het team van GroeneBuurten

Afscheid van ons huis van de wijk op het 
Hygiëaplein.
Afscheid van collega Donna Metzlar, die een 
aantal jaren coördinator was van de buurtkamers 
HoofdKwartier en Welkom. Afscheid van een 
aantal activiteiten die jarenlang plaats vonden 
op het Hygiëaplein, zoals het Spaanstalige 
vrouwenkoor…  

In de vorige krant hadden we al afscheid 
genomen van buurtkamer het HoofdKwartier als 
locatie. Máár: een dag voordat het huurcontract 
afliep werd SOOZ alsnog in de gelegenheid 
gesteld om een verlenging van een jaar te 
ondertekenen. Dat hebben we natuurlijk met 
beide handen aangegrepen, dus ook in 2020 bent 
u er weer welkom voor Diny’s bingo, een pannen-
koek of een gezellige ontmoeting met andere 
buurtgenoten.

Maar, na ieder afscheid beginnen er ook weer 
andere, mooie nieuwe dingen op te bloeien.
Bijvoorbeeld onze nieuwe locatie, op de Olympia-
weg 29. Waar we bijna alle kinderziektes hebben 
opgelost . Waar u welkom bent voor een 
lekkere kop koffie of glas thee. Waar Henny 
Bakker, samen met de gastvrouwen en gastheren 
u van harte welkom heet.
Waar we onszelf opnieuw aan het uitvinden zijn, 
want deze locatie is wel wat kleiner dan we de 
afgelopen 7 jaar gewend waren. Maar waar 
inmiddels ook mooie nieuwe buurtinitiatieven van 
start zijn gegaan  zoals u kunt lezen in deze krant. 
Half januari vindt de eerste bijeenkomst van een 
lotgenotengroep voor (ex) kankerpatiënten en 
hun naasten plaats. Welkom, Sandra de Goede! 

Het NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) café van 
Ellen van Ree trekt inmiddels een vaste groep 
bezoekers (elke 3e dinsdagmiddag van de maand).

En we hebben net een nieuwe collega, opvolg-
ster voor Donna gevonden! In de volgende krant 
zullen we u kennis laten maken met Joske.

Heeft u een fijn idee voor uw buurt? Als het een 
nieuw, eenmalig initiatief betreft kunt u hiervoor 
een aanvraag tot max 500 euro indienen. Neem 
contact op met een van de programmacoördina-
toren van SOOZ of met buurtwerker Henriette 
Kruijt. Zij kunnen u met uw plan verder op weg 
helpen.

In de Baarshaven is het regelmatig feest. 
Vrijwilligster Anita organiseert het ene na het 
andere buurtevenement. Er wordt gezongen, 
gedanst, gegeten en geproefd. Wip er eens langs 
en hou de Facebookpagina in de gaten voor de 
laatste nieuwtjes.

En laten we niet vergeten te vermelden dat er in 
de Brahmshof-60+ eettafel door vaste kok Derk, 
en zijn drie vrijwillige hobbykoks Astrid, Gido en 
Donny drie dagen per week de culinaire sterren 
uit de hemel wordt gekookt! Voor nieuwe 
bezoekers van de eettafel staat er een voucher 
in de krant om een keer met korting te komen 
proeven.

Kortom: we hebben zin in 2020 !

Namens alle collega’s en vrijwilligers van SOOZ 
wensen we u fijne feestdagen.

Met lichte weemoed nemen 
we afscheid van 2019

uit het HUIS VAN DE WIJK OLYMPUS 



Wie komt er meehelpen met de organisatie van een buurt-
maaltijd op 27 december in de Willem de Zwijgerkerk?
Huis van de Wijk Olympus organiseert op deze dag, in 
samenwerking met de kerk, een gezellige en muzikale 
maaltijd in de kerk van 17.00-19.30 uur. Daar hebben we vele 
handen voor nodig!

Wil je meehelpen met tafels dekken, eten voorbereiden, 
uitserveren etc? Geef je dan op bij de balie van Olympus, 
Olympiaweg 29 of bij hvdw.olympus@soozamsterdam.nl of 
bel 020-679 6825
Iedereen die meehelpt eet gratis mee.
Alle andere bezoekers betalen een eigen bijdrage van 2 euro.

Iedere maandag-, woensdag- en vrijdagavond 
kunt u een drie-gangenmaaltijd eten bij de 
eettafel in De Brahmshof. De kosten zijn € 9,50. 
De eettafel is geopend van 17.45 tot 19.30 uur.
Derk en zijn medekoks Astrid, Gido, Donny en 
Niek koken een Hollandse Pot maar draaien 
voor een rijstmaaltijd, een bord dampende Chili 
con carne of een lekkere pasta hun hand ook 
niet om. Met altijd een voor- en nagerechtje. 
Voor nieuwe bezoekers bieden we een 
kortingsvoucher.
U kunt deze uitknippen en bij de entree van 
het restaurant aanbieden.
Reserveren is wel gewenst: 06-4532 8433.

Op maandag 30 december is er van 17.00-20.00 
uur een speciale eettafel met oliebollen, 
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GroeneBuurten vertoont op donder-
dag 6 februari in Huis van de Wijk 
Olympus, Olympiaweg 29-31 de film 
“Albatross - a love story for our time 
from the heart of the Pacific”. De film 
gaat over de grootste kolonie 
albatrossen in de wereld op Midway, 
een archipel midden in de Stille 

Het Oranje Fonds organiseert op 
13 en 14 maart 2020 NLdoet, de 
grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NLdoet zet vrijwilligers-
werk in de spotlights en nodigt 
iedereen uit om een dagje de handen 
uit de mouwen te steken.
Is er een klus in jouw buurttuin waar 
jullie extra hulp of geld voor materia-
len bij kunnen gebruiken? Meld je klus 
dan aan op www.nldoet.nl en doe 
mee! Hulp nodig met je aanvraag? 

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

WiLgEn kNoTtEn  VoNdElPaRk
Na de wintermaanden waarin de natuur tot rust komt starten in februari 
alweer de werkochtenden op de Koeienweide in het Vondelpark. Vrijwillige 
buurtbewoners knotten de wilgen, binden de 
tenen tot bossen en 
vlechten de wilgentun-
nel opnieuw in. Als deze 
klus klaar is gaan de 
vrijwilligers verder met 
het onderhoud van het 
natuureducatiepad. Een 
groenmedewerker van 
Stadswerken begeleidt 
de ochtenden. Koffie en 
thee staan klaar.

GroeneBuurten organiseert werkochtenden op de ecologisch beheerde 
Koeienweide en in de Slurf vlakbij de hoofdingang van het Vondelpark. 
Incidenteel helpen de vrijwilligers ook op andere locaties in het park.

GrOeNe AgeNdA
Schoon het nieuwe jaar in – afval prikken 
Vondelpark
zaterdag 11 januari van 14.00-15.30 uur
 
Filmavond ‘Albatross’, Ode aan een 
slachtoffer van de plasticsoup
donderdag 6 februari om 20.00 uur,  
inloop 19.30 uur.

Wilgen knotten Koeienweide Vondelpark
zaterdag 15 en woensdag 19 februari  
van 10.00-12.30 uur

Stiltewandeling
Zondag 12 januari, 2 en 16 februari  
van 9.30-10.30 uur

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

ZwErFaFvAl aCtIe 
ScHoOn hEt nIeUwE 
jAaR In
Voor degene die het jaar goed wil 
beginnen organiseert GroeneBuurten 
op zaterdag 11 januari van 14.00-15.30 
uur een actie tegen zwerfafval in het 
Vondelpark. Iedereen is uitgenodigd 
een uurtje mee te prikken. Voor de 
benodigde afvalgrijpers, vuilniszakken 
en handschoenen (kinderen dienen 
eigen handschoenen mee te nemen) 
wordt gezorgd.
De actie eindigt om 15.00 uur met 
warme chocomelk voor een proost op 
een schoon park.
Start- en eindlocatie is de Werf 
Vondelpark. Deze bevindt zich in het 
park, links van parkingang Kattenlaan.
Aanmelden via info@groenebuurten.nl

Oceaan, en de schade die de plastic-
soep in deze kolonie aanricht.
Inloop vanaf half acht, film begint om 
acht uur. Engels gesproken, met 
Nederlandse ondertiteling. Vrijwillige 
bijdrage. I.v.m. beperkt aantal 
plaatsen graag aanmelden via  
info@groenebuurten.nl  
of 020-6628237.

GrOeNeBuUrTeN fIlMaVoNd: 
AlBaTrOsS 

Neem contact op met GroeneBuurten.
Ook meedoen als vrijwilliger is simpel; 
zoek een leuke klus op www.NLdoet.nl 
en meld je aan. 

DoE mEe mEt NlDoEt!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.

Eettafel Brahmshof
Amsterdam



glühwein en boerenkoolstamppot. Aanmelden: 
06-4532 8433.

Iedere donderdag kunt u om 12.00 uur aan-
sluiten bij de lunch van Christine, kosten zijn 
€ 6,50. Hiervoor kunt u gewoon binnenlopen.

En we zoeken nog vrijwilligers die willen 
helpen met het ontvangen van bezoekers, 
tafels dekken en afruimen en de maaltijd 
uitserveren. Tijden van 16.30 -19.30 uur. Als 
vrijwilliger eet u gratis mee!

Meer info: m.dezorzi@soozamsterdam.nl of 
kijk op facebook.com/brahmshofamsterdam/
De Brahmshof vindt u om de hoek bij de 
Beethovenstraat, in de Brahmsstraat 32. Het 
restaurant is op de eerste etage (lift aanwezig).

Lunch en diner in De Brahmshof

Hulp gezocht bij buurt-
maaltijd op 27 decemberAdverteren

U kunt in de Huis van de Wijkkrant Olympus een 
eenvoudige annonce plaatsen met een stan-
daard 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
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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

12.30-14.30 Spelletjesmiddag
Marleen Osman

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

20.00-23.00 Klaverjassen
Cor Robbé: 020 6763515,  
robbevandoorneveld@live.nl

Woensdag
9.00-12.00 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

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 
11.30 tot 12.30 Pilates voor mannen
Sandra Gilkes: sandragilkes@hotmail.com

13.00-16.00 Tekenen/schilderen  
Bouch 06-4665 3139

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/

     De  Baarshaven

    Buurtkamer

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.

Met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van fitness en groepslessen 
weet ik wat er nodig is om doelen te bereiken. De laatste 10 jaar heb ik 
me bezig gehouden met Yoga, Pilates en een-op-een trainingen. Mijn 
doelgroep bestaat voor een groot deel uit 55+’ers. Naast de gemengde 
Yoga/Pilates lessen die ik bij Cordaan verzorg, ben ik sinds een paar 
weken begonnen met Pilates voor mannen 
in De Baarshaven. Deze les wordt in een 
kleine groep gegeven met aandacht voor 
beginners- oefeningen.

Met het ouder worden geeft een Pilates-
training een verantwoorde uitdaging om 
het lichaam te versterken. Pilates heeft 
voor een ieder genoeg voordelen:
   vergroten van je bereik van de beweging
   verminderen rugpijn
   herstellen en voorkomen van blessures
   verbeteren van de houding
   betere balans van het lichaam
    sterker worden - op plaatsen waar je niet 
eens wist dat je zou kunnen versterken

 

Pilates voor mannen Voor meer info over de lessen 
bij Sandra Gilkes:
sandragilkes@hotmail.com 
of 06-5012 9581.

 

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)

De ruimte van buurtkamer Welkom is eventueel voor groepen op 
wekelijkse basis te huur is. Niet voor feesten en partijen! 
Meer informatie bij coördinator Marietta De Zorzi, 
telefoon 06-8317 0915. 
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Overblijfkrachten 
gezocht
Basisschool de Tweede Open-
luchtschool in Amsterdam Zuid  
(Stadionbuurt) is op zoek naar 
mensen die het leuk vinden om  
tussen de middag 1 uur een groep 
kinderen te begeleiden tijdens het 
buitenspelen in de middagpauze.
Op basis van een vrijwilligers-
vergoeding. 

>>>Heb je belangstelling? 
Bel!!! Tel: 020-6793858
Of stuur even een mail naar  
admin@openluchtschool2.nl

Op zondag 22 december organiseert de Museumtramlijn weer leuke 
kerstritten. In de feestelijk aangeklede tram geniet u onderweg van 
live gespeelde muziek en op het sfeervolle Station Amstelveen staat 
een heerlijke thé complet klaar.
Vertrektijden zijn 15.30 uur en 16.30 uur vanaf het Haarlemmermeer-
station. Na de stop in Amstelveen begint de retourreis en dan is de 
aankomst terug om 17.30 uur en om 18.30 uur. All-in prijs voor volwas-
senen is € 17,50 en voor kinderen (4-11) € 12,50.

Reserveren is nodig en kan op  www.museumtramlijn.org tot uiterlijk 
18 december.

De Kersttram rijdt weer!

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

(advertentie)

(advertentie)
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15 dec
15.00-17.00

De Baarshaven
muzikale middag met DinJin, 

inclusief drankje en hapje
€2,50

aanmelden: 
a.muschner@chello.nl

17 dec
17.30-19.30

Olympisch Kwartier
kerstdiner

eigen bijdrage van €8 
(stadspas groene stip €5)

aanmelden: 
06-4923 5311

18 dec
10.00-13.00

TeamEd in HvdW Olympus
koffie met kerstkransjes en lunch

eigen bijdrage van €1,50

18 dec
14.00-15.30

Olympisch Kwartier
muzieksalon 

19 dec
13.00-15.00

TeamEd in Baarshaven
inloop met Kerstbrood en muziek

20 dec
10.30-12.00

Huis van de Wijk Olympus
kerststukjes maken olv Henny

eigen bijdrage van €2,50
aanmelden:

hvdw.olympus@soozamsterdam.nl
of 020-6796825

20 dec
13.00-16.00

Welkom
koffie/thee/Kerstbrood

22 dec
10.00-11.00

Willem de Zwijgerkerk
viering 4e zondag Advent met  

ds. Hanna van Dossen

20 dec
13.00-17.00

Zij in Zuid in HvdW Olympus
Interculturele ladies-

Kerstontmoeting

23 dec
13.30-17.00

Huis van de Wijk Olympus
Vrije Kerstinloop tekenles met 

Kerstman & Kerstbrood

22 dec
20.00-21.20

Willem de Zwijgerkerk
orgelconcert Olivier Messiaen 

door Jo van Beusekom

21 dec
12.00-15.00

HoofdKwartier
kerstlunch

vrijwillige bijdrage
aanmelden: 

Anja 06-5074 6659

Kerstlint 2019

15 dec
16.00-17.30

Willem de Zwijgerkerk
Orgelmuziek bij de Kerstboom; 

organist Jo van 
Beusekom 

20 dec
17.00-19.00

Olympisch Kwartier
vrijdagmiddaginloop in 

Kerstsfeer 
consumpties 

zelf 
betalen
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23 dec
17.00-20.00

Huis van de Wijk Olympus
Borrels&Bites: sprankelende LGBT-

bijeenkomst
aanmelden: 

rozeloper@soozamsterdam.nl

23 dec
9.00-17.00

Huis van de Wijk Olympus 
chocolademelk 
en kerstbrood

24 dec
21.30-23.00

Willem de Zwijgerkerk
Kerstnachtdienst en cantorij 

olv Jan Marten de Vries

24 dec
9.00-14.00

Huis van de Wijk Olympus
chocolademelk 
en kerstbrood

25 dec
10.00-11.30

Willem de Zwijgerkerk
Kerstfeest met 
ds. Cor Ofman

27 dec
13.00-16.00

Welkom
koffie/thee/Kerstbrood

27 dec
17.00-19.00

Olympisch Kwartier
vrijdagmiddaginloop in 

Kerstsfeer
consumpties zelf 

 betalen

31 dec
13.00-16.00

Welkom
koffie/thee/chocolademelk 

& oliebollen

27 dec
17.00-19.30

Willem de Zwijger/HvdW Olympus
verrassend & muzikaal buffet in de  

Willem de Zwijgerkerk
eigen bijdrage van €2

aanmelden:
 hvdw.olympus@soozamsterdam.nl 

of 020-6796825

30 dec
17.00-20.00

De Brahmshof
oliebollen/gluhwein/boerenkool-

stamppot
eigen bijdrage van €9,50 
(stadspas groene stip €5)

aanmelden: 06-4532 8433

2 jan
13.00-15.00

TeamEd in Baarshaven
inloop met oliebollen

vervolg Kerstlint 2019

24 dec
13.00-16.00

Welkom
koffie/thee/Kerstbrood

Willem de Zwijgerkerk
Olympiaweg 14

Huis van de Wijk Olympus
Olympiaweg 29

Olympisch Kwartier
Amstelveenseweg 308

De Baarshaven
Baarsstraat 31

Buurtkamer HoofdKwartier
Hoofddorpweg 25

Buurtkamer Welkom
Stadionplein 65

De Brahmshof
Brahmsstraat 32

31 dec
13.00-14.00

Huis van de Wijk Olympus 
oliebollen

4 jan
16.00-17.30

Willem de Zwijgerkerk
Nieuwjaarsconcert Bach Ensemble/

ds. Niek Scholten
vrijwillige bijdrage



Eind oktober heeft de app Shine 
Social Club de wedstrijd ‘Een goed 
Thuis in Zuid’ gewonnen die Stads-
deel Zuid had uitgeschreven.

De Amsterdamse ondernemers Jonathan 
Salomon en Alon Ben Joseph 
hebben afgelopen maanden 
samen een app ontwikkeld 
die oudere volwassenen 
(60-plussers) helpt om met 
gelijkgestemden in de buurt 
in contact te komen om 
samen leuke dingen te gaan 
doen.

Het idee
Het idee voor dit initiatief is 
ontstaan bij beide onderne-
mers toen zij hun ouders 
zagen evolueren van 
werkende professionals 
naar gepensioneerden die 
veel vrije tijd hadden en 
leuke dingen wilden gaan 
doen met gezellige mensen.

Het idee achter de app Shine Social Club is om 
volwassen (60+ jaar) een platform te geven 

waar ze hun sociale netwerk kunnen vergroten 
en verrijken en betekenisvolle interacties 
hebben met gelijkgestemden (niet zomaar 
iedereen!). Als je ouder wordt is het immers 
vaak moeilijk om nieuwe mensen te ontmoeten 
en nieuwe vrienden te maken.
De app koppelt mensen aan de hand van 
gelijke behoeften en interesses. Aan de 
achterkant wordt het aangestuurd door de 
in-huis ontwikkelde Machine Learning model.

De ondernemers
Salomon (1978) is geboren in Amsterdam en 
werkt in de high-tech sector. Ben Joseph 
(1979) is geboren in Amsterdam, woont met zijn 
gezin in Amsterdam en is van oorsprong een 
juwelier en internetondernemer. De vriend-
schap is ontstaan toen beiden zijn begonnen 
met hun studie aan de Universiteit van Amster-
dam. Ze hebben in het verleden meerdere 
projecten samen opgezet.

De App
De app is gratis te downloaden voor zowel 
Android en Apple tablets en smartphones via: 
https://links.shinesocial.club/download of 
door bij de desbetreffende app stores te 
zoeken op ‘Shine Social Club’.

Uitzwaaien 
van Donna en 
welkom aan 
Joske
De afgelopen jaren hebben de vrijwilligers van 
de buurtkamer HoofdKwartier en buurtkamer 
Welkom ondersteuning gehad van Donna 
Metzlar. Donna heeft dit met veel 
toewijding gedaan en een prachtige 
bijdrage geleverd aan de diversiteit in de 
buurtkamers. Ze heeft haar bakens nu 
verzet en heeft afscheid genomen van 
de collega’s bij SOOZ en de vrijwilligers in 
de buurtkamers. En de vrijwilligers en 
wij hebben haar met feestelijkheden en 
succeswensen laten gaan. Dank je wel 
voor je inzet Donna!
Maar we mogen ook aankondigen dat we 
als ondersteuning van de vrijwilligers 
een nieuwe medewerker hebben mogen 
begroeten: Joske van Buren. Jong, 
creatief en met enorm veel energie en 
zin om aan de slag te gaan. Welkom Joske! 
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Tijdens de finale-avond op 
dinsdag 29 oktober in  
Circl aan de Zuidas is de 
Publieksprijs van de 
wedstrijd Een goed Thuis in 
Zuid naar de app Shine 
Social Club gegaan. Op de 
foto van links naar rechts: 
Jonathan Salomon 
(oprichter), Dante Gobbels 
(stagair), Alon Ben Joseph 
(oprichter) en Sebastiaan 
Capel (Voorzitter van het 
dagelijks bestuur van 
Stadsdeel Zuid).

Shine Social Club wint wedstrijd 

‘Een goed Thuis in Zuid’

Al enige jaren geef ik Qigong les op donderdag-
avond in de gymzaal van de Europaschool via 
Huis van de Wijk Olympus.
In het kader van wederkerigheid geef ik één 
maal in de week healings. Deze healings zijn 
bedoeld voor bezoekers van buurtkamers van 
SOOZ die stress-gerelateerde klachten hebben.
Een antistress-behandeling duurt 10 tot 15 
minuten.

Wanneer? 
Maandagochtend van 9.30-11.00 uur
Waar? 
Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29
Kosten? 
Gratis

Afspraak of meer informatie per mail:
qigong567@gmail.com

Mijanou Latul-Ing

Behandeling tegen stress

Maandag t/m zaterdag
Inloop
10.00-14.00 uur

Maandag
Theemiddag voor 80+
13.00-16.00 uur

Donderdag
Pannenkoeken lunch
12.00-13.00 uur
Schilderclub
14.30-16.30 uur

Weekoverzicht 
buurtkamer HoofdKwartier

Buurtkamer 
HoofdKwartier 
Hoofddorpweg 25
020 617 0193

Voor de overige activiteiten verwijzen wij naar 
de aankondigingen in de etalage van het 
HoofdKwartier. 
Het HoofdKwartier is ook te huur voor uw 
vergadering, bijeenkomst of kinderfeestje. 
Mail hiervoor naar h.bakker@soozamsterdam.nl

HoofdKwartier 
dicht? 
Nee hoor, 
gelukkig niet! 
In de vorige wijkkrant stond het sombere 
bericht dat buurtkamer HoofdKwartier per 1 
november jl. zou moeten sluiten. Nog erger was 
dat er geen alternatieve locatie voor het 
HoofdKwartier gevonden was. 

Maar de investeringsmaatschappij (de 
eigenaar van het winkelpand) heeft op het 
allerlaatste moment laten weten dat Hoofd-
Kwartier nog één jaar op de huidige locatie 
mag blijven. Dat is natuurlijk mooi nieuws. 

En wij gaan natuurlijk proberen om van dat ene 
jaar uitstel nog veel meer jaren te maken. Want 
het gezellige HoofdKwartier zit op een 
prachtige locatie, vlakbij het Hoofddorpplein. 
Dat vinden niet alleen wij, dat vinden de 
ondernemers rondom het HoofdKwartier ook!

HoofdKwartier blijft ook het komende jaar de 
ontmoetingsplek voor veel buurtbewoners uit 
de Hoofddorppleinbuurt. Kom ook eens langs 
voor een kopje koffie of thee en een praatje op 
de Hoofddorpweg 25.



In onze buurt is behoorlijk 
veel kunst. Er kan geen 
kunst genoeg zijn. Vandaar 
dat het genieten was 
geblazen met de tweejaar-

lijkse beeldententoonstelling ArtZuid. Toch wat 
aanmerkingen.

De deplorabele staat waarin ’11 Rue Simon-Crubel-
lier’  van de Ier Matthew Darbyshire verkeerde. U  
weet wel, dat opengewerkte betonnen appartement 
op de grens van Stadionplein en de Van Tuyll van 
Serooskerkenweg, met een vijftal zogeheten 
‘waterelementen’. Vorig jaar september met veel 
bombarie door onze stadsdeelvoorzitter Sebasti-
aan Capel onthuld. Tot voor kort lag  het er plomp-
verlo-
ren bij, 
bruin 
uitge-
slagen 
in een 
sompig 
gras-
moe-
ras:  te 
vies en te goor om nog bewonderd te worden.
Ik heb gemord middels een MOR (Melding Openbare 
Ruimte) bij de gemeente. Die verwees mij door naar 
de firma Kunstwacht die in de gemeente Delft zit. 
Deze gebeld. Na enige minuten zoeken bleek dat het 
kunstwerk sinds kort in hun onderhoudssysteem is 
opgenomen. Moet gezegd: er is snel actie onderno-
men na mijn telefoontje. Enige dagen later stond er 
een man met een hogedrukspuit de algenaanslag 
te lijf te gaan. Na twee dagen (!) intensief met de 
meest agressieve schoonmaakmiddelen het 
kunstwerk bewerkt te hebben was het nog altijd 
niet als nieuw. De bruine aanslag op het beton was 
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Meer positieve aandacht en ruimte voor jezelf!
Heb je stress?
Maak je je zorgen?
Heb je negatieve gedachten?
Ben je druk in je hoofd?

Wanneer? 
In het voorjaar van 2020 wordt de Mindfulness 
training aangeboden op de donderdagochtend 
van 9.30 tot 11.30 uur. De start is donderdag 
27 februari 2020. 

Waar? 
Meerhuizenplein 11 in de Rivierenbuurt. 

Kosten? 
Het is toegankelijk voor iedereen. De bijdrage 
voor de training is in overleg (richtlijn is 55 euro). 

In januari 2020 start een Lotgenotengroepen 
voor (ex) kankerpatiënten en hun naasten. Dit 
is een initiatief van Sandra de Goede, Amster-
dammer (56), buurtbewoner van Zuid. Zij heeft 
jarenlang als verzuim- en re-integratieadvi-
seur gewerkt. Sandra heeft een coaching- en 
trainingsachtergrond en verdiept zich in het 
inzetten van o.a. creatieve vormen om rouw en 
trauma te verwerken. 

Het idee borrelde al langer bij haar om iets te 
organiseren voor kankerpatiënten, laagdrem-
pelig, een open en een veilige plek waar 
mensen samenkomen en hun ervaringen met 
elkaar kunnen delen. 
Waar zij zelf o.a. tegen aan liep is de leegte 
tussen het medische (ziekenhuisbezoek, 
chemo’s, bestralingen, operaties, gesprekken 
met artsen, gesprekken met psychologen) en 
je privé leven (je gezin, je kind je partner je 
werk, je vrienden en familie). Daar tussen zit 
een gat, een leegte, je bespreekt niet alles met 
je partner en zeker niet met je kinderen. Je 
deelt ook niet alles met vrienden of kennissen, 
maar je heb wel die behoefte om er over te 
praten, om je boosheid te uiten, je frustraties, 
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weg, maar de bronzen meubelen blijven wit uitge-
slagen: kalkaanslag. Fatsoenlijk onderhoud van dit 
kunstwerk kon wel eens een dure grap worden. Zal 
de gemeente dat er voor over hebben? Reparatie 
van de kademuren en bruggen heeft immers 
prioriteit.

Wat te zeggen van de totale duisternis waarin het 
beroemde en beruchte Monument Nederland-Indië 
is gehuld als het donker wordt? Het lijkt met het 
jaar te verergeren. Meer dan 90% van de verlichting 
werkt niet meer. Terwijl de gele bakstenen kolom-
men van Jan Kleingeld, gemetseld rond 2005, juist 
in het donker door hun interne verlichting het 
meest tot hun recht komen.

De tiental meters hoog opgemetselde middenboog 
met zonnestralen was in een ver verleden van 
binnen verlicht. Een fraai gezicht. Maar nu ... Ik heb 
er een foto van gemaakt. Bij gebrek aan licht valt er 
niets op te zien: zwart. 
Vanwaar die verwaarlozing? Merkt niemand van 
het stadsdeel zoiets op, wat zo zichtbaar is als 
verlichting? Wordt wakker, stadsdeel! Let op uw 
zaak!

Jan Leegwater

Slaapt Stadsdeel Zuid?

Bakstenen kolommen van Jan Kleingeld met daarop wat bij 
de onthulling ‘lichtornamenten’ werden genoemd

pop en soul uit de jaren zeventig en 
tachtig staan op zijn lijstje.

Als je erbij wilt zijn, dan is opgave wel 
noodzakelijk. Dat kan via 
rozeloper@soozamsterdam.nl

Adres: Olympiaweg 29.

Op maandag 23 december zal LGBT-Am-
sterdam-Zuid letterlijk weer van zich laten 
horen. Want die dag zal van 17.00 tot 20.00 
uur een feestelijk netwerkevent in Huis 
van de Wijk Olympus plaatsvin-den. Als 
inleiding op het event zal Jelle Houtsma, 
directeur van SOOZ, samen met tal van 
Zuid-LGBT-ers terugkijken op de inspan-
ningen van stadsdeel Zuid op LGBT-ge-

bied het afgelopen jaar en vooruitblikken 
naar 2020. Stadsdeel Zuid is één van de 
meest actieve stadsdelen op roze gebied. 
Tijdens de Borrel&Bites Zuid zal de 
Amsterdamse DJ Remco DeLaFresco voor 
de muziek zorgen. Van jongs af aan is hij al 
getriggerd door dj-en. Remco werkte 
samen met grote namen en treedt op 
internationale podia op. Ondermeer disco, 

Borrel & bites Zuid: sprankelende LGBT-Kerstbijeenkomst 

je angst, je pijn, je vragen over hoe moet het nu 
verder? Mijn lichaam ziet er zo raar uit na die 
operatie? Intimiteit, doodgaan …

Daarom dit initiatief.  Sandra wil met bewoners 
een veilige plek creëren waar je samen kunt 
zijn, met elkaar in vertrouwen over van alles 
kan praten, waar je verdriet een plek krijgt 
maar ook lol met elkaar kunt hebben om 
wellicht zo het leven wat dragelijker te maken. 

De eerste bijeenkomsten starten medio januari 
2020. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er 
gewerkt met thema’s en worden er creatieve 
vormen ingezet, zoals tekenen, schilderen, 
fotograferen en schrijven.

Locaties zijn o.a. het Huis van de Wijk Olympus 
(Olympiaweg 29) en Cancer Care Center 
(Koenenkade, Amsterdamse Bos).

Tevens is er de mogelijkheid om individuele 
gesprekken te hebben met persoonlijke  
aandacht voor zelf gekozen thema’s.

Informatie:
Sandra de Goede
06-2168 0253 of lotgenoteninzuid@gmail.com

Lotgenotengroep (ex) kankerpatiënten van start

DREAM…

Voor wie? 
Voor mensen uit Amsterdam-Zuid met een laag 
inkomen. 

Resultaat: 
meer aandacht voor het hier en nu 
meer contact met je lichaam 
minder oordelen over anderen, milder worden 
meer positieve aandacht 
minder verstrikt raken in negatieve 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. 

Wil je meedoen? Of heb je nog vragen? 
Neem contact op met Frederieke Klaassen, 
06-1262 5257, µlaassen@puurzuid.nl

Training Mindfulness



MAANDAG TIJD CONTACT TELEFOON / E-MAIL

 Inloop (koffie-thee gratis tussen 9.00-10.00) 9.00-11.00  020-6796825

 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  06-29118172

 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) 9.00-11.00  020-6796825

 BuurtBuik 12.15-13.00  BuurtBuik Zuid  zuid@buurtbuik.nl/020-6796825

 NAH Inloopcafé iedere 3de week vd maand 14.30-16.00  Ellen van Ree  020-6796825

 TaiChi voor beginners (gymzaal Europaschool) 19.00-20.00  Ad Lakerveld  020-6734491

 TaiChi voor gevorderden (gymzaal Europaschool) 20.15-21.30  Ad Lakerveld  020-6734491

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

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

 Spreekuur Vrijwilligerswerk VCA 13.00-17.00  Melita Bacic  020-5301220 / zuid@vca.nu / op afspraak

 WPI 09.00-17.00  op afspraak

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

 BuurtBuik 12.15-13.00  BuurtBuik  zuid@buurtbuik.nl/020-6796825

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

 Qigong (gymzaal Europaschool) 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

 YinYoga (Gymzaal Europaschool)  19.30-20.30  Gabriella Faney  YinAndDance@gmail.com

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

  

ACTIVITEITENOVERZICHT

HUIS VAN DE WIJK OLYMPUS, Olympiaweg 29, Telefoon 020-679 6825

☞
HUIS VAN DE WIJK OLYMPUS zoekt …
Een leuk en handig klussenmens
die kleine wonderen kan verrichten met boor en schroevendraaier.

Wij bieden: 
Koffie, thee, chocolademelk, onze ééuwige dank en eventueel een 
kleine vrijwilligersvergoeding!

Info: 
Henny Bakker, tel. 020 679 6825, mail: h.bakker@soozamsterdam.nl




