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Boeken in de buurt, buiten en binnen (zie pagina 2)
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U kent dat wel, te veel boeken in huis die u niet meer zult 
herlezen. 
Breng ze dan naar een boekenkast en deel ze met buurtbewo-
ners en onbekenden.
Bij buurtkamer Welkom en buurtkamer HoofdKwartier staat 
zo’n boekenkast buiten. Ze worden regelmatig gevuld door 
buurtbewoners met leuke, inspirerende boeken. Zelfs aan de 
kleintjes onder ons wordt gedacht! Met deze openbare 
boekenkast geeft u boeken een tweede leven; en wie weet 
vindt u onverwachts zelf een pareltje.

Er zal binnenkort in beide kasten een gastenboek komen te 
liggen, waar u bijvoorbeeld uw leeservaring kunt delen; 
misschien overtuigt u zo wel mensen om een bepaald boek te 
gaan lezen.Zoals u op de foto kunt zien kan de boekenkast bij 
buurtkamer Welkom nog wel wat aanvulling gebruiken.

Heeft u nog 
wat boeken 
liggen waar 
niets mee 
gebeurt, geef 
ze dan een 
nieuwe start. 
In Huis van de 
Wijk Olympus 
staat de 
boekenkast 
niet buiten, maar achter in de zaal. Ook hier bent u van harte 
welkom om boeken achter te laten of mee te nemen.

Buurtkamer Welkom
Stadionplein 65

Buurtkamer HoofdKwartier
Hoofddorpweg 25

Boeken delen

Nieuw in De Brahmshof: elke vrijdag is er een Happy Hour 
van 16.30-17.30 uur.
Twee drankjes voor de prijs van één. En met gratis snacks! 

Na het Happy Hour kunt u natuurlijk aanschuiven voor een 
heerlijk drie-gangenmenu voor €9,50.

Restaurant Brahmshof, Brahmsstraat 32

Happy Hour in  
       De Brahmshof

Huis van de Wijk Olympus
Olympiaweg 29

Vrijwilligers voor  
de buurtkamers gezocht 
Wij, de medewerkers van het team van SOOZ, zoeken 
 vrijwilligers! 

Ben jij de vrijwilliger die:

• activiteiten wil begeleiden

• nieuwe mensen wil ontmoeten

• en in ons enthousiaste team past?

We zoeken vrijwilligers voor allerlei werk. Uren en dagen in 
overleg. We zitten op vijf locaties: Huis van de Wijk Olympus, 
de buurtkamers Hoofdkwartier, Baarshaven en Welkom en 
Buurtrestaurant De Brahmshof.

Bel voor een afspraak: 020-679 6825. 

Op zaterdag 2 juli is de presentatie van sociale 
en culturele activiteiten in de Marathonbuurt. 
Er is een inspirerend podium met

• kinderactiviteiten

• optreden van jongeren

• theater, zang en salsa dansen

Met lekkere hapjes en drankjes!
Kom kennis maken met creatieve buurtbewo-
ners en doe mee aan een workshop Salsa!
Zaterdag 2 juli, van 15.00 tot 20.00 uur in de 
Willem de Zwijgerkerk (Olympiaweg 14).

De Marathon-
buurt swingt



De mensheid lijdt het meest door het lijden dat hij vreest.
Doch dat nooit op komt dagen.
Zo heeft men meer te dragen
dan God te dragen geeft.
Dit is een vers van een onbekende dichter.
Maar wat is het waar!
Wat zijn er vaak situaties die maken dat ik de eerste regel 
voor me uit mompel.
Ik kan me natuurlijk zorgen maken, maar wat helpt dat 
eigenlijk?
Hoe zal het zijn als....?
Als de hemel valt heeft iedereen een blauwe hoed.
Een andere mooie uitdrukking.
Terug naar de eerste uitdrukking, de dichtregel.
Het zou een echt motto moeten zijn in ieders leven.
Al zo vaak heeft zich de situatie voorgedaan dat de praktijk 
heel anders uitpakt dan de verwachte theorie. De werke-
lijke situatie is toch net weer anders dan dat je van te voren 
zou bedenken.
Zo blijkt ook vaak dat jij zelf een verwachting hebt die wel 
logisch is, maar dat er andere mensen zijn die heel anders 
handelen of reageren dan dat jij nou juist verwacht. En 

heel vaak hebben die andere reacties dus een uitwerking 
die jouw verwachting op zijn kop zet. In de ogen van de 
ander is iets logisch of voor de hand liggend dat jij nu juist 
niet hebt gezien.
Of er blijkt in de realiteit een aspect mee te spelen dat het 
geheel zodanig beïnvloedt dat je dat van te voren nooit 
bedacht kunt hebben.   
Allemaal dingen die, als jij ze moest organiseren, bij een 
pessimist zouden leiden tot getob en moeilijkheden.  
Maar met de spreuk: De mensheid lijdt het meest door het 
lijden dat hij vreest, verdwijnen de zorgen en de problemen 
als vanzelf en als sneeuw voor de zon. Word je een optimist.
Ik word lekker zorgeloos en nonchalant van deze prachtige 
dichtregel.
Jammer dat de dichter niet bekend is. Ik zou graag een 
standbeeld voor hem hebben opgericht.

Ivo de Rooij, 
schrijfgroep Zuid
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Mantelzorg wordt steeds belangrijker in de 
samenleving. Hier willen we meer aandacht 
aan besteden. Daarom hebben wij Lillian 
gevraagd om haar verhaal te doen. Lillian is 
een Surinaamse mevrouw van 77 jaar oud. Ze is 
lerares geweest op de lagere school. Lillian is 
getrouwd met Rob en samen hebben ze twee 
dochters gekregen. 
Ze deed altijd alles samen met haar man, 
totdat er iets fataals gebeurde met hem. Hij 
moest naar het ziekenhuis voor een kleine 
ingreep. In de periode voor de kleine ingreep is 
nooit aan Rob duidelijk gemaakt dat hij moest 
stoppen met zijn bloedverdunners, omdat dit 
anders gevolgen kon hebben. Rob heeft helaas 
deze heftige gevolgen moeten ondervinden. 
Hij heeft door de bloedverdunners een 
hersenbloeding gekregen met als gevolg een 
dwangneurose. Hij is voor de helft verlamd en 
heeft afasie. Rob kan niet meer lezen, schrij-
ven en praten. 

“Het is mijn man niet meer, hij is geen partner, 
maar een groot kind” 

Lillians leven is van de een op de andere dag 
drastisch veranderd. Zij kreeg geen hulp bij de 
plotselinge zorg voor haar man en stond er 
letterlijk alleen voor. Lillian en Rob moesten 
ook verhuizen doordat hij niet in het huis kon 
wonen waar zij destijds woonden. Rob zijn 
gedrag was ook abrupt veranderd. Hij had 
geen remmen meer waardoor hij begon te 
gillen als iets niet ging zoals hij dat wilde. Zijn 
frustratie kon niet worden geuit, waardoor hij 
agressief werd. Dit was erg traumatisch voor 
Lillian.

“Ten goede en ten kwade help je iemand, maar 
soms gaat dit ten koste van jezelf”

Mantelzorg gaat niet alleen over rozengeur en 
maneschijn. Het is vaak zwaar werk en 
verandert je leven totaal. Door de intensieve 
zorg die Lillian moest verlenen kreeg ze een 
TIA. Haar lichaam gaf aan dat het te veel was, 

maar haar geest wilde 
niet stoppen. Daarbij 
kwam er ook een stuk 
gemis kijken. Voorheen 
konden Rob en Lillian 
met blikken alleen al 
praten. Ze konden met 
elkaar lezen en 
schrijven. Deze sterke 
connectie is weggeval-
len. 

“De mantelzorgbijeen-
komsten versterken je” 

Samen met Markant 
(Centrum voor Mantel-
zorg) heeft SOOZ een 
mantelzorgbijeenkomst 
georganiseerd. Lillian 
was hier ook bij 
aanwezig. Ze gaf aan 
dat ze hier absoluut 
steun aan ondervond en 
vertelde dat het fijn was 
dat je je verhaal kwijt 
kon. Door de verhalen 
van anderen krijg je ook 
een eye-opener. Je hoort wat anderen meema-
ken, waardoor je steun ervaart met gelijkgestem-
den. 
Lillian vindt het soms lastig om leuke dingen te 
doen. Ze voelt zich schuldig naar haar man toe 
omdat hij dit niet meer kan. Door de mantelzorg-
bijeenkomsten kan ze zich even ontspannen 
zonder zich gelijk schuldig te voelen. Je bent 
namelijk doelgericht bezig waardoor je niet 
alleen je verhaal kwijt kan, maar ook informatie 
opdoet; en dat is weer belangrijk voor de 
mantelzorg die je biedt. Bij de volgende mantel-
zorgbijeenkomst wil ze zeker weer aanwezig zijn. 

Mocht u zich op willen geven voor de mantel-
zorgbijeenkomsten, dan kan dit via mail of 
telefoon bij Nicole Kenter,  
n.kenter@soozamsterdam.nl of 06-8317 0915.
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Schrijfgroep Zuid
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Niet van 9.00 tot 17.00 uur

Mantelzorg is een rode draad  
in het leven

Bij buurtkamer Welkom hebben wij, samen met het team 
van GroeneBuurten, de tuin opgeknapt. Tegels zijn eruit 
gehaald en er is veel groen aangeplant. Er  is zelfs een 
moestuin gemaakt met allerlei kruidenplantjes. Met mooi 
weer is het er heerlijk 
koffie en thee drinken. 
Kom gerust eens de 
tuin bekijken en 
genieten.
In de komende weken 
staan er nog wat meer 
opknapwerkzaam-
heden gepland bij 
Welkom.
Heeft u groene 
vingers en vindt u tuinieren leuk, neem dan contact op met 
Anita, mail a.muschner@soozamsterdam.nl.

Buurtkamer Welkom, Stadionplein 65

Maandag
Koffie-inloop van 10.00-12.00
Patchwork van 13.00-16.00 uur

Dinsdag
Koffie-inloop van 14.00-16.00 uur

Woensdag
Koffie-inloop 14.00-16.00 uur 

Donderdag
Dream Zuid van 13.00-16.00 uur

Vrijdag
Happy Stones / Koffie-inloop  van 
10.00-12.00 uur
Schaken van 14.30-17.00 uur

Weekoverzicht 
activiteitenWelkom

Vernieuwde tuin bij 
buurtkamer Welkom



Het Stadsdorp Olympia bestaat al bijna zeven jaar en is voor buurtgeno-
ten die elkaar willen ontmoeten en beter leren kennen. Dit doen ze door 
activiteiten te organiseren, elkaar op de  maandelijkse buurtborrel te 
ontmoeten (laatste woensdag van de maand van 17.00-19.00 uur) en 
spontaan met anderen af te spreken om gezamenlijk een interesse te 
delen: voorlezen, museumbezoek, samen eten, samen wandelen, 
boodschappen voor elkaar te doen of zomaar even samen koffie te 
drinken. Kom vrijblijvend kennismaken op de buurtborrel en hou de 
website van het Stadsdorp (https://stadsdorp-olympia.nl/) in de gaten. 
De eerstkomende buurtborrel is woensdag 29 juni op het Stadionplein, 
bij Welkom (nr. 65), dan wel het Amsterdams Proeflokaal (nr. 300).

HeenenWeer is een sociale service voor 
bewoners van Amsterdam Oud-Zuid die 
geen korte afstanden alleen kunnen 
lopen. U maakt een afspraak, een 
chauffeur komt u met een groene Canta 
ophalen en brengt u waar u wilt zijn in 
de buurt: uw huisarts, uw fysiothera-
peut, de supermarkt, de Albert Cuyp-
markt, uw hoorspecialist, uw tandarts of 
gewoon even bij iemand op bezoek. U 
wordt voor de deur afgehaald, voor de 
deur weer afgeleverd en u zit met de 
chauffeur alleen in uw eigen Canta. 

Er is plaats voor een inklapbare rollator. 
Als u heeft afgesproken dat u ook weer 
thuisgebracht wil worden, dan staat op 
het afgesproken uur de groene Canta 
weer voor u klaar.

De kosten van een rit bedragen €1.

Er moet van te voren gereserveerd 
worden via telefoon 06-2007 8871 (op 
werkdagen van 9.30-16.30 uur). De Canta 
rijdt elke werkdag van 10.00-17.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op: https://
oudzuid.heenenweervervoer.nl/  
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De buurtlunch wordt georganiseerd door verschil lende organisaties

uit de buurt en er kunnen maximaal 300 buurtbewoners uit

Amsterdam Oud-Zuid aan deelnemen. 

Het programma is divers, een heerl i jke lunch met een muzikale

omli jst ing. De buurtlunch is voor u kosteloos en vindt plaats op 
 

maandag 11 juli 2022 van 12.15 uur tot 14.00 uur  
 

in het Olympisch Stadion (hoofdingang, de deuren zi jn 

vanaf 12.00 uur  open) U bent van harte uitgenodigd.  
Als u wilt  deelnemen meld u dan aan bij  

Huis van de Wijk Olympus tel.nr: 020 679 6825,

of per e-mail info@soozamsterdam.nl 

met uiterste datum 4 jul i   

Bi j  aanmelden graag telefoonnummer of e-mailadres. 

Tot ziens in het Olympisch Stadion!

 

BESTE
BUURTBEWONER

Er komt ook dit jaar weer een buurtlunch

in het Olympisch Stadion!
 

 

 

Design_Marleen_GSK
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Rondleidingen door 
de buurt
In de zomermaanden worden er rondleidingen door de Marathon-, 
Olympia- en Bertelmanpleinbuurt georganiseerd. We krijgen dan uitleg 
over de architectuur en de kunst. 

De wandelingen duren vijf kwartier en starten op verschillende plekken 
(de OBA, Kustwerk op het Stadionplein, Poort Stadionweg, Monument 
Indië) en hebben allemaal een eigen thema. Sommige wandelingen zijn 
speciaal bedoeld voor Engelssprekende mensen. 

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd. 

De data zijn: 2, 4 en 30 juni, 23 juli, 20 augustus, 8, 24, 25 en 29 septem-
ber, 13 en 29 oktober. Kijk voor het volledige overzicht op  
https://stadsdorp-olympia.nl/rondleidingen/

Aanmelden via mail: rondleidingenstadionbuurt@gmail.com of   
telefoon 06-4210 5971.

Buurt in beweging
Elke vrijdagochtend komen buurtgenoten bij elkaar op het Bertelman-
plein om samen te bewegen en elkaar te ontmoeten. Onder leiding van 
een sportleraar worden alle spieren aangesproken en het motto is: Doe 
lekker mee, niets hoeft en luister goed naar je lichaam. We lopen 
rondjes, doen arm- en beenspieroefeningen, balansoefeningen en 
buikspieroefeningen. Alles in de buitenlucht en zonder apparaten. Na 
ongeveer drie kwartier is het tijd voor gezamenlijk koffiedrinken. Soms 
heeft iemand koekjes of lekkere hapjes meegenomen. Voldaan door  
de oefeningen en de kletspraatjes met uw buurtgenoten gaat u dan 
ontspannen het weekend in. 

Kom op vrijdagochtend vanaf 10.30 uur naar het Bertelmanplein  
(rond de zandbak en het klimtoestel). Niets hoeft!

Voor HeenenWeer worden er nog 
vrijwilligers gezocht die de Canta 
willen rijden dan wel de ritten willen 
plannen. Als u dat één dagdeel per 
week dat zou willen doen, meld u zich 
dan aan op bovenstaand mail-adres 
of telefoon.

Heen en weer



Gouden Mannen verzorgt programma’s die zijn gericht op positieve 
gezondheid door cursussen, activiteiten en persoonlijke begeleiding. 
In een persoonlijk plan versterken mannen met een migratieachter-
grond hun sociale weerbaarheid, participatie, zelfredzaamheid en 
persoonlijke effectiviteit. 
Het programma is in 2013 gestart als initiatief van de Stichting 
 Kantara-Brug. Stichting SOOZ begeleidt het programma in Zuid. 
 
Door in groepsverband te werken ondervinden de deelnemers steun 
aan elkaar. Op initiatief van de mannen worden er uitjes georganiseerd. 
Daarnaast is er elke week een activiteit waarbij de mannen gezamenlijk 
koken en eten, want samen eten verbindt.

Bij de Gouden Mannen kunt u leren omgaan met de computer, taal-
vaardigheid verbeteren, meer bewegen en gezond eten. 

Bent u geïnteresseerd, meld u dan aan 
voor het Gouden Mannen programma. In 
september gaat er weer een groep van 
start. 
Aanmelden via de email: n.kenter@
soozamsterdam.nl. Voor meer informatie 
over de Gouden Mannen kunt u naar de 
website: https://goudenmannen.nl/ 

Tuinpark Ons Buiten
Kent u Volkstuinpark Ons Buiten, Riekerweg 15, 
aan de Nieuwe Meer? Het is een bijzonder stuk 
openbaar groen in Amsterdam. 
Ons park is het hele seizoen te bezoeken en 
heeft naast veel volkstuinen ook veel bijzondere 
planten, bomen en een bijzondere 
wandel(wolken)tuin. Er is volop ruimte om in alle 
rust te genieten van alles wat er groeit en bloeit. 
Of maak een leuke bomenwandeling aan de 
hand van een wandelgids. In het weekend is het 
terras bij het verenigingsgebouw geopend en 
kunt u er terecht voor een hapje en een drankje.

Op zondag 12 juni is er een Open Parkdag op Ons 
Buiten in combinatie met Tuinkunst. U bent 
welkom!
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www.groenebuurten.nl
info@groenebuurten.nl
020 662 8237

GroeneBuurten
J.M. Coenenstraat 4
1071 WG  Amsterdam

Werkochtend Vondelpark-Slurf 

donderdag 16 en 30 juni, 14 en 28 juli en  
8 september van 10.00-12.30 uur 

Werkochtend KoeienWeide Vondelpark

woensdag 22 juni, 6 juli, 13 juli en 27 juli  
van 10.00-12.30 uur 

teKenen in de natuur 

zondag 19 juni van 11.00-13.00 uur

StilteWandelinG 
zondag 26 juni

Week van de invasieVe exoten 
Japanse Duizendknoop verwijderen  
uit het Vondelpark
donderdag 23 juni van 10.00-12.30 uur

repair Café olympuS 

woensdag 6 juli en 7 september  
van 19.00-21.00 uur 

Grey pride Zuid excurSie KoeienWeide 

woensdag 3 augustus van 15.30-16.30 uur

Data onder voorbehoud. Meer informatie via 
wWw.groenebuurten.nl/aGenda. Of geef je 
 via de website op voor onze Nieuwsbrief.

 Groene agenda 

De Legmeerstraat in de Hoofddorppleinbuurt is sinds dit voorjaar 
een stuk groener! Eind vorig jaar sprak GroeneBuurten voor het 
eerst met buurtbewoner Sander uit de Legmeerstraat. Wat begon 
met de wens om één boomspiegel te vergroenen, groeide uit tot 
een omvangrijk initiatief dat werd ondersteund door 65 omwo-
nenden. De straat heeft een groene make-over gekregen waarbij 
er maar liefst 11 boomspiegels zijn vergroot en vergroend. 
Bijzonder is dat er is gekozen voor gebiedseigen planten, deze 
hebben al jarenlange relaties met flora en fauna uit de omgeving. 
Ook is er een haag neergezet naast de afvalcontainer voor een 
fraaier gezicht. 

Ben jij ook geïnspireerd door het voorbeeld uit Legmeerstraat? 
Iedere bewoner van Amsterdam kan subsidie aanvragen om een 
groen initiatief met buurtgenoten op te zetten. Neem vooral 
contact met ons op en dan denken we graag met je mee. Je kunt 
jouw idee, vraag of voorstel mailen naar floor@groenebuurten.nl.

Meer ruiMte voor groen in de leGmeerstraat

Zondag 19 juni bruist de stad van groene activiteiten in het kader van 
de Open-Groen-dag https://wij.land/evenementen/open-groen-dag/. 
GroeneBuurten organiseert die dag een straatbijeenkomst in de 
Baarsstraat, voor buurtkamer De Baarshaven, Baarsstraat 31.

Kom langs tussen 10.00 en 13.00 uur voor een hapje en een drankje en 
natuurlijk voor de straatplanten bingo! Het is verder een mooie 
gelegenheid om met buurtgenoten te praten over het vergroenen en 
verduurzamen van de buurt. Wij staan je met raad en daad bij.

Wil jij ook graag eens in gesprek met jouw buren over het samen 
onderhouden van een plantsoen of een stoeptuin aanleggen? Met een 
groepje de straat gaan vrijhouden van zwerfafval? Dan kunnen we 
ook bij jou een straatbijeenkomst organiseren. Stuur een mail naar 
floor@groenebuurten.nl 

StraatBijeenKoMst 
BaarSstraat 19 juni

Herken je de gedachte...“Ik zou willen dat ik 
daar nu eens over kon praten. Gewoon, met 
iemand praten over dingen waar ik tegenaan 
loop.” Nou, dat kan! We komen bij elkaar in een 
groep om te luisteren naar elkaars verhalen. 
Zonder onderbreking en zonder oordeel of 
advies. Tijdens een Luisterronde doen we voor 
de afwisseling soms ook even iets anders dan 
praten: muziek luisteren, een gedicht voorle-
zen of lichaamsbeweging.

Iedereen is welkom. Ook als je niets wilt 
vertellen en alleen wilt luisteren.

Locatie: Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14

Data: woensdag 15 juni, woensdag 20 juli en 
woensdag 17 augustus van 14.00-16.00 uur
Wil je komen? Vragen? Bel, app of mail Linda 
van de Kamp: 06-8325 0890, l.vandekamp@
diaconie.org of kijk op www.luistergroepen.org

Luistergroepen

Gouden Mannen zorgt 
voor verbinding, steun 
en perspectief



Rondleiding Vondelpark Koeienweide 
Woensdag 3 augustus om15.30 uur is er een rondleiding 
over de Koeienweide in het Vondelpark (vlakbij ingang 
Amstelveenseweg) voor LHBTQI senioren, onder leiding van 
ervaren gidsen. Helaas is deze activiteit niet geschikt voor 
ouderen die slecht ter been zijn. Geen bijdrage nodig. 
Aanmelden noodzakelijk bij simone@groenebuurten.nl. 
Organisatie: GroeneBuurten en Werkgroep Grey Pride Zuid.
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Online cursussen voor bewoners
Stichting !WOON geeft gratis cursussen en webinars voor 
VvE’s, bewoners en bewonersgroepen. U kunt ons aanbod 
bekijken op www.wooninfo.nl/agenda.

Huurverhoging 1 juli 2022
Anders dan vorig jaar gaan in 2022 de huren wel omhoog. 
Die extra uitgave komt bovenop de voor velen pijnlijke 
afrekening van de energie.
De standaard maximale huurverhoging bedraagt dit jaar 
2,3%. Daar zijn echter wel uitzonderingen op. Nieuw dit jaar 
zijn huurverhogingen met een bedrag per maand in plaats 
van een percentage. Die gelden voor huishoudens met een 
midden- of hoog inkomen met een niet-geliberaliseerd 
huurcontract. Zij kunnen een verhoging van €50 en soms 
zelfs €100 per maand tegemoet zien. Verder kunnen alle 
huurders met een huurprijs onder de €300 een maande-
lijkse verhoging van €25 ineens krijgen. In het geval van een 
geliberaliseerde huurovereenkomst mag de huur met 
maximaal 3,3% omhoog. Als het huurcontract een inflatie 
index heeft dan geldt dat percentage (2,3%).
Op www.huurverhoging.nl hebben we alle percentages en 
bedragen voor u op een rijtje gezet.

Woning APK
Een APK-keuring voor de auto kennen de meeste mensen 
wel. Een APK voor je huis kun je hiermee vergelijken. Het is 
niet verplicht, maar wel handig en veilig.
Tijdens een woning-APK wordt samen met u gekeken hoe 
veilig uw huis is. En hoe u er met nog meer gemak zelfstan-
dig kunt blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan uw slaapka-

mer-verlichting, is die ook s’ nachts handig en veilig? Of zou 
u met behulp van een beugel in de badkamer handiger 
kunnen douchen? Maar waar hang je die het beste op? 
Tijdens een woning-APK krijgt u antwoord op al uw vragen.
De Woning APK werkt als volgt: bij het eerste bezoek voert 
de ergotherapeut een screening uit. Samen met u wordt een 
lijst van onderwerpen doorgenomen. Er volgt een advies op 
maat. Als er aanpassingen in huis nodig zijn die niet worden 
vergoed vanuit de WMO, zoals beugels, dan wordt samenge-
werkt met verschillende ‘klusjesmannen’.
Samen met de ergotherapeut zoekt u uit welke vergoedin-
gen er zijn vanuit de zorgverzekeraar of WMO en hoeveel 
het u eventueel zelf gaat kosten. Natuurlijk worden de 
kosten voor de aanpassingen zo laag mogelijk gehouden, 
maar er is ook een €50-kortingsactie van de gemeente 
Amsterdam waar u wellicht gebruik van kunt maken. De 
ergotherapeut weet hier alles over.
Als u geïnteresseerd bent een ‘Woning APK’, neem dan 
contact op met coördinerende partij Stadsdorp Wetering+. 
U kunt een mail sturen aan info@stadsdorpweteringplus.nl. 
Zij kijken vervolgens welke ergotherapeut bij u in de buurt 
de ‘Woning APK’ het beste kan uitvoeren.

Contact
Voor vragen over huren en wonen kunt u contact opnemen 
met team Zuid van Stichting !WOON. U kunt ons bellen (020) 
5230 160 of mailen: zuid@wooninfo.nl. Elke maandagavond 
van 19.00-20.00 uur is er spreekuur in Huis van de Wijk 
Olympus, Olympiaweg 29. Voor de andere spreekuren zie 
onze website www.wooninfo.nl.
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Een zomer vol Regenboogactiviteiten
De organisaties die gezamenlijk de Grey Pride Werkgroep Zuid vormen zorgen deze zomer 
opnieuw voor een groot aantal activiteiten voor LHBTQI+ ouderen in Amsterdam Zuid. 

Wekelijkse Regenboogborrel
Iedere vrijdagmiddag van 
15.00-17.00 uur is er een 
regenboogborrel met Open 
Bar en hapjes. Bijdrage € 3. 
Locatie: Huis van de Wijk 
Olympus, Olympiaweg 29.

Maandelijkse Regenbooglezingen  
in de Oranjekerk
Elke laatste vrijdag van de maand is er een bijzondere 
lezing in de Oranjekerk door een bekende persoon uit de 
Regenbooggemeenschap. Soms ontroerend, altijd informa-
tief en meeslepend. Voor de komende zomer staan de 
welbekende mezzosopraan Francis van Broekhuizen en 
schrijver en columnist Stephan Sanders op het programma. 

Iedere regenbooglezing wordt afgesloten met een 
ontmoeting met de spreker onder het genot van een hapje 
en een drankje. 

De lezingen in de Oranjekerk zijn iedere laatste vrijdag van 
de maand van 14.30-17.30 uur. Bijdrage €3 (inclusief 
borrel). Locatie: Oranjekerk, Van Ostadestraat 151. Info: 
paulerikhofman@planet.nl. Organisatie : Werkgroep Grey 
Pride Zuid en Oranjekerk.

Ook dit jaar weer een maandag vol fun en prideshows in alle 
kleuren van de Pride Regenboog! De bustocht voor LHBTQI-
senioren uit Amsterdam Zuid (maximaal 50 deelnemers 
mogelijk) is maandag 1 augustus. Helaas is deze activiteit 
niet geschikt voor ouderen die slecht ter been zijn.

Vertrek : 11.00 uur, terug om 20.30 
uur. Kosten: €10 (inclusief koffie + 
gebak). Aanmelding + betaling 
vooraf bij Huis van de Wijk 
Olympus, Olympiaweg 29.

Info: Gitta Ruigrok: g.ruigrok@
soozamsterdam.nl, of via 
Whatsapp 06-1546 6344. Of bij 
Sylvia Spong (Combiwel, Huis van 
de Wijk De Pijp) tel. 06-1841 6865.

Bustocht - Pride at The Beach

De ‘Q’ is het jaarlijkse magazine van Grey Pride Zuid met 
portretten van LHBTQI-senioren uit Amsterdam Zuid. Het 
blad wordt geprezen om de interviews én de prachtige 
foto’s. Leest u de Q nog niet? U kunt gratis een exemplaar 
afhalen bij Huis van de Wijk Olympus, 
Olympiaweg 29. Slecht ter been? Wij 
bezorgen u graag de Q in de bus. U kunt 
de Q aanvragen via de website van www.
greypridezuid.nl. Voor de bezorgkosten 
vragen wij een kleine vergoeding. Op 
Coming Out Dag 
(11 oktober a.s.) verschijnt overigens de 
volgende editie. Hou het in de gaten!

Leest u al de ‘Q’?

Silent Disco
Zaterdag 20 augustus ( ‘s middags) is er voor LHBTQI- 
senioren met swingende heupen (nieuwsgierige buurt-
bewoners ook welkom) een Silent Disco.

Locatie: Buurtteam Rivierenbuurt, Lekstraat 13A. Deelname is 
gratis, deelname aan aansluitende maaltijd op eigen kosten. 

Info en aanmelding: info@markant.org ovv Silent Disco. 
Voor de laatste informatie check ook www.greypridezuid.nl. 
Organisatie: Markant en Werkgroep Grey Pride Zuid.

DragQueenBingo bij de Vondeltuin
Aansluitend aan de 
rondleiding over de 
Koeienweide is er woens-
dag 3 augustus van 
17.00-19.00 uur, in samen-
werking met Restaurant de 
Vondeltuin, een Drag 
Queen Bingo olv de 
fantastische miss Amazing 
Antoinette. op het terras 
van de Vondeltuin (in het Vondelpark ; naast de ingang 
Amstelveenseweg). Consumpties voor eigen rekening, 
bingokaarten kosten slechts €1 per stuk,  aanmelden niet 
nodig. Maximaal 50 plaatsen. 

Nieuws van 

Het Odensehuis is een kleurrijke gemeenschap van mensen met 
beginnende dementie en onze vrienden en familieleden. Je kunt 
aansluiten bij activiteiten en nieuwe ideeën inbrengen. Een greep  
uit onze activiteiten: 

Amsterdam

Odensehuis
•  wandelen in de buurt

•  creatief atelier en tuinieren

•  Stembevrijding en dans improvisatie

•  muziek maken en zingen in het koor

•    wekelijkse lezing over de geschiedenis van 
Amsterdam

•    open introductiedagen met een gevarieerd 
programma

•  workshops omgaan met dementie

Deze zomer gaan we regelmatig met onze 
activiteiten naar buiten! Je bent altijd welkom, 
aanmelden is niet nodig. Kijk voor onze agenda 
op: www.odensehuis.nl of bel: 020 337 4244, of 
mail: coordinator@odensehuis.nl. Adres 
Odensehuis Zuid: Hygiëastraat 4.

Odensehuis blijft hele zomer in beweging



Dialoog in Actie organiseert in juni verschillende activiteiten 
in Zuid rondom Keti Koti (verbroken ketenen), de herdenking 
van de slavernij en viering van de afschaffing ervan. U bent 
van harte welkom! 

Woensdag 15 juni: vaartocht door de grachten van Amster-
dam met dialoog en aandacht voor de koloniale geschiedenis 
van grachtenpanden. 

Dinsdag 21 juni: Tori Neti (verhalenavond) in de Oranjekerk 
van 18.00-20.00 uur.
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Ik wil u in een serie columns in de wijkkrant meene-
men naar de zes adressen op het Stadionplein, waar 
sinds 3 mei met Stolperstenen 21 Joodse buurtbe-
woners worden herdacht. Dit is het verhaal van 
Stadionplein 8, de huidige Laan der Hesperiden 8.

Op de hoek met de Amstelveenseweg, waar nu een 
Aziatische bistro is, zat voor de oorlog een café. Na 
1933 kon je daar steeds meer Oostenrijks-Duitse 
accenten horen van Joodse buurtbewoners, er 
klonken weemoedige liedjes als “Wien, Wien nur du 
allein”, van vluchtelingen uit Midden-Europa. 
Oost-joden werden ze genoemd.

Zo kwamen naast het café, op nummer 8, Fritz en 
Henny Schalscha-Glaser in 1938 te wonen met hun 
toen 11-jarige dochter Sibylle. Ze kwamen als 
vluchtelingen uit door de nazi’s bezet gebied in 
Polen. Dr. Fritz Schalscha was electro-technisch 
ingenieur en mocht als jood zijn vak niet meer 

uitoefenen, Henny 
was secretaresse. De 
zus van Henny trok er 
ook bij in, Franziska 
Glaser die toen al 
achter het Olym-
piaplein woonde. Hun 
oude moeder Felicja 
Glaser-Schweitzer 
kwam hun op de 
valreep na, april 1940.

Om de hoek, Stadionstraat 11, de huidige Hesti-
astraat, woonde Herman Olij, een “foute vent”, net 
als zijn bekende broer Sam, die bokser en Neder-
lands vlaggendrager was geweest tijdens de 
Olympische Spelen in 1928 en politieagent was 
geworden, in dienst van de SS als Jodenjager. De 
twee zonen van Sam waren lid van de Waffen-SS. 
Broer Herman Olij – met internationale handelscon-
tacten, deed o.a. de inkoop voor de Wehrmacht - had 
de familie Schalscha behoorlijk in de tang, zegt 
kleinzoon Franklin die nu in Brazilië woont. Schal-
scha’s ingenieurskwaliteiten als elektricien werden 
hem, zo te zeggen “afgeperst”, hij moest van Olij een 
radioverbinding met Berlijn opzetten, en Henny 
moest secretaressewerk voor hem doen.

Zo kwam het gezin ook in kamp 
Vught terecht, in Brabant, waar 
ze in dienst van Philips werden 
gesteld. Ze waren opgehaald in 
de nacht van 1-2 februari 1943 
door de beruchte Nederlandse 
Jodenjager Andries Riphagen. 
Philips dacht met werkver-
schaffing aan het SS-kamp 
Vught, de deportatie van 
Joden tijdelijk te kunnen 
uitstellen. De gevangenen 
kregen een extra potje eten, 
“de Philipsprak”. 

Fritz en Henny hebben er 16 
maanden gewerkt, evenals 
Franziska en Sibylle. Maar oma 
Felicja werd al snel doorgestuurd naar Westerbork. 
Uiteindelijk werd iedereen doorgestuurd, naar 
Auschwitz. Felicja (76) en haar dochter Franziska 
(48) en schoonzoon Fritz (48) werden daar vermoord. 
Henny en Sibylle waren als ‘Philipsvrouwen’ in de 
Telefunkenfabriek terechtgekomen en in 1945 van 
hot naar her gestuurd en kwamen via Denemarken 
en Zweden m.b.v. het Rode Kruis vrij. Sibylle was toen 
18, Henny 43.

Na de oorlog woonden ze nog even op de Parnassus-
weg en de Courbetstraat, maar emigreerden in 1951 
naar Brazilië. Franklin Sternberg, de zoon van Sibylle 
is laatst door scholieren uit de buurt - per zoom -  
geïnterviewd over zijn moeder en oma in Brazilië.

•  Een boekje “21 Stolpersteine op het Stadion-
plein” met uitgebreide levensgeschiedenissen is 
te downloaden via: https://stadsdorp-olympia.
nl/struikelstenen-op-het-stadionplein/

•  Fotoverslagen van 3 en 4 mei kunt u op Facebook 
bekijken en op: Face to Face Olympisch Kwartier, 
https://marionalgra.wordpress.
com/2022/05/09/3-4-mei-2022/

•  Alwaar u ook mijn blog “Een plein in oorlogstijd” 
vindt. 

Marion Algra
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FACE TO FACE OLYMPISCH KWARTIER, ook op Facebook

Het verhaal van Stadionplein 8

Felicja Glaser-Schweitzer

Scholieren uit de 
buurt leggen 
bloemen bij 
Stadionplein 8.

Keti Koti in Amsterdam Zuid

In Amsterdam Zuid zijn veel bewoners die  

dringend hulp of ondersteuning nodig hebben.  

Denk aan 1x per week boodschappen doen,  

samen wandelen of een kopje koffie drinken.  

Maar ook vervoer en begeleiding naar een arts,  

of bijvoorbeeld een klusje in huis of in de tuin. 

Je maakt iemand dolgelukkig met jouw hulp!

Voor Elkaar in Zuid 

Kijk voor meer informatie op

www.voorelkaarinzuid.nl

T 020 67 94 441

E info@voorelkaarinzuid.nl 

Je kunt ook even langs komen  

bij ons op kantoor: 

Huis van de Wijk de Pijp

Tweede van der Helststraat 66

design by vulkers.nl

Dinsdag 28 juni: Keti Koti dialoogtafel in de Oranjekerk van 
13.00-17.00 uur.

Donderdag 30 juni: CC Amstel organiseert een -muzikale 
- jongerentheatervoorstelling rondom Keti Koti met 
aansluitend dialoogtafels met heri heri maaltijd. Van 
17.00-20.00 uur. Locatie: CC Amstel Cullinaplein. 

Meer informatie: www.dialooginactie.nl. U kunt zich 
opgeven via: info@dialooginactie.nl

Eettafel 
Elke twee weken is er een heerlijke 
maaltijd met gezelligheid in de Willem 
de Zwijgerkerk. Verschillende koks uit 
de buurt koken een afwisselend menu 
van stamppotjes, pasta’s en rijst-
schotels. De vrijwilligers zetten de 
tafels in een mooie opstelling klaar en 
schenken graag een glaasje sap of wijn 
voor u in. De komende tafels zijn op de 
woensdagen 1 en 15 juni, 13 en 27 juli en 
10 en 24 augustus.

We beginnen om 17.45 uur en eindigen 
rond 19.30 uur. De maaltijd bestaat uit 
een drie-gangen menu en kost 6 euro, 
inclusief een glaasje wijn of sap. 
Aanmelding: tot de dinsdag vooraf-
gaand aan de eettafel via het telefoon 
06-1379 0614. U ben van harte welkom.
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DAGBESTEDING
Wilt u meer contact met uw buurtgenoten? Heeft u wat  
last van uw geheugen? Dan kunt u terecht op de dag-
besteding. We doen samen activiteiten, eten een verse 
maaltijd en maken regelmatig een uitstapje.
Wie: (seniore) buurtbewoners
Wanneer: woensdag en vrijdag van 10.00-16.00 uur
Bijdrage: geen eigen bijdrage
Info: W. de Vries 06-3900 5914

YOGA/PILATES LESSEN
Een combinatie van Thai Chi, Yoga, Pilates en meditatie  
aan het einde van de les. Geschikt voor ieder niveau.  
De les duurt 1 uur.
Wie: 55+ bewoners
Wanneer: maandag om 9.45 uur en om 11.00 uur, woensdag 
om 19.30 uur, donderdag om 9.00 uur en 10.15 uur en alleen 
voor mannen om 11.30 uur
Bijdrage: vanaf €7,50 per les
Info: Sandra Gilkes 06-5012 9581

SALSA-LINEDANCE-LES
Danspassen leren op opzwepend ritme! 
Wie: 50+ bewoners
Wanneer: maandag van 13.30-14.30 uur
Bijdrage: €6,50 per maand
Info: Sandra Gilkes 06-5012 9581

FITGYM
Verschillende trainingen (kracht, uithoudingsvermogen  
en balance) obv muziek en veel lol!
Wie: 55+
Wanneer: dinsdag om 9.00-10.00 en 11.00 uur
Bijdrage: €6,50 per maand
Info: Sandra Gilkes 06-5012 9581

LEESGROEP
De Leesgroep Olympisch Kwartier leest samen een boek in 
de OBA Laan der Hesperiden. Vind je het leuk om voor te 
lezen of om te luisteren? Doe dan mee. We lezen het boek 
van Murat Isik “Verloren grond”.
Wie: alle buurtbewoners
Wanneer: dinsdag 10.30-11.30 uur 
Bijdrage: deelname is kosteloos
Waar: In de OBA Laan der Hesperiden 18
Info: loop eens binnen voor de aanmelding

PARKINSON CAFÉ AMSTERDAM
Parkinson Café Amsterdam houdt maandelijkse bijeen-
komsten met interessante sprekers en lotgenoten contact.
Wie: Parkinsonpatiënten en hun mantelzorgers
Wanneer: elke derde dinsdag van de maand van 13.30-15.30 uur
Bijdrage: een drankje tegen een schappelijke prijs. Koffie/
thee gesponsord door de Parkinson  vereniging
Info: info@parkinsoncafeamsterdam.nl 

SILVERSCREEN
De filmclub op de hoek vertoont mooie films!
Wie: alle buurtbewoners
Wanneer: elke tweede donderdag van de maand van 
13.30-16.30 uur 
Bijdrage: €5 inclusief een kopje koffie/thee
Info: silverscreenolympia@gmail.com

MAANDELIJKSE VRIJMIBO
Een drankje en een klein hapje. Leer je buurtgenoten 
kennen.
Wie: alle buurtbewoners
Wanneer: eerste vrijdag van de maand van 17.00-19.30 uur
Bijdrage: drankje tegen een schappelijke prijs
Info: loop eens binnen en maak kennis!

Voor meer activiteiten: kijk op de borden aan de  
Amstelveenseweg 308!
Alle activiteiten zijn bij Olympisch Kwartier aan de 
 Amstelveenseweg 308, tenzij anders vermeld.
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Kijk voor meer informatie op:

amsterdamzuid.buuv.nu

Bel ons op 

020 67 94 441 

De buurtmarktplaats 

van Amsterdam Zuid

BUUV is dé online buurtmarktplaats  

voor bewoners van Amsterdam Zuid.

BUUV is voor iedereen van alle leeftijden. 

Je kan een bericht plaatsen op de website van  

BUUV of reageren op oproepen van anderen.  

Dit kan van alles zijn: een klusje in huis of de tuin,  

hulp bij de computer, gezelschap, boodschappen doen,  

de hond uitlaten of een andere taal leren.

ACTIVITEITENCENTRUM OLYMPISCH KWARTIER

Maandag

Inloop  10.00-14.00 uur  
met Rein
Theemiddag   
13.00-16.00 uur met Gerda

Dinsdag
Inloop  10.00-14.00 uur  
met Anja
Heerlijke huisgemaakte  
soep van Anja  
vanaf 12.00 uur
Bingo  14.00-16.00 uur  
met Gitta

Woensdag
Inloop  10.00-14.00 uur  
met Wim
Chi Kong  14.00-15.00 uur 
met Pam Norton

Donderdag
Inloop  10.00-14.00 uur  
met Anja & Rein
Pannenkoeken van Anja  
vanaf 12.00 uur

Maandag
NAH-inloop  14.00-16.00 uur  
(1 keer per maand)
Biljarten  19.00-21.00 uur  
(besloten groep)

Dinsdag
Inloop 14.00-16.00 uur
Happjesmiddag 16.00 tot 18.00 uur
Klaverjasclub 19.30 tot 22.00 uur

Woensdag
Bingo van  14.00-16.00 uur met Dinie
Autisme café  18.00 tot 22.00 uur 

(iedere laatste woensdag van de 
maand)
Roze stadsdorp  (om de 6 weken)

Donderdag
Gezonde hap  10.00-13.00 uur  
met Gayetrie
Biljarten  13.00-16.00 uur
NAH eettafel  16.30-19.30 uur

Vrijdag
Schilderclub  13.00-17.00 uur 
(besloten groep)

WEEKOVERZICHT ACTIVITEITEN  
BUURTKAMER DE BAARSHAVEN 

     De  Baarshaven

    B
uurtkamer

Wandelen in de Buurt 

In beweging blijven is belangrijk! Elke woens-
dagmiddag gaat Wim op pad met zijn wandel-
club. De groep bestaat nu uit 9 personen. Er 
wordt ongeveer anderhalf uur gewandeld. Om 
13.30 uur vertrekt de wandelclub vanuit 
buurtkamer HoofdKwartier. Er mogen altijd 
meer mensen aansluiten!
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u 
terecht bij buurtkamer HoofdKwartier en 
vragen naar Wim of bellen naar telefoon: 
020-617 0193.

Heerlijke pannenkoeken
Vrijwilliger Anja maakt elke donderdag 
heerlijke pannenkoeken bij het HoofdKwartier. 
U kunt kiezen tussen een pannenkoek met 
kaas, spek, appel of ‘gewoon’ naturel. U bent 
van harte welkom vanaf 12.00 uur.
Kosten: 1,25 euro per pannenkoek.

Activiteiten 

buurtkamer HoofdKwartier

Bij BUURTKAMER DE BAARSHAVEN aan de Baars-
straat is een geveltuin aangelegd. Floor Matla van 
GroeneBuurten heeft biologische planten en 
bloemen geplant. Buurtbewoner Dina heeft bij de 
bingo biologische bijenzaden gewonnen en die 
hebben we ook tussen de 
planten gezaaid. Samen 
met de buurtbewoners 
gaan we de geveltuin 
onderhouden. 

Ook interesse in een 
groene buurt?

Kom langs bij De Baarsha-
ven op zondag 19 juni 2022 
voor de Straatbijeenkomst 
tijdens de Open Groendag. 
Tussen 10.00 en 13.00 uur 
kunt u terecht voor een goed gesprek over het nog 
groener maken van de buurt. Adres: Baarsstraat 31.

VERVOLG DONDERDAG

Schilderclub vanaf 14.30 uur  
met Nicoline Barends

Vrijdag 
Inloop  10.00-14.00 uur  
met Gerda & Kiki

Zaterdag
Inloop  10.00 – 14.00 uur  
met Wim

Zondag
Hollandse Zondagnamiddag  
van 16.00-20.00 uur  
met Jerry Rijstenbil
(Elke eerste zondag van de 
maand, met uitzondering  
van augustus)

GEVELTUIN

Weekoverzicht activiteiten buurtkamer HoofdKwartier
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WEEKOVERZICHT ACTIVITEITEN

Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29,  
telefoon (020) 679 6825

Samen ontbijten
Een ontbijt is een goede start van de dag. Geef 
jezelf dan ook een opwekkend ontbijtmoment, 
iedere dinsdag bij Huis van de Wijk Olympus.
Van 9.00 tot 11.00 uur kan je terecht om samen 
met andere buurtbewoners in een gezellige 
sfeer een ontbijt te gebruiken.

Kosten: 1 euro.
Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29.

Tijd voor creativiteit
Elke vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur is er in 
Huis van de Wijk Olympus tijd voor 
creativiteit. Met wat hulp van You-tube-
filmpjes hebben we al een Bob Ross-
schilderij en een wilde bloemenweide 
gemaakt. Maar er is zeker ruimte voor 
meer schildertechnieken en andere 
uitspattingen zoals haken, boetseren, 
vilten bloemen kinderen  festonneren of 
spijkerschilderijen maken. 

Heb je zelf een leuk idee of wil je gewoon 
even praten en een kop koffie komen 
drinken? Kom dan naar het Huis van de 
Wijk Olympus, Olympiaweg 29.

Computer-inloop
Heeft u vragen over de computer, tablet, 
mobiele telefoon, het reserveren van een rit  
met de Canta van Heen en Weer of het internet? 
Of wilt u iets weten over internetbankieren, 
inloggen op de OVA of vliegtickets uitprinten? 
Kom dan langs bij het computer-inloopspreek-
uur met uw vraag en geniet ondertussen van 
een kopje soep, koffie of thee. 

Het computer-inloopspreekuur is in Huis van  
de Wijk Olympus (Olympiaweg 29) en is op 
dinsdagmiddag van 13.00-15.00 uur in de 
oneven weken.

MAANDAG
Koffie-inloop   9.00-11.00 uur
Stap & Hap   10.30-13.00 uur
Bingo   14.00-16.00 uur
Eettafel   16.30-19.00 uur
Woon! spreekuur   19.00-20.00 uur (op afspraak)
Scrabble    19.00-22.00 uur

DINSDAG
Koffie-inloop/ontbijt   9.00-11.00 uur
1ouderpunt   9.00-13.00 uur (inloopspreekuur)
Durven Doen   9.30-13.30 uur
Computer inloop   13.00-15.00 uur  
(eenmaal per 2 weken, in oneven weken)

WOENSDAG
Koffie-inloop   9.00-11.00 uur
Groen spreekuur  13.30-14.30 uur
Repair Café   19.00-21.00 uur  
(iedere eerste woensdag van de maand)

DONDERDAG
Koffie-inloop   9.00-11.00 uur

VRIJDAG
Koffie-inloop   9.00-11.00 uur
Schilderen   11.00-13.00 uur
Zij in Zuid   13.00-15.00 uur
Regenboogborrel GreyPride   15.00-17.00 uur

En verder is er elke DONDERDAG van  
13.00 tot 14.00 uur buurtbakkie op het Olympiaplein  
bij de bankjes bij de skatebaan. Met de diaconaal  
opbouwwerker  
Linda van de Kamp.

Zomers schepijs
Van 1 juli tot 1 oktober bent u van harte welkom om een tricolore 
schepijsje te komen eten voor 1 euro. Het ijs wordt geserveerd in 
een klassiek bakje met wafeltje. Een echte ouderwetse beleving 
van een ijsje eten!
Op werkdagen in Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29.


