
september  2022hoofddorppleinbuurt   schinkelbuurt   stadionbuurt

Buurtkamer Welkom
Stadionplein 65

In Zuid staan we weer in de startblokken. 

Lees hierover in deze krant.
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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. Afhankelijk 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

Adverteren

De Willem is een podium voor iedereen en richt zich op verbinding en 
inspiratie. Er zijn verschillende activiteiten van buurtbewoners, 
kerkleden en buurtorganisaties. Dit najaar is er van alles te beleven:

●  Koffie-thee inloop op woensdag, 10.00-12.00 uur met aansluitend 
Middaggebed

● Buurtfeest met Danspaleis op zaterdag 24 september

● Theater met Canopy op donderdag vanaf 19.00 uur

●  Luistergroepen, elke derde woensdag van de maand, 14.00-16.00 uur

● Buurtconcert op vrijdag 7 oktober, 20.00 uur

● OCCII-festival op zaterdag 1 oktober, vanaf 16.00 uur

●  Kinderactiviteiten met Combiwel Junior op donderdag, 15.15-16.30 
uur

●  Eettafel, elke 2 weken 17.45-19.30 uur, aanmelden via 06-1379 0614

Van harte welkom bij de activiteiten. Loop gerust naar binnen.
WillemdeZwijgerkerk.nl, Olympiaweg 14
https://www.facebook.com/WillemdeZwijgerkerk
Voor informatie en vragen: Linda van de Kamp,   
06 832 508 90, l.vandekamp@diaconie.org

Willem de Zwijgerkerk

Krista
vanuit het HUIS VAN DE WIJK OLYMPUS 

Wat een zomer! Zonovergoten. Maar niet zonder zorgen. Het watertekort 
maakte dat het groen om ons heen al gauw geel en bruin werd. En waar 
sommigen geen genoeg konden krijgen van het mooie weer, was het voor 
anderen een verstikkende hitte. Hoe je de zomer ook hebt beleefd; we 
zaten er in elk geval warmpjes bij.

Ik zal er geen doekjes om winden. Deze winter wordt voor velen een 
spannende tijd. Hoge energieprijzen, corona en fors duurdere bood-
schappen zetten het leven flink onder druk. Daarom willen wij er graag 
voor u zijn dit najaar. We zullen gezellige activiteiten aanbieden, u 
informeren over financiële loketten van de gemeente en u voorzien van 
een betaalbare warme maaltijd. Wist u dat u op dinsdag in Huis van de 
Wijk Olympus een heerlijk ontbijt kan krijgen voor maar 1 euro? Ook als u 
zich zorgen maakt en gewoon even wilt praten; wij zijn er voor u.

Ik nodig u van harte uit op een van onze locaties. De kachel staat aan.

Namens het hele SOOZ team,

Krista Jansen,
Directeur

Zitten we er warmpjes bij?

Heb jij een (licht) verstande-
lijke beperking? Wil je onder 
begeleiding bij een van onze 
buurtkamers (vrijwilligers)
werk doen tegen een mooie 
vergoeding? 

Of ben je op zoek naar een 
leuke activiteit maar je weet 
nog niet wat? Dan kunnen wij 
jou misschien verder helpen! 

In alle rust en tijd kunnen we 
samen met jou kijken naar 
wat een mooie passende 
activiteit of werk zou kunnen 
zijn. Ons aanbod is altijd 
onder begeleiding. Meer 
weten? Bel dan met Krista: 
06-4713 0471.

Gezocht: mensen 
met een (licht) 
verstandelijke  
beperking

Een bijzondere eettafel gaat van start 
op woensdag 28 september. Stichting 
SOOZ start in samenwerking met 
Slechthorend Amsterdam en Platform 
Mantelzorg een maandelijkse eettafel 
voor mensen die slechthorend zijn en 
hun naasten. Een unieke gelegenheid 
die nog nergens in Amsterdam wordt 
aangeboden.

Tijdens de eettafel gaan we in gesprek 
met elkaar over de ervaringen van 
slechthorendheid. We praten over de 
gevolgen van slechthorendheid voor je 

sociale leven, je werk en we praten over 
de nieuwste ontwikkelingen op 
hoorgebied. Bij iedere eettafel is een 
hoorcoach aanwezig, een schrijftolk en 
iemand van mantelzorg.

Voordat wij gezamenlijk gaan eten gaan 
wij in twee groepen uiteen; de ene 
groep vormt de slechthorenden en de 
andere groep de naasten. In deze 
persoonlijke gesprekken leer je elkaar 
beter kennen en kun je ook hulp vragen 
waar nodig is. De hoorcoach helpt je om 
slimme keuzes te maken met skills en 

HOORtafel: dé eettafel waar je elkaar kunt verstaan!
strategieën voor gezond horen en gehoord 
worden. Het diner nuttigen we met elkaar. 
Het diner is gemaakt met verse gerechten 
en bestaat uit twee gangen met een 
drankje. De kosten zijn €8,50 per keer.

De locatie is in buurtkamer Welkom, 
Stadionplein 65. De HOORtafel vindt 
maandelijks plaats op woensdag van 
17.00-20.00 uur.

Wilt u zich aanmelden of meer informatie 
dan kunt u een mail sturen naar  
n.kenter@soozamsterdam.nl



PROGRAMMA 

10.30-15.00 MINI UITMARKT 2. 3. OPENING SOCIALE EN CULTURELE 
SEIZOEN STADIONBUURT.KRAMEN MET INFORMATIE OVER 
SOCIALE EN CULTURELE ACTIVITEITEN IN DE STADIONBUURT     

10.30-15.00 KOFFIE-THEE EN TOSTI’S! 2. KOM BUURTEN IN HET HUIS VAN 
DE WIJK OLYMPUS  

11.00-13.00 KOFFIE-TAART EN SPELLETJES 1. GEZELLIGHEID AAN DE 
KADE! ONDER MUZIKAAL GENOT VAN JAZZ DUO DEBORA 
VISSCHER EN NOL SICKING  

    
11.00-11.45 WORKSHOP ‘GROENE VINGERS’ 2. WAT IS EEN BOOMSPIEGEL? 

MAAK ONDER LEIDING VAN ’GROENE BUURTEN’ EEN 
BOOMTUIN!     

                                                                                                                     
 11.30-12.30 WORKSHOP THEATER 3. DOE MEE ONDER LEIDING VAN HET 

CANOPY THEATER EN ERVAAR HOE LEUK, BEVRIJDEND EN 
GEZELLIG THEATEROEFENINGEN KUNNEN ZIJN. 

 
12.30-14.30 LUNCH VOOR ALLE BUURTBEWONERS! 3. TIJD VOOR EEN 

PRAATJE EN EEN PANNENKOEK, SOEP EN BROODJES! 

12.00-13.00  POPPENKAST OPGEPAST! 2. JA JA, KIJK MAAR UIT & PAS 
MAAR OP! ALS KATRIJNTJE ER VANDOOR IS SLOOFT JAN 
KLAASSEN ZICH ENORM UIT!  

13.00-15.00 SCHMINKEN 2. WORD JIJ EEN VLINDER, BLOEM OF MISSCHIEN 
WEL EEN GEVAARLIJKE TIJGER?                                                                                                                                                             

13.00-13.45 WORKSHOP ‘GROENE VINGERS’ 2. WAT IS EEN BOOMSPIEGEL? 
MAAK ONDER LEIDING VAN ’GROENE BUURTEN’ EEN 
BOOMTUIN!                                                                                                        

13.30-13.45 OPEN MIC! 3. WIL JIJ IN HET NAJAAR JE PODIUMKUNSTEN 
LATEN ZIEN IN DE WILLEM? BUURTZANGERES MIRJAM SIMONS 
ZINGT EEN LIED EN VERTELT JE ALLES OVER DIT OPEN 
PODIUM. 

        
14.00-16.00  HET DANSPALEIS 3. EEN  DANSFEEST MET KRAKERS VAN 

TOEN, EEN BEVLOGEN PLATENDRAAIER (PD), EEN RIJDEND 
DISCOMEUBEL, EEN GLIMMENDE DANSVLOER EN VEEL 
GEZELLIGHEID!                                                                                              

15.00-16.30 SPETTERENDE ACTIVITEITEN 4. VOOR 8-18!                                                              

16.30-17.15 BUURTWANDELING START: 3. EIND: 4. WANDEL IN EEN RUSTIG 
TEMPO MEE LANGS BERLAGE’S PLAN ZUID. EEN BUURT-
KUNSTHISTORICUS VERTELT ALLES OVER ARCHITECTUUR EN 
KUNST IN DE STADIONBUURT. INCL. GRATIS DRANKJE.  

16.30-18.30 BORRELEN MET DE BUREN! 4. PROOST OP DE STADIONBUURT 
EN GENIET VAN HET OPTREDEN VAN JAZZ DUO DEBORA 
VISSCHER EN NOL SICKING                                                                                                             

19.00-20.00 WORKSHOP SALSA DANSEN 3.VOETJES VAN DE VLOER! LEER 
ONDER LEIDING VAN SALSA DANCE SCHOOL ‘PUNTO CUBANO’ 
SALSA DANSEN                                                                                                                               

20.00-22.00  SALSA DANS FEEST 3. TIJDENS DE FEESTEN VAN DJ ANGEL 
D’CUBA GENIET JE VAN DE BESTE CUBAANSE MUZIEK. 

SWINGENDE SALSA, SON, TIMBA EN MEER! 

  

 

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN GRATIS!  

Samenwerkende 
organisaties, 

Stadsdorp Olympia 
en                       

Actieve 
Buurtbewoners heten 

iedereen van harte 
welkom op de 
Stadionbuurt 

Burendag! 

Alle activiteiten zijn 
gratis. Voor lunch, 
hapjes en drankjes 
wordt een kleine 

bijdrage gevraagd.  

Borrelen met de 
Buren: Proeflokaal.      

1 consumptie gratis. 

1. Afroditekade-

Olympisch Kwartier  

2. Huis van de Wijk 

Olympus 

Olympiaweg 29  

3. Willem de 

Zwijgerkerk 

Olympiaweg 14 

4. Proeflokaal 

Stadionplein 300 
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ZATERDAG  
24 SEPTEMBER 
10.30-22.00 UUR 
 

 

STADION-
BUURT 
BURENDAG 
 

 

 

         

          

                            

                     Actieve Buurtbewoners 

 

Mini uitmarkt 

Koffie, thee en tosti’s 

Koffie-taart en 
spelletjes 

Optreden jazz duo 

Workshop 
boomspiegel maken 

Praatjes en 
pannenkoeken 

Poppenkast 

‘De Willem’ 

Schminken 

Het Danspaleis 

Activiteiten voor 
jongeren 

Architectuur- en 
kunstwandeling 

Borrelen met de 
Buren 

Salsa workshop  

Salsa Feest  

INFO: 

HUIS VAN DE WIJK OLYMPUS   
OLYMPIAWEG 29                                                
020-6796825 
INFO@SOOZAMSTERDAM.NL 

COMBIWEL BUURTWERK                
PETRA BEERLING                                  
06-13619746 
P.BEERLING@COMBIWEL.NL                  
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Weekoverzicht  
activiteiten Brahmshof

Maandag
Eettafel   17.30-19.30 uur  

(daghap €5)

Dinsdag Gesloten

Woensdag
Koffie-inloop 13.00-14.30
Eettafel   17.30-19.30 uur  

(3 gangen, €9,50)

Donderdag
Lunch   12.00-13.30 uur  

(uitgebreide lunch voor 
€7,50)

Vrijdag
Happy Hour   16.30–17.30 uur Happy 

Hour (2e drankje gratis!)
Eettafel   17.30-19.30 uur (3 

gangen, €9,50)

Adres Brahmshof,
Brahmsstraat 32.

Buurtrestaurant Brahmshof is in een nieuw jasje gestoken! 
We hebben deze zomer hard gewerkt aan het opfrissen van 
het buurtrestaurant. Het resultaat mag er zijn! De bar is roze, 
de muren groen, de lampen van bamboe en de nieuwe stoelen 
zitten heerlijk. U kunt nu ook genieten van onze zithoek met 
een zachte roze bank en een gezellige elektrische open haard. 
Heeft u al zin in een kop koffie of een glaasje wijn?

Om onze vernieuwde Brahmshof te vieren, nodigen we u van 
harte uit voor een:

barbecue op vrijdag 30 september van  
16.30 tot 20.00 uur

We serveren vlees, vis en groente van de barbecue en we 
maken er heerlijke salades bij. Ook krijgt u van het huis twee 
drankjes gratis. Omdat we beperkt plek hebben, dient u zich 
van te voren aan te melden bij Anita via  
a.muschner@soozamsterdam.nl of  
via 06-4858 6628.

Vol = vol. De kosten voor de barbecue inclusief 2 drankjes   
zijn €3.

We kijken ernaar uit u te ontvangen op 30 september in 
buurtrestaurant Brahmshof! 

Adres: Brahmsstraat 32
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Van poepplek naar boomtuin
Dit jaar besteden we bij GroeneBuurten extra aandacht aan de 
boomtuin. De boomspiegel is het kale stuk grond rondom de boom 
en wordt vaak gebruikt als asbak of fietsenstalling. Niet echt 
fleurig dus. Gelukkig kun je daar als inwoner van Amsterdam 
eenvoudig verandering in brengen door een boomtuin te starten.

Gratis boomtuin-workshop

Maar hoe begin je een boomtuin? Op 24 september organiseert 
GroeneBuurten in het kader van Burendag een gratis workshop 
Boomtuintjes (zie ook de agenda). We zullen o.a. uitleggen welke 
planten geschikt zijn, hoe je jouw buurt kunt betrekken en aan 

welke voor-
waarden de 
boomtuin moet 
voldoen. Tijdens 
deze middag is 
er gelegenheid 
om de handen 
uit de mouwen 
te steken door 
mee te helpen 
met de aanplant 
van de boom-
tuintjes bij Huis 

van de Wijk Olympus. Zien we jou ook op 24 september? Hou voor 
de exacte tijd het event op de website in de gaten: www.groene-
buurten.nl

Tuinieren werkt ontspannend, zorgt voor een betere 
gezondheid en is erg gezellig! Steek jij graag de 
handen uit de mouwen en wil je meewerken aan een 
groene buurt? Dan zoeken we jou.

We zoeken o.a. tuinhulp voor Huis van de Wijk Olympus 
op de Olympiaweg en Buurtkamer Welkom op het 
Stadionplein. We zijn op zoek naar iemand die ons kan 
helpen de tuinen groen en gezond te houden en die ten 
minste één keer per week aanwezig kan zijn 
(vrijwilligersvergoeding mogelijk).

Daarnaast zoeken we voor verschillende 
groenprojecten in Oud-Zuid en op de Zuidas 
vrijwilligers die het leuk vinden om zo nu en dan 
groen-werkzaamheden verrichten.
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Groenconcert Vondelpark muze van zuid 
18 september
Werkochtend koeienWeide 
21 september, 5, 19 en 26 oktober
Week van dementie koeienWeide 
22 september
Burendag plantactie Vondelpark
23 september
Burendag boomtuintjes event olympus 
24 september
stilteWandelinG 
25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november
Bodemdierendag Vondelpark 
25 september
Bollenactie Vergeten plantseizoen 
5 oktober
repair café olympus 
5 oktober, 2 november
Werkochtend Vondelpark-slurf 
6 en 20 oktober
tekenen in de natuur 
9 oktober
daG van de duurzaamheid 
10 oktober
BoomspieGelworkshop Baarshaven 
18 oktober

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

 Groene agenda 

Wil jij een mooie begroeide tuin in de lente? Start dan in de herfst! 
Want dat is eigenlijk het ideale plantseizoen:
•  Vaste planten gaan in die periode in rust en de grond is dan nog 
redelijk warm. Bovendien valt er voldoende regen zodat de bodem 
vochtig blijft. Zo hebben planten de tijd om te wortelen voordat de 
winter aanbreekt. In het voorjaar kunnen ze dan meteen starten met 
groeien. Resultaat: ze worden groter en bloeien mooier.

•  Ook zaden kun je beter in de herfst zaaien. Veel zaden in meerjarige 
mengsels hebben namelijk de 
winterse kou nodig om te kiemen. 
Bovendien krijgen bepaalde 
eenjarige onkruiden zoals 
zevenblad of brandnetel zo  
minder kans.

•  Bloembollen nu in de grond 
betekent al heel vroeg in het 
voorjaar een bloeiende tuin. Dat is 
niet alleen leuk voor jezelf maar 
ook fijn voor insecten. Als zij vroeg in het seizoen weer actief worden, 
zijn dit de eerste planten waar zij nectar kunnen vinden.

Bloembollenactie

Ook GroeneBuurten wil buurtbewoners bewust maken van het belang 
van planten in de herfst. Daarom kun je op woensdag 5 oktober tussen 
14.00-16.00 uur gratis biologische bloembollen ophalen bij Buurtka-
mer Welkom, Stadionplein 65. Wees er op tijd bij want op = op.

J.M. Coenenstraat  41071 WG  Amsterdam 
www.groenebuurten.nl  info@groenebuurten.nl 

020 662 8237

tuinhulpen gezocht

het najaar 
= het verGeten plantseizoenOpening Brahmshof  

op 30 september!

Nagerecht van Jim (kok bij Brahmshof)

Veel kleine stapjes,  
samen een reuzensprong
Op naar een mooiere, lievere en schonere stad.

Er gebeurt veel in de wereld momenteel, met diverse gevolgen. 
Om moedeloos van te worden soms. Het is als individu onmoge-
lijk er iets aan te veranderen. Maar op kleine schaal, dichtbij, 
kan het wel. 

Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
biedt perspectief: jij kan iets doen en 
dát maakt echt verschil! Het maakt 
uit wat jij doet. Wat wij doen. Help jij 
de stad of jouw buurt beter, socialer 
of groener te maken? Start met 
vrijwilligerswerk, als is het maar één 
keer of een paar uurtjes per maand. 

Kijk voor meer informatie op www.
VCA.nu of bel 020-530 1220.



Dankzij de gemeen-
te Amsterdam kan 
ons team van Single 
Supermom dit jaar 
weer de empower-
ment training 
‘Durven Doen’ 
geven in Amster-
dam Zuid. Wij geven 
deze training om 
moeders meer 
inzicht te geven in 
wat zij willen in het 

leven en hoe zij dit kunnen bereiken. Dat doen wij door met 
onze deelnemers de huidige situatie van hun leven te 
onderzoeken. Zijn er dingen waar de deelnemer ontevreden 
over is? Hoe kan zij dit veranderen? Wij helpen de deelnemers 
met het stellen van haalbare doelen en motiveren elkaar om 
deze doelen te behalen. 

‘Durven Doen’ is toegankelijk voor alle moeders en aanstaan-
de moeders in Amsterdam Zuid. Onze training wordt gegeven 
door een ervaren, professionele coach. Heb je moeite met 
leren of beheers je de Nederlandse taal niet zo goed? Dat is 
voor ons geen probleem. Wij hebben namelijk twee vormen 

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.

Gratis bezoek Energiecoach
De zomer is bijna voorbij. Met het oog op 
de sterk gestegen energieprijzen is het 
belangrijk om goed voorbereid de winter 
in te gaan. Een gratis bezoek van een 
Energiecoach kan u een paar tientjes tot 
honderden euro’s per jaar schelen. De 
coach kijkt met u naar het energiever-
bruik in uw woning. U krijgt een 
bespaarrapport en kunt kiezen uit 
handige bespaarproducten zoals 
ledlampen, radiatorfolie, tochtband of 
een waterbesparende douchekop. De 
gemeente betaalt de bespaarproducten 
en het bezoek; voor u is het geheel 
gratis en vrijblijvend. Onze energie-
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Bingorette met Antoinette in HoofdKwartier 

Vanaf dinsdag 13 september start 
de Bingo weer in Buurtkamer 
HoofdKwartier. Gastheer Antoine 
kruipt in de huid van Antoinette en 
ontvangt u graag voor een span-
nend spel! U bent vanaf 14.00 uur 
van harte welkom om samen met 
andere buurtbewoners bingo te 
spelen. En u heeft negen keer kans 
op een prijs!

Nieuwe Bingoleider Antoine neemt 
het stokje over van Gitta. En hij 
gaat er een feestje van maken. Het 
zal in ieder geval elke week een 
verrassing zijn in welke gedaante hij/zij komt opdagen!

Vanaf dinsdag 13 september van 14.00-16.00 uur.
Kosten: 3 euro. Het eerste kopje koffie of thee is gratis.
Buurtkamer HoofdKwartier, Hoofddorpweg 25.

98

Kom langs voor een praatje in  
buurtkamer HoofdKwartier

De zomervakantie is voorbij, maar het team van 
HoofdKwartier staat weer te springen om jullie te 
ontvangen in de buurtkamer.

We zijn van maandag tot en met zaterdag geopend 
van 10.00 tot 14.00 uur voor een kopje koffie of thee. 
Ook kunt u binnenlopen om gezellig een praatje te 
maken.

Elke dinsdag hebben wij huisgemaakte soep en 
donderdag worden er pannenkoeken gebakken. U 
bent van harte welkom en wij ontvangen u graag in 
onze buurtkamer!

Buurtkamer HoofdKwartier, Hoofddorpweg 25.

Maandag
Inloop  
10.00-14.00 uur met Rein

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

Woensdag
Inloop  
10.00-14.00 uur met Wim
Wandelclub  
13.30-15.00 uur

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

weekoverzicht Activiteiten buurtkamer HoofdKwartier

Nieuws van

Empowerment training Durven Doen
van de training: onze reguliere training (online) en een 
training voor moeders die wat extra hulp nodig hebben bij 
de training (op locatie in de Willem de Zwijgerkerk). De 
training is makkelijk te begrijpen en onze vrijwilligers staan 
voor je klaar om extra hulp te bieden als dat nodig is! 

Alle deelnemers krijgen een leerboek en een agenda. In het 
leerboek staat alle stof die behandeld zal worden tijdens 
de training. De agenda is een mooi middel om mee te leren 
plannen, maar geeft ook ruimte voor reflectiemomenten 
met pagina’s die daar speciaal voor zijn gemaakt. De 
training en het leermateriaal worden volledig vergoed door 
ons team en is dus gratis.

De reguliere training start op 27 september en is online. 
Heb je toch liever wat extra hulp van onze vrijwilligers bij 
de training? Dan kun je deelnemen aan de training op 
locatie. De training op locatie start op 23 september. 

Meld je aan voor de ‘Durven Doen’ empowerment training 
en word deel van onze prachtige Single Supermom 
community, waar krachtige vrouwen elkaar ondersteunen, 
aanmoedigen, inspireren en motiveren. Samen zijn wij 
sterk!

Aanmelden kan via amsterdam@singlesupermom.com of  
bel 06-55141679 (Camelia).

coaches zijn vrijwilligers, getraind en 
begeleid door !WOON. U kunt een 
afspraak maken via onze website of 
bellen met 020 5230 130.

Vereniging van Eigenaren
Bestuursleden van kleine Vereniging 
van Eigenaren (VvE) in Amsterdam 
kunnen rekenen op gratis advies van 
!WOON. Een vraag die wij met regelmaat 
krijgen is: ‘wie beslist er over de 
uitvoering van onderhoudswerkzaam-
heden?’ Hoe zit dat eigenlijk? Verschil-
len de regels per VvE? En waar vindt u 
het antwoord op deze vraag?
Iedere VvE heeft een eigen splitsings-
akte. Onderdeel van deze splitsingsakte 
is het splitsingsreglement. In de akte 
staat welk model van toepassing is en 
welke aanvullingen en wijzigingen op 
het model zijn gemaakt. De akte en het 
model moeten dan in samenhang 

worden gelezen. 
In alle modelreglementen speelt het 
bestuur een belangrijke rol bij de 
uitvoering van onderhoud, net als de 
vergadering van eigenaren. De spelre-
gels verschillen per VvE. Het is van groot 
belang om te controleren welke regels er 
in uw VvE gelden, zodat duidelijk is wie 
bevoegd is.
De komende maanden organiseert 
!WOON gratis Webinars voor leden van 
een VvE. Check daarvoor de agenda op 
onze website.

Contact
Voor alle vragen over huren en wonen 
kunt u contact opnemen met team Zuid 
van Stichting !WOON. U kunt ons bellen 
of mailen op (020) 5230 160 |  
zuid@wooninfo.nl. Kijk op onze website  
www.wooninfo.nl/contact voor onze 
spreekuren.

In de drukke GayPride week was er ook een 
plaatsje gereserveerd voor onze DragBingo 
in de Vondeltuin. 

Fabulous Antoinette kreeg hulp van de 
assistentes Anita en Gitta. Zij hadden de 
kleurige taak om de nummers om te 
roepen op een groot terras vol gezellig 
pratende mensen. Gelukkig hadden zij 
grote cijfers meegenomen en liepen ze een 

rondje ermee over het terras.

Er waren leuke prijsjes en het laatste cadeau was dat 
iedereen die meedeed een drankje kreeg! 

En Antoinette gaat verder: elke dinsdagmiddag gaat 
ze op HoofdKwartier, Hoofddorpweg 25, de bingo 

organiseren (zie elders op deze pagina). En elke derde 
vrijdagmiddag van de maand van 14.00-16.00 uur ook in 
Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115.

Drag Bingo in de Vondeltuin 



DAGBESTEDING
Wilt u meer contact met uw buurtgenoten? Heeft u wat last 
van uw geheugen? Dan kunt u terecht op de dagbesteding. 
We doen samen activiteiten, eten gezamenlijk een maaltijd 
en maken regelmatig een uitstapje.
Wie: (seniore) buurtbewoners met een hulpvraag
Wanneer: woensdag en vrijdag van 10.00-16.00 uur
Bijdrage: financiering vanuit de WMO, 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. 
Wie: 55+ bewoners
Wanneer: maandag om 9.45 uur en om 11.00 uur, woensdag 
om 19.30 uur, donderdag om 9.00 uur- 10.15 uur en om 11.30 
uur (alleen voor mannen)
Bijdrage: vanaf €7,50 per les
Info: Sandra Gilkes 06-5012 9581

SALSA-LINEDANCE
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

MBVO 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 OLYMPISCH KWARTIER
Vindt u het leuk om voor te lezen of om te luisteren?  
Doe dan mee! We lezen het vermakelijke boek van  
Hendrik Groen ‘Opgewekt naar de eindstreep’. Het is  
het laatste geheime dagboek over H. Groen. Een  
90-plusser die afgescheiden van zijn vriendenclub  
leeft in een verpleegtehuis in Bergen aan Zee.  
Het wordt er niet aangenamer op als ook daar  
het Coronavirus alles op zijn kop zet …
Wie: alle buurtbewoners
Wanneer: dinsdagochtend 10.30-11.30 uur
Bijdrage: deelname is kosteloos
Waar: OBA, Laan der Hesperiden 18
Info: loop gerust binnen op dinsdag

Op vrijdagmiddag 30 september is de bekende 
operazangeres Francis van Broekhuizen te gast 
tijdens de Regenboog-bijeenkomst in de 
Oranjekerk. Zij zal worden geïnterviewd door journa-
list Paul Hofman. 

Toegang: €4, inclusief koffie/thee, hapjes  
en drankjes
Locatie: Oranjekerk,  
Tweede van der Helststraat 1-3,  
van 15.00-17.00 uur. 

Graag opgeven via paulerikhofman@planet.nl
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Vind je het moeilijk een activiteit te bezoeken? 
Kom je er zelf niet aan toe iets te ondernemen? 
Heb je een steuntje in de rug nodig?
Je bent op vrijdagmiddag van harte welkom op 
onze laagdrempelige inloop in Buurtkamer 
Welkom.

De deur staat open voor een kopje koffie en het 
karakter van de inloop is vrijblijvend. Je kan 
andere mensen ontmoeten of misschien een 
spelletje doen? Mogelijk lukt het hier om wat op te 
pakken wat thuis niet lukt, zoals iets creatiefs. Een 
professionele kracht is aanwezig om met je mee te 
denken.

De inloop is iedere vrijdagmiddag van 12.30-15.00 
uur inBuurtkamer Welkom, Stadionplein 65.

Informatie:
David Pijlman, 06 1315 6996
d.pijlman@actenz.nl 
Willy Koperberg, 06-2221 6032
w.koperberg@actenz.nl 
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Buurtkamer Welkom, 

Stadionplein 65

Maandag
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  
activiteiten Welkom

Schaken houdt de hersenen fit en 
lenig. In november starten we bij 
voldoende belangstelling een derde 
editie schaken! Onder begeleiding van 
gediplomeerd trainer Jan Zuidervaart 
kan elke senior schaken leren. De 
schaakcursus kost €2 per les en vindt 
plaats in Buurtkamer Welkom op 
vrijdagmiddag. Voor meer informatie 
en aanmelding mail naar a.muschner@
soozamsterdam.nl.

Buurtkamer Welkom, Stadionplein 65.

De expositie van schilderijen 
vanNaqiba Bergefurt is eind 
augustus op feestelijke wijze 
geopend en zal nog tot eind 
oktober te bewonderen zijn in 
Buurtkamer Welkom.
U bent van harte welkom om deze 
kleurrijke paintings te komen 
bezichtigen tijdens de koffie-
inloop bij Welkom, op dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 
14.00-16.00 uur.
Buurtkamer Welkom,  
Stadionplein 65.

Solo Expositie  

“Where are The Birds Going”

Inloop GGZ in Geest

Schaakcursus 
voor beginners 
en gevorderden

PARKINSON CAFÉ AMSTERDAM
Maandelijkse bijeenkomsten met interessante sprekers en 
lotgenotencontact. In september is het thema Parkinson en 
fysiotherapie.
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.
Info: info@parkinsoncafeamsterdam.nl

SILVERSCREEN, DE FILMCLUB OP DE HOEK
Heerlijk lachen om Britse humor? Op donderdag 13 oktober 
vertonen we de film ‘The Duke’. Een zestigjarige taxichauf-
feur steelt een schilderij en stuurt losgeldbriefjes waarin 
staat dat hij het schilderij zal teruggeven als de overheid 
meer investeert in de ... ouderenzorg!
Wie: alle buurtbewoners
Wanneer: elke tweede donderdag van de maand van 
13.30-16.30 uur
Bijdrage: €5, inclusief een lekker drankje
Info: silverscreenzuid@gmail.com

MAANDELIJKSE VRIJMIBO, EEN DRANKJE EN HAPJE
Leer je buurtgenoten kennen op een laagdrempelige 
manier.
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!

Overzicht Activiteitencentrum 

Olympisch Kwartier

Regenboogbijeenkomst

Alle activiteiten zijn bij Olympisch 
Kwartier aan de Amstelveenseweg 308, 
tenzij anders vermeld.



Op weg naar de Koninginne Apotheek fietste ik over het 
Valeriusplein langs het in aanbouw zijnde Appartementen-
complex Valerius. Voor de apotheek zette ik mijn fiets neer. 
Er zat een kraai boven op het stuur van een geparkeerde 
fiets rond te kijken.
Toen ik terugkwam van de apotheek zat de kraai nog 
steeds op de fiets. Met een paar glimmende kraaloogjes 
keek hij nieuwsgierig rond, ik volgde zijn bewegingen.
Hij keek naar het appartementencomplex en misschien las 
hij net zoals ik wat op het grote bord te lezen stond. ‘Een 
nieuwe kijk op luxueus wonen’.

Elke keer als ik langs dit woonproject rijd moet ik denken 
aan het markante gebouw met de twee torens dat er sinds 
1910 stond, de Valeriuskliniek.
Ik heb er begin jaren tachtig een paar dagen met een 
hernia gelegen en herinner mij het imposante trappenhuis 
met de glas-in-lood ramen en een vangnet. De patiënten 
die een sprong waagden om een eind aan hun psychisch 
lijden te maken werden er keurig in opgevangen.

In 2013 is de Valeriuskliniek verhuisd en werd het oude 
gebouw gesloten en verkocht aan een vastgoedontwikke-
laar. Ondanks veel protesten, men wilde het oude gebouw 
behouden, werd het in 2017 gesloopt. Het glas-in-loodraam 
was al grotendeels vernield en de nieuwe eigenaar wilde 
het kunstwerk niet hergebruiken. 
De nieuwbouw moest losstaan van het verleden.
Na druk van de Bond Heemschut en de Gemeente Amster-
dam is toch besloten het resterende deel van het glas-in-
loodraam opnieuw in het gebouw te integreren. 

Ik zie in gedachten het oude gebouw en voor mij het 
nieuwe gebouw dat nu bijna klaar is. Grote zwarte wanden, 
glimmende stenen balkons. Ik vind het niet passen in de 
omgeving met huizen die er ruim 100 jaar staan. De 
nieuwbouw staat inderdaad los van het verleden.

De kraai vliegt op, ik stap op mijn fiets en rijd weg. Even 
verderop zie ik hem in de Lohmanstraat op een tak zitten 
van de naar elkaar toegegroeide platanen die als een 
ereboog boven ons hoofd hangen. Hij bekijkt de omgeving 
vanuit een vogelvluchtperspectief dat met zijn bewegin-
gen mee verandert. Ik denk dat ik net als de kraai ook mee 
moet gaan in de veranderende bewegingen, en los van het 
verleden de vernieuwingen met een open blik ga bekijken.
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Een trap vol buitenlanders. Dat kan zomaar op een 
willekeurig adres in Zuid, anno nu, maar dat kon ook vlak 
voor de oorlog. Op no. 23 II en III hg op het Stadionplein 
woonden twee Duits-Joodse gezinnen en de Pools-
Joodse Kurt Jacobowitz met zijn moeder Fanny sinds 
1938. Het waren allen vluchtelingen. 

De Jacobowitzen kwamen uit Silezië, een grensgebied 
tussen Duitsland en Polen, 
dat sinds 1938 bezet was 
door de nazi’s; meerdere 
Joodse gezinnen in de 
Stadionbuurt eind jaren 30 
kwamen hiervandaan. Ze 
zullen ongetwijfeld in het 
trappenhuis in het Duits met 
hun bovenburen hebben 
gepraat. Misschien hadden 
ze ook wel contact met hun 
regiogenoten van Stadion-
plein 8, waarover ik de vorige 
keer schreef. Of met de 

Joodse mevrouw die tot 1941 
op no.3 woonde. Ook die 
kwam uit Silezië.

Op 3 hg woonde het Duits-Joodse echtpaar Mainzer in, 
bij moeder Rosa Gottlob (52) en haar dochter Gretel (29) 
uit Offenbach-am-Main. De Gottlobs hadden familie in 
Amstelveen en daar eerst ingewoond, met vader Max, 
vanaf begin 1939. Op het Stadionplein, in de loop van 
1940, overleed Max. Om het betaalbaar te houden, 
verhuurden ze een deel van hun etage.

De inwonende Julius Mainzer was gynaecoloog, en op 
zijn 48e hertrouwd met de 19-jaar jongere Anna Lederer. 
Ze waren in 1939 uit München gevlucht, toen hem zijn 
werk ontnomen werd. Ze wilden naar de VS en hadden 
een deel van hun inboedel al vooruit gestuurd. Maar 
huurden eerst wat in de Achillesstraat, en de 
 Beethovenstraat. 
Als kamerbewoners moesten de Mainzers het Stadion-
plein noodgedwongen verlaten, toen de Gottlobs in 
maart 1943 werden opgepakt en afgevoerd naar kamp 
Vught. 
De Mainzers huurden nog op twee andere adressen 
kamers, maar werden in januari 1944, na 4 maanden 
Westerbork, naar Theresiënstadt gedeporteerd, voordat 
ze in Auschwitz werden vernietigd, 30 oktober 1944. 

Voor deze vier Duits-Joden liggen op Stadionplein 23 
Stolperstenen: dit was het laatste adres waar ze vrijwillig 
woonden. Struikelstenen om even bij stil te staan. 
Omdat Kurt Jacobowitz op 15 mei 1941 verhuisde naar de 
Van Tuyll van Serooskerkenweg, verhuisde ook moeder 
Fanny. Daarom hebben zij hier geen Stolperstein, terwijl 
ook zij de Holocaust niet overleefden; van Kurt rest ons 
zijn trouwfoto, met Jodenster. 

Na hen kwam het Joodse echtpaar Levie en Sina 
 Witteboon-Heimans hier in 1941 op II-hoog te wonen, 
vanaf Stadionweg 55. Hij: 58, zij: 55 jaar, zij werden op 
 16 juli 1943 omgebracht in Sobibor. Ook zij verdienen nog 
een Stolpersteen. De 35-jarige zoon uit de Amazonen-
straat met zijn vrouw werden eveneens vermoord. 

Vught
Rosa en Gretel Gottlob waren, net als de familie van 
Stadionplein 8, in kamp Vught terechtgekomen. Daar zat 
ook aangetrouwde familie van Rosa’s zus uit Amstelveen. 
Rosa werd vrij snel doorgestuurd naar Sobibor; vergast op 
28 mei 1943. Gretel en het aangetrouwde familielid 
moesten op 7 juni mee, samen  met één van de Kinder-
transporten uit Vught waarbij 1.300 kinderen richting 
Sobibor gingen; Gretel werd daar op 11 juni vergast. Rosa’s 
zus in Amstelveen overleefde met haar gezin de oorlog, 
door onderduik. 
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FACE TO FACE OLYMPISCH KWARTIER, ook op Facebook door Marion Algra

Het verhaal van Stadionplein 23

Een 
nabestaande 
van de 
Gottlobs 
legde op 4 mei 
bloemen bij de 
Stolperstenen

Kurt Jacobowitz trouwt in 1942 
een Duits-Joodse uit de 
Beethovenbuurt

(*)Dit verhaal is deels gebaseerd op het boekje van Stadsdorp Olympia,  
mei 2022: “21 Stolpersteine op het Stadionplein”. Online is het te downloaden 
via: https://stadsdorp-olympia.nl/struikelstenen-op-het-stadionplein/

“Pas in 2003 rehabiliteerde de Universiteit van Tübingen 
de dokterstitel van dr. Julius Mainzer die hem in de 
nazitijd was afgenomen”(*)
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Marieke Henni

Dream start weer met een lotgenotengroep. Vanaf 
september ben je elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur 
van harte welkom om met elkaar te praten over de 
impact van kanker. Ervaringen delen, elkaar steunen en 
met elkaar in gesprek gaan. Je emoties uiten in bv. een 
tekening kan helend en bevrijdend werken. Niets moet, 
alles mag.
 
Ik vraag een eigen bijdrage van 25 euro per sessie dit is 
inclusief drankjes en materiaal. Aanmelden is een 
vereiste, aangezien we een kleine ruimte hebben.
Ook is het mogelijk om 1 op 1 gesprekken te hebben als 
een groep je niet aanspreekt.
Informatie:
Sandra de Goede: 06-2168 0253,  
e-mail: info@dreamzuid.nl.
Locatie: Buurtkamer Welkom, Stadionplein 65.

Zin in een workshop theater? Canopy Theater verzorgt 
deze workshop op het buurtfeest op zaterdag 24 
september en we hopen je dan te zien! We plannen meer 
acteerlessen in november, na onze succesvolle en goed 
bezochte cursussen afgelopen voorjaar. 

In januari bieden wij een avond met toneelstukken van 
tien minuten. Dit project, Theater Bites, bevat zowel 
korte toneelstukken in het Nederlands als toneelstuk-
ken in het Engels. Als je wilt helpen met dit project, laat 
het ons dan weten via info@canopytheater.nl. Hulp is 
altijd welkom!

We plannen toneellezen, hopelijk één keer per maand, 
voor iedereen die geïnteresseerd is om samen een 
toneelstuk in het Nederlands en/of Engels met anderen 
te lezen. Laat het ons weten via info@canopytheater.nl 
als je interesse hebt om mee te doen! Ze worden 
gehouden in de Willem de Zwijgerkerk en zijn gratis 
toegankelijk.

We kijken uit naar een spannend nieuw seizoen en 
hopen velen van jullie te zien ook met ideeën voor 
activiteiten en om ze te helpen realiseren. Laten we er 
samen een prachtig theaterseizoen van maken!
info@canopytheater.nl

Kraai

coaching bij 
trauma, verlies  
& rouw

Canopy Theater



Sinds een jaar is er een bijzondere 
samenwerking tussen de NAH-eettafel 
(voor mensen met niet-aangeboren her-
senletsel) en OTT de Zeilbrug, beiden in 
buurtkamer De Baarshaven.
De OTT staat voor Ons Tweede Thuis. 
Hier kunnen mensen met een beperking 
(NAH) aan activiteiten deelnemen zoals 
sporten, knutselen en koken.
Iedere donderdagmiddag verzorgt 
SOOZ een dagbesteding bij de OTT. 
Onze kok kookt op deze middag samen 
met de cliënten van de OTT heerlijke 
gerechten. Deze gerechten worden 
gemaakt voor de gasten van de 
NAH-eettafel in De Baarshaven. Met 
veel liefde en geduld werken de 
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Het Gouden Mannenprogramma is er voor 
mannen tussen de 40 en 65 jaar, die geëmi-
greerd zijn naar Nederland en weer actief mee 
willen doen in de maatschappij. Onderdelen 
van het programma zijn computervaardig-
heids-training, Nederlandse les, communicatie, 
assertiviteitstraining, sport en beweging 
gecombineerd met gezond eten.

Iedere dinsdag om 12.00 uur starten we met 
een lunch van vers gemaakte soep en een 
stokbroodje. Het gezamenlijk eten met elkaar 
is een gezellig samenzijn voordat de lessen 
beginnen. Na de soep start de eerste les om 
13.00 uur. Die wordt verzorgd door een van 
onze professionals. Daarna is er een pauze, 
waar je even rustig een broodje kunt eten en 
na kunt praten met elkaar. Vervolgens start de 
volgende les, die eindigt om 16.00 uur.

Dit alles vindt plaats in een veilige en betrouw-
bare omgeving met gelijkgestemden. Als je 
ergens mee zit of tegen dingen aanloopt die 
lastig zijn, dan kan je dit bespreken met één 
van de professionals. Wij kijken dan samen of 
we tot een oplossing kunnen komen.

Herken jij je zelf hier in en kom je oorspronke-
lijk uit een ander land? Denk je wel eens na 
over hoe jij je leven anders wil invullen? Dan is 
dit je kans om dat te doen. Het Gouden 
mannenprogramma helpt je om nieuwe dingen 
te leren en nieuwe mensen te ontmoeten. 
Samen met je begeleider kijk je wat jij kunt en 
wat jij wilt. Misschien kan je na afloop van het 
traject wel aan de slag als vrijwilliger, of kan je 
solliciteren of verder leren.

Het is mooi om te zien hoe de mannen die ons 
traject hebben gevolgd zich bewust worden 
van hun eigen kwaliteiten en positieve kanten. 
En hoe zij die in kunnen zetten voor anderen. 
Het zelf organiseren van uitjes, samen koken 
en eten. Nieuwe contacten leggen en weer 
mee doen in de maatschappij is goud waard!

Gouden Mannen
dinsdag van 12.00 tot 16.00 uur
locatie: Vechtstraat 77A (Rivierenbuurt)
Informatie en aanmelden: g.yagual@
soozamsterdam.nl of  
n.kenter@soozamsterdam.nl 
Tel: 06-4524 4025
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Maandag
NAH-inloop  14.00-16.00 uur  
(1 keer per maand)
Biljarten  19.00-21.00 uur  
(besloten groep)

Dinsdag
Danspark  11.00-12.00 uur
Inloop  14.00-16.00 uur
Happjesmiddag  16.00 tot 18.00 uur
Klaverjasclub  19.30 tot 22.00 uur

WEEKOVERZICHT ACTIVITEITEN BUURTKAMER DE BAARSHAVEN 

     De  Baarshaven

    B
uurtkamer

Na een uitvoering tijdens de Buurtlunch in het Olympisch 
Stadion, komt DansPark nu elke week naar Buurtkamer De 
Baarshaven. Instructrices Dido, Marie en Inéz verzorgen 
de lessen.
In de danslessen van DansPark werken we aan conditie, 
souplesse, kracht, houding en balans. De danslessen zijn 
ook voor mensen met een chronische bewegingsbeper-
king door o.a. Parkinson, MS of reuma.
Houdt u van dans en muziek, kom dan gerust langs om 
deze lessen te proberen!
Elke dinsdag is de deur open om 11.00 uur voor een 
gezellige dansles. U bent van harte welkom!

Deze danslessen worden gesponsord door 
Vastgoedondernemer HuizenMij.
Deelname aan de lessen is gratis!

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)

Kom dansen in DE BAARSHAVEN!

Wat betekent NAH?
Niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH) is elke afwijking of 
beschadiging van de hersenen 
die na de geboorte is ontstaan. 
Hersenletsel kan verschillende 
oorzaken hebben, maar leidt 
altijd tot een breuk in de 
levenslijn. Door deze breuk is er 
sprake van een veranderd leven. 
Er is een tijd van vóór en een tijd 
na het hersenletsel.
Hersenletsel verandert mensen, 
bijna niemand wordt weer precies 
zoals hij of zij was. Hersenletsel 
zet levens van getroffenen en 
hun naasten op hun kop.
Jaarlijks worden ongeveer 
140.000 Nederlanders getroffen 
door hersenletsel.

Voor meer informatie & aanmelden: 
dido@danspark.org of 06-2893 1693.
Dinsdag van 11.00-12.00 uur,  Buurtkamer De Baarshaven, 
Baarsstraat 31.

OTT de Zeilburg helpt bij NAH-eettafel
mensen van de OTT samen aan een 
heerlijke maaltijd. Het is altijd gezellig 
en de samenwerking is geweldig.
Het bijzondere is, dat de cliënten van 
de OTT ook mee-eten bij onze NAH-
eettafel, waardoor deze twee groepen 
‘samensmelten’. Wij hopen dat deze 
samenwerking nog lang zal voortduren.

Wilt u zich aanmelden voor een van 
onze NAH eettafels (in Zuid, Oost of 
West)? Of heeft u behoeften aan 
informatie? Stuur dan een mail naar  
n.kenter@soozamsterdam.nl of 
a.muschner@soozamsterdam.nl 
Nicole Kenter,
coördinator NAH-eettafel Zuid

In de Schinkelbuurt bruist het van de goede ideeën. Het 
buurtbudget geef bewoners nu de kans om komend jaar 
een budget van €100.000 te besteden aan hun buurt. 

Heeft u een idee voor de Schinkelbuurt? Maak dan een 
plan. Als de gemeente het plan haalbaar vindt, kan de hele 
buurt er vervolgens op stemmen. Zo verdeelt de buurt het 
budget onder de plannen en worden de plannen met de 
meeste stemmen uitgevoerd. 

De plannen kunnen over van alles gaan, zoals spelen, 
sporten, ontmoeten of kunst. Maar ook over meer groen, 
bankjes of mooie bloembakken. Wilt u wat hulp bij het 
maken van een plan of het uitwerken van uw idee, kom dan 

langs bij de inloopspreekuren op maandag 3, 10, 17 en 31 
oktober & 7 en 14 november van 14.00-18.00 uur in buurt-
kamer Baarshaven, Baarsstraat 31. 

Heeft u eerder hulp nodig of wilt u meer informatie, neem 
dan contact op met de buurtverbinder Genesis Yagual, 
06-4524 4025 of via g.yagual@soozamsterdam.nl 

PS Reserveer alvast in uw agenda de twee buurtbijeen-
komsten op dinsdag 27 september van 19.00-21.00 uur en 
op dinsdag 25 oktober van 19.00-21.00 uur. Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt u alles verteld over hoe het buurt-
budget werkt. De buurtbijeenkomsten vinden plaats bij 
Munganga Theater, Schinkelhavenstraat 27-hs. Tot dan!

Een idee voor de Schinkelbuurt? 

Schrijf een plan en doe mee!

Voor mannen met een migratie-achtergrond

Gouden Mannen: meedoen is 
goud waard

Ook Gouden Mannen die 
Nederlands spreken
Speciaal voor mannen 
boven de 40 jaar die 
Nederlands spreken, 
organiseren wij een 
wekelijks activiteiten-
aanbod van gezellig 
samenzijn, computerl-
essen, sporten en samen 
een hapje eten. We 
starten met een lekker 
ontbijt, door de gast-
vrouwen geserveerd.

Deze Gouden Mannen 
groep komt wekelijks bij 
elkaar op dinsdagoch-
tend in Buurtkamer 
Welkom, Stadionplein 65. 

Soms gaat er niks boven 
mannen onder elkaar! Wil 
jij meedoen of er wat 
meer over weten? Neem 
dan contact op met  
Adri via  
adri@goudenmannen.nl.
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WEEKOVERZICHT ACTIVITEITEN
MAANDAG
Koffie-inloop   9.00-11.00 uur (tot 10 uur is de koffie gratis!)
Stap & Hap   10.30-13.00 uur
Bingo   14.00-16.00 uur
Eettafel   16.30-19.00 uur
Scrabble   19.00-22.00 uur

DINSDAG
Koffie-inloop/ontbijt   9.00-11.00 uur (heerlijk ontbijt voor 1 euro!)
1ouderpunt   9.00-13.00 uur (inloopspreekuur)
Computer inloop    13.00-15.00 uur (eenmaal per 2 weken,  

in oneven weken)

WOENSDAG
Koffie-inloop   9.00-11.00 uur (tot 10 uur is de koffie gratis!)
Verwenwinkel   10.00-12.00 uur (vanaf 5 oktober)
Warme lunchmaaltijd   12.30- 13.30 uur (vanaf 5 oktober)
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 (tot 10 uur is de koffie gratis!)
Pannenkoeken   11.00-13.00 uur

VRIJDAG
Koffie-inloop   9.00-11.00 uur (tot 10 uur is de koffie gratis!)
Schilderen   11.00-13.00 uur
Woon! spreekuur   12.00-13.00 uur (op afspraak)
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.

Verwenwinkel: 
kleding, kapper en nagels!
Nieuw bij Olympus is dit najaar de Verwen-
winkel! Vanaf oktober is onze winkel elke 
woensdag van 10.00-12.00 uur geopend. De 
verwenwinkel biedt u kleding, de kapper en 
een nagelsalon! Een heerlijke verwenochtend 
voor uzelf! Alles is gratis en u krijgt van ons 
een lekker kopje koffie terwijl u shopt!

Wees welkom voor een gratis knipbeurt. 
Kapper Tebaa voorziet u met alle plezier van 
een nieuwe coupe. Barbara is al druk met 
het uitzoeken van mooie kleuren nagellak of 
heeft u liever alleen een French manicure? 
Verder vindt u hier de mooiste tweede-
handskleding, door gastvrouw Monique met 
zorg geselecteerd en voor u uitgestald. In 
het pashokje kunt u naar hartenlust passen 
en één mooie outfit uitzoeken. Misschien 
vindt u er ook een mooi paar schoenen of 
oorbellen bij? We hebben kleding voor 
mannen, vrouwen en kinderen. 

U kunt ook uw tweedehandskleding inbren-
gen. Dit kan alleen op de woensdagen van 
10.00-12.00 uur. Wij nemen alleen kleding in 
wanneer het schoon, heel en mooi is. 

Warme lunch!
Weet u het nog? Vroeger aten we tussen de 
middag warm. Daar kon je de hele middag 
mee vooruit. Om dit gevoel weer te beleven, 
bieden wij vanaf 5 oktober elke woensdag 
een warme maaltijd aan. U kunt hiervoor 
terecht in Huis van de Wijk Olympus tussen 
12.30 en 14.00 uur. Een warme middagmaal-
tijd kost €2,50. Meldt u zich uiterlijk 
dinsdag aan bij Olympus via telefoon 
020-679 6825 om verzekerd te zijn van een 
plekje.

Elke dinsdag 
ontbijt in Olympus!
Leest u graag rustig de krant bij het ontbijt 
of zoekt u het gezelschap van een tafelge-
noot? Het is allemaal mogelijk tijdens het 
gezellige ontbijt op Olympus! Elke dinsdag 
serveren wij een rijk ontbijt tussen 9.00 en 
11.00 voor maar €1. Gastvrouwen Souâd en 
Giamanta serveren daarvoor voor u: een vers 
croissant, pistoletje, gekookt eitje, jam, kaas 
en een koffie of thee naar keuze. Dat kunt u 
toch niet laten staan?!

Het is weer tijd voor pannenkoeken!
De koudere maanden komen er weer aan. Onze kokkin Nena heeft weer 
zin om pannenkoeken te bakken! Voor €1,50 bakt ze twee heerlijke 
pannen koeken inclusief een koffie of thee. Neem ze als een laat ontbijt of 
lekker als lunch. U kunt vanaf oktober voor de pannenkoeken elke 
donderdag terecht van 11.00 tot 13.00 uur in Huis van de Wijk Olympus.

Koffie inloop
De gastvrouwen van Olympus vinden het heel gezellig als u tijdens 
de koffie-inloop even aan komt waaien. Wilt u een cappuccino, een 
latte macchiato of misschien een gewone zwarte koffie? Elke dag 
is de koffie en thee van 9.00-10.00 uur gratis. Met een koekje erbij!

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


