
Afgelopen week leidde ik mijn Franse familie rond in Amsterdam. Ze waren er 
al jaren niet meer geweest. De stad zien door hun ogen was een louterende 
ervaring. Doordat ik in mijn werk altijd bezig ben met wat er beter kan in de 
stad, vergeet ik wel eens te koesteren wat er zo mooi is aan Amsterdam. Mijn 
nichten zagen het anders: “Wat is het hier groen! Wat zijn er weinig auto’s! Wat 
zijn de mensen aardig!” Met iedere stap door onze straten groeide mijn trots. 
En ik zag het ook: de moeder die op een krukje op de stoep met haar kind een 
potje kwartet speelde in de zon, de verkeersregelaar die ons vrolijk lachend 
liet oversteken, de buurman die de boodschappen van een dame op leeftijd 

aanpakte om haar te helpen. Natuurlijk, Amsterdam heeft prachtige architectuur en een rijke historie, 
maar wat niet in de gidsen staat en wat niet te beschrijven valt, is het karakter van de stad. Dat komt door 
ons, de Amsterdammers. Wij maken de stad. Door goed voor de stad en voor elkaar te zorgen, zoals 
burgemeester Van der Laan het ons vroeg. En ja, soms staat dat onder druk. Het is steeds moeilijker 
om een betaalbare woning te vinden in de stad, we worden van de sokken gereden door scooters en 
elektrische fietsen die boodschappen in vierkante rugzakken moeten bezorgen bij mensen die hen op 
afstand besturen met één druk op hun smartphone. De sociale cohesie, het dorpse karakter van onze 
stad, lijkt ons soms door de vingers te glippen. Maar niet als het aan ons ligt! Er zijn genoeg plekken en 
gelegenheden om elkaar te ontmoeten en van de stad te genieten. Lees in deze krant wat u deze zomer 
allemaal kunt doen in Amsterdam Zuid, en koester onze stad.

Flora Breemer, stadsdeelbestuurder Amsterdam Zuid

VAN DE REDACTIE
Het is weer zomer. Een zomer 
waarin weer veel mogelijk 
lijkt en we elkaar weer 
kunnen ontmoeten. Deze 
ZomerinZuidkrant staat vol met 
activiteiten, tips en informatie 
om er een mooie zomer van 
te maken. Vanuit de redactie 
wensen wij u een fijne zomer toe.

REACTIE voor de REDACTIE

Heb je vragen, opmerkingen, 
suggesties of inspirerende verhalen? 

Graag ontvangen we die via: 
zuidkrant@dynamo-amsterdam.nl

Vitaal de zomer door
Alles is weer open in Amsterdam. Bij de eerste 
zonnestralen zaten de terrassen bomvol en 
de rijen in de Amsterdamse supermarkten 
zijn weer terug. In al deze drukte is het 
belangrijk om goed voor jezelf en anderen 
te blijven zorgen. Dit kan bijvoorbeeld door 
te werken aan je vitaliteit. Hoe zorgen we 
ervoor dat we vitaal blijven tijdens deze 
zomer vol mogelijkheden? Mimi Nijenhuis, 
participatiemedewerker van Dynamo ging 
hierover in gesprek met Astrid van Ketel 
(Adviseur Gezondheid en Welbevinden, GGD) 
en buurtbewoners Mirjam Boerop en Mandy.

‘Vita betekent leven in het Latijn en vitaliteit gaat 
eigenlijk over levenskracht’ vertelt Astrid van Ketel, 
Adviseur Gezondheid en Welbevinden van de GGD. 
Bij het woord vitaliteit wordt er al snel gedacht aan 
fysieke fitheid, zoals lichamelijke beweging, gezond 
eten en een goede conditie hebben. Vitaliteit is veel 
meer dan dat. Vitaliteit gaat ook over je mentale 
gezondheid, je goed voelen en contact met anderen, 
legt Astrid uit. Maar hoe zorg je ervoor dat je lekker in 
je vel zit, zowel in je hoofd als in je lijf? 

Doe waar je plezier in hebt
‘Ik vind het altijd heel belangrijk dat mensen doen 
waar ze plezier in hebben. Voor jou is dat weer heel 
anders dan voor mij’, aldus Astrid. Vitaal worden 
begint bij een vraag aan jezelf. Wat vind ik leuk om te 
doen? Waaruit kan ik mijn levenskracht halen? Op de 
website www.mijngezondheid.nl kun je aan de hand 
van een aantal vragen nagaan hoe het gaat op de 
verschillende levensgebieden. Je kunt zo ontdekken 
waar je iets aan wilt veranderen om nóg vitaler te 
worden. En als je eenmaal weet waar je graag aan zou 

willen werken, dan is een belangrijke tip van Astrid 
om klein te beginnen: ‘het is vaak beter om één ding 
aan te pakken dan meteen te zeggen: ik ga m’n hele 
leven omgooien. Die verleiding hebben we allemaal. 
Zeker als het niet zo goed gaat. Dat we denken: het 
moet helemaal anders. Maar probeer één ding te 
doen en dat een tijdje vol te houden. Totdat het een 
gewoonte is geworden.’ Begin bijvoorbeeld met een 
wandelingetje van 15 minuten per dag, water drinken 
in plaats van frisdrank, elke avond een kwartiertje 
rust inplannen of wekelijks op een vast moment 
bellen met een vriend of vriendin. 

Samen actief zijn en jezelf uitdagen
Daarnaast is het voor drukke Amsterdammers 
handig om dingen met elkaar te combineren. Astrid 
benoemt bijvoorbeeld een gezellige ontmoeting 
combineren met een wandeling. Ook voor ouders is 
dit een handige tip. ‘Samen met de kinderen lekker 
naar buiten een balletje trappen of een nieuw recept 
koken. Dan combineer je samen iets doen met 

beweging, wat goed is voor de vitaliteit voor jezelf 
en voor je kind.’ Als fysiek niet alles meer mogelijk 
is, kun je focussen op wat je nog wel kan. Op TV zijn 
regelmatig beweegprogramma’s met eenvoudige 
oefeningen die je vanuit huis kunt doen. AT5 zendt 
iedere dag het programma Amsterdam Blijf Fit uit. 
Ook je mentale vitaliteit is heel belangrijk. Dat je jezelf 
af en toe eens uitdaagt, dat je nieuwsgierig blijft en 
af en toe eens iets nieuws probeert. Bijvoorbeeld een 
nieuwe hobby. Dit is voor iedereen belangrijk, maar 
vooral voor ouderen.’ Lukt het nog om naar buiten 
te gaan? Zoek dan vooral zomers eens een museum 
op. Met de stadspas kun je gratis of met korting naar 
musea. ‘En het is ook nog eens heerlijk koel en goed 
geventileerd in de musea tijdens de zomer’, aldus 
Astrid. 
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Wat is Vitaliteit?
Vitaliteit betekent levenskracht. 

Kracht om je goed te voelen in je hoofd, 
lichaam en je emoties.

Buurtbewoners tijdens sportles Dynamo in Beweging onder 
leiding van sportdocent Sabela (f:oto Pepijn Groot Kormelink)

Buurtbewoner Mirjam Boerop en een deelnemer tijdens de 
mindfulness training. (foto: Pepijn Groot Kormelink)



DYNAMO BEWEEGT TOT MEEDOEN!

Meedoen bij Dynamo
Dynamo ondersteunt bewoners om actief mee te doen aan 
de samenleving. Zodat niemand aan de kant hoeft te staan. 
Buurtbewoners van alle leeftijden doen mee aan activiteiten in 
de buurt of organiseren zelf een activiteit. Zo kunt u bijvoorbeeld 
gezellig samen soep eten, wandelen bij u in de buurt of een spelletje 
doen.

Dynamo ook voor jonge Amsterdammers
Kinderen en jongeren leren, doen mee en ontdekken hun talent. 
Peuters (1 t/m 3 jaar) spelen en leren bij een spelinloop en een 
voorschool. Basisschoolkinderen (4 t/m jaar) doen mee met de 
Talententent. 

Dynamo in de buurt 
In verschillende locaties in Amsterdam Zuid organiseert Dynamo 
allerlei activiteiten voor en door buurtbewoners. Op onze website 
ziet u waar we zitten. Kom eens langs bij een Dynamo-locatie bij u in 
de buurt. 

Ook deze zomer heeft Dynamo weer een mooi activiteitenprogramma 
voor buurtbewoners. Lees verder om te ontdekken wat er te doen is.

www.dynamo-amsterdam.nl 
telefoon 020 46 09 300

Facebook Dynamo Rivierenbuurt 
Facebook Dynamo Buitenveldert

MENNOS SIMONS – BUITENVELDERT

Het Dynamo servicepunt voor Buitenveldert bevindt zich in 
appartementencomplex het Menno Simonshuis. U bent daar van 
harte welkom om mee te doen met de vele activiteiten. Ook kunt u 
er terecht voor een gezellig praatje of een maaltijd in het restaurant. 
Loopt u vooral eens binnen om kennis te maken! U kunt altijd terecht 
bij vaste medewerkers of bij één van de vrijwilligers.

Maandag 
10:30 - 12:00 uur Koffie inloop 
12:30 - 13:30 uur Buurtlunch (kosten 3,50) 
14:00 - 17:00 uur Menno Café Kom langs in het Menno café voor een 
spelletje, praatje en een lekker drankje (op eigen kosten). 

Dinsdag 
10:30 - 12:00 uur Koffie-inloop 
14:00 - 17:00 uur Menno Café

Woensdag 
12:00 - 13:00 uur Lunch met Nora (kosten 3,50) 
14:00 - 16:30 uur Menno Café en buurtkamer (Een drankje, 
spelletjes, klaverjassen) 
16:30 - 18:00 uur Afhaalrestaurant

Donderdag 
10:30 - 12:00 uur Koffie 
14:00 - 17:00 uur Menno Café

Vrijdag 
10:30 - 11:15 uur Meer bewegen voor ouderen 
11:30 - 12:30 uur Soeplunch (kosten 1,50) 
14:00 - 16:30 uur Menno Café 
16:30 - 18:00 uur Afhaalrestaurant 
 kopje koffie of thee en een praatje. Kosten: 5,50 euro

Noord-Hollandstraat 17 B, 1081 AS AMSTERDAM 
Contact of aanmelden: 020-4628484.

RIJN 58 - RIVIERENBUURT

Rijn 58 is de woonkamer/buurtkamer van de Rivierenbuurt. Rijn 58 is 
een ontmoetingsplek voor alle bewoners uit de Rivierenbuurt. De 
gezellige ruimte ligt midden tussen de winkels op de Rijnstraat. U 
kunt hier samen met uw buren van alles ondernemen. Iedereen is 
welkom!

Maandag 
10:00 - 12:00 Koffie inloop 
12:00 - 13:30 Samen soep eten

Dinsdag 
10:00 - 12:00 Koffie inloop 
10:00 - 12:00 Digitale hulp 
16:00 - 21:00 Multiculturele mannengroep

Woensdag 
09:00 - 10:00 Nederlandse les 
10:00 - 12:00 Koffie inloop 
17:00 - 21:00 Avondinloop 
17:30 - 19:00 Meet en eat

Donderdag
08:30 - 16:00 Inloop werkplek 
12:00 - 13:00 Inloopspreekuur Nederlandse les 
16:30 - 18:00 Buurtcirkel

Vrijdag 
10:00 - 12:00 Koffie inloop 
12:00 - 13:30 Samen soep eten 
13:00 – 16:00 Creatieve middag

Rijnstraat 58, 1078 RD Amsterdam 
Contact of aanmelden: BAalders@dynamo-amsterdam.nl 
of 020 46 20 365 / 06 33 43 37 17

ATELIER 77 – RIVIERENBUURT

Atelier 77 is een creatieve werkplaats waar iedereen terecht kan 
om samen of zelfstandig aan de slag te gaan. Er worden creatieve 
activiteiten georganiseerd en activiteiten die zich richten op 
taalontwikkeling en het ontmoeten van nieuwe buurtbewoners. 

Maandag t/m vrijdag Nederlandse les, verschillende niveaus.

Dinsdag 
13.00 - 16.30 Gouden Mannen Zuid

Woensdag: 
08.30 - 10.30 Oudercafé OKT 
11.00 - 13.00 Crealab (creatieve inloop) 
14.30 - 16.30 Schildersatelier

Donderdag: 
08.30 - 10.00 Koffie inloop 
12.00 - 15.00 Crealab (creatieve inloop) 
15.00 - 17.00 Handwerk Atelier 
15:00 - 16:30 Leesclub (elke laatste donderdag van de maand)

Vrijdag
13.15 - 15.15 & 15.30 - 16.30 Meiden op vrijdag

Vechtstraat 77a, 1079 RA Amsterdam 
Contact & aanmelden: ssylvester@dynamo-amsterdam.nl of 
06 82006613 / 020 46 20 365 
Contact Nederlandse les: saa@dynamo-amsterdam.nl

VELUWE 20 - RIVIERENBUURT 

Veluwe 20 is het culturele ontmoetingscentrum in de Rivierenbuurt. 
We organiseren onder andere verschillende activiteiten die vooral 
gaan over cultuur, muziek, theater en geschiedenis. Daarnaast 
worden er ook spelletjes gespeeld en lunchen we graag met 
buurtbewoners. 

Dinsdag
11.00 - 13.00 Koffie-inloop + Spelletjes  
12:00 - 13:00 Bokslessen 
13.00 - 15.00 Schaakclub 
13.30 - 14.30 Dynamo in Beweging (sportles) 
16.00 - 17.00 Liefdevol luisteren naar je hart. In deze training leer 
je aan de hand van meditaties en groepsgesprekken om van het 
denken weer terug te gaan naar het voelen. Luisteren naar je hart. 
15.30 - 17.00 Samen koken  
17.00 - 18.00 Samen eten, kosten € 2,- 

Donderdag 
09:30 - 10:30 Yoga 
11:00 - 12:00 Vrije dansles 
12.00 - 13.00 Buurtlunch, kosten € 1,-  
13.00 - 14.30 Spelletjesmiddag (behalve 2e donderdag van de maand) 
13:00 - 14:30 Vertel en toneelclub (elke 2e donderdag van de maand)

Ook worden er regelmatig lezingen en muziekavonden gehouden. 
Bel of mail voor meer info. Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders 
aangegeven. Veluwelaan 20, 1079 RA Amsterdam 
Contact of aanmelden: vlansheuvel@dynamo-amsterdam.nl 
of 0682049166 / 020 46 20 365

MEERGENERATIEPLEIN GOUDESTEIN - BUITENVELDERT

In Buitenveldert staat er iets bijzonders te gebeuren. Op dit moment 
is speeltuin Goudestein alleen nog een speeltuin voor kinderen, maar 
na de zomer gaat dit een plek worden voor jong en oud. Zowel 
binnen als buiten gaat het een stuk mooier en leuker worden. Om 
daar alvast een start mee te maken is er van maandag tot en met 
vrijdag een inloop van 10.00 tot 16.30 uur. U bent altijd welkom voor 
een kopje koffie of thee en een gezellig praatje. Daarnaast worden er 
de komende maanden diverse activiteiten georganiseerd, die leuk 
zijn voor jong en oud. Kom vooral langs! Een greep uit de activiteiten 
voor de komende maanden: 

Dag  Tijd   Activiteit

6 juli  15.00 - 17.00  De Oud Hollandse Spelen
12 juli  15.30 - 17.30  Tafeltennistoernooi
21 juli  10.45 - 12.00  Klassiek in de zomer, concert en 
     workshop viool
28 juli  10.45 - 12.00  Klassiek in de zomer, concert en  
     workshop slagwerk
4 augustus 10.45 - 12.00  Klassiek in de zomer, concert en  
     workshop zang
8 augustus 10.30 - 12.15  MagicFlow Yoga
17 augustus 10.00 - 13.00  Schaken voor iedereen.

Data voor de volgende activiteiten worden nog vastgesteld: 
Dance & Walk.

Landskroon 90, 1081 BV Amsterdam 
Contact of aanmelden: Hester Siegers, 06 26 63 52 36, 
hsiegers@dynamo-amsterdam.nl

BUURTSUPPORT VOOR MANTELZORGERS

U zorgt met hart en ziel voor iemand die langdurig hulp nodig heeft, 
bijvoorbeeld uw partner, buurman/vrouw, vriend (in) of een familielid. 
Dan bent u mantelzorger. U vindt het vanzelfsprekend dat u hier veel 
tijd en energie in steekt. Maar wat betekent dit voor u?

Dynamo heeft hart voor u als mantelzorger en ondersteunt 
mantelzorgers in de stadsdeel Zuid (Rivierenbuurt en Buitenveldert). 
Buurtsupport heeft vrijwilligers die de hulp even van u kunnen 
overnemen zodat u wat tijd voor u zelf heeft om bijvoorbeeld te 
sporten of te winkelen. Gewoon wat tijd voor uzelf.

Wilt u meer informatie of zich aanmelden? 
Indien u in de Rivierenbuurt of Buitenveldert woont, neemt u 
contact op met baalders@dynanmo-amsterdam.nl, 06 16 17 09 33. 
U kunt ook mailen naar: buurtsupport@dynamo-amsterdam.nl

Vraag je buurman hoe het gaat
Als laatste tip geeft Astrid de Amsterdammers mee om 
naar elkaar om te kijken. Tijdens de zomer vallen veel 
gebruikelijke dingen weg en is familie op vakantie. 
Vraag eens aan je buurman of buurvrouw hoe het 
gaat en kijk of je iets voor elkaar kunt betekenen. 
Iets voor elkaar doen draagt vaak ook weer bij aan je 
eigen levenskracht en vitaliteit. 

Mijn vlammetje laait op
Een buurtbewoner uit de Amsterdamse Rivierenbuurt 
die dit kan beamen is Mirjam Boerop. Zij heeft een 
eigen coachingspraktijk en organiseert sinds kort 
mindfulnessbijeenkomsten bij Dynamo. Tijdens deze 
bijeenkomsten begeleidt Mirjam buurtbewoners, 
aan de hand van meditaties, visualisaties en 
groepsgesprekken, om meer te luisteren naar hun 
hart. Iets waarvan ze zelf veel energie krijgt, maar 
wat tegelijkertijd veel positieve energie brengt aan 

andere buurtbewoners. ‘Ik merk dat mensen er 
blij van worden, ik breng ze wat en dat verandert 
dingen bij hen. Dat maakt mij weer heel blij. Mijn 
vlammetje gaat meer oplaaien’, aldus Mirjam. Zij ziet 
tijdens de bijeenkomsten verbinding ontstaan tussen 
buurtbewoners en bewustwording over hoe je meer 
kan leven met liefde voor jezelf en voor anderen. Dit 
zorgt ervoor dat Mirjam geluksmomenten ervaart, of 
zoals zij het zelf noemt ‘vlammetjes’.

Beweging zorgt dat ik niet in mijn hoofd zit
Mandy (49) is een vaste bezoeker bij de mindfulness 
trainingen van Mirjam Boerop. ‘Ik heb geleerd iets 
meer zelfliefde te voelen. Ook leerde ik me bewust te 
worden van dingen die in mijn hoofd spelen. We delen 
veel verhalen met elkaar en er is ook herkenning met 
verhalen van anderen. In het begin vond ik het wel 
spannend, maar soms moet je er even doorheen’, 
aldus Mandy over de mindfulness bijeenkomsten. Dit 
laat goed zien wat Astrid van Ketel bedoelt met hoe 

iets een gewoonte wordt. 
In de afgelopen periode heeft Mandy meer gewoontes 
ontwikkeld die bijdragen aan haar vitaliteit. Elke week 
staat ze klaar voor Dynamo in beweging, een sportles 
voor volwassenen in de Rivierenbuurt. ‘Beweging 
zorgt voor ontspanning en dat ik even niet in het 
hoofd zit. Dat ik even niet pieker. En dat ik even uit 
huis ben, onder de mensen.’ Mandy haalt veel plezier 
uit deze activiteiten. Zij geeft hierbij wel aan dat ze 
graag nog meer dingen zou willen doen, maar dat ze 
het soms lastig vindt om de juiste wegen en geschikt 
aanbod, passend bij haar leeftijd, te vinden.

Een goede reden om deze Zomer in Zuid krant 
eens open te slaan, want hierin vind je een grote 
verzameling van allerlei mooie activiteiten die deze 
zomer plaatsvinden. Wij wensen alle buurtbewoners 
van Zuid een mooie zomer toe, vol mooie 
ontmoetingen en leuke activiteiten.

(vervolg voorpagina)



BUURT ZOMER FEEST!

Na 2 jaar corona kunnen we eindelijk weer een buurt zomer feest 
organiseren .Dit gaan wij doen met de buurt voor de buurt op 
donderdag 28 juli van 18:00 – 21:00 uur bij Rijn58. Uiteraard doen 
we dit met een hapje en drankje en gezellige muziek. Iedereen is van 
harte welkom. Aanmelden kan bij Rijn58 op nummer 020-4620365

OPEN MUZIEKAVOND 12 JULI 19:00-21:00

Dynamo organiseert een open muziekavond, waarbij Amsterdammers 
hun muzikale talenten kunnen laten zien aan andere buurtbewoners. 
Kom je ook naar de muziekavond of wil je graag muziek maken? 
Laat het dan weten via: mnijenhuis@dynamo-amsterdam.nl of 
0682011236

Veluwe 20, Veluwelaan 20. 

FEEST IN HET MENNO

16 juli van 16:00-20:00 Feest met roze bingo 

27 augustus van 16:00-20:00 Feest met live muziek

Contact of aanmelden: 020-4628484. 
Menno Simons, Noord-Hollandstraat 17

MIDZOMERMOKUM IN ZUID

Ook deze zomer heeft de Talententent van Dynamo in het kader 
van MidzomerMokum weer een uitdagend en tof programma 
met culturele, sportieve en educatieve activiteiten voor kinderen 
in de basisschoolleeftijd. Zoals BMX fietsen, zwemmen in het 
de Mirandabad, tennissen, kookactiviteiten, muziek en nog veel 
meer! Deze activiteiten vinden plaats in de openbare ruimte, op 
scholen en bij aanbieders bij u in de buurt. Houd onze website 
goed in de gaten! Vanaf 1 juli kunt u uw kind aanmelden via 
www.talententent.nl. Voor meer informatie kunt u een mail sturen 
naar talentententzuid@dynamo-amsterdam.nl. 

KLEDING- EN SPEELGOEDMARKT 7 JULI 15:00-18:00

Donderdag 7 juli is er een kleding- en speelgoedmarkt in de 
Rivierenbuurt bij Veluwe 20. Op deze kledingmarkt kun je voor een 
symbolisch bedrag (0,50 cent/ 1 euro) kleding of speelgoed kopen 
of ruilen tegen eigen meegebrachte kleding of speelgoed. Iedereen 
is welkom om onze kledingmarkt te bezoeken. Onder het genot van 
een muziekje kun je rustig rondkijken. Aanmelden is niet nodig. De 
opbrengst van de markt gaat naar een goed doel.

Heb je zelf nog veel kleding die je wil doneren voor onze kledingmarkt? 
Neem dan contact op via 020-4620365

O N D E R S T E U N I N G

CYBERSOEK IN ZUID

Cybersoek geeft gratis computerles en Nederlandse les in Zuid. 
Je bent welkom!

Elke maandag van 9:30 tot 11:30 uur - Open Inloop Taal
Wil je Nederlands leren of je niveau verbeteren? Cybersoek biedt 
gratis taallessen voor iedereen van beginners (A0) tot gevorderden 
(B1 naar B2). Aanmelden is niet nodig, je mag gewoon binnenlopen.

Elke donderdag van 13:30 tot 15:30 uur - Open Inloop Computer
Voor al je vragen over je computer, telefoon of tablet. Hoe stuur je een 
mail met bijlage? Hoe werken social media zoals Facebook, Twitter 
en Instagram? Welke laptop of tablet kun je het beste aanschaffen? 
Hoe maak je een CV? Hoe werkt WhatsApp? Aanmelden is niet nodig, 
je mag gewoon binnenlopen.

Elke vrijdag van 13:30 tot 15:30 uur - Basiscursus Computer
Je leert de computer aanzetten, klikken met de muis, 
toetsenbordfuncties, tekstverwerken, mappenbeheer, een sterk 
wachtwoord maken, iets opzoeken online, een mail sturen met 
bijlage en meer. De cursus is gratis, duurt 10 weken en bestaat uit 
lessen van 2 uur (inclusief pauze met koffie en thee). De cursus start 
op vrijdag 26 augustus van 13.30 tot 15.30 uur. Je kunt je opgeven 
door te bellen of een bericht (sms of WhatsApp) te sturen naar Kim 
Erkens (06 83 56 4888).

Cybersoek heeft een zomerstop van 25 juli t/m 21 aug.

Cybersoek in Zuid 
Cc Amstel, Cullinanplein 1 
020 693 45 82, info@cybersoek.nl

REPAIR CAFÉ HUIS VAN DE WIJK RIVIERENBUURT

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien 
om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt 
gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke 
reparaties uit te voeren op elektrische apparaten, speelgoed etc. 
Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en 
-vaardigheden op allerlei terreinen.

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café 
gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel 
wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie 
of thee of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.

Wanneer: elke dinsdagochtend (inloop). 
Tijd: van 11.15 tot 13.00 uur, inloop tot 12.30 uur. 
Waar: Huis van de Wijk Rivierenbuurt, 
Rijnstraat 115, 1079 HA Amsterdam.

EEN GEZELLIGHEIDSBEZOEK?

Woont u in de Rivierenbuurt en vindt u het fijn om af en toe voor de 
gezelligheid door een van onze vrijwilligers bezocht of gebeld te 
worden? Of zou u het leuk vinden zelf gezelligheidsbezoekjes af te 
leggen?

Belt of mailt u dan Flora van het Felicitatieproject Rivierenbuurt. 
Telefoonnummer 020-644 24 28, e-mail felicitatieproject@xs4all.nl 
www.felicitatieproject.nl

SAMEN STA JE STERKER!

Buurtcirkel De Pijp/Rivierenbuurt
Met buurtcirkel leer je je buurt en mensen beter kennen. Je 
onderneemt samen leuke dingen. Je ontdekt waar je goed in bent.

Wat is Buurtcirkel?

• Een groep van ongeveer 10 buurtbewoners 
komt regelmatig bij elkaar

• Als deelnemer geef je zelf invulling aan de Buurtcirkel
• Een vrijwilliger uit jouw wijk is actief betrokken
• Een Buurtcirkelcoach ondersteunt de groep in z’n geheel

Meedoen aan de Buurtcirkel betekent, dat je in een groep iets voor 
elkaar kan betekenen. Dit is voor ieder anders:

• Je ontmoet nieuwe buurtgenoten en
• kunt samen leuke dingen doen
• Je kunt bij elkaar terecht voor vragen en problemen
• Je kan ontdekken waar je goed in bent
• Het kan je helpen om zelfstandiger te worden of te blijven

Doe je mee?
Meer weten over de Buurtcirkel De Pijp/Rivierenbuurt, bel of mail 
met Susie Manshande. Dan spreken we af om kennis te maken! 
Email: susie.manshande@hvoquerido.nl - Telefoon: 06-20897486

DE ALGEMENE HULPDIENST BUITENVELDERT 
VIERT DE ZOMER: OP DE DUOFIETS

Als het warmer dan 16 graden wordt, gaan we Duo-fietsen. Vindt u 
het gezellig om samen met een vrijwilliger er op uit te gaan, zonder 
dat u zelf hoeft te fietsen (kan wel), geeft u zich dan op bij de 
Algemene Hulpdienst Buitenveldert.

Met De Telefooncirkel Of -Ster
Vindt u het een geruststellend idee om iedere dag op een vast 
moment even telefonisch contact te hebben? Voor informatie en 
aanmelden belt u de Algemene Hulpdienst Buitenveldert. Voor deze 
Telefooncirkel/-ster wordt een halfjaarlijkse vergoeding gevraagd.

Maar er is meer. U kunt de Hulpdienst ook vragen voor ondersteuning 
bij:

• boodschappen, 
• wandelen met een vrijwilliger, 
• vervoer naar een (medische) afspraak, 
• ondersteuning bij het ordenen van de thuisadministratie, 
• een (tuin)klusje,
• vriendschappelijk bezoek. 

Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen van 9.30-12.30 
uur bellen met de meldpost: tel.nr. 020-644 40 44. Algemene 
Hulpdienst Buitenveldert - A.J. Ernststraat 112 – 1082LP Amsterdam.

Wil je zelf mensen blij maken? 
Meld je dan aan als vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst 
Buitenveldert. Je kunt zelf bepalen hoeveel tijd je beschikbaar wil 
zijn. De coördinatoren willen graag met je kennismaken. Bel voor 
informatie of het maken van een afspraak naar tel.nr. 020-6447113 of 
mail: coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl

REPAIR CAFÉ HUIS VAN DE WIJK BUITENVELDERT

Wanneer: 9 juli en 13 augustus. Tijd: 13.00 – 16.00 uur. 
Voor reparatie, goed advies of drankje aan de bar. Ook voor kleine 
naaiklusjes. 
Entree: gratis 
repaircafebuitenveldert@gmail.com of Huis van de Wijk 
Buitenveldert 020 – 6449936 
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112

CREATIEVE MANTELZORGERS: VOOR ELKAAR EN MET ELKAAR

Naast je eigen leven zorgen voor een ander kan veel zijn. Veel 
mantelzorgers ervaren daardoor stress of overbelasting. Daarom 
komen eens per twee weken de Creatieve Mantelzorgers bij elkaar. 
Een groep buurtbewoners die zelf als mantelzorger ontdekten dat ze 
veel steun aan elkaar hebben. Samen werken we aan creatieve 
projecten. Dat ontspant met een lach en een traan. En het is gezellig!

De groep komt samen op Lekstraat 13A, de locatie van het Buurtteam 
en PuurZuid in de Rivierenbuurt. We starten om 14:00 uur en zijn rond 
16:00 uur klaar. Wil je eens komen kijken? Dat kan! Neem contact op 
met Marilyn / 06 - 1944 0353.

HET ALZHEIMER TREFPUNT, UW 
GEHEUGENSTEUNPUNT IN DE BUURT

Krijgt uzelf of uw naaste te maken met geheugenproblemen dan 
zorgt dat vaak voor vragen. Omdat iemands gedrag kan veranderen, 
is het zoeken naar manieren om daar mee om te gaan.

Het Alzheimer Trefpunt is het Geheugensteunpunt in uw buurt 
en is gratis toegankelijk. Maandelijks behandelen we een thema, 
bijvoorbeeld hoe ergotherapie kan helpen bij geheugenproblemen 
of hoe om te gaan met veranderend gedrag. Daarnaast ontmoet u 
mensen in dezelfde situatie en kunt u terecht met uw vragen.

Ons Trefpunt is iedere eerste dinsdag van de maand (juli en 
augustus gesloten) de ontmoetingsplaats voor mensen die zelf, of 
als naaste, te maken krijgen met dementie of andere vormen van 
geheugenproblemen. U bent vanaf 18:30 uur van harte welkom, 
om 19:00 uur start ons programma. U treft ons op Lekstraat 13A, de 
locatie van het Buurtteam en PuurZuid in de Rivierenbuurt.

Wilt u meer weten over het Alzheimer Trefpunt? Neem 
dan contact op met Wouter Plaatsman via 06-1319 7993 of 
alzheimertrefpunt.amsterdamzuid@alzheimervrijwilligers.nl.



HET ODENSEHUIS

Het Odensehuis is een plek midden in de wijk voor mensen met 
beginnende dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden. De 
organisatie is een burgerinitiatief, geïnspireerd door een werkbezoek 
aan een ontmoetingscentrum in de Deense stad Odense. In het 
Odensehuis kun je terecht voor informatie, een praatje met een 
kopje koffie, de lunch of deelname aan verschillende activiteiten. Je 
bepaalt zelf wanneer je wil komen en waar je aan mee wil doen. Niets 
moet en veel kan. Om deel te nemen in het Odensehuis is geen 
diagnose of indicatie nodig. In het Odensehuis doet iedereen mee en 
staat de kwaliteit van leven centraal. 

Van maandag t/m vrijdag zijn er activiteiten zoals wandelen door 
de buurt, samen lezen, lezingen over geschiedenis en natuur, 
creatieve activiteiten, lotgenotengesprekken, bewegen op muziek, 
musea bezoeken en samen zingen in het Odensekoor. Naast deze 
ontspannen en gezellige activiteiten hebben we ook ruimte voor 
gesprekken over moeilijke situaties waarmee we elkaar houvast 
geven en helpen om verder te kunnen. In kleine gespreksgroepen 
kunnen gebeurtenissen die je diep raken gedeeld worden en kan 
samen besproken worden hoe de draad op te pakken.

Ook geven we deze zomer workshops met verschillende thema’s 
rondom het omgaan met dementie. U krijgt informatie en advies 
en er is voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen en uw 
vragen te stellen. U kunt ook gebruik maken van het spreekuur voor 
mantelzorgers. 

Als u interesse heeft kunt u altijd bij ons binnenlopen of u kunt een 
afspraak maken om te praten over hoe het Odensehuis van betekenis 
kan zijn bij uw situatie. Geïnteresseerd of nog vragen? Neem dan 
contact met ons op.

Telefoon 020- 3374244 (op werkdagen tussen 10 en 15:30 uur).  
E-mail: coordinator@odensehuis.nl 
Op onze website vindt u de complete agenda en veel informatie: 
www.odensehuis.nl 
Van harte welkom in het Odensehuis!

ONLINE VOORLICHTING FINANCIËLE 
MOGELIJKHEDEN VOOR MANTELZORGERS

Op Woensdag 20 juli kunnen mantelzorgers gratis meedoen met de 
online themabijeenkomst van Markant regelingen en vergoedingen 
waarvan u als mantelzorger gebruik zou kunnen maken.

Zorgt u langdurig voor een familielid, vriend(in) of andere naaste? 
Dan is de kans groot dat u extra kosten maakt voor de zorg die u 
geeft. Denk aan autokosten, parkeergeld, kosten voor het doen 
van de was. Wellicht bent u minder gaan werken. Als mantelzorger 
kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen of regelingen. 
Daarnaast leggen we ook uit wanneer een persoonsgebonden 
budget (pgb) interessant voor u kan zijn.

Onderwerpen themabijeenkomst:

• Wanneer ben je een mantelzorger? En wanneer vrijwilliger?
• Hoe wordt de zorg gefinancierd?
• Welke financiële mogelijkheden zijn er voor mantelzorgers?

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door stadsdeel Zuid. Bij 
grote belangstelling hebben mantelzorgers uit dit stadsdeel daarom 
voorrang bij inschrijving.

Wanneer: Woensdag 20 juli van 15.00 tot 16.30 uur. 
Kosten: Deelname is gratis

Wat heeft u nodig om mee te doen?
Deze voorlichting is online. U heeft hiervoor een computer, laptop 
of smartphone nodig. Na aanmelding ontvangt u een instructie voor 
het downloaden van Teams en een link voor deelname. Komt u er 
niet uit? Dan kunnen wij u er telefonisch bij helpen.

Aanmelden 
Vooraf aanmelden via telefoon 020 886 88 00 of via het 
aanmeldformulier op de website: www.markant.org/agenda/online-
bijeenkomst-financiele-mogelijkheden-voor-mantelzorgers-zuid/ 

JMW – VOOR IEDEREEN MET EEN JOODSE ACHTERGROND 

JMW biedt al 74 jaar sociale en maatschappelijke zorg aan Joods 
Nederland. Het werkveld is uitzonderlijk breed en omvat een groot 
aantal hulpverlenings- en sociaal-culturele activiteiten.

Vanaf het moment van oprichting in 1946 heeft met name de zorg 
voor Joodse vervolgingsslachtoffers een grote rol gespeeld in 
de hulpverlening van JMW. In de laatste jaren is het accent echter 
verbreed naar aandacht voor de naoorlogse generatie (2e en 3e 
generatie), identiteitsversterking en de ontwikkeling van groepen 
door het gehele land met als doel de mogelijkheden tot Joodse 
contacten te vergroten. 

JMW is er voor iedereen met vragen op het gebied van Joods welzijn. 
Neem een kijkje op onze website www.joodswelzijn.nl en op onze 
jongerenplatform www.freyda.nl.

Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam 
088-1652200, www.joodswelzijn.nl

O N T M O E T I N G

DE LUNCH KAMER

In de altijd mooie wijk de Pijp in Amsterdam is de mogelijkheid 
voor het nuttige van een lunch/ontbijt in de Buurthuis de Pijp. Er is 
gelegenheid voor een praatje, de krant lezen en elkaar te ontmoeten. 
Voor deze open inloop is opgeven niet nodig, maar verstandig is het 
wel. Wees welkom namens de gastvrouwen Tamara en Esther en de 
gastheren Cees en Andrew. Tot dan? 

Openingstijden: Elke dinsdag van 10.00-12.30 u  
Adresgegevens: Buurthuis de Pijp, 2e van der Helststraat 66, 
1072 PG Amsterdam 
Contactgegevens: Eric Bolhoven, 06-39842960, eric@teamed.nl

HUIS VAN DE WIJK BUITENVELDERT

Adres: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112

Sjoelen 
Wanneer: Di. 12 en 26 juli; 9 augustus ‘22 
Inloop: Vanaf 14.00 uur 
Tijd Bingo: 14.30 uur tot 16.30 uur 
Entreeprijs: € 1,50  
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112

Bingo 
Wanneer: Woe. 26 augustus ‘22 
Inloop: Vanaf 15.00 uur 
Tijd Bingo: 15.30 uur tot 17.30 uur 
Entreeprijs: € 5,-- incl. kopje koffie/thee met lekkernij

Inloop De Buurvrouw

Wanneer: op donderdag van 19 juli tot 15 augustus 2022 
Tijd: 11.00 - 15.30 uur 
Vanaf 16 augustus ook weer op dinsdag & woensdag 
Tijd: 11.00 – 12.30 en 13.15 – 14.45 uur 
Kosten: geen

Buurtrestaurant
Wanneer: woensdag 6 en 20 juli, 3, 17, 31 augustus 
Tijd: 17.30 – 19.30 uur. 
Inloop vanaf 16.30 uur en nazit in het café.  
Kosten: € 8,--. Info/reserveren bij Sonja (op dinsdag voorafgaand) 
020-6463464

Zangkoor
Tijd: 14.00 – 15.30 uur. 
Inloop: vanaf 13.30 uur 
Kosten: € 6,-- per maandag 
info: 06-26635236 
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112

ALLEMAAL VITAAL! ONTMOET JE BUREN IN ZUID!

Stichting Prisma stimuleert de maatschappelijke deelname van 
Amsterdammers met een licht verstandelijke beperking, we doen 
dat samen met coaches en vrijwilligers. Daarmee creëren we 
ontmoetingen en zorgen we samen voor ontspannen momenten.

Ben je een verbinder en maak je makkelijk een praatje? Word 
dan begeleider bij onze altijd gezellige Stamtafel in Amsterdam 
Zuid! De Stamtafel is een laagdrempelige ontmoetingsgroep 

voor buurtbewoners met een licht verstandelijke beperking. Je 
gaat één keer per maand samen met de groep bewoners en de 
participatiecoach eten in een buurtrestaurant. Je luistert naar hun 
initiatieven en wensen, en helpt waar nodig en mogelijk om een 
volgende stap te zetten naar de realisatie hiervan. Je werkt samen 
met de participatiecoach van Prisma.

• Deelnemers welkom heten, op hun gemak stellen
• Gesprekken aan tafel ondersteunen, 

deelnemers aan elkaar koppelen
• Je signaleert wat deelnemers willen doen en coacht 

ze om hier de eerste stappen in te maken
• Als het lukt ga je 1 keer per maand met een groepje 

deelnemers iets doen buiten de stamtafel om (bijvoorbeeld 
naar een activiteit in een buurthuis, samen eten, sporten..)

Ga je liever 1 op 1 aan de slag, dat kan ook. Voor bewoners van 
Zuid met een lichte verstandelijke beperking zoeken we maatjes. 
Door een beetje aandacht te geven, te luisteren, een wandelingetje 
te maken kan je al zoveel voor iemand betekenen en draag je bij 
aan een socialere samenleving. En als je nog wat goede coachende 
vaardigheden in huis hebt, komt dat helemaal perfect uit, want dan 
kunnen jullie samen aan een persoonlijk doel van je maatje werken! 
Tijdstip en tijdsduur kun je in overleg afstemmen.

En jij? Wat heb jij eraan? Naast een training, intervisie en 
ondersteuning vanuit de organisatie, maak je kennis met 
buurtbewoners (en de buurt), leer je op een andere manier naar de 
wereld kijken. Je geeft je zelf een betekenisvolle tijd en dit gaat vaak 
gepaard met gezelligheid. Zo wordt iedereen een beetje vitaler. 

Heb je interesse of wil je meer informatie stuur een 
mailtje naar Magali Meijers Vrijwilligerscoördinator 
vrijwilligers@stichtingprisma.nl  
www.stichtingprisma.nl 

CREATIEF IN BEWEGING MET ANDREW

Voor de beginnende en gevorderde creatieveling is vrijdag in 
Buurthuis de Pijp de gelegenheid de kwast en kleurpotlood ter hand 
te nemen of kan men kiezen voor knippen en plakken dat mag ook. 
Onze creatieveling Andrew laat mensen daarin vrij. Alle materiaal 
is aanwezig, maar zelf meegebrachte spullen mag ook. Voor meer 
informatie neem dan even contact op. 

Openingstijden: Elke vrijdag van 13.30-15.00 u  
Contactgegevens: Eric Bolhoven, 06-39842960, eric@teamed.nl 
Adresgegevens: Buurthuis de Pijp, 
2e van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam

ACTIEF ZIJN MET ELKAAR IN DE RIVIERENBUURT

Vind je het leuk om samen te wandelen, te jeu-de-boulen of poëzie te 
lezen? Of zou je graag meer mensen in je buurt leren kennen? Meld 
je dan aan om lid te worden van Stadsdorp Rivierenbuurt. Het 
Stadsdorp biedt allerlei mogelijkheden om samen dingen te doen en 
te beleven. Alles wordt door de leden zelf georganiseerd. De kosten 
zijn minimaal. 

Stadsdorp Rivierenbuurt is negen jaar geleden opgericht om actieve 
buurtbewoners te verbinden. Inmiddels hebben we zo’n 240 leden. 

foto: Noa Duizend Photography



CORDAAN BIEDT ONDERSTEUNING EN ACTIVITEITEN 
IN AMSTERDAM ZUID, OOK IN DE ZOMER!

Woont u als senior zelfstandig en wilt u graag actief blijven? Of kunt 
u wat hulp gebruiken om zelfstandig te blijven wonen? Cordaan 
helpt u hierbij. In sfeervol ingerichte ontmoetingsruimten kunt u 
op verschillende dagbestedingslocaties terecht voor activiteiten 
zoals bewegen, (voor)lezen, colleges volgen, stoelballet, zityoga, 
hersengymnastiek etc. U ontmoet hier buurtbewoners en behoudt 
zo uw weekstructuur op een fijne manier. Daarnaast biedt Cordaan 
ondersteuning, informatie en advies over zorg en zelfstandig thuis 
wonen. De thuiscoach denkt met u mee.

Cordaan is bekend met de sociale kaart in de buurt door 
samenwerking met de buurtorganisaties zoals Combiwel, het 
Odensehuis maar ook met informele partijen. Hierdoor kijken we 
met een brede blik. Kom eens langs voor vrijblijvend advies of doe 
mee met een activiteit op de dagbesteding. U bent van harte welkom.

We hebben in Amsterdam-Zuid vier verschillende 
dagbestedingslocaties:

Olympisch Kwartier
Amstelveenseweg 308, 1076 CS Amsterdam 
Telefoonnummer 06-1153 2461

De Buitenhof
Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam 
Telefoonnummer 06-5542 8937.

Beth Shalom (huis met Joodse identiteit)
Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam 
Telefoonnummer 06-3900 5914.

De Buren d’Oude Raai
Ferdinand Bolstraat 321, 1072 MA Amsterdam 
Telefoonnummer 06-228 469 72

INLOOP IN AMSTERDAM ZUID 

Vind je het moeilijk een activiteit te bezoeken? Je komt zelf er niet aan 
toe iets te ondernemen? Je hebt een steuntje in de rug nodig? Heb je 
zin om wat meer onder de mensen te komen? Bezoek een van onze 
laagdrempelige inlopen. De inloop heeft een vrijblijvend karakter. 

De deur staat open voor een kopje koffie. Je kan andere mensen 
ontmoeten of misschien een spelletje doen? Heb je thuis wat liggen 
wat je niet lukt op te pakken, bv iets creatiefs? Je bent van harte 
welkom om de inloop te bezoeken. Bel ons of kom gewoon gezellig 
binnenlopen. Er is een professionele kracht die er is om met je mee 
te denken 

Voor informatie en aanmelding:  
David Pijlman, d.pijlman@actenz.nl, 06-13156996  
Willy Koperberg, w.koperberg@actenz.nl, 06-22216032 

Waar:  
HvdW Buitenveldert (inloop) A.J. Ernststraat 112, 
maandagmorgen 9:30 - 12:00 uur 

HvdW De Pijp (inloop) Tweede v/d Helststraat 66  
dinsdagochtend van 9:30 tot 12:00  
donderdagochtend van 9:30 tot 12:00     
donderdagmiddag van 12.30 - 15.00 uur 

HvdW Lydia (inloop) Rolf Hartley 2a 
dinsdagmiddag van 13:00 tot 16:00 

HvdW Rivierenbuurt (inloop) Rijnstraat 115 
woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur 

Menno simonshuis (inloop) Noordhollandstraat 17a 
woensdag 9.30-13.00 uur 
vrijdag 9.30-12.00 uur 

HvdW Olympus (inloop) Olympiaweg 29 
vrijdag 12.30 - 15.00 uur

BUREN. DICHTERBIJ DAN JE DENKT! 

Stap eens in andermans schoenen. Met een klusje via Burennetwerk 
ligt een verrassende ontmoeting om de hoek. 

Genoeg Amsterdammers willen een ander helpen en hebben 
behoefte aan blikverbreding, maar zien door hun drukke leven daar 
geen vorm voor. Zeker na corona lijkt het nieuwe normaal weer op 
dat oude drukke leven. Waar het in pandemietijd leek alsof iedereen 
zeeën van tijd had, stroomt met het openen van de wereld ook de 
agenda weer vol. Er moet vanalles ingehaald worden. Het is ook 
fijn om weer veel te ondernemen en vrienden te ontmoeten, maar 
toch leven we in deze mooie stad vaak langs elkaar heen. Buren 
zien elkaar soms weken niet terwijl er maar één muurtje tussen zit. 
Sommige vriendschappen zijn in coronatijd verwaterd en inmiddels 
verre vrienden geworden. Kom via Burennetwerk in contact met je 
buren door af en toe wat voor iemand te doen, aan iemand te vragen 
of voor een interessante ontmoeting. 

Buren zijn er altijd. Dichterbij dan je denkt. Iedereen verdient een 
goede buur! Schakel een goede buur in of help zelf een buurtgenoot.

Burennetwerk zet de bereidheid van Amsterdammers om te helpen 
om in actie! Wij faciliteren de los-vaste burenhulp in alle buurten van 
Amsterdam. Het gaat om makkelijke en leuke burenvragen waar je 
geen specialistische kennis voor nodig hebt. Schakel een buur in 
voor de gezelligheid, maar ook voor praktische hulp. Eenmalig of 
terugkerend. Zo helpen buren elkaar met vervoer en begeleiding 
naar afspraken of leuke uitjes, boodschappen halen voor iemand, 
het zomerklaar maken van iemands tuin of een zonnige wandeling. 

Meld u aan via www.burennetwerk.nl of bel 
naar 020 623 9771 (ma-do 10u – 14u)

Het Stadsdorp vormt als het ware een platform om ontmoetingen 
tussen buurtgenoten mogelijk te maken. Tijdens activiteiten en 
bijeenkomsten leer je elkaar op ontspannen manier kennen. Zo is er 
een maandelijkse inloopbijeenkomst, waar buurtgenoten een praatje 
met elkaar maken, nieuwtjes en tips uitwisselen, plannen smeden 
om wat te gaan ondernemen, of naar een korte lezing te luisteren. 
Een paar maal per jaar organiseren we een themabijeenkomst over 
een actueel of interessant onderwerp. Denk aan duurzaamheid, 
aan de organisatie van de zorg in de wijk, aan architectuur in 
de Rivierenbuurt, en diverse andere onderwerpen. Behalve aan 
wandelgroepjes, jeu-de-boule-groepjes, de poëzie-leesgroep en een 
‘gewone’ leesgroep, kun je bijvoorbeeld ook meezingen in een koor, 
of deelnemen aan een schrijfgroep. Of je kunt samen naar film of 
concert, of deelnemen aan allerlei spontane, eenmalige activiteiten. 
Heb je heel andere ideeën voor dingen om samen te doen? Elk 
initiatief is welkom; er zijn altijd andere buurtbewoners die mee 
kunnen denken. 

De Rivierenbuurt is groot, en daarom hebben we het gebied 
opgedeeld in 7 zogenoemde Binnenbuurten. Kleinere groepen 
waarin de deelnemers naast de algemene activiteiten ook nog 
extra dingen samen doen. Dat kan samen eten zijn, samen naar 
een tentoonstelling gaan, of waar men maar zin in heeft. Zo leren 
mensen die in elkaars nabijheid wonen elkaar nog wat beter kennen. 
Zij kunnen elkaar bij kleine klusjes of lastige situaties een helpende 
hand bieden en hier en daar ontstaan duurzame vriendschappen. 

Woon je in de Rivierenbuurt en wil je ook lid worden van het 
Stadsdorp? Ga dan naar onze website www.stadsdorprivierenbuurt.nl 
en meld je aan. Daar vind je ook meer informatie over het Stadsdorp.

Je kunt ook een e-mail sturen naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl 
of een van de trekkers van het Stadsdorp bellen op 06 – 57635613. 
Iedereen is welkom, en speciaal 50-plussers.

 WILLEM DE ZWIJGERKERK

Eettafel 
Elke 2 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 rijstschotels. 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 13 
en 27 juli, 10 en 24 augustus, en 7 en 21 september.

We beginnen om 17.45 uur en eindigen rond 19:30 uur. De maaltijd 
bestaat uit een 3-gangen menu en kost 6 euro, inclusief een glaasje 
wijn of sap.

Aanmelding: tot de dinsdag voorafgaand aan de eettafel via het 
telefoonnummer: 06-13790614

Koffie en Thee Inloop 
Elke woensdag is de Willem de Zwijgerkerk kerk open van 10 tot 12 
uur. U bent van harte welkom. U kunt even naar binnen lopen om 
een kijkje te nemen en eventueel een kaars aan te steken. Maar u 
kunt ook langer de tijd nemen om in alle rust in de kerkzaal te zitten. 
In de voortuin van de kerk is er koffie en thee en kunt u andere 
buurtbewoners ontmoeten. 

Elke woensdag is er ook van 12.30 tot 13.00 uur een middaggebed. 
Een moment van stilte, meditatie, Bijbellezing en gebed. 

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met:  
Linda van de Kamp (tel. 06 832 508 90 - l.vandekamp@diaconie.org)  
of Nelly Versteeg (tel. 06 40134035 - nellyversteeg@telfort.nl)

Luistergroepen
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 Luistergroep doen we voor de afwisseling soms 
ook even iets anders dan praten: muziek luisteren, een gedicht 
voorlezen of lichaamsbeweging. Iedereen is welkom. Ook als je niets 
wilt vertellen en alleen wilt luisteren.

Data
woensdag 20 juli, 14 tot 16 uur 
woensdag 17 augustus, 14 tot 16 uur 
woensdag 21 september, 14 tot 16 uur

Wil je komen? Vragen? Bel, app of mail  
Linda van de Kamp - 06 832 508 90 - l.vandekamp@diaconie.org  
www.luistergroepen.org

Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14

DE ZOMER TEGEMOET MET HET HUIS 
VAN DE WIJK RIVIERENBUURT

Inmiddels zijn de meeste activiteiten in het Huis van de Wijk 
Rivierenbuurt weer opgestart en staan er nieuwe initiatieven op 
stapel. Ook gedurende de maanden juli en augustus kunt u bij ons 
terecht. Hieronder een paar activiteiten/initiatieven die u misschien 
aanspreken, aan wilt deelnemen of wilt bijwonen. Doe er in ieder 
geval uw voordeel mee!

Koffiecornerinloop in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt
Deze is van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur open. 
Op vrijdag is er de vrijdagmiddaginloop van 15.00 tot 17.00 uur. Het 
eerste kopje koffie is trouwens nog steeds gratis.

Rommel- en Boekenmarkt
Meer informatie over de Boekenmarkt? Loop op de betreffende 
zaterdag even naar binnen en vraag het de vrijwilligers.

Wanneer Rommelmarkt: zaterdag 23 juli a.s. van 10.30 tot 15.00 uur. 
Wanneer Boekenmarkt: zaterdag 30 juli a.s. van 13.30 tot 17.00 uur. 
Waar: Huis van de Wijk Rivierenbuurt, 
Rijnstraat 115, 1079 HA Amsterdam

Onze Zomergeste aan u: Vive la chanson!
Vive la chanson! is een wervelend Frans chansonprogramma waarin 
alle facetten van het leven en de liefde aan bod komen. Zangeres en 
finaliste van het Concours de la Chanson 2022 José van Waveren en 
pianist Sjoerd Brouwer brengen een programma vol melancholie, 
hoop en humor. De trouwe liefde en de overspelige liefde worden 
bezongen, maar ook de verloren gegane jeugd. De mooiste – zowel 
minder bekende als bekende – pareltjes van Brel, Aznavour, Barbara, 
Piaf en Michel Fugain worden gezongen evenals enkele eigen 
nummers. Af en toe is er ook een uitstapje naar een Nederlands of 
een in het Nederlands vertaald chanson. 

José van Waveren is een intense vertolkster van het Franse chanson 
en Sjoerd Brouwer volgt haar op fijnzinnige wijze. Laat u meeslepen 
door de heerlijke melancholie van het Franse chanson! Voor meer 
informatie: www.josevanwaveren.nl

Wanneer: zondag 17 juli a.s. 
Tijd: van 15.00 tot 17.00 uur (inloop 14.30 uur). 
Waar: Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115, 1079 HA 
Amsterdam. 
Toegang: GRATIS plus één consumptie. 
Inschrijven: via de inschrijfmap in het Huis van de Wijk 
Rivierenbuurt. Maximaal 45 personen.



Een greep uit de activiteiten – zomer en najaar 2022
Prettig en gezond oud worden in Amsterdam Zuid

Specials - De Pijp

Zomerkledingruilfeest (gratis)
Toe aan een nieuwe zomergarderobe? Kom op zondag 10 juli kleding 
ruilen! Zie het artikel in deze krant.

 Zon 10 juli    14.00 - 17.00 uur    Huize Lydia, Roelof Hartplein 2a

Op vakantie in Mokum! (gratis)
Wat gaat u doen deze zomer? Wist u dat er veel (gratis) leuke activi-
teiten in Amsterdam zijn deze zomer? Tijdens deze bijeenkomst hoort 
u hier alles over. En maakt u vervolgens uw eigen ‘reisprogramma’!

 Woe 13 juli    14.00 - 15.00 uur    Huize Lydia, Roelof Hartplein 2a

Soep en spelletjes ( € 2,–)
Samen met Annelies spelletjes spelen en soep eten in Buurthuis Lydia. 
Meld je aan via 06 3900 5901

 Woe 13 + 27 juli    15.00 - 17.30 uur    Huize Lydia, Roelof Hartplein 2a

Dans de hele zomer door (gratis)
Bewegen op muziek is dè manier om je hersenen optimaal te gebrui-
ken voor een prettig en gezond leven. Meld je aan via de app of via 
de mail: 06 44 54 1400, sonnyzichem@hotmail.com

 Juli + aug op maandag    15.00 - 16.30 uur    Huize Lydia, Roelof Hartplein 2a

Theater: Dying is absolutely safe (gratis)
Een bewustzijnsverruimend verhaal over wat ons allemaal boven het 
hoofd hangt.

 Zon 17 juli    16.00 uur    Huize Lydia, Roelof Hartplein 2a

Theater: Prettig treffen (gratis)
Een interactief theaterstuk over dilemma’s bij het ouder worden, als je 
afhankelijk wordt van de zorg van anderen. 

 Woe 14 sep    14.30 - 17.00 uur    Huize Lydia, Roelof Hartplein 2a

Gymnastiekles + lunch (gratis)
Gymnastiek op de stoel of staand, alles mag, afhankelijk van uw condi-
tie! 11.00 uur - Koffie/thee, 12.00 uur - Gymnastiek, 12.40 uur - Lunch

 Dinsdag (behalve 12 juli)    11.00 - 13.30 uur    Willibrorduscomplex, Servaes 

Noutstraat 1 (ingang bij huisnummer 3 t/m 99), gemeenschapsruimte

Specials - Oud Zuid / Hoofddorppleinbuurt

Hollandse namiddag (gratis)
In buurtkamer HoofdKwartier. Met Jerry Rijstenbil. Maak het mee!

 3 jul, 4 sep, 2 okt, 6 nov    16.00 - 20.00 uur    Hoofddorpweg 25

Specials - Buitenveldert

Beweegt u mee tour: Kracht- en vitaliteitstraining (gratis)
Tijdens deze 55+ les doen we oefeningen voor balans, kracht, conditie 
en oefeningen die de botten versterken. Plezier staat voorop. 

 Din 26 juli + 2 aug    10.30 - 11.30 uur    Uilenstede 100, buiten op het grasveld 

bij Sportcentrum VU Uilenstede

Sing-a-long onder pianobegeleiding van Vincent (gratis)
Voor alle buurtbewoners. Vrije inloop

 Din 29 juli    14.00 - 16.00 uur   

 Servicepunt Menno Simons, Noordhollandstraat 17B 

Beweegt u mee tour: Nordic Walking 55+ (gratis)
Dit is wandelen met nordic-walking stokken en er wordt gewandeld 
in het Amsterdamse bos. De stokken zijn tijdens de ‘Beweegt u mee 
tour’ te leen. U hoeft dus niets aan te schaffen.

 Maa 22 + 29 aug     10.30 - 11.30 uur    Wagener stadion, Amsterdamse Bos

Beweegt u mee tour: Chi Kung 55+ (gratis)
Doe mee met deze Chinese oefenmethode om energie, vitaliteit, 
bewustzijn te ontwikkelen.

 Din 13 + 20 sept    11.15 - 12.00 uur   

 Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112-140

Specials - Rivierenbuurt

Leesclub (gratis)
Voor alle buurtbewoners die graag lezen. We delen onze ervaringen 
over een boek of tekst die we hebben gelezen.

 Elke laatste donderdag van de maand    15.00 - 16.30 uur    Vechtstraat 77a

Lange afstanden wandelen (gratis)
Wandel samen 14 tot 20 km. Contactpersoon Carolien van den 
Handel: ccvdhandel@hetnet.nl

 Elke 2e donderdag van de maand    14.00 - 15.00 uur    Diverse routes

Wekelijks - De Pijp

Samen lunchen (gratis)
Buurtbuik serveert wekelijks op zaterdagmiddag een gratis lunch. 
Eet u mee? Geef u op via het formulier op www.buurtbuik.nl. 

 Zaterdag     13.00 - 14.00 uur     Huize Lydia, Roelof Hartplein 2a

Buurten bij d’Oude Raai (gratis)
Wist u dat d’Oude Raai ook open is voor de buurt? Loop binnen op 
dinsdag, woensdag en donderdag. Koffie en broodjes staan klaar!

 Dinsdag     10.00 - 15.00 uur     Ferdinand Bolstraat 321

Buurtmaaltijd (€ 6,–)
Iedere woensdagavond om 17:30 uur door de Cooking Sisters. Mee-
eten? Geef je op vóór maandagavond! Bel/app 06 4580 9924 of mail 
naar irenekrak900@gmail.com. Let op: niet in augustus!

 Woensdag     17.30 uur     Huize Lydia, Roelof Hartplein 2a

Wekelijks - Rivierenbuurt

Samen soep eten (gratis)
Kom gezellig langs en eet een soepje bij ons, of neem er eentje mee! 
Wij serveren vegetarisch. Aanmelden verplicht! Tel 020 46 20 365 of 
06 33 43 37 17, mail baalders@dynamo-amsterdam.nl. 

 Maandag en vrijdag     12.00 - 13.30 uur     Rijnstraat 58

Jeu de Boules (gratis)
Bij droog weer elke maandagmiddag op het Merwedeplein.

 Maandag     15.30 uur     Merwedeplein

Koffie-inloop (gratis)
Onder het genot van een lekker bakje koffie of thee kunt u een praatje 
maken met buurtbewoners. De eerste koffie of thee is gratis.

 Maandag t/m vrijdag     10.00 - 12.00 uur     Rijnstraat 58

Schaken (gratis)
Interesse in schaken? Kom dan langs voor een potje schaken. Aanmel-
den via 020 46 20 365 of vlansheuvel@dynamo-amsterdam.nl

 Dinsdag     13.00 - 15.00 uur     Veluwelaan 20

Multiculturele mannengroep (gratis)
Samenkomst van mannen uit Zuid voor ontspanning en ontmoeting. 
Hamid en Mimoen. Tel. 06 14 67 68 87 of 020 46 20 365

 Dinsdag     17.30 - 21.00 uur    Rijnstraat 58

Beweeggroep (gratis)
Samen buiten wandelen, joggen of oefeningen doen.

 Dinsdag     15.50 - 17.15 uur     Lekstraat 13a

CreaLab (€ 1,–)
Ga samen met andere buurtbewoners aan de slag tijdens deze  
creatieve inloop. Contact via Ssylvester@dynamo-amsterdam.nl of  
020 46 20 365

 Woensdag      11.00 - 13.00 uur     Vechtstraat 77a

 Donderdag     12.00 - 15.00 uur     Vechtstraat 77a

Digitale hulp (gratis)
Hulp nodig bij uw smartphone, tablet of laptop? Kom dan langs!

 Woensdag     13.30 - 15.30 uur     Rijnstraat 58

Avond-inloop (gratis)
Rijn 58 is wekelijks op woensdag open voor avond-inloop tot  
21.00 uur. Een plek waar u uzelf kan en mag zijn!

 Woensdag     18.00 - 21.00 uur     Rijnstraat 58

Nederlandse les (gratis)
Conversatieles. Let op: ook op maandag! Aanmelden verplicht via  
saa@dynamo-amsterdam.nl of 06 306 568 70

 Maandag + woensdag     19.30 - 21.00 uur     Rijnstraat 58

Yoga (gratis)
Tijdens de yogales ligt de focus op het prettig trainen en ontspannen 
van het lichaam. Neem zelf een handdoek mee. Info en aanmelden: 
vlansheuvel@dynamo-amsterdam.nl of 020 46 20 365

 Donderdag     09.30 - 10.30 uur     Veluwelaan 20

Buurtlunch + spelletjes (€ 1,–) 
Buurtlunch met buurtgenoten. Gezellig een kopje koffie of thee is 
ook mogelijk. Niet zo van het kletsen? Speel dan lekker een spelletje. 
Aanmelden via 020 46 20 365 of vlansheuvel@dynamo-amsterdam.nl 

 Donderdag     12.00 - 14.00 uur     Veluwelaan 20

Filmmiddag (gratis)
Kijk samen met buurtbewoners een leuke film, serie of TV programma. 

 Donderdag     14.30 - 16.30 uur     Veluwelaan 20

Creatieve middag (gratis)
U kunt vrij werken aan de hand van eigen ideeën of een voorbeeld. 
Bijvoorbeeld tekenen, kleuren (stift en potlood), schilderen (acryl op 
doek), breien en haken. Informatie: Brigitte Aalders 020 46 20 365

 Vrijdag     13.00 - 16.00 uur     Rijnstraat 58

Wekelijks - Oud Zuid en Hoofddorppleinbuurt

Dagbesteding Cordaan in het Olympisch Kwartier (gratis)
Kom eens langs of doe mee met een activiteit op de dagbesteding. 
Ontmoet buurtbewoners en behoudt zo uw weekstructuur op een 
fijne manier. Meer informatie tel. 06 1153 2461

 Dagelijks     10.00 - 16.00 uur     Amstelveenseweg 308

Koffie-inloop bij Buurtkamer Welkom (gratis)
Kom gezellig koffie of thee drinken en maak een praatje. 

 Maandag     10.00 - 12.00 uur     Stadionplein 65

Stap en Hap (gratis)
Maak een wandeling en schuif daarna aan voor een gezellige lunch.

 Maandag     10.30 - 13.00 uur     Olympiaweg 29

Scrabble (gratis)
Elke keer weer een uitdaging om het juiste woord te vinden!

 Maandag     19.00 - 22.00 uur     Olympiaweg 29

Computer-inloop (in de oneven weken) (gratis)
Handiger worden met je computer, iPad of telefoon? Kom langs!

 Dinsdag     13.00 - 15.00 uur     Olympiaweg 29

Hapjesmiddag (gratis)
In buurtkamer De Baarshaven

 Dinsdag     16.00 - 18.00 uur     Baarsstraat 31

Repair Café, elke 1e woensdag van de maand (gratis)
Is er iets kapot? Laat het repareren tijdens het Repair Café!

 Woensdag     19.00 - 21.00 uur     Olympiaweg 29

Bingo met Dinie (gratis)
Doe gezellig mee en sla je slag!

 Woensdag     14.00 - 16.00 uur     Baarsstraat 31

Buurtbakkie (gratis)
Op het Olympiaplein bij de bankjes bij de skatebaan. Met diaconaal 
opbouwwerker Linda van de Kamp.

 Donderdag     13.00 - 14.00 uur     Olympiaplein

Pannenkoeken van Anja (gratis)
Eet gezellig mee!

 Donderdag     Vanaf 12.00 uur     Hoofddorpweg 25

Schilderclub (gratis)
Beproef je (on)vermoede creatieve talent. Met Nicoline Barends

 Donderdag     Vanaf 14.30 uur     Hoofddorpweg 25

Regenboogborrel GreyPride (gratis)
Kom vooral een keertje langs!

 Vrijdag     15.00 - 17.00 uur     Olympiaweg 29

Wekelijks - Buitenveldert

Dagbesteding Cordaan in De Buitenhof (gratis)
Kom eens langs of doe mee met een activiteit op de dagbesteding. U 
ontmoet hier buurtbewoners en behoudt zo uw weekstructuur op een 
fijne manier. Meer informatie tel. 06 5542 8937

 Dagelijks     10.00 - 16.00 uur     Nieuw Herlaer 2

Dagbesteding Cordaan in Beth Shalom (gratis)
Beth Shalom is een huis met een Joodse identiteit. Kom eens langs 
of doe mee met een activiteit op de dagbesteding. U ontmoet hier 
buurtbewoners en behoudt zo uw weekstructuur op een fijne manier. 
Meer informatie tel. 06 3900 5914

 Dagelijks     10.00 - 16.00 uur     Kastelenstraat 80

Actenz buurtinloop (gratis)
Kom gezellig naar de inloop van Actenz in het restaurant van het 
Menno Simonshuis. Van 12.00 uur tot 12.30 uur is er ook de mogelijk-
heid om voor €1,50 aan te schuiven bij de lunch: belegde boterham-
men met melk of karnemelk.

 Woensdag     10.00 - 13.00 uur     Noordhollandstraat 17B

Klaverjassen (gratis)
Kom een potje klaverjassen met andere buurtbewoners, op de eerste, 
tweede en vierde woensdag van de maand.

 Woensdag     14.00 - 16.00 uur     Noordhollandstraat 17B

Stoelyoga (€ 2,50)
Stoelyoga is een milde vorm van yoga die wordt beoefend met een 
stoel. Sommige oefeningen voert u zittend uit. Bij staande oefeningen 
gebruikt u de stoel als ondersteuning.

 Donderdag     15.30 - 16.30 uur     Noordhollandstraat 17B



INLOOP MET EEN BAKKIE BILJART

In de gezellige Buurtkamer Baarshaven, niet ver gelegen van het 
Olympisch stadion is er gelegenheid voor een praatje, de krant 
lezen en elkaar te ontmoeten. Het is een open inloop voor een 
bakkie koffie/thee of voor een bakkie biljart (check voor biljarten op 
beschikbaarheid). Men wordt welkom geheten door gastvrouwen Ina 
en Esther en gastheer Cees die jullie verrassen met een versnapering 
en een praatje. 

Openingstijden: Elke donderdag van 13.30 – 16.00 u 
Adresgegevens: Buurtkamer Baarshaven, Baarsstraat 31, 
1075 RV Amsterdam 
Contactgegevens: Eric Bolhoven, 06-39842960, eric@teamed.nl

GEZELLIG SAMEN TAFELEN BIJ BUURZAAM 
KOKEN, OOK OP ZATERDAG

Bij Buurzaam Koken heten we je van harte welkom om samen met 
ons gezellig te eten! Sinds 2014 ontvangen we vier keer per week 
buurtbewoners uit Zuid voor een gezellige en sociale maaltijd op 
Lekstraat 13A, de locatie van het Buurtteam en PuurZuid in de 
Rivierenbuurt.

Op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag serveren we om 17:30 uur 
een driegangenmenu voor € 6,- (alleen per PIN te voldoen). Natuurlijk 
ben je ook iets eerder welkom voor een praatje of iets te drinken.

We voorkomen graag voedselverspilling en koken daarom niet veel 
te veel. Gewoon aanschuiven mag, maar op is op! Wil je zeker weten 
dat er een plaatsje voor je is, reserveer dan je plekje! Dat kan via 
020 - 369 43 47 of via www.buurzaamkoken.nl. Als je op de dag zelf 
voor 12:00 uur laat weten dat je mee wilt eten hebben we een plek 
voor je!

Rondom onze maaltijd organiseren we regelmatig iets leuks, gezonds 
of leerzaams. Zo kun je bijvoorbeeld op dinsdag voorafgaand aan de 
maaltijd meewandelen met onze beweeggroep. Die verzamelt om 
15:45 uur in ons restaurant en wandelt een ruim uur zodat je met 
gezonde trek aan tafel kan.

Wil je nog iets weten of Buurzaam Koken? Neem dan contact met ons 
op of bekijk onze website, www.buurzaamkoken.nl. Tot snel!

HUISKAMERS IN HET WILLBRORDUSCOMPLEX

Willibrorduscomplex, Servaes Noutstraat 1 (ingang bij huisnummer 3 
t/m 99), gemeenschapsruimte

U bent van harte welkom om aan te sluiten bij deze gezellige 
huiskamers. U kunt gewoon langskomen, reserveren is voor de 
meeste huiskamers niet nodig!

Dinsdags van 11 – 13:30 uur (de hele zomer door behalve op 
12 juli) Om 12:00 uur begint de gymnastiekles. Wees niet bang 
hoor, iedereen doet zoveel hij/zij kan. Op de stoel of staand, alles 
mag, afhankelijk van uw conditie! Daarna lunchen de deelnemers 
gezamenlijk. Meestal een broodmaaltijd, soms een soep, soms 
pannenkoeken. Altijd afgestemd op de wensen van de deelnemers.

11:00 - 12:00 uur: kletsen met een bakkie, knutselen, spelletjes of 
gewoon even gezellig samen zijn 

12:00 - 12:40 uur: gymnastiek met Mink (gratis)

12:40 - 13:30 uur: gezamenlijk lunchen (1,50 euro pp)

Woensdags van 14:00 – 17:00 uur: Gastvrouw Sonja ontvangt haar 
gasten vanaf 14:00 uur met een kopje thee of koffie en er wordt 
gezellig met elkaar gekletst. Om 15:00 uur komen de rummikup 
spellen op tafel en om 17:00 uur weten de deelnemers wie de 
winnaar van de dag is.

Donderdags van 16:30 - 19:00 uur (niet op 30/6 en niet op 7 juli) 
Samen van een kopje koffie genieten en daarna gezellig met elkaar 
aan tafel, bereid door gastvrouw Helga. Avondeten: 7,00 euro pp. 
Graag even reserveren via: 06 14591568

Vrijdags van 10:00 – 12:00 uur Koffie-uurtje met Sonja

HUIS VAN DE WIJK DE PIJP

Tweede van der Helststraat 66 1072PG Amsterdam

Huis van de Wijk de Pijp is open in de zomervakantie tussen 10.00 en 
17.00. U kunt dan een lekker kopje koffie drinken in ons café. 

Huiskamer De Pijp
Huiskamer De Pijp gaat tijdens de zomervakantie op de woensdag 
door. We lunchen met elkaar vanaf 13 uur en naast onze reguliere 
activiteiten gaan wij ook bij mooi weer op pad met elkaar

Tijd: 13:00 tot 16:00 uur 
Locatie: Huis van de Wijk De Pijp, 2e van der Helststraat 66 
Meer informatie en aanmelding: 
m.vanderwerf@combiwel.nl en/of 06 - 415 251 99

Huiskamers Oekraïners
Elke maandag en woensdag is er ruimte voor Oekraïners om elkaar 
te ontmoeten en om samen de Nederlandse cultuur en samenleving 
te ontdekken. Met behulp van onze buurtwerkers maken we 
verbinding met de buurt. Voor meer informatie: Hugo Verbunt 
h.verbunt@combiwel.nl, 06-21330263

HUIS VAN DE WIJK LYDIA

Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2a, Amsterdam

Soep en spelletjes 
Speelt u graag spelletjes? Elke twee weken van 15:00 – 17:30 uur op 
woensdag gaan we spelletjes spelen en soep eten bij Buurthuis Lydia, 
samen met Annelies. Komt u ook? Heeft u een vraag, of heeft u hulp 
nodig om er te komen? Meld u aan bij Olga: 06-39005901. Wanneer? 
Woensdag 13 en 27 juli. Koffie en thee is gratis, soep en brood 2 euro 
pp.

Zomerkledingruilfeest 
Toe aan een nieuwe zomergarderobe? Kom op zondag 10 juli tussen 
14 en 17 uur kleding ruilen! Samen kletsen, koffie drinken, gezellige 
muziek van DJ Moksi erbij én met andere, gratis kleren naar huis! 
Wees welkom. Neem op de dag zelf (eerder langsbrengen is niet 
mogelijk) maximaal 5 leuke zomerse kledingstukken, schoenen of 
accessoires mee, die schoon en direct draagbaar zijn, dus zonder 
vlekken, pluisjes, kattenharen of kapotte ritsen. Geen kinderkleding. 
Let wel op: de intake van kleding stopt om 16:30 uur! 

Buurtmaaltijd op woensdagavond
Iedere woensdagavond om 17:30 uur serveren de Cooking Sisters 
een lekkere avondmaaltijd voor 6 euro per persoon. Wilt u een hapje 
mee-eten? Geef je dan op vóór maandagavond! 06 4580 9924 of 
irenekrak900@gmail.com (in augustus nemen de Cooking Sisters 
vakantie). 

Samen lunchen op zaterdagen
Buurtbuik serveert wekelijks op zaterdagmiddag een gratis lunch 
tussen 13:00 en 14:00 uur, inloop vanaf 12:30 uur. Heeft uw behoefte 
aan gezelschap, zit u deze week even krap of wilt u graag uw buren 
ontmoeten? Kom de kookkunsten van de vrijwilligers van Buurtbuik 
proeven. Eet u mee? Op de website van BuurtBuik (www.buurtbuik.nl) 
vindt u een contactformulier om u op te geven. 

Dans de hele zomer door
Dansen doe je voor je plezier, voor de gezelligheid, voor een betere 
conditie en om lichaam en geest in balans te houden. Volgens 
professor Erik Scherder (de hersenwetenschapper) is bewegen 
op muziek dè manier om je hersenen optimaal te gebruiken voor 
een prettig en gezond leven. Natuurlijk is ons advies dan ook: kom 
meedoen met een van onze gratis dansactiviteiten! Bijvoorbeeld bij 
Sonny Zichem, de initiatiefnemer van Solo dansen in een groep. Kom 
genieten van dansen op een grote verscheidenheid van fijne muziek 

en fantastische danspasjes. Aanmelden: via de app 06 44 54 1400 of 
via de mail: sonnyzichem@hotmail.com. De hele zomer dansen we 
door in het Huis van de Wijk Lydia, op maandagen en donderdagen.

GELD EN GENOEG
zondagmiddag 21 augustus in Huis van de Wijk Lydia om 16.00

Op veler verzoek komt de geldvoorstelling van Dette Glashouwer 
terug. Met de vraag WAT IS GELD en KAN HET OOK ANDERS reisde 
ze de wereld over. Van Istanbul tot Stavanger, van universiteiten in 
Amerika tot de sloppenwijken in Kenia, nu in het Huis van de Wijk 
Lydia (gratis voorstelling).

“Gisteren zag ik jou in de schouwburg in Rotterdam. Wat je daar 
deed – losjes maar loepzuiver de geschiedenis en betekenis van geld 
vertellen en je publiek daarover aan het denken zetten – was briljant.” 
(Hans Nijenhuis NRC-AD)

DYING IS ABSOLUTELY SAFE
zondag 17 juli om 16.00 uur in het Huis van de Wijk Lydia

Toen een vriendin vroeg of ze uitvaartspreker wilde worden, was 
dat de aanzet voor Dette om zich niet alleen in het uitvaartwezen 
te verdiepen maar ook een voorstelling te maken over sterven. 
Want wat weten we er eigenlijk van en hoe deden ze het vroeger. 
Dette Glashouwer heeft haar onderwerp diepgaand bestudeerd. 
Daarnaast deed ze knekelveldmeditaties, heeft ze middeleeuwse 
dodendansen tot leven gewekt, kennis gemaakt met de Tibetaanse 
Bardo’s en andere hiernamaals en was ze zorg-vrijwilliger in Hospice 
Amsterdam Zuidoost, een plek waar intercultureel gestorven wordt. 
Dying is Absolutely Safe is een bewustzijnsverruimend verhaal over 
wat ons allemaal boven het hoofd hangt en wat Dette met open vizier 
in de ogen probeert te kijken. Na in honderden huiskamers door het 
hele land opgetreden te hebben is ze zondag 17 juli te zien in het 
Huis van de Wijk Lydia (gratis entree). Na afloop kun je luisteren naar 
Jedan Tutuhatunewa die toepasselijke liedjes van o.a. Johnny Cash 
ten gehore zal brengen.

4 sterren in De Volkskrant** ‘Wat een ontzettend luxe ontmoeting’, 
‘wat een interessant verhaal en ingenieus in elkaar geknutseld’, ‘ik 
ken niemand die op deze manier in zo’n onderwerp duikt’, ‘dat het 
allemaal in een koffer past….’ 

PRETTIG TREFFEN

Theaterstuk, woensdag 14 september om 14:30 uur

Kent u ze? Lastige situaties die u maar gewoon accepteert, simpelweg 
omdat u niet anders kan.

Theater Veder speelt “Prettig treffen”. Het gaat over dilemma’s bij 
ouderen vanaf 55+ en specifiek over situaties waarin je afhankelijk 
raakt van de hulp en zorg van anderen. Een interactief theaterstuk 
met muziek, een lach en een traan en gelegenheid om aan experts 
vragen te stellen.

14.00-14.30 inloop publiek, 14.30-17.00 voorstelling “Prettig treffen” 
(gratis)

DE ZOMER IN PLAN C MET LEUKE 
ACTIVITEITEN & RELAXEN IN DE TUIN!

Plan C is een leuke inspirerende plek in het hart van de Diamantbuurt, 
waar veel leuks gebeurt! Alle activiteiten worden gratis gegeven door 
buurtbewoners of vrijwilligers die hun talenten en kennis delen. 

Onze tuin ziet er prachtig uit met voorjaarsbloemen, frisgroene 
planten, (fruit)bomen en struiken. Kom langs om te kijken, te ervaren 
en te genieten. En natuurlijk om meer mensen te leren kennen!

Onze vaste activiteiten zijn:  
(attentie: sommige activiteiten hebben een zomerpauze!) 

• Fotografiecursus: (nieuwe data volgen nog)
• Creatieve Middag met Kralen: Elke 2e en 

4e ma v/d maand 13.30-15.30 u. 
• Tai Chi Chih: Elke dinsdag 18.30-19.30 u. (aug zomer pauze))
• Tuin-Club: Elke woe 10.00-12.00 u. & elke za 10.00-13.00 u. 
• Samen Breien: Elke woensdag 12.00-14.30 u.
• Kinderkunst Atelier: Elke woensdag van 15.00-16.15 uur. 
• Stem Avontuur: Elke 1e en 3e do van de 

maand 10.00-11.00 u. (weer in sept)
• Muziek op schoot: Elke 2e en 4e do van de 

maand 10.00-10.45 u. (weer in sept)
• Inloop Naaiatelier: Elke donderdag 11.30-14.30 u. 
• Reiki: Elke donderdag van 15.00-16.30 u.
• Meditatie: Elke donderdag 18.30-19.45u.
• Opruimen zwerfafval in de buurt: Elke 

2e za van de maand v.a. 14.00 u.
• Spelletjesavond: Elke 2e zaterdag van de maand 19.00-21.30 u.
• Storytelling & Live Muziek: (nieuwe data volgen nog)

Maar ook evenementen zoals: Muziek podium, Filmavond, Lezingen 
of Workshops zoals: Mindfulness, Boetseren en veel meer.

Heb jij ook een idee? Wil je ook jouw ervaring en talent met ons 
delen? Of voor onze nieuwsbrief aanmelden? Neem contact met ons 
via info@plancdiamantbuurt.nl.

Voor updates over ons programma kijk op: 
www.plancdiamantbuurt.nl 
Plan C, Smaragdplein 24, Diamantbuurt

VRIJWILLIGERSWERK MET EEN ZONNIG TINTJE

Tijdens de zomerperiode van juli tot en met september gaan veel 
mensen met vakantie. Voor mantelzorgers ligt dat anders. Zij zorgen 
intensief voor een zieke naaste, zoals hun vader of moeder, buur, 
kind of andere naaste. Zij kunnen niet zomaar weg. Maar om de zorg 
vol te kunnen houden, hebben ze wel af en toe rust nodig. 

Als vrijwilliger bij Markant kan u echt iets voor iemand betekenen. 
Gewoon door er te zijn, aandacht te geven of samen iets leuks te 
doen. Dat kan u doen door bijvoorbeeld samen met degene aan 
wie een mantelzorger zorg geeft, spelletjes te doen, samen naar de 
markt te gaan, te praten over vroeger of samen koffie te drinken. Dit 
kan al vanaf een uur per week of langer. Net wat u wilt. 

Wij werken met allerlei doelgroepen; kinderen, jongeren, volwassen 
en ouderen. U kiest wat bij u past. En wij zorgen voor een goede 
match.



Als vrijwilliger mag u gratis meedoen met trainingen en 
bijeenkomsten. En u krijgt een vergoeding voor onkosten. Daarnaast 
legt u nieuwe contacten, helpt het bij uw persoonlijke ontwikkeling 
en staat het goed op uw CV. 

Wilt u weten of vrijwilligerswerk bij Markant iets voor u is? 
Of wilt u zich aanmelden? Neem contact op met 
Markant. Mail naar info@markant.org of bel 
020 886 88 00. Kijk op onze website voor meer informatie 
en vrijwilligersvacatures: www.markant.org/vacature/. 

“VITAAL VERGETEN.. ?! ECHT NIET !”

In en vanuit Odensehuis Zuid blijven we de hele zomer in beweging.
We ontmoeten elkaar rondom activiteiten, lezingen, muziek en 
creatieve expressie.

Wie zijn wij ? Wij zijn een kleurrijke gemeenschap van mensen met 
beginnende dementie en onze vrienden en familieleden. Samen 
blijven we in beweging. 

Een greep uit onze activiteiten: 

• wandelen in de buurt
• creatief atelier en tuinieren
• Stembevrijding en improvisatie dans
• 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 zullen we regelmatig met onze activiteiten naar buiten 
gaan! Je bent altijd welkom, aanmelden is niet nodig

Kijk voor onze agenda op www.odensehuis.nl. 
Bel: 020 3374244 of mail: coordinator@odensehuis.nl 
Odensehuis Zuid, Hygieastraat 4, 1076 RM Amsterdam

HET MOBIELE BUURT TERRAS

Het Mobiele Buurt Terras van Combiwel Buurtwerk komt naar je toe 
deze zomer!

Waar, wanneer en welke tijden? 
Check de agenda en Facbook van Huis van de Wijk De Pijp én van 
Huis van de Wijk Lydia voor data, tijden en locaties.

PROGRAMMA GOUDEN MANNEN ZUID 

Herken je dit?
Ben je ouder dan 40 en kom je oorspronkelijk uit een ander land? Denk 
je wel eens na over wat je anders zou willen in je leven? Misschien wil 
je beter Nederlands praten of meer leren op de computer. Of wil je 
graag contact met anderen. Het kan ook zijn dat je meer wil bewegen 
of gewoon wel eens hulp nodig hebt bij het invullen van formulieren.

Kom ook bij de Gouden Mannen!
Bij Gouden Mannen zoek je uit waar je goed in bent. Met je begeleider 
kijk je wat je wilt gaan leren. Samen met andere mannen leer je 
bijvoorbeeld e-mails schrijven op de computer of beter Nederlands 
spreken. Je oefent hoe je omgaat met mensen aan een balie of hoe 
je beter kunt omgaan met stress. Daarvoor kun je meedoen aan 
verschillende cursussen, zoals een taalcursus, computerles, maar 
ook aan sportactiviteiten.

Door Gouden Mannen doe je weer mee!
Gouden Mannen is er voor mannen zoals jij. Gouden Mannen helpt 
je om nieuwe dingen te leren en meer te gaan doen. Samen met je 
begeleider kijk je wat jij kunt en wat je wilt. Want in iedere man schuilt 
een Gouden Man! Vanaf 9 augustus begint ons zomerprogramma 
en aansluitend op het zomerprogramma kan je instromen naar de 
regulier programma die van start gaat op 13 september om 13.00 
uur. 

Voor meer informatie neem contact op met 
Genesis Yagual via telefoonnummer 06-45244025 
of via email: g.yagual@soozamsterdam.nl

O N T S P A N N I N G

ARTZUID ARTCAMP

Gezellig knutselen en meer leren over verschillende culturen? Dat 
kan deze zomer tijdens een ARTZUID ARTCAMP.

Voor werkende ouders is het 5-dagen durende kunstkamp een 
uitkomst. De kinderen werken op basis van het thema Kunst uit 
verschillende culturen aan verschillende opdrachten. Elke opdracht 
wordt er gewerkt met andere materialen, vormen, contouren, 
kleuren en oppervlakten. Zo maken de kinderen kennis met diverse 
technieken. Gedurende de week zijn er ook andere activiteiten zoals: 
een bezoek aan een museum, buitenspelen, dansen en spelletjes. 

Het Artzuid team bestaat uit 1 docent, 10 vrijwilligers en een stagiaire. 
Zij zorgen er samen voor dat zij de kinderen een onvergetelijk week 
bezorgen!

Gedurende 6 weken zomervakantie elke maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 16.00 uur. Op vrijdag is er om 15.00 uur een eindtentoonstelling 
waar de kinderen hun werk presenteren aan de ouders, verzorgers 
en familie. Aanmelden kan via www.artzuid.nl/artcamp.

ARTZUID ART CAMP is er elke schoolvakantie.

NAZOMERTIP: WEST BEACH (FILM)
FESTIVAL AAN DE SLOTERPLAS

Donderdagavond 22 september 2022 vanaf 18:00u 
Programmering door Burennetwerk en West Beach filmfestival 
Locatie: Sloterstrand, Noordzijde 41, nabij jachthaven De Duikelaar. 
Hoofdfilm: The Father, prijs: gratis

ZIE JE WAT IK ZIE: EEN ANDERE KIJK OP DEMENTIE

Burennetwerk bestaat in 2022 10 jaar en organiseert 
jubileumactiviteiten door de stad. Bezoek in de nazomer op 
donderdagavond 22 september het (film)festival West Beach bij de 
stadsdeelburen in Nieuw-West. Een avond die een ander licht werpt 
op buurtgenoten met dementie. Een avond om niet te vergeten. 

Iedereen kent wel iemand, ver of dichtbij, die leeft met een vorm van 
dementie. In iedere buurt, in elke straat, woont iemand die kampt 
met de gevolgen van dementie. Toch lijkt het voor veel mensen lastig 
om de juiste omgangsvorm te vinden met deze buurtgenoten. Dat 
terwijl mensen steeds langer thuis wonen en een beroep doen op 
hun buren voor hulp. Wij nemen je tijdens deze avond mee in de 
belevingswereld van mensen met dementie. Laat je verwonderen, 
verrassen en verbluffen door muziek, kunst, gesprek en film die raakt 
aan dementie. Kom mee eten, drinken en dansen bij het vallen van 
de avond aan de Sloterplas. 

Meer informatie? 
West Beach (Film) Festival ‘21 (westbeachfilmfestival.com)  
Heeft u vervoer nodig om hier te komen of andere vragen? 
Mail met helpdesk@burennetwerk.nl of bel naar 020 623 9771 
(ma-do 10u-14u)

EEN ZOMER VOL DANS VOOR IEDEREEN 
VANAF 60 JAAR EN OUDER

Een zomer vol dans is wat Dance Connects Community biedt. Voor 
iedereen die niet op vakantie gaat of kan, voor iedereen die ook 
tijdens de zomermaanden lekker in beweging wil blijven en voor 
iedereen die leeftijdsgenoten wil ontmoeten op een ontspannen en 
actieve manier. 

In Amsterdam Zuid kun je van 30 mei t/m 19 augustus Moderne 
Dans 60+ volgen, binnen en buiten. Het zijn lessen waarin diverse 
dansstijlen en muziekstijlen voorbij komen en worden uitgediept. In 
de moderne danslessen staan beweging, dans en verbinding centraal. 
Er is veel ruimte voor expressie en improvisatie. Kom proberen en 
dans met ons mee deze zomer! Dit is ons aanbod in Zuid:

Binnen / Moderne Dans 60+
Dans Dansen / Amsteldijk 10 
Dinsdag 13.00 - 14.00 uur

Buiten / Moderne Dans 60+
Beatrixpark / Ontmoetingsplek: Pierenbad, Boerenweteringpad 
Woensdag 10.30 - 11.30 uur

Buiten / Moderne Dans 60+
Amstelpark / Ontmoetingsplek: Rode Brug, Amstelpark 8 
Vrijdag 10.00 - 11.00 uur

Buiten / Moderne Dans 60+
Vondelpark / Ontmoetingsplek: De Vondeltuin, Vondelpark 7 
Donderdag 10.00 - 11.00 uur

Speciale zomertarieven

5-lessenkaart 
€10 (Stadspas groene stip) 
€35 (Stadspas blauwe ruit) 
€40 (regulier) 

10-lessenkaart 
€15 (Stadspas groene stip) 
€65 (Stadspas blauwe ruit) 
€75 (regulier) 

Onze lessen zijn gratis voor iedereen op of onder bijstandsniveau. Op 
de locaties Amstelpark en Beatrixpark kun je met Stadspas groene 
stip via het Seniorensportfonds kosteloos meedoen, vraag naar de 
voorwaarden. Proefles is gratis en later instromen kan altijd. 

Informatie en reserveren: www.danceconnects.nl 
info@danceconnects.nl / 020-2611058

ONTSPANNING VOOR MANTELZORGERS; 
RONDLEIDING DOOR DE BOTANISCHE TUIN

Namens stadsdeel Zuid organiseren we een activiteit om lekker 
even te ontspannen. U krijgt een rondleiding door de Botanische 
Tuin Zuidas in Amsterdam-Zuid. De rondleiding wordt verzorgd door 
een medewerker van de Botanische Tuin. Na de rondleiding kunt 
u ervaringen uitwisselen over hoe u momenten van ontspanning 
kunt creëren. Wij zorgen voor koffie en taart. Elsemieke Koole en 
Saskia Jansen zullen aanwezig zijn namens Markant, centrum voor 
mantelzorg. De groep bevat maximaal 10 deelnemers, zodat we echt 
in gesprek kunnen gaan met elkaar.

foto: Marieke Josselet



Wanneer 
Dinsdag 6 september van 13.30 tot 15.30 uur. We verzamelen 
om 13.15 uur bij de ingang. Het programma is rond 15.15 uur 
afgelopen. Maar u bent van harte welkom om langer te blijven.

Waar 
Hortus Botanicus, Vrije Universiteit Amsterdam; 
Van der Boechorststraat 8, 1081 BT Amsterdam

Meer informatie en aanmelden 
U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 2 september aanmelden via 
020 886 88 00 of via het aanmeldformulier op de website: 
https://www.markant.org/agenda/ontspanning-voor-
mantelzorgers-rondleiding-door-de-botanische-tuin-zuidas/ 

GEZONDE HAP

Een leuke manier om mensen uit de buurt op een andere wijze te 
leren kennen en fijn om voor weinig geld een gezonde lekkere lunch 
te bereiden. U bereidt samen met uw tafelgenoten warme en koude 
lunchgerechten. Denk aan frisse salades, gezonde sappen, verse 
soepen en warme maaltijd. U krijgt informatie over andere activiteiten 
in de wijk, misschien trekt u er samen op uit. Een begeleider kan u 
hierbij helpen. 

Kosten: € 2,00 

Waar
Huis van de Wijk Buitenveldert 
A.J Ernststraat 112, 
dinsdag 10.30-13.00

Baarshaven 
Baarsstraat 31, 
donderdag 10.30-13.00

Meer informatie bij  
g.jaddoe@actenz.nl, 06-12384225 
r.adelmeijer@actenz.nl, 06-12097336

SILENT DISCO IN HET ZONNETJE DOOR GREY PRIDE ZUID

Huh!? Dans je ineens volledig naast de beat ten opzichte van je 
danspartner terwijl het net nog soepel synchroon liep? Dan laten we 
jou stiekem net een ander nummer horen! Snel je moves aanpassen 
en op zoek naar gelijkgestemden!

Het gebeurt tijdens onze Silent Disco. Op zaterdag 20 augustus 
ontmoeten we elkaar voor een drankje, dansje en hapje in de 
Rivierenbuurt. Bij een Silent Disco draagt iedereen een hoofdtelefoon 
en kun je helemaal los gaan. Zoek de mensen met dezelfde moves 
maar op. Zo ontmoet je al dansend constant andere mensen.

Dansen doen we bij lekker weer gezellig in de speeltuin op het 
plein aan de Lekstraat/Vechtstraat/Gaaspstraat. Bij slechter weer 
dansen we binnen op Lekstraat 13A, de locatie van het Buurtteam en 
PuurZuid in de Rivierenbuurt.

De Silent Disco wordt georganiseerd door Grey Pride Zuid. In 
Amsterdam Zuid woont een grote groep gewone ouderen met een 
andere achtergrond op het vlak van leven, de liefde, samenwonen, 
seks of genderidentiteit. Je kunt ze LHBTIQ+-ouderen noemen, of 
roze ouderen, maar wij vinden jullie vooral trotse ouderen!

We hopen jullie, onze trotse ouderen, vooral te zien! Moegedanst? 
Plof dan gerust neer voor een drankje. Na afloop van de Silent disco 
serveren we een swingend diner bij burenmaaltijd Buurzaam Koken.

Zin om mee te dansen? Leuk! Noteer zaterdagmiddag 20 augustus 
alvast in je agenda! Vanaf 20 juni lees je op www.greypridezuid.nl 
alles over dit evenement en start de aanmelding.

WOORDZOEKER

Alle gegeven woorden zitten kriskras verstopt in het letterveld. 
De woorden kunnen alle kanten oplopen zelfs diagonaal van 
rechtsonder naar linksboven. Wanneer alle woorden weggestreept 
zijn vormen de resterende letters in de leesrichting de oplossing.

E E E N P A R A S O L E T D

C E N E L E D N A W I B A A

Z O R E G E I L V T F L M B

Z Ĳ C N E Z O S N M O O G M

E R Z K K T N A T O O E N E

B R W S T E K E T R S M A W

A E E L E A O S R O A E H Z

R D M I V L I R B E N N O Z

B N M P E P G L B A P I D E

E I E P R O B A L M D M U W

C L N E G E R N S R E P A T

U V T R U U V P M A K W A K

E A A S P A R K S W T ! Z K

W S Ĳ L E E T S A K D N A Z

Oplossing:

_ _ _ • _ _ _ _ • _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BADPAK

BAL

BARBECUE

BLOEMEN

BOS

COCKTAIL

GRAS

HANGMAT

KAMPEREN

KAMPVUUR

PARASOL

PARK

SLIPPERS

SPROEIER

STRAND

TUIN

VAKANTIE

VLIEGER

VLINDER

WANDELEN

WARM

WATERPISTOOL

ZANDKASTEEL

ZEE

ZON

ZONNEBRIL

ZWEMBAD

ZWEMBROEK

ZWEMMEN

IJS

Geef je antwoord uiterlijk 1 september door:  
zuidkrant@dynamo-amsterdam.nl o.v.v.  
ZOMERPUZZEL of bel 020 46 20 365. We verloten 10 leuke 
attenties onder de juiste inzendingen. SUCCES!

ZINGEN IN ZUID 

Dinsdag en donderdag 10.30 - 13.00 uur 

Samen zingen is een leuke start van het weekend en je wordt er 
vrolijk van. Ook is het een leuke manier om contact te leggen. Zingen 
is het startpunt, hierbij word je muzikaal begeleid door een pianist/
musicus. Hij werkt hierbij samen met een professionele medewerker. 

kosten: € 2,00  
Waar: Oranjekerk, van Ostadestraat 151  
Meer informatie: Greet Muyllaert, 06 20719155, 
g.muyllaert@ggzingeest.nl 

G E Z O N D H E I D

BEWEEGT U MEE TOUR BUITENVELDERT

Bent u benieuwd naar het sportaanbod voor 55+ers in Buitenveldert? 
Doe dan gratis mee aan de ‘Beweegt u mee tour’ en leer kennismaken 
met de verschillende sporten en sportgroepen in de wijk. Hieronder 
vindt u een overzicht met de sporten en sportaanbieders die 
meedoen aan deze tour. Opgeven kan bij Anouk Griffioen via 
agriffioen@dynamo-amsterdam.nl of 0649356338.

GYMNASTIEK 60+ 
VRIJDAG 2 EN 9 SEPTEMBER, 10.30-11.15 UUR
Het belangrijkste hierbij is: beweeglijk blijven. De oefeningen zijn 
er op gericht om de gewrichten soepel te houden en de spieren te 
oefenen. Maar u oefent niet alleen spieren en gewrichten, maar ook 
hart, longen, ingewanden enz. Kortom: het kan er toe bijdragen dat u 
langer actief blijft. Een groot deel van de oefeningen doen wij zittend 
op een stoel in gewone kleren. U hoeft hiervoor dus geen speciale 
kleding aan te schaffen. U hoeft niet bang te zijn dat de gymnastiek 
te zwaar zal zijn, want u doet alleen wat u kunt en in uw eigen tempo 
bovendien is het erg gezellig om met elkaar te oefenen.

Locatie: Menno Simonszhuis, Noordhollandstraat 17-B

CHI KUNG 55+ 
DINSDAG 13 EN 20 SEPTEMBER, 11.15-12.00 UUR
Chi Kung is een Chinese oefenmethode om energie, vitaliteit, 
gezondheid en bewustzijn te ontwikkelen. In de les is er aandacht 
voor het opbouwen van energie, houding, ademhaling, zachtheid, 
mentale rust. Stilstaande (of zittende) houdingen wisselen af met 
zachte bewegingen die op een rustig tempo worden uitgevoerd en 
herhaald. Je hebt geen bijzondere kleding of gereedschappen nodig 
om mee te doen, alleen losjes zittende kleding en platte schoenen.

Locatie: Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112-140

KRACHT EN VITALITEITSTRAINING 55+ 
DINSDAG 26 JULI EN 2 AUGUSTUS 10.30-11.30 UUR
In studio 3 van Sportcentrum VU Uilenstede heeft Dynamo 
Amsterdam twee kracht en vitaliteitstrainingen onder begeleiding 
van Sabela Geene. Tijdens deze les worden er verschillende soorten 
oefeningen gedaan voor balans, kracht, conditie en oefeningen die 
de botten versterken. Plezier staat voorop. Van mei t/m september 
zijn de lessen buiten op het grasveld bij Sportcentrum VU Uilenstede. 

Locatie: Sportcentrum VU Uilenstede, Uilenstede 100

GOLDENSPORTS 55+ 
DONDERDAG 11 EN 18 AUGUSTUS 10.30-11.30 UUR
Samen buiten bewegen. Conditietraining, outdoor fitness, balans/
stabiliteit en coördinatie oefeningen. Gezellig in groepsverband, 
heerlijk in de buitenlucht. Deelname op eigen niveau, onder 
professionele begeleiding.

Locatie: S.V. Triaz, Van Heenvlietlaan 6

NATIONALE DIABETES CHALLENGE 
DONDERDAG 14 EN 21 JULI 11.00-12.00 UUR
De Nationale Diabetes Challenge is een wandelprogramma van de 
Bas van de Goor Foundation. Buitenveldert gaat meedoen aan dit 
programma. Dit betekent dat er elke week samen met een groep 
deelnemers gewandeld wordt in de buurt. Wij nodigen u uit om 
met ons mee te wandelen! Wekelijks samen wandelen is namelijk 
goed voor uw gezondheid, maakt de kans op diabetes kleiner en is 
daarnaast gezellig. U hoeft geen diabetes te hebben om aan deze 
wandelgroep mee te doen. Achteraf drinken we samen een kopje 
koffie.

Locatie: Verzamelen Huis van de Wijk 
Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112-140

NORDIC WALKING 55+ 
MAANDAG 22 EN 29 AUGUSTUS 10.30-11.30 UUR
Voor alle 55+ers die meer willen bewegen en graag wat gezonder 
willen leven biedt Weber Sports ‘Nordic Walking 55+’ aan. Dit is 
wandelen met nordic walking stokken en er wordt gewandeld in het 
Amsterdamse bos. De stokken zijn tijdens de ‘Beweegt u mee tour’ te 
leen. U hoeft dus niets aan te schaffen.

Locatie: Verzamelen parkeerplaats Wagener Stadion

SMILE FIT 55+ CONDITIELES 
WOENSDAG 14 EN 21 SEPTEMBER, 13.30-14.30 UUR
Voor alle 55+ers die meer willen bewegen en graag wat gezonder 
willen leven biedt Weber Sports ‘Smile Fit 55+ Conditieles’ aan. Dit is 
een conditieles in de gymzaal van Basisschool de Ark.

Locatie: Gymzaal Basisschool de Ark, Zuidhollandstraat 7

SENIOREN SPORT FONDS (SSF)
Voor sommige bovengenoemde lessen geldt dat de lessen voor 
Stadspashouders met een groene stip kosteloos te volgen zijn via het 
SeniorenSportFonds. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Anouk Griffioen via agriffioen@dynamo-amsterdam.nl of 
0649356338.



BUITENTRAINING IN HET PARK.

Vanaf juni organiseert combiwelsport weer buitentrainingen.

• dinsdagochtend om 10 uur in het Beatrixpark 
verzamelen bij het kinderbadje.

• donderdagochtend om 10 uur in het Amstelpark verzamelen 
hoofdingang Europaboulevard. Het is vrijblijvend en 
alles mag en niets moet. Kosten € 3,- per keer.

• donderdagavond om 19 uur in het Amstelpark verzamelen 
hoofdingang Europaboulevard. kosten € 4,- per keer 

info: email l.heldoorn@combiwel.nl, tel. 06 24241627 
website: combiwelsport.nl

WANDELEN IN DE RIVIERENBUURT: 
GROUP WALK RIVIERENBUURT 

Wij gaan samen met jou 20 weken wandelen. Tijdens deze 
wandelingen praten wij met elkaar over gezondheid en geven wij tips 
over hoe je gezond(er) kan worden.

Every Wednesday you are invited to take a walk with us. During this 
walk we inspire your health and talk about how to stay healthy or 
become healthy.

De wandelgroep is bedoeld voor iedereen die meer wilt bewegen. 
We passen het tempo en de afstand aan de groep aan. We zorgen 
ervoor dat niemand achterloopt. Als er grote verschillen zijn in 
tempo kunnen we de groep ook nog gaan splitsen. De eerste week 
brengen we in kaart wat iedereen aan kan betreft afstand en tempo 
en vanuit daar gaan we langzaam opbouwen. Mis deze kans niet om 
in beweging te komen!

Wanneer: iedere woensdag om 11 uur (verzamelen 10.30 uur in de 
Koffiecorner van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt). We wandelen 
door tot eind september. Instromen kan op ieder moment.

Locatie: Huis van de wijk Rivierenbuurt, 
Rijnstraat 115, 1079 HA Amsterdam.

Informatie en inschrijven: Elise Hector 
e-mail: ehector@teamsportservice.nl, mobiel: 06-38873578 
Link: bit.ly/wandelenrb, deelname: gratis.

SAMEN FIT ZUID 

Je woont in Amsterdam Zuid en wilt graag sporten maar je komt er 
zelf niet toe om de eerste stap te zetten. Of je weet nog niet wat het 
beste past bij jouw mogelijkheden en budget? Wij kunnen je hierbij 
helpen! Maak kennis met sport en beweegactiviteiten, met fitness als 
basis. Werk rustig op je eigen tempo onder professionele begeleiding 
aan je algehele conditie en leefstijl. De training sluit aan op je wens, 
doel en conditieniveau. En het is gezellig met afloop samen een kopje 
koffie drinken. 

dinsdag Beatrixpark    11-12 uur 
dinsdag Fress Fitness Tolstraat 57-59  13-14 uur 
woensdag ABS Noordhollandstraat 59A  13-14 uur

Informatie en/of aanmelden:  
Renee Adelmeijer 0612097336 r.adelmeijer@actenz.nl  
Jeroen Erkelens 06 45126563 jeroen@runandmove.nl 

LEKKER NAAR BUITEN 
MET ONZE BEWEEGGROEP OP DINSDAG

Iedere dinsdag wandelt onze beweeggroep een gezellig en sportief 
rondje in de Rivierenbuurt. Onze groep bestaat uit 5 tot 15 wandelaars 
en loopt meestal een rondje van 4 tot 5 kilometer.

Aan leuke routes geen gebrek. Ken jij dat leuke vlonderpad al? Of die 
prachtige doorsteek in het Amstelpark? Dat krakende schelpenpad 
waarop je lekker kan dwalen en dat gezellige loopje langs de Amstel? 
Onze groep wel! Samen wandelen is wel zo gezellig en daarom 
verzamelen we iedere dinsdag om 15:45 uur op Lekstraat 13A, de 
locatie van het Buurtteam en PuurZuid in de Rivierenbuurt. Rond 
17:15 uur zijn we weer terug en als je dat wilt kun je na afloop meteen 
aan tafel bij onze burenmaaltijd Buurzaam Koken.

Zoek snel je lekkerst zittende wandelschoenen op en wat ons 
betreft tot dinsdag! Wil je meer over de groep weten? App of 
bel dan even met Wouter Plaatsman via 06-1319 7993.

I N F O R M AT I E

CAMPUS VOOR HET LEVEN

Eind vorig jaar vertelde Flora Breemer, voorzitter dagelijks bestuur 
stadsdeel Zuid, in de Wijkkrant over het project Campus voor het 
Leven. Samen met u, de bewoners van Buitenveldert, werken de 
gemeente, Buurtteam Amsterdam Zuid, Dynamo, Zonnehuisgroep 
Amstelland en alle huisartsen van Buitenveldert aan de vraag hoe 
we met elkaar zorg en ondersteuning voor ouderen nog beter op de 
behoeften kunnen laten aansluiten. Hoe staat het nu met het project?

Om te onderzoeken welke zorg en ondersteuning er binnen de 
huidige zorgwetten mogelijk is, wat daarbij goed werkt en wat er 
in de weg staat, hebben we onderzoek gedaan onder ouderen, 
hun naasten en onder medewerkers van diverse organisaties die 
zorg en ondersteuning aan ouderen verlenen. Leyden Academy, 
gespecialiseerd in onderzoek naar vitaliteit en veroudering, heeft 
dit onderzoek uitgevoerd. Op dit moment worden de uitkomsten 
van het onderzoek uitgewerkt en zullen deze begin juli worden 
gepresenteerd. Ondertussen ontstaan er vanuit de samenwerking 
mooie initiatieven, zoals onlangs nog een bijeenkomst in het Menno 
Simonszhuis over mondzorg en medicatie gebruik, verzorgd door 
tandarts-geriatrie dr. Claar Wierink, huisarts-kaderarts ouderen 
Maartje de Wolf en Dynamo. Na de zomer gaan we met de resultaten 
van het onderzoek aan de slag. En dan praten we u in het najaar weer 
bij. Wordt vervolgd!

Wilma Borgt, Projectleider Campus voor het Leven 
w.borgt@amsterdam.nl

DE COÖPERATIE HUISARTSEN AMSTERDAM 
GROOT ZUID > ZORG VOOR ZUID

De Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot Zuid (CHAGZ) is een 
samenwerkingsverband van 38 huisartsenpraktijken in Amsterdam 
Zuid. Zo’n samenwerkingsverband wordt een zorggroep genoemd. Wij 
zijn er om de huisartsen die bij ons zijn aangesloten te ondersteunen 
in het organiseren en uitvoeren van zorg. De zorggroep heeft zelf 
geen patiënten en voert dus geen zorg uit. Eind juni 2022 gaat onze 
naam veranderen in “Zorg voor Zuid”. Het samenwerkingsverband 
blijft hetzelfde, maar de naam is pakkender en we hebben een mooi 
fris logo. Als bewoner en patiënt zult u ons minder snel tegenkomen, 
maar mocht u onze nieuwe naam en logo zien en van ons horen, dan 
weet u waar het over gaat….

THEMABIJEENKOMST: OP VAKANTIE IN MOKUM 

Wat gaat u doen deze zomer? Wist u dat er heel veel (gratis) leuke 
en interessante activiteiten in Amsterdam plaatsvinden deze zomer? 
Op woensdag 13 juli van 14 tot 15 uur hoort u hier alles over. Maak 
vervolgens samen met Combiwel buurtwerk en buurtbewoners uw 
eigen ‘reisprogramma’! 

Deelname gratis, aanmelden gewenst via Petra Beerling, 
p.beerling@combiwel.nl, 06 136 197 46. 
Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2a, Amsterdam

WOONT U IN ZUID EN HEEFT U EEN 
LEUK IDEE VOOR DE BUURT?

Wij denken graag met u mee. Voor de eventuele kosten van uw 
“bewonersinitiatief” zijn er verschillende mogelijkheden. Gaat 
het om een idee van maximaal 500,- euro dan kunt u terecht 
bij Combiwel. Zijn de kosten hoger, dan raad ik u aan om eens 
een kijkje te nemen op de website van het Stadsdeel Zuid. 
Bewoners verzorgen zelf de uitvoering maar kunnen een professional 
inschakelen voor ondersteuning. Dus heeft u een leuk idee? Kom er 
dan mee

Voor de Pijp: 
Mail: s.spong@combiwel.nl

Voor rest vam Zuid: 
Mail: h.kruijt@combiwel.nl

WOONZORGCENTRUM D’OUDE RAAI

Ferdinand Bolstraat 321 1072MA Amsterdam

Wist u dat d’Oude Raai ook open is voor de buurt? Zo kunt u op 
dinsdag, woensdag en donderdag binnen lopen tussen 10.00 en 
15.00 uur. De koffie staat klaar en er zijn lekkere broodjes

Contactpersoon: Silvia Spong: s.spong@combiwel.nl 06-18416865

Dynamo wenst u e
en fijne zomer to

e!



COLOFON

MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

MEDE MOGELIJKE GEMAAKT DOOR:

VORMGEVING

Tijshelpt.nl

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.

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
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