
“Het probleem met eenzaamheid zit hem vaak niet in de mensen die er zijn, 
maar juist in de mensen die er niet zijn.” Het was een druilerige herfstdag en ik 
was op bezoek bij mijn opa, die sinds een paar maanden weduwnaar was. Zijn 
huisarts kwam langs om te kijken hoe het met hem ging. Mijn opa verzuchtte 
dat hij soms zo eenzaam was. Op dat moment sprak de dokter die zin over 
eenzaamheid die me altijd bij zal blijven. Misschien omdat de dokter hem heel 
zorgvuldig uitsprak met een schuin oog naar mij, als een soort bemoediging. Ik 
was immers op bezoek, en blijkbaar hielp dat niet tegen eenzaamheid. 
Ik ben mijn opa dankbaar dat hij dat hij dat gesprek met de huisarts heeft 

gevoerd waar ik bij was. Ik denk er nog vaak aan. Bijvoorbeeld als iemand weer eens een paar bossen 
bloemen over heeft en die wil doneren aan eenzame ouderen - en ons vraagt naar wat adressen. Alsof 
de gemeente een pasklaar register heeft van zielige Amsterdammers.
Eenzaamheid is een venijnig probleem en je lost het niet simpelweg op met gezelschap, of met een 
attentie. Het begint ermee dat mensen gevoelens van eenzaamheid moeten durven uitspreken, om hulp 
moeten vragen. En dat er iemand moet zijn om dit tegen uit te spreken, en om de hulp aan te vragen. Het 
wordt weer kil en druilerig. Wees degene die er wel is, ook al lost het niet alles op.

Flora Breemer, stadsdeelbestuurder Amsterdam Zuid

VAN DE REDACTIE
Het is weer Winter. Deze Winter 
in Zuid krant staat vol met 
activiteiten, tips en informatie 
om er een mooie winter van 
te maken. Vanuit de redactie 
wensen wij u een fijne winter toe.

REACTIE voor de REDACTIE

Heb je vragen, opmerkingen, 
suggesties of inspirerende verhalen? 

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

Hoe kom ik de winter door
De winter komt eraan. Het wordt sneller 
donker en de dagen worden kouder. Mensen 
blijven meer binnen en dit kan zorgen 
voor meer gevoelens van eenzaamheid en 
somberheid. Ook voor bewoners uit Zuid is 
het winterseizoen soms een uitdaging. 
Reem (32 jaar) weet hier alles van. Ongeveer 7 jaar 
geleden kwam zij vanuit Syrië naar Nederland. Zij 
kan zich nog goed de eerste winter in Nederland 
herinneren.
‘De eerste winter in Nederland was heel moeilijk. In 
Syrië was het 18/20 graden in de winter en iedereen 
was altijd buiten. In Nederland blijven veel mensen 
binnen als het regent en koud is. Tijdens mijn eerste 
winter in Nederland waren er veel donkere, koude en 
korte dagen. Ik was altijd thuis, sliep veel en bewoog 
weinig. Ik voelde me somber en had weinig energie’, 
aldus Reem.
Stap voor stap leerde Reem beter om te gaan met 
het koude weer in Nederland. Zij vroeg zich af wat ze 

kon doen om de koude winterdagen door te komen. 
Ze begon met vroeg opstaan, gezond eten, muziek 
luisteren en meer afspreken met vrienden en familie. 
Na een tijdje ging zij ook op zoek naar betaald werk. 
Toen dit niet lukte begon Reem met vrijwilligerswerk. 
Zo heeft ze gewerkt als vertaler, in de kinderopvang 
en kwam ze uiteindelijk terecht bij Dynamo als 
gastvrouw. Via Dynamo volgde Reem een training 
en werd ze sleutelpersoon voor statushouders in de 
Rivierenbuurt. Zij haalt hier veel plezier uit:
‘Ik help mensen die in dezelfde situatie zitten als ik een 
paar jaar geleden. Ik stimuleer hen om buitenshuis te 
komen en activiteiten te ondernemen. Mijn situatie is 
nu gelukkig veel beter. Ik heb sinds kort betaald werk 
bij Dynamo. En ik heb veel nieuwe mensen ontmoet 
tijdens het vrijwilligerswerk. Ik ben nu veel positiever 
en kan beter met de winter omgaan.’ 

Joop (79), ook bewoner van Amsterdam Zuid, beaamt 
dat het kan helpen om mensen te ontmoeten en 
bezig te blijven. In de winter verlangt Joop naar de 
zomer en het mooie weer. 
‘In de winter verlang ik naar de zomer. Dit komt 
waarschijnlijk doordat ik vroeger heb gevaren in 
de tropen waar het altijd warm is. Ik werkte in 
de bediening. We hadden op het schip zelfs een 
zwembad aan boord. Bij het varen brachten we soms 
elementen uit de winter mee op reis. Tijdens een 
tocht naar de tropen brachten we bijvoorbeeld een 
kerstboom mee op het schip’, aldus Joop.
Het verlangen om ’s winters weg te gaan blijft groot 
voor Joop. Vroeger ging hij vaak ’s winters naar Cuba. 
Aangezien dit voor hem nu niet meer makkelijk te 
realiseren is, zoekt Joop het ’s winters in andere 
dingen. De winter kan nog wel eens zorgen voor meer 
eenzame gevoelens en het is van belang om dan 
bezig te blijven. Zo schrijft Joop momenteel een boek 
en gaat hij naar plekken om mensen te ontmoeten
‘Ik ga naar Dynamo, daar is het heel vrijblijvend. Ik 
wil nergens aan vast zitten, maar wel andere mensen 
ontmoeten. Het valt mij op hoeveel verschillende 
nationaliteiten er bij de buurtkamers komen. Allerlei 

verschillende soorten mensen. Ik vind het leuk 
om mensen met verschillende achtergronden te 
ontmoeten. Tijdens het varen vroeger vond ik het ook 
leuk om mij te verdiepen in verschillende culturen’. 
Het advies van Reem en Joop voor deze winter? 
Bewegen, goed eten, een dagbesteding zoals 
vrijwilligerswerk of betaald werk zoeken om bezig te 
blijven. En een van de belangrijkste dingen: andere 
mensen ontmoeten. Wil jij graag genieten van warme 
ontmoetingen en leuke activiteiten tijdens de winter? 
Lees dan verder in deze krant en ontdek de vele 
activiteiten die deze winter in Zuid gaan plaatsvinden. 
Wij wensen alle buurtbewoners van Zuid een mooie 
winter toe!

EEN VENIJNIG PROBLEEM

Winter in Zuid
de krant voor de thuisblijvers editie Stadsdeel Zuid 2022

 Joop in zijn jonge jaren aan het werk op het schip.

Reem tijdens de winter in Amsterdam.
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DYNAMO BEWEEGT TOT MEEDOEN!

Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in 
hun omgeving. Als welzijnsorganisatie stimuleren en ondersteunen 
wij inwoners van Amsterdam om actief deel te nemen aan de 
samenleving. Zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Dynamo 
smeedt en verstevigt sociale netwerken en helpt mensen die zich 
voor anderen inzetten.

In de buurtkamers in Amsterdam Zuid organiseert Dynamo allerlei 
activiteiten om buurtbewoners met elkaar te verbinden. Daarnaast 
biedt de Talententent van Dynamo kunstzinnige en sportieve 
activiteiten voor kinderen van de basisschool en heeft Dynamo een 
aantal voorscholen voor alle kinderen van 2-4 jaar. Op een aantal 
voorscholen in de Rivierenbuurt en Zuid is nog plek voor uw kind! Ga 
naar www.dynamopeuters.nl. 

Uiteraard hopen we dat de activiteiten van Dynamo bijdragen aan 
het welzijn van de buurtbewoners. Ook deze winter heeft Dynamo 
weer een mooi activiteitenprogramma voor de buurt. Lees verder om 
te ontdekken wat er bij jou in de buurt gebeurt.

ATELIER 77

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 
12.00 - 14.00  Bakatelier (vanaf 26 oktober), kosten €1 
14.30 - 16.30  Schildersatelier, kosten €1

Donderdag
08.30 - 10.00  Koffie inloop12.00 - 15.00 Crealab, kosten €1 
15.00 - 17.00  Handwerk Atelier, kosten €1 
15.00 - 17.00  Workshop “kennismaken met de   
   naaimachine” (vanaf 20 oktober), kosten €1

Vrijdag
14.15 - 15.15 & 15.30 - 16.30 Meiden op vrijdag

Speciale Winteractiviteiten Atelier 77
Donderdag 15 december: Kerstlichtjes maken 12.00 - 15.00 
Woensdag 21 december: Kerstlunch  12.00 - 14.00 
Woensdag 4 januari:  Nieuwjaarsborrel 16.00 - 18.00

Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders aangegeven.

Vechtstraat 77a 1079 RA Amsterdam 
Contact & aanmelden: ssylvester@dynamo-amsterdam.nl of 
06 82 00 66 13 
Contact Nederlandse les: saa@dynamo-amsterdam.nl

VELUWE 20

Veluwe 20 is het culturele ontmoetingscentrum in de Rivierenbuurt. 
We organiseren o.a. 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 
13.00 - 15.00  Schaakclub 
13.30 - 14.30  Dynamo in beweging Beweeg samen met  
andere buurtbewoners met behulp van een virtuele trainer via een 
groot tv-scherm. Tijdelijk via TV totdat er een nieuwe gymdocent 
gevonden is. Zelf interesse om de sportles te begeleiden? Bel dan 
naar 06 82 01 12 36. 
16.00 - 17.00  Mindfulness, meditaties en groepsgesprekken  
   om dichter bij je gevoel te komen. 
17.00 - 18.00  Samen eten Kosten €2   
   Aanmelden via 06 82 04 91 66

Woensdag
9:30 - 10.30  Yogales Op een prettige manier bewegen en  
   ontspannen. 
12:00 - 13:00  Lunch Kosten €1   
   Aanmelden via 06 82 04 91 66

13:00 - 14:30  Kunstpraat Wat doet kunst met je?Praten over  
de invloed van kleuren, vormen en beelden in de beeldende kunst

Donderdag
11.30 - 12.30  Vrije dansles – Community dance 
12.00 - 13.00  Buurtlunch Kosten € 1 
   Aanmelden via 06 82 04 91 66 
13:00 - 14:00  Spelletjes

Speciale Winteractiviteiten Veluwe 20
14 december Kerststukjes maken 13.00 – 14.30, kosten €1 
22 december Karaoke middag 13.00 – 14.30 
27 december Kerstdiner met muziek 17:00-19:00, kosten €2 
Kerstdiner met zangoptreden van  buurtbewoner Fernando 
(jazzmuziek en kerstliederen) 
12 januari  Nieuwjaarsborrel 17.00 – 19.00

Ook worden er regelmatig lezingen en muziekavonden gehouden op 
de Veluwe 20. 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 06 82 04 91 66 / 020 46 20 365.

RIJN 58

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
12.00 - 13.30  Samen soep eten ( gratis) 
19.30 - 20.30  Salsa avond, om de week en kosten zijn €2,50

Dinsdag
10.00 - 12.00  Digitale hulp 
17:30 - 21:00  Multiculturele mannengroep

Woensdag
13.00 - 15.00  Digitale hulp 
13.00 - 15.00  Origami (1e woensdag van de maand) 
17.30 - 19.00  Meet en eat, kosten €1 
18.30 - 20.00  Bingo

Vrijdag
12.00 - 13.30  Samen soep eten (gratis) 
13.00 - 16.00  Creatieve middag (vrije keuze)

Maandag t/m vrijdag
10.00 - 12.00  Koffie inloop (1e kopje koffie altijd gratis)

Speciale Winteractiviteiten Rijn 58 (aanmelden verplicht)
Donderdag 8 dec: Kerststukjes maken 10.00 - 12.00, kosten €1 
Woensdag 21 dec: Kerst bingo 18.30 - 20.00, kosten €2 
26 december 2e kerstdag: Kerstlunch 12.00 – 13.30, kosten €1 
Vrijdag 6 jan:  Nieuwjaarsborrel 16.00 - 18.00, gratis 
Donderdag 19 jan: Buurt winterfeest 18.00 - 21.00, kosten €2,50

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

MENNO SIMONS

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!

Maandag
10.30 - 12.00 uur Koffie-inloop 
12.30 - 13.30 uur Buurtlunch, kosten: € 3,50. 
14.00 - 16.00 uur Bridgen, aanmelden bij Mike: 020 46 28 484 
14.00 - 17.00 uur Menno café met sjoelen

Dinsdag
10.30 - 12.00 uur Koffie-inloop 
14.00 - 17.00 uur Menno café 
19:00 - 20:00 uur Taalcafe

Woensdag
09.30 - 12.00 uur Actenz inloop 
Iedereen is welkom voor een kopje koffie, praatje, een potje scrabble 
of vragen over uw telefoon. Aanmelden bij David: 06 13 15 69 96. 
10.00 - 11.30 uur Buurtteam inloop, voor vragen    
   over financiën, telefoon of andere hulpvragen. 
12.00 - 13.00 uur Broodlunch, kosten €2     
   aanmelden bij Mike: 020 46 28 484 
14.00 - 16.30 uur Menno café & buurtkamer 
16.30 - 18.00 uur Afhaalrestaurant/Buurtrestaurant,   
   kosten: €6 (afhaal) & € 8,00 (aan tafel).

Donderdag
10.00 - 12.00 uur Papamama café 
Alle ouders met kinderen zijn welkom in ons papa en mama café 
voor een praatje en een kop koffie. Er is genoeg speelmateriaal voor 
de kinderen. 
10.30 - 11.30 uur Koffie-inloop 
14.00 - 17.00 uur Menno café

Vrijdag
09.30 - 12.00 uur Actenz inloop 
Iedereen is welkom voor een kopje koffie, praatje, een potje scrabble 
of vragen over uw telefoon. Aanmelden bij David: 06 13 15 69 96. 
10.30 - 11.15 uur Meer Bewegen Voor Ouderen 
   Aanmelden bij: Sandra 06 50 12 95 81. 
12.00 - 13.00 uur Broodlunch, kosten: € 2,-. 
16.30 - 18.00 uur Afhaalrestaurant/Buurtrestaurant,   
   kosten € 6,- (afhaal) & € 8,00 (aan tafel).

Speciale Winteractiviteiten Menno Simons
19 november: Zeemansliederen 
14:00 - 16:00, gratis
19 november: Mosselen avond 
17:00 - 19:00, €7,50 p.p.
25 november: Schlägerfestival 
14:00 - 16:30, €3,00
5 december: Pieten & dierenfeest Swiffershoeve 
15:00-17:00, gratis
25 december: Kerstliedjes zingen 
14:00 - 16:00, gratis
3 januari: Schuif je bordje bij! -schaken-koken-lunchen 
10.00 - 13.00, €2 p.p.
Noord-Hollandstraat 17 B 1081 AS, Amsterdam 
Contact of aanmelden: 020 - 46 28 484.

GOUDESTEIN…EEN UNIEKE PLEK VOOR JONG EN OUD!

In Buitenveldert staat er iets bijzonders te gebeuren. Er wordt een 
plek gecreëerd voor jong en oud. Er is 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:

Lunch
Elke 2e en 4e dinsdag van de maand, van 12.00-13.00 uur, organiseren 
wij een gezonde, verse buurtlunch bij Goudestein. Eet gezellig mee 
en ontmoet (nieuwe) buurtbewoners. Kosten: €2

Speciale Winteractiviteiten Goudestein
18 november: Poppenspel 16:00 - 17:00 uur, gratis 
29 november: Klankschalensessie 19:30 - 20:30 uur. Maak kennis 
met de helende en ontspannende kracht van de klankschalen. 
Aanmelden kan via info@soundhealingforlife.nl 
22 december: Kerststukjes maken 15:00 - 17:00 uur, kosten €2 
12 januari: Après-ski feest 16:00 - 19:00 uur, kosten €2,50 
25 januari: Magic-show 15:00 - 17:00 uur, gratis 
25 februari: Winterfair, 12:00 - 17:00 uur, gratis

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

ERNST 199

Ernst 199 is de nieuwe ontmoetingsplek van Dynamo in Buitenveldert 
Oost. U bent van harte welkom op dinsdag voor een kopje koffie of 
thee en een praatje. ’s Middags eten we samen een kopje soep en is 
er een leuke activiteit!

Dinsdag
11:00 - 12:00  Koffie-inloop 
12:00 - 13:00  Gezonde soeplunch met fruit en eventueel een  
   broodje (voor €1) 
13:00 - 15:00  Elke week een leuke activiteit!

Arent Janszoon Ernstraat 199, 1083 GV Amsterdam 
Contact en aanmelden: nveldt@dynamo-amsterdam.nl 
of 06 26 63 35 56

Speciale Winteractiviteiten Ernst 199 (aanmelden verplicht)
22 november, Spelletjes: Rummikub, 
Triominos of Scrabble, 13:00 - 15:00 
29 november, Sinterklaasspel met kleine cadeautjes, 
€1, 13:00 - 15:00 
6 december, Kerstkaarten maken, €1, 13:00 - 15:00 
13 december, De ruilboetiek, 13:00 - 15:00

Kom wat leuks uitzoeken in onze tweedehands kledingboetiek! 
Heeft u kleding die u niet meer draagt? Breng die dan langs bij de 
Ernst. We zijn geopend op alle dinsdagen tussen 10:30 en 14:00. 
Alles is welkom! Dameskleding, herenkleding en kinderkleding. Als 
de ruilboetiek geopend is zetten we de koffie en thee klaar voor een 
gezellige middag. Bij binnenkomst ontvangt u drie coupons voor drie 
gratis kledingstukken. Als u meer wilt meenemen, betaalt u € 0,50 
per item. Als u kleding langsbrengt, ontvangt u extra coupons!

20 december, Kerstlunch, 12:00 - 14:00 
27 december, Spelletjes: Rummikub, 
Triominos of Scrabble, 13:00 - 15:00

NEDERLANDSE LES BIJ DYNAMO IN RIVIERENBUURT

Op verschillende locaties van Dynamo wordt Nederlandse les 
gegeven. Oefenen met praten in het Nederlands, samen met 
buurtbewoners. Op verschillende tijdstippen en dagen. Heb je 
interesse? Meld je aan via een formulier op één van de locaties.



SPELINLOPEN DYNAMO ZUID

De spelinloop is een activiteit voor ouders/verzorgers en hun 
kind(eren) van 0 t/m 2,5 jaar. Er is veel speelgoed, gratis koffie en 
thee. Je hoeft je niet op te geven. Kom gewoon eens langs binnen de 
openingstijden. Halverwege de ochtend eten we gezamenlijk fruit 
(zelf iets meenemen) en zingen we liedjes. De spelinloop is een leuke 
plek om andere ouders te ontmoeten en waar je kind kan ontdekken, 
spelen en nieuwe ervaringen kan opdoen.

Maandag en dinsdag 8.45 - 11.45 uur 
basisschool de Ark, ZuidHollandstraat 7

Donderdag 9.00 - 11.30 uur 
basisschool de Rivieren, Lekstraat 35-37

Vrijdag 9.30 - 12.00 uur 
OKC Catherina, Vechtstraat 88

VOLWASSENSPORT BUITENVELDERT (55+)

Een goede gezondheid is heel erg belangrijk. Sport helpt hier 
enorm bij en daarom gaan wij nog steeds door met volwassensport 
Buitenveldert (55+) van Dynamo Amsterdam. Wij bieden 2x per week 
een kracht en vitaliteitstraining aan bij Sportcentrum VU Uilenstede 
(adres: Uilenstede 100, 1183 AM Amstelveen) onder begeleiding van 
een ervaren en gekwalificeerde trainer. 

Iedere dinsdag en donderdag is er een les van 10.30-11.30 uur 
binnen in studio 3, locatie Sportcentrum VU Uilenstede.

Advies is om in sportkleding te komen en een matje mee te nemen.

Lijkt u dit leuk? Er is nog plek voor meer deelnemers. Geef u snel 
op bij Anouk Griffioen via agriffioen@dynamo-amsterdam.nl of 
06 49 35 63 38. Wie weet tot snel! Voor nu blijf in beweging, maar 
bovenal blijf gezond! Parkeren is gratis! Een les kost €1,50 (vanaf 
januari 2023 € 2). Heeft u een Stadspas met groene stip? Dan worden 
uw lessen vergoed door het Senioren Sport Fonds (mits u dit nog niet 
voor andere sport gebruikt).

Special guest Olga Commandeur van Nederland in Beweging 
kwam langs bij de sporters van de kracht- en vitaliteitstraining in 
Buitenveldert. Ze gaf een energieke work-out! Ook legde Olga uit 
wat volwassenen kunnen doen om actief te blijven én hoe de jongere 
generaties hier aan bij kunnen dragen. Zie hieronder de link naar het 
filmpje: www.youtube.com/watch?v=u0wSKDJNcxI&t=13s

SCHUIF JE BORDJE BIJ!

Om het nieuwe jaar gezellig en gezond van start te gaan, organiseert 
de Talententent op 3 januari van 10.00-13.00 uur in het Menno 
Simonszhuis een bruisende ochtend voor iedereen van 8-100 jaar. In 
een huiselijke sfeer volg je een schaak- en een kookworkshop en kom 
je in contact met (nieuwe) buurtbewoners. We sluiten af met een 
gezamenlijke lunch in het restaurant. Het is de bedoeling dat je aan 
alle activiteiten meedoet. Inschrijven voor een losse workshop is niet 
mogelijk.

Krijg je al zin in deze gezellige activiteit? Schrijf je dan in en doe 
mee! Je kunt je alleen inschrijven, maar denk er ook eens aan om je 
vriend(in), oma, opa, (klein)dochter, (klein)zoon, broer, zus, vader of 
moeder mee te vragen. Aanmelden kan via www.talententent.nl Zoek 
naar ‘Schuif je bordje bij’ of filter op Talententent Zuid-Buitenveldert- 
Menno Simonszhuis. Ook kun je je plekje reserveren door van te 
voren bij het Menno Simonszhuis langs te gaan en bij Mike een 
kaartje te kopen.

Meedoen kost €2 en als je een Stadspas hebt €1. Er is slechts een 
beperkt aantal plaatsen. We maken er samen een fijne winter van!

O N T M O E T I N G

HET VOELT GOED OM WAT GOEDS TE DOEN

Zie je op tegen een lange saaie winter en heb je weinig te doen? Heb 
je weleens nagedacht over vrijwilligerswerk? Als vrijwilliger maak je 
een verschil in de samenleving of in iemands dag. Er is van alles wat 
je kunt doen en je kunt een heleboel ontdekken. Je helpt anderen, 
op een manier die bij jou past. Het heeft een hoop voordelen en het 
levert je echt wat op!

Vrijwilligerswerk is dé manier om andere mensen te ontmoeten en 
je (belevings)wereld te vergroten. Je komt in contact met anderen 
die dezelfde interesses hebben, dus wellicht houd je er nieuwe 
vriendschappen aan over. Ook kun je juist in contact komen met 
mensen die je anders nooit zou ontmoeten. Gegarandeerd: mooie 
verhalen en bijzondere ervaringen! En anderen helpen maakt je 
gezonder, vrolijker en relaxter, zo blijkt uit onderzoek. Vrijwilligerswerk 
geeft je bovendien de kans om je buurt en buurtgenoten beter te 
leren kennen.

Wil je werkervaring opdoen in de richting van je droombaan? Of 
na je pensioen actief bezig blijven? Als vrijwilliger kan het. Op een 
plek die je zelf uitkiest. Zo ontdek je wat goed bij jou past, werk 
je met je talenten en doe je iets wat je leuk vindt. En soms is er 
vrijwilligerswerk, een project of een klus waar je zó enthousiast over 
bent, dat het gewoon Heel. Erg. Leuk is om eraan mee te werken.

Wat het oplevert? Contacten, een netwerk, onbetaalbare ervaringen, 
betrokkenheid bij de maatschappij en gratis extra’s in ruil voor wat 
je doet. Veel organisaties laten hun waardering voor de vrijwilligers 
blijken door het geven van een cadeautje, gratis trainingen of het 
organiseren van een uitje. En jaarlijks organiseert het stadsdeel een 
prachtige bedankdag voor alle vrijwilligers uit Zuid.

Enthousiast geworden? Kom eens bij ons langs! Kijk op de site van 
Vrijwilligers Centrale Amsterdam (www.vca.nu) voor meer info en alle 
mogelijkheden.

Contact Vrijwilligers Centrale Amsterdam: zuid@vca.nu 
Melita Bacic (bemiddeling voor vrijwilligers): 06 37 19 94 50 
Dasha van Amsterdam (advies voor organisaties): 06 18 34 38 30

ADVENT EN KERST IN DE WILLEM DE ZWIJGERKERK

Open Kerk met Kerstdorp
Elke woensdag is de Willem de Zwijgerkerk open van 10:00 tot 
12:00 uur. Kom gezellig een kop koffie of thee drinken met andere 
buurtgenoten. Het is mogelijk om een kaarsje aan te steken. Ook 
kunt u het kerstdorp bewonderen dat de kinderen van de naschoolse 
activiteit “De Speelclub” op donderdag maken met buurtgenoten. 
Aansluitend om 12:30 - 13:00 uur is er een kort moment van meditatie 
en stilte.

Kerstnachtdienst
Zaterdag 24 december vanaf 21:30 uur, Kerstnachtdienst met 
liederen en een meditatie. Na afloop is er warme chocolademelk.

1ste Kerstdag
Zondag 25 december, 10:00 - 11:00 uur, Kerstfeest.

2de Kerstdag
Welkom voor een gezellige middag met muziek, spelletjes en een 
hapje van 14:00 tot 16:00 uur.

Voor meer informatie en aanmelden, kunt u contact opnemen 
met Nelly Versteeg nellyversteeg@telfort.nl; 06 40 13 40 35.

BINGO OLYMPISCH KWARTIER

Op maandag 12 december a.s. is er een bingo! In kerstsfeer bingo 
spelen en kans maken op een prijsje. De bingo wordt zo’n vier keer 
per jaar georganiseerd.

Wie:  Alle buurtbewoners 
Wanneer: Maandag 12 december van 19.30 - 21.30 uur 
Bijdrage: €5 
Waar:  Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 
Info:  Jelly Jager, 020 68 90 132

LEESGROEP OLYMPISCH KWARTIER

De leesgroep Olympisch Kwartier leest samen een boek in de OBA 
Laan der Hesperiden. Vindt u het leuk om voor te lezen of om te 
luisteren? Doe dan mee. We hebben weer ruimte voor nieuwe (voor)
lezers!

Wie:  Alle buurtbewoners 
Wanneer: Elke dinsdagochtend half 11 – half 12 
Bijdrage: Deelname is kosteloos 
Waar:  In de OBA Laan der Hesperiden 
Info:  Loop gerust binnen

LUISTERGROEPEN WILLEM DE ZWIJGERKERK

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.

Locatie: Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14 
Data: elke derde woensdag van de maand 
woensdag 16 november, 14 tot 16 uur 
woensdag 21 december, 14 tot 16 uur 
woensdag 18 januari, 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

EETTAFEL WILLEM DE ZWIJGERKERK

Elke 2 weken is er een heerlijke maaltijd met gezelligheid in de Willem 
de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14. 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 30 november, 14 en 21 december, 11 en 25 januari, en 
8 en 22 februari.

Woensdag 21 september organiseren we een sfeervolle kerstmaaltijd. 
We beginnen om 17.45 uur en eindigen rond 19:30 uur. De maaltijd 
bestaat uit een 3-gangen menu en kost €6, inclusief een glaasje wijn 
of sap. Van harte welkom.

Aanmelding: tot de dinsdag voorafgaand aan de eettafel via het 
telefoonnummer: 06 13 79 06 14

RECEPT SIMPELE BOERENKOOL STAMPPOT
Simpel, maar een overheerlijke maaltijd voor de winter.

Ingrediënten

• 600 gram boerenkool
• 1kg kruimige aardappelen
• Rookworst naar keuze (kijk ook eens 

naar vegetarische opties!)
• 150 ml halfvolle melk
• 50 g roomboter
• Peper en zout
• Optioneel: nootmuskaat

Bereiding

1. Schil de aardappelen en doe ze in een pan met 
water.

2. Voeg de verse boerenkool toe. Zorg de dat 
boerenkool deels onder water staat, maar niet 
helemaal. Doe de deksel op de pan en laat dit 
ongeveer 20 minuten koken. Ondertussen kun je de 
rookworst opwarmen. 

3. Giet de aardappelen en boerenkool af.

4. Voeg de melk, boter, en kruiden naar smaak toe en 
stamp het tot een lekker smeuïge stamppot. 



SAMEN TUINIEREN BIJ HET MARIUS TEN CATEHOF

Het openbare plantsoen van het Marius ten Catehof (Buitenveldert) 
heeft recent een kleine metamorfose ondergaan. Initiatiefnemer 
Yvonne Lengams heeft met dit project een buurtbudget gewonnen 
in 2020 en hiermee is een groene ontmoetingsplek gecreëerd.

Er zijn 2 picknicksets neergezet, toegankelijk voor mensen in een 
rolstoel. Deze zijn omzoomd met biologische vaste planten, die goed 
zijn voor bijen en vlinders. Er komen nog struikjes met kleinfruit zoals 
rode bessen en jostabessen.

Het is de bedoeling dat de komende tijd verschillende activiteiten 
georganiseerd gaan worden in deze tuin. Samen tuinieren, maar 
ook een quiz of muziek. Wilt u op de hoogte blijven? Mail naar 
Hester Siegers: hsiegers@dynamo-amsterdam.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. In december organiseren we op vrijdag 16 december 
samen met het Huis van de Wijk Rivierenbuurt en SOOZ een 
Bingorette met feestelijk diner! En eind december heten we u 
traditioneel welkom bij ons Kerstdiner! Op onze website leest u er in 
december meer over.

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. 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 verzameld 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!

DE NIEUWE BUURTKAMER

In december 2022 opent er een nieuwe buurtkamer in het pand op 
Quellijnstraat 62, dus midden in de gezellige Pijp. De Buurtkamer 
wordt een plek voor álle buurtbewoners. In deze moderne en 
huiselijke buurtkamer kun je andere buurtbewoners ontmoeten 
en meedoen aan een gevarieerd programma van activiteiten. Van 
een gezellige en betaalbare buurtmaaltijd tot een workshop of 
vergadering. Ook een krantje lezen onder het genot van een warm 
drankje is mogelijk. Voorbeelden van organisaties die initiatieven en 
activiteiten zullen aanbieden zijn:

TEAM ED: activiteiten voor jong en oud, gericht op psychisch herstel 
en het delen van ervaringen.

De Schone Pijp: wie kent ze niet; activiteiten gericht op het groen en 
schoonhouden van de buurt.

Prisma: koffie inloop waar je verbinding kan vinden met bewoners, 
professionals en ondernemers.

En nog veel meer!

We nodigen bewoners uit om een initiatief te starten in de 
Buurtkamer, of deel te nemen aan een activiteit. We hopen dat er veel 
nieuwe en inspirerende samenwerkingen zullen ontstaan. Wil jij ook 
hier initiatiefnemer worden, heb jij ook een goed idee, wil je helpen 
of meedoen? Neem dan contact op met Sterre Brouwers, coördinator 
van de buurtkamer: 06 81 03 27 27 of sbrouwer@stichtingprisma.nl.

Volg ons ook op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van 
alle ontwikkelingen.

SILVERSCREEN DE FILMCLUB OP DE 
HOEK VERTOONT MOOIE FILMS!

Heerlijk lachen om Britse humor? Of een traantje wegpinken bij een 
indringende film? Kom een keer naar de film in je buurt, makkelijker 
kan niet!

Wie:  Alle buurtbewoners 
Wanneer: Elke 2e donderdag van de maand van half 2 – half 5 
Bijdrage: €5 inclusief een drankje 
Waar:  Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 
Info:  silverscreenzuid@gmail.com  
  of bel Linda Corlu 06 31 66 73 95

SCHILDEREN MET ELKAAR IS LEUKER!

Vind je het leuk om te schilderen en dat met elkaar te doen? Dat kan 
in het Olympisch Kwartier.

Wie:  Alle buurtbewoners 
Wanneer: Elke donderdagavond van 20.00- 22.00 uur, we starten  
  20 oktober met 10 bijeenkomsten tot aan de kerst 
Bijdrage: €35,00, inclusief een kopje koffie 
  (bedrag kan in overleg worden verspreid) 
Waar:  Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 
Info:  Linda Corlu 06 –3166 7395

VRIJMIBO

Maandelijkse Vrijmibo, een drankje en een klein hapje. Leer je 
buurtgenoten kennen op een laagdrempelige manier.

Wie:  Alle buurtbewoners 
Wanneer: Eerste vrijdag van de maand van 17.00 - 19.30 uur 
Waar:  Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 
Bijdrage: Drankje tegen een schappelijke prijs 
Info:  Loop eens binnen en maak kennis!

Voor meer activiteiten, hou ook de borden in de gaten aan de 
Amstelveenseweg 308!

DOE MEE AAN ‘PULP FASHION’

Ontwikkel je theatrale talenten op basis van persoonlijke verhalen.

Stadstoneel geeft theatertraining aan buurtbewoners voor 
buurttheatervoorstelling ‘PULP FASHION’. 12 trainingen onder 
leiding van 2 theatermakers vanaf januari ’23.

1 avond per week, 19.30 - 22.00 uur, Lekstraat 13A. 
Deelname €60 (€30 stadspas, groene stip).

Liever helpen met het maken van kostuums of juni/juli kijken naar 
de openbare voorstellingen, geef je dan op voor de nieuwsbrief 
op www.stadstoneel.com dan word je automatisch op de hoogte 
gehouden van al onze activiteiten.

Meedoen en/of vragen mail Stichting Stadstoneel: 
info@stadstoneel.com

KOFFIE EN THEE INLOOP WILLEM DE ZWIJGERKERK

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 voorzaal 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.

Van harte welkom.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met: 
Linda van de Kamp (06 832 508 90 - l.vandekamp@diaconie.org) 
of Nelly Versteeg (06 401 34 035 - nellyversteeg@telfort.nl) 
Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14 
www.willemdezwijgerkerk.nl

STADSDORP ZUID – MEER DORP IN DE STAD

Stadsdorp Zuid is dit najaar en deze winter bezig met een grote 
ledenwerfcampagne want door Corona heeft alles stilgestaan en zijn 
we leden verloren. Stadsdorp heeft drie doelstellingen: je 
buurtgenoten leren kennen en samen dingen doen, nabuurschap 
bevorderen, informatie geven over diensten, zorg, wonen, en eten. 
Het dorp is onderverdeeld in twaalf kleinere BinnenBuurten zodat je 
elkaar goed kunt leren kennen en wat kunt betekenen voor elkaar. 
Daarnaast zijn er vijftien kringen om bijvoorbeeld samen te wandelen, 
fietsen, naar de film te gaan, te filosoferen, tafeltennissen of zingen. 
De KoffieKring is voor veel nieuwe leden een mooie eerste 
gelegenheid om kennis te maken met andere leden. Daarbij worden 
er elke maand lezingen georganiseerd in hotel Apollofirst over 
uiteenlopende onderwerpen met borrel na. Op onze website kunnen 
leden informatie vinden over betrouwbare en betaalbare vaklieden 
en dienstverleners. De zorgsupporter wijst leden de weg bij 
zorgvragen.

Wie lid wil worden kan zich melden op de website 
www.stadsdorpzuid.nl/contact of per mail naar 
info@stadsdorpzuid.nl. Contributie: €7,50 per maand, voor 
samenwonenden €11,25 per maand. Twee keer per jaar 
is er een introductiebijeenkomst voor nieuwe leden.

SCHAAK-DAM EN SPELLETJES CLUB - DE PIJP

Doe mee met een denksport en ontmoet nieuwe mensen. De tafels 
staan klaar voor wie een potje schaken of dammen wilt. Vrije inloop 
en gratis kopje koffie!

Wanneer: Iedere donderdag van 15:00 -16:00 uur 
Waar:  Gerard Doustraat 133 
Wie:  Meer info via r.rinsma@buurtteamamsterdamzuid.nl

BUURZAAM ETEN IN DE PIJP

Een keer per maand organiseren wij een gezellige burenmaaltijd 
bij het Buurtteam De Pijp. Voor €6 krijt u een heerlijk en voedzaam 
driegangenmenu. Om voedselverspilling voor te komen willen we 
weten hoe veel mensen mee eten en vragen dat mensen zich vooraf 
registeren. Loop bij ons langs om je in te schrijven of stuur een email.

Hopelijk tot bij de volgende maaltijd!

Wanneer: De 4de dinsdag van de maand vanaf 17:30 
Waar:  Gerard Doustraat 133 
Wie:  Meer info via r.rinsma@buurtteamamsterdamzuid.nl

KOFFIECORNER HUIS VAN DE WIJK RIVIERENBUURT

Koffie-inloop voor en door buurtbewoners.

Wanneer: maandag t/m donderdag en de 
laatste vrijdagmiddag van de maand.

Tijd: van 10.00 tot 12.30 uur. Vrijdagmiddag-inloop 
van 15.00 tot 17.00 uur.

Waar: Koffiecorner in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Huis 
van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115, 1079 HA Amsterdam.



DE WINTER IN PLAN C- WARME SFEER & MUNT 
THEE, MUZIEK, VERHALEN, EN VEEL MEER!

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. 
Zoveel mogelijk blijven wij genieten van onze activiteiten buiten in de 
prachtige moes - en bloementuin.

Onze vaste activiteiten zijn:

• Fotografiecursus: (nieuwe data komen nog!)
• Creatieve middag met kralen: Elke 2e en 4e 

maandag v/d maand 13.30-15.30 u
• Reiki: Elke dinsdag van 9.30-11.00 u.
• Tai Chi Chih: Elke dinsdag 18.30-19.30 u.
• Tuin-Club: Elke woensdag 10-12 u. & elke zaterdag 10-13 u.
• Samen Breien: Elke woensdag 12-14.30 u.
• Schilder Club voor kinderen van 6-10 jaar: 

Elke woensdag van 15.00-16.15 u.
• Stem Avontuur: Elke 1e en 3e donderdag v/d 

maand 10-11 u. (eerst aanmelden!)
• Muziek op schoot: Elke 2e en 4e donderdag v/d 

maand 10.00-10.45 u. (eerst aanmelden!)
• Inloop Naaiatelier: Elke donderdag 11.30-14.30 u.
• Meditatie: Elke donderdag 18.30-19.45 u.
• Opruimen zwerfafval in de buurt: Elke 2e 

zaterdag 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 komen nog!)
• Muziek Podium (nieuwe data komen nog!)

Maar ook evenementen zoals: Live Muziek, Storytelling, Filmavond, 
Open Mic, Lezingen of workshops 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 update over ons programma kijk op: 
www.plancdiamantbuurt.nl, Plan C, Smaragdplein 24, Diamantbuurt

KENT U HET FELICITATIEPROJECT?

Het Felicitatieproject is een gezellig huisbezoekproject in de 
Rivierenbuurt. Buurtbewoners bezoeken buurtbewoners. Zij doen dit 
al bijna 55 jaar en hebben meer dan 50.000 Rivierenbuurters bezocht. 
Buurtbewoners krijgen in de maand van hun kroonjaar (70 75 80 85 
90 95 100+ ) een felicitatiebrief waarna een afspraak gemaakt kan 
worden. De vrijwilliger presenteert tijdens het bezoek een 
informatiemap met een cadeautje. Het project doet ook veel 
gezelligheidsbezoekjes.

www.felicitatieproject.nl 
Heeft u zin in een bezoekje of met ons mee te werken? 
Neemt u dan contact op met Flora : tel. 020 644 24 28 
of per e-mail felicitatieproject@xs4all.nl

BUURTBORREL ‘UNDER THE HILL’

Op dinsdag 13 december a.s. van 20.00 - 22.00 uur organiseert 
Stadsdorp Vondeldorp in het Dufayhuis een gezellige buurtborrel 
‘Under the hill’. Alle buurtbewoners jonger dan 40 jaar zijn van 
harte welkom om kennis te maken met elkaar, Vondeldorp en 
de buurtkamer in het Dufayhuis. Het adres is Dufaystraat 19 
(hoofdingang voormalige Paulusschool of ingang aan de zijkant, via 
de buurttuin aan de Lairessestraat).

Meer informatie via de site: www.vondeldorp.nl 
Locatie: Dufaystraat 19 (hoofdingang voormalige Paulusschool of 
ingang aan de zijkant, via de buurttuin aan de Lairessestraat).

DAGBESTEDING OLYMPISCH KWARTIER

Wilt u meer contact met uw buurtgenoten? Heeft u wat last van uw 
geheugen? Dan kunt u terecht op de dagbesteding. We doen samen 
activiteiten, eten gezamenlijk een maaltijd en maken regelmatig een 
uitstapje.

Wie:  (seniore) buurtbewoners met een hulpvraag 
Wanneer: Elke woensdag en vrijdag van 10.00 - 16.00 uur 
Bijdrage: Financiering vanuit de WMO, geen eigen bijdrage 
Waar:  Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 
Info:  W. de Vries 06 39 00 59 14

ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK LYDIA

Locatie: Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a, 1071 TT Amsterdam

Zondag matinee in kerstsfeer op 11 december
Kerstoptreden van Dionne Brussee, sopraan en Geke van 
Schuppen, piano met o.a. Franse en Duitse kerstliedjes, Engelse 
Christmassongs, aria’s van Hándel en Verdi in de Kerstsfeer en 
eindigen met enkele meezingkerstliedjes. Na afloop gratis Glühwein. 
15.00 tot 16.00 uur. Entree €7

Zondag matinee op 12 februari 2023
Elly Seinstra, viool en Marie-José Keijzers, piano 
15.00 tot 16.00 uur. Entree €7

Zondag matinee op 12 maart 2023
José van Waveren, zang en Sjoerd Brouwer, piano, Franse Chansons 
15.00 uur tot 16,00 uur. Entree €7 
Informatie: Annelies van der Schaaf-Bos, 020-6712440

Voorstelling ‘Practice of dying’
‘We’re all spirits and melted into thin air’ quote, The Tempest - William 
Shakespeare

Hoe geef je de dood een podium? Kom op 11 december om 18:00 
in Buurthuis Lydia kijken naar de voorstelling ‘Practice of dying’. 
Een muzikale performance waarin senioren en jonge kinderen 
hun ervaringen delen over hoe praktisch en pragmatisch evenals 
spiritueel en ontroerend de dood zijn kan. Door liederen samen en 
voor elkaar te zingen, te luisteren naar elkaars adem, na te bootsen 
hoe iemand sterft en oude en nieuwe afscheidsrituelen te verfijnen 
geven de jongeren en ouderen het lijden en dood betekenis en 
maken zij het dragelijk. Want hoe willen we straks herinnert worden? 
Hoe kan de doodsreutel in plaats van macaber ook hoopvol klinken? 
Wat verbindt ons in en na de dood? Hoe maak je vergankelijkheid 
bespreekbaar? Hoe kunnen we een goede voorouder zijn?

Regie & Concept: Gilles Groot, Compositie: Boris Post, Dramaturgie: 
Sophie Cohlen 
Tijd en datum: 18:00 uur op 11 december 2022, 
Duur voorstelling: 20-30 min, entree is gratis

ONTMOET ELKAAR IN DE D’OUDE RAAI!

In de d’Oude Raai kun je deelnemen aan diverse activiteiten.

Wil je fit blijven? Beweeg dan mee op de low flow dansles op 
woensdag of de gymnastiekles op maandag.

Hou je je liever bezig met planten en bloemen? In de mooie tuin 
staat de bak ‘mengelmoes’ met allerlei kruiden om gesnoeid te 
worden. Of je kunt met verse bloemen mooie creaties maken tijdens 
bloemschikken.

Voor de boekenwurmen is de (voor)leesclub om bij aan te sluiten en 
de 2-wekelijkse bingo verwelkomt degenen die houden van spanning 
en prijsjes winnen.

Wil je meer weten over de andere activiteiten zoals regenboog 
dialooggesprekken, lezingen, filmmiddagen, borrelmiddag of 
vieringen? Of heb je zelf een goed idee over een activiteit die je mist? 
Wil je je inzetten als vrijwilliger voor onze cliënten?

Neem contact op met Linda (06 31 66 73 95) of Sylvia van Combiwel 
(06 18 41 68 65) of loop gewoon eens binnen en vraag naar het 
programma.

Voor (oudere) buurtbewoners met een hulpvraag bieden wij 
dagbesteding. Tijdens de dagbesteding kun je meedoen aan 
bovengenoemde activiteiten maar ook aan uitstapjes.

Als de zorg voor de ander niet meer in balans is, bieden wij je als 
mantelzorger hulp.

Voor meer informatie kun je bellen met het team van de dagbesteding 
06 27 74 45 95.

We hopen u snel te zien in d’Oude Raai!

HUISKAMERS IN HET WBC

Locatie Huiskamers in het WBC: Gemeenschapsruimte 
Willibrorduscomplex, Servaes Noutstraat 1, 1074 ED Amsterdam

Dinsdag huiskamer in het WBC
U bent van harte welkom om aan te sluiten bij deze gezellige 
ochtend/vroege middag. Wij starten de ochtend om 11.00 uur met 
een activiteit, afgestemd op de wensen van de deelnemers. Denkt 
u hierbij aan spelletjes, kerststukjes maken, met elkaar zingen, 
themabijeenkomsten, enz.). 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. Let op: Niet op 27 december 2022.

Deelname aan het programma van de 
Huiskamer is gratis, lunch €1,50 p.p.

Woensdag huiskamer in het WBC
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.

Donderdag huiskamer in het WBC
Samen van een kopje koffie genieten en daarna gezellig met elkaar 
dineren. Wilt u mee aan tafel? Graag even reserveren via Helga 
06 14 59 15 68. Avondeten: €7 p.p. Tijd: 16.30 – 19.00 uur

Vrijdag huiskamer in het WBC
Koffie-uurtje met Sonja tussen 10.00 en 12.00 uur 
(niet in de kerstvakantie)

Wilt u zich aanmelden voor deze gezellige huiskamers? Stuur een 
mail voor een kennismaking naar: j.helmer@combiwel.nl of bel naar 
06 42 36 01 17.

Nieuwjaarsdiner Huiskamer in het WBC
Gezellig met elkaar aan tafel en het Nieuwe Jaar inluiden? Komt u dan 
naar het nieuwjaar diner op zondag 1 januari om 18.00 uur. Graag 
even reserveren via Helga 06 14 59 15 68. Avondeten: €8 p.p.

KEN JE BUREN!

Onze mooie stad heeft veel te bieden. Voor jong en oud wordt er van 
alles georganiseerd. We zijn een lekker bezig volk. :-) Wat veel mensen 
misschien nog niet weten is dat er in de stadsdelen zogenaamde 
Stadsdorpen zijn. Ook de Rivierenbuurt heeft zo’n Stadsdorp. 
Opgericht in 2013 door enthousiaste buurtbewoners met als doel de 
samenhang in de buurt te versterken, oftewel het nabuurschap 
nieuw leven inblazen. Het fijne aan de stadsdorpen is dat de 
activiteiten in de buurt plaatsvinden, door de leden zelf worden 
bedacht en samen worden uitgevoerd. Je kunt dus zelf een idee 
inbrengen en uitwerken of aansluiten bij plannen van anderen. Nu is 
stadsdeel Rivierenbuurt vrij groot en daarom is het Stadsdorp weer 
onderverdeeld in zogenaamde Binnenbuurten. Zodat inderdaad 
bijvoorbeeld een spelletjes-avond lekker dicht bij huis is en je juist in 
je directe omgeving mensen leert kennen. We kunnen hier alle 
bezigheden wel opsommen maar dat wordt dan een lange lijst. Met 
veel plezier verwijzen we naar onze prachtige website: 
stadsdorprivierenbuurt.nl

Neem eens een kijkje op onze site. Kijk of er iets bij zit waar je 
interesse naar uit gaat. Of je nu wilt wandelen of een poëzie bundel 
bespreken, tuinieren of jeu de boules spelen, er zit vast iets bij wat je 
aandacht trekt. Woon je in de Rivierenbuurt en wil je meedoen, vul 
dan het inschrijfformulier in (kopje Deelnemen) bovenaan de pagina. 
Er wordt dan snel contact met je opgenomen.

EET JE OOK EEN HAPJE MEE IN HET HUIS VAN DE WIJK LYDIA

BuurtBuik Oud-Zuid serveert wekelijks op zaterdagmiddag een gratis 
vegetarische lunch tussen 13:00 - 14:00. Vanaf 12:30 bent u van harte 
welkom om samen met andere buurtbewoners van deze maaltijd te 
genieten. Wij koken gezonde (vegetarische) maaltijden van gered 
voedsel dat we ophalen bij lokale leveranciers zoals Rise Bakery, 
Groetenboer Wessels, de Marqt, Albert Heijn en Coop.

Benieuwd naar het menu? Dit wisselt ieder weekend, dus laat je 
verrassen en kom gezellig mee eten! Echt iedereen is welkom! 
Want naast lekker eten, draait het bij BuurtBuik vooral ook om de 
gezelligheid.

Wanneer: elke zaterdag (niet van 12 december t/m tweede week 
januari in verband met verbouwing keuken) 
Tijd: 13:00 - 14:00 uur 
Aanmelden: niet nodig, je bent vanaf 12:30 harte welkom! 
Kosten: gratis! 
Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a, 1071 TT Amsterdam



Theatervoorstelling “Vaderland”
In de theatervoorstelling “Vaderland” vertelt Rob Marrevee over de 
andere zijde van het adoptiesprookje van zijn twee opgroeiende 
zoons. Het is een aangrijpend en tragikomisch relaas over goede 
bedoelingen en teleurstellingen. Over liefde, vertrouwen, trots, 
onmacht en schuldgevoel. Rob en zijn vrouw adopteerden 
eenentwintig jaar geleden twee broertjes van vier en één uit Ethiopië. 
Dat het zwaar zou worden wisten ze. Dat de afstand onoverbrugbaar 
zou blijken niet... Het verlies van de oorspronkelijke ouders en cultuur 
heeft diepgaande, levenslange consequenties voor de twee broers.

Liever niet geadopteerd

“Had me maar daar gelaten! Liever dat dan geadopteerd” roept zijn 
oudste zoon. Hij vertelde zijn familie in Afrika dat hij het moeilijk 
heeft. Daar snappen ze er niets van.

Als ik dit geweten had, dan had ik het niet gedaan

Rob: ‘Als ik had geweten wat voor impact de adoptie op de jongens 
zou hebben, had ik het niet gedaan. Al is dat soms lastig uit te leggen. 
Ook aan mijzelf. Ik ben namelijk heel blij met ze en in Ethiopië hadden 
ze weinig kans.

De voorstelling (en het gelijknamige boek) laten je niet alleen de 
intensiteit van adoptie voelen, het nodigt ouders en professionals die 
met kinderen werken uit om nog beter naar ze te kijken en luisteren.

Datum: 17 december 2022, Inloop vanaf 16.00 uur, Begin 
voorstelling: 16.30 uur. Einde voorstelling: 17.15 uur, 
Tickets €17,50 via 
www.yourticketprovider.nl/events/54946-amsterdam-vaderland/

Kintsugi workshop in het Huis van de Wijk Lydia
Leer de Japanse kunst van het repareren en duik dieper in de wereld 
van veerkracht en herstel. De Japanse kunstvorm Kintsukuroi 
(‘gouden reparatie’) gaat er van uit dat er schoonheid zit in dat wat 
simpel, onpretentieus en gerijpt is. Beschadigde goederen zouden 
niet moeten worden weggegooid, ze hebben recht op aandacht en 
respect en kunnen met zorg en liefde worden gerepareerd. Dat wat 
geldt voor objecten, geldt ook voor mensen.

Tijdens deze workshop, naar aanleiding van het project 
VOLTOOIDHERSTELDETIJD repareer je in twee uur een gebroken 
tegeltje. Lara verteld in een korte inleiding en aan de hand van 
de kunstwerken over haar eigen ervaring, het project en de 
achterliggende filosofie. Daarna lijmen we de scherven aan elkaar en 

herstellen de barsten met goud. Terwijl we dit doen praten we over 
trauma, veerkracht, herstel en eigenwaarde.

Vrijdag 09 december 15:00 – 17:00 
Deelname is gratis, Aanmelden o.v.v. ‘Aanmelden workshop 
Lydia 2022’ via info@voltooidhersteldetijd.nl

Vlooienmarkt in het Huis van de Wijk Lydia
Op zondag 18 december is er van 12 tot 17 uur weer een gezellige 
vlooienmarkt - met muziek, hapjes en drankjes. Kom leuke 
tweedehands spullen kopen of huur zelf een tafel om spullen te 
verkopen. Neem voor informatie over tafelhuur contact op met Lydia, 
tel. 06-52189126

Open inloop Actenz in het Huis van de Wijk Lydia
Iedere dinsdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur bent u welkom bij 
de laagdrempelige Inloop van Actenz voor een kop koffie of thee, 
een spelletje, een praatje of voor bijvoorbeeld hulp met uw telefoon. 
Wilt u graag even onder de mensen zijn? Kom dan gezellig langs. U 
hoeft niks maar er kan van alles. De inloop is gratis en er is ook altijd 
een professionele begeleider van Actenz aanwezig. Wilt u vooraf 
informatie inwinnen? Neem contact op met David Pijlman, email: 
D.Pijlman@ggzingeest.nl.

Bridgen in het Huis van de Wijk Lydia op 
maandag- en donderdagmiddagen
Elke donderdagmiddag komen ongeveer 16 dames bij elkaar om 
deel te nemen aan een gezellige bridgemiddag. Dit aantal is lager 
dan voor de pandemie en er is plaats voor nieuwe deelneemsters. 
Deelnemers mag natuurlijk ook! De bridgers komen om 12:30 uur bij 
elkaar en kaarten tot ongeveer 16:15 uur. Hebt u interesse om mee te 
spelen? Neem dan contact op met Dini de Braal via tel. 06 57 90 062. 
Let op: Niet in de kerstvakantie

Ook op maandagmiddagen is er plek voor nieuwe deelnemers. U 
kunt vrij binnenlopen om een kaartje mee te spelen met de andere 
bridgers. Bij vragen kunt u ook contact opnemen met Rein Gerritsen, 
tel. 020 - 612 2516. Let op: Niet in de kerstvakantie

Open inloop tijdens de kerstvakantie in Buurthuis Lydia
Zin in een kopje koffie, zin in een praatje, zin in gezelligheid tijdens 
de kerstvakantie? Komt u dan langs tijdens de open inloop. Van 
maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur zijn de vrijwilligers 
van Buurthuis Lydia er voor u!

Wijkcafé Lydia
Nieuw maar toch bekend. Goed nieuws voor alle bezoekers: de 
vrijwilligers van Buurthuis Lydia hebben het oude bekende Wijkcafé 
Lydia nieuw leven ingeblazen. Iedere dinsdag tussen 16 en 18 uur 
bent u van harte welkom aan de borreltafel van het Wijkcafé Lydia. 
Koffie, thee en borrelhapjes worden bezoekers gratis aangeboden. 
Komt u een keertje langs om de gezelligheid van het café te ervaren. 
Op dinsdag 27 december tot 17.00 uur.

Soep en spelletjes in het Huis van de Wijk Lydia
Speel je ook zo graag een bordspel of een kaartspel? Of wil je een 
keer sjoelen? Kom dan naar de spelletjesmiddag op woensdag, om 
de andere week. Gastvrouw Annelies organiseert de spelverdeling. 
En geniet intussen van een heerlijk kopje soep!

Kom je ook? Heb je een vraag, of heb je hulp nodig om er te komen? 
Neem dan contact op met Meie Pallandt op 06 39 00 59 01 
Wanneer: Woensdag, een keer in de twee weken: 
16 en 30 november 2022. Tijd: 15.00 - 17.30 uur 
Op 14 december staat de activiteit helemaal in kerstsfeer met 
erwtensoep en pasteitje gevuld met Paddenstoelen Ragout. 
Toegang voor de activiteit gratis, soep met brood: €2 
Voor data in 2023 houd a.u.b. onze website 
in de gaten: www.buurthuislydia.nl.

Wekelijkse activiteiten in uw buurt
Prettig en gezond oud worden in Amsterdam Zuid
Voor u als oudere is er in uw eigen buurt van alles te doen. Per buurt vindt u een overzicht van wekelijkse activiteiten, van ontmoeting  
en cultuur tot bewegen en samen eten. Handig om uit te knippen en te bewaren. Welke activiteiten spreken ú aan? Kom vooral langs en 
probeer het uit. U bent van harte welkom!

Wij hebben ons best gedaan dit aanbod zo compleet mogelijk te presenteren. 
Toch kan het zijn dat in het overzicht activiteiten ontbreken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Rivierenbuurt

Ontmoeting

Koffie-inloop Rijn 58
Voor alle buurtbewoners

 ma t/m vr    10.00 - 12.00 uur    Rijnstraat 58 

Koffie-inloop Huis van de Wijk
Voor alle buurtbewoners

 ma t/m do    10.00 - 12.30 uur    Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115

Gouden mannen
Voor mannen tussen de 40 en 65 jaar, die geëmigreerd zijn naar 
Nederland. Incl. lunch. Info en aanmelden: g.yagual@soozamsterdam.nl 
of n.kenter@soozamsterdam.nl, tel. 06 4524 4025

 di  12.00 - 16.00 uur    Vechtstraat 77A 

Multiculturele mannengroep
Samenkomst van mannen uit Zuid voor ontspanning en ontmoeting

 di    17.30 - 21.00 uur    Rijn 58, Rijnstraat 58

Alzheimer Trefpunt
Elke 1e dinsdag van de maand. Info: 06-1319 7993 of  
alzheimertrefpunt.amsterdamzuid@alzheimervrijwilligers.nl

 di    17.30 - 21.00 uur    Rijn 58, Rijnstraat 58

Inloop en meer
Om anderen te ontmoeten of iets te doen

 wo    13.30 - 16.30 uur    Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115

Creatieve Mantelzorgers
Voor buurtbewoners die mantelzorger zijn. Wil je komen kijken?  
Bel 06 1944 0353 en informeer naar de data

 informeer naar de data    14.00 - 16.00 uur    Lekstraat 13A

Cultuur, sport & spel 

Filmmiddag
Iedere 1e dinsdag van de maand

 di    13.45 - 16.00 uur    Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115 

Wandelen met de beweeggroep
Info: 06-1319 7993

 di    15.45 - 17.15 uur    Lekstraat 13A

Pilates
 di  15.30 - 16.30 uur    Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115 

Digitale hulp
Voor uw smartphone, tablet en laptop. Aanmelden verplicht: Tel. 020 
46 20 365 of 06 3343 3717. E-mail: baalders@dynamo-amsterdam.nl

 di  10.00 - 12.00 uur    Rijn 58, Rijnstraat 58

 wo  13.00 - 15.00 uur    Rijn 58, Rijnstraat 58

Crealab Atelier 77 - € 1 (materiaal)
Meer info en aanmelden: 06 8200 6613 of 020 46 20 365.  
E-mail: ssylvester@dynamo-amsterdam.nl

 wo  12.00 - 15.00 uur    Vechtstraat 77A 

Schildersatelier Atelier 77 - € 1 (materiaal)
Info: 06 8200 6613 of 020 46 20 365.  
E-mail: ssylvester@dynamo-amsterdam.nl

 wo  14.30 – 16.30 uur    Vechtstraat 77A 

Gymnastiek - € 6,50 per maand
Info: 020 886 1070, e-mail: info@mbvoamsterdam.nl

 ma    12.15 - 13.00 uur, 13.15 - 14.00 uur, 14.15 - 15.00 uur    Rijnstraat 58

Buurteettafels

Samen soep eten
Aanmelden verplicht: Tel. 06 3343 3717  
of e-mail: baalders@dynamo-amsterdam.nl

 ma + vr    12.00 uur    Rijn 58, Rijnstraat 58 

Buurzaam koken - € 6
3-gangenmenu. Info en reserveren: 020 - 369 43 47 of via  
www.buurzaamkoken.nl

 ma, di, vr, za    17.30 uur    Lekstraat 13A

Meet en Eat - € 1
Ontmoet buurtgenoten en eet gezellig mee

 wo    17.30 - 19.00 uur    Rijn 58, Rijnstraat 58

Samen eten - € 2
Aanmelden via 06 8204 9166

 di    17.00 - 18.00 uur    Veluwelaan 20

Buurtlunch - € 1
Aanmelden via 06 8204 9166

 do    12.00 - 13.00 uur    Veluwelaan 20

Buitenveldert

Ontmoeting

Inloop Buitenveldert
Info: 06 1315 6996 of d.pijlman@actenz.nl

 ma    9.30 - 12.00 uur    A.J. Ernststraat 112 (MFC Binnenhof)

Koffie-inloop Menno Simons
Ongedwongen samenzijn

 ma, di, do    10.30 uur    Noordhollandstraat 17B

 - - -  - - - Om uit te knippen en te bewaren - - -  - - - 



Koffie-inloop Ernst 199
Ongedwongen samenzijn

 di    11.00 – 12.00 uur    A.J. Ernststraat 199

Inloop De Buurvrouw
Ongedwongen samenzijn

 di, wo, do    11.00 - 15.30 uur    A.J. Ernststraat 112 (MFC Binnenhof)

Menno Café
Meer info: 06 4935 6328  
of e-mail: mtwelkemeijer@dynamo-amsterdam.nl

 di + do    14.00 – 17.00 uur    Noordhollandstraat 17B

Actenz buurtinloop Menno Simons
Ongedwongen samenzijn

 wo    9.30 – 13.00 uur    Noordhollandstraat 17B

Cultuur, sport & spel

Gymnastiek 65+ - € 6,50 per maand
Info: 020 886 1070, e-mail: info@mbvoamsterdam.nl

 ma    11.30 - 12.15 uur    A.J. Ernststraat 112 (MFC Binnenhof)

 wo    11.00 - 11.45, 12.30 - 13.15 en 13.30 -14.15 uur 

Gymnastiek 60+ - € 6,50 per maand
 wo    11.00-11.45 en 12.30-13.15 uur    A.J. Ernststraat 112 (MFC Binnenhof)

 do    13.30-14.15 uur    A.J. Ernststraat 112 (MFC Binnenhof)

Chi Kung 55+ - € 6,50 per maand
 di    10.15 - 11.15 en 11.15 - 12.15 uur    A.J. Ernststraat 112 (MFC Binnenhof)

Aerobic conditie 55+ - € 6,50 per maand
 wo    9.30 - 10.30 en 10.30 - 11.30 uur    A.J. Ernststraat 112 (MFC Binnenhof)

Sjoelen - € 6,50 per maand
Meldt u bij aanvang bij de docent. Info: 020 886 1070,  
e-mail: info@mbvoamsterdam.nl

 di    10.15 - 11.15 en 11.15 - 12.15 uur    A.J. Ernststraat 112 (MFC Binnenhof)

Computer Inloop Café
Info: 06 4407 9906, e-mail: anjatimmerm@gmail.com

 do    10.00 - 11.00 uur    A.J. Ernststraat 112 (MFC Binnenhof)

Bridgen bij Menno Simons
Info: 020 46 28 484 of e-mail mbos@dynamo-amsterdam.nl

 ma    14.00 - 16.00 uur    Noordhollandstraat 17B 

Breien
Open inloop. Info: 020 644 9936

 di    10.00 - 12.00 uur    A.J. Ernststraat 112 (MFC Binnenhof)

Engelse les
Info: 06 4595 4667, e-mail: justinakiss@icloud.com

 ma    15.30 - 17.00 uur    A.J. Ernststraat 112 (MFC Binnenhof)

Menno café met sjoelen
 ma    14.00 - 17.00 uur    Noordhollandstraat 17B 

Zumba
Info: 06 2875 7800, e-mail: jobodywork@hotmail.com

 ma    19.30 - 20.30 uur    A.J. Ernststraat 112 (MFC Binnenhof)

Bingo & Spelletjes Café
Info: 06 4935 6328 of e-mail: mtwelkemeijer@dynamo-amsterdam.nl

 wo    14.00 – 16.30 uur    Noordhollandstraat 17B 

Tekenen/schilderen
Info: 06 1137 8077, e-mail: info@lydiabakker.org

 do    13.00 - 15.30 uur    A.J. Ernststraat 112 (MFC Binnenhof)

Zangkamer
Zing mee met liedjes van vroeger en nu. Info: 06 2663 5236

 vr    14.00 - 15.30 uur    A.J. Ernststraat 112 (MFC Binnenhof)

Buurteettafels

Buurtlunch Menno Simons - € 3,50
Info & aanmelden: Tel. 06 4935 6328 of  
e-mail: mtwelkemeijer@dynamo-amsterdam.nl

 ma    12.30 uur    Noordhollandstraat 17B 

Buurtsoep - € 1
Kosten € 1 voor een broodje, soep is gratis. Meer info & aanmelden: 
06 2663 3556 of e-mail nveldt@dynamo-amsterdam.nl

 di    12.00 - 14.00 uur    A.J. Ernststraat 199

Gezonde hap
Info: 06 1209 7336, e-mail r.adelmeijer@actenz.nl

 di    11.00 - 13.00 uur    A.J. Ernststraat 112 (MFC Binnenhof)

Broodlunch - € 2
Info & aanmelden: 06 4935 6328  
of e-mail: mtwelkemeijer@dynamo-amsterdam.nl

 wo + vr    12.00 – 13.00 uur    Noordhollandstraat 17B 

Dagschotel Buurtrestaurant Menno - € 8,50
Afhalen € 6. Aanmelden verplicht: 020 46 28 484

 wo + vr    16.30 - 18.00 uur    Noordhollandstraat 17B 

Oud Zuid

Ontmoeting

Koffie-inloop Welkom
 di + wo    14.00 - 16.00 uur    Buurtkamer Welkom, Stadionplein 65 

Theemiddag
 ma    13.00 - 16.00 uur    Hoofdkwartier, Hoofddorpweg 25

Koffie-inloop Hoofdkwartier
 za    10.00 - 14.00 uur    Hoofdkwartier, Hoofddorpweg 25

Hollandse zondagmiddag
Elke 1e zondag van de maand

 zo    16.00 - 20.00 uur    Hoofdkwartier, Hoofddorpweg 25 

Koffie-inloop Olympus
 ma, do, vr    9.00 - 11.00 uur    Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29 

Regenboogborrel roze ouderen - € 4
 vr    15.00 - 17.00 uur    Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29

Buurtbakkie
 do    13.00 - 14.00 uur    Olympiaplein

Koffie-inloop Brahmshof
 wo    13.00 - 14.30 uur    Brahmsstraat 32

Happy Hour Brahmshof
2 drankjes voor de prijs van 1. Plus zelfgemaakte hapjes van het huis.

 vr    16.30 - 17.30 uur    Brahmsstraat 32

Ontmoetingsuur Mantelzorg en Dementie
Om de week op woensdag. Info: 06 4236 0117, j.helmer@combiwel.nl

 wo  13.30 - 14.30 uur    Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a

Open inloop Actenz
 di  13.00 - 16.00 uur    Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a

Computer-inloop
Voor al u vragen over uw PC of mobiele telefoon, in de oneven weken

 di    13.00 - 15.00 uur    Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29

Verwenwinkel
Kapper, kleding, nagels

 wo    10.00 - 12.00 uur    Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29

Schilderen en knutselen
 vr    11.00 - 13.00 uur    Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29

Portrettekenen Amsterdam - € 3,50
Open inloop. Info: 06 2911 8172

 vr    13.00 - 15.30 uur    Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a

Portretteren - € 3,50
Open inloop. Info: e-mail j.wilterdink1@chello.nl

 vr    16.00 - 18.00 uur    Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a

Bewegen in het Dufayhuis 
Na afloop koffie/thee 

 do  10.30 uur    Dufaystraat 19 (ingang voormalige Paulusschool)

Toriba Theater- en Dansgroep - € 3,50
Info: 06 2512 4522

 vr    19.30 - 21.00 uur    Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a

Feldenkrais: Bewust door bewegen - € 3,50
Info: 06 2792 0315, e-mail: fbra.feldenkrais@gmail.com

 do    12.20 - 13.30 uur    Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a

Bridge-inloop
Info: 020 612 2516 (alleen ma) / 020 770 3659

 ma    13.00 - 17.00 uur    Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a

 do    12.30 - 16.15 uur    Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a

Volksdansen - € 3,50
Info: 020 6719 632, e-mail: a.reutlinger@telfort.nl

 vr    11.00 - 12.30 uur    Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a

Dansen is gezond
Info: e-mail samiszen@gmail.com

 do    16.00 - 17.00 uur    Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a

Klassiek ballet met Gerry Wisman
Info: 020 69 444 19

 ma  17.00 - 18.00 uur    Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a

Jazzballet met Gerry Wisman
Info: 020 69 444 19

 di  12.20 - 13.30 uur    Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a

Buurteettafels

Maaltijdsoep - € 1,50
 do    14.00 - 16.00 uur    Buurtkamer Welkom, Stadionplein 65 

Ontbijt Welkom - € 1
 vr    10.00 - 12.00 uur    Buurtkamer Welkom, Stadionplein 65

Huisgemaakte soep van Anja - € 2
 di    12.00 - 14.00 uur    Hoofdkwartier, Hoofddorpweg 25

Pannenkoekenmiddag - € 2
 do    12.00 - 14.00 uur    Hoofdkwartier, Hoofddorpweg 25

Hapjesmiddag - € 3,50
 di    16.00 - 18.00 uur    Baarshaven, Baarsstraat 31

Eettafel Olympus - € 6
 ma    17.00 - 19.30 uur    Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29

Wijkcafé Lydia
 di    16.00 - 18.00 uur    Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a

Dufay Café
 ma t/m vr    9.00 - 17.00 uur    Dufaystraat 19 (ingang voormalige Paulusschool)

Cultuur, sport & spel

Patchwork
 ma    13.00 - 16.00 uur    Buurtkamer Welkom, Stadionplein 65 

Schaken - € 2,50
 vr    14.00 - 17.00 uur    Buurtkamer Welkom, Stadionplein 65

Bingo Hoofdkwartier - € 3
 di    14.00 - 16.00 uur    Hoofdkwartier, Hoofddorpweg 25

Schilderclub
 vr    14.30 - 16.00 uur    Hoofdkwartier, Hoofddorpweg 25

Wandelen met Wim
Starten bij verzamelplek Hoofdkwartier

 wo    13.30 uur    Hoofdkwartier, Hoofddorpweg 25

Dancepark
 di    11.00 - 12.00 uur    Baarshaven, Baarsstraat 31

Klaverjasclub
 di    19.30 - 22.00 uur    Baarshaven, Baarsstraat 31

Yoga - € 6,50 per maand
Info: 020 886 1070, e-mail: info@mbvoamsterdam.nl

 do    10.00 - 10.45 uur    Speeltuingbouw de Argo. Argonautenstraat 13

Gymnastiek 60+ - € 6,50 per maand
Info: 020 886 1070, e-mail: info@mbvoamsterdam.nl

 di    11.45 - 12.30 uur    Speeltuingbouw de Argo. Argonautenstraat 13

Fitgym - € 6,50 per maand
Info: 020 886 1070, e-mail: info@mbvoamsterdam.nl

 wo    10.30 - 11.15 uur    De Nieuwe Coenen. J.M. Coenenstraat 4

Aerobic/fitgym - € 6,50 per maand
Info: 020 886 1070, e-mail: info@mbvoamsterdam.nl

 di    9.00 - 10.00 uur, 10.00 - 11.00 uur, 11.00 - 12.00 uur    

 Olympisch kwartier. Amstelveenseweg 308

Gymnastiek 60+ - € 6,50 per maand
Info: 020 886 1070, e-mail: info@mbvoamsterdam.nl

 wo    9.30 - 10.15 uur, 11.30 - 12.15 uur   

 De Nieuwe Coenen. J.M. Coenenstraat 4

Gymnastiek 60+ - € 6,50 per maand
Info: 020 886 1070, e-mail: info@mbvoamsterdam.nl

 do    12.30 - 13.15 uur    Oud Katholieke Kerk. Pieter Baststraat 3

Bingo Baarshaven - € 5
 wo    14.00 - 16.00 uur    Baarshaven, Baarsstraat 31

Biljarten
 do    13.00 - 16.00 uur    Baarshaven, Baarsstraat 31

Schilderen Baarshaven
 vr    10.00 - 14.00 uur    Baarshaven, Baarsstraat 31

Stap & Hap inclusief lunch - € 2,50
 ma    10.30 - 13.30 uur    Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29

Bingo Olympus - € 5
 ma    14.00 - 16.00 uur    Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29



ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK DE PIJP

Kom Mahjong spelen in het Huis van de Wijk de Pijp
Vind je het leuk om het Chinese gezelschapsspel Mahjong te spelen? 
Wij spelen het spel elke woensdagavond van 19.30 tot ongeveer 
22.00 uur (uitgezonderd schoolvakanties) in het Huis van de Wijk 
de Pijp. Enige kennis van het spel is handig, maar niet noodzakelijk. 
Nieuwe spelers zijn van harte welkom! €1 per keer. Bel 06-2289 7979 
of stuur een sms’je of appje naar Ronny.

Buurtborrel: voor de buurt, in de buurt 
in het Huis van de Wijk de Pijp
Op donderdag 24 november en 22 december bent u voor een hapje 
en een drankje welkom bij onze buurtborrel: van 19.00 uur tot 22.00 
uur. Wij zorgen voor de muziek en een hapje. Bewoners uit de Pijp 
zijn welkom! Data voor 2023 zijn nog niet bekend maar houd u de 
website in de gaten voor updates!

De keukenprinsessen koken weer in het Huis van de Wijk de Pijp
De keukenprinsessen koken voor de buurt op maandag 14, 28 
november en 12 december 2022. Kosten €5 /met Stadspas €3,50 
voor een warme maaltijd. U bent welkom om 12 uur. Meenemen is 
ook mogelijk. Dan betaalt u €0,50 extra voor een bakje met deksel.

Liefst voor 10.30 uur aanmelden bij Sylvia (06 18 41 68 65) of in de 
keuken want op = op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Sylvia Spong: 06 18 41 68 65 of s.spong@combiwel.nl

Maandag Huiskamer De Pijp
De maandag Huiskamer De Pijp is een gemoedelijke middag met veel 
gezelligheid en gymnastiek! Praatje maken, bewegen op de stoel, 
spelletjes spelen, sjoelen, bingo en uitjes bespreken. Regelmatig 
wordt er relevante informatie besproken over aangenaam ouder 
worden en gaan wij in gesprek over belangrijke onderwerpen zoals 
financieel misbruik, armoede, eenzaamheid etc. Zo houden wij 
elkaar scherp om samen gelukkig ouder te worden en weten wat je 
daarvoor kunt doen en nodig hebt.

Wintereditie Huiskamer De Pijp
Vanaf maandag 24 oktober t/m maandag 19 december bent u om 
de week van harte welkom voor een hartverwarmend soepje met 
een broodje. Ook hebben wij tijdens deze periode elke maandag een 
ander programma met als vaste prik:

13:00 - 14:00 uur Stoelgym en kopje koffie met 
Mink - bent u herstellende of heeft u lichamelijke 
beperkingen? Dan is dit ook voor u!

14:00 - 14:30 uur Soep met een broodje (alleen op 24 
oktober, 7 november, 21 november, 5 december, 19 
december) (we houden rekening met allergieën)

14:30 - 16:00 uur Elke week een ander programma (o.a. muziek- en 
of theatervoorstelling, spelletjesmiddag, themabijeenkomsten)

Deelname aan het programma van Huiskamer De Pijp is gratis

Soep met een broodje: €3,50 - met stadspas €2,-

Wilt u zich aanmelden voor deze gezellige hartverwarmende 
middag? Stuur een mail voor een kennismaking naar: 
m.vanderwerf@combiwel.nl of bel naar 06 - 415 251 99

Woensdag Huiskamer de Pijp
De woensdag Huiskamer start om 13:00 uur met een warme 
lunch. Kosten zijn €4,50 p.p. en u kunt zich een week van tevoren 
opgeven. De maaltijden zijn gevarieerd en worden een maand 
van tevoren bekend gemaakt. Uiteraard houden wij rekening met 
dieetvoorschriften en allergieën.

Rond 14 uur starten wij met een gemoedelijke middag met veel 
gezelligheid! Praatje maken, spelletjes spelen en uitjes bespreken.

DUFAY CAFÉ

Wees welkom in de buurtkamer van het Dufayhuis om op te warmen, 
onder het genot van iets warms én iets lekkers. Het Dufay Café is op 
werkdagen open van 09.00 – 17.00 uur. Het adres is Dufaystraat 19 
(hoofdingang voormalige Paulusschool of ingang aan de zijkant, via 
de buurttuin aan de Lairessestraat). Als je vraagt naar Peter en noemt 
dat je komt via de Winter in Zuid krant krijg je, naast hartverwarmende 
woorden, gratis een warme drank met iets lekkers. Tot straks!

Locatie: Dufaystraat 19 (hoofdingang voormalige Paulusschool of 
ingang aan de zijkant, via de buurttuin aan de Lairessestraat).

KERST OP ZIJN BEST 

Datum:  donderdag 22 december  
10.00 uur:  koffie met iets lekkers 
11.00 - 12.00 uur:  kerststukjes maken 
12.30 - 13.30 uur: kerstlunch (inschrijving €1 eigen bijdrage)   
   aanmelden tot dinsdag 20 december 
14.00 - 15.30 uur: kerstbingo (kosten plankje €1 twee ronden) 
19.00 - 22.00 uur: een kerstbuurtborrel 
Wij zorgen voor de muziek en een lekker hapje. 

Locatie: Huis van de Wijk de Pijp 
Adres: tweede van der Helststraat 66, 1072PG Amsterdam. 
Voor meer informatie of aanmelden voor de kerstlunch: 
Madelon Bos, m.bos@combiwel.nl of Silvia Spong, 
s.spong@combiwel.nl 
U kunt zich ook aanmelden bij het Huis van de Wijk de Pijp. 

ZINGEN IN ZUID 

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  
Waar:  Oranjekerk, van Ostadestraat 151 
Wanneer: donderdag 10.30 - 11.30 uur  
Meer info: Greet Muyllaert 06 20 71 91 55,  
  g.muyllaert@ggzingeest.nl

SENIOREN ACTIVITEIT

Wisselende activiteiten voor senioren, laat u verrassen!
Elke week een leuke activiteit, zoals gezellig samen koffie drinken, 
lezingen, creatief bezig zijn, gesprekken voeren en nog veel meer, 
komt u ook?!

Elke dinsdag van 10:30 tot 12:30  
Kosten: Gratis / Vrije inloop 
OBA Buitenveldert 
Willem van Weldammelaan 5 | 1082 LT Amsterdam 
T: 020 52 30 900 | E:  buitenveldert@oba.nl

Badminton en tafeltennis
Info: 020 470 1460, e-mail: l.heldoorn@combiwel.nl

 do    20.00 - 22.00 uur    Sporthal De Pijp, Lizzy Ansinghstraat 88

Wandelen met diabetes of andere medische klachten
Verzamelen 10.30 uur Info: Martin Kempff,  
Mobiel: 06 - 29 25 31 97, m.kempff@combiwel.nl

 di    11.00 uur    Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66

Gymnastiek - € 6,50 per maand
Info: 020 886 1070, e-mail: info@mbvoamsterdam.nl

 vr    10.30 - 11.30 uur    Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66

Slow Flow 60+

Info: 020 2611 058, e-mail: info@danceconnects.nl
 di    11.00 - 12.00 uur    d’Oude Raai, Ferdinand Bolstraat 321 

Linedance
Info: 06 1603 8973

 wo    19.30 - 21.30 uur    Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66

Geleide meditatie
Info: 06 1066 4625

 wo    14.00 uur    Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66

Do-in Chi Kung - € 14
Vergoed indien aanvullend verzekerd.  
Info: 06 4801 7730, e-mail: contact@barbaradideriks.info

 vr    9.00 - 10.15  uur    Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66

 vr    12.00 - 13.15 uur    Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66

Tekenen en schilderen 
Info: 06 3984 2960

 vr    13.30 - 15.00 uur    Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66

Oriëntaalse dans - € 6,50 per maand
Info: 020 463 3890 / 020 866 1070

 wo    19.00 - 20.00 uur    Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66

 vr      17.00 - 18.00 uur    Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66

Franse les - € 4
Info: e-mail susan.coueignas@gmail.com

 di    15.00 - 17.00 uur    Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66

Mahjong - € 1
Info: 06 2289 7979

 wo    19.30 - 22.00 uur    Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66

Soep en spelletjes - € 2
Om de week op woensdag. Info: 06 3900 5901

 wo    15.00 - 17.30 uur    Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a

Buurteettafels

Huiskamer Warme lunch - € 5
Week vooraf opgeven via 06 415 251 99 of m.vanderwerf@combiwel.nl 

 wo  13.00 - 14.00 uur    Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66

Huiskamer Willibrordus - € 7
Samenzijn en diner.  
Info en aanmelden: 06 1459 1568, h.spel@combiwel.nl

 do   16.30 - 19.00 uur    Servaes Noutstraat 1

Buurtlunch van de keukenprinsessen - € 5
Elke 14 dagen. Info: 06 1841 6865, e-mail: s.spong@combiwel.nl 

 ma  12.00 uur    Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66

Huiskamer Lunch - € 1,50
 di  12.40 - 13.15 uur    Servaes Noutstraat 1

Ontbijt Olympus - € 1
 di    9.00 - 11.00 uur    Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29

Warme lunchmaaltijd - € 2,50
 wo    12.00 - 14.00 uur    Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29

Pannenkoeken Olympus - € 1,50
 do    11.00 - 13.00 uur    Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29

Restaurant Brahmshof - € 5
Hoofdgerecht en nagerecht

 ma    17.30 - 19.30 uur    Brahmsstraat 32

Restaurant Brahmshof - € 9,50
Voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht

 wo + vr    17.30 - 19.30 uur    Brahmsstraat 32

Buurtmaaltijd Cooking Sisters (2-gangen) - € 6
Opgeven vóór maandagavond. Info en aanmelden: 06 4580 9924, 
e-mail: irenekrak900@gmail.com

 wo  17.30 - 19.00 uur    Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a

De Pijp

Ontmoeting

Huiskamer De Pijp
Info: 06 415 251 99

 ma + wo    13.00 - 16.00 uur    Tweede van der Helststraat 66 (lokaal 6) 

Huiskamer Willibrorduscomplex  Servaes Noutstraat 1

Koffie, gymnastiek & lunch - € 1,50  di  11.00 - 14.00 uur

Rummikub  wo  14.00 - 17.00 uur

Samenzijn en koffie  vr  10.00 - 12.00 uur 

Voor informatie bel 06 4236 0117 of mail j.helmer@combiwel.nl

Koffieochtend
Consumptie voor eigen rekening

 di + do    10.00 - 11.30 uur    d’Oude Raai, Ferdinand Bolstraat 321 

Borrelmiddag
Consumptie voor eigen rekening

 vr    13.00 - 15.00 uur    d’Oude Raai, Ferdinand Bolstraat 321 

Cultuur, sport & spel

Conditietraining en vrij sporten
Info en aanmelden: 020 470 1460, e-mail: l.heldoorn@combiwel.nl

 ma  14.00 - 16.00 uur    Sporthal De Pijp, Lizzy Ansinghstraat 88

 do  10.00 - 12.00 uur    Sporthal De Pijp, Lizzy Ansinghstraat 88 

Gym voor ouderen met Minck
 ma  11.00 - 12.00 uur    d’Oude Raai, Ferdinand Bolstraat 321

Pilates - € 10 
Info en aanmelden: 06 2455 5590

 ma  11.00 - 12.00 uur    Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66

 di  9.30 - 10.30 uur en 10.45 - 11.45 uur    Huis van de Wijk De Pijp

 wo  12.30 - 13.30 uur    Huis van de Wijk De Pijp

Conditietraining
 di  11.45 - 12.30 uur    De Ontmoeting, Lizzy Ansinghstraat 88 

Yoga - € 6,50 per maand
Info: 020 886 1070, e-mail: info@mbvoamsterdam.nl

 ma  13.30 - 14.30 uur    Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66



OOK GOUDEN MANNEN DIE NEDERLANDS SPREKEN

Speciaal voor mannen boven de 40 jaar die Nederlands spreken, 
organiseren wij een wekelijks activiteitenaanbod van gezellig 
samenzijn, computerlessen, sporten en samen een hapje eten. We 
starten met een lekker ontbijt, door de gastvrouwen geserveerd.

Deze Gouden Mannen groep komt wekelijks bij elkaar op 
dinsdagochtend in Buurtkamer Welkom, Stadionplein 65. Soms 
gaat er niks boven mannen onder elkaar! Wil jij meedoen of 
er wat meer over weten? Neem dan contact op met Adri via 
adri@goudenmannen.nl.

ONTMOETINGUUR MANTELZORG EN DEMENTIE 
IN HET HUIS VAN DE WIJK LYDIA

Bent u mantelzorger in Amsterdam Zuid en heeft u vragen over 
mantelzorg en dementie,of algemene vragen over mantelzorg?

Om de andere week kunt u op woensdag terecht op het 
inloopspreekuur in Buurthuis Lydia. Bij een kopje koffie of thee 
beantwoorden Sytze Streekstra en Jose Helmer al uw vragen en 
krijgt u advies. U kunt gewoon binnenlopen. Sytze is werkzaam in 
het AOC de Pijp en heeft ruime kennis van en ervaring met dementie 
en mantelzorgondersteuning. Jose werkt als locatie-gebonden 
buurtwerker in het Huis van de Wijk Lydia en biedt samen met Mariska 
van der Werf ondersteuning aan mantelzorgers in Amsterdam Zuid.

Data: Woensdag 16 & 30 november 2022, 14 december 2022, 
11 & 25 januari 2023, 8 & 22 februari 2023, 8 & 22 maart 2023 
Tijd: 13.30 - 14.30 uur 
Locatie: Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a, 1071 TT Amsterdam

MANTELZORGDINER IN HET HUIS VAN DE WIJK LYDIA

Regelmatig organiseren Mariska van der Werf en Jose Helmer lunches 
en diners voor mantelzorgers in Amsterdam Zuid. Op donderdag 15 
december om 17.30 uur staat het volgende mantelzorgdiner in de 
planning. Wilt u zich aanmelden voor deze gezellige en informatieve 
avond? Neem contact op met Jose of Mariska voor een kennismaking:

Mariska: m.vanderwerf@combiwel.nl, 06 415 251 99 
Jose: j.helmer@combiwel.nl, 06 42 360 117 
Locatie: Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a, 1071 TT Amsterdam

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. Juist de 
wintermaanden zijn soms extra zwaar en 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. Het is gezellig 
en de herfst en winter bieden volop creatieve mogelijkheden voor 
herfst- of kerststukjes. 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 19 44 03 53.

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

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 locaties 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 en vijf groepen:

Olympisch Kwartier
Amstelveenseweg 308, 1076 CS Amsterdam 
Telefoonnummer 06 11 53 24 61

De Buitenhof
Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam 
Nieuw: Surinaamse dagbesteding Faja Lobi 
Telefoonnummer 06 55 42 89 37

Beth Shalom (huis met Joodse identiteit)
Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam 
Telefoonnummer 06 39 00 59 14

De Buren d’Oude Raai
Ferdinand Bolstraat 321, 1072 MA Amsterdam 
Telefoonnummer 06 22 84 69 72

DE VRIJWILLIGERS VAN DE ALGEMENE HULPDIENST 
BUITENVELDERT STAAN VOOR U KLAAR

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).

Bewaar-bij-de-telefoonboekje
De laatste versie (2021) is nog steeds actueel. U kunt dit boekje gratis 
van ons ontvangen, waarin informatie staat van organisaties en 
leveranciers die u kunnen helpen om zo lang mogelijk comfortabel 
thuis te blijven wonen

Maar er is meer: we kunnen u ook helpen met:

• boodschappen doen,
• een ritje naar een koffie-inloop, medische afspraak etc.
• vriendschappelijk bezoek,
• een klusje in huis.

Informatie voor hulp vragen kan via de meldpost, Tel: 020 644 40 44. 
Bereikbaar ma-vr van 9.30 - 12.30 uur 
Wil je zelf mensen blij maken? Bel dan om je hulp aan te bieden naar:

Pauline Mulder en Marianne Versteeg 
Coördinatoren Algemene Hulpdienst Buitenveldert 
A.J. Ernststraat 112, 1082LP Amsterdam 
Tel: 020 644 71 13, mail: coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl 
Website: www.hulpdienstbuitenveldert.nl

PARKINSON CAFÉ

Parkinson Café Amsterdam houdt maandelijkse bijeenkomsten met 
interessante sprekers. Heerlijk lachen om Britse humor? Of een 
traantje wegpinken bij een indringende film? Kom een keer naar de 
film in je buurt, makkelijker kan niet!

Wie:  Alle buurtbewoners 
Wanneer: Elke 2e donderdag van de maand van half 2 – half 5 
Bijdrage: €5 inclusief een drankje 
Waar:  Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 
Info:  silverscreenzuid@gmail.com of 
  bel Linda Corlu 06 - 31 66 73 95

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 13 15 69 96  
Marthe Klauwers, m.klauwers@ggzingeest.nl, 06 38 61 50 96

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) Roelof Hartplein 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 

Buurtkamer ‘Welkom’ 
vrijdag 13.00 - 15.30 uur

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? Bel of mail met Susie Manshande. 
Dan spreken we af om kennis te maken! Email: 
susie.manshande@hvoquerido.nl - Telefoon: 06 20 89 74 86

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

CYBERSOEK IN ZUID

Cybersoek geeft gratis ondersteuning bij computervragen en 
Nederlandse les in Zuid. Je bent welkom!

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 maandag van 9:30 tot 11:30 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 donderdag van 13:30 tot 15:30 uur.

Let op: wij zijn gesloten tijdens de kerstvakantie van 25 december 
tot en met 8 januari. 
Cybersoek in Zuid, Cc Amstel, Cullinanplein 1 
020 693 45 82, info@cybersoek.nl

VOOR MANNEN MET EEN MIGRATIE-ACHTERGROND 
GOUDEN MANNEN: MEEDOEN IS GOUD WAARD

Het Gouden Mannenprogramma is er voor mannen tussen de 40 
en 65 jaar, die geëmigreerd zijn naar Nederland en weer actief mee 
willen doen in de maatschappij. Onderdelen van het programma 
zijn computervaardigheidstraining, Nederlandse les, communicatie, 
assertiviteitstraining, sport en beweging gecombineerd met gezond 
eten.

Iedere dinsdag om 12.00 uur starten we met een lunch van vers 
gemaakte soep en een stokbroodje. Het gezamenlijk eten met elkaar 
is een gezellig samenzijn voordat de lessen beginnen. Na de soep 
start de eerste les om 13.00 uur. Die wordt verzorgd door een van 
onze professionals. Daarna is er een pauze, waar je even rustig een 
broodje kunt eten en na kunt praten met elkaar. Vervolgens start 
de volgende les, die eindigt om 16.00 uur. Dit alles vindt plaats in 
een veilige en betrouwbare omgeving met gelijkgestemden. Als je 
ergens mee zit of tegen dingen aanloopt die lastig zijn, dan kan je dit 
bespreken met één van de professionals. Wij kijken dan samen of we 
tot een oplossing kunnen komen.

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

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

dinsdag van 12.00 tot 16.00 uur 
locatie: Vechtstraat 77A (Rivierenbuurt) 
Informatie en aanmelden: g.yagual@soozamsterdam.nl 
of n.kenter@soozamsterdam.nl, 06 45 24 40 25



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 13 19 79 93 of 
alzheimertrefpunt.amsterdamzuid@alzheimervrijwilligers.nl.

MEEDOEN IN ZUID 

In een gesprek brengen we uw wensen en talenten in kaart. Met 
een persoonlijk plan op zak onderzoekt u welke mogelijkheden er 
voor u zijn om mee te doen in Amsterdam Zuid. Samen met andere 
deelnemers bezoekt u diverse activiteiten en projecten in de wijk. 
U krijgt o.a. informatie over vrijwilligerswerk, het cursusaanbod in 
de buurt en over de voorzieningen van de gemeente Amsterdam. 
Hierdoor krijgt u goed zicht op de mogelijkheden en kunt u 
persoonlijke keuzes maken. 

Wanneer: Op een vaste dag in de week gedurende 2,5 uur. 
De groep start voorjaar 2023.

Waar: Op afspraak op wisselende locaties in de wijk. 

Aanmelden of meer informatie 
Willy Koperberg, 06 22 21 60 32, w.koperberg@actenz.nl  
Renee Adelmeijer, 06 12 09 73 36, r.adelmeijer@actenz.nl

O N T S P A N N I N G

TUIN VAN VERWACHTING

(ik kan) NIET WACHTEN OP HOOP, LIEFDE EN VREDE. (ik) GELOOF ERIN

Stilte en muziek, het verhaal , licht en donker, sprookjesachtige 
schoonheid; Advent en Kerst zoals het bedoeld is.

Door mensen uit de buurt van de Oranjekerk, kerk in De PIJP, is vier 
weken lang gebouwd aan de Tuin van Verwachting. Sprookjesachtig, 
hoopvol, en van deze tijd. Gebouwd met zoveel mogelijk natuurlijke 
of hergebruikte materialen uit de directe omgeving. En dat geldt ook 
voor de verlichting. De tuin is open op:

Alle Adventzondagen van 18:00 - 22:00 uur: 
28 november, 4 december, 11 december, 18 december,

Kerstnacht 24 december van 17:00 tot 24:00 uur, 
met een pauze tijdens de Kerstnachtdienst.

Eerste en Tweede Kerstdag 25 en 26 
december van 18:00 tot 22:00 uur, 

daarna elke dag tot en met Nieuwjaarsdag 
2023 van 18:00 tot 22:00 uur.

Gratis toegang. Indien mogelijk is een financiële 
donatie aan de Voedselbank zeer gewenst.

OranjeTuin, tuin rond de Oranjekerk. ingang: 2e van 
der Helststraat 1-3 dicht bij het Sarphatipark.

Tuin van Verwachting is een project van buro Olm in 
samenwerking met de Oranjekerk. buroOlm@gmail.com. 
Geertina Hendriksen, 06 127 767 72

THEATER IN DE ZWIJGER

Canopy Theater Stichting, één van de spelers op de culturele vloer 
van de Willem de Zwijgerkerk, brengt in januari 2023 een opvoering 
van toneel en poëzie. Gespeeld en gesproken op z’n Nederlands en 
op z’n Engels, met o.a. fragmenten van Shakespeare en Brecht. Het 
publiek zit in de gezellige ambiance van een theatercafé, het eerste 
rondje is van de zaak.

Vind info en meer over Canopy op de site: info@canopytheater.nl 
Kom, geniet en ontmoet bij Theater Bites! Olympiaweg 14, Zuid

GELEIDE MEDITATIE - DE PIJP

Meditatie kan verlichting bieden als je stress gerelateerde klachten 
of slaapproblemen hebt, kampt met depressie of gewoon meer rust 
wil hebben in jouw hoofd. Het is bewezen dat regelmatige meditatie 
positieve invloed heeft op de hersenen. Dit kan een eerste aanzet zijn 
om dit te gaan beoefenen. Geef het eens een kans.

Deelname is kosteloos! 
Wanneer: Iedere woensdag van 14:00-15:00 
Waar: Huis van de Wijk de Pijp (Tweede van der Helststraat 66) 
Wie: Meer informatie via t.tijsma@buurtteamamsterdamzuid.nl

LOGEERHUIS OPENT IN DECEMBER HAAR DEUREN

Het lange wachten wordt beloond! In december opent het logeerhuis 
van Stichting Logeerhuizen Amsterdam haar deuren. Het pand is 
gelegen in de prachtige Tolstraat. Het is een plek waar mensen in 
een kwetsbare situatie, mantelzorgers en buurtbewoners terecht 
kunnen voor een luxe verblijf, maar ook voor activiteiten en verse, 
luxe maaltijden. De zorg die logés thuis ontvangen, kan meeverhuizen 
naar het verblijf.

Net een hotel
Het bijzondere aan dit logeerhuis is dat het veel weg heeft van een 
hotel. Gasten hebben zelf de regie over hun dagplanning en dag- en 
nachtritme. Niemand wordt verplicht mee te doen aan de creatieve 
activiteit. Het plezier van onze gasten en de hospitality-gedachte 
staat centraal, maar dan met de zorg van thuis.

Kom je op de koffie?
Het huis wordt gerund door zowel professionals als vrijwilligers. Op 
onze website vind je steeds het laatste nieuws over bijvoorbeeld 
reserveren: www.logeerhuizenamsterdam.nl.

PIEK VOOR JE BUUR!

Goede buren in feestdagentijden
Het lijkt er voor het eerst in twee jaar op dat we weer een ouderwets 
gezellige feestdagentijd tegemoet gaan. Een periode met veel licht in 
de stad. Samenkomen, eropuit gaan en gezelligheid in huis halen kan 
voor u lastig zijn als u geen hulp of netwerk in de buurt heeft. Daar 
zijn de goede buren van Burennetwerk voor! Ze staan voor u klaar 
voor praktische hulp of om eropuit te gaan. Ze bieden een lichtpuntje 
in de donkere feestdagentijd. 

Wilt u een kerstboom in huis halen om in kerstsferen te komen, maar 
heeft u geen vervoer? Brengt u graag een bezoek aan het versierde 
tuincentrum maar is dat zo ongezellig alleen? Wilt u weer eens een 
kerstfilm, concert of theater bezoeken, maar deelt u deze ervaring 
het liefst met iemand anders? Of kunt u wel wat hulp gebruiken 
bij het ophangen van de (kerst)verlichting in deze donkere dagen? 
Schakel Burennetwerk in om in contact te komen met een goede 
buur.

Met de actie ‘Piek voor je buur!’ brengt Burennetwerk in de 
decembermaand extra veel buren bij elkaar voor kleine (feestdagen)
klusjes, bezoek, uitjes of vervoer met begeleiding. Ook bij u in de 
buurt wonen buren die u via Burennetwerk Amsterdam kunt leren 
kennen. Of wilt u zelf iemand helpen? Geef u dan op als goede buur! 
Zo maken we er weer een ouderwets gezellige decembermaand van.

Meld een burenfeestdagenvraag aan via website, telefoon of mail:  
Burennetwerk Amsterdam 
W: www.burennetwerk.nl 
E: helpdesk@burennetwerk.nl T: 020 – 6239 771 (ma-do: 10u-14u)

ALTIJD AL IETS WILLEN BETEKENEN VOOR EEN ANDER?

Bij Markant is er altijd wel een leuke vacature voor vrijwilligerswerk. 
Bij de mensen thuis of bijvoorbeeld in het Logeerhuis dat in december 
opengaat. Er zijn vacatures voor structurele inzet, zoals iedere week 
of iedere 2 weken. Maar ook meer flexibel. Net wat je wilt. Als 
vrijwilliger bij Markant kan je echt iets voor iemand betekenen. 
Gewoon door er te zijn, aandacht te geven of samen iets leuks te 
doen. Dat kan bijvoorbeeld door samen een spelletje te doen of naar 
de markt te gaan, te praten over vroeger of samen koffie te drinken. 
Dit kan al vanaf een uurtje per week. Net wat in jouw agenda past.

Mantelzorgers
Markant ondersteunt mantelzorgers. Dat zijn mensen die intensief 
zorgen voor een zieke naaste, zoals een vader of moeder, zoon of 
dochter, goede buur of andere naaste. Wij werken dan ook met 
allerlei doelgroepen; kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Jij 
kiest wat bij jou past. En wij zorgen voor een goede match.

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

Wil jij weten of vrijwilligerswerk bij Markant iets voor je is? Of wil je 
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/.

EEN WARME WINTER MET PRISMA!

Zin in een mooie ontmoeting met een buur? Lekker actief in je eigen 
stadsdeel! We zoeken iemand die spelletjes speelt, een wandelingetje 
maakt en maatje kan worden voor iemand die een extra zetje nodig 
heeft. Heb je een paar uurtjes per week over? Prisma kan je koppelen 
aan een buurtbewoner die een extra aandacht nodig heeft. Deel en 
creëer mooie winterverhalen met elkaar!

Ben je op woensdagmiddag beschikbaar en wil je twee uurtjes 
bij Huize Lydia spelletjes spelen met buurtbewoners die daar 
samen komen? Laat het ons weten! Oh ja er wordt een lekker soep 
geserveerd. Een opkikker voor jou en je buurtbewoners in de winter!

Lekker wandelen op de vrijdagmiddag, als het weer het toelaat, zijn 
er twee Amsterdam Zuid bewoners die graag een wandelingetje 
maken. We zoeken iemand die 1 x met ze meeloopt.

Heb je een hondje, en laat je die toch uit, sla 2 vliegen in een klap.

Zie jij je wel een van de drie bovenstaande dingen doen, mail ons op 
vrijwilligers@stichtingprisma.nl of bel 020 88 66 260.

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.



ACTIVITEITEN HUIS VAN DE WIJK LYDIA

Locatie: Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a, 1071 TT Amsterdam

Dansen is gezond in het Huis van de Wijk Lydia
Ook wie (ver) boven de 70 jaar is kan nog genieten van dansen op 
muziek. Dat doen we op donderdag. Kom meedoen! U kunt uw 
emoties in bewegingen uitdrukken. Het gaat bovendien niet alleen 
maar om het dansen, het is een speciaal voor ouderen ontworpen 
bewegingsprogramma. De choreografieën zijn van artistieke kwaliteit 
en er wordt rekening gehouden met uw fysieke mogelijkheden. De 
lessen beginnen altijd met een warming-up voor het hele lichaam. 
Ook worden fysiotherapeutische elementen gebruikt. Altijd in 
een vrolijke sfeer, waarbij de deelnemers de mooie en elegante 
choreografieën gemakkelijk kunnen uitvoeren. Gezondheid, het 
trainen van de hersenen, het behouden van elasticiteit en het 
ontwikkelen van een gevoel voor balans staan centraal in de lessen.

Iedere donderdag tussen 16.00 en 17.00 uur 
Informatie: Katalin Kertész, samiszen@gmail.com

Volksdansen voor 55+ in het Huis van de Wijk Lydia
Er wordt gedanst op volksmuziek uit verschillende landen, zoals 
Roemenië, Bulgarije, Israël, Rusland. De passen worden rustig 
uitgelegd en waar nodig herhaald. Leeftijd en danservaring zijn niet 
belangrijk, de groep is wat dat betreft zeer gemêleerd. Ook als u 
nog nooit aan volksdansen hebt gedaan bent u van harte welkom, 
beginners krijgen wat extra hulp. Iedereen danst naar eigen fysiek 
vermogen, dus een draai of een hupje weglaten is geen probleem. 
Het belangrijkste is dat we samen plezier hebben en genieten van 
het bewegen op mooie volksmuziek. Daarnaast is ook het sociale 
aspect belangrijk.

Elke vrijdag van 11 tot 12:30 uur (niet in de kerstvakantie). Kosten: 
€ 3,50 per les. Een proefles is altijd mogelijk. Vragen? Bel of mail 
Angela: 020-6719632 of a.reutlinger@telfort.nl

Klassiek en jazzballet voor volwassenen 
in het Huis van de Wijk Lydia
Gerry Wisman, die als allround professional bij het Nationale Ballet 
en andere gezelschappen danste, heeft meer dan vijftig jaar dans- en 
leservaring. In Buurthuis Lydia geeft zij zowel gratis klassiek als gratis 
jazzballet. De lessen klassiek ballet worden op maandag tussen 17 
en 18 uur gegeven in de stijl van de Royal Academy of Dancing, een 
puur Engelse stijl. De lessen zijn niet zozeer gericht op de uitvoering 
van het Zwanenmeer, maar meer op het onder controle krijgen van 
lichaam en spieren, het goed uitvoeren van eenvoudige passen en – 
later – combinaties van passen.

In de jazzballet lessen van dinsdag tussen 12:30 en 13:30 uur gaat 
het zowel om conditietraining als om dansopbouw. Daarnaast wordt 
veel aandacht besteed aan improvisatie en muziekgebruik.

Iedereen kan meedoen, de lessen zijn geschikt voor zowel beginners 
als gevorderden. Vragen? Bel Gerry Wisman op 020 - 69 444 19. 
Let op: Niet in de kerstvakantie

Solodansen in een groep in het Huis van de Wijk Lydia
Op maandagmiddag (13.30 - 16:30 uur) en donderdagavond 
(19.00 - 22.00 uur) bent u van harte welkom bij de gratis danslessen 
van Sonny en Anja. Solo dansen in een groep: u danst individueel 
maar toch in groepsverband. Leuke sfeer, goede energie en 
achteraf soepele spieren. Wat wilt u meer? Aanmelden bij 
sonnyzichem@hotmail.com, tel. 06 44 54 14 00.

Toriba, de theater- en dansgroep op vrijdagavond 
in het Huis van de Wijk Lydia
Vijf enthousiaste vrouwen vormen al een poosje een theater- en 
dansgroep, die vooral uitstraalt wat de naam ‘Toriba’ in oud Indiaans 
betekent: vreugde. Zoals dat op de pleinen in Latijns-Amerika wordt 
gedanst, vol plezier en vrijheid. De dansen die deze groep uitvoert 
zijn dan ook geïnspireerd op de folklore uit die landen. Maar Toriba 
wil nog wel wat groeien en zoekt daarom nieuwe leden.

De scènes uit het theaterrepertoire zijn zowel komisch als dramatisch, 
zogezegd met een lach en een traan. Er is een serie dansen en liedjes 
rond het thema Amsterdam en de Jordaan, er is ook een verhaal 
over Moeder Aarde en hoe we met haar omgaan. Improviseren doet 
de dansgroep onder andere rond een onderwerp als verwarring of 
vervreemding in een wachtkamer. Daaruit blijkt dat Toriba van alle 
markten thuis is. Hebben wij uw interesse gewekt? Leeftijd is niet 
belangrijk, enthousiasme wel!

Neem contact op met To Elting die de groep leidt: 06 25 12 45 22 of 
kom een keertje langs op een vrijdag tussen 19:30 en 21 uur. U bent 
van harte welkom, iedere vrijdag behalve 30 december 2022.

Buurtmaaltijd in het Huis van de Wijk Lydia
De Cooking Sisters bereiden op elke woensdag om 17:30 uur voor 
slechts €6 per persoon een lekkere avondmaaltijd (let op: niet tussen 
12 december t/m 2e week januari 2023). Op woensdag 7 december 
2022 staat de maaltijd helemaal in Sinterklaas sfeer. Bent u een 
buurtbewoner en heeft u ook zin om te komen eten? Geef u dan op bij 
Irene van de Cooking Sisters, vóór maandagavond, via 06 45 80 99 24 
of irenekrak900@gmail.com.

Klassiek schilderen naar model op zondagmiddag 
in het Huis van de Wijk Lydia
Vanaf de herfst is een nieuwe activiteit ‘schilderen naar model’ 
begonnen. Het is nadrukkelijk geen les, maar een open inloop van 
13:15 - 16:15 uur voor min of meer geoefende (amateur)kunstschilders. 
Het model zit tijdens de sessies op 5 achtereenvolgende zondagen 
in dezelfde stand, zodat u bij volgende gelegenheid door kunt gaan 
met wat u heeft opgezet.

Graag uw eigen materiaal meenemen. Meer informatie: 
schilderenopzondag@gmail.com. Let op: Niet in de kerstvakantie.

GROEN GEMAAL SARPHATIPARK

Goede voornemens voor het nieuwe jaar? Zoek je leuk 
vrijwilligerswerk? Of een nog onontdekt pareltje in de buurt? Kom 
dan een kijkje nemen bij het Groen Gemaal in het Sarphatipark, de 
mooiste groene plek van De Pijp. Althans, dat is het het grootste deel 
van het jaar. Rond kerst en oud en nieuw zijn we wel achter de hekken 
bezig met het opruimen van de schuur en het onderhoud van het 
tuingereedschap, maar daarna gaan we weer fris en fleurig van start. 
Onder andere met zaaien, stekken, composteren, het onderhoud van 
een paar plantsoenen en takkenrillen in het park, bezoekers 
adviseren en natuureducatieve workshops voor kinderen.

Inspirerend groenproject
Het is fijn als je als vrijwilliger al wat basiskennis hebt van tuinplanten, 
oppotten, zaaien, stekken of composteren. Of dat je weet wat onkruid 
is en wat niet ;) Vrijwilligers kunnen gratis deelnemen aan workshops 
van het Natuur&MilieuTeam Zuid, waar je ook weer van alles van 
opsteekt, bijvoorbeeld over het snoeien van struiken. We gaan één 
keer per jaar gezellig samen op bezoek bij een ander inspirerend 
groenproject in Amsterdam en je mag als vrijwilliger onder andere 
potten en plantjes mee naar huis nemen en tuingereedschap lenen.

Bloembollen en kabouters
Het Groen Gemaal is (afhankelijk van het weer) geopend van dinsdag 
tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur. Je kunt er als bezoeker 
nog tot medio december terecht. Met een beetje geluk (en als het 
niet vriest) hebben we dan nog biologisch gekweekte bloembollen te 
koop. Daarna gaan we weer medio januari open. Je kunt terecht voor 
informatie, inspiratie, en voor sterke, inheemse tuinplanten en zaden, 
die je kunt ruilen of kopen. Het Groen Gemaal is onder veel meer ook 
een inzamelpunt van lege inktcartridges en oude gsm’s voor Stichting 
AAP. Voor kinderen hebben we altijd wel een leuk groen cadeautje in 
huis (of tuin). En ze kunnen bij ons op zoek naar de kabouters en 
goudvissen, en ruiken aan de colaplant of pindakaasboom.

Kijk voor meer info op www.facebook.com/GroenGemaalDePijp/ 
of stuur een mail naar groengemaal@wijkcentrumdepijp.nl

SAMEN VOETBAL KIJKEN

Lekker voetbal kijken op een groot scherm in de buurt? Op vrijdag 
25 november a.s. vanaf 17.00 uur organiseert Stadsdorp Vondeldorp 
in de buurtkamer van het Dufayhuis een gezamenlijke kijkbeleving 
van de wedstrijd Nederland - Ecuador. Kom genieten van de goede 
sfeer, onder het genot van een hapje en een drankje. Neem je buren 
mee! Toegang gratis, alle generaties zijn welkom. Meer info via 
www.vondeldorp.nl

Locatie: Dufaystraat 19 (hoofdingang voormalige Paulusschool of 
ingang aan de zijkant, via de buurttuin aan de Lairessestraat).

FILMMIDDAG HVW RIVIERENBUURT

Wanneer: maandelijks op iedere 1e dinsdagmiddag van de maand. 
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur. Zaal open om 13.45 uur. 
Waar: Koffiecorner in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. 
Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115, 1079 HA Amsterdam. 
Entree: gratis.

MUZIEK OPTREDEN MET MADELEINE 
VOGELS EN FRITS LANDESBERGEN

Een gezellig overwegend nostalgisch zeer afwisselend concertje met 
plaats voor meezingen en traantjes en uiteraard meedeinen.

Wanneer: vrijdag 9 december. 
Tijd: van 14.30 tot 16.30 uur. Inloop vanaf 14.15 uur. 
Waar: Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115 
1079 HA Amsterdam. 
Entree: €5 inclusief één consumptie (maximaal 45 personen).

POËZIEMIDDAG 

Op zondag 11 december organiseert Stadsdorp Olympia de eerste 
poëziemiddag. Onze buurtdichter Merik van der Torren vraagt 
dichters uit de buurt en de rest van de stad om eigen werk te komen 
voordragen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door 
Frans Bakker, gitaar, piano en zang en Frank Paavo op de saxofoon. 

Zondagmiddag 11 december van 15 tot 17 uur in Cordaan 
Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308, hoek Afroditekade. 
Toegang gratis, (laaggeprijsde) drankjes 
aan de bar voor eigen rekening.

RECEPT GLÜHWEIN
Geniet deze winter van 

heerlijke warme glühwein.

Ingrediënten

• 1,5 liter rode wijn
• 4 stuks kruidnagel
• 1 sinaasappel (door de helft)
• suiker
• 1 citroen (in stukken)
• 2 kaneelstokjes
• 2 stuks steranijs

Bereiding

1. Doe de rode wijn in een pan. Zet de pan op een laag 
vuurtje (zodat we wijn warm wordt, maar niet kookt).

2. Voeg de citroen- en sinaasappelstukken toe aan de 
rode wijn.

3. Voeg de kruidnagel, kaneelstokjes en steranijs toe 
en voeg naar eigen smaak suiker toe. 

4. Laat het geheel ongeveer 30 minuten op een laag 
vuurtje intrekken. 



BEWEGEN IN DE BUURT - DE PIJP

Wil je wandelen, nieuwe mensen ontmoeten, leuke plekjes in jouw 
buurt ontdekken? Ga dan met ons mee naar buiten want samen 
bewegen is veel leuker. Toegankelijk voor alle leeftijden en 
fitnessniveaus. Deelname is kosteloos!

Wanneer: Iedere donderdag van 11 -12 uur 
Waar:  Verzamelen om 10:45 op Gerard Doustraat 133 
Wie:  Meer info via r.rinsma@buurtteamamsterdamzuid.nl

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. 

Informatie en/of aanmelden:  
Renee Adelmeijer, 06 12 09 73 36, r.adelmeijer@actenz.nl  
Jeroen Erkelens, 06 45 12 65 63, jeroen@runandmove.nl 

• dinsdag, Beatrixpark, 11.00 - 12.00 uur 
• dinsdag, Fress Fitness Tolstraat 57-59, 13.00 - 14.00 uur (€2) 
• woensdag, ABS Noordhollandstraat 59A, 13.00 - 14.00 uur (€2)

YOGA/PILATES OLYMPISCH KWARTIER

Op verschillende dagen worden Yoga/Pilates lessen gegeven door 
Sandra Gilkes. Een combinatie van Thai Chi, Yoga, Pilates en meditatie 
aan het einde van de les. Geschikt voor ieder niveau. De les duurt 1 
uur.

Wie : 55+ bewoners 
Wanneer: Maandagochtend om 09:45 uur en om 11:00 uur 
Woensdagavond om 19:30 uur 
Donderdagochtend om 9:00 uur- 10:15 uur en (om 11:30 uur alleen 
voor mannen) 
Bijdrage: vanaf €7,50 per les 
Waar: Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 
Info: Sandra Gilkes 06 50 12 95 81

SALSA-LINEDANCE OLYMPISCH KWARTIER

Op maandagmiddag geeft MBVO docent Sandra Gilkes een 
salsa-linedance les. Danspassen leren op opzwepend ritme!

Wie :  50+ bewoners 
Wanneer: Elke maandagmiddag van half 2 – half 3 
Bijdrage: €6,50 per maand 
Waar:  Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 
Info:   Sandra Gilkes, 06 - 50129 581

FITGYM

De MBVO Fitgym door docent Sandra Gilkes. Verschillende trainingen 
(kracht, uithoudingsvermogen en balance) obv muziek en veel lol!

Wie:  55+ 
Wanneer: dinsdagochtend om 9-10 en 11 uur 
Bijdrage: €6,50 per maand 
Waar:  Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 
Info:  Sandra Gilkes, 06 50 12 95 81

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

Meer informatie  
Gayetrie Jaddoe 06 12 38 42 25, g.jaddoe@actenz.nl  
Renee Adelmeijer 06 12 09 73 36, r.adelmeijer@actenz.nl 

Waar
• Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J Ernststraat 112 

dinsdag 10.30 - 13.00 uur 
• Baarshaven, Baarsstraat 31, donderdag 10.30 - 13.00 uur

LEKKER NAAR BUITEN MET ONZE BEWEEGGROEP 
OP DINSDAG, OOK IN DE WINTER!

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. En.. we stoppen 
niet als het wat kouder of natter wordt. Ook in de herfst en de winter 
gaan we gezellig op pad. 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, muts en je 
handschoenen op en wat ons betreft tot dinsdag!

Wil je meer over de groep weten? App of bel dan even 
met Wouter Plaatsman via 06 13 19 79 93.

G E Z O N D H E I D

WANDELEN VOOR MENSEN MET DIABETES EN ANDERE 
MEDISCHE KLACHTEN VANAF HET HUIS VAN DE WIJK DE PIJP

Een vrijwilliger begeleidt de deelnemers tijdens deze wandelingen. 
Tijdens deze wandelingen praten wij met elkaar over gezondheid en 
geven wij tips over hoe je gezond(er) kan worden.

Iedere dinsdag om 11 uur (verzamelen 10.30 uur). 
Vragen? Neem contact op met Martin Kempff, 
06 29 25 31 97 of m.kempff@combiwel.nl.

Locatie: Huis van de Wijk de Pijp 
Tweede van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam

KURIA 30 JAAR

Door de grote inzet en betrokkenheid van een klein groepje 
enthousiastelingen begin jaren 90 kon hospice Kuria in 1992 van 
start gaan. Het was een tijd van pionieren. Nog steeds zorgt Kuria 
voor kwetsbare Amsterdammers tijdens de laatste periode van hun 
leven. Achter de deur van het markante pand met de wit rode 
markiezen aan het Valeriusplein bevinden zich 10 kamers.

Daarnaast is er ook de aandacht thuis via Buddyzorg. Buddyzorg 
Kuria is bedoeld voor Amsterdammers met een levensbedreigende 
aandoening die zelfstandig wonen en die te maken hebben met 
een ontoereikend netwerk. Buddy’s zijn vrijwilligers die sociaal 
emotionele ondersteuning bieden: ze komen regelmatig langs voor 
een gesprek of voor bijvoorbeeld een wandeling.

Vita Valerius is het trefpunt voor informatie over gezondheid en 
welzijn in Kuria. Iedere woensdagochtend zijn buurtbewoners 
welkom. Kuria organiseert meer activiteiten waar u welkom bent 
zoals het Nabestaandencafé: onder leiding van een maatschappelijk 
werker worden onderwerpen besproken die met rouw te maken 
hebben zoals “hoe ga ik om met reacties van de omgeving?” Dit café 
opent 1 x per 6 weken haar deuren.

Dit alles is mogelijk dankzij de grote toewijding, motivatie en inzet van 
de medewerkers en vrijwilligers van Kuria. Kijk voor alle activiteiten 
op www.kuria.nl, of bel 020 679 07 97, u bent van harte welkom!

Wilt u ook graag verschil maken door vrijwilliger te worden bij Kuria? 
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Kuria.

Valeriusplein 6, 1075 BG Amsterdam 
secretariaat@kuria.nl, 020 679 07 97 
www.kuria.nl

BEWEGEN

Voor buurtbewoners (55+) die op een leuke én gezonde manier 
willen bewegen biedt Combiwel buurtwerk i.s.m. Team Sportservice 
Amsterdam iedere donderdagochtend om 10.30 uur een ontspannen 
moment in en om het Dufayhuis. Onder leiding van Marrigje, een 
ervaren sportcoach, gaan we afwisselende beweegoefeningen doen. 
Ieder op zijn/haar eigen niveau. Voorop staat plezier in bewegen 
én met elkaar. Na afloop drinken we gezellig een kopje koffie of 
thee. Doe je mee? Deelname is gratis. Geef je op per mail via: 
jw.vriethoff@combiwel.nl

Locatie: Dufaystraat 19 (hoofdingang voormalige Paulusschool of 
ingang aan de zijkant, via de buurttuin aan de Lairessestraat)

SPREEKUUR GEZONDE LEEFSTIJL – DE PIJP

Wil je werken aan een gezonde leefstijl of heb je hier vragen over? 
Elke donderdag van 13:00 tot 15:00 hou ik een leefstijl spreekuur in 
de Pijp. Je kunt hier terecht voor aanvragen over voeding, bewegen, 
slapen, zingeving, ontspanning of roken. Samen kijken we waar ik je 
mee kan helpen en wat er mogelijk is. De gesprekken zijn vrijblijvend 
en vinden plaats bij het buurtteam in de Pijp. Meld je van te voren 
even aan met je naam en jouw vraag/thema.

Aanmelden gaat via r.rinsma@buurtteamamsterdamzuid.nl / 
06 57 40 89 22 
Wanneer: elke donderdag tussen 13:00 en 15:00 
Waar: Gerard Doustraat 133.

EEN WARME WINTER VOL DANS, BEWEGING EN VERBINDING

Hoe verleidelijk het soms ook is om de koude dagen door te brengen 
in je warme woning, het is belangrijk om ook in de wintermaanden 
lekker in beweging te blijven en plezier én contact te maken met 
leeftijdsgenoten. Daarom vraagt Dance Connects je die koude fiets- 
of wandeltocht toch te overwinnen en aan te sluiten bij het 
dansaanbod in Zuid.

Dance Connects biedt gevarieerde danslessen aan voor iedereen van 
50 tot 100+. Danslessen die worden gegeven door professionele en 
gespecialiseerde dansdocenten. In elke les werk je op dynamische 
wijze aan je houding, balans, coördinatie, conditie en expressie. 
De moderne danslessen zijn een combinatie van diverse moderne 
danstechnieken en improvisatie. Het gaat hierbij om meer dan alleen 
bewegen. Tijdens de lessen creëert Dance Connects een plek waar je 
met verschillende muziekstijlen creatief mag zijn en je je leert uiten 
in dans.

Met of zonder ervaring, met of zonder beperking en gratis voor 
wie op of onder bijstandsniveau leeft. Iedereen kan meedoen en is 
welkom. We dansen in Zuid tot en met 16 december 2022. In 2023 
starten we weer met lessen op 9 januari.

Moderne Dans 60+ / Binnenles
Dans Dansen 
Amsteldijk 10 
Dinsdag 14.00-15.00 uur

Moderne Dans 60+/ Buitenles
Vondelpark 
10.50 verzamelen bij De Vondeltuin, 
Vondelpark 7 
Woensdag 11.00-12.00 uur

Moderne Dans 60+/ Binnenles
Sportcentrum VU 
Uilenstede 100 
Vrijdag 11.00-12.00 uur 
Op de locatie VU Sportcentrum kun je met je Stadspas groene 
stip de kosten 100% vergoed krijgen via het Seniorensportfonds

Interesse? Vraag gerust naar de voorwaarden. 
E-mail: info@danceconnects.nl, telefoon: 020 26 110 58 
www.danceconnects.nl



Wie er wat langer over nadenkt vindt het zorgwekkend. We weten wel 
dat het er is, maar weten vaak niet goed wat we hier zelf aan zouden 
kunnen doen. Bovendien is het voor lang niet iedereen weggelegd 
om verantwoorde, duurzame kleding te kunnen kopen. Dus wat nu?

Gespreksleider van de discussie is Mignon van Ingen. Zij houdt 
zich al jaren bezig met dit onderwerp. Vooral met hoe we op een 
positieve en creatieve manier daar verandering in kunnen brengen. 
Daarom organiseert zij al vele jaren kledingruilfeesten, workshops en 
lessen over creatief hergebruik van textiel en meer. Ook zal zij leuke, 
praktische voorbeelden meenemen ter inspiratie.

Kom meepraten op woensdag 30 november a.s. van 19:30 tot 21 uur 
Entree is gratis. Aanmelden of meer info: pauperchic@gmail.com 
Locatie: Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a, 1071 TT Amsterdam

NATUUR EN MILIEUTEAM ZUID

Natuur en Milieuteam Zuid (NMTzuid) is op zoek naar enthousiaste 
bewoners die hun straat willen vergroenen. Parkeervak eruit en 
inheemse bloementuin erin! We hebben nog ruimte voor het 
vergroenen van 6 parkeervakken in De Pijp en de Rivierenbuurt 
vanuit ons verkregen Buurtbudget parkeerplaatsen vergroenen. Wil 
jij een bloementuin voor je deur en wil je graag je handen vies 
maken? Meldt je dan nu aan bij tijn@nmtzuid.nl en dan kijken we wat 
de mogelijkheden zijn bij jouw in de straat.

AAN DE SLAG IN DE WIJK MET DE CAMPUS VOOR HET LEVEN

In het project Campus voor het Leven werken we aan de vraag 
hoe we zorg en ondersteuning voor ouderen in de wijk nog 
beter op hun behoeften kunnen laten aansluiten. De Werkgroep 
Ouderenvriendelijk Buitenveldert, Buurtteam Amsterdam Zuid, 
Dynamo, Zonnehuisgroep Amstelland, Zorg voor Zuid (huisartsen) 
en de gemeente vormen een kernteam en trekken hierin samen op.

We hebben voor de zomer onderzoek gedaan onder ouderen, hun 
naasten en onder medewerkers van diverse organisaties die zorg 
en ondersteuning aan ouderen verlenen. Leyden Academy on 
Vitality and Ageing, gespecialiseerd in onderzoek naar vitaliteit en 
veroudering, heeft dit eerste actie onderzoek uitgevoerd en op 7 
juli gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met ouderen, zorg- en 
welzijnsmedewerkers en beleidsmakers in het Menno Simonszhuis.

Wat vonden de ouderen?
Over het algemeen ervaren ouderen de zorg en ondersteuning 
in de buurt als goed. Wel vinden zij het prettig als er 1 locatie in 
de wijk is waar zij antwoorden kunnen krijgen op hun zorg en 
ondersteuningsvragen. Verder zien ouderen vooral waarde in het 
inzetten van de informele netwerken in de buurt als het gaat om het 
ondersteunen van kwetsbare bewoners. Om die ondersteuning goed 
te laten verlopen, is het belangrijk om mantelzorgers en vrijwilligers 
te ondersteunen en te voorkomen dat zij overbelast raken. Zij hebben 
één centrale contactpersoon nodig. Ook kunnen ouderen zelf meer 
ingezet worden om andere ouderen te ondersteunen, Verder kunnen 
er buurtbijeenkomsten voor en door ouderen georganiseerd worden 
om met elkaar kennis en ervaringen te delen. Tot slot is er behoefte 
aan het verbinden van verschillende generaties en culturen in de 
wijk, door bijvoorbeeld expat borrels of jongeren cafés in de buurt te 
organiseren.

En de zorg- en welzijnsmedewerkers?
Zorg- en welzijnsmedewerkers geven over het algemeen aan 
goed met elkaar samen te werken op het verlenen van zorg en 

ondersteuning voor ouderen in de buurt. De samenwerking met 
een aantal partners, zoals de woningcorporatie en wijkagent, zou 
nog verbeterd kunnen worden. Ook zouden de medewerkers graag 
meer uren beschikbaar hebben om te werken aan samenwerking en 
zo de kwaliteit van leven voor ouderen te garanderen en de druk op 
de zorg te verlichten. Echter lijkt er door diezelfde druk op zorg en 
welzijn op dit moment nog te weinig tijd en vergoeding hiervoor te 
zijn. Tot slot maken zorg- en welzijnsmedewerkers zich ook zorgen 
over de personeelstekorten in de zorg (“het zorginfarct”), waarbij er 
situaties ontstaan waar er onvoldoende personeel beschikbaar is om 
de juiste zorg te leveren.

Aan de slag
Sinds oktober zijn we met het kernteam aan de slag gegaan met de 
uitvoering van de punten die benoemd zijn in het onderzoek en bij 
de bijeenkomst op 7 juli. We starten met het organiseren van een 
buurtbijeenkomst rondom dementie, waarbij zowel bewoners, zorg- 
en welzijnsmedewerkers en ondernemers worden uitgenodigd. 
Vanuit het uitgangspunt positieve gezondheid nemen we u mee in de 
beleving van mensen die de diagnose dementie hebben gekregen. 
Wat betekent dit voor hen, welke taboes bestaan er rondom 
dementie, hoe kun je zinvol leven met de diagnose dementie? Ook 
het grotere plaatje komt aan bod, hoe kunnen we met elkaar een 
dementievriendelijke wijk creëren? Daarvoor hebben we u nodig!

Voor meer informatie over de buurtbijeenkomst dementie kunt 
u contact opnemen met Mathilde Twelkemeijer van Dynamo, 
mtwelkemeijer@dynamo-amsterdam.nl, 06 49 35 63 28.

Tot snel in de wijk!

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

DE SCHONE PIJP

Ergert u zich aan afval op straat? Sluit u dan aan bij De Schone Pijp! 
Elke eerste maandag van de maand vergaderen we van 18:00 tot 
19:30 uur en elke laatste zaterdag van de maand van 14:00 tot 16:00 
uur maken we een van de buurten van De Pijp schoon. Nuttig en 
gezellig! Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. Kijk voor de 
actiekalender op www.hallodepijp.nl of mail voor meer informatie 
naar info@wijkcentrumdepijp.nl.

INTERACTIEVE VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 
VOOR SENIOR EN VEILIGHEID (BABBELTRUCS). 

Dinsdag 6 december 10:00-12:00 is er in de Rivierenbuurt een 
voorlichtingsbijeenkomst voor senioren over veiligheid. Tijdens 
deze voorlichtingsbijeenkomst worden waargebeurde situaties 
nagespeeld, zoals bijvoorbeeld babbeltrucs en pinpasfraude. De 
wijkagent en vrijwilligers van Senior en Veiligheid zullen bij deze 
bijeenkomst aanwezig zijn. Er is ook ruimte om vragen stellen. 
Aanmelden is niet nodig.

Waar:  Bij Dynamo Veluwe 20 op de Veluwelaan 20  
Wanneer: 6 december, 10:00 - 12:00 uur

I N F O R M AT I E

BOEKLEZING HVW RIVIERENBUURT

De Amsterdamse Rivierenbuurt - Honderd jaar schoonheid en schuld 
- door Bert Esselink

Wanneer: dinsdag 20 december. 
Tijd:  van 19.30 tot ca. 21.00 uur. Inloop 19.15 uur. 
Waar:  Huis van de Wijk Rivierenbuurt 
  Rijnstraat 115, 1079 HA Amsterdam. 
Entree: gratis

HVDWBIEB

Met meer dan 200 leuke en interessante boeken komt u zeker de 
winter door.

Wanneer: iedere dinsdagochtend. 
Tijd:  van 11.15 en 12.45 uur. 
Waar:  Huis van de Wijk Rivierenbuurt,  
  Rijnstraat 115, 1079 HA Amsterdam.

WATERTUINEN IN AMSTERDAM ZUID – HELP JE MEE?

De gehaaste stadsbewoner fietst er misschien achteloos aan voorbij, 
maar de oplettende kijker ziet dat de kades van de Boerenwetering 
bijzonder groen zijn. Hier drijven bijna 200 vlotten, gevuld met 
oeverplanten die wortelen in het water. De ‘watertuinen’ zijn een 
initiatief van Natuur&Milieuteam Zuid, onderdeel van Wijkcentrum 
De Pijp. Ze worden onderhouden door een groep betrokken 
vrijwilligers.

Stadsnatuur en waterzuivering
De watertuinen zijn in het leven geroepen als stukje stadsnatuur 
tegen de kale stenen oevers van de Ruysdaelkade en Hobbemakade. 
Mooi voor het oog. Daarnaast hebben ze ecologische waarde: de 
waterzuiverende driehoeksmossel weet zich goed vast te ketenen 
tegen de onderkant van de vlotten. De snoekbaars voelt zich 
weer thuis in dit water en vormt meteen de natuurlijke vijand van 
de brasem. Beschermde watervogels, zoals de waterhoen en de 
meerkoet kunnen er nestelen (nadat de planten volgroeid zijn).

BETROKKEN VRIJWILLIGERS

De maandelijkse onderhoudsochtend van de vrijwilligers is naast een 
noodzakelijke en effectieve ook een sociale en gezellige gebeurtenis. 
Na koffie en overleg gaan de laarzen aan en wordt het gereedschap 
verdeeld. Koppels gaan met roeibootjes langs de vlotten. Anderen 
werken vanaf de kade. Er worden zakkenvol zwerfvuil verwijderd en 
vlotten die los zijn geraakt worden weer vastgezet aan de meerpalen. 
Dat hier al 26 jaar door vrijwilligers voor de watertuinen gezorgd 
wordt, is te danken aan de betrokken buurtbewoners die stadsnatuur 
op waarde weten te schatten.

Bart is sinds vier jaar betrokken bij de drijvende tuinen:

“Ik ben vrijwilliger bij de watertuinen omdat ik op die manier iets kan 
bijdragen aan het behoud van groen, de insecten en vogels in de stad. 
En het mooiste is: het werkt aanstekelijk! Mensen zien het en raken 
geïnspireerd ook iets op dit gebied te doen“.

Keertje meehelpen? Van harte welkom!
Iedere eerste zaterdagochtend van de maand gaan de vrijwilligers 
aan de slag. We verzamelen om 10.30 uur in het Wijksteunpunt van 
Ymere, Ruysdaelkade 163. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Natuur@Milieuteam Zuid via: info@nmtzuid.nl. Of volg 
de Watertuinders op Facebook via ‘Watertuinen Amsterdam Zuid’.

WAAR BEN JE THUIS – LEZING

Schrijfster Aaltje van Zweden geeft op dinsdag 6 december a.s. om 
20.00 uur een lezing over haar nieuwe boek ‘Waar ben je thuis?’ in de 
buurtkamer van het Dufayhuis. Het boek gaat over haar persoonlijke 
zoektocht naar de zorg voor vergeten en kwetsbare groepen binnen 
onze maatschappij, vroeger en nu. Een relevant en ontroerend boek.

Toegangsprijs is €5. Opgeven kan via www.vondeldorp.nl 
Ps. Geïnteresseerden voor wie de toegangsprijs te hoog is 
kunnen contact opnemen met buurtwerker Jan Willem Vriethoff 
(06 39 71 78 76 of jw.vriethoff@combiwel.nl)

Locatie: Dufaystraat 19 (hoofdingang voormalige Paulusschool of 
ingang aan de zijkant, via de buurttuin aan de Lairessestraat).

FAST FASHION? LIEVER NIET!

Een docu en discussie over de textielindustrie in in het Huis van de 
Wijk Lydia.

Op woensdag 30 november zal een documentaire getoond worden 
over de misstanden en de vervuiling in de textielindustrie. We gaan 
met elkaar in gesprek daarover in het tuinhuis van Buurthuis Lydia.

De productie van schoeisel en kleding en vooral van de goedkope, 
zogenaamde fast fashion veroorzaakt enorme problemen. 
Momenteel is de textielindustrie de 2e grote vervuiler op aarde, na 
olie en kolen. Bovendien zijn de omstandigheden waarin gewerkt 
wordt vaak zeer slecht. Uitbuiting, kinderarbeid en ziektes door het 
werken met chemicaliën zijn schering en inslag, waardoor in de 
productielanden enorme milieuschade is ontstaan. Schoon (drink)
water is er vaak niet meer.



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

Litteken(s)
Sinds ik in Amsterdam woon en voor 
Amsterdammers werk, heb ik talloze 
stadsgenoten geïnterviewd.

Met vragen als: “Hoe komt u de winter 
door?

In 2015 ging ik vaker de straat op met 
pen, papier en een euro. Voor het project;

“Voor een euro vertel ik je mijn verhaal”.

Deze keer spreek ik een kwieke meneer 
uit Zuid, hij oogt een stuk jonger dan hij 
is, hij vertelt mij al snel dat hij bijna 95 is. 

‘Mijn littekens zijn ter bescherming tegen 
alzheimer’. Met zijn diepblauwe ogen 
kijkt hij mij doordringend aan, alsof hij zo 
zijn bewering wil ondersteunen. 

‘Ik hoef maar naar ze te kijken en ik weet 
exact wanneer, waar en door wie ze zijn 
ontstaan. Ze vertellen allemaal over een 
ander hoofdstuk uit mijn leven en ik zal 
ze zo altijd onthouden.’ 

Sommige littekens zijn zo diep, die 
hebben zelfs een afdruk op zijn ziel 
achtergelaten. 

Meneer was teruggekomen uit het kamp. 
Een groot gedeelte van zijn familie had 
hij daar achter moeten laten, maar zijn 
wil om te leven en een flinke hoeveelheid 
littekens nam hij met zich mee terug 
naar huis. Ik wilde met hem praten en 
vragen: ’hoe komt u de winter door?’

Tijdens onze gesprekken raakte ik 
vertrouwd met de tatoeage van zijn 
kampnummer op zijn arm. Zelf zegt hij 
dat het zijn koningslitteken is. Het litteken 
der littekens. Aan dit litteken hangen de 
grootste verhalen. Hij wilde er nooit over 
praten, maar nu er bijna niemand meer 

is om zijn verhaal aan te vertellen, mag ik 
naar hem luisteren. Over zijn leven in het 
kamp en buiten het kamp. Hij heeft in 
meerdere kampen gezeten maar spreekt 
altijd over ‘Het kamp’. 

‘In het arbeitskommando moesten wij 
altijd heel hard werken. We moesten 
bijvoorbeeld stenen sjouwen, totaal 
zinloos werk. Maar ja, ze moesten ons 
toch bezig houden, uitputten tot we er bij 
neervielen.’ Hij trommelt met zijn vingers 
op de muziek van Vivaldi.

‘In hartje winter kwam ik terug in 
Amsterdam, ik was broodmager en heel 
erg zwak, als er een kiezelsteen op de 
weg lag moest ik er omheen. Eenmaal 
thuis was er niemand meer, iedereen 
was weg.’

Heel lang heeft hij daar last van gehad, 
maar nu in de herfst van zijn leven, heeft 
hij er vrede mee en weet hij dat hij zijn 
geliefde familieleden en vele vrienden 
weer zal zien. Ik vraag hem of hij nooit 
eenzaam is.

‘Dat ben ik heel lang geweest, ik wist 
niet waar ik het zoeken moest. Uit 
pure wanhoop heb ik een hond van 
de boerderij gehaald. En geloof mij, 
dat beest is mijn redder geweest. Hele 
verhalen besprak ik met hem, de hele 
dag. En hij begreep het, dan kon ik aan 
dat koppie zien.’ Liefkozend aait hij over 
een zwart/witte foto van een hondje.

Tijdens de vele wandelingen leerde hij 
Nettie kennen, een knappe maar vooral 
lieve jongedame. Al snel werden ze 
verliefd.

‘We zijn midden in de winter getrouwd. 

Onze buurman Jaap en de hond (Max) 
waren onze getuigen. Het was de 
mooiste dag van mijn leven. Net zag er 
prachtig uit. Onze huwelijksreis was een 
dagje Scheveningen’

Nettie is twintig jaar geleden tijdens 
een koude, gure winter overleden en 
sindsdien is meneer alleen. Kinderen 
hebben ze nooit gekregen.

‘Zo zie je, de winter is voor mij niet de 
makkelijkste tijd van het jaar maar daar 
ben ik wat aan gaan doen. Ik ben lid 
geworden van een wandelclub, een 
schaakclub, een filmclub en ja ook een 
dansclub. Maar ik ben aan een kant 
doof, dus ik kan geen maathouden. 
Continu stond ik op de tenen van mijn 
danspartner. Maar iedere dag kan je 
opnieuw beginnen, dat is echt een 
cadeau van het leven. Je kan altijd weer 
een nieuwe keuze maken. Hoe laat is 
het? Ze komen zo, mijn schaakclubje en 
ik moet nog koffiezetten.’

Voor mij het teken om afscheid te 
nemen.  
Dag bijzondere meneer, bedankt voor 
dit indrukwekkende gesprek. 

Geschreven door Birgit Anthonio 
(Teamleider bij Dynamo Zuid)
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VORMGEVING

Tijshelpt.nl

•   Kunt u alles 
nog betalen?  
 
Energie, boodschappen, alles wordt duurder. Het 
buurtteam helpt bij vragen over geld. Wacht niet te 
lang en maak een afspraak. 

 

 

Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Ga dan naar het 
buurtteam bij u in de buurt. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. 
Onze hulp is gratis. 
 
We kijken graag samen naar uw situatie en hoe wij u het beste kunnen 
helpen en ondersteunen. Bijvoorbeeld bij: 
 

• Aanvragen van de energietoeslag 
• Energiecoaching 
• Gratis energiebesparingsbox t.w.v. € 55,- 
• Uw administratie en post ordenen 
• Budgetadvies 
• Regelingen waar u misschien recht op heeft 
• Treffen van betalingsregelingen als dat kan 
• Het kwijtschelden van schulden 

 
Hulp bij betalingsachterstand of schulden 
Zijn uw geldproblemen groter en bent u bang dat u in de schulden 
komt? Ook dan kunnen wij u helpen, afhankelijk van uw situatie.  
 
Vind uw buurtteam op www.buurtteamamsterdam.nl 

Er is vaak meer mogelijk 
dan u denkt. 
 

COMPUTER - TAAL - LEREN

 

ORANJEKERKh a r t
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