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Het Noorder Amstelkanaal in winterkleed. Foto: Selwyn Evers.

Bestuur en medewerkers van SOOZ,
Wijkopbouworgaan Zuid-West en
de redactie van Wijkkrant Zuid-West
wensen u
een goed uiteinde en een mooi 2009.
Het wijkcentrum in de Achillesstraat 85 is gesloten van
donderdag 25 december tot en met zondag 4 januari. Op
maandag 5 januari om 13.00 uur staan we weer voor u klaar.
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De huiszwam
We hebben ze de afgelopen tijd
weer volop kunnen zien: paddenstoelen. Leuk, maar niet in huis.
Een van de plagen van woningen
in Amsterdam is de huiszwam.
De huiszwam tast houtwerk aan
en kan de luchtkwaliteit sterk doen
verslechteren. Hier kunnen mensen
allergisch voor zijn of allergieën voor
ontwikkelen. De huiszwam ontwikkelt zich voornamelijk in slecht geventileerde kruipruimtes. De slechte
ventilatie kan worden veroorzaakt
door te kleine ventilatieroosters of
blokkades in de kruipruimte bijvoorbeeld doordat hier bouwpuin in is
gestort of overmatig isolatiemateri-
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aal is aangebracht. Hierdoor kan de
luchtvochtigheid zo sterk toenemen
dat er een fijn milieu voor de huiszwam ontstaat.
De aantasting van het houtwerk kan
jaren voortwoekeren. Uiteindelijk
zal al het aangetaste houtwerk er uit
moeten om de zwam te verwijderen.
En sterker nog, de schimmeldraden
kunnen zelfs door stenen muren
heen dringen en naar de belendende
panden werken om daar het vernietigende werk voort te zetten.
Gevaarlijke situaties
Als Wijksteunpunt Wonen krijgen
we regelmatig vragen over de aanwezigheid van huiszwam. Nu is er
iets raars in de wetgeving. Huiszwam
hoeft niet direct tot overlast te leiden,
het zal even duren voordat u door
de vloer zakt of allergisch wordt.
De huurcommissie zal de aanwezigheid van zwam niet zonder meer als
gebrek aanmerken en anders dan
de verhuurder op basis van gezond
verstand te overtuigen kunnen we
niet. De Bouw- en woningdienst heeft
hetzelfde probleem, zij treden pas op
bij gevaarlijke situaties en u bent nog
niet door de vloer gezakt. Maar uw
huis gaat wel achteruit en die nieuwe
vloerbedekking kunt u nog maar
beter even uitstellen. Misschien heeft
de eigenaar van uw buurwoning wél
mogelijkheden om uw verhuurder
aan te spreken en hier enige juridische druk op te zetten als dit nodig
mocht zijn. Want het niet aanpakken
van huiszwam in de ene woning kan
leiden tot schade in de andere. De
buur-eigenaar kan dan uw eigenaar
aansprakelijk stellen voor eventuele
toekomstige schade. Uit ervaring weten we dat een minder professioneel
deel van de verhuurders pas wat wil
gaan doen als er hoge kosten dreigen.

En als de verhuurder wat aan de
huiszwam wil doen? Ja, dan zal de
vloer er wellicht uit moeten. Deze
grondige operatie kan betekenen dat
het technisch noodzakelijk is dat u
tijdelijk elders verblijft. In dat geval
moet de verhuurder een wisselwoning
aanbieden. Zorg ervoor dat afspraken
omtrent de duur van de renovatie,
wisselwoning en verhuiskostenvergoeding goed op papier staan. Onze
bewonersondersteuners kunnen u
hierbij helpen. En ook interessant:
bij het terugleggen van de vloer zou
gelijk een goede isolatie afgesproken
kunnen worden; nooit meer koude
voeten en een stuk lagere stookkosten! Er zijn wettelijke aanknopingspunten voor het afspreken van de
vloerisolatie. Neem vooral contact
op met onze bewonersondersteuners
indien u hiermee te maken krijgt.

Wijksteunpunt Wonen
Oud-Zuid

Website:
http://oudzuid.wswonen.nl

Huurteam Zuid

H. Jacobszstraat 4-6,
telefoon: 020-4715708,
e-mail: zuid@wswonen.nl
Inloopspreekuur: donderdag
van 10.00-12.00 uur

Woonspreekuur Cascade
Buurtcentrum Cascade,
Eerste Schinkelstraat 40.
Spreekuur op maandag van
19.00-20.00 uur
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Somicha Bouzitoun
nieuw gezicht in
Vondelparkbuurt
Met haar hond heeft ze de wereld rondgereisd. Nu heeft
ze haar plek gevonden als opbouwwerker bij SOOZ.
Somicha Bouzitoun zal veel energie gaan steken in het
Vondelpark.
“Mijn hond Golya (‘dwaas’ in het arabisch) heb ik in
Egypte gevonden. Hij lag daar. Ik heb ‘m meegenomen.
Hij verhuist nu met mij mee naar Amsterdam.”
Somicha, met Arabische wortels, maar geboren en getogen in Nederland, heeft lange tijd in het buitenland doorgebracht. Egypte, Mexico, Honduras, Curaçao. “Maar ik
ging Nederland missen. Toen ben ik gaan nadenken en
heb ik bewust gekozen voor werken in Amsterdam. Hier
was ik al eerder als opbouwwerker actief.” Ze heeft veel
werkervaring in Rotterdam, waar ze zowel als opbouwwerker als als ambtenaar bij de gemeente haar sporen
heeft achtergelaten.
Sinds afgelopen oktober werkt Somicha als opbouwwerker bij SOOZ en heeft ze haar vaste werkplek in
het wijkcentrum aan de Hendrik Jacobszstraat 6. Ze zal
zich vooral met natuur en milieu gaan bezighouden. Het
Vondelpark krijgt daarbij veel aandacht: “Ik vind het

een uitdaging om bewoners mee te laten denken over
zo’n bijzondere plek in stad. Bewoners stimuleren een
bijdrage te leveren en veel verschillende groepen erbij
betrekken. Dat wil ik bereiken.” Inmiddels hebben zich
al nieuwe groepen gemeld, dus ze heeft een goede start
gemaakt.
Somicha is van maandag tot en met donderdag te bereiken op wijkcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt,
H. Jacobszstraat 6, telefoon: 662 8237.
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Uitslag kinderprijsvraag
Op zaterdag 20 september j.l. organiseerde SOOZ de jaarlijkse
streekmarkt op het Stadionplein. Er waren deze dag extra veel activiteiten voor kinderen, waaronder een prijsvraag over streekproducten,
voedsel, landbouw en dieren. Zeer veel kinderen informeerden bij de
aanwezige boeren naar de antwoorden en vulden de formulieren in. Op
woensdag 29 oktober was het zover: stadsdeelwethouder van onderwijs
Lieke Thesingh reikte op het stadsdeelkantoor aan de Koninginneweg
de prijzen uit aan de drie prijswinnende kinderen. Aan de leeftijden te
zien zijn er vast wel een paar kinderen hier en daar geholpen met de
soms lastige vragen! Van harte gefeliciteerd!

Foto: Bart Nooij

Op de foto staan de drie winnaressen met hun prijs: links Imme Heuseveldt (6 jaar), tweede prijs, in het midden Noor van Lith (5 jaar),
derde prijs en daarnaast Aicha Essamii (11 jaar), eerste prijs. Achter
hun, in het midden staat wethouder Thesingh.
Bart Nooij

Ontgroening van de Zuidas
De kapwoede in de Zuidas gaat altijd
met haast gepaard. Daarna resteert
vaak maanden een kale vlakte zonder
enige graaf- of bouwactiviteit. Ondanks het feit dat de gemeente streeft
naar meer groen in het kader van de
Europese normen voor de luchtkwaliteit en Hoofdgroenstructuur vindt er
in het gebied een ware kaalslag plaats.
Een samenvatting:
• Jaren geleden werden tegenover
de RAI alle bomen gekapt voor een
parkeergarage en een Van den Endetheater. Bouwfraude gooide roet in
deze plannen.
• Voor de Noord-Zuidlijn sneuvelden
350 platanen op het Europaplein.
Geruchten over herplant zijn er wel.
• Bij de afrit van de RAI (de zogenaamde oksel A 10) werden forse
bomen omvergehaald.
• Op de hoek Beethovenstraat/De
Boelelaan verdwenen eveneens een
aantal forse bomen. Met de bouw van
de geplande woningen is men daar
nog niet gestart.
D E C e m b e r 2 0 0 8 | pag i n a 4

• Voor de bouwplannen van het
gebied Beethoven is de kap voorzien
van bijna 600 bomen in de zuidwesthoek van het Beatrixpark. Daarmee
verdwijnt een groot deel van de
groene buffer tussen park en A10.
• Ook het talud langs de Strawinskylaan is voor de bomen een bedreigd
gebied.
• Tegenover de VU gaan alle bomen
weg rondom de voetbalvelden, het
tennispark en de schoolwerktuinen.
Geschat aantal: 1500!
• Het Groeifonds Groen, waarin voor
elke meter Zuidasbebouwing een
bedrag werd gestort, wordt maar ten
dele aangevuld en de gelden worden
grotendeels aangewend om waterberging en enig achterstallig onderhoud
in bestaande parken te financieren.
Tot nu toe gold voor dit soort grootstedelijke projecten de verouderde
bomenverordening uit 1964 – zonder
herplantplicht – en werden bezwaarschriften wel in behandeling genomen
maar bezwaarden vaak niet ontvanke-

lijk verklaard, bijvoorbeeld omdat ze
op meer dan 100 meter afstand van
de bomen woonden of de bomen
vanuit hun woning niet konden zien.
De inmiddels aangenomen nieuwe
bomenverordening lijkt vooral oude
bomen bescherming te bieden. De
toekomst zal het leren.
Voorlopig ontgroent men de Zuidas
nog volgens de oude verordening.
De kap wordt meestal aangevraagd
door een afdeling binnen de centrale
stad, wordt dan door een afdeling
van die centrale stad beoordeeld en
vervolgens verleend. Publicatie van
aanvraag en vergunning is louter via
stevig zoekwerk op de website van
de dienst Milieu en Bouwtoezicht te
vinden.
Het nieuwe structuurplan Amsterdam gaat misschien het stadsgroen
bescherming bieden. Maar het stadsgroen is in het Zuidasgebied dan al
heel erg uitgedund!
Bewonersplatform Zuidas
www.bewonersplatformzuidas.nl
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Spotlight op website (8)
www.soozamsterdam.nl
SOOZ, dat staat voor Samenwerking
Opbouwwerk Oud-Zuid, bestaat komende
maand twee jaar. Een mooi moment om
van start te gaan met de nieuwe website.
Op de website kunt u lezen wat de SOOZ
allemaal doet; ook geeft de site een duidelijk
overzicht van alle soorten activiteiten en
projecten die de SOOZ uitvoert en actuele
informatie over het werk.
De websites van de twee wijkcentra waaruit
SOOZ is ontstaan (www.woozw.nl en
www.wocvondelpark.nl), blijven gewoon
functioneren.
www.soozamsterdam.nl

Huurrecht Advocaten Amsterdam
Mr. Patrick Worp

Voor alle problemen
over het huren van
WOONRUIMTE

Keizersgracht 747-k
www.prworp.nl
020 - 320 70 22

Gematigde vaste tarieven
Ook pro-deo zaken
GRATIS HUURSPREEKUUR

Op adem komen

Murat Topal: eerst stilte, dan mailen met vrienden & familie
Hij woont pas een paar jaar in Amsterdam, maar zijn Nederlands is ongelooflijk vloeiend. Murat (29) komt uit Antalya,
Turkije, en is kapper. Hij stáát de hele dag te werken in de
altijd drukke salon in Oud Zuid. Dus als hij ‘s avonds naar huis
fietst en thuis komt, doet hij zijn jas uit en gaat zitten. ‘Een
kwartier lang doe ik he-le-maal niets. Stilte: geen tv, radio of
pc aan, niets eten, drinken of ruimen. Mijn vorm van meditatie, even helemaal de dag van me afzetten. Dan pas gaat de
laptop aan.’
Murat komt uit een heel groot gezin; veel broers en vrienden
wonen en werken in andere Europese landen. Ze hebben veel
contact; dank zij internet en de webcam kunnen ze eindeloos
chatten. Hij reist veel, maar was lang niet thuis en omdat zijn
moeder klaagde is hij deze zomer gegaan. ‘Het was een warm
bad, ik ben zo verwend met aandacht en lekker eten.’
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Oudere Amsterdammers geschilderd

Bij PuurZuid is het project ‘Wij oude
Amsterdammers’ gestart. Dit is een
langlopend project waarbij portretkunstenares Chaja Munnikendam vijftig bewoners van de twee Woon- en

zorgcentra
vastlegt.
Eind
oktober is
portretkunstenares
Chaja Munnikendam
begonnen
in Woonen zorgcentrum Torendael met het
portret van
mevrouw
G. Kross.
Onder
het schilderen luistert Chaja naar de
verhalen van de bewoners: Enkele
van deze verhalen en foto’s worden
opgenomen in een naslagwerk, zodat
niemand vergeet waar het omdraait: u

Buurthulp Zuid helpt!
De vrijwilligers van Buurthulp
Zuid verrichten gratis hand- en
spandiensten in Oud-Zuid. Hebt
u extra hulp nodig? Het telefoonteam staat voor u klaar om te
bemiddelen.
Inwoners van Oud-Zuid met een
ziekte of handicap kunnen kosteloos
hulp krijgen bij kleine klusjes of een
uitje van vrijwilligers van Buurthulp
Zuid. Zij gaan bijvoorbeeld met u
mee naar de markt, hangen iets voor
u op of lezen u voor.
Maakt de vrijwilliger onkosten voor
vervoer, bijvoorbeeld bij het meegaan naar het ziekenhuis, of voor
schroeven, dan zijn deze kosten voor
de hulpvrager. Is de hulpvraag wat
groter, zoals klein onderhoud van een
tuin dan mag € 4,50 per uur worden
gevraagd.
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Vrijwilligers gezocht
De Buurthulp zoekt nog een vrijwilliger die af en toe als telefoondienstmedewerker kan meehelpen om de
hulpvragen aan te nemen. Het telefoonteam werkt in tweetallen. Voor
begeleiding wordt gezorgd. Daarnaast
is er dringend behoefte aan vrijwilligers voor boodschappen doen,
klusjes in huis, begeleiding en kleine
schilder- of behangklusjes.
Wilt u meer weten? Het telefoonteam
is maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur bereikbaar op
nummer 676 7849. De medewerkers
beantwoorden uw hulpvragen en bemiddelen hierbij. Ook kunt u bij hen
terecht met vragen over het werken
als vrijwilliger bij de buurthulp.
Buurthulp Zuid is een vrijwilligersinitiatief dat wordt ondersteund door
PuurZuid.

als oudere doet er toe!
De komende maanden schildert Chaja elke dinsdag in Torendael in totaal
25 bewoners. Daarna schildert zij 25
bewoners van Woon- en zorgcentrum
Schinkelhaven. De bewoners zijn
zo enthousiast dat er inmiddels een
wachtlijst is. De doeken, ter grootte
van 30 x 40, komen uiteindelijk in
beide locaties op een voor iedereen
toegankelijke plek te hangen.
Dit leuke initiatief is van Wybren
Bakker, Raad van Bestuur PuurZuid.
Bakker: “Als bakens van de tijd laten
bewoners ons door hun aanwezigheid
en door middel van hun portretten
elke dag beseffen waar het in de zorg
om gaat. We laten graag inwoners van
Zuid meegenieten van dit project. U
bent van harte welkom.”

Oud meubel stuk?

Bel voor deskundig advies en
een vrijblijvende offerte:

Brat & Romeny
Antiekrestauratie
020-66 435 66
www.bratromeny.nl

Inzicht nodig in een crisis?
Blijf niet tobben,
bel inZélesta
op 06-533 922 59.
Paranormaal advies en
behandeling
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Wereldmaaltijd - genoeg voor iedereen
Het Opbouwwerk Oud Zuid (SOOZ)
organiseerde 28 november jl een
wereldmaaltijd, ditmaal in buurthuis
Olympus op het Hygiëaplein.

De Wereldmaaltijd is gebaseerd op de hoeveelheid voedsel die voor iedere wereldburger
beschikbaar is als het voedsel op de wereld
eerlijk verdeeld zou worden.
Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt
dat voedselgebrek geen gevolg is van schaarste
maar van een verkeerde verdeling van het
beschikbare voedsel over de wereld. Zo’n
790 miljoen mensen in ontwikkelingslanden
zijn chronisch ondervoed terwijl de aarde
meer dan voldoende voedsel produceert.
Recentelijk is ook berekend hoeveel voedsel
er exact per persoon per dag beschikbaar is.

Bij zo’n ‘wijze’ verdeling staat voorop dat
iedereen voldoende heeft en er geen sprake is
van overconsumptie.
Collega en chefkokvan-de-avond Bangin
Yussif heeft samen
met een aantal vrijwilligers van beide
wijkcentra een fantas-

gingen na afloop meer dan voldaan
naar huis!
Op veler verzoek staan de recepten
van deze avond op onze website,
www.soozamsterdam.nl
Marietta De Zorzi
Foto’s: Pieter Servatius

tische maaltijd
gekookt, geheel
gebaseerd op
een eerlijke
voedselverdeling. De kinderkookclub
van Olympus
heeft de salade
gemaakt en een
hartverscheurend gedicht
opgedragen.
Alle aanwezigen

Op adem komen

Erna van den Berg: met lezen vergeet ik even alle drukte om me heen
‘Geen vers boek in huis, dat maakt me toch ongedurig. Ik heb kasten vol en herlees soms heus wel iets uit mijn favoriete lectuur. Vooral biografiëen, historie en
boeken over Afrika. Nu lees ik de nieuwe biografie van Den Uyl door Anet Bleich.’
Journalist Erna van den Berg (68), officieel pensionada met vijf kleinkinderen,
heeft het druk met werk, fotograferen, vrienden en reizen.
Haar drie kleindochters wonen na vier jaar Ghana weer wat dichterbij in Amsterdam; oma Erna zal haar jaarlijkse trips naar Ghana missen.
Erna interviewde voor de boeken Kokende Mannen en Kokende Vrouwen bekende mensen over hun eet- en kookgewoonten. Is nu alweer in gesprek over een
derde boek. Woont een paar maanden per jaar op een idyllisch Grieks eiland en neemt veelvuldig de trein naar
Parijs. ‘Als ik me echt wil ontspannen? Graag met een mooi boek op de bank.’
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Voor alle vrouwen uit de Marathonbuurt

Vrouwenmiddag van start
Fauziah zijn Vandaag wordt er gesproken over
beiden acvriendschap. Wat is vriendschap?
tief binnen
Een van de vrouwen omschrijft
Amikino
vriendschap als het dragen van elkaar.
en zijn de
Vriendschap is ook samen zijn en het
initiatiefnegezellig hebben samen. En dat is het
mers van
bij deze vrouwenmiddag zeker!
de vrouwenmidWil je andere vrouwen ontmoeten?
dag. Deze
Wil je meepraten over thema’s die
middag is
jezelf kan inbrengen? Wil je creatief
voor alle
bezig zijn? Wil je de Nederlandse taal
vrouwen uit beter leren spreken? Kom dan naar
de Marade vrouwenmiddag in Welkom en doe
thonbuurt.
mee. Er zitten geen verplichtingen
Ook vrouaan en het is geheel gratis.
wen die niet Je kunt natuurlijk ook altijd op een
bij Amikino andere dag een kopje koffie komen
zitten.
drinken in inloophuis Welkom.
De dames met de gemaakte collages. Foto: Chantal Rietberg.
Coosje en
Geopend voor alle bewoners uit
Fauziah
de Marathonbuurt op dinsdag en
vertellen mij dat de vrouwen bijeen
Amikino-vrouwen Coosje Wilwoensdag van 10.00 tot 14.00 uur en
komen
om
te
praten
met
elkaar.
Maar
terdink en Fauziah Zwanikken
donderdag van 12.00 tot 16.00 uur.
niet zomaar, ze starten met een leuke
hebben mij uitgenodigd om
creatieve activiteit en daarna praten
een kijkje te komen nemen bij
Als ik ‘s avonds thuis zit en aan mijn
ze
er
over.
De
vrouwenmiddag
zorgt
de eerste vrouwenmiddag die
ontmoeting met de vrouwen denk,
voor een fijne geborgen sfeer, waar
ze organiseren. In samenwerkdan komt er een glimlach op mijn
vrouwen
ing met het vriendinnenproject
gezicht. De
zich vrij
Amikino Oud-Zuid wordt er elke
vrouwenmidderde maandag van de maand een kunnen
dag brengt
uitspreken.
vrouwenmiddag georganiseerd in
vrouwen
inloophuis Welkom op de Marasamen en
Coosje:
thonweg 5.
brengt verhalen
‘Het gaat
naar boven
Er hangt een gezellige sfeer. De koffie om de taal
waarbij de
achter
de
staat klaar en aan tafel zitten vrouvrouwen leren
taal. Veel
wen van zeer verschillende culturele
de Nederlandse
vrouwen
afkomst. Ik hoor Turkse, Chinese,
taal te gebruikInitiatiefneemsters Fauziah Zwanikken (links) en Coosje
spreken
Duitse, Surinaamse, Marokkaanse en
en om de verWilterdink.. Foto: Chantal Rietberg
wel wat
Nederlandse vrouwen.
halen tot leven
Nederte roepen.
Ze zijn druk bezig met een collage. Ze landse woorden maar hebben nog
De vrouwenmiddag is een aanrader
niet het volledige begrip van het
maken een kunstwerk met het thema:
voor alle vrouwen uit de buurt!
woord. Hierdoor is het moeilijk om
‘Wat betekent Amikino voor mij?
met mensen in het dagelijks leven te
Het vriendinnenproject Amikino
Aura de Klyn,
praten
en
kunnen
ze
in
een
sociaal
heeft momenteel ruim 215 vrouwen
tekstbijdrage Chantal Rietberg
uit 33 verschillende landen. Coosje en isolement raken.’
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Crisis in Oud-Zuid
‘… dan wordt het 112 euro en
20 cent alstublieft.’ De klant pakt
twee briefjes van honderd uit haar
portemonnee en overhandigt ze
mij. Mijn collega staat ondertussen een bedrag van 68,75 af te
rekenen. Aan de andere kant van
de winkel koopt een oudere man
drie doosjes aardbeien van 5,99
per stuk.
Dit soort taferelen speelt zich
dagelijks af in de groentewinkel
waar ik werk. Al twee jaar lang
werk ik daar en verbaas ik me over
het gemak waarmee men geld uitgeeft. Uiteraard heb ik het dan niet
over de noodzakelijke aankopen
die gedaan worden, maar over het
gemak waarmee men een ananas
van 8 euro, of Hollandse Kasbonen van 6,99 per pond -terwijl de
Marokkaanse sperziebonen van
2,49 per pond ook prima zijn- aanschaft.
Maar de laatste maanden verbaas
ik me hier nog heviger over. We
worden namelijk overladen met
nieuws over de kredietcrisis, een

mogelijke recessie, toenemende
inflatie en een groeiend wantrouwen. Dit alles leidt er toe dat de
bevolking minder geld uitgeeft, en
de situatie hierdoor eigenlijk alleen
nog maar erger maakt. Maar in
Amsterdam Oud-Zuid lijkt men
de economische crisis te negeren.
We gaan vrolijk verder met geld
uitgeven aan kostbare bloemkolen
en brood van de nieuwe Franse
bakker voor tientallen euro’s.
Hoewel dit op het eerste gezicht
arrogant en kak lijkt -wat het ook
is- heeft de houding van OudZuid een positieve keerzijde: wij
zullen de economische crisis niet
verergeren, aangezien wij niet
doen aan toenemend wantrouwen,
en al helemaal niet aan minder
geld uitgeven.
Al met al blijft het schandalig dat
wanneer de wereld in een crisis
verkeert, Amsterdam Oud-Zuid
dit uit door voor 112 euro en 20
cent groentes en fruit te kopen.
Doris

Parijs te ver weg en
toch Frans spreken?
Ervaren docent geeft
privé en groepsles bij u
in de (Schinkel)buurt.
Interesse? Bel 679 5290
of kijk op
www.defranseles.nl

PUUR

massage

laura de jong
stadionweg 222-1
06 -15457985

www.puurmassage.nl

PC-Hulp François

voor PC onderhoud (senioren,
ZZP-ers).
020-6156292 of
pc-hulp@francois.nu

Op adem komen

Harris Brautigam: naar de lunchconcerten op woensdag
Oei, ik kan soms zo in paniek en boos zijn. Dan zit alles tegen. De
radio piept, het recept lukt niet, de krant is te laat, het loopje op
de piano lukt maar niet. Het bloed kookt, de poriën zweten, de
adem hijgt. Nou… en dan zijn er soms die lunchconcerten. Door
het beste orkest van de wereld! ’s Woensdag in het concertgebouw, gratis, helemaal voor niks. Wat ben je dan toch gezegend.
Wat kom ik dan weer op adem.
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(Lunch)concerten
Thomaskerk
Pr. Irenestraat 36. Telefoon: 6625170.
• dinsdag 23 december, 12.30-13.00
uur: Kerstconcert. Trio Amare met
Sabine Wuethrich, sopraan, Celeste
Zewald, klarinet en Daniel Kramer.
• dinsdag 6 januari 2009, 12.30-13.00
uur: het Neva-ensemble uit St. Petersburg.
• dinsdag 20 januari 2009, 12.30-13.00
uur: Olga Mustafaeva, piano.
• dinsdag 3 februari 2009, 12.30-13.00
uur: Cva-Brass Ensemble o.l.v. Theo
Wolters.
U bent welkom vanaf 12.00 uur, er is
dan koffie en thee. Toegang is gratis.
Stadsdeelkantoor Oud-Zuid
Koninginneweg 1. Telefoon: 6792103.
• donderdag 8 januari 2009, 12.30
uur: Gertjan Arensten, Bariton en
Richard Hengeveld, piano, brengen
werken ten gehore van Bellini, Verdi
en Tosti. Toegang: gratis.

UIT
in de

BUURT
het Werk in Uitvoering noemen. Want
met zijn fantasierijke accessoires die
je als verlengstuk van het lichaam
kunt zien, van handen, voeten, benen
of schouders, ontstaan de wonderlijkste vormen. Het leuke is dat Coppens
ter plekke met verfijnde materialen
aan zijn collectie werkt en dat hij belangstellenden heeft uitgenodigd hier
aan mee te werken. Voer voor jonge

Museumtramlijn
De museumtram rijdt op 20 en 21
december de Kerstritten en op 28 december de Oliebollenritten De passagiers worden in sfeervolle, verwarmde
trams vanaf het Haarlemmermeerstation gereden naar Bovenkerk. Daar
staat een koek- en zopietent klaar om
de passagiers te ontvangen en van
een versnapering te voorzien. Op 20
en 21 december zal de kerstman niet
ontbreken. Vertrek is om 13.00 uur
en 15.00 uur. Passagiers wordt verzocht te reserveren via onze telefoon
020-6641035.
Couture installatie
De Belgische avant-garde kunstenaar
Christophe Coppens is hoedenmaker,
theatermaker, couturier en hij heeft
bijzondere tentoonstellingen gecreëerd die altijd onverwachte elementen
bevatten. Nu heeft hij al een even
bijzonder project bij Platform 21
onder handen, een installatie met de
naam No Reference. Eigenlijk kun je
D E C e m b e r 2 0 0 8 | pag i n a 1 0

Foto: Javier Barcala.

kunstenaars natuurlijk. De collectie
in het naaiatelier is compleet met
witte stofjassen, strijkbout, patronen,
werktafel en materialen te zien tot en
met 18 januari.
Platform 21, Prinses Irenestraat 19.
Geopend van woensdag t/m zondag
van 14.00-18.00 uur.

Lezingen
in boekhandel Van Rossum, Beethovenstraat 32. Graag reserveren op
telefoonnummer: 020-4707077.
• maandag 12 januari 2009 om 20.00
uur: Ko van Geemert vertelt over
Amsterdam & zijn schrijvers, Literatuur op locatie. Met nadruk op
auteurs uit Amsterdam Zuid.
• donderdag 22 januari om 20.00 uur:
Russell Shorto, directeur van het John
Adams Institute, spreekt over zijn
boek De botten van Descartes.
• woensdag 28 januari 2009 om 20.00
uur: Ed van Thijn komt weer bij ons
spreken, nu over Kroonprinsenleed,
Machtswisselingen in de politiek.
Welkom!
Stiltecentra in de buurt
• Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
(door de hof achter de kerk). Dagelijks geopend van 12.30-13.30
uur. De laatste vrijdag van de
maand is er om 13.00 uur een
korte meditatie.
• in de Willem de Zwijgerkerk,
Olympiaweg 14, is iedere woensdag van 19.30-20.00 uur een
avondgebed.
• de Sint Agneskerk, Amstelveenseweg 161, is iedere zaterdag
van 13.00-17.00 uur geopend
voor gebed, meditatie of bezichtiging.
Eettafels
• in Coenen-Lydia: maandag t/m
vrijdag 17.30-19.30 uur, vóór 12
uur aanmelden. Kosten: € 7,-.
Telefoon: 662 94 97.
• in de Brahmshof: ma. t/m vrij.
17.00-19.00 uur. Tel.: 470 91 57.
• in Olympus: donderdag van
17.30-19.30 uur, vooraf aanmelden:
telefoon 679 68 25. Kosten: € 5,-.
• in Cascade: vrijdag van 17.30-19.30
uur. Vóór 12.00 uur aanmelden. Telefoon: 673 77 66. Kosten: € 4,50.
• in gebouw Moria: woensdag van
18.00-19.30 uur, kosten € 4,-. Vóór
maandag 20.00 uur aanmelden. Telefoon: 664 61 94.

Wijkkrant Zuid-West

Welkom is open
Welkom, het inloophuis op de Marathonweg 5 heeft afgelopen september
de deuren geopend.
Het is een ontmoetingsplek voor alle
bewoners van de Marathonbuurt,
waar u een kopje koffie kunt drinken,
een praatje kunt maken en steeds
vaker ook aan een activiteit kunt
meedoen.

Het inloophuis is nu drie dagen per
week open. Bij binnenkomst wordt u
hartelijk ontvangen door een gastheer
of -vrouw met een koffie of thee en

Op adem komen

een koekje. Even aanschuiven aan de
grote tafel, om uit te rusten van het
boodschappen doen, een krantje te
lezen of rustig te praten met iemand
die een luisterend oor heeft. En als
het mooi weer is kunt u lekker voor
de deur op het bankje zitten. Henk,
een vaste bezoeker, is blij met Welkom: “Nu kan ik eens ergens naar toe
en hoef ik niet de hele dag binnen te
zitten.”
Er is steeds meer te doen bij
Welkom, alles georganiseerd
door buurtbewoners zelf.
Zo organiseert Ilse Koudijs
eens in de twee weken op
de woensdag een creatieve
middag, zoals wenskaarten
maken en glazen beschilderen
(zie foto rechtsboven). Kijk
voor de aankondiging op het
raam voor nieuwe activiteiten.
Op woensdag is Jan Dahlman
aanwezig, die bijna alle kleine
elektrische apparaten kan
repareren!
Eén van de vrijwilligers heeft
een fotoboek gemaakt met
allerlei beeldmateriaal over
de Marathonbuurt van vroeger. Heel
leuk om eens door te bladeren.
In het pand is ook ruimte om gratis
te exposeren of zelf een kleinschalige

Foto: Ilse Koudijs.

activiteit te organiseren. En tot slot
heeft Amikino er eens per maand een
open inloop op de maandagmiddag.
Gastvrouw/heer gezocht
Wilt u ook meedoen aan Welkom,
geef u dan op als gastvrouw of –heer.
Als u een luisterend oor heeft en kan
doorverwijzen naar andere organisaties in de buurt (of bereid bent dat te
leren), geef u dan op.
Welkom wordt geleid door een initiatiefgroep van vrijwilligers en wordt
ondersteund door een medewerker
van SOOZ.
Welkom, Marathonweg 5. Open op
dinsdag en woensdag van 10.00-14.00
uur, donderdag van 12.00-16.00 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij Frans Schouwenaar van de initiatiefgroep, telefoon: 662 9773.

Friederike Sips: genieten van haar geurige
zelfgebakken taart
‘Mijn citroentaart is de absolute favoriet. Zelfs onze kinderen houden
ervan,’ meldt Friederike Sips (47) niet zonder enige trots in haar stem. ‘Ik
kom uit Limburg en bij ons thuis drink je nóóit koffie zonder iets lekkers
erbij, liefst zelfgemaakt. Behalve vlaai, die nemen mijn ouders altijd mee
naar Amsterdam, want die koop je natuurlijk op z’n lekkerst in Limburg.’
Ze heeft een druk bestaan, met gezin en een baan in het opbouwwerk
in onze wijk. En bovendien coördineert Friederike deze wijkkrant. Maar
vaak op zondagochtend gaat ze thuis aan de bak, en zoals ze zelf zegt, is
dat háár moment van genieten: ‘ik verheug me op het kneden, roeren en
spatelen en daarna verspreiden die heerlijke geuren uit de oven zich in
het hele huis. Dat hoort bij mijn zondag.’
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Parkgebouw ten koste van natuur in Beatrixpark
opzichter van het of park in het geding zijn. Dit terwijl
badje. Er komen
parkaanleg en bosschages vallen onder
zeven wc’s en een de gemeentelijke monumentenstatus
uit 2005. De bosschages en bomen die
douche. Aan de
voor het plan moeten wijken, waren
westzijde komt
een kuilruimte
niet ingetekend op de tekeningen die
aan de commissie waren voorgelegd.
voor opslag van
Stadsdeel Zuideramstel verleende verplanten. Het
houtsnipperpad
volgens met verwijzing naar het ongewordt verhard,
motiveerde advies een vergunning om
zodat de gehet monument Beatrixpark te wijzigen.
meentewagentjes Op mijn verzoek heeft cultuurhistoricus Bert Maes, autoriteit op het gebied
de kuilruimte
van inheemse en uitheemse bomen en
kunnen bereiken.
Ook
het
heesters, een rapport uitgebracht. Hij
Badje met pergola en heesterstrook. Foto: Bert Maes.
bestuur van de
inventariseerde de samenstelling en beEén van de mooiste plekjes in het
planting ter plaatse en concludeert dat
Vereniging Vrienden van het BeatrixBeatrixpark is het kinderbadje uit 1960,
er met zorg en variatie in opbouw en
park (opgericht om bebouwing in het
aangelegd ter vervanging van de speelkleur is ontworpen, karakteristiek voor
park tegen te gaan) is voorstander van
vijver (1940) tegenover de Wielingende aanlegperiode. Het rapport doet een
het plan en prefereert het comfort
straat, die moest wijken voor de nieuwe
dringende aanbeveling de plaatskeuze
van Artsenijhof-vrijwilligers boven het
RAI. Het nieuwe badje met pergola,
van het parkgebouw te herzien. Het
behoud van natuur en historie.
speelplaats en ligweide is van Aldo van
rapport is ingebracht bij het bezwaar
Naar mijn mening moet het nieuwe
Eyck. Ook het beeld de Zeemeermin
tegen de monumentenvergunning en
onderkomen voor de tuinlieden in de
van Leo Braat (1942) verhuisde mee
heeft gelukkig schorsende werking,
plannen voor het gebied Beethoven
en achter de pergola werden heesters
waardoor het stadsdeel nog niet aan de
worden opgenomen. Het huidige WCgeplant. In 2006 riep Het Parool het
gebouwtje kan vervangen worden door slag kan. Ik hoop dat er meer mensen
badje uit tot het beste pierenbadje van
tegen dit plan in het geweer komen. Ik
een iets groter gebouw voor de vrijwilAmsterdam. Het badje vangt veel zon,
ligers en de opzichter van het badje.
roep alle raadsleden van de stadsdelen
terwijl de heesters aan de noord- en
Oud-Zuid en Zuideramstel op om er
De aantasting van de natuur blijft dan
westzijde beschutting geven en voor
bij de heer Boes, wethouder van Zuibeperkt. De Commissie voor Welstand
een mooie groene achtergrond zorgen.
deramstel, op aan te dringen het plan
en Monumenten stelde in haar advies
Achter de heesters is een natuurrijk
aan het stadsdeelbestuur (zonder argute herzien zodat de omgeving van het
bosplantsoen met een houtsnipperpad,
badje zoveel mogelijk behouden blijft.
mentatie) dat er bij het bouwplan geen
bereikbaar vanaf de ligweide en de
Frank Warendorf
monumentale waarden van peuterbad
ingang bij het WC-gebouwtje. Kinderen
kunnen hier eekhoorns zien en er staan
wilde beschermde planten. In de winter
is dit het domein van de houtsnip en
veel andere vogels vinden hier beschutGildemeester Bertus Riegstra
ting en nestgelegenheid.
Vakwerk reparaties
De gemeente wil ten noorden van het
badje een parkgebouw neerzetten.
Het juiste adres voor: RHODE
Hierdoor zullen een heesterstrook,
Spaanse sloffen, pantoffels, slippers, laarzen.
bosplantsoen en bomen verdwijnen,
Nieuw! LOMER
waardoor het uitzicht vanaf het badje
Herenschoenen. Bruin/zwart in de maten 39 tot 46,
er niet mooier op wordt. Stadsdeel Zuideramstel acht het parkgebouw nodig
Tevens extra grote maten 47 tot 50 (vanaf 89,95 euro)
om de tuinlieden een onderkomen te
Naam- en tekstplaten keuze uit meer dan 300 modellen.
bieden, want hun gebouwtje aan de
Leverbaar in kunststof, perspex, RVS of aluminium.
Prinses Irenestraat wordt afgebroken
Snelle levering.
vanwege de Zuidas. Naast de tuinlieden
krijgen vrijwilligers van de ArtsenijHEEMSTEDESTRAAT 24 - AMSTERDAM - 020 614 03 04
hof ruimte in dit gebouw, evenals de

Ambachtelijke Schoenmakerij Dijkstra
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Foto’s: Kees de Wit en Selwyn Evers.
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Lezers fotograferen hun uitzicht
“Ik maak al jaren foto’s van het steeds weer
veranderende licht op de Westlandgracht.
Deze is van begin dit jaar, toen het een paar
dagen ijzelde en sneeuwde, wat dit prachtige
plaatje opleverde. Met de camera’s van tegenwoordig kan ‘t bijna niet mislukken.”
Tinie Ronde

Gezellige avond achter een schaakbord
U wilt wel schaken, maar er is niemand in de buurt om een gezellig
partijtje mee te spelen. Of u schaakt
via internet. Maar na afloop is er
niemand om uw partij mee te analyseren of om zomaar even na te kletsen.
Kies het logisch alternatief, kom een
keer langs bij De Pion.
Uw eigen speelsterkte
Bij de Amsterdamse Schaakvereniging
De Pion wordt geschaakt voor het
plezier en voor de gezelligheid. Het
is en blijft tenslotte een avondje uit.
Dat neemt niet weg dat het daarbij
best om de prijzen mag gaan. U doet
bij De Pion immers mee in allerlei
interne en externe competities.
Bij de Pion spelen mensen op allerlei
niveaus van sterkte. Van zomaar aardig tot bijna professioneel. Om het officieel te
zeggen, van Elo 900 tot Elo
2100. U vindt dus altijd een
gepaste tegenstander, iemand
van úw niveau.
In de winter-competitie speelt
u om het clubkampioenschap en om prijzen in diverse
D E C e m b e r 2 0 0 8 | pag i n a 1 4

klassementen. Zo gaat het ook in de
zomerse rapidcompetitie en in open
toernooien. In de externe competitie
neemt De Pion met een viertal deel
aan de strijd om de SGA-cup. De
achttallen doen in de diverse klassen
mee om het kampioenschap van de
SGA (de overkoepelende Schaakbond
Groot Amsterdam).
Eetcafé Mariliz
Op dinsdag is de vaste speelavond.
Van 20.00 uur tot laat. In de winter
begint de avond al om half zeven.
Dan schotelt kokkin Mariliz een verassend menu voor aan de spelers die
supporter zijn van haar heerlijke hand
van koken.
Oud en jong
De Pion telt zo’n vijftig leden.
Sommigen daarvan zijn heel
jong. En heel goed. Een van
hen werd dit jaar landelijk
kampioen in zijn jeugdklasse.
De aanstormende jeugd

wordt begeleid/getraind door een
oudere speler van De Pion.
De Pion nodigt u uit om een keer op
een dinsdagavond langs te komen.
Speel mee. Maak kennis. Kom nog
een paar keer. Doe ‘t op proef. Dat
kost niets. En beslis dan.
Wanneer u - voordat u komt - eerst
meer informatie wilt, bekijk dan de
website www.depion.info. Of bel met
voorzitter Henk Enserink, telefoon
030-666 40 24.
De speelzaal is in het Woestduincentrum, Woestduinstraat 18 in de
Hoofddorppleinbuurt.

Adverteren?
Neem contact op met
SOOZ
Achillesstraat 85
1076 PX Amsterdam
telefoon: 662 03 89
of e-mail:
f.sips@soozamsterdam.nl

Wijkkrant Zuid-West
Draagvlak
Stadionplein ontbreekt volgens
buurtgroep
Er ligt een nieuw plan voor de
herinrichting van het Stadionplein.
Over dit plan hoopt de Stadsdeelraad op 17 december een besluit te
nemen Maar volgens de Buurtgroep
Stadionplein e.o. ontbreekt het
noodzakelijke draagvlak voor dit
ontwerp van bureau O.M.A. En bovendien is het in strijd met de eerder
gemaakte afspraken.
De door de buurtgroep voorgestelde alternatieve oplossingen waren
voor het Dagelijks Bestuur niet
bespreekbaar. Ook in de informatie
van het stadsdeel naar de buurt werden deze alternatieven niet vermeld.
Daarom heeft de buurtgroep de bewoners hierover zelf geïnformeerd
door middel van een nieuwsbrief.
Omdat draagvlak in de buurt voor
het nieuwe ontwerp een voorwaarde
was, heeft de Buurtgroep aangedrongen op toetsing van dit draagvlak. Met dit doel heeft zij een enquête gehouden in de Stadionbuurt.
Uit de 113 geretourneerde enquêteformulieren blijkt dat slechts 7,7%
van de respondenten het eens is met
het ontwerp van bureau O.M.A. als
geheel in relatie tot de omgeving,
dat 68,4% het hier niet mee eens is,
dat 12,8% het er gedeeltelijk mee
eens is. Op grond hiervan vindt de
buurtgroep dat er nog steeds geen
sprake is van een draagvlak in de
buurt. Vooral de bouwhoogte ( 24
i.p.v. 17 meter) en het massieve karakter van met name het noordelijke
bouwblok krijgen kritiek.
De raadsvergadering is woensdag 17
december op de locatie Koninginneweg 1. Aanvang is om 19.30 uur.

OP ADEM KOMEN
Ik had tranen in mijn ogen die
nacht dat Obama de verkiezingen
won! Ik durf het nu toe te geven
sinds ik las en hoorde dat meerdere mensen – en niet de eerste de
besten – schoorvoetend toegaven ‘ontroerd’ geweest te zijn.
Je wilt per slot van rekening toch niet als een ‘watje’ door het
leven gaan. Kan ook niet in een wereld waar de verharding steeds
opnieuw lijkt toe te slaan, en gevaarlijk dolgedraaide malloten
denken dat ze hoger bij Allah in aanzien komen staan als ze bij hun
eigen dood zoveel mogelijk slachtoffers meenemen.
Ik bedacht allerlei bedenksels om de redenen van die ongewone
ervaring van ontroering duidelijk voor ogen te krijgen. Het kon te
maken hebben met mijn intense vreugde dat hiermee een einde
zou komen aan een bewind van een president waar ik niet zo
gelukkig mee was.
Ik weet het, ik druk me onmogelijk mild uit. Maar ja, dat moet wel,
want je spreekt over het beleid van een “bevriend staathoofd”!
Nou, het zal je vriendje maar zijn. Ik weet zeker dat mijn ouders mij
absoluut verboden zouden hebben met zo’n vriendje op straat te
spelen! Maar dit terzijde.
Waar kwam nu die ontroering vandaan. Ik kwam in de richting
van een groeiend vermoeden bij mezelf dat iets van een nieuwe
toekomst opdoemde. Heel vaag weliswaar, maar zoiets dat de
loop van onze wereld eindelijk wat minder door domheid en
geweldsdenken bepaald zou worden. Ik besef best dat woorden
zo’n verwachting niet adequaat kunnen beschrijven. Daarvoor heb
je nou net soms tranen en ontroering nodig. Die geven je dan de
geruststelling dat er meerderen zijn die bewogen raken door een
stille hoop dat dingen soms echt anders kunnen. Dan denk je ook,
omdat de kerstbomen weer opduiken: “Dan is Kerstmis misschien
toch ergens goed voor!”
Ik dacht echt dat dit jaar 2008 nu redelijk afgesloten zou worden
zodat er wat rust in de aardse tent kwam als bemoedigende voorbereiding op 2009. Maar nee hoor: de banken over de hele wereld
heen hadden ook nog een onprettige verrassing in petto. Crisis.
Geldgebrek. Nou ja, denk je dan, met dat geldgebrek valt het kennelijk wel mee, want de miljarden ter ondersteuning vliegen door
de lucht. Je vraagt je af waar en bij wie die stromen geld liggen die
opeens allemaal ergens vandaan komen. Welke potjes en kluisjes
verborgen nog al dit aardse slijk? Het ontgaat me volkomen. Een
paar miljoentjes voor een betere kinderopvang, onderwijs en
bejaardenzorg worden met een fijn afgesteld weegschaaltje krenterig afgewogen, en als de bankiers de boel tillen en versjteren
blijkt er een hele zak miljarden klaar te
staan!!
Schop mij maar om! Zo kom je nooit
voor 2009 op adem.
En dat gun ik toch iedereen van harte!
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WIJKWIJZER
SOOZ/Wijkopbouworgaan Zuid-West
Achillesstraat 85, tel.: 662 03 89, open ma. t/m
vrij. 13-17 u. E-mail: info@soozamsterdam.nl
Algemeen Maatschappelijk Werk
Beethoven- en Stadionbuurt: zie Voordeur.
Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt: Wijkservicepunt, Sloterkade 150.
Tel.: 346 34 70 (12-13 u). Inloopspreekuur wo. & vrij. 9-11 u.
Echtscheidingsspreekuur: Van Tuyll v. Serooskerkenplein 1, do. 18-19 u.
Voordeur
Stadion/Beethovenbuurt: met nieuwe vragen aan Algemeen Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden, Ouderenwerk en Schuldhulpverlening:
Olympiaweg 29, tel.: 575 46 10. Inloopspreekuur: ma., wo., vrij. 9-12 u. Tel.
bereikbaar: ma., wo., vrij. 9-13 u.
Sociaal Raadslieden
Via de Voordeur kunt u een afspraak maken.
Ouderenwerk
Stadion-/Beethovenbuurt: centraal nummer: 662 44 96 (12-13 u.).
Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt: Sloterkade 150, tel.: 346 34 73 (1213 u). Inloopspreekuur: wo. en vrij. 9-11 uur.
Loket Zorg en Samenleven Oud-Zuid
J.M.Coenenstraat 4. Tel. 570 81 11. Open ma t/m do 9-12u.
Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
Koninginneweg 1. tel.: 678 16 78.
Politie
Wijkteam Surinameplein, Koninginneweg en Van Leyenberghlaan, tel.:
0900-8844.
Burenbemiddeling
Wijkservicepunt, Sloterkade 150, tel: 512 16 50, vrij. 15-16 u.
Huize Lydia, R. Hartplein 2a, tel.: 662 94 97: ma. 18-19 u.
Buurthulp PuurZuid
Wijkpost voor Ouderen, Olympiaweg 29-31, tel.: 676 78 49,
bereikbaar op ma., wo., vr. 10-12 u.
Huren en wonen
Woonspreekuur: ma. 19-20 uur: Buurtcentrum Cascade, 1e Schinkelstr. 40.
Huurteam Zuid, do. 10-12 uur, H. Jacobszstraat 4, tel.: 471 57 08.
Advocatenspreekuur
Buurtcentrum Cascade, 1e Schinkelstraat 40: ma. 19-20 u.
Buurtcentra
Olympus: Hygiëaplein 10, tel.: 679 68 25.
Cascade: 1e Schinkelstraat 40, tel.: 673 77 66.
Openbare Bibliotheek Olympisch Kwartier
Laan der Hesperiden 18. Open: ma.: 14-20 u., di.: 14-17 u.; wo 14-20 u.; do.
gesloten; vrij. 10-17 u.; za. 11-16 u.
Inloophuis Welkom
Marathonweg 5. Open: di. en wo. van 10.00-14.00 u., do. van 12.00-16.00 u.
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Kerstactiviteiten
De komende twee weken worden er
in Oud-Zuid tal van kerstactiviteiten
georganiseerd.
Wooncentrum Schinkelhaven
• op dinsdag 16 december om 14.00
uur kunt u kerststukjes maken (opgeven bij de receptie);
• op woensdag 17 december om
10.00 uur kunt u naar een Kerstmarktje komen;
• op donderdag 18 december om
14.00 uur is er een Kerstbingo;
• op vrijdag 19 december om 14.00
uur is er Kerstzang;
• donderdag 25 december om 11.00
uur is er een Kerstdiner. Hiervoor
moet u zich opgeven bij de receptie.
Schinkelhaven, Schinkelkade 69, tel:
(020) 570 62 00.
Levende Kerststal
Op zaterdag 20 december is er vóór
de Willem de Zwijgerkerk (Olympiaweg 14) een levende kerststal te zien
met engelen, herders, schapen en een
stal. Vanaf 17.00 uur, voor jong en
oud; na afloop worden kerstliederen
gezongen met daarbij warme chocolademelk. Iedereen is welkom.
Cascade
In buurtcentrum Cascade is er op
vrijdag 26 december van 13.00 tot
15.00 uur een kerstlunch. Aanmelden
bij Cascade, Eerste Schinkelstraat 40.
Kerstconcerten
Het Coenenkoor geeft vrijdag 19
december haar Kerstconcert o.l.v.
Pia Mercx en op piano Netty Newland. Aanvang: 14.15 uur in MFC De
Coenen-Lydia, zaal open vanaf 14.00
uur), J.M. Coenenstraat 4.
Het Amsterdams Kamerkoor geeft
op zondag 21 december een kerstconcert. Werk van Marc Antoine Charpentier wordt uitgevoerd. Aanvang:
15.00 uur in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14. Toegang: €10,-.

