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Toon is Amsterdammer
van het jaar 2016
AMSTERDAM Toon Borst, de
Muntenman, is afgelopen
zondag uitgeroepen tot
Amsterdammer van het Jaar
2016. Burgemeester Eberhard van der Laan maakte
dat in de Stadsschouwburg
bekend. De man achter de
bekende Muntenactie kreeg
de meeste stemmen van de
tien genomineerden.
De Muntenman zamelt al 15
jaar oude munten en bankbiljetten in en zet het om in
euro’s. De opbrengst geeft hij
aan goede doelen. Toen hij
zondag de bijbehorende
cheque van 1.500 euro over-

handigd van kreeg, had hij er
meteen een bestemming voor:
de vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos.
De 12-jarige Jeremy werd
Amsterdammertje van het jaar
vanwege zijn inzet bij buurtrestaurant Resto van Harte in
Noord. Daar helpt hij drie
keer in de week mee met
koken. Hij draagt ook zijn
steentje bij in de voedseltuin,
waar hij helpt met wieden,
zaaien en oogsten.
Verderop in deze krant een
fotopagina van de bijeenkomst in de Stadsschouwburg.
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Met hulp van Zuiderlicht krijgt VMBO-T school De Apollo school een zonnedak

School wekt energie op

Nieuwe serie in bieb:
Zuid in gesprek met..

VMBO-T school de Apollo krijgt binnenkort een zonnedak om zelf energie op te wekken. Foto: Aukje van Bezeij

Emma Brunt Foto: PR
ZUID h Onder de noemer:
Zuid in gesprek met.. interviewt Bert van Galen, programmamaker van Radio
Amsterdam FM een bekende inwoner uit Zuid in de
OBA Roelof Hartplein.
Het vindt plaats op elke derde
zondagmiddag in de maand.
De eerste keer is op zondag 22
januari met journaliste en
columniste Emma Brunt.
Zij vertelt over de roerige

jaren ’60 en ’70 van de vorige
eeuw, over haar vak als journaliste, over haar visie op het
voortbestaan van tijdschriften
en wat er verder ter tafel
komt.
Het gesprek van ongeveer een
uur begint om 14.00 uur.
Inloop is vanaf 13.30 uur,
waarbij de piano bespeeld
wordt door Peter R. Leemeijer. Toegang is gratis.
OBA Roelof Hartplein, Roelof
Hartplein 430.

ZUID VMBO-T school De
Apollo in Buitenveldert
heeft - net als veel andere
gebouwen in de omgeving
- een tot nu toe onbenut
plat dak. Dit gaat veranderen: met hulp van Zuiderlicht krijgt de school een
zonnedak.
Schooldirecteur Gerda Heringa, was gelijk enthousiast
over het idee van Zuiderlicht.
Zuiderlicht
Zelf hoeft de school niet in te
investeren. Ook installatie,
onderhoud en zaken als verzekeringen komen voor rekening van Zuiderlicht.
De energiecoöperatie heeft

EEN VASTE FULLTIME BAAN IN DE SCHOONMAAK?
Aan de slag als schoonmaker of (leerling) glazenwasser?
Bel dan vandaag nog naar: 088-0307100

eerder zonnedaken gerealiseerd op onder andere het
IJburg College, voetbalvereniging A.S.V. Arsenal en de
R.K. Begraafplaats aan de
Fred Roeskestraat.
Initiatiefnemer
Bijzonder aan dit project is
dat niet Zuiderlicht, maar
David van Bezooijen van het
Natuur en Milieu Team
(NMT) Zuid de initiatiefnemer is.
Bewoners
Bezooijen: ’Ik wil bewoners
van Zuid de mogelijkheid
geven om zelf energie op te
wekken. De meeste van ons
hebben helemaal geen dak
maar de stad ligt vol daken die
nu niet gebruikt worden.’
Bezooijen heeft bewoners
uitgenodigd om samen te gaan
zoeken naar een geschikt dak.
Eén van de bewoners was
Marleen Schliesser. Samen
hebben zij de eerste gesprekken met de school gevoerd.

vrijwel zeker dat de panelen
er komen.
De voorbereidingen zijn in
volle gang. Frank Boon van
Zuiderlicht: ’We streven ernaar de panelen tijdens de
schoolvakantie eind april/
begin mei te op het dak te
leggen.’

Die lening zie je vervolgens
als zonnepaneel op het dak
van de school terug.
Zuiderlicht deelt de winst in
de vorm van een jaarlijkse
rente op leningen, ongeveer
tussen de twee procent en de
vijf procent Na tien jaar valt
de lening vrij.’

Mee investeren
’Het leuke aan dit buurtdak is
dat iedereen in Buitenveldert
mee kan investeren in de
panelen’, zegt Bezooijen.
’Voor een eenmalig bedrag
van 1 euro ben je al lid van
Zuiderlicht.
Als lid ontvang je in februari
een uitnodiging om een of
meerdere leningen a 250 euro
te verstrekken.

Kennismaken
Wie kennis wil maken met
Zuiderlicht kan donderdag, 19
januari, naar De Apollo. Dan
is het open dag en staat Zuiderlicht met een koffiekar bij
de school.
Buurtbewoners kunnen zich
ter plekke aanmelden als lid
voor 1 euro.
De open dag duurt van 16.00
tot 19.00 uur.

WINTER WINWEKEN
KOM LANGS EN WIN EEN REIS
NAAR LAPLAND OF EEN BIRO E-CAR

Panelen
In oktober 2016 is SDE-subsidie toegekend. Daarmee is het

Computer- en tabletcursussen

Zie advertentie
verderop in
deze krant!

voor 50 plussers

www.leercentrum.info
Wij leren het u!
tel. 06-8014037

21% BTW
Fantastische actie! Alle meubelen nu
BTW-VRIJ kopen! De BTW-actie geldt op de
gehele collectie zitmeubelen en interieurs!

Woonlandschap Monte Carlo (262x224 cm)
Royale zithoek voor ieder interieur in
Stofcategorie 1, keuze uit een groot aantal
bekledingen en kleuren.
Ook
k in spiiegellbeelld leverrbaar.

GRATIS ENTREE EN DRANKJE
VOOR 2 PERSONEN
GELDIG VAN 2 T/M 15 FEBRUARI 2017

Normaal 1199,-

VOOR 549,-

NU453,72

Holland Casino Amsterdam, Max Euweplein 62, 1017 MB Amsterdam
Entree vanaf 18 jaar met een geldig legitimatiebewijs.

