
    Spiegel van de hemel
De sculptuur “Spiegel van de
hemel” is vervaardigd door kunste-
naar André Volten, in opdracht van
BPD (Bouwfonds Property
Development) ter gelegenheid van
het veertigjarig bestaan van het
bedrijf in 1986. De sculptuur stond
jarenlang bij het hoofdkantoor van
BPD in Hoeve laken. Met de verhui-
zing van het bedrijf naar het
Burgerweeshuis in Amsterdam
heeft “Spiegel van de hemel” een
passende plek gekregen aan de
Amstelveenseweg.

    Het Burgerweeshuis is natuurlijk
zelf ook een kunstwerk, ontworpen
door Aldo van Eyck. Het werd
gebouwd in 1960, was als weeshuis
in gebruik tot 1993, en sinds 2018 is
BPD er in gevestigd.
    In dit Rijksmonumentale gebouw
is een speciale rol weggelegd voor
kunst en cultuur. Er is een vaste
expositieruimte waarin een wisse-
lend programma wordt gemaakt voor
medewerkers, relaties en andere
geïnteresseerden.

Leden van ons Stadsdorp krijgen
komend voorjaar een uitnodiging om
dit prachtige gebouw en de kunst -
collectie te bezoeken.

    Schakelband
Op het dak van het nieuwe hoofd-
kantoor van PON in Amsterdam is
het beeld “Schakelband” van Jeroen
Henneman geplaatst. Het kunstwerk
verbeeldt de schakels en de samen-
hang die kenmerkend zijn voor
PON, een internationale handels- en
serviceorganisatie met een grote
diversiteit aan activiteiten.

Het beeld is een “staande tekening”,
een zelfdragende lichtbak, opge-
bouwd uit samengestelde stalen

kokers. Overdag zijn de lijnen zwart,
's nachts zijn ze wit. De verlichting
bestaat uit acrylaat blokken met inge-
goten led-verlichting. 

In het gebouw is “Move – Mobility
Expierence” ondergebracht.
    Move nodigt bezoekers uit om
zich te laten inspireren, informeren
en in gesprek te gaan over de toe-
komst van mobiliteit en de impact
hiervan op de samenleving.

Move laat mobiliteitsontwikkelingen
op interactieve wijze zien en biedt
ruimte om te experimenteren met
nieuwe vormen van mobiliteit voor
in en om de stad. Move is gevestigd
aan de Amstelveenseweg in
 Amster dam, één van de meest
intensieve kruispunten van
 Neder land op het gebied van
 mobi iteit.

Zie voor openingstijden de website 
www.move.amsterdam

  Kunst in de Stadionbuurt

In het afgelopen jaar is de Stadionbuurt 2 monumentale kunst-
werken rijker geworden. Het gaat in beide gevallen om de ver-
huizing van een voormalig hoofdkantoor naar het huidige.
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  Stadsdorp Olympia in 2019

De activiteiten van Stadsdorp Olympia in 2019
waren divers, en over het hele jaar verspreid.
Bovendien laten we op de website 
(www.stadsdorp-olympia.nl) ook veel activiteiten
van andere buurtorganisaties zien, zodat ieder-
een geïnformeerd kan zijn.

    Zondagsalons
Zondag 24 maart waren er
rond de 50 bezoekers die
hebben genoten van het
optreden van Boris Bakrac
en Goran Matkovic die lie-
deren uit de Balkan ten
gehore brachten in het OK. 

Zondag 27 oktober was er een optreden van Clous van
Mechelen en André Sluyter (piano en sax). Zij spelen
“jazz met een glimlach”.

    Buurtborrel
Iedere laatste woensdag van de maand was er de buurt-
borrel. Zie ook elders op deze pagina.

    Burendag
Op zaterdag 28 september vond een feestelijke burendag
plaats, een ‘meet & greet’. Locatie Amsterdams
Proeflokaal, Stadionplein.
    We begonnen om 11.00
uur met muziek van de
BBB-band en kinderactivi-
teiten. De kinderen kon-
den een eigen pop maken
met straatartiest Gilles
Candela en in een parade
lopen. Gilles liep in een
reuzenpop rond! Er werd
ook een opzwepende
zumba-les gegeven door
Sandra Gilkes.

    Museumtramrit
Het Stadsdorp heeft in de zomer twee keer een goed -
bezochte tramrit gemaakt met de museumtram: eenmaal
door het Amsterdamse Bos naar Bovenkerk en éénmaal
een rondrit door de stad. 

    ALV
De Algemene Ledenvergadering was dit jaar op woens-
dag 17 april, om 19.30 uur in het Olympisch Kwartier.
Er werden o.a. een paar nieuwe bestuursleden gekozen.

    Vrijheidsverhalen
Ook dit jaar hebben we ons weer ingezet bij het geza-
menlijke project Vrijheidsverhalen, daar levert het
Stadsdorp een belangrijke bijdrage aan
    We zorgen er met z'n allen voor dat er veel buurt -
activiteiten zijn waar bewoners aan deel kunnen nemen. 

    CultuurCommissie Stadionbuurt
Met ingang van juni 2019 was er elke
maand een Nederlandstalige of
Engelstalige wandeling door de
Stadionbuurt. 
    Door rondleider kunsthistorica Marie-
Claire Fakkel zijn er 5 verschillende
wandelingen samengesteld die her en
der overlappen, met steeds een ander
beginpunt. Een wandeling duurt 1,5 uur.
Er wordt in rustig tempo gelopen.

De Stadionbuurt behoort tot de gordel of de ring, 1920-
1940, een benaming die erop wijst dat de buurt is ont-
staan tijdens de uitbreidingen van Amsterdam die plaats-
vonden tussen de twee wereldoorlogen in de vorige
eeuw.

De wandelingen zijn interessant voor oude en nieuwe
bewoners die meer over de buurt willen weten, en voor
iedereen die interesse heeft in kunst en architectuur in
de Amsterdamse woonbuurten.

    FANNY
Er werd dit jaar een begin gemaakt met de uitgave van
een magazine van het Stadsdorp. De FANNY is 4x ver-
schenen. Helaas kan deze uitgave door omstandigheden
geen doorgang vinden.

U ontvangt daarom nu tweemaandelijks deze volledig
nieuwe Nieuwsbrief

  Uitnodiging Buurtborrel

Stadsdorp Olympia nodigt u van harte uit bij onze maan -
delijkse buurtborrel aan te schuiven.

Elke laatste woensdag van de maand bij Jack Dish op het
Stadionplein 19 van 17.00 tot 19.00 uur.

De eerstvolgende borrels zijn op woensdag 27 november
en vanwege de kerst een weekje eerder op woensdag 
18 december.

Stadsdorp Olympia wil graag mensen uit de Stadion -
buurt e.o. met elkaar in contact brengen. We orga niseren
de buurtborrel waar je de grappigste, ontroerendste en
interessantste buurtbewoners kunt ontmoeten. 
    En: er komen ook elke maand weer nieuwe mensen
kijken.

Word lid! 
    U kunt eenvoudig lid worden van de Vereniging
Stadsdorp Olympia door het formulier op de website in
te vullen: 

www.stadsdorp-olympia.nl/lid-worden.


