
De 85ste boekenweek staat in het
teken van hen die ons voorstellings-
vermogen vergroten: de rebellen en
dwarsdenkers

Het lef van schrijvers om taboes te
doorbreken en een steen in de vijver
te gooien is van levensbelang voor
onze samenleving. 
    Daarom koesteren we de vrijheid
die door schrijvers genomen wordt
om tegen de stroom in te werken,
om dwars en vervelend te zijn,
onaangepast en onafhankelijk. 
    Om de steeds veranderende
wereld om ons heen te begrijpen,
hebben we dwarsdenkers en orde-
scheppers nodig.

We lezen korte verhalen van dwars-
denkers en rebellen.

Er wordt een kort verhaal voorgele-
zen over Manal Al-Sharif (Saoedi
Arabië).
    Zij haalde als een van de eerste
vrouwen haar rijbewijs in haar land,
nu kunnen vrouwen in haar land
auto leren rijden.
    Ook wordt er een verhaal voorge -
lezen over Florence Nightingale en
over Miriam Makeba. Zij is zangeres
en vrijheidsstrijder in Zuid-Afrika.

Tot slot wordt er een kort verhaal
voorgelezen van Astrid Lindgren
over Pippi Langkous. 

Wat: Samen lezen tijdens een lunch
Wanneer: Vrijdag 6 maart van 12-13
uur. Inloop vanaf 11.30 uur
Waar: Let op! OBA OK, Laan der
Hesperiden, t.o. Olympisch Stadion
Reserveren: i.v.m. lunch graag reser-
veren bij Linda Corlu, 
tel: 06 - 3166 7395
Kosten: Geen eigen bijdrage. Dit is
mogelijk gemaakt door de OBA en
Cordaan Olympisch Kwartier

    Leon & Juliette: Dit is het 
    boekenweekgeschenk 2020

De plaats was Charleston, het jaar
was 1820. Hij was een jonge
Nederlander die zijn verarmde vader-
land was ontvlucht om fortuin te
maken in de Nieuwe Wereld. Zij was
een zwart meisje in een samenleving
waar iemand zoals zij niet meer
waard was dan een onmondig stuk
vee dat naar believen gekocht en
gebruikt kon worden.

Dát hij haar kocht was dus niet zo
vreemd. Deden blanke mannen dat
toen niet vaker met slavinnen die

hun wel aanstonden? Wat er daarna
gebeurde was in de ogen van de
wereld om hen heen echter zo schan-
dalig en zelfs illegaal dat het alles in
gevaar bracht – zelfs hun leven en
dat van hun kinderen. Toen hadden
ze nog maar één keuze…

In Leon & Juliette reconstrueert
Annejet van der Zijl een waar -
gebeurde negentiende-eeuwse
liefdes geschiedenis die alles trotseer-
de, tot de vergetelheid aan toe. 

Annejet van der Zijl studeerde kunst-
geschiedenis en massacommunicatie
in Amsterdam en International
Journalism in Londen. 
    Ze werkte een aantal jaren in de
journalistiek, onder andere bij
opinie blad HP/De Tijd, waar ze zich
specialiseerde in literaire geschied-
schrijving en portretten.

  Boekenweek: Rebellen en dwarsdenkers

Op vrijdag 6 maart a.s. van 12-13 uur organiseert het Olympisch
Kwartier samen met de OBA een literaire lunch in het kader van
de boekenweek.
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    Loden leidingen in Amsterdam Zuid

In gebouwen die voor 1960 zijn gebouwd kunnen nog
loden waterleidingen voorkomen. Als de inpandige
waterleidingen van koper zijn, maar de hoofdwaterlei-
ding of de stijgleiding van lood, kan het loodgehalte toch
boven de gezondheidsnorm uitkomen.
    Ook in Amsterdam Zuid zijn er loden leidingen aan-
getroffen, o.a. in de Stadionbuurt aan de Marathonweg
en Van Tuyll van Serooskerkenweg.
    Lood is een stof die ophoopt in het lichaam en schade-
lijke effecten kan hebben. Vooral zuigelingen, jonge kin-
deren tot een jaar of 8 en zwangere vrouwen lopen risico.
Hoge blootstelling aan lood kan bij deze kinderen leiden
tot een lager IQ. Voor volwassenen bestaat een groter
risico op hart- en vaataandoeningen en chronische nier-
ziekte. De Gezondheidsraad adviseert daarom loden lei-
dingen in oude huizen te vervangen en risicogroepen
kunnen flessenwater gebruiken tot dit gedaan is.

U kunt zelf con-
troleren of een lei-
ding van lood is
door met een lepel
te tikken; u hoort
dan een dof
geluid. Een mag-
neetje blijft niet
plakken en als u

met een mesje wat van de buitenlaag wegkrast zie u de
metaalkleur.
    Heeft u een loden leiding gevonden? Meld dit dan
z.s.m. bij de huiseigenaar, zie het stappenplan van
Stichting !Woon. Bovendien kunnen Stichting !Woon en
Huurdersbelang Zuid u verder adviseren.

www.wooninfo.nl/vraagbaak/onderhoud/lood/
www.huurdersbelangzuid.nl/

    Algemene Leden Vergadering ALV

Op woensdag 15 april a.s. is er weer de Algemene
Ledenvergadering van Stadsdorp Olympia om 19 uur in
Activiteitencentrum Olympisch Kwartier.

Het bestuur legt rekenschap af over het afgelopen jaar en
we blikken vooruit. De hoogte van de contributie wordt
vastgelegd, het bestuur wordt al dan niet herkozen, en
we stellen de begroting voor het jaar 2020 vast.

Ook de plannen voor het komende jaar worden bespro-
ken, en hoe gaan we het vijf-jarig bestaan vieren?

    Verdwijnt OBA Olympisch Kwartier met stille trom?

OBA Olympisch Kwartier heeft
per 1 juli 2020 geen huisvesting
meer. Sinds twee maanden staat
de ruimte aan de Laan der
Hesperiden 18 te huur. Deze
OBA zoekt namelijk al geruime
tijd naar een geschikte, goedkopere  locatie in de
Stadionbuurt, en heeft de huur alvast opgezegd. 
    De kans dat een betaalbare locatie gevonden gaat wor-
den vóór 1 juli 2020 is heel klein. Dit zou zo maar een
verdwijning met stille trom kunnen zijn. De huidige
huur van deze locatie wordt door het bestuur en de
 directie te hoog geacht. Daarnaast zou er meer reuring
moeten zijn in deze vestiging. 

Iets vergelijkbaars speelt bij de OBA Buitenveldert, waar
inmiddels acties van bewoners hebben geleid tot (voor -
lopig?) behoud van die vestiging. Desalniettemin is ook
daar de huur al opgezegd m.i.v. 2021.

Woensdagavond 25 maart 2020 geeft OBA Olympisch
Kwartier openheid van zaken in de heroverweging voor
dit filiaal, en de voorgenomen koers. Dat is tijdens de
vergadering van de Stadsdeelcommissie die dan speciaal
plaatsvindt in de OBA Olympisch Kwartier, Laan der
Hesperiden 18, aanvang 19.30 uur. 
    Komt allen om je betrokkenheid bij het belang van een
goede bibliotheek in onze buurt te laten zien, en je stem
te laten horen.

Uitnodiging Buurtborrel

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

Elke laatste woensdag van de maand in 
HET AMSTERDAMSE PROEFLOKAAL op het 
Stadionplein 300 van 17.00 tot 19.00 uur.

De eerstvolgende borrels zijn op woensdag 25 maart 
en op woensdag 29 april 2020.

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 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.


