
Wij roepen onze Stadsdorp-leden op
om vooral veel initiatieven te nemen.
We kunnen elkaar opbellen en
samen op een bankje gaan zitten
voor een gesprek. In onze buurt zijn
veel bewoners, die al meer dan 8
weken achter hun voordeur in hun
eentje hebben gezeten.
    Dit is het moment om op een ver-
standige manier weer iets te onder-
nemen.

Welkom

Per 1 juni zal het weer beperkt moge-
lijk zijn om de buurtkamers te
gebruiken. De schrijfgroep Zuid en
de leesgroep OBA komen dan weer
wekelijks bij elkaar in beperkte
samenstelling. 
    Wat kunnen we toch blij zijn met
die huiskamers in onze buurt! 
    Sommige deelnemers hebben 8
weken in volledig isolement geleefd
en zij staan te trappelen om weer
naar hun clubje te kunnen gaan,

Zomer in Zuid 

Dit is een buurtkrant, die zomers
verschijnt met een programma waar-
mee je in onze buurt de zomer kunt

vieren. Dit jaar heet die krant Vier
(4) de zomer in Zuid! De krant wordt
eind juni verspreid in de buurt. 
    Dit jaar kan een groepje van 4
deelnemen aan een activiteit:

– Een groepje van 4 kan een buurt -
wandeling maken, die beschreven
staat in het boekje
Vrijheidsverhalen.
(zie de website van
Stadsdorp Olympia
voor de verhalen en
de beschrijving van
de buurtwandeling
ca. 45 min.)

– Zie de suggesties van activiteiten
via de filmpjes op Odense t.v.:
www.Odensehuis.nl .
   Er zijn prachtige natuurfilmpjes
te zien van wandelingen in het
Amstelpark met de Rododendron -
vallei of een natuurfilm over wande-
len door het Beatrixpark of een
bezoek aan het Vondelpark tijdens
de Koeiweidedag. Er zijn interessan-
te filmpjes te zien over de geschie-
denis van Amsterdam. Stap op de
fiets met een maatje op gepaste
afstand! 

Fietsen in een klein clubje naar het
Cobramuseum 

Het Cobramuseum gaat ook weer
open voor een beperkt publiek. Er is
een nieuwe tentoonstelling te zien,
die heel goed past bij deze
Coronatijd. De tentoonstelling toont
werken van surrealisten. Gelukkig
valt er vaak wat te lachen bij de beel-
den die ons worden getoond. 

Helaas kunnen we dit jaar niet met
de museumtram naar Amstelveen,
Wel is het mogelijk om na het bezoek
aan het Cobramuseum in het
Amsterdamse Bos te gaan picknicken

Kom zelf in actie! Oproep aan ieder!

“Bart, heb jij zin om met mij een
bagel te gaan eten bij Anatoli en
Mustacq?”

“Lidwien, zullen we broodjes halen
bij Koeman en samen op een bankje
lunchen onder de platanen op de
Amstelveenseweg?”

  Wat te doen in Corona-tijd?

Wat zullen we met elkaar doen op 1,5 meter afstand? Is dat
 gezellig? Kunnen we elkaar dan wel verstaan of moeten we
schreeuwen dan? Moeten we dan mondkapjes voor? 
Plastic handschoentjes aan? 
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Hoe gaan we van het gas af?

De Gemeente Amsterdam werkt hard aan een concept
Warmte Transitie Visie dat eind van de zomer wordt
gepresenteerd. Voorafgaand hield ze door de hele stad
informatieavonden. 

Op 10 januari j.l. was Zuid aan de beurt. Buurtgenoten
konden bij het Amsterdams Proeflokaal kennis nemen over
hoe aardgasvrij te wonen. Van het gas af, hoe doe je dat? 
    Er zijn twee opties, warmte via het ‘Warmtenet’ ook
wel stadverwarming genoemd (er ligt al een warmtenet
redelijk dichtbij); of ‘All Electric’, met een warmtepomp.
Welke optie is het beste voor onze historisch beschermde
architectuur? 
    Het antwoord daarop bleek nogal te verschillen voor
huurders en eigenaren. Was in de ‘huurzaal’ het verhaal
van de Gemeente tamelijk vaag (optie en datum niet
bekend, maar vorm alvast een huurcommissie met je

buren), in de
belendende over-
volle themasessie
voor eigenaren
ging het er con-
creet en facilite-
rend aan toe. Van
isoleren, zonnepa-
nelen, tot aan

complete warmtepompen en waar op te letten bij de VvE.
Maar vooral, hoe kun je met subsidies en leningen de
gigantische operatie versoepelen (zie foto).

Jammer, wij bezitten geen koophuis. Nieuwsgierig
geworden, onze eigen verhuurders maar eens op nage-
vraagd. “Mijn gasfornuis is kapot, wat raadt u mij aan?”.
“Wij weten net zo weinig als u” antwoorden ze, “het
hangt van de Gemeente af”. 

Gefrustreerd de buurt inwandelend, waar plots een zilve-
ren gasfornuis – met wokbrander! – stond te stralen in
de motregen. Met een briefje erop: ‘Ik werk priema!
Gratis J’. Wow, echt waar? Het riep me als het ware toe:
Neem Me Mee Want Anders Leef Ik Maar Kort En Dat Is
Ook Niet Groen. Geef je hem ongelijk? En zo hadden de
Griekse buurt goden hun nivellerende daden gedaan: Van
gasvrije eigenaar, apparaat op straat, naar mijn nu blin-
kend trendy keuken.  

NB: Huurders opgelet. Aardgasvrij = woningverbetering
en DUS is inspraak verplicht, maar wel via een bewo-
nerscommissie. Neem bij vragen contact op met !Woon
(voormalig Steunpunt Wonen). Zij beschikken over spe-
ciale Energiecoaches. 

Binnentuinen

In de volgende Nieuwsbrief besteden we aan-
dacht aan de binnentuinen in de Stadionbuurt.

Hebt u een verhaal of een mooie foto stuur die dan naar 
info@stadsdorp-olympia.nl, dan kunnen we een volledi-
ger beeld geven. 

Sinds drie jaar heeft Stadsdorp Olympia een eigen
Facebookpagina. Nu Nederland langzaam weer op gang
komt en op zoek gaat naar het “Nieuwe Normaal” willen
we dit medium gaan gebruiken om eenvoudig berichten
met elkaar te delen. 

Op de Facebookpagina kan ieder Stadsdorp-lid een
berichtje plaatsen, zoals bijvoorbeeld een oproep om met
een ander lid naar een museum te gaan. De berichtjes
zijn alleen leesbaar voor de leden en alleen zij kunnen
reageren op dit bericht. Een ieder zet een kleine stapje op
het internet, maar door het privé-karakter is er een
 “veiligheid” ingebouwd (wel kijkt Facebook natuurlijk
met je mee). 

Wil je lid worden, dan moet je door de beheerders van
onze Facebookpagina worden toegevoegd. De beheerders
gaan binnenkort alle leden een uitnodiging sturen om lid
te worden. Door de uitnodiging te accepteren wordt je lid
van de Facebookpagina en kun je beginnen met oproep-
jes te plaatsen dan wel andere zaken te delen met de
leden van het Stadsdorp Olympia.

Bedenk wel dat we voorlopig aan de Corona-regels
gebonden zijn, dus 1,5 meter afstand houden en handen
wassen, bij twijfel een afspraak af zeggen.  

Buurtborrel

Door de bijzondere situatie kon de afgelopen maanden 
de buurtborrel niet doorgaan.

Op woensdag 24 juni mogen we weer!!
van 17.00 tot 19.00 uur in

– SQUARE –
v/h Het Amsterdamse Proeflokaal 

aan het Stadionplein 300.
Er is voor ons een plek 

op het terras onder de luifel gereserveerd.

Uiteraard moeten we de 1,5 meter in acht nemen,
dat spreekt voor zich.

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


