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Zwerfie-Zuid
We treffen elkaar om 12 uur op de brug. Er zijn 14 deelnemers
komen opdagen. Het materiaal wordt uitgedeeld. Wie doet de
Marathonweg? Wie loopt over het Hygiëaplein? Wie doet de
Olympiaweg, de Sportstraat, de kade?
Marly, Michiel en Allard zijn de initiatiefnemers van het eerste uur. De
gebiedsmakelaar Netty Verwaal heeft
ons samengebracht. Dat is nu ongeveer een jaar geleden. Sindsdien
gaan we iedere maand op pad om
zwerfvuil te verzamelen. Aan beide
zijden van de Marathonweg struinen
we met z’n tweeën de straat af.
Marjan en André zijn aan de overkant bezig.
Er liggen nogal wat lege afgeschoten rotjes en voetzoekers. Vooral tussen de fietsenrekken is werk aan de
winkel. Veel bewoners groeten met
positieve opmerkingen en late
nieuwjaarswensen.
Dat de groep vandaag uit 14 personen bestaat is een bijzonder resultaat
van het initiatief dat deze 3 buurtbewoners hebben genomen. Vooral
Allard staat erom bekend dat hij

meerdere keren per week aan de slag
gaat. Hij woont tegenover de Willem
de Zwijgerkerk. Een van die dagen
maakten we een praatje; auto’s die
passeren toeteren naar Allard om
hem een compliment te geven.
Mechteld vertelt dat zij deelneemt
aan de moestuin op het Olympiaplein. Het is gezellig om contact te
maken. Alle negatieve opmerkingen
over de troep, die mensen achter
laten, laat ze langs zich afglijden.
We zijn lekker bezig, terwijl we
met elkaar in gesprek zijn. Als je met
zo’n grote groep bent, doe je in een
uur veel straten. Marly vertelt dat er
een groepslijst is met deelnemers,
die door Michiel wordt bijgehouden.
De samenwerking met de gemeente
heeft nog niet echt vorm gekregen

vanwege wisselingen en ook omdat er
langs en naast elkaar gewerkt wordt.
Overleg gaat nog niet soepel. Soms
gaat Marly in gesprek met jongeren,
die rond de snackbar samenscholen.
De eigenaar van de snackbar spreekt
ook met de jongeren. Het ligt er aan
hoe je met hen in gesprek gaat.
Er wordt verschillend gedacht over
de buurt en de bewoners, maar vandaag is het gezellig. Er worden complimenten uit gedeeld!
André neemt de fietsenrekken op
het Hygiëaplein voor de Europaschool onder handen. Met grote vuilniszakken vol komt ieder na een uurtje bij het startpunt terug. Daar staan
we nog even na te praten.
Op deze brug bij dit bankje hoort
toch echt een vuilnisbak geplaatst te
worden. Waar moet je je broodzakje
laten als je hier neerstrijkt voor een
lunch in de buitenlucht. En we kijken met verbazing naar al het
bemodderde ijzer dat anonieme
ijzervissers in de nacht hier uit het
water dreggen!
Deze actie wordt om de vier weken
gehouden: zaterdag 30 januari 2021
wordt er weer zwerfvuil verzameld.
U bent van harte welkom om mee te
prikken. Zoals gezegd materiaal is
aanwezig en kan na afloop in bruikleen mee worden genomen.
Voor informatie: Michiel
(mdeboer@gmail.com)
Telefoon: 06-15 06 48 00

Alternatief voor de voorleesclub in de OBA
Sinds de strenge lockdown is het niet mogelijk om voor
te lezen in de OBA op dinsdagochtend. Om de continuïteit van onze wekelijkse voorleesclub vast te houden
treffen we elkaar toch voor de ingang van de OBA aan de
Laan van de Hesperiden in het Olympisch Kwartier.
Met 5 leden van de leesgroep gaan we wekelijks een
buurtwandeling maken. Om half elf staan we op elkaar
te wachten bij de ingang van de OBA. We wandelen
Coronaproof en wisselen onderweg. We gaan naar de
Schinkeleilandjes. We wandelen langs het Haarlemmermeerstation. We lopen achter het Stadion langs. We gaan
naar het Stadionplein.
We hebben verschillende plekken waar we een koffie of
thee to go nemen om elkaar even te spreken, zoals in de
pauze van onze voorleesgroep in de OBA.
We lazen Uit het leven van een hond van Sander Kollaard.
We missen wel de bijzondere dialogen. Sander Kollaard
laat Henk heel kwetsbare dingen zeggen bijv. tegen zijn
nichtje Rosa, die nog altijd heel gek is op haar oom
Henk, die haar vroeger houten paardjes gaf, die zij achter
zich aan kon trekken als klein meisje.
Nu moeten we zelf verzinnen wat we tegen elkaar zeggen. Dat heeft ook zijn charme! Zona en ik zitten aan het
eind van de wandeling met een coffee to go voor de huiskamer op het Stadionplein.
We zijn blij met de plek in de zon. Lekker gewandeld.
We praten over de plekken in de buurt
Midwinter Mokum – sport in stadsdeel Zuid
Op het sportveld bij de speeltuin in de Argonautenstraat
wordt vandaag gevoetbald. Het is regenachtig weer.
Ondanks het weinig aantal deelnemers, begint Younes
met “Hoe hou je de bal aan je voet, van je linkervoet naar
je rechtervoet in de richting van het doel...?” Voordoen,
nadoen, meelopen.
Younes houdt ervan om met jongeren om te gaan. Hij
heeft al veel ervaring met sportles. Hij is begonnen in
West op het August Allebéplein.
Van voetballen en sporten krijg je positieve energie – het
geeft niet dat het regent, het is gewoon lekker om buiten
een balletje te trappen.
De hele kerstvakantie werden er in Zuid op allerlei sportveldjes van dit soort activiteiten georganiseerd. Ook was
er een programma kickboksen op het Hendrik de Keizerplein in de Pijp en bootcamp.
Complimenten aan de sportbegeleiders, die met de kinderen praten over wat ze willen leren.
De deelname is gratis!
En kinderen hoeven zich niet te vervelen. Ze krijgen
sportles buiten van Younes en zijn vrienden.

Kennismaken
Sinds 1 oktober werkt
Mounia Elouachoun in
onze Marathonbuurt. Zij
heeft de afgelopen maanden met veel gezellige,
actieve buurtbewoners
kennisgemaakt.
“Ik werk met de
gebiedsmakelaars, partners en bewoners samen
om mooie duurzame
buurtactiviteiten op te
zetten.”
Met leden van het
Stadsdorp Olympia
maakte zij ook kennis tijdens een schoonmaakactiviteit in de buitenlucht in de Marathonbuurt en later
tijdens een bestuursvergadering.
We spraken af dat we met haar door de buurt gaan wandelen en dat we een bericht over haar komst in onze
nieuwsbrief opnemen om onze leden over haar te
vertellen.
Zij houdt ervan om de handen uit de mouwen te
steken; zo kom je mensen tegen, die elkaar en de buurt
al erg lang kennen.
“Het is jammer dat het samenvalt met het corona-virus,
dat maakt het fysieke contact moeilijker. Veel ontmoetingen kunnen nu niet plaatsvinden.”
Mounia onderzoekt bij welke activiteiten zij kan aansluiten, zodat zij nuttig en van dienst kan zijn. Ze wil op
een verbindende manier met mensen samenwerken en
wekt de indruk dat ze zich al goed thuis voelt. Ze maakt
gemakkelijk en open contact. Het is boeiend om met
haar te praten.
Welkom in onze buurt Mounia.

Geen Buurtborrel
We willen graag de buurtborrel organiseren
maar het kan nu helaas tot nader order even niet.
Gewoonlijk hebben we elke laatste woensdag
van de maand de buurtborrel in
– SQUARE –
aan het Stadionplein 300.
Word lid!
www.stadsdorp-olympia.nl/lid-worden.

