
De avondklok is ingesteld! En er zijn
meer beperkingen en er is veel min-
der vrijheid. Sommige mensen doet
het denken aan de oorlogstijd. Maar
hoe was het in de oorlog? Wat bete-
kent vrijheid?

Met deze vragen in gedachten zijn
we op zoek gegaan naar verhalen in
de buurt. Ondanks alle beperkende
coronamaatregelen hebben we die

gevonden. Kinderen stelden vragen
aan mensen die nog ooggetuige zijn
geweest van de Tweede Wereld -
oorlog. We hebben buurtactiviteiten
georganiseerd waaraan toch veilig en
vrij deelgenomen kon worden. We
hebben tijdens wandelingen in de
buurt ook weer sporen van de oorlog
gevonden.
    We zijn steeds uitgegaan van de
vraag: ‘Wat kan wel?’

Inmiddels is er een goed netwerk in
de buurt opgebouwd van samenwer-
kende buurtorganisaties. Dit jaar
hebben we ook contact gezocht met
het Olympisch Stadion. Carla de
Groot, één van de directeuren van
het stadion, heeft meegewerkt aan
verschillende activiteiten, of die
mogelijk gemaakt. 

Ooggetuigen zijn er nog altijd.
Leerlingen van de Olympiaschool
aan de Stadionkade en kinderen die
meedoen aan de activiteiten van
Combiwel hebben interviews afgeno-
men. Het was daarnaast mogelijk,
maar ook moeilijk, om via de tele-
foon met elkaar te praten. 
    Als je met elkaar aan tafel zit, is

contact leggen en elkaar verstaan veel
gemakkelijker. 
    Kinderen die met ooggetuigen pra-
ten, horen hoe zij de verschrikkingen
van de Tweede Wereldoorlog hebben
overleefd. Voor allen die erbij betrok-
ken zijn, is het keer op keer indruk-
wekkend om te ervaren hoe emotio-
neel en belangrijk het is dat deze ver-
halen verteld en vastgelegd worden.  

Ook met deelnemers aan de Invictus
Games werd dit jaar gesproken. De
Invictus Games zijn een internatio-
naal sportevenement voor ex-militai-
ren die door of tijdens hun dienst
gewond raakten. 

De Vrijheidsmaaltijd zal mogelijk
eind mei in het Olympisch Stadion,
in de openlucht, plaatsvinden. 
    De Nationale Sportherdenking bij
het Olympisch Stadion op 4 mei
vindt dit jaar plaats via een strea-
ming. Bij het beeld van Prometeus
worden 5 kransen gelegd in de kleu-
ren van de Olympische ringen. 

Met enige trots bieden we dit boekje
aan ieder die geïnteresseerd is in dit
project aan. We hopen dat iedereen
geboeid zal raken door al deze verha-
len.

U kunt het boekje aanvragen bij:
info@stadsdorp-olympia.nl.
Vermeld uw naam en adres.

Of download de digitale versie:
www.stadsdorp-olympia.nl/
vrijheidsverhalen-2021/

  Vrijheidsverhalen Stadionbuurt 2021

Evenals vorige jaren is er door de werkgroep Herdenken en
Herinneren in de Stadionbuurt het project Vrijheidsverhalen
weer opgestart. Kinderen van de Olympiaschool en van
Combiwel hebben ooggetuigen ondervraagd en verhalen van
bijzondere activiteiten opgetekend. Wederom een prachtig
boekje is het geweldige resultaat.
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    Kwetsbare jongeren in onze buurt

In samenwerking met Combiwel Jongerenwerk worden
kleine groepjes kinderen opgevangen met een na-
schools aanbod. Het gaat om kinderen, die in dezelfde
klas zitten- met name de nieuwkomersklas van de
Eloutschool. De kinderen wonen in onze wijk en spreken
nog weinig Nederlands. Met speciale toestemming wordt
de kinderen in kleine groepjes van 6 á 7 kinderen  extra
ondersteuning geboden. Ze krijgen een taal en toneel-
aanbod en ze leren beter met hun emoties om te gaan.
Bij de circusoefeningen moeten kinderen zich concentre-
ren, want anders val je van het strak gespannen koord af.
Ze leren ook om tegen hun verlies te kunnen als er wed-
strijdjes worden gedaan. Met de ouders is regelmatig
contact over de activiteiten! Er wordt aandacht besteed
aan gezonde voeding en aan ‘bewegen’ – we dansen op
muziek en we vertellen verhalen bij voorbeeld over “Hoe
die slimmerik Anansi het Tumbafestival heeft gewonnen
(terwijl hij niet eens kan zingen)” In de Willem de
Zwijgerkerk komt het groepje op donderdagmiddag bij
elkaar. In het Olympisch Kwartier gebeurt dat op maan-
dagmiddag na school. De activiteit wordt georganiseerd
door Balduino Sierra van Combiwel jongerenwerk.

   Buurt in Beweging

Samen bewegen en elkaar ontmoeten bij jou in de buurt.
Op je plein of het grasveldje; in ieder geval dicht bij je
huis. Dit voorjaar start Buurt in Beweging op verschillen-
de pleinen en straten in Amsterdam Zuid. Ook bij jou in
de buurt.

    Wandelen, dansen, jeu de boules, een sportles op 
maat, maar bijvoorbeeld ook gezamenlijk een geveltuin
aanleggen. Alles is mogelijk. Belangrijkste is: wat zijn
jouw wensen en ideeën.
    Wij helpen met opstarten, met organiseren en geven
training en advies, zodat na 2 maanden buurtbewoners
op hun plein zelfstandig doorgaan. Wij trekken
dan door naar een andere plek, maar blijven betrokken
en houden contact.
    Kom naar buiten en doe mee. Meer weten?

Start: Vrijdag 21 mei a.s. tijd: 10.30 - 12.30 uur
Locatie: Bertelmanplein

    Een lintje voor Riet van Wees

Ons bestuurslid Riet van Wees werd op maandag 26
april op het stadhuis ontvangen door burgemeester
Femke Halsema. In een toespraakje zette de burgemees-
ter onze Riet in het zonnetje vanwege haar vele activitei-
ten in de Stadionbuurt en het Olympisch Kwartier. 

Daarna maakte ze bekend ze dat het de Koning had
behaagd Riet te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 

Van harte gefeliciteerd Riet, en ga vooral door!!

Buurtborrel

Nu de terrassen weer deels open zijn hebben we 
goede hoop onze maandelijkse buurtborrel 

weer te kunnen organiseren.

Zet alvast in de agenda:
Woensdag 26 mei a.s. 17 uur

Tegen die tijd krijgen de leden een uitnodiging.

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

Woordzoeker stuur uw oplossing naar info@stadsdorp-olympia.nl


