
In de ochtend vanaf 11 uur wordt er
koffie geschonken met taart op ver-
schillende plekken in de buurt, op de
Afroditekade natuurlijk, met een
draaiorgel om de sfeer er in te krij-
gen, maar ook bijvoorbeeld op het
Hygiëaplein staat de koffie op u te
wachten.

Vanaf 14 uur tot 17 uur zijn er de
buurtmarktjes onder het motto 
“Wat maak jij nou?” verspreid door
de buurt in en bij de bekende en
aange geven locaties:

•   Cordaan, Amstelveenseweg 308,
schilderijen en tekeningen van 
Titia Sluijter, haakwerk en sieraden

van Jacqueline en Harriet, stoffen
tassen en ket tingen van Ans
Langenberg;

•   Willem de Zwijgerkerk, 
Olympiaweg 14, boekbinden (dum-
mies) door Liesbeth van Streenis,
recyclebare wijnflessen en blikjes van
Miriam Rocha;

•   Huis van de Wijk Olympus, 
Olympiaweg 29, sleutels en geluks-
hangers van Francine Jonathans,
schilderijen van Sharmilla Persaud;

•   Odensehuis, Hygiëastraat 4, tasjes
en kinderjasjes van wollen dekens
door Mieke de Rijk, schilderijen en
beschilderde blikjes van Marike van
der Zee, pianospel en boekpresen -
tatie door Charles van de Hoog;

•   Buurthuis Welkom, Stadionplein
65, (wordt nog nader ingevuld).

Maakt u de aangegeven wandeling
en eindigt u op het Stadionplein dan
kunt u deelnemen aan de burendag-
borrel onder de luifel van Het
Amsterdamse Proeflokaal.

Om 15 uur is er een skate-workshop
voor jongeren door Nanja van Rijsse

van Women Skate the World, gefocust
op levensvaardigheden, groei en ple-
zier.

En vanaf 16 uur is er de befaamde
burendagborrel van Stadsdorp
Olympia op het terras onder de luifel
van Het Amsterdamse Proeflokaal.

U kunt hier uw buurtgenoten ont-
moeten en genieten van zang en
gitaarspel van Mirjam Simons en er
worden gedichten voorgedragen door
onze buurtdichter Merik van der
Torren.

We kunnen een beperkt aantal gratis
consumpties weggeven, dus zorg dat
u er op tijd bij bent, op=op.

  Burendag 25 september

Verspreid in de buurt vinden verschillende activiteiten plaats. 
Stadsdorp Olympia heeft weer zijn best gedaan om u een leuke
burendag te bezorgen, we haken aan bij het Oranjefonds. 
En natuurlijk nemen we de geldende corona-regels in acht.
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    Dialoog in actie

Lezing en dialoog rond ons koloniale verleden in ‘de Oost’.

Met lezingen van Huib Akihary, architectuurhistoricus en
conservator Moluks Historisch Museum in Den Haag en
Edu Dumasy, Nederlands-Indië en Indonesië deskundige.

Graag nodigen we u uit voor één van de dialoogbijeen-
komsten op zondag 19 september. 

Aan de hand van het Monument Indië-Nederland, het
voormalig van Heutsz monument, praten we over de
erfenis van ons koloniale verleden in ‘de Oost’, het voor-
malig Nederlands-Indië.

Zaterdag 15 augustus 2020 was het 75 jaar geleden dat
de oorlog in Nederlands-Indië tot een einde kwam, het
vormde het begin van een dekolonisatieoorlog. 
    Op 27 december 1949 vond in Amsterdam de soeve-
reiniteitsoverdracht plaats. 
    Ruim 350.000 Indische Nederlanders zijn in die jaren
en de periode daarna naar Nederland gemigreerd. 
    Verschillende keren hebben in het verleden aanslagen
en vernielingen plaatsgevonden. De laatste keer was dat
op 21 juni 2020 toen het monument Indië-Nederland op
het Olympiaplein beklad werd met de leus: ‘Van Heutsz
leeft! Stop alle vormen van racisme! Next stop:
Coentunnel.’

Wat betekent het monument voor u? 
Wat betekent het voor uw gemeenschap? 
Wat vindt u van de naamsverandering? 

Programma op zondag 19 september 2021
•   14.00 uur Welkom en (14.05) lezing Huib Akihary
over de geschiedenis van het monument en de naams-
verandering bij het Monument Indië-Nederland aan het
Olympiaplein bij de Apollolaan
•   14.25 uur Muziek o.l.v. Dhroeh Nankoe, zanger en
componist
•   14.35 uur Wandeling met muziek o.l.v. Dhroeh
Nankoe naar Willem de Zwijgerkerk- Olympiaweg 14,
Amsterdam
•   14.50 uur Lezing Edu
Dumasy over ons kolo-
niale verleden in
Nederlands-Indië in de
Willem de Zwijgerkerk
gevolgd door dialoogta-
fels (met pauze) in
groepen van 6 tot 8 per-
sonen (op 1,5 meter
afstand van elkaar)
•   16.45 uur Einde

Opgeven noodzakelijk
in verband met corona -
maatregelen via: 
info@dialooginactie.nl .

    Buurtbakkie

Elke donderdag tussen 13 en 14 uur is buurtbakkie te
vinden op het Olympiaplein, bij de bankjes naast de
 skatebaan. 

Let op de bakfiets van Huis van de Wijk Olympus, vol
met koffie, thee en extra stoelen. 
    Met verschillende buurtbewoners drinken we een bak-
kie, kletsen bij en wisselen de laatste nieuwtjes uit. 
    Passanten die op weg zijn naar een afspraak zwaaien
blij. 
    Soms neemt iemand lekkere verse koekjes van de bak-
ker mee. 
    Ook als het weer kouder wordt, zijn we op het plein te
vinden, desnoods met een dikke sjaal. 
    Alleen bij harde regen, slaan we een keer over. 
    Van harte welkom en tot ziens.

Huis van de Wijk Olympus, 020 679 6825
Linda van de Kamp (W. de Zwijgerkerk) 06 8325 0890

Buurtborrel

We zijn heel blij dat de buurtborrel weer is hervat.

Elke laatste woensdag van de maand is het raak!
Een pracht van een traditie,

die we nog heel lang gaan volhouden

Het Amsterdamse Proeflokaal,
aan het Stadionplein 300

Zet alvast in de agenda:

Woensdag 29 september 17-19 uur
Woensdag 27 oktober 17-19 uur

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


