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Samen op pad met je buurtgenoten
Op vrijdag 29 oktober was er door Buurt in beweging
(Bertelmanplein), Stadsdorp Olympia en Combiwel, een uitje
georganiseerd voor en door buurtbewoners.
Rond 9.15 uur was het een drukte
van belang voor de OBA Olympisch
Kwartier). Er hadden zich 25 buurtgenoten (vanuit Cordaan, de Willem
de Zwijgerkerk, Buurt in Beweging
en andere buren) verzameld. Al snel
zagen ze de “groengrijsbus” het
Stadionplein oprijden. Aan het stuur
bleek Piet te zitten.

een kleine 300 meter lopen, waar 2
stadsgidsen klaar stonden om ons
rond te leiden door Utrecht.
Vol trots werd verteld dat Utrecht
veel ouder is dan Amsterdam en
zeker in het begin erg rijk was. Het
verhaal van de bisschop rond 1130
was zeker interessant.

Nadat iedereen ingestapt was gingen
we op pad. Al snel werden we door
de organisatoren welkom geheten.
We gingen bij Vinkeveen de snelweg
af om langs de Vecht naar Utrecht te
rijden. Het was leuk om deze trage
route te volgen.

Na een kleine 5 kwartier waren we
weer bij de bus, die ons naar Kasteel
de Haar in Haarzuilens bracht. We
werden getrakteerd op een luxe
lunchbox I dan wel II. Al snel ontstond een levendige uitruil: huisgemaakte koek tegen een brownie dan
wel appelsap in plaats van melk.

In Utrecht moest Piet hard werken
om de bus naar het Janskerkhof te
brengen. Vanaf deze plek was het

Ruim op tijd waren we bij het kasteel
en een ieder ontving haar/zijn toegangsbewijs voor het kasteel en kas-

teelpark. Men ging zelfstandig op
pad. Op de website staat dat Kasteel
de Haar het grootste kasteel van
Nederland is en inderdaad, er naar
toe lopen was al imponerend. In het
kasteel was er een ouderwetse audiotour: in elke kamer waren gastvrouwen en -heren aanwezig, die je uitleg
gaven. Je kreeg geen standaard verhaal en kon zelfs met je eigen vragen
bij hun terecht. Het kasteel was wel
vol trappetjes en kleine doorgangetjes. Afhankelijk van de afgenomen
audiotour stond je na drie kwartier of
1,5 uur weer buiten en kon je nog
een wandeling door het kasteelpark
maken.
De meeste buurtgenoten kozen
ervoor om bij het koetshuis een
drankje te nemen en gezellig met
elkaar te kletsen. Wat hadden we
vandaag een geluk met het weer: een
heldere lucht met volop zon en zeker
uit de wind was het heerlijk toeven.
Helaas kwam er aan al deze leuke
dingen ook een einde. Om kwart
voor vier was iedereen weer bij de
bus en bracht Piet ons veilig en snel
terug naar Amsterdam.
Op de ringweg Zuid was er een
file, maar door het inzetten van onze
zangtalenten (Potje met vet, Van voor
naar achter, van links naar rechts)
maakten alle voorgangers ruim baan.
Gelukkig hoefden we niet onder de
banken te klimmen.
Om half vijf waren we weer op het
Stadionplein en na een groepsfoto
ging ieder zijn/haars weegs.

Activiteiten in de Marathonbuurt
In de Sportstraat
In de Marathonbuurt worden deze maanden veel culturele
activiteiten georganiseerd. De meeste ervan vinden plaats
in de Willem de Zwijgerkerk.
Zo is er een Cultuurpodium met op 22 januari 2022 een
poëzie-marathon en op 12 maart 2020 openmic-marathon.
Het programma begint om 20 uur en duurt ongeveer 1
uur. Na afloop is er een borrel.
Buurtconcerten zijn er op 27 november 2021 in Café
Kiebêrt (Marathonweg) met Braziliaanse muziek.
Muziek uit Istanbul wordt op 18 december 2021 in de
Willem de Zwijgerkerk gespeeld en op 26 februari 2022
wordt muziek van Beethoven en Mozart gespeeld. Ook
deze concerten zijn gratis en beginnen om 8 uur en met
een borrel naar afloop.
Het laatste weekend van november verzorgt het
Canopytheater een Sing Along met Tante Leen, een workshop “acteren in een 10 minuut toneelstuk” en een avond
met muziek en poëzie door de eeuwen heen. Deze bijeenkomsten zijn niet gratis (vanaf € 5).
Op zondag 28 november 2021 speelt het Alphons
Diepenbrock Orkest om 3 uur in de Willem de
Zwijgerkerk.
Dialoogbijeenkomsten rondom koloniaal verleden
in de Oost door Dialoog in Actie
Na een presentatie door Huib Akihary bij en over het
Indië-Nederland monument (voorheen Van HeutszMonument), Angklungmuziek met Dhroeh Nankoe en
een familieverhaal van Edu Dumasy in de Willem de
Zwijgerkerk gingen buurtbewoners en geïnteresseerden in
gesprek over het koloniale verleden.
Over naamverandering van monumenten, familieverhalen
en over de rol – klein of groot – van het onderwerp in
ieders eigen leven. Er volgt in december nog een vierde
bijeenkomst.
U bent van harte welkom.
Voor meer informatie en de nog vast te stellen datum
kunt u de website bezoeken: www.dialooginactie.nl of een
mail sturen aan christine@dialooginactie.nl

Zo liep diva Jack Russell Betty,
schuddend met haar kont,
zwaaiend met haar staart,
onder luide aandacht van een
zwarte aanbidder die blaffend
aan de riem van baasje rukte.
“De interesse komt van één kant!”
riep ik tegen dat baasje.
(Oost-Indisch dove Betty liep door.)
Hoe vaak was ik niet in de avonduren
langs haar verlichte ramen gelopen.
Ik kwam zeker ongelegen.
Gedicht van onze buurtdichter Merik van der Torren

Huis van de Wijk Olympus
In het Huis van de Wijk Olympus op de Olympiaweg is er
elke twee weken een computerinloop-spreekuur van
14-16 uur op dinsdag (9 en 23 november, 7 en 21 december). U kunt hier terecht voor allerlei vragen op het gebied
van de computer, maar ook voor de mobiele telefoon en
het Internet. Ze kunnen u bijvoorbeeld helpen om een
papieren Corona-toegangsbewijs aan te vragen.
Elke eerste woensdag van de maand is er vanaf 19 uur
een repaircafé voor kleding, elektra of kleine meubels? Een
lamp waar de draad is losgeschoten of salontafeltje met
een losse poot? Neem ze mee naar het Repair Café
Olympus. Let op: alleen kleine reparaties die ter plekke
gedaan kunnen worden.

Buurtborrel
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 24 november 17-19 uur
Woensdag 29 december 17-19 uur
Word lid!
www.stadsdorp-olympia.nl/lid-worden.

