
De groep bestaat uit vertegenwoor -
digers van diverse buurtorganisaties,
waaronder Stadsdorp Olympia en
HuurdersBelang Zuid en uit geïnter -
esseerde individuele leden. 
   Duidelijk is dat de bestaande
 regelingen voor ouderen om te ver-
huizen, Van Hoog naar Laag en 
Van Groot naar Beter onvoldoende
werken. Voor senioren die in de
buurt willen blijven wonen, maar op
zoek zijn naar een andere woning,
is er weinig of niks te vinden. 
   Verder blijkt uit onderzoek dat de
gemiddelde leeftijd van bewoners
van de Stadionbuurt in korte tijd
flink ge daald is. Veel sociale huur-
woningen zijn door de corporaties

al verkocht. De werkgroep is van
plan deze ontwikkelingen te keren. 
    Om de urgentie aan te geven
noemt ze zich TaskForce Ouderen -
huisvesting Stadionbuurt 
‘OK, Bloomers’.

Inmiddels is ze een half jaar actief
en zijn contacten gelegd met andere
organisaties en gemeenteambtena-
ren, die dit in hun portefeuille heb-
ben. Er zijn positieve ontwikkelingen
te melden. Dat betreft nieuwbouw in
de buurt en stappen van een cor po -
ratie.

Aan de Fred Roeskestraat kwam de
kavel van de British School vrij. Daar

gaan sociale huurwoningen gebouwd
worden, met waarschijnlijk de helft
seniorenwoningen. We staan in con-
tact met Bureau Zuidas over dit plan
en met de woningbouwvereniging,
aan wie de bouw waarschijnlijk
wordt toegewezen (zie: Woningen
Fred. Roeskestraat – Zuidas). 

Eind december is de gemeenteraad
akkoord gegaan met het bestem -
mings plan voor het Havenstraat -
terrein (zie: Bestemmingsplan
Havenstraatterrein vastgesteld –
Gemeente Amsterdam). 
    De plannen voor de bouw van 500
woningen kunnen nu verder ontwik-
keld worden. 150 daarvan zullen
 sociale huurwoningen worden. 

De TaskForce Ouderenhuisvesting
heeft eind januari een gesprek gehad
met woningbouwvereniging De
Alliantie, waaraan de bouw is toege-
wezen. De Alliantie liet weten dat er
ruimte is voor seniorenwoningen.

Verder heeft Rochdale besloten om
alle beganegrondwoningen in haar
complex Amstelveenseweg/
Sportstraat vanaf januari 2023 te
gaan labelen als  seniorenwoningen.

Er zijn dus stappen gezet, er is al
resultaat geboekt. 

TaskForce Ouderenhuisvesting
Stadionbuurt, ‘OK Bloomers’,
contact: secretaris: 
Frans Schouwenaar, e-mail: 
fransschouwenaar@gmail.com

  TaskForce Ouderenhuisvesting Stadionbuurt
In het kader van de Integrale Aanpak van de Marathon-
Bertelmanplein- buurt, die door het stadsdeel is opgezet om extra
aandacht aan deze twee buurten te besteden, is een werkgroep
ouderenhuisvesting gevormd. 
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    Poëzie Marathon in de Willem de Zwijgerkerk

Op 12 maart om 15 uur
komen Sveva de Valk en
Jasmin de Jong een work-
shop Stoepgedichten geven.
De kinderen (7+) krijgen
eerst een korte inleiding
en uitleg over hoe je een
gedicht kunt schrijven en
vervolgens gaan ze met
Sveva, Jasmin en een paar
begeleiders de buurt in om

op speciale locaties met stoepkrijt stoepgedichten te
maken. 

Voor het avondprogramma (20 uur) hebben we drie dich-
ters uitgenodigd. Tsead Bruinja is een voormalige Dichter
des Vaderlands. Merik van der Torren is de Marathon -
buurtdichter. Sveva de Valk is kunstenaar en dichter. 
    De voordrachten deze avond worden afgewisseld en
soms zelfs begeleid met muziek. Jeannine Calland speelt
twee klassieke intermezzo's op viool en de avond wordt
afgesloten met een acapella duo van Mirjam Simons en
Jeannine Calland.
    Het avond-evenement is gratis toegankelijk (hoewel een
donatie altijd mag!), duurt ongeveer een uur zonder pauze
en wordt gevolgd door een borrel, waarbij bezoekers de
artiesten en elkaar beter kunnen leren kennen (voor de
kinderen is er ’s middags limonade en wat lekkers). 

Wilt u wel reserveren: mail naar 
cultuurmarathonbuurt@gmail.com . 
Voor dit event is geen corona-check nodig, wij houden ons
aan de 1,5 meter afstand maatregelen.

    Logies geven aan iemand die je niet kent, 
    doe je niet snel

Het is niet meer zo gemakkelijk om als ‘vreemdeling’ een
nacht in de buitenlucht door te brengen op een bank of in
het park. Dat betekent dat er weer steeds vaker een beroep
wordt gedaan op Kerkbed, met de vraag of iemand uit ons
adressenbestand voor een paar nachten een migrant
onderdak zou kunnen geven.
    Sinds een paar jaar werft Team KerkBed voor een
logeerbed voor de meest kwetsbaren onder hen. Ver -
zoeken om een tijdelijk gastadres krijgt Kerkbed van het
Wereldhuis (van de Protestantse Diaconie) en van de ver-
schillende ngo’s die zich bezighouden met de begeleiding
van vluchtelingen.
    En daarom leg ik het verzoek van Team Kerkbed bij u
neer, want:

Kerkbed heeft dringend nieuwe logies-adressen nodig!
Wie heeft een bed ‘over’ en kan soms een vluchteling
opvangen? Voor één week of wat langer?

Informatie of aanmelding:
Elske Scholte, 06-53338586/Christien Visch, 06-44214567
of: kerkbed@gmail.com

    Buurt in Beweging

Heb je energie om naar buiten te gaan? 
En heb je zin om andere buurtbewoners te ontmoeten? 

Eind mei zijn we gestart op het Bertelmanplein met
Buurt in beweging; fijn bewegen, maar ook iets drinken
(koffie/thee) en anderen leren kennen. 
    De activiteiten worden begeleid door verschillende
professionals.
    We zoeken mensen die samen met deze professionals
Buurt in beweging gaan uitbouwen.

Doe mee! en heb je vragen of opmerkingen? 
    Mail of bel naar Leo Heldoorn:
L.heldoorn@combiwel.nl. of bel naar: 06-242 416 27,
Elke week op vrijdag; van 10:30 tot 12:30 uur
op het Bertelmanplein.

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 23 februari 17-19 uur
Woensdag 30 maart 17-19 uur

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

    Olympiakade

Hoe lang bestaat de Olympiakade al?
Zolang ik met mijn hondje (Sara) langs de

 wallekant loop,
voorbij de ganzen in het gras,
voorbij het huis waar je niet bent,
voorbij de brugwachter die is verhuisd
met een Leffe Blonde op het terras
en een neus vol kersenbloesem.
Zolang bestaat die kade al.
Je kleurt de hemel en de bomen,
je brouwt mijn bier,
laat het gras groeien
en de ganzen gakken.
Zie, het water rimpelt.

     Gedicht van onze buurtdichter Merik van der Torren


