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Vrijheidsverhalen buurtproject
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn bewoners van de
Stadionbuurt opgepakt en weggevoerd door de Duitse bezetters.
De afgelopen maanden hebben kinderen uit de buurt met
ooggetuigen en nabestaanden gesproken.
Ook dit jaar hebben we verhalen verzameld. De 8e groepen van de
Olympiaschool hebben gepraat met
ooggetuigen. Zij kregen als voorbereiding interviewles en zij gebruikten
info over het leven van de ooggetuigen, zodat zij vragen konden bedenken.
Kinderen van Combiwel jongerenwerk hebben in de voorjaarsvakantie
een bezoek gebracht aan het
Verzetsmuseum.
Er is weer een buurtwandeling
gemaakt o.l.v. An Huitzing. We
maakten een speurtocht door de
buurt op zoek naar struikelstenen.

Over de stenen van de stoep
Zien we daar het koper blinken
Vermoord in Sobibor, Mauthausen,
Auschwitz
Willy Abas 14 jaar
Rudolf Abas 12 jaar
Falk Rolf Mayberg 13 jaar
Felix Herbert Scheier 21 jaar
We kijken uit over het plein
Waar de bomen in bloei staan
We staan stil voor een huis
Praten met een bewoner
Die de verhalen van toen kent
En vertelt wat hij van hen weet.

Het onderzoek naar buurtbewoners
die weggevoerd zijn. Het gesprek dat
Marion Algra voerde met haar buurtkinderen, over Joden, die uit
Duitsland gevlucht zijn en in de
Stadionbuurt kwamen wonen, is een
van de verhalen.
Op 4 mei zullen op basis van haar
onderzoek 21 struikelstenen worden
gelegd op het Stadionplein.
Van twee gesprekken tussen kinderen en ooggetuigen of nabestaanden
zijn podcasts gemaakt.
Via de qr-codes bij deze verhalen
kunt u ze beluisteren.
Het gaat om het interview door
kinderen van groep 8b van de
Olympiaschool met Anne-Ruth
Wertheim. Zij heeft tijdens de
Tweede Wereldoorlog als jong meisje
in een Japans kamp gezeten met
haar moeder, broertje en zusje.
De andere podcast is van het gesprek
tussen tieners van het Jongerenwerk
Combiwel met bakker Ruud
Blankendaal uit de Jasonstraat. Elk
jaar in mei bakt hij Zweeds witbrood
om te herdenken.
Het boekje Vrijheidsverhalen
Herdenken en Herinneren in de
Stadionbuurt 2022 is begin mei verkrijgbaar voor belangstellenden en
staat dan ook digitaal op de website
van ons Stadsdorp.
De Vrijheidsmaaltijd is op woensdag
12 mei voor alle deelnemers aan het
Vrijheidsverhalen-buurtproject

Start een boomtuin met GroeneBuurten
Op donderdag 28 april gaan we aan de slag voor een succesvolle boomtuin. Ook helpen we je ter plekke met de
aanvraag van een boomtuin. De sessie vindt plaats in
Buurtkamer Welkom Stadionplein 65, je bent welkom
vrij in te lopen tussen 13 en 16 uur.
Oh, en Chef Alicja zorgt voor een gratis kop verse soep!

Open mic marathon 30 april in de Willem
Middagvoorstelling 4+, 15.30 uur
Het podium staat open voor alle kinderen en jongeren
uit de Marathonbuurt en omstreken om hun podiumkunsten te laten zien. Kun je zingen, dansen, dichten of
vertellen?
Geef je op! Stuur een mail naar:
cultuurmarathonbuurt@gmail.com
We nemen dan kort met je door wat je gaat doen en
plannen je in voor de middag.
Avondvoorstelling, 20 uur
Het podium van De Willem is vanavond aan een ieder
uit de buurt die een lied, muziekstuk, verhaal, gedicht of
dans met ons wil delen. Er zijn vele creatieve mensen in
onze buurt. We willen een avond scheppen waarop de
kunsten die leven in de Marathonbuurt gedeeld worden
met elkaar en met vele andere liefhebbers uit de buurt.
Wil je meedoen? mail dan voor 23 april naar
cultuurmarathonbuurt@gmail.com

Bustocht naar de bollenvelden
Sichting Groengrijsbus en Stadsdeel Zuid zorgen er voor
dat wij goedkoop een dagje kunnen genieten van
Nederlandse kleurrijke bloemenvelden en lekker uitwaaien aan het strand.
Gaat u gezellig mee?
Dinsdag 26 april 2022, voor alle mensen uit Amsterdam
Zuid, aanvang 10.30 uur, terug rond 17 uur.
Kosten € 10,– (betalen bij inschrijving) Eenvoudige
lunch inbegrepen.
Inschrijven en gepast betalen kan bij:
• Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29, bij gastvrouw/heer;
• Greet Muyllaert, 06-20719155 bij voorkeur via
Whatsapp of Willy Koperberg, 06-22216032;
• of bij de receptie Van Hilligaertstraat 21.
Het aantal plaatsen is beperkt dus meldt u snel aan.
Opstapplaats: Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14,
tegenover Huis van de Wijk Olympus.

Algemene Ledenvergadering ALV
De ALV van het stadsdorp wordt op woensdag 18 mei
a.s. om 19 uur gehouden in buurtkamer Welkom aan het
Stadionplein 65.
Na 2 jaar door corona geen ALV gaan we nu de balans
opmaken over de afgelopen 3 jaar.
Op de agenda staan onder meer het verslag van de voorzitter, financieel jaarverslag over de laatste jaren, vaststelling contributiebedrag 2022, een activiteitenverslag en
de opstart na coronatijd. En natuurlijk plannen voor de
toekomst.

Vermeld wat je wil doen en met hoeveel personen.
Wij nemen dan contact met je op en plannen je in!
Je hoeft dan dus geen kaartje te reserveren.
Het evenement is gratis toegankelijk (hoewel een donatie
altijd mag!), duurt ongeveer een uur zonder pauze en
wordt gevolgd door een borrel, waarbij iedereen elkaar
beter kan leren kennen (voor de kinderen is er ’s middags limonade en wat lekkers).
Reserveer via
www.cultuurmarathonbuurt.com/muziekmarathon
Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door het buurtbudget, een initiatief van de gemeente Amsterdam, en
wordt georganiseerd door bewoners van de Marathon- en
Bertelmanpleinbuurt.

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 20 april 17-19 uur
Woensdag 25 mei 17-19 uur
Word lid!
www.stadsdorp-olympia.nl/lid-worden.

