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Zaterdag 24 september Burendag Stadionbuurt
Verspreid over de buurt vinden allerlei activiteiten plaats.
Deze keer hebben verschillende buurtorganisaties veel
activiteiten georganiseerd. En ons Stadsdorp houdt natuurlijk de
burendagborrel in ere, in samenwerking met het Oranje Fonds.
10.30-14.30 Mini Uitmarkt. Opening
sociale- en culturele seizoen Stadionbuurt. Kramen met alle informatie
over sociale- en culturele activiteiten
in de Stadionbuurt. Willem de
Zwijgerkerk en Huis van de Wijk
Olympus. Olympiaweg.
10.30-15.00 Koffie, thee en tosti’s! Kom
buurten in het Huis van de Wijk
Olympus. Olympiaweg.
11.00-13.00 Koffie, taart en spelletjes.
Gezelligheid aan de kade! Onder
muzikaal genot van jazzduo Debora
Visscher en Nol Sicking.
Afroditekade/Olympisch Kwartier.
11.00-11.45 Workshop ‘Groene vingers’.
Wat is een boomspiegel? Maak onder
leiding van ’groene buurten’ een
boomtuin! Huis van de Wijk
Olympus. Olympiaweg.
11.30- 12.30 Workshop Theater. Doe
mee onder leiding van het Canopy
theater en ervaar hoe leuk, bevrijdend en gezellig theateroefeningen
kunnen zijn. Willem de Zwijgerkerk.
12.30-14.30 Lunch voor alle buurtbewoners! Tijd voor een praatje en een
pannenkoek! Oma’s soep en een lek-

ker broodje ontbreken natuurlijk ook
niet. Willem de Zwijgerkerk.
12.00-13.00 Poppenkast Opgepast!
Ja Ja, kijk maar uit & pas maar op!
Als Katrijntje er vandoor is slooft Jan
Klaassen zich enorm uit! Om er een
mooie show van te maken natuurlijk!
Huis van de Wijk Olympus.
13.00-15.00 Schminken. Word jij een
vlinder, bloem of misschien wel een
gevaarlijke tijger? Huis van de Wijk
Olympus. Olympiaweg.
13.00-13.45 Workshop ‘Groene vingers’.
herhaling van 11 uur, zie daar.
13.30-13.45 Open Mic! Wil jij in het
najaar je podiumkunsten laten zien
in de Willem? Buurtzangeres Mirjam
Simons zingt een lied en vertelt je
alles over dit open podium. Willem
de Zwijgerkerk. Olympiaweg.
14.00-16.00 Het Danspaleis. Een
dansfeest met krakers van toen, een
bevlogen platendraaier (pd ), een rijdend discomeubel, een glimmende
dansvloer en veel gezelligheid!
Willem De Zwijgerkerk. Olympiaweg.
15.00-16.30 Spetterende activiteiten voor

kinderen en jongeren! Onder de luifel
van Het Proeflokaal. Stadionplein.
16.30-17.15 Buurtwandeling. Wandel
in een rustig tempo mee langs
Berlage’s Plan Zuid. Een buurtkunsthistoricus vertelt alles over
architectuur en kunst in de Stadionbuurt. Start: Willem de Zwijgerkerk.
Olympiaweg. Eind: Het Proeflokaal.
Stadionplein. Incl. gratis drankje.
16.30-18.30 Borrelen met de buren!
Proost op de Stadionbuurt met
Stadsdorp Olympia en geniet van het
optreden van jazzduo Debora
Visscher en Nol Sicking. Onder de
luifel van Het Proeflokaal.
Stadionplein. Incl. gratis drankje.
19.00-20.00 Workshop salsa dansen.
Voetjes van de vloer! Leer onder leiding van salsa dance school ‘Punta
Cubana’ salsa dansen. Willem de
Zwijgerkerk. Olympiaweg.
20.00-22.00 Salsa dansfeest. Tijdens
de feesten van dj Angel D’cuba
geniet je van de beste Cubaanse
muziek. swingende salsa, son, timba
en meer! Willem de Zwijgerkerk.

Nationale Voorleeslunch
Op vrijdag 7 oktober vindt de Nationale Voorleeslunch
plaats om 11.30 uur in de OBA Olympisch Kwartier,
Laan der Hesperiden 18.
We gaan met elkaar lunchen in de OBA.
En er wordt voorgelezen door Jos Hesterman.
In het hele land vinden zulke bijeenkomsten plaats.
De OBA zorgt ervoor dat we thee en koffie kunnen drinken bij de lunch. En we kunnen elkaar weer eens spreken en ontmoeten… Er zijn geen kosten aan verbonden.
De Kinderboekenweek
Dit jaar is het thema van de
kinderboekenweek Gi-ga groen! –
van 5 tot 16 oktober.
De kinderafdeling van de OBA
ziet er dan groen uit. Misschien
wel zoals in het kinderboek
Het geheim van de groene straat.
In dat boek besluiten de kinderen dat ze samen van de
straat een bos gaan maken. Er gebeuren gekke dingen in
de straat. Er komen stevige takken aan de bankjes naast
de stoep. Er groeit zoveel groen in de straat dat de auto’s
een ander plekje zoeken.
We gaan een boomhut maken! We klimmen in de
bomen! We kunnen eindelijk weer veilig spelen op
straat!
Voorleesgroep in de OBA
Iedere dinsdagochtend wordt er voorgelezen aan volwassenen in de OBA Olympisch Kwartier aan de Laan der
Hesperiden 18.
Op dinsdag is de OBA gesloten, maar toch kan de
voorleesgroep gebruik maken van de ruimte om voor te
lezen aan elkaar. De groep bestaat uit ca. 8 personen.
Er zijn voorlezers en luisteraars. Iedere deelnemer is in
de gelegenheid om een voorstel te doen voor een boek,
dat we samen zullen lezen. De groep is hecht.
Ook in de corona-periode zijn we blijven bestaan zonder dat we elkaar ziek gemaakt hebben (gewoon voorzichtig zijn!). En niet iedereen is blijven deelnemen…

Weet je nog?
De vijver tussen bloeiende boomgaarden,
spelende mollen in het gazon,
later onafzienbare aantallen pruimen,
kijk uit voor de wespen in het vruchtvlees.
En ik zag je prille borsten in de oranje schemering
en ik zag je grote groen-bruine ogen.
Weet je nog?
De stretcher waar de man altijd lag, radio naast zich,
De ratels om de spreeuwenzwermen te verjagen.
Hoor je ze nog?
De urenlange wandeling langs de stinkende Rijn,
het pontje en de Grebbeberg over
met de honden.
Ik bewaarde een foto in mijn album.
Daar lach je op, het haar voor je ogen.
Ik draai “Like a rolling stone”
en veel van de Beatles
en vind mezelf weer onder aan de dijk
tussen de pinksterbloemen.
Gedicht van onze buurtdichter Merik van der Torren

Silver Screen
Op donderdag 13 oktober is er weer een mooie film.
The Duke, regie Roger Michell, 2020, met Matthew
Goode, Helen Mirren, Jim Broadbent. 112 min.
Een zestigjarige taxichauffeur steelt Goya’s portret van
de hertog van Wellington uit de National Gallery in
Londen. Hij stuurt losgeldbriefjes waarin staat dat hij het
schilderij zal teruggeven als de overheid meer investeert
in de ouderenzorg.
Plaats: Activiteitencentrum OK, Amstelveenseweg 308.
Tijd: 13.30 uur inloop, aanvang film 13.45 uur.
Entree: € 4,50 inclusief koffie/thee.

Buurtborrel
Elke laatste woensdag van de maand is het raak!

Het is heel fijn dat we op dinsdag gebruik kunnen
maken van de OBA. Op die manier storen we niemand
en kunnen we met elkaar in gesprek over de tekst, die
voorgelezen wordt.

Let op: Tegenwoordig organiseren we de borrel in
Buurtkamer Welkom, Stadionplein 65
We betalen hier gereduceerde prijzen.

De voorleesgroep heeft ruimte om nieuwe deelnemers
toe te laten. Kom een keer meedoen! ( iedere dinsdag
vanaf half 11 tot 12 uur).
OPROEP!
Ik repareer oud speelgoed voor kinderen in Polen.
Mocht je iets hebben liggen voor dat doel:
Bel even met Jozef: 06-450 03 317.

Woensdag 28 september 17-19 uur
Woensdag 26 oktober 17-19 uur
Word ook lid!
www.stadsdorp-olympia.nl/lid-worden.

