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28 Stadsdorpen in Amsterdam
Met haar bevolking van 873.338 is Amsterdam de grootste
gemeente in ons land. Ondanks een hoge bevolkingsdichtheid –
zo’n 5.000 inwoners per km² – leiden veel Amsterdammers individualistische levens. Ze leven langs elkaar heen en 38% geeft
aan regelmatig last te hebben van eenzaamheid. Dit is iets waar
het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen zich hard voor maakt.
Het eerste stadsdorp in Nederland
was StadsdorpZuid in Amsterdam
Zuid en werd in 2010 opgezet op initiatief van onder andere Jacques
Allegro. De initiatiefnemers raakten
geïnspireerd door het ‘Village to
Village Network’ in de VS, een netwerk waar ouderen die zelfstandig
wilden blijven wonen, besloten voor
elkaar zorg te gaan dragen. Het voorbeeld leidde tot het idee om een vergelijkbare structuur toe te passen in
Amsterdamse buurten, met als doel
het vergroten van nabuurschap en
sociale cohesie.
Amsterdam telt in totaal 28 stadsdorpen. Deze vormen sinds 2014
allemaal een deel van het Netwerk
Amsterdamse Stadsdorpen. Zoals de
website aangeeft zijn stadsdorpen
initiatieven ‘van en voor bewoners in
een buurt met als doel om nabuurschap in de eigen buurt of wijk te
vergroten.’
De 28 stadsdorpen zitten weliswaar
in hetzelfde netwerk, maar zijn in de
praktijk ontzettend divers. Deze verscheidenheid volgt uit de verschillende doelen, doelgroepen en invullingen. Initiatiefnemers mogen name-

lijk zelf bepalen hoe hun stadsdorp
er uit komt te zien, wat voor activiteiten ze willen organiseren en voor
welke doelgroep. Zolang nabuurschap en sociale cohesie maar nagestreefd worden. Nabuurschap is echt
de rode draad.
Wat doen de stadsdorpen?
Er zijn vier verschillende vormen van
stadsdorpen: bewegingen, informele
verenigingen, verenigingen en stichtingen. De kleinste stadsdorpen tellen tientallen leden, de grootste bijna
duizend. Stadsdorpen regelen hun
eigen financiën – zo kunnen ze subsidies aanvragen of ledencontributies
innen. Initiatiefnemers kunnen het
zo simpel houden als ze dat zelf willen.
De activiteiten van stadsdorpen
zijn zeer verschillend. De meeste
worden gekenmerkt door een diversiteit aan clubs.
Er zijn eetclubs, wandelclubs,
fietsclubs en boekenclubs. Maar
stadsdorpen doen vaak ook veel
meer. Zo organiseert Stadsdorp
Westerpark burenborrels, koffie-ochtenden, filmavonden en een kunstroute. Het Roze Stadsdorp (de groot-

ste van alle stadsdorpen) organiseert
een borrel, themabijeenkomsten en
heeft groepen die samen poolen of
bridgen. In IJburg is er een textielclub, in de Postjesbuurt een jeu de
boules club, en in de Pijp komen
stadsdorpers elke eerste zaterdag van
de maand samen om het Volkskrantcryptogram op te lossen.
Rol van het netwerk
Het netwerk is in 2014 in het leven
geroepen om informatie uitwisseling
onder de stadsdorpen te kunnen faciliteren.
Met 28 stadsdorpen is het ook
noodzakelijk dat dit gedaan wordt.
Het bestuur behandelt de dagelijkse
zaken en fungeert als centrale informatiepunt voor de stadsdorpen.
Ook organiseert het netwerk workshops voor leden van de stadsdorpen
en twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst.
Het Netwerk Amsterdamse
Stadsdorpen bereikt zo’n 10.000
Amsterdammers in totaal.
(Met dank aan de Initiatievenpers en
www.ma.ak020.nl)
Hebt u ook een leuk idee om een
activiteit te starten?
Wordt actief in uw buurt:
Stadsdorp Olympia heeft mensen
zoals u hard nodig, dus meldt u aan
bij info@stadsdorp-olympia.nl.

Poëziemiddag op 11 december
Op zondag 11 december
organiseert Stadsdorp
Olympia de eerste poëziemiddag.
Onze buurtdichter Merik
van der Torren (foto) nodigt
dichters uit de buurt en de
rest van de stad uit om eigen
werk te komen voordragen.
De dichters: Joyce Hes, Karel Wasch, Mirjam Al, Merik
van der Torren, Lucienne Köhler.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door
Frans Bakker, gitaar, piano en zang en Frank Paavo op
de saxofoon
Presentatie: Pom Wolff
Zondagmiddag 11 december 2022 van 15 tot 17.30 uur in
Cordaan Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308,
hoek Afroditekade, inloop 14.30 uur
Toegang gratis, (laaggeprijsde) drankjes aan de bar
voor eigen rekening
OPROEPEN!
Ik repareer oud speelgoed voor kinderen in Polen.
Mocht je iets hebben liggen voor dat doel:
Bel even met Jozef: 06-450 03 317.
*
Op 4 mei j.l. werden er 21 Stolpersteine op het
Stadionplein gelegd. Om die struikelstenen schoon te
maken en te poetsen willen we graag een groepje vrijwilligers vormen om 1 x per jaar, eind april of begin mei
een rondgang te maken, niet alleen op het Stadionplein
maar in de hele Stadionbuurt.
Er zijn naar schatting behalve op het plein nog 8 plekken in de buurt waar een of meerdere stenen liggen.
Wij als stadsdorp verzorgen uiteraard het poetsmateriaal.
Wilt je meedoen, geef je dan op via
info@stadsdorp-olympia.nl.
Zondagsalon 30 oktober
We kijken met plezier terug op de eerste zondagsalon na
de Corona-onderbreking, op 30 oktober.
Een volle zaal heeft genoten van de muziek en zang
van Frans Bakker, die regelmatig begeleid werd door zijn
zoon Boris Bakker.

Netwerkoverleg Amsterdamse stadsdorpen in Zuid
Besturen van stadsdorpen worden met regelmaat uitgenodigd om deel te nemen aan netwerkoverleg en op die
manier uit te wisselen welke activiteiten worden ondernomen en hoe de verbindingen tussen leden en deelnemers worden gevormd binnen de stadsdorpen en in de
directe omgeving. Het is belangrijk om elkaar beter te
leren kennen en elkaar te inspireren.
Stadsdorp Olympia heeft op 30 september verteld over
de Stadionbuurt, waar veel buurtactiviteiten plaatsvinden. Ons stadsdorp neemt deel aan deze buurtgerichte
activiteiten zoals de burendag, de activiteiten van de
actieve Taskforce Ouderenhuisvesting “OK Bloomers”,
en samenwerking met de OBA.
Wij zijn al 7 jaar een platform voor allerlei buurtactiviteiten, zoals:
Jaarlijks wordt er veel georganiseerd rond 4 en 5 meiherdenkingen.
We verzamelen vrijheidsverhalen en maken daar een
boekje van. Er wordt dan samengewerkt met scholen,
Combiwel, kinderen praten met nog ooggetuigen en we
vieren samen de vrijheid.
We organiseren maandelijks de buurtborrel in
Welkom en 2x per jaar de Zondagsalon met muziek en
zang, gratis te bezoeken.
En 2-maandelijks valt de Nieuwsbrief in uw digitale
brievenbus.
Afscheid Jasia
Het is ons zwaar gevallen.
Het is ons overkomen
In het Olympisch Kwartier
Een tafeltje met kleine kunstwerkjes
Jasia en de schilderclub
Lichtjes bij het rouwbericht
We schrijven herinneringen
Bloemen in een vaasje
We kunnen je niet missen
We herinneren al jouw liefde

Buurtborrel
Elke laatste woensdag van de maand is het raak!
Let op: Tegenwoordig organiseren we de borrel in
Buurtkamer Welkom, Stadionplein 65
We betalen hier gereduceerde prijzen.
Woensdag 30 november 17-19 uur
Woensdag 28 december 17-19 uur
Word ook lid!
www.stadsdorp-olympia.nl/lid-worden.

