
Het belangrijkste wapenfeit van
2022 was toch wel de plaatsing van
de 21 Stolpersteine op het
Stadionplein.
    Een kleine commissie van buurt -
bewoners heeft zich ingezet om eerst
de in aanmerking komende namen
te selecteren en daarna de verhalen
van die mensen te schrijven. 
    De plaatsing door de stratenma-
kers van Amsterdam was bedoeld als
een kleine gebeurtenis met slechts
enkele commissieleden als getuige.
Maar steeds kwamen er bewoners
naar buiten om te zien wat er
gebeurde zo vlak voor hun voordeur. 

    De plechtige wandeling op 4 mei
werd een prachtig en stemmig eve-
nement. Van veel hoogtepunten op
die dag noemen we er 2: het leggen
van een paar rozen door schoolkinde-
ren bij de struikelstenen van de fami-
lie van Franklin Sternberg, die in
Brazilië woont. Ze hadden eerder via
een zoom- verbinding gesproken met
Franklin die er graag bij had willen
zijn, maar verhinderd werd door
corona en andere moeilijkheden.
    Het andere hoogtepunt dat we wil-
len noemen is: de liederen uitgeko-
zen en gezongen door Marjanka
Sierevelt. Met een geluidsboxje in
haar armen voor de begeleiding,
zong ze prachtige Jiddische liederen
en ontroerde daarmee alle aan -
wezigen.

De buurtborrel werd in het afgelopen
jaar goed bezocht, elke keer waren er
wel weer nieuwe mensen, die via
Nextdoor lucht hadden gekregen van
onze borrel. Niet altijd werden ze
dan ook lid van ons stadsdorp, maar
soms ook wel. 
    In juni van dit jaar stapten we als
locatie over van Het Amster dams
Proeflokaal naar buurtkamer
Welkom, ook op het Stadionplein.
We besloten hiertoe vanwege de

almaar stijgende prijzen. In Welkom
kunnen we voor een lage prijs goede
drankjes schenken.

De burendag op 24 september werd
erg goed bezocht. We hebben geno-
ten van het jazzduo Debora Visscher
en Nol Sicking, die een fijn reper-
toire brachten en ook nog aandacht
gaven aan de schaduw die over deze
dag gevallen was, het overlijden van
ons geliefde stadsdorp-lid Jasia.

Ook de zondagsalon konden we uit-
eindelijk gelukkig weer in ere her-
stellen. We kregen een geweldig
optreden van singer/songwriter
Frans Bakker op gitaar en piano, zo
nu en dan ook samenspelend met
zijn zoon Boris Bakker.
    Het brede repertoire van Frans en
zijn muzikaliteit werden geestdriftig
ontvangen door een volle zaal.

Tenslotte werd de eerste poëzie -
middag een groot succes. Onze
buurtdichter Merik van der Torren
had een aantal dichters uit de buurt
en uit de stad uitgenodigd te komen
voordragen uit eigen werk. 
    Alweer een volle zaal luisterde
aandachtig en enthousiast naar de
diverse dichters en gedichten.

Onze deelname aan het project
Vrijheidsverhalen is ieder jaar weer
een groot genoegen. 

Op woensdag 18 mei hadden we voor
het eerst in 2 jaar weer een
Algemene Ledenvergadering.

  Het is een mooi jaar geweest
Het jaar 2022 is voorbijgevlogen. Begonnen we nog met een
lockdown, al snel kwam er weer schot in en konden we weer met
de buurtborrel bij elkaar komen. Een (niet compleet) overzicht
van onze activi teiten in het afgelopen jaar.
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    Wensen van het bestuur voor 2023:

Riet: 
We lezen voor aan elkaar – onze voorleesgroep bestaat
nu alweer 10 jaar.
    We doen dat in de OBA Olympisch Kwartier iedere
dinsdagochtend vanaf 10 uur.
    Wij wensen onszelf en iedereen in onze buurt mooie
verhalen om te delen, om te luisteren en om te vertellen
van jong tot oud.

Marjan:
Wees voorzichtig met 2023, ga er zorgvuldig mee om
d.m.v. goed nabuurschap en liefde voor je naasten.
    Warme groet.

Ar:
Mooie buurtborrels, goede ontmoetingen, zinvolle
gesprekken, fijne zondagsalons, succesvolle poëzie-
 middagen, geslaagde burendag en een prettige ALV.

    Buurtboekenkast
Sinds kort staat er in de OBA Olympisch Kwartier de
Buurtboekenkast. Daarin staan buurtgerelateerde boeken
en andere dragers, die uitsluitend ter inzage zijn. 
    U kunt ze niet lenen, na gebruik worden ze teruggezet
in de kast.

Hebt u ook nog boeken staan die met de buurt te maken
 hebben of anderszins relevant zijn, en wilt u die doneren
voor de boekenkast, ze zijn van harte welkom!

Elke 3e vrijdag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur is er
iemand aanwezig om uw donaties in te leveren en vra-
gen te beantwoorden over dit kastje.
    Eerstvolgende keren in 2023 dus:
    20 januari, 17 februari, 17 maart.

Dit initiatief van Stadsdorp Olympia is een idee van ons
zeer gewaar deerde stadsdorp-lid Marie-Claire Fakkel. 
    In samenwerking met de OBA, waarvoor dank,
 hebben we dit kastje kunnen realiseren. 

De bedoeling is om zo veel mogelijk informatie over de
Stadionbuurt bij elkaar te brengen op het gebied van
architectuur, decoratie, buitenkunst, beeldende kunst,
literatuur, sport, bekende Stadionbuurters, Tweede
Wereldoorlog in de Stadionbuurt, etc. 

Ook aankopen zijn onvermijdelijk, uw financiële donatie
is dan ook zeer welkom, u kunt voor informatie daarover
ook terecht op de genoemde datums, zie boven.

    OPROEPEN!
Om de struikelstenen in de Stadionbuurt schoon te
maken en te poetsen willen we graag een groepje vrijwil-
ligers vormen om 1 x per jaar, eind april of begin mei
een rondgang te maken.
    Er zijn naar schatting behalve op het plein nog 8 plek-
ken in de buurt waar een of meerdere stenen liggen.
    Wij als stadsdorp verzorgen uiteraard het materiaal. 
    Wilt je meedoen, geef je dan op via 
info@stadsdorp-olympia.nl.

*

Ik repareer oud speelgoed voor kinderen in Polen. 
Mocht je iets hebben liggen voor dat doel: 
Bel even met Jozef: 06-450 03 317.

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 lage prijzen en u kunt pinnen.

Woensdag 25 januari 17-19 uur
Woensdag 22 februari 17-19 uur

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

    Art-Zuid 2021

Op het plantsoen van de
Tuyll van Serooskerkenweg
stond vijf meter hoog
het betonnen beeld
van de kleuter Bartje.

Hij waarschuwde tegen
te weinig bier, wijn of tosti’s.

en voor de dollende hondjes:
besnuffel iedere grasspriet.
Is dat zwarte Saartje
of gevlekte Betty?

Op het plantsoen van de
Tuyll van Serooskerkenweg
ontmoet ik je,
krullenbol.

     Gedicht van onze buurtdichter Merik van der Torren


