
Op 24 maart vindt in de OBA
Olympisch Kwartier aan de Laan der
Hesperiden, een literaire lunch
plaats met gratis toegang.
    Greet Bosch zal een verhaal pre-
senteren: ‘De laatste bloem van
Joaquin Fuentes’ van Murat Isik.

– Hoe zijn we in staat om op de aarde
samen te leven en in  iedere fase inhoud
en betekenis te geven. –

We ontmoeten elkaar, de firma
Koeman zorgt voor de heerlijke
broodjes en de Oba biedt ons de
ruimte en presenteert ons drankjes
tijdens de lunch.

Merik van der Torren, onze buurt-
dichter, presenteert een gedicht over
het thema.

En we informeren elkaar over buurt-
activiteiten 

De Boekenweek begint op zaterdag
11 maart.
    Het boekenweekgeschenk is
geschreven door Lize Spit, het heet
De eerlijke vinder.

De eerlijke vinder is een
verhaal over vriend-
schap, solidariteit en
het belang van ritue-
len. Ga tijdens de
Boekenweek, 11 t/m 19
maart, naar de boek-
handel en krijg bij

aankoop van € 15 aan boeken, De eer-
lijke vinder van Lize Spit cadeau!

Lize Spit (1988) schrijft scenario's,
proza en poëzie. Ze publiceerde in
verschillende literaire tijdschriften en
treedt geregeld op.

In Boto Banja neemt
Raoul de Jong ons
mee op zijn zoektocht
naar een geheim
genootschap van
ondeugende schrijvers
die hun stemmen lie-
ten klinken – of de
wereld daar nou klaar

voor was of niet. Boto Banja is spe -
ciaal geschreven bij het Boeken -
weekthema ‘Ik ben alles’ en ligt
vanaf 11 maart voor € 5 in de boek-
handel.

Raoul de Jong (1984) schreef voor
Vrij Nederland, Het Parool en NRC
Handelsblad en publiceerde acht boe-
ken. 

Het boekenweekgedicht is dit jaar
geschreven door Tsead Bruinja. Het
gedicht verschijnt in zowel
Nederlands als Fries en geeft de
meerdere versies van het ‘zijn’ weer
die ook met het Boekenweekthema
‘Ik ben alles’ belicht worden.
    Het Boekenweekgedicht is gedrukt
op een linnen tas, deze krijg je
cadeau tijdens de Boekenweek in de
boekhandel en bibliotheek. 

Tsead Bruinja (Rinsumageest, 1974)
publiceerde sinds 2000 verscheidene
bundels in het Fries en het
Nederlands. 

  Thema Boekenweek: ‘Ik ben alles’
De Boekenweek is hét leesfeest van ons allemaal. Iedereen die
ook maar een beetje van lezen houdt gaat in maart een dagje uit
in de boekwinkel. Koop je voor € 15 aan boeken, dan krijg je het
Boekenweekgeschenk van Lize Spit cadeau. Voor een klein prijs-
je neem je ook het Boekenweekessay van Raoul de Jong mee, een
actuele kijk op het jaarlijks wisselende thema van de
Boekenweek.
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Onze Stadionbuurt
NIEUWSBRIEF  VAN STADSDORP OLYMPIA



    Beste Stadsdorpers,
Het voorjaar komt eraan! 
    Stadsdorp Olympia zoekt nieuwe frisse, leuke,
 inspi rerende ideeën, plannen om het buurtgevoel te
entameren. Heb je ideeën hiervoor, laat het ons weten
dan kunnen we dat samen gaan organiseren.
Bijvoorbeeld: museumbezoek, wandelen, lezingen etc.

Kom vooral eens op de maandelijkse Buurtborrel om
kennis te maken met actieve buurtbewoners, elke laatste
woensdag van de maand, 17-19 uur, in buurtkamer
Welkom op het Stadionplein 65.

    Buurtschoonmaakdag.
Op zaterdag 18 maart a.s. is er weer een landelijke
opschoondag.

Vanuit het activiteitencentrum Cordaan op de Amstel -
veenseweg 308 wordt er gezamenlijk zwerfvuil geraapt
in de Olympisch Kwartier-buurt.
    Start om 10.30 uur met gratis koffie/thee of limonade
en iets lekkers.

Grijpers, handschoenen en vuilniszakken met ringen
zijn beschikbaar en te leen.

Rond 12.30 uur sluiten we af met een kop eigen -
gemaakte soep.

Er is ook aangepast materiaal voor kinderen. Zij krijgen
na afloop een diploma en een medaille. 

Kom gezellig meedoen, alleen of met je partner, vrien-
den, buren en/of je gezin. En maak op deze manier con-
tact met je buurtgenoten.

Kijk ook op: www.nederlandschoon.nl.

    Filmmiddagen in het Activiteitencentrum Olympisch 
    Kwartier – Amstelveenseweg 308
Elke 2e donderdagmiddag van de maand wordt er een
film vertoond.
    Soms een spannende, soms een romantische of soms
weer een film om nog even over door te denken.

Aanvang film 13.45 uur, inloop 13.30 uur 
    Kosten: € 6 (koffie/thee en een drankje inbegrepen).
    Voor meer informatie over de film mail naar:
 silverscreenzuid@gmail.com of telefonisch bij Linda
Corlu 06-31667395.

Graag wel reserveren als u wilt komen. 
    Zie ook de  flyers op de balie van het Activiteiten -
centrum en de aanplakborden daar. 

    Poëziemiddag op 16 april in de OBA
Op zondag 16 april organiseert Stadsdorp Olympia
alweer de tweede poëziemiddag, deze keer in de OBA
Olympisch Kwartier, die speciaal voor ons open gaat.

Onze buurtdichter Merik van der Torren nodigt 
dichters uit de buurt en de rest van de stad uit 
om eigen werk te komen voordragen. 
    En er is een Open Podium.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door 
Frans Bakker, gitaar en zang en een gastmuzikant.
    De presentatie wordt weer verzorgd door Pom Wolff

Zondagmiddag 16 april 2023 van 15 tot 17.30 uur in de
OBA Olympisch Kwartier, Laan der Hesperiden 18. 

Inloop 14.30 uur

Toegang gratis, (laaggeprijsde) drankjes aan de bar voor
eigen rekening

    Oproep Bestuursversterking
Op 19 april a.s. is er weer de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van Stadsdorp Olympia. Dat is geen
saaie bedoening, we bespreken o.a. de plannen voor
komend jaar en onze financiële positie. 

En natuurlijk is er na afloop een borrel met hapjes. 
    Als lid krijgt u nog een uitnodiging!

Het bestuur (groot woord maar leuk clubje) is op zoek
naar versterking. Wil jij betrokken zijn in onze buurt?
Heb jij ideeën die goed zijn voor de samenhang in onze
buurt? 
    Meld je dan aan bij info@stadsdorp-olympia.nl.
    We overleggen 1x per maand dus de tijdsinvestering
valt wel mee. 
    En kijk eens op de site van het Stadsdorp voor meer
informatie van wat wij allemaal doen, 
www stadsdorp-olympia.nl.

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 29 maart 17-19 uur
Woensdag 26 april 17-19 uur

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


