Aan: Buurtgenoten
Betreft: Evenementen

Amsterdam, 18 april 2018
Beste buurtgenoot,
De Coolste baan van Nederland en de ISU WK Allround liggen achter ons. Wat een bijzondere start
van 2018. Er is wéér geschiedenis geschreven in het Olympisch Stadion. Wij hebben ontzettend
genoten van de bijzondere sfeer, het schaatsen en maar liefst 120.000 bezoekers op de Coolste Baan en
ruim 50.000 bij de WK Allround. Wij hopen dat u net zo genoten heeft. Uw steun hebben wij zeer
gewaardeerd en heeft in ieder geval bijgedragen aan het succes. Dank daarvoor.
Ook in de komende maanden staan er weer bijzondere evenementen op de kalender. Dit jaar geen
Flying Dutch en Olympic Moves, maar wel het NK teams atletiek en een Olympische sportweek. Er
zullen ook veel werkzaamheden worden uitgevoerd aan het stadion in de komende periode. Onder
voorbehoud van wijzigingen staan hieronder de evenementen van april, mei en juni:
Donderdag 19 april
Lezing Bettine Vriesekoop
In samenwerking met de OBA- Olympisch Kwartier organiseren wij deze lezing. Bettine Vriesekoop
is één van Nederlands succesvolste tafeltennissters. Zij vertelt over haar ervaringen in China. Meer
informatie is te lezen op www.olympischstadion.nl.
Vrijdag 20 april
Koningsspelen
Verschillende basisscholen uit Amsterdam-Zuid nemen deel aan de 2e sportdag in het Olympisch
Stadion, die in heel Nederland sinds 2013 wordt georganiseerd.
Woensdag 25 april
Cruyff Foundation 14K Run
Deze Social Run is in het leven geroepen ter nagedachtenis aan Johan Cruijff en ter ondersteuning
van de Johan Cruyff Foundation. De Run start bij het Olympisch Stadion en eindigt in de Johan
Cruijff ArenA.
Maandag 30 april
Selectiedag WK Walking Football
Walking Football is een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief
bezig willen zijn.
Maandag 4 mei
Nationale sportherdenking
Hoop, symboliek en eerbetoon: jaarlijkse ceremonie en kranslegging om de sporters te herdenken die
de oorlog niet overleefden. Om 12.30 uur is de herdenking bij het beeld van Prometheus, op het plein
voor het Olympisch Stadion. Dit is voor iedereen toegankelijk.
Woensdag 9 mei
Ajax Business Cup
De zakelijke relaties van Ajax gaan de strijd met elkaar aan. Dit is een besloten evenement.
Zaterdag 12 mei
NK teams atletiek
De wedstrijd waar de beste acht mannen en vrouwen teams tegen elkaar strijden voor de Nationale
titels voor beste atletiekvereniging van Nederland.
Donderdag 17 mei
Lezing 90 jaar Olympisch Stadion
In samenwerking met de OBA-Olympisch Kwartier organiseren wij deze lezing. Het Olympisch
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Stadion stond ooit op het punt gesloopt te worden maar werd gelukkig van haar ondergang gered.
Dit jaar viert het Olympisch Stadion haar 90-jarige jubileum, iets om erg trots op te zijn.
Meer informatie is te lezen op www.olympischstadion.nl
25-27 mei
Next Gen Amsterdam
NextGen Games geeft een podium aan de volgende generatie sporters en sporten. Door de koppeling
tussen top- en breedtesport ontstaat een waar sportspektakel dat iedere jaar groter, sneller én
spectaculairder wordt.
Vrijdag 1 juni
Cruyff Foundation Cup
Tijdens deze voetbaldag zetten bedrijven zich in met een eigen voetbalteam om fondsen te werven
voor de Johan Cruyff Foundation. Dit is een besloten evenement.
Zaterdag 23 juni
Olympic Day
Een feestelijke dag ter ere van het ontstaan van de moderne Olympische Spelen. Wereldwijd nemen
honderdduizenden mensen van jong tot oud op deze dag deel aan diverse educatieve en sportieve
activiteiten. Ook in het Olympisch Stadion worden activiteiten georganiseerd. Houd
www.olympischstadion in de gaten voor het laatste nieuws.
25-29 juni
Olympische sportweek
Sinds enkele jaren bieden Amsterdam Cares & Combiwel samen met young professionals van
verschillende bedrijven kinderen uit achterstandssituaties de kans om op speelse wijze kennis te
maken met diverse sporten.
Het Olympisch Stadion gaat ervan uit dat bovenstaande programmering weinig extra drukte met zich
mee brengt. Mocht dit toch gebeuren, dan stellen wij het op prijs als u dat aan ons meldt. Dit kan op
telefoonnummer (020) 305 44 00 of per e-mail: evenementen@olympischstadion.nl
Ontvangt u deze bewonersinformatie voortaan graag ook digitaal? Dat is mogelijk. Kijk op
www.olympischstadion.nl/buren voor meer informatie.
Graag tot ziens in het Olympisch Stadion.
Hartelijke groet,

Kim Abdoelhafiezkhan
Communicatie Olympisch Stadion Amsterdam
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