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Midzomer 
De jonge ooievaar aan de zuidkant van 

het Amstelpark lijkt bijna uit te vliegen.  

In de parken in de buurt is veel meer te 

zien en te beleven. Niet alleen aan vogels, 

andere dieren, planten en bomen, maar in 

deze tijd gonst het ook van de feestjes, 

muziek, picknicks en andere 

ontmoetingen. 
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Zo ook op 18 juni van onze 

midzomer picknick.  

Het was koud, maar een 

aantal Stadsdorpers 

gewapend met regenkleding 

en warme dekens troffen 

elkaar bij heerlijke gerechten 

en genoten van elkaars 

gezelschap. Zij werden 

toegedronken door een 

parkbewoner die een gezellig 

vuurtje stookte en het 

gezelschap op de foto zette. 

 

 
 

 

 
 

 

Vooruitblik themabijeenkomst 3 september 
De kunst van verbinden en een beeld van het Stadsdorp 

Op 3 september geven wij een compleet beeld van wat het Stadsdorp nu is. Welke 

werkgroepen er zijn, welke activiteiten er plaats vinden. Kortom, een antwoord op de 

vraag: wat gebeurt er allemaal? Het Stadsdorp en de kunst van het mensen verbinden. 

Aan die kunst besteden wij op verschillende luchtige manieren aandacht.  

 

Niki Fröhling neemt ons tot slot mee in haar idee over het onderwerp verbinden. 

Dit doet zij aan de hand van haar kunst onder de titel: "Mens erger je niet". 

De bijeenkomst zal deze keer zijn in het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115. Inloop 13.30 

uur, programma van 14.00 tot 16.00 uur. Daarna kan ieder blijven voor een drankje tot 

17.00 uur. 

In de nieuwsbrief van augustus komt een uitgebreid programma. 

 

Maandelijkse inloop en trefpunten 
Van augustus t/m november hebben we voor onze inloop onderdak gevonden in de 

grote zaal van het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115. Dagen en tijden blijven hetzelfde: 

elke 2e zaterdag van de maand en ook weer van 16.00 -18.00 uur. 

In augustus verschijnt er een stukje over de inloop van juli, de laatste keer in de 

Geulstraat.  

Wekelijkse trefpunten: IJSLAND - VASCOBELO – BLEK 

Naast de maandelijkse inloop hebben we nu trefpunten in de Rivierenbuurt gevonden 

waar Stadsdorpers elkaar ook wekelijks kunnen ontmoeten.  

Op dinsdagochtend bij IJssalon/Restaurant IJsland in de Maasstraat 63 (hoek 

Jekerstraat), vanaf 10.30 uur. Een heerlijke koffie. Geen muziek, prettige mensen, een 
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lichte en zonnige ruimte. Grote tafel. Eventueel buiten op het terras als het weer het 

toelaat.  

Op donderdagochtend bij Café Brasserie Vascobelo in de Rijnstraat 117 (hoek 

Trompenburgerstraat), vanaf 10.30 uur. Een leestafel en een andere grote tafel in een 

rustige hoek, boekenkasten aan de wand. De koffie is uitstekend.  

We zochten ook een ontmoetingsplek voor de borreltijd, eind van de middag. Het 

ruime Café Blek, Waalstraat 48 (t.o. het Merwedeplein) is een mogelijkheid. Er staat ook 

een grote tafel. Het plan is om elkaar daar 's maandags vanaf 16.30 uur te treffen. Niet 

de meest ideale dag, maar volgens de uitbater is het wél het rustigste moment van de 

week. Laten we kijken of het bevalt. 

Voor alle drie plekken geldt: je betaalt er gewone horecaprijzen; we doen niet aan 

reserveringen; je komt als je zin hebt en het kan gebeuren dat je in je eentje zit.  

Andere suggesties of op- en aanmerkingen? Mail naar Ans Kalkman: infoak@xs4all.nl 

 

Nieuws kerngroep, klankbordgroep, werkgroepen 
Uit de binnenbuurten 

In nieuwsbrief 4 stond informatie over de oprichting van de Veluwebuurt. Inmiddels 

zijn de coördinatoren Joke en Fenny aan de slag gegaan: de binnenbuurters die zich 

hebben opgeven worden bezocht (als zij dit wensen) en een aantal interessante en 

enthousiaste gesprekken hebben plaatsgevonden. Zo worden ideeën opgedaan en 

wordt invulling gezocht voor de bijeenkomsten en onderlinge contacten. Heel 

inspirerend! 

En op 4 juni is de Wielingenbuurt van start gegaan. Daar ontstond bij het eerste rondje 

al een ruim aanbod aan uitwisseling, ideeën en uitnodigingen en men wil voortvarend 

aan de slag daarmee. Ook bij deze Stadsdorpers is het voornaamste doel elkaar beter 

leren kennen en vooral leuke dingen ondernemen. 

 

Volgens de werkgroep Binnenbuurt veelbelovende binnenbuurten! Wij zullen ons 

buigen over de volgende op te richten binnenbuurten. Stadsdorpers die daar wel wat in 

zien, energie hebben en/of suggesties: meld deze bij info@stadsdorprivierenbuurt.nl 

 

Na themamiddag ‘Levenskunst en Inspiratie’ 

De organisatoren beloofden na de bijeenkomst diverse linken door te geven met 

inspirerende informatie over het onderwerp. Zie: 

 www.joepdohmen.com over gezond vitaal ouder worden en Foucault; 

 www.filosofie.nl/dossiers/levenskunst.html over goed ouder worden; 

 www.stichtingbijdetijd.nl/bijdetijd over het programma Grand Dessert; 

 www.idavanderlee.nl o.a. cursussen levenskunst, -ervaring.  

 

Van de kascommissie  

De kascommissie heeft het boekjaar 2015 goedgekeurd. Gelukkig is er een positief 

resultaat van inkomsten en uitgaven. Echter, de commissie heeft wel een kritische 

mailto:infoak@xs4all.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
http://www.joepdohmen.com/
http://www.filosofie.nl/dossiers/levenskunst.html
http://www.stichtingbijdetijd.nl/bijdetijd
http://www.idavanderlee.nl/
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kanttekening.  

Op verzoek wordt er aan 180 mensen de nieuwsbrief gestuurd. Helaas hebben in 

2016 tot nu toe slechts 45 mensen een jaarlijkse bijdrage van €10,- (of meer) 

overgemaakt naar bankrekening NL 57 ASNB 0708889522 t.n.v. J.A.M. van Sijl en/of M. 

Stomph. 

Het Stadsdorp wil graag de activiteiten voortzetten dus ook de rekeningen betalen voor 

de activiteiten die het organiseert. De kascommissie wenst Stadsdorpers veel 

activiteiten met een goed resultaat toe, dat gaat niet zonder de bijdrage. 

Mochten jullie al lang de jaarlijkse bijdrage hebben overgemaakt beschouw dan deze 

oproep a.u.b. als niet geschreven.  

 

Divers nieuws 
Loreleikoor 

Het afgelopen jaar is er weer voluit gezongen door de leden van het Loreleikoor. Elke 

woensdagavond werd er anderhalf uur gerepeteerd in het Huis van de Wijk o.l.v. 

dirigent Adriaen van der Veen. Hoewel het koor een flinke groei qua ledenaantal 

doormaakte, kunnen er nog steeds nieuwe ‘stemmen’ bij. De mannenstemmen blijven 

wat achter in aantal, dus die worden extra uitgenodigd om te komen. Met veel plezier 

worden canons gezongen, liederen uit musicals of wat men maar voorstelt. Het koor 

heeft nu vakantie, maar start woensdag 7 september weer om 20.00 uur in het Huis 

van de Wijk aan de Rijnstraat. Belangstellenden zijn van harte welkom. 

Mocht er meer informatie nodig zijn, mail dan naar Joan van Esveld, 

joanverves@gmail.com   

 
Jeu de boules 

Het jeu de boules spelen op het Merwedeplein is begonnen.  

Als het droog weer, is wordt er gespeeld op maandag om 15.30 uur. Aansluitend kan 

wie zin heeft meteen door naar het borreluurtje in café Blek aan de overkant (zie 

Wekelijkse trefpunten).  

 

 

 
 

mailto:joanverves@gmail.com
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Filosofiegroep in oprichting 

Tijdens de afgelopen themamiddag over levenskunst is er onder ander gesproken over 

de filosofische benadering van levenskunst en levensvreugde. Twee mensen hebben 

zich als belangstellende opgegeven voor een filosofiegroep. Zijn er onder u die mee 

zouden willen filosoferen? Geef je op via info@stadsdorprivierenbuurt.nl en wij, de 

kerngroep, zorgen voor de onderlinge contacten. Met elkaar kunt u een eigen invulling 

geven aan deze groep.  
  

 

 ..van 12 tot en met 28 augustus de    

Parade weer neerstrijkt in het Martin   

Luther Kingpark? Kijk voor meer 

informatie: 

www.deparade.nl/ams/info/parade/ 

 ...je tot 16.00 uur gratis het 

Paradeterrein op mag? 

 .. De Buurtlijn 24 uur per dag 

beschikbaar is voor vragen en 

problemen op het gebied van zorg 

en welzijn? Maar je kan ook bellen 

als de rookmelder blijft piepen en de 

ladder niet meer op komt om hem 

uit te zetten: 020-5923459 of kijk 

op: www.amsterdam.nl/de-

pijp/artikelen/vragen-zorg-welzijn/ 

 ...ons Stadsdorp 2 juli een kraam had 

in de Maasstraat  waar wij toch weer 

een aantal mensen hebben kunnen 

laten weten dat wij bestaan en wat 

wij doen... 

 

 ... je voor volgende nieuwsbrief tot 

12 augustus berichten kunt insturen 

voor deze rubriek? 

 

 

 

 

 

 

 

Tips :  

Saaie zomer?                          

      

     Leen dan van iemand of uit de bibliotheek:  

     Hendrik Groen, ‘Pogingen iets  

     van het leven te maken’. Deze 85-jarige  

     bewoner van een Amsterdams verzorgingshuis  

     schrijft heel geestig over het leven en de wereld.  

     Hendrik Groen mag dan oud zijn, hij is  

     niet van plan zich eronder te laten krijgen. 

     Voor wie nog meer wil lezen is er een deel 2  

     van Hendrik Groen, ‘Zolang er leven is’. 

 Een tip uit een ander Stadsdorp:  

      richt een Genevergenootschap op...zie Stads- 

      dorp Gracht en Straatjes 

7 augustus en 4 september zijn er nog rondlei- 

      dingen in de Artsenijhof van het Beatrixpark.  

      Zie: www.vriendenbeatrixpark.nl/ onder: 

      wandelingen-in-het-beatrixpark/ 

Belangrijke tip: Lees regelmatig de be- 

     richtenladder op onze site. 

     Er staan vaak goede en actuele tips in.  

     www.stadsdorprivierenbuurt.nl  

        

 

  

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
http://www.deparade.nl/ams/info/parade/
http://www.amsterdam.nl/de-pijp/artikelen/vragen-zorg-welzijn/
http://www.amsterdam.nl/de-pijp/artikelen/vragen-zorg-welzijn/
http://www.vriendenbeatrixpark.nl/
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
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Bereikbaarheid Stadsdorp 
Op onze website www.stadsdorprivierenbuurt.nl is informatie over het Stadsdorp te 

vinden. Heb je een nieuwtje of iets waar je anderen attent op wilt maken? Geef het door 

via info@stadsdorprivierenbuurt.nl en zet erbij ‘Voor het prikbord’.  

Heb je een tip voor de ‘Wist je dat?-rubriek’ in de nieuwsbrief, meld het via 

info@stadsdorprivierenbuurt.nl Heb je een vraag aan anderen om samen iets te doen, 

iets te ondernemen, ergens heen te gaan, heb je informatieve vragen, wil je hulp of wil 

je iets aanbieden, etc. meld het voor de ‘Bruggetjes’ via info@stadsdorprivierenbuurt.nl 

Heb je geen computer en wil je wel meer weten over activiteiten of iets melden?  

Bel dan Marian Klauwers op telefoonnummer 020-6426954. 

 

Aan- en afmelden 

Meedoen? Vul het aanmeldformulier in op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder:  

Nieuwsbrief/Op de verzendlijst? 

Afmelden? Stuur een mail naar info@stadsdeelrivierendorp.nl 

Heb je geen e-mail, bel dan Marian Klauwers op telefoonnummer 020-6426954. 

 

 

         

      Amstelpark  

 

Redactie en bijdragen: 

Kerngroep Marjan Stomph, Andrea Balk,  
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Met bijdragen van:  
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