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Nieuwsbrief 3, juni 2022, 10e jaargang 
 

 

Dit keer een bescheiden Nieuwsbrief, qua omvang. Maar we beginnen wel 

met een belangrijk bericht: het Stadsdorp Zomerfeest! Lees het meteen en 

zet de datum in je agenda!  

En er is weer een nieuwe activiteitengroep gestart: zingen in het 

Amstelpark. Dit keer helaas geen Dorpspomp verhaal; wie zet er nog weer 

eens een mooie ervaring, herinnering of anekdote op papier?  

Wel allerlei informatie over wat er zoal te doen en te zien is in de buurt, en 

even verderop.   

 

Zomerfeest 13 augustus van 15.00 – 18.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen de zomer vieren in het Beatrixpark (in de buurt van het pierenbadje). 

Zo heerlijk dat we elkaar in dit prachtige park kunnen ontmoeten met een drankje 

en een hapje dat we zelf meenemen. Het wordt dus een soort van gezamenlijke 

picknick met livemuziek op de achtergrond voor een optimaal feestelijke sfeer. 

Zet de datum alvast in je agenda! 

Fijn om te weten of je de intentie hebt om te komen; voor aanmelding en vragen 

stuur een bericht aan: annetteschutte9@gmail.com. 

Dan weet de organisatie met hoeveel zomerfeestvierders ze ongeveer rekening 

kan houden. 

Het duurt nog ruim 2 maanden voordat het zover is, we sturen daarom nog een 

bericht met de laatste info over dit zomerfeest. 

mailto:annetteschutte9@gmail.com
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Van de Kerngroep  

Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuws dat ons zorgen baart. De wereld 

van nu laat zich in toenemende mate kenmerken door spanningen en conflicten. 

Na de kredietcrisis, de vluchtelingencrisis en de coronacrisis, beheersen nu 

(opnieuw) klimaatcrisis, stikstofcrisis, de groeiende kloof tussen arm en rijk, crisis 

op de woningmarkt en de energiecrisis de informatieverschaffing in de media. 

Allemaal onderwerpen die je een machteloos gevoel kunnen geven, ook al draag je 

je steentje bij; vooral in gezamenlijkheid zal dit moeten worden aangepakt.  

En dan de oorlog in Oekraïne. Op individueel niveau hebben we daar geen invloed 

op, maar samen kunnen we wel wat. Zo zijn er verschillende Stadsdorpen waar 

deelnemers in actie zijn gekomen. Wil jij ook iets doen, kijk dan eens op de 

website van het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen bij ‘Stadsdorpen in actie voor 

Oekraïne’ www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl/. Misschien kun je hier 

inspiratie opdoen. 

En dan ons eigen Stadsdorp. Laten we, met alle onrust om ons heen, vooral 

genieten van wat we met elkaar hebben opgebouwd: contacten, activiteiten, 

nieuwe ervaringen, vriendschappen. De initiatieven die zijn genomen, de zorg 

voor elkaar, en al het nieuwe en verrassende dat het ons heeft geboden en biedt. 

We gaan het vieren, op 13 augustus! 

 

Verhalen bij de Dorpspomp 

 

 

 

 

 

Dit keer geen Dorpspomp verhaal…  

 

Om de Dorpspomp te laten stromen…  

… hebben we meer bijdragen nodig van Stadsdorpers die een verhaal aanleveren. 

Dus heb je een idee, een anekdote, een leuke ervaring, een herinnering, …: stuur 

het door naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl. En heb je wel een verhaal, maar ben 

je zelf niet zo’n schrijver? Vertel het aan onze ghostwriter Liesbeth Jongkind, dan 

schrijft zij het voor je op. Maak een afspraak met haar via e-mail: 

info@liesbethjongkind.nl. 

 

 

http://www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl/
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@liesbethjongkind.nl
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Activiteiten in en rond het Stadsdorp 

Zingen voor je plezier! 

'Zingen voor je plezier' gaat van start op woensdag 15 

juni! Lekker samen buiten zingen, geen optredens, geen 

dirigent, geen kosten. 

waar?  

In de muziektent middenin het Amstelpark, officieel: 

muziekkiosk 'het Stadshout Paviljoen', foto 

op https://www.amstelpark.info/stadshout-paviljoen, nr 

32 (het halfgrijze-halfrode rondje) op deze plattegrond 

(https://www.amstelpark.info/plattegrond-3/?) 

wanneer? 

In de oneven weken op woensdag van 11 tot 12 uur. In juni en juli zijn de data: 15 

juni, 22 juni, 6 juli, 20 juli. Bij voldoende belangstelling zingen we in augustus 

gewoon door! 

wat zingen we? 

Makkelijke liedjes, door de zangers zelf in te brengen zodat er altijd iets bij zit 

waar jij ook vrolijk van wordt. Ideeën?  

is er koffie? 

Wie zin heeft om vooraf samen koffie te drinken of om na afloop samen te 

lunchen: er is in het Amstelpark een pannenkoekenhuis. Of neem een thermoskan 

of lunchtrommeltje mee voor een picknick, er staan bankjes. 

 

Amstelpark viert feest 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amstelpark.info%2Fstadshout-paviljoen%3Ffbclid%3DIwAR3iJbqUQFwB5ryvHJ21HVLlGnWTHeR2zzvnK-vrvzGyT8fnZBPzfVbPC_U&h=AT0ypAHis5q_9T3K68cxgCIMTaP3LYPJpIhnrEUCRH8nxE7zwv8sfTXLZkIseIrvL7rfF73LnJiFYUo5Nvl5Cm7w-Iwh5u6JGFrVfNWL5ryTZ9WrLWrfjooy5ClwdRhXK8hiZaaWI76PqNIWZpbfGzU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1No9qNYuMkFGPY5WCL6xZxFqjUqNrih4BEsSj1vS86NXulk4yLb4zvCz7Rmgis5Tm28HIYPksslNIPkLfoe3zo2gK1qRz0BSMqj6Fz8E_6P6I6wml7bx4q0TSbZBQVaf8WJto28EbyBHg35vUfMkj0qTZHSbsgUiI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amstelpark.info%2Fplattegrond-3%2F%3Ffbclid%3DIwAR3icko52Ivd_vM5QWhnvOrgxs8dVmdp437BeqPJijyKH0qxhBLn2PScSx8&h=AT1EVb5Z4WSXnPExyczmZJDwCACAGTuJZ5_8Gf0cU3c1hM_2Eghm01aBGzeD5tXW6YIvnB8h373-2sKKHco2nS29B1EN7fJ_1BtDHL6ph0ikY2fWnhGkiAht5YOYnGgOJ0CYLsMyM68hVGx4A-Uhc-U&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1No9qNYuMkFGPY5WCL6xZxFqjUqNrih4BEsSj1vS86NXulk4yLb4zvCz7Rmgis5Tm28HIYPksslNIPkLfoe3zo2gK1qRz0BSMqj6Fz8E_6P6I6wml7bx4q0TSbZBQVaf8WJto28EbyBHg35vUfMkj0qTZHSbsgUiI
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Dit jaar bestaat het Amstelpark 50 jaar. Dat wordt op allerlei manieren gevierd. 

Parallel aan de officiële Floriade in Almere is er een Schaduwprogramma in het 

Amstelpark (ooit ontwikkeld voor de Floriade van 1972), waarin het publiek op al-

lerlei manieren wordt meegenomen in nieuwe ervaringen en verbeeldingen van 

ecologie en kunst. Er zijn exposities, er worden parkwandelingen georganiseerd, 

en er zijn audiotours beschikbaar. Zone2Source geeft de Amstelparkkrant uit.  

Op zondag 4 september wordt het feestjaar afgesloten met een Parkfestival waarin 

alle mooie culturele-, groen- en kunstinitiatieven uit Amsterdam Zuid en het Am-

stelpark een podium krijgen. Op zeven locaties in het park is er de gehele dag een 

programma dat voor iedereen gratis te volgen is. Je kunt deelnemen aan een me-

ditatieworkshop, er is muziek, er zijn kraampjes, er worden lezingen georgani-

seerd, je kunt meewandelen met een Natuur-rondleiding, er is een Moestuin op je 

Balkon-workshop en je kunt verschillende exposities bezoeken.  

 

Nog te zien: KUNSTPROEVEN OP DE ZUIDAS 

Het Bijbels Museum heeft het initiatief genomen voor een tentoonstelling ‘Tijd en 

Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord’. De tentoonstelling is t/m 29 juli te zien in 

CIRCL. Op vrijdag 17 en 24 juni zijn er gratis rondleidingen (tussen 12.00 en 

17.00 uur; reserveren is niet nodig). 

Ook zijn er rondleidingen door de internationaal befaamde Kunstcollecties van 

ABN AMRO, AKZO Nobel en de VU Art Science Gallery.  

 

CIRCL Amsterdam: Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord 

Adres: Gustav Mahlerplein 1B 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 

https://circl.nl/bijbelsmuseum# 

https://circl.nl/bijbelsmuseum
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ABN AMRO Kunstruimte: Power of Art en Eleven Women, and More… 

Adres: entreehal ABN AMRO hoofdkantoor, Gustav Mahlerlaan 10 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:30-18:00 

https://art-heritageabnamro.nl/kunstcollectie/home-kunstcollectie 

 

AkzoNobel Art Foundation: ALL EYES 

Adres: AkzoNobel hoofdkantoor, Christiaan Neefestraat 2 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9:00-18:00 

www.artfoundation.akzonobel.com 

 

VU ART SCIENCE Gallery: Natural Technology, welcome to the Symbiocene 

Adres: Nieuwe Universiteitsgebouw, De Boelelaan 1111 

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 12:00-18:00 

www.artsciencegallery.nl 

 

Divers nieuws 

De HeenenWeer was jarig 

Half mei vierde de HeenenWeer Pijp/Rivierenbuurt haar 

5-jarig bestaan. Er was feest in het Grand Café in de 

RAI voor vrijwilligers. En een feest voor klanten van de 

HeenenWeer in het buurtgebouw Henrick de Keijser. 

Een geweldig resultaat van Titia van Grol en Mia 

Bouwhuis!! 

 
 

Geen dependance Conservatorium in het Beatrixpark 

 

https://art-heritageabnamro.nl/kunstcollectie/home-kunstcollectie
http://www.artfoundation.akzonobel.com/
http://www.artsciencegallery.nl/
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In april liet de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten weten helaas geen 

dependance te realiseren in het monument convict en kapel in het Beatrixpark. De 

bouwkosten zijn zo gestegen dat zij het risico niet kunnen nemen.  

 

Wetenswaardigheden 

    

TIPS 

 

 … je met een Stadspas met 

groene stip voor slechts 1 euro 

per keer een verfrissende duik in 

het De Mirandabad kunt nemen? 

(betalen met pinpas) 

 … je de komende maanden weer 

tuintegels kunt laten ophalen 

door de tegelservice? Zie voor 

data en tijden: 

www.rainproof.nl/tegelservice. 

 … De Cyberbank (onderdeel van 

Cybersoek) een soort voedselbank 

is voor laptops en digitale 

ondersteuning? Je kunt hier je 

oude laptop inleveren; 

opgeknapte laptops zijn 

beschikbaar voor personen met 

een laag inkomen en een 

Stadspas met groene stip. Zie: 

www.decyberbank.nl. 

 

 

  In de Nieuwe Kerk is t/m 14 augus-

tus World Press Photo 2022 te zien. 

Dagelijks van 10.00 – 18.00 uur. 

Voor mensen met een Stadspas met 

groene stip is de toegang tot 1 juli   

€ 1,-. Daarna voor alle Stadspashou-

ders € 12,50. 

 In Museum De Dageraad, in de Burg. 

Tellegenstraat 128, is t/m 30 juni 

een expositie over deze burgemees-

ter te zien. Openingstijden: do t/m 

zo 13.00 – 17.00 uur. Op 19 juni is 

er een lezing over de burgemeester. 

Reserveren via www.hetschip.nl.  

 Elke 1e zondag van de maand kun je 

in het Stadshout Paviljoen in het Am-

stelpark gratis concerten bijwonen. 

 

 

 

http://www.rainproof.nl/tegelservice
http://www.decyberbank.nl/
http://www.hetschip.nl/
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Jaarlijkse bijdrage 

Je kunt je jaarlijkse bijdrage van (minimaal) €15,- overmaken op de rekening van 

het Stadsdorp: NL16 TRIO 0338 5062 76 t.n.v. Stadsdorp Rivierenbuurt 

Amsterdam. Vermeld hierbij s.v.p. ‘voor 2022’.  

 

Bereikbaarheid Stadsdorp 

Op onze website www.stadsdorprivierenbuurt.nl is de meeste informatie over het 

Stadsdorp te vinden. Heb je een tip of een vraag, stel hem!  

➢ Heb je een nieuwtje of iets waar je anderen attent op wilt maken? Geef het 

door via prikbord@stadsdorprivierenbuurt.nl.  

➢ Heb je een tip voor de rubrieken ‘Wist je dat?’ of ‘Tips’ in de nieuwsbrief, meld 

het via info@stadsdorprivierenbuurt.nl en zet erbij: ‘Voor de Nieuwsbrief’.  

➢ Heb je vragen over thema’s, bijeenkomsten, activiteiten, etc. van het 

Stadsdorp? Stel ze via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. 

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

bel dan het Stadsdorp telefoonnummer: 06-576 356 13. 

 

Aan- en afmelden 

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

‘Contact…Interesse…Meedoen > Aanmelden?’ 

Meedoen in de Binnenbuurt? Wel lid van ons Stadsdorp maar nog geen lid van de 

Binnenbuurt, en je zou dat wel leuk vinden? Stuur een e-mail naar 

info@stadsdorprivierenbuurt.nl, dan zorgen wij dat de coördinatoren van de 

Binnenbuurt contact met je opnemen. 

Afmelden? Vul het afmeldformulier in op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder 

‘Contact…Interesse…Meedoen > Afmelden?’ 

 

Heb je geen e-mail, bel dan het Stadsdorp telefoonnummer 06-576 356 13. 

 

Redactie en bijdragen 

Kerngroep: Carolien van den Handel en Guuske Kotte 

Met bijdragen van: Andrea Balk, Liesbeth Jongkind, Annette Schutte, Marjan Stomph 

 

 

 

Heb je iets voor de volgende Nieuwsbrief? 

Laat het weten vóór 5 augustus 2022 via 

      info@stadsdorprivierenbuurt.nl  

http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
mailto:prikbord@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl

