ACTIVITEITEN VOOR BINNENBUURTERS
meer tips: mail ons via info@stadsdorprivierenbuurt.nl
horeca voor de smalle beurs:
• Hubertus, horecavakschool
• Puur Zuid, Lekstraat 13 (de Berlage, waar de maandelijkse inloop ook plaatsvindt)
• Rijncantine (hoek Trompenburgstraat-Hunzestraat)
• Dynamo, Rijnstraat 58
• speeltuingebouw Gaaspstraat
overige horeca:
• pannenkoeken in het Amstelpark en bij IJsland (hoek Maasstraat-Jekerstraat)
• lekkere soep bij Strand Zuid in het Beatrixpark (zomer)
• bitterballen op het terras op het water van de Amstel: Riva, bij de Omval
• een uitsmijter bij Blooker (naast Rembrandttoren)
• Lindenhof, Rijksstraatweg 21 Baanbrugge: vlees van eigen dieren, kazen, groenten en
verrukkelijke delicatessen. Do 12-17.30 u, vrij 9.30-17.30 u en zat 9.30-16.30 u
boodschappen:
• Boeren en Buren: Kastelenstraat 171, elke woensdag 10.30-13 uur. Boodschappen en
lekkere extra’s van boeren uit de omgeving
bioscopen:
• Rialto, Eye en Tuschinski hebben op bepaalde uren goedkopere kaartjes
kunst/tentoonstellingen:
• Stadsarchief Vijzelstraat 32; rondleidingen
• Akzo/Nobel (rand Beatrixpark) heeft wisselende tentoonstellingen op de begane grond,
vrij toegankelijk. Groepen kunnen een introductie aanvragen
• stadswandelingen worden gedaan door (oudere) vrijwilligers (Gilde)
• met een Stadspas zijn er voorstellingen en musea te bezichtigen met korting of zelfs
gratis, zie website Amsterdam: stadspas Amsterdam
natuur
• wandelen op Amstelglorie: opgeven via www.amstelglorie.nl/01122014
• tuinen van West: biologische producten: www.tuinenvanwest.info
• Klarenbeek zorgboerderij, Ouderkerkerweg 225: zelf groente plukken en kopen; verder
terras met koffie/thee. Openingstijden: wo t/m vrij 11-15/17 uur
• rondleiding kruidentuin Beatrixpark: www.vriendenbeatrixpark.nl/rondleidingen
sport:
• er worden regelmatig gratis proeflessen gegeven voor diverse sporten: leuk om met een
groepje te proberen. Zie het aanbod in het huis-aan-huisblad “Amsterdam, editie Zuid’
openbaar vervoer:
• maak eens een tochtje langs de nieuwe stations van de Noord-Zuidlijn en stap hier en
daar uit. Op elk station behalve Zuid is er een kunstwerk
• gratis met de pont naar de NDSM-werf: een hal vol bedrijfjes waar je je ogen uitkijkt;
vlakbij aan het water is er een gezellig terras. En aan de NDSM-pier liggen geinige
vaartuigen.

