Programma activiteiten Zomer in Zuid
Hieronder staat de beschrijving van de activiteiten die het Stadsdorp aanbiedt.
Als je je wilt aanmelden, geef dan aan voor welke activiteit dat is!

Een verraswandeling door de Artsenijhof
op woensdag 29 juli van 14.00 tot 15.30 uur

Wil je je laten verrassen in de prachtige Artsenijhof? Een groene oase in het Beatrixpark
tegenover het zwembadje. Kom dan kijken en laat je inspireren door de verhalen en geuren
in de tuin en luisteren naar de vogels. Wij laten je planten ruiken en werkingen raden. Je
krijgt van ons een recept. Wij vertellen over de vogels in de hof en over bijzondere
volksverhalen over kruiden.
Meld je aan via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. Vanwege de coronamaatrelgelen werken
wij in twee groepjes van vier mensen. Dus wie het eerst komt het eerst maalt. Als je bent
aangemeld laten wij weten hoe je in de Artsenijhof komt. Je wordt door de hof geleid door
Hanneke van Sijl, Marjan Stomph en Karine Klappe, vrijwilligers in de Artsenijhof.

Kennismaking met bridge (binnen)
op 23 juli om 14.00 uur tot ± 15.30 uur
Onder begeleiding van Coos Cleveringa word je ingewijd in de
grondbeginselen van het edele bridgespel. Gezellig en goed
voor de hersenen. Wie weet smaakt het naar meer.
Voor het bridgen kunnen we terecht in Rijn 58 (Rijnstraat 58),
waar je op voldoende afstand van elkaar om tafel kunt zitten.
Bridgen doe je met vier personen. Er kunnen zich dus maximaal
vier personen aanmelden.
Personen die nog nooit gebridged hebben en daarnaar nieuwsgierig zijn kunnen zich
aanmelden via info@stadsdorprivierenbuurt.nl.

Jeu de boules voor beginners
op 30 juli van 14.00 uur tot ± 15.30 uur
Op het Merwedeplein, tegenover nr. 37, is een echte Jeu de
boules baan. Onder begeleiding van een ervaren speler kun je
in één à anderhalf uur leren hoe het spel gespeeld wordt.
Behalve de spelregels leer je ook hoe de puntentelling verloopt.

Aan het eind van de les weet je genoeg om zelf te kunnen spelen. Je speelt met maximaal 4
personen. Er is ruimte genoeg, afstand houden is prima mogelijk.
Het is een gezellig spel voor jong en oud. En de baan op het Merwedeplein is altijd gratis te
gebruiken. Je kunt je voor de les aanmelden via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. Doe het
snel, want ook hiervoor geldt: vol is vol.

Een rondje lopen en een praatje op een bankje, een leuk idee?
Kom dan 29 juli naar het Beatrixpark
Een rondje lopen en een praatje op een bankje maken in je buurt
of in een park? Een praatje over wat je bezig houdt. Vind je dat
een leuk idee na de periode van weinig contact? Wij houden
ervan met buurtbewoners in gesprek te zijn.
Er zijn twee mogelijkheden:
• Kom 29 juli ’s ochtends naar het Beatrixpark. Vanaf 10 uur zijn
wij met een groep buurtbewoners/Stadsdorpers bij het
koffietentje Bea naast het zwembadje. Je kunt met een van ons een stukje lopen en een
praatje maken. Meld je aan via info@stadsdorprivierenbuurt.nl of kom op 29 juli naar
het park.
• In de week van 20 juli en de week van 27 juli kun je met een van ons ergens anders
afspreken. Laat weten dat je graag met ons een praatje wilt maken door te mailen, en
geef aan waar en wanneer in een van die weken. Wij kijken dan wie van ons op dat
moment kan afspreken en mailen je terug.
Ook daarvoor kan je mailen naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl.
Aarzel niet! Wij vinden het leuk een praatje te maken, te luisteren en verhalen te delen.
Marieke Aukes, Annette Schutte, Hester Smit, Marjan Stomph, Juul Veeneklaas, Annemiek
de Witte heten jullie welkom.

Klankontspanning
24 juli van 13.30 uur tot ± 14.30 uur
Een klankontspanning van Zo Binnen Zo Buiten
is een bad van rustgevende akoestische klanken.
Een heerlijk moment om te ontspannen en even
weg te dromen.
Deze klankontspanning is van te voren
opgenomen, en laten we horen via een
geluidsinstallatie, in aanwezigheid van Olga Grütters, de klankwerker.
We organiseren dit in het Huis van de Wijk De Pijp, in een goed geventileerde ruimte waar je
gemakkelijk 1,5 meter afstand kunt houden. Je kunt je hiervoor aanmelden via
info@stadsdorprivierenbuurt.nl.

