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Van het bestuur: goede sfeer op Algemene Ledenvergadering  

 

In de theaterzaal van de Thomaskerk kwamen op 24 mei veel leden van StadsdorpZuid 

bijeen voor de Algemene Leden Vergadering. De Werkgroep ‘Wonen met Zorg’ bracht ons 

op de hoogte van de voortgang van het project Bed in de Buurt, er was een demonstratie 

van Easysteppers (een mogelijk alternatief voor een traplift en een eye-opener) en een 

joyeuze presentatie door de coördinatoren van de Kringen: hoe gaat het er aan toe? 

Dieter Croese, onze penningmeester, gaf een rooskleurig beeld van de financiën. Jacques 

Allegro trad af als voorzitter, Mary plengde een traan en de leden klapten als dank aan 

Jacques. (de receptie volgde later, zie bericht hier onder). Frans Oostrik bezegelde zijn 

verkiezing als bestuurslid met een enthousiaste toespraak. Mary nam het voorzitterschap 

voor enkele maanden op zich in afwachting van het ingewerkt raken van Frans Oostrik, de 

beoogde opvolger van Jacques. Ook kwamen de onderwerpen ‘erfpacht’ en ‘tramlijn 24’ 

aan de orde. Enkele leden waarschuwden ons om niet als StadsdorpZuid aan politiek te 

doen. Dat past niet in de doelstelling van StadsdorpZuid. Informatieverschaffing en 

uitwisseling binnen Stadsdorp zijn nuttig in een zo voor velen van ons bijna existentiële 

kwestie als die van de erfpacht. De publieke actie van Stadsdorp tegen het wegvallen van 

tram 24 wordt als een uitzondering op de regel gezien. Jacques Allegro verklaarde dat het 

wegvallen van lijn 24 onze leden direct raakt en daarom actie rechtvaardigt. De 

aanwezigen hieven na afloop het glas. Het was een geanimeerde Algemene Leden 

Vergadering! 

 



 

Jacques Allegro: een kunstenaar uit beeld 

Afscheidsreceptie als voorzitter bestuur StadsdorpZuid op 9 juni 2016 in Hotel Apollofirst. 

  

Bestuurslid Kees Jansen sprak Jacques Allegro – sinds 24 mei voorzitter-af -  feestelijk 

toe, voor een volle zaal van toegestroomde leden van StadsdorpZuid. Hij memoreerde de 

start van StadsdorpZuid: al vóór de regering over de participatiesamenleving begon, bezon 

Jacques zich op de voortschrijdende vergrijzing en de gevolgen voor onze samenleving. 

Hij werd gevraagd daarover mee te denken door ILC-Zorg-Voor-Later. Als thema werd 

hem ‘wonen’ toegewezen. Zo kwam het dat hij zich, soms samen met Marijke, ging 

oriënteren, onder andere in Berlijn en Riedlingen, in Hoogeloon en in de Verenigde Staten. 

Vooral de Village Movement daar inspireerde hem. 

Daarmee gewapend trok hij door zijn eigen buurt, onze buurt, en verzamelde een aantal 

actieve bewoners om zoiets hier van de grond te tillen. De initiatiefgroep was geboren; dat 

was in de zomer van 2009. In april 2010 was er een bestuur en passeerde ons lid, notaris 

Ruud van Helden, de akte van oprichting met de statuten. Op 22 september van dat jaar 

was de startbijeenkomst in de aula van het Gerrit van der Veen College. Daar tekenden 

ongeveer 50 buurbewoners zich in als lid. Nu staan we op 410 leden.   

 

 

  



 

Kees Jansen schetste Jacques als onvermoeibaar werker. Jacques bracht het 

model StadsdorpZuid ook onder de aandacht van wie het maar wilde horen, 

hetgeen onder andere leidde tot het landelijke congres over Seniorencoöperaties 

in Leiden op 22 november 2012. 

In ons eigen Amsterdam vond StadsdorpZuid navolging. Initiatiefnemers wisten 

ons en hem te vinden en Jacques adviseerde graag. Nu zijn er zo’n 23 

Stadsdorpen die samenwerken in het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen. 

Erkenning kon niet uitblijven. Mark Rutte kwam zich op 2 oktober 2013 persoonlijk 

op de hoogte stellen. Burgemeester Van der Laan bracht op 25 april 2014 met een 

koninklijk lintje de waardering over van stad en land voor het werk van onze eigen 

Jacques. 

 

 

 

Op de website zullen we meer foto's plaatsen. 

Met dank aan de fotografen waaronder Noortje en Anneke.  

Kees herinnerde aan het lustrum in oktober 2015: eigenlijk vierden wij dat 

StadsdorpZuid na 5 jaar niet meer weg te denken was. Na de bouwfase waren wij 

in de consolidatiefase beland. En dat is voor een vernieuwer als Jacques Allegro 

minder uitdagend. Hij kondigde dan ook zijn vertrek als voorzitter (niet als lid van 

StadsdorpZuid) aan en daarom zijn wij nu hier. Hij gaat weg als onze voorzitter, 



 

maar hij blijft werken voor de realisering van zijn ideeën over active aging, zelf 

regie houden over je leven, ook en vooral als je ouder wordt, blijven wonen in je 

eigen huis en niet naar een instelling. We weten dat hij die ideeën niet loslaat 

omdat hij moe is. Dat past gewoon niet bij hem. Hij gaat dan ook door, zij het op 

landelijk vlak. Met een budget van enkele grote geldschieters gaat hij werken aan 

een helpdesk ter ondersteuning van burgerinitiatieven als StadsdorpZuid. 

  

Kees Jansen noemde Jacques een conceptueel kunstenaar; hij creëerde iets dat 

er voordien niet was: StadsdorpZuid. Hans Huijssoon interviewde Jacques over 

zijn gevoelens bij het afscheid. Alle aanwezigen zongen een door Kees 

geschreven afscheidslied, het glas werd geheven. 

 

 

  

 

 
 

 

  



 

Voor de gehele afscheidsspeech, de liedtekst en meer foto's verwijzen we naar 

onze website www.stadsdorpzuid.nl  welkompagina. 

 

 

 

Aan alle leden, 

  

Graag wil ik jullie 

allen heel hartelijk 

danken voor de 

geweldige receptie, 

de warme woorden 

en de mooie 

cadeaus. 

 

Marijke en ik kijken 

terug op een heel 

bijzonder afscheid. 

  

Jacques 

 

 
 

 

Vrienden van het Beatrixpark hadden een feestje 

  

Voorlopig zijn de werkzaamheden in het Beatrixpark klaar. Deze zomer kunnen wij 

in ieder geval weer volop fietsen, sporten en spelen in het groenste plekje van de 

Zuidas, waar Iedere fietser, wandelaar, sporter, hondenbezitter, kantoorbewoner, 

buur en vriend van harte welkom is. Op 22 juni was er een feestje. 

De Vrienden bedanken iedereen die zich heeft ingezet voor het Beatrixpark.  

 

http://stadsdorpzuid.us7.list-manage.com/track/click?u=1b11fc98c985d8fc792f0ed63&id=ecdfbd3d30&e=ed44048f52


 

  

 

“Toen ze even niets te doen hadden”            Voor een smoothie moest je fietsen. 

Rupino en Anneke links op de foto                De voorzitter van Vrienden van het                                

           Beatrixpark Marleen Munniksma 

 

 
 

Oproep:  wie helpt Majd? 

 

Mijn dochter Stefanie trekt zich het lot aan van vluchtelingen. Het volgende geval 

brengt haar tot actie. Zij vroeg mij of leden van StadsdorpZuid zouden kunnen 

helpen. 

Kees Jansen 

  

Majd Alhasan is een Syrische vluchteling van 27 jaar en is sinds september 2015 

in Nederland. Hij heeft status A gekregen en mag dus hier blijven. Syriërs krijgen in 

principe status B en moeten als het ooit weer veilig is in hun land terug, maar voor 

homoseksuelen zoals Majd wordt een uitzondering gemaakt. Zij worden in hun 

thuisland zwaar gediscrimineerd. 

Majd woont nu in een AZC en voelt zich daar niet veilig. Homoseksuele mannen 

worden er gepest, gemolesteerd, verkracht en zelfs met de dood bedreigd. 

Daarom zoekt stichting Secret Garden (http://www.stichtingsecretgarden.nl/) 

mensen die deze mannen een veilige plek kunnen bieden. 

Majd, een intelligente, zachtaardige jongeman met een goed gevoel voor humor is 

de perfecte huisgenoot! Hij is netjes, wil graag helpen in het huishouden en met de 

boodschappen, kan heerlijk Syrisch koken en zorgt graag voor huisdieren. Voor hij 

http://www.stichtingsecretgarden.nl/


 

wegging uit Syrië werkte hij als barman en biotechnologisch ingenieur. Hij wil zijn 

Syrische kwalificaties geldig maken door aan de universiteit de benodigde extra 

vakken te doen, zodat hij op niveau werk kan zoeken. Hij leert nu zo snel mogelijk 

onze taal. Van een bescheiden maandelijkse toelage kan hij leven en zelfs een 

beetje huur betalen, tot € 150 Euro per maand. Hij mag werken. Zo gauw hij een 

woonplaats heeft gaat hij op zoek naar werk; dan kan hij meer huur betalen. Majd 

zoekt een veilige plek om te wonen en te studeren. Veel heeft hij niet nodig: een 

simpele kamer met een matras is voldoende. Alles is beter dan het AZC! 

 

 

 

 

 

Wie heeft er een lege kamer, een warm hart en de 

wens om Majd te helpen zijn droom te 

realiseren? Neem contact op met Stefanie Jansen, 

stefaniejansen@hotmail.com / 06-52686084 . 

 

 
 

Nieuw op de website  

 

Onze website www.stadsdorpzuid.nl is naast de nieuwsbrief een bron van 

informatie voor leden. Houd dus uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand, 

want de meest waardevolle informatie staat op het afgeschermde deel van de site. 

Hieronder een greep uit deze niet publiek toegankelijke pagina’s. 

Werkgroep eten dineerde bij restaurant Agora, Laan der Hesperiden 66 in de 

nieuwbouw bij het Olympisch Stadion. De lunchkaart is uitgebreid, de dinerkaart 

eenvoudig. De werkgroep deelde per gerecht een cijfer toe, gemiddelde ± 8. De 

inrichting is sober maar smaakvol. Vooral als je op het terras kunt eten is Agora o.i. 

een bezoek waard, aldus de werkgroep. Zie voor de volledige rapportage de 

website. Als u ingelogd bent klik dan hier: 

http://www.stadsdorpzuid.nl/maaltijd/restaurant-agora 

  

mailto:stefaniejansen@hotmail.com?subject=Majd
http://stadsdorpzuid.us7.list-manage.com/track/click?u=1b11fc98c985d8fc792f0ed63&id=e135cfb400&e=ed44048f52
http://stadsdorpzuid.us7.list-manage1.com/track/click?u=1b11fc98c985d8fc792f0ed63&id=86cb4cdd09&e=ed44048f52


 

Op het platform Wie helpt wie? deed Anneke Huygen een oproep voor hulp bij het 

bijvullen van haar CV-ketel. Toen niemand reageerde, sprong Kees Jansen in, 

gewapend met waterpomptang; opgelost, Anneke blij. Op zijn beurt vroeg Kees 

wie een goede huishoudelijke hulp wist. Daarop reageerde Mary van Vucht met 

een e-mail waarin een zeer bruikbare tip. Kees plaatste namens zijn dochter de 

oproep voor huisvesting van een homosexuele Syrische vluchteling die u in deze 

nieuwsbrief aantreft ook op ‘Wie helpt wie?’. 

Gelukkig (want anders bleef het op deze pagina van de site zo’n onderonsje van 

bestuursleden) deed Klara Groenendaal een oproep boeken over opera bij haar 

weg te halen. Klara ruimt op wegens verhuizing. Operaliefhebbers, en anderen, 

zie: http://www.stadsdorpzuid.nl/wie-helpt-wie/ 

  

Leden helpen leden door hun ervaringen met aanbieders op de pagina’s ‘Zorg of 

hulp nodig?’, ‘Lekker eten, waar?’ en ‘Vakman of klusser nodig?’ zelf op die 

pagina’s in te voeren of door te geven aan onze coördinator Anneke Huygen. 

Leden helpen elkaar ook door annonces te plaatsen op ‘Wie helpt wie?’ en daarop 

te reageren.  

 

 

 

Ria en Anneke liefhebbers van toneel en witte wijn.  

http://stadsdorpzuid.us7.list-manage.com/track/click?u=1b11fc98c985d8fc792f0ed63&id=0562a8f80c&e=ed44048f52


 

Van de Toneelkring 

 

Het seizoen 2015-2016 wordt afgesloten op 23 juni met de voorstelling Husbands 

and Wives. door: Toneelgroep Amsterdam: Regie Simon Stone. Het stuk is 

gebaseerd op de gelijknamige film van Woody Allen, een onbarmhartig portret van 

een koppel dat gaat scheiden. Husbands and Wives confronteert ons met vragen 

die we ons allemaal wel een keer stellen. Wanneer is een relatie voorbij? En hoe 

dan verder? Moet je vasthouden aan wat je hebt of daarentegen openstaan voor 

iets heel nieuws? Hoe goed ken je jezelf, je partner, je vrienden? Kun je in een 

relatie eenzamer zijn dan wanneer je alleen bent? 

Wat het nieuwe seizoen gaat bieden zult u kunnen lezen in de volgende 

nieuwsbrief. Voor nu: 2 aandachtspunten: 

Van 1 t/m 11 sept. is er het Theaterfestival; een mooie gelegenheid om gemiste 

voorstellingen alsnog te kunnen zien. De nominaties zijn bekend maar of de 

voorstellingen ook nog opnieuw gespeeld kunnen worden, nog niet. 

Ik hou het in de gaten en bericht daarover in de volgende nieuwsbrief. 

Op maandag 31 okt. speelt nog eenmalig de voorstelling MISSIE. Het is een 

monoloog; de tekst is van David van Reybrouck  en wordt gespeeld door  Bruno 

vanden Broecke. 

Ik heb de voorstelling meerdere keren gezien en kan hem van harte aanbevelen. 

Heel indrukwekkend, ontroerend. 

Tip: leg die datum vast in de agenda. 

Ria  

 

 
 

Over erfpacht. 

Noodkreet van Rupino Griffioen.  

 

Terwijl de Redactie nog bezig is de laatste hand aan deze Nieuwsbrief te leggen -

donderdag 23 juni- vergaderde de Gemeenteraad op woensdag 22 juni over de 

Algemene Bepalingen voor het in te voeren erfpachtsysteem. 



 

 

Ons lid Rupino Griffioen stuurde de redactie een Brief aan de leden van 

StadsdorpZuid waarin hij zijn zorg uit over de erfpachtplannen van de Gemeente. 

Hij wil die zorg delen met zijn mede-stadsdorpers. Op persoonlijke titel stelde hij 

deze brief op. Rupino schrijft:  

“In het nieuwe systeem gaat een flink groter deel van je inkomen naar de 

erfverpachter. Maar de invoering van het nieuwe stelsel geeft meteen een flinke 

daling van de woningwaarde. En die zeer hoge lasten bij die hoge woningwaarde 

van nu gaan wel eeuwig door. Dat kan je weer afkopen voor een exorbitant 

bedrag.” Rupino geeft cijfers en berekeningen. “Al een tijd gaan ambtenaren, 

agenten, leerkrachten, verpleegkundigen de hoofdstad uit. Forenzen verzorgen 

Amsterdam.”  

Rupino verwijst naar de site van SEBA (Stichting Erfpachters Belang Amsterdam). 

Het is een persoonlijk initiatief. Wilt u meer weten? Hij verwelkomt u op zijn 

telefoon- en mailadres: rwgriffioen@gmail.com 020-6737483.      

 

 
 

Tuinenwandeling met Betty Schermer en José Vergroesen  

 

Donderdag 30 juni organiseren we een rondwandeling langs tuinen van 

Stadsdorpleden! We starten om 13.30 uur Diepenbrockstraat 17, daarna 

Schubertstraat, Stadionweg, Holbeinstraat, Rubensstraat (dicht bij de 

Stadionkade) en dan naar de Willem Pijperstraat en tot slot koffie bij Cafe Sud. We 

zoeken nog een of twee tuinen in die buurt. Wie vindt het leuk mede-leden 

zijn/haar tuin of  balkon te laten zien, en zelf mee te lopen in de wandeling langs 

andere tuinen/balkons? 

Datum: donderdag 30 juni 

Aanvang: 13.30 uur 

Start: Diepenbrockstraat 17 

Aantal tuinen: tussen de zes en acht 

Tijdsduur geschat: ongeveer 2 uur. 

mailto:rwgriffioen@gmail.com


 

Na afloop: koffie bij Cafe Sud. 

Betty (6794180) en José (6716315) 

 

 
 

 

 

Expositie 'Vrouwen die lezen'  

 

In de grote vitrine van de OBA 

bibliotheek Olympisch kwartier zal van 

begin juli tot eind augustus een 

gezamenlijke expositie van Eduard de 

Vries (StadsdorpZuid-lid) en Leen 

Markus (beeldhouwer) worden 

gehouden 

Plaats:in het grote leescafé van de 

OBA bibliotheek Olympisch Kwartier, 

Laan der Hesperen 18, 1076 DN 

Amsterdam, van 4 juli tot 31 

augustus 2016. 

Eduard de Vries (StadsdorpZuid-lid) 

www.eduarddevries.com,  
 

 
 

 

Van een van de leeskringen  

 

Op maandag 6 juni kwam een van onze leeskringen (hebben ze een naam of een 

nummer?) bijeen bij Heidi Werners in de Holbeinstraat. Bij stralend weer kon de 

seance in de tuin plaatsvinden, een buitenkansje. De weken daarvoor hadden de 

deelnemers het boek: ‘’Het zwijgen van Maria Zachea’’ van Judith Koelemeijer 

gelezen; de meningen daarover waren verdeeld……..historisch interessant en 

boeiend, de schrijfstijl van iets mindere kwaliteit. Met enthousiasme op naar de 

volgende bijeenkomst. Heidi Werners 

 

http://stadsdorpzuid.us7.list-manage.com/track/click?u=1b11fc98c985d8fc792f0ed63&id=04f286f05c&e=ed44048f52


  

 
 

 

Muziek van Zuid in Zuid  

 

Op zaterdag en zondag 21 en 22 mei werd het eerste festival "Muze van Zuid" 

georganiseerd. Dat was niet toevallig in Zuid, want maar liefst 65 straten zijn 

genoemd naar componisten, waarvan 45 Nederlandse. Er werden 17 concerten 

gehouden van de Nederlandse componisten in het Concertgebouw, de 

Obrechtkerk, Veilinghuis Christie's, in de openlucht in het Vondelpark en thuis 

bij  particulieren, die hun bijzondere woonhuizen aan de Apollolaan, de 

Hacquartstraat, de Banstraat, de Frans van Mierisstraat en De Lairessestraat 

openstelden. 

Het zal niet verbazen dat nogal wat Stadsdorpers werden gesignaleerd, gezellig 

wandelend en napratend onderweg naar het volgende concert! 

Samengevat: een fantastisch initiatief op hoog niveau en dat allemaal in onze 

eigen woonomgeving. Graag in 2018 een reprise! 

Theo Pijnappel 

 



 

  

 
 

Wonen van ouderen 

Van hoog naar laag en groter naar kleiner.  

 

Namens StadsdorpZuid namen Dick van Alphen, Oncko Grader, Theo Pijnappel 

en Anneke Huygen op 8 juni het groot opgezette symposium Goed Wonen van 

Ouderen in Amsterdam. De gemeente sondeert op deze manier wat zoal in het 

Amsterdamse leeft. 

Enkele deskundigen hielden plenair een inleiding en er waren kleinere workshops. 

Plaats van handeling: Casa 400. 

Voor ons was architect Pelle Poiesz (N.B. uit 010 n.b.!) interessant, omdat hij 

vertelde over zijn woonproject "De Flinck"  in de Govert Flinckstraat. Met hem 

hebben wij afgesproken ter plekke na te gaan of een dergelijke aanpak ook in onze 

buurt zou werken. 

Wij volgden verder de workshops "Kernwaarden van ouderenhuisvesting", die 

weinig njieuws opleverde, en "Woonaanpassingen en domotica”, die verzandde in 

details. Een instructiefilm over "slimmer wonen" werd helaas gedeeltelijk getoond! 

Duidelijk werd, dat aanvragen voor woningaanpassingen krachtens de WMO lastig 



 

zijn in te dienen en traag worden behandeld. Het inschakelen van een door de 

gemeente aangestelde wooncoach zou de procedure kunnen versnellen, maar 

komt zo’n functionaris er ook? 

Na de workshops zei wethouder Laurens Ivens veel te verwachten van 

samenwerking tussen woningcorporaties om verhuismobiliteit van hun huurders te 

bevorderen, en wel van  "hoog (wonen) naar laag" en van "groter naar kleiner".  

Ter afsluiting werden wij verrast met een optreden van het vierkoppige Theater 

Draad. De spelers improviseerden toegespitst en soms hilarisch op korte 

interviews met genodigden. .En natuurlijk was er na afloop een uitgebreide borrel 

waar nog even genetwerkt kon worden! 

Conclusie: weinig nieuws onder de zon; in StadsdorpZuid hebben wij de 

problematiek rond wonen en de oplossingen al heel aardig in kaart gebracht.  

‘Uw verslaggevers':  

Anneke, Dick,Theo 

 

 
 

 

 

De zomerborrel met bekende en nieuwe gezichten.  



 

 

Betty Hogeweg - de Haart 

 

Op 12 juli hoopt Betty 100 jaar oud te 

worden. 

 

Hier zien we Betty in de tuin van het 

Apollofirsthotel tijdens de laatste 

zomerborrel. 

  

 

 

 

Zorgweetjes van Rupino Griffioen  

 

 

 

CAREGIVINGFACTS. COM 

 

ZORGWEETJES. COM 

 

 

   

 

Zorgweetje van Rupino 

Eén telefoonnummer voor alle problemen 

 

Op 11 oktober 2016 bestaat 14020 tien jaar. Het is het centrale telefoon-informatienummer 

van Amsterdam. Nu werkt het goed, na een hele lange dure droevige start. Het kwam van 

New York naar Amsterdam door Huffnagel, wethouder onder Cohen. 14020 is het 

callcenter van gemeente Amsterdam. Als je een vraag hebt, ga er even voor zitten, doe 

wat geduld in je koffie, stel hem, en in bv. tien minuten zoeken ze het uit. Vroeger kostte 

het ons veel meer tijd: je toog naar het stadshuis, trok een nummer – en een lang gezicht 

bij een lange rij - wachtte op je beurt en dan pas werd aan je vraag gewerkt. Of je werd 

eindeloos telefonisch doorgeschakeld. Klaag dus niet over 14020. Nu is het vaak goed. 

http://stadsdorpzuid.us7.list-manage2.com/track/click?u=1b11fc98c985d8fc792f0ed63&id=c7fc5fe175&e=ed44048f52
http://stadsdorpzuid.us7.list-manage.com/track/click?u=1b11fc98c985d8fc792f0ed63&id=bcb52cfde3&e=ed44048f52


 

En àls je vraag eens niet goed beantwoord wordt, stel je die de volgende dag vriendelijk 

opnieuw. Eventueel drie keer. Het callcenter schijnt een ‘zelflerend’ systeem te zijn, zoals 

bij verstandige mensen, zoals wij. Men zoekt ‘alles’ voor je uit; verbindt je door, stelt zelfs 

een MORA*) voor je op. 

  

MORA = melding openbare ruimte Amsterdam, als er iets in je buurt niet goed is: een 

boom in drieën dreigt te splijten bv.  

Rupino Griffioen  

 

 
 

 

 

Hieronder treft u aan 

De activiteiten kwartaal kalender 

juli - augustus - september 

Onder deze kalenders ziet u de details. 

Op de website zullen we dit eveneens plaatsen.  

Dit wordt voortaan de enige overzichtskalender. 

Noteer de data.   

 

 



  

  



  

Zomerborrels: 

7 juli en 4 augustus en 1 september. Bij mooi weer in de tuin van Apollofirst en anders in 

de hotelbar. Aanvang 16:30 uur 

Thee en Lezing  

Eerstvolgende thee en lezing is in Apollofirst is donderdag 29 september. 

De Toneelkring 

Geen voorstellingen in juli en augustus. Alvast een bericht voor september: Van 1 t/m 11 

sept. is er het Theaterfestival; een mooie gelegenheid om gemiste voorstellingen alsnog te 

kunnen zien. 

Milieukring 

4 juli, We zouden het leuk vinden gasten te ontvangen bij ons eerstvolgende 

rondetafelgesprek! Hartelijk welkom ben je op maandagmiddag 4 juli om 15.30 uur bij José 

Vergroesen, Diepenbrockstraat 17. Graag tevoren bellen met Berendien Arisz, 

Holbeinstraat 9, 6738537. 

Uit-Eten-Kring 

Data in overleg: 6 juli, 17 augustus, Opgeven bij Jeannette Weinberg, 020-6766892 of 

0641256000 of via  j.m.weinberg@upcmail.nl 

BridgeKring 

De BridgeKring komt elke vrijdagmiddag bij elkaar. Zie de kalender. Omdat er bij iemand 

thuis (op 2 hoog) wordt gespeeld, kunnen nieuwe leden in verband met de beschikbare 

mailto:j.m.weinberg@upcmail.nl


 

ruimte alleen op de 'invallerslijst' worden opgenomen. Zodra er plek is, krijgen ze bericht. 

Voor informatie kunt u mailen naar frankev27@gmail.com of bellen met 020 - 679 68 77 

(Franke Veldhuyzen). 

Koffie bij Brooks Brasserie 

Beethovenstraat 43 Koffieochtenden vanaf 11 uur bij Brooks Brasserie. 

28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 augustus, 23 augustus, 6 september 

Wandelkring 

Opgeven bij Betty Schermer 020 6794180.Wandelen zondagochtend , 

11.00 uur verzamelen Schubertstraat 31 op: 

26 juni, 10 juli, (hier een interval van 3 weken, opgelet dus !)  31 juli,14 augustus, 28 

augustus, 11 september. 

Filmkring 

Opgeven bij Betty Schermer 020 6794180. In de zomermaanden geen film. We starten 

weer derde week september. 

Tablet café 

Elke eerste dinsdagmiddag en derde dinsdagmiddag van de maand tussen 14:00 tot 16:00 

uur in de OBA aan het Roelof Hartplein. Neem wel uw OBA kaart mee anders kunt u niet 

op het internet. 

Theater Apollofirst zie www.theater.apollofirst.nl 

 

 
 

 

  

 

Redactie: 

Mary van Vucht; Kees Jansen; Anneke Huygen; Berendien Arisz 

Ons mailadres is: info@stadsdorpzuid.nl; 

Ons tel nr is 06 – 25 345 641 

Ons postadres is: Olympiaplein 65 -II Amsterdam, 1077 CP 
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