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ALGEMENE LEDENVERGADERING
24 mei inloop 13:30 aanvang 14:00 uur
Thomaskerk

Afscheidsreceptie Jacques Allegro 9 juni 16:30 u Apollofirst
Wij nemen op donderdag 9 juni 2016 om 16.30 uur afscheid van Jacques Allegro
als voorzitter van StadsdorpZuid in Apollofirst Hotel. Hiervoor ontvangt u binnenkort
een aparte uitnodiging.

Van het bestuur
Algemene Ledenvergadering en afscheid van Jacques Allegro

24 mei a.s. is de Algemene Ledenvergadering waarvoor u op ZATERDAG 14 MEI de
UITNODIGING heeft ontvangen. Op de website www.stadsdorpzuid.nl op de pagina
Welkom voor leden, treft u eveneens alle vergaderstukken aan.
We hebben voor de pauze een programma, na de pauze de Algemene Leden
Vergadering. Belangrijk onderdeel het aftreden van Jacques Allegro als voorzitter. Het
bestuur gaat Frans Oostrik voordragen als nieuw bestuurslid. Er zijn vanuit de leden
geen andere bestuursleden aangedragen.
Kom aub in grote getale naar deze middag want we willen graag. naast het jaarverslag
ook de beleidsvoornemens voor de aankomende periode met u bespreken. Deze keer
hebben we de jubilerende Thomaskerk gereserveerd (zie verderop in deze
Nieuwsbrief). Als u niet goed ter been bent kunnen we er voor zorgen dat u gehaald
en gebracht wordt.
Ons mailadres is: info@stadsdorpzuid.nl; Ons tel nr is 06 – 25 345 641.

Het bestuur

Last tram to Minervaplein!
Wij hadden vanuit de gemeente bericht gekregen dat het definitief schrappen van lijn
24 uit het vervoersplan van het GVB onterecht is. Het GVB heeft gegarandeerd dat lijn
24 weer de oorspronkelijke route door de Ferdinand Bolstraat gaat rijden zodra deze
straat weer beschikbaar is voor tramverkeer. Het tijdelijk opheffen vanwege
werkzaamheden bij het Concertgebouw is inmiddels echter een feit. Ons lid Jan
Siegenbeek van Heukelom heeft op 10 mei opnieuw deze tijdelijke buitendienststelling
en onze voorgestelde omleidingsroute aan de orde gesteld. Hier is zijn verslag.
Nadat op 15 maart j.l. diverse groeperingen, waaronder Stadsdorp Zuid, hadden
ingesproken om lijn 24 in de rails te houden, bood nu, doordat er een extra
vergadering op 10 mei van StadsRegioraad Amsterdam (SRA) ingepland werd, zich
de mogelijkheid aan om nogmaals aandacht te vragen voor dit probleem. Dit, doordat
reparatiewerken bij het kruispunt bij het Concertgebouw de huidige omleidingsroute
t.g.v. de bouw van de NoordZuidlijn, onmogelijk maken. Daarbij werd er door ons een
omleidingsroute voorgesteld voor lijn 24. Ons voorstel zou lopen via de Ceintuurbaan,
Van Woustraat en Weteringsschans en dan verder de oude route naar CS. Het GVB
wil de vrijvallende tramstellen van lijn 24 inzetten om lijn 16, die ook langs de Albert
Cuyp rijdt, te versterken, want, zeggen ze, lijn 16 kan volgens het huidige programma
het aanbod niet aan bij de Albert Cuyp.
Op 11 mei stopte lijn 24 en deze vergadering was op 10 mei. Ik zat dus met een
droevig gemoed in de tram heen en terug met het gevoel..”last tram to Minervaplein!”.

Uiteraard was het inspreken om lijn 24 nu nog terug te krijgen eigenlijk mosterd na de
maaltijd: bij alle abri's van lijn 24 had men al de reistijdengegevens weggehaald en
vervangen door pamfletten dat nu lijnen 16 en 5 frequenter gaan rijden, maar de oude
halte van 24 bij het Concertgebouw is niet meer.
Toch is het belangrijk dat het bestaan van lijn 24 in de aandacht blijft; dus nutteloos
was het toch niet helemaal vooral om de wethouder te herinneren aan zijn belofte dat
lijn 24 zal terugkomen.
Jan Siegenbeek van Heukelom

Gratis vervoer: Buitenveldert, Zuidas en Gelderlandplein
En nu we het toch over openbaar vervoer hebben, sinds 17 december 2015 rijdt de
Gelderlandpleinlijn. Bus ZUIDAS/461 en bus BUITENVELDERT/463. Deze gratis
buslijnen worden verzorgd door de Kroonenberg Groep. Ze rijden van maandag tot en
met zaterdag. Voor de actuele vertrektijden kijk op www.gvb.nl
Vanuit de Irene binnenbuurt heeft Dody Dony het initiatief genomen om de directeur
van de Kroonenberg Groep te vragen of de 461 lijn de BEETHOVENSTRAAT in
de IRENEbuurt kan aandoen zodat met name ook de vele oudere bewoners aldaar
gemakkelijker naar het Gelderlandplein kunnen gaan.We wachten in spanning de
reactie af. Mooi inititiatief Dody!

Dirigeren zonder orkest
Daar stond Leo Samama te dirigeren zonder orkest, maar wel met fraaie noten uit
zijn laptop. Hij sprak over Alphons Diepenbrock ( 1862-1921), componist, classicus
en schrijver. Waar, wanneer, voor wie? Apollofirst, 12 mei bij de StadsdorpThee en
voor een volle theaterzaal. Samama, musicoloog, componist, schrijver, bekend van
radio en andere media, helemaal voor ons alleen. Hij had het brilletje van
Diepenbrock bij zich en hield een uitermate boeiend betoog over een boeiend man
met een boeiende vrouw, Wilhelmina de Jong van Beek en Donk, en een bewogen
liefdesleven, maar dat terzijde. Samama voerde ons vooral mee naar het
Amsterdamse muziekleven begin 19e eeuw, een periode waarin het
Concertgebouworkest tot leven kwam, Mengelberg, met wie Diepenbrock innig
bevriend was, aantrad en Richard Strauss, Gustav Mahler en Edvar Grieg op bezoek
kwamen. Een periode waarin heftig aan Amsterdam Zuid werd gebouwd en de herrie
de componist verdreef naar Villa Holtwick, zijn buitenhuis in Laren. Een heel goed
verhaal, afgerond met een enthousiast applaus van Samama’s gehoor.

Leden schrijven boeken
Verhuizen als hobby
In achttien huizen heeft ze gewoond, ons lid Elly Gerritzen-Rode. Met levensgezel
Herman Gerritzen woont zij nu al 7 jaar op de Cornelis Dopperkade, voor het eerst
tevreden met het idee te blijven. Achttien adressen, 3 vakantiehuizen en 15
woonadressen in Amsterdam en omgeving, waarvan 4 in Zuid. “Geen idee waar het
vandaan komt”, schrijft Elly in haar boekje Op huizenjacht, “maar ik heb altijd iets
gehad met huizen en wonen”. Dat betekende ongeveer elke vijf jaar een verhuizing:
“We waren er ook goed in. Aan het einde van een verhuisdag kwamen vaak vrienden
(…) kijken en zij verbaasden zich er altijd weer over dat alle dozen al waren uitgepakt

en we er alweer opgeruimd bijzaten”. Verbazingwekkend voor de honkvasten onder
ons, maar het heeft voordelen: “Elke verhuizing betekende rigoureus opruimen en een
gang naar de kringloopwinkel”. Levensgezel H. maakte prachtige foto’s van de 18
interieurs, de buitenkant en de omgeving. Elly heeft het vlot opgeschreven en in eigen
beheer uitgegeven (woonbiografie@gmail.com).

Ga mee: wandelen zaterdagochtend 11 juni
Voorafgaande aan de later te organiseren TUIN/BALKON-OCHTEND, aangekondigd
in de vorige Nieuwsbrief, maken we op zaterdagochtend 11 juni een WANDELING

DOOR DARWINPLANTSOEN en FRANKENDAELPARK:
Verzamelen bij bushalte Beethovenstraat/Stadionweg (bij het zonnecentrum); we
nemen bus 65 om 11 uur 12. Lopen en kijken, kopje koffie drinken en terug wanneer je
wil. Op 14 mei hebben 7 stadsdorpzuidleden het uitje al beleefd. Zij waren zo blij met
wat zij zagen aan groen en bloemenweelde, dat zij nog een keer willen gaan, om te
zien welke bloemen er dan zijn gaan bloeien! We vinden het heel leuk om jullie, lezers,
te laten zien wat voor verborgen en verrassend schoons er in de Watergraafsmeer te
ervaren is! We nodigen jullie uit mee te gaan op 11 juni.
José Vergroesen tel. 6716315
Betty Schermer tel. 6794180

Tentoonstelling ‘Dierbare Amsterdammers’ bij Stopera
Bekende fotografen eren 'Dierbare Amsterdammers’
Sascha de Boer, Govert de Roos, Patricia Steur en nog zes bekende fotografen
hebben belangeloos meegewerkt aan een expositie die van 10 mei tot 6 juni te zien is
op grote posters buiten bij de Stopera in Amsterdam. De posters zijn een eerbetoon
aan ouderen in onze maatschappij. Omdat zij nog zoveel bijdragen aan de
samenleving. Door bijvoorbeeld op te passen op huisdieren van drukbezette baasjes.
Wethouders Eric van der Burg en Laurens Ivens hebben de tentoonstelling ‘Dierbare
Amsterdammers’ dinsdag 10 mei om 14:30 uur geopend.
https://evenementen.amsterdam.nl/evenementen/2016/05/gratis-foto/

Twee dagen Nederlandse Muziek in Amsterdam
Zuid. We schreven er al over in Nieuwsbrief 59.
Informatie treft u aan op www.muzevanzuid.nl en
folders in winkels in de Beethovenstraat.

Van elkaar lenen
Recepten en goede raad kan je niet lenen, maar zout, suiker en boeken wel. Leen
vaker van elkaar: een hamer, kruik, zaag, boormachine, cakevorm e.d. en voor je het
weet heb je een nieuwe band. Maak gebruik van onze website op het platform WIE
HELPT WIE? Denk even na: wie uit je omgeving zou je wat van jou lenen? Van wie
zou je wat durven lenen?
Rupino Griffioen
De Milieukring

Thomaskerk 50 jaar
Het kerkgebouw van de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, bestaat in mei 50 jaar.
De leden van de kerk willen dat op zaterdag 21 mei van 13.30 tot 17.30 uur met een
uitgebreid programma vieren. Stadsdorpleden zijn welkom om deze dag mee te
vieren. Zie voor informatie over het programma en de wijze van opgeven
www.thomaskerk.nl

Zorgweetjes van Rupino Griffioen

CAREGIVINGFACTS. COM

ZORGWEETJES. COM

Zorgweetje van Rupino
Door het raam. Het komt voor dat Iemand zo ziek is, dat hij in de ambulance moet.
Wie dan drie hoog woont, wordt door ‘de brandweer’ met een hoogwerker of over de
hoge ladder door het raam getild. Dat oogt dramatisch en duur. Waarom niet via de
trap? Als de patiënt erg ziek is, (bijna) in shock, - door iets in hart of hersenen - is
horizontaal vervoer het veiligst: dus niet met het hoofd flink omlaag of bijna loodrecht
op voeten over die trap. Veel liften zijn te klein.Het ambulancepersoneel zal altijd
gegeven de situatie beslissen.

Activiteitenkalender voor de komende 2 maanden
Algemene Leden Vergadering
Dinsdag, 24 mei Algemene Leden Vergadering Thomaskerk. Inloop 13:30 en aanvang
14:00u.
De Zomerborrels:
Donderdag.16 juni en donderdag 7 juli bij mooi weer in de tuin van Apollofirst en
anders in de hotelbar. Aanvang 16:30 uur
De Toneelkring
Donderdag 23 juni 2016: Een voorstelling in het kader van het Hollamd Festival.
Husbands and wives. Groep: 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.
Milieukring
Hartelijk welkom ben je om mee te doen met onze uitwisseling op maandagmiddag 4
juli om 15.30 uur. Welke bijdrage kunnen we in de dagelijkse praktijk leveren aan
goede zorg voor de aarde? Voor het adres graag tevoren bellen met Berendien Arisz,
Holbeinstraat 9, 6738537.
Uit-Eten-Kring
Op woensdag 25 mei as gaan wij weer samen eten. Jeannette heeft om 18.30 uur een
tafel gereserveerd bij: Restaurant Eten aan de Rijn Rijnstraat 54 Telefoon: 0207728650
Het restaurant is bereikbaar met tramlijn 4 en 12 alsmede met bus 54. Honden zijn
welkom; gerechten zonder zuivel zijn beschikbaar.
Vanaf 10 personen wordt een keuzemenu geserveerd ad € 27,50.
Laat Jeanette weten of je komt. Op maandag 23 mei geeft Jeanette het definitieve
aantal deelnemers door. Mocht je assistentie nodig hebben rond vervoer, dan hoort

Jeanette dat graag. Volgende 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. Omdat er bij iemand thuis (op 2
hoog) wordt gespeeld, kunnen nieuwe leden in verband met de beschikbare 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, Koffie ochtenden, rectificatie. In de activiteiten agenda staat de
koffie ochtend op 24 mei gepland.
Dit moet zijn: 31 mei,14 juni, 28 juni
Koffieochtend vanaf 11 uur bij Brooks Brasserie.
Wandelkring
Zondag . Opgeven bij Betty Schermer 020 6794180.
Zie ook in deze nieuwsbrief de extra wandeling op 11 juni door Darwinplantsoen en
Frankendaelpark
Zondag, 29 mei, 12 juni, 26 juni
Filmkring
Opgeven bij Betty Schermer 020 6794180.
Donderdag, 19 mei, 23 juni
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 Apollo first zie de website
Ingelaste voorstellingen Vrijdag 27 mei 2016 Zaterdag 28 mei 2016
Toegang: € 16,50
DAT HAKT ER IN ZEG!
Martin van Dijk
Evert de Vries
Rob van de Meeberg
Voor het overige programma en kaarten zie www.theater.apollofirst.nl
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