Nieuwsbrief 2, april 2018, 6e jaargang
In deze Nieuwsbrief lees je alles over de Algemene Ledenvergadering en de
Themabijeenkomst op 21 april.
En, we vieren ons 1e lustrum!
Ook weer een mooi verhaal in onze rubriek ‘Verhalen bij de dorpspomp’.
Een oproep van de werkgroep Zorg & wonen en verschillende nieuwe
activiteiten passeren de revue, misschien zit er ook iets voor jou bij?

Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst ‘Dynamiek in
Stadsdorp Rivierenbuurt’ 21 april
Op 21 april houden we onze Algemene Ledenvergadering (ALV). Het wordt een
bijzondere bijeenkomst, want we vieren ook ons eerste lustrum. Precies 5 jaar
geleden werd Stadsdorp Rivierenbuurt opgericht. Wat nu de Kerngroep heet,
begon ooit als Initiatiefgroep. Vijf jaar hebben Marjan Stomph en Hanneke van Sijl
zich intensief ingezet voor het Stadsdorp. En hard gewerkt aan de enorme
ontwikkeling die het Stadsdorp heeft doorgemaakt. Deze initiatiefnemers van het
eerste uur stappen nu officieel uit de Kerngroep. Aan dat afscheid besteden we
expliciet aandacht.

De agenda voor de ALV, met de bijbehorende documenten, is al naar iedereen
toegestuurd. Je vindt het programma voor de middag, met de agenda voor de
ALV, ook nog een keer aan het eind van deze nieuwsbrief. Over een paar
onderwerpen zal gestemd worden. Als je niet aanwezig kunt zijn en wel wilt
stemmen kun je een andere Stadsdorper machtigen om voor jou je stem uit te
brengen. Een machtigingsformulier zit bij de toegestuurde documenten. Tot 17
Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam Nieuwsbrief 2, april 2018, 6e jaargang

1

april kun je nog agendapunten voor de ALV indienen, tegenkandidaten voorstellen
of tegenvoorstellen doen. Dit kun je schriftelijk sturen naar
info@stadsdorprivierenbuurt.nl met als onderwerp: ‘ALV 21 april’.
In het tweede deel van de bijeenkomst staat weer een speciaal thema centraal. Dit
keer de dynamiek in ons Stadsdorp. Met elkaar blikken we kort terug op de
afgelopen jaren. Wat waren de wensen en de ideeën bij de start van het Stadsdorp
en hoe zijn we daarmee aan de slag gegaan? Drie onderwerpen kwamen in 2013
bovendrijven: ‘contact met buurtgenoten en samen activiteiten ondernemen’,
‘informatie over de organisatie van de zorg’ en ‘zinvolle en inspirerende
tijdsbesteding’. Wat hebben we hiermee gedaan en wat hebben we bereikt?
Maar we gaan vooral vooruitkijken naar de komende jaren. Aan de hand van deze
onderwerpen vormen we gespreksgroepjes en overleggen we samen hoe we
hiermee in de komende jaren verder gaan, èn welke nieuwe onderwerpen we
willen oppakken. Wat wil je als Stadsdorper nu, en hoe zou bijvoorbeeld jouw idee
vorm kunnen krijgen? Alle inbreng, alle ideeën en alle inspiratie is welkom! Laat
vooral weten hoe jij tegen de ontwikkeling van het Stadsdorp aankijkt. Want het
Stadsdorp is van en voor ons allemaal!
Onder een afsluitend drankje is er tot slot nog alle gelegenheid om samen na te
praten en wie weet, concrete plannen te smeden!
Bereikbaarheid, toegankelijkheid en parkeren
De RAI is per openbaar vervoer bereikbaarheid met bus 65, halte Scheldeplein.
Parkeren kan op het Europaplein tegenover de ingang van de RAI langs de
ventweg, of op de Wielingenstraat.
De RAI is voor iedereen goed toegankelijk, en in de zaal is geluidsversterking.

Verhalen bij de Dorpspomp

Dit keer een bijdrage van Andrea Balk.
Er ligt een slagschaduw over de Rivierenbuurt
Op een zonnige en koude zondagmiddag liep ik met mijn vrouw naar de
voormalige lagere school in de Jekerstraat. Daar was een bijeenkomst
georganiseerd ter nagedachtenis aan de Joodse kinderen en leerkrachten die in de
oorlog waren ‘verdwenen’. Na afloop zou een gedenkplaat aan de gevel worden
onthuld.
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In de derde week van augustus 1941 kregen alle
hoofden van lagere scholen in Amsterdam een brief
van de burgemeester waarin stond dat er geen Joodse
leerlingen meer mochten worden toegelaten, met
ingang van schooljaar ‘41/’42. Het dubbele
schoolgebouw aan de Jekerstraat, de Vondelschool,
werd ontruimd en toen in september de deuren
werden geopend heette de school ‘Joodsche Scholen 10 en 11’; het werd niet
nodig geacht deze een naam te geven. Alle lagere scholen in Amsterdam waren
‘Jodenvrij’ en 15 scholen waren ingericht voor Joodse scholieren.
Na de verplichte Jodenster begonnen de razzia’s: straat na straat, huis na huis,
met lijsten in de hand. En de deportaties. Met ingang van schooljaar ‘43/’44
waren de Joodse scholen leeg.
Tijdens de bijeenkomst emotioneerden mij de sprekers. Er was zelfs een oudleerling gekomen met zijn herinneringen. We kennen de geschiedenis, hebben de
beelden gezien, de verhalen gehoord. Wat overblijft is steeds weer de ontzetting
en het onvermogen tot begrijpen. Loop eens langs de voormalige school in de
Jekerstraat en bekijk de gedenkplaat op nummer 84.

Nieuws uit de Werkgroep Binnenbuurt
Start Binnenbuurt Schelde Oost
Op 15 februari jl. was de eerste bijeenkomst van Binnenbuurt Schelde Oost
georganiseerd door Andrea Balk en Joke Schouwenaar. Schelde Oost is het gebied
tussen de Churchilllaan, de Rijnstraat, de Uiterwaardenstraat en de Maasstraat. Er
waren twaalf Binnenbuurters aanwezig, een goede opkomst voor een eerste
bijeenkomst. De sfeer was meteen ontspannen en gezellig. Iedereen heeft zich
kort voorgesteld. Daarna is geïnventariseerd wat de wensen en ideeën zijn over de
Binnenbuurt. Die varieerden van museum- en concertbezoek, samen naar de film,
etentjes, bridgen en schaken (leren). Patty Italiaander en Alice Schippers hebben
zich aangemeld als coördinatoren van de Binnenbuurt Schelde Oost. Er is een
WhatsApp groep aangemaakt om elkaar snel te kunnen bereiken.
Op 11 maart zijn drie Binnenbuurters samen naar de Hermitage geweest om de
tentoonstelling Hollandse Meesters te bekijken. Op 22 maart hebben we met elf
mensen bij Krua Buppha gegeten, een lekker Thais restaurant in de Van
Woustraat. Ook deze bijeenkomst was weer heel levendig en gezellig.

Binnenbuurt Rijn Oost
Op 31 maart, tijdens de derde bijeenkomst van Binnenbuurt Rijn Oost, heeft een
nieuwe coördinator zich gemeld om naast Gepke deze verantwoordelijkheid op
zich te nemen: Annemiek de Witte. Welkom! Tevens heeft Jacqueline Koole
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aangegeven als achterwacht te willen fungeren. En ook deze groep heeft meteen
een uitje afgesproken.

Nieuws uit de Werkgroep Inloop
Geslaagde aftrap Inloop in De Berlage
Op 10 maart kwamen we voor het eerst bijeen in De Berlage, ons tijdelijke
onderkomen voor de maandelijkse inloop. De twee foto’s hieronder geven een
impressie van de aftrap. Iedereen zit nog aan de thee.
De eerste foto toont een
aandachtig gehoor voor de
onvermijdelijke huishoudelijke
mededelingen. Een ervan is dat
we voortaan zelf het beheer
moeten bekostigen. Die
kostenpost is verdisconteerd in
de prijslijst voor de
consumpties. Zo hebben de
mensen houvast als de bekende paarse doos langskomt voor de “vrijwillige”
financiële bijdrage. Deze aanpak lijkt goed te werken: als de opbrengst steeds zo
positief is als deze eerste keer, blijven we gespaard van geldzorgen.
De tweede foto, met uitzicht op de Vechtstraat, laat eigenlijk niet veel anders zien
dan we gewend waren op de vorige locatie: er heerste een gezellig geroezemoes.
Met maar liefst 30 aanwezigen leek de enorme zaal nog aardig gevuld.

Het is menigeen wellicht niet ontgaan dat het voor de gastheer en gastvrouw
organisatorisch een hele klus was. Vooral door de flinke afstanden die ze moesten
afleggen, zowel achter de bar (niet zichtbaar op de foto) als naar de bezoekers in
de zaal. Samen met de facilitair manager van De Berlage en het inloopteam zal
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gezocht worden naar logistieke en andere verbeteringen. Die zullen hopelijk al bij
de tweede inloop merkbaar zijn.

Noteer alvast in je agenda!
De volgende inloopbijeenkomsten in De Berlage zijn op de volgende data, telkens
van 16.00-18.00 uur: 14 april – 12 mei – 9 juni – 14 juli – 11 aug. – 8 sept. – 13
okt. en 10 nov. Let op: de laatste keer in 2018, op 8 december, is er géén
reguliere inloop. In plaats daarvan organiseren we voor de tweede keer een
concert in de Gabrielkerk op de Deurloostraat: een ensemble van een van onze
Stadsdorpers brengt oude muziek ten gehore.
En verder: op de Inloop van 14 april zal onze trouwe inloopbezoeker Dick de Jong
een praatje houden over het gedeelde erfgoed van Nederland en India. Titel: Ja, de
VOC zat ook in India!

Nieuws uit de werkgroep Zorg en Wonen
Oproep: Wie wil meedenken over de openbare ruimte in de Rivierenbuurt?
Misschien weet je het nog?
Op 29 april 2017 zijn op een themabijeenkomst van ons Stadsdorp diverse
thema’s van de Ouderen Vriendelijke Stad in het Plan Berlage (Rivierenbuurt)
bekeken o.l.v. bouwkundige en onderzoeker Bert van der Wiel. Aan het gesprek
namen ruim 40 Stadsdorpers deel.

Nu, een jaar later is er weer een uitgebreid gesprek door de werkgroep Zorg &
Wonen gevoerd over alle pijnpunten die naar voren kwamen in april 2017. Een
gesprek met Marijn van Ballegooijen (afrondend Stadsdeelbestuurder), de
regisseur Zorg en Welzijn Sjouke van het Veer en gebiedsmakelaar Esther
Blommestijn.
Een aantal zaken worden direct opgepakt met de nu beschikbare middelen. Met
name zaken in de openbare ruimte. Daarvoor hebben wij Stadsdorpers nodig om
mee te kijken in de wijk en mee te denken over oplossingen.
Wat kwam naar voren over de openbare ruimte in de themabijeenkomst 2017?

Verbeter onderhoud van trottoirs (verzakkingen), van straatverlichting (veiligheid),
houd straten schoon. Zorg voor banken op goede hoogte, maak buurtbankjes hier
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en daar in groepjes, van prettig materiaal om op te zitten. Betrek ouderen bij
inrichting van de ruimte buiten. Handhaving van verkeersregels: niet fietsen op de
stoep, houd terrassen aan de vastgestelde maat, handhaaf regels over
reclameborden op de stoep, en doe iets aan al die fietsen die overal staan.
Wat is het plan?
Er zullen schouwen worden georganiseerd in delen van de wijk met
verantwoordelijken van het Stadsdeel. Daarvoor zijn Stadsdorpers nodig die weten
wat in hun buurt speelt ten aanzien van de hierboven genoemde punten.
Wie wil daaraan meewerken? Geef je dan nu op via info@stadsdroprivierenbuurt.nl
en vermeld bij het onderwerp: ‘Ik wil meedenken over openbare ruimte’. Heb je
geen email en wil je wel meedenken bel dan naar het Stadsdorp telefoonnummer:
06-57635613 en spreek een bericht in.

Divers nieuws
Theeproeverij
De 1e theeproeverij werd gehouden op 22 februari 2018 door
vier personen. Ieder had losse thee meegebracht en er werd
thee gezet van gekookt water afgekoeld tot 80°C en ook nog
geduldig gewacht zodat de thee in vier minuten was getrokken.
Er waren zes soorten thee in theepotten en op twee rechauds
warm gehouden tijdens het drinken uit kleine glaasjes.
De thee soorten waren: Darjeeling (biologische gewone ochtend
thee), Lady Earl Grey (met iets van Citrus blaadjes), RooibosKokos-Cacao thee (deze smaken proefde je allemaal), de Franse gemengde thee
Kusmi Tea en de Chinese Jasmin Perl Tea (een hele zachte thee waarvan de parelbolletjes lange theebladeren worden bij het zetten).
Een thee was een heel bijzondere en in een waterkan gezet om
goed te kunnen zien dat de theeblaadjes als een bloem in de
knop bij elkaar waren gebonden en door het hete water
groeiden zij werkelijk tot een bloem uit. De naam klopt wel:
Blooming tea. Zie foto. De smaak had iets weg van Lapsang
Souchong.
Dat is het leuke als je allemaal je lekkerste losse thee meeneemt, wij hadden deze
theeën nog niet eerder bij elkaar gezien en geproefd.
Al snel kwamen de verhalen los over eten en drinken en de adressen waar je dat
kan kopen, over boeken en belevenissen van lang geleden tot heden. Je leert
elkaar beter kennen tijdens het theedrinken. Het was een hele geslaagde middag.
Proefondervindelijk vastgesteld.
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Groen- en activiteitenmarkt
Zondag 22 april 2018 is er voor de 25ste keer de jaarlijkse groen- en
activiteitenmarkt in het Sarphatipark. Wat is er zoal te zien, te doen en te koop?
Biologische kwekers, streekproducten, rondleidingen van IVN Amsterdam, allerlei
buurtinitiatieven, informatiekramen, kinderactiviteiten en muziek.

Activiteiten
Naar Texel met de Groengrijs bus
Samen een dagje naar Texel? Initiatiefnemer en coördinator Hiltje Berkenbosch: ‘Er
wordt voor donderdag 21 juni een bus gereserveerd naar Texel. Speciaal voor
Stadsdorpers. Bij voldoende deelname (40 personen) komt de prijs op 20 euro per
persoon. We gaan alleen het oude Texel bezoeken, dat minder bekend is bij de
vele vakantiegangers. We komen wel in Den Hoorn en eindigen in Oudeschild.
Denk wel aan verrekijker en museumjaarkaart! We vertrekken om negen uur en
zijn om half zeven weer in de Rijnstraat.’
Opgeven kan via info@stadsdorprivierenbuurt.nl met als onderwerp: ‘Texel’.

Korte wandelingen
Erik Mansson, initiatiefnemer van de vierde (!) wandelclub van het Stadsdorp,
vertelt over de eerste ervaringen: ‘Op 29 maart is de vierde wandelgroep ‘Kort
wandelen’ van start gegaan met de eerste wandeling. De keuze van de datum
bleek een goede: een warme zonnige dag, de beste van de week! De wandelgroep
loopt in een rustig tempo maximaal 1 uur, ergens in de buurt. We hebben deze
eerste wandeling in het Amstelpark gemaakt. Iedereen is daar op eigen
gelegenheid naartoe gefietst. Het spaart het lopen naar het park, liever wat langer
lopen in het park, was de gedachte. We hebben het monument ‘Lege Stoelen’
bezocht, ter nagedachtenis aan de gefusilleerde verzetshelden. Dat blijft
indrukwekkend. Verder wandelend bekeken we de prille tekenen van het
beginnend voorjaar. Het is een prachtig park. Ik denk dat we net iets meer dan 3 à
4 km liepen. Het is een leuke groep, iedereen vond de wandeling een succes. Dus
nu straks een nieuwe datum en route bedenken...
Heb je zin om aan te sluiten? Meld je bij mij aan via maanz1002@gmail.com.’

Bridge
Heb je interesse in bridgen? Dan kan je je aansluiten bij de Stadsdorp bridgeclub
in oprichting. Laat het weten via info@stadsdorprivierenbuurt.nl en vermeld als
onderwerp: ‘Stadsdorp bridgeclub’. Dan zorgen we dat je in contact kunt komen
met de andere bridge liefhebbers.

Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam Nieuwsbrief 2, april 2018, 6e jaargang

7

Oproep
Zijn er Stadsdorpers die willen helpen met
ritjes boeken voor de HeenenWeer?
De HeenenWeer dienst die mensen mobiel
maakt in De Pijp en Rivierenbuurt krijgt
steeds meer vragen voor ritjes: 80 tot 90 per
week, waarvan veel in de Rivierenbuurt. Er is
behoefte aan mensen die de ritjes willen
boeken. Je krijgt een laptop en telefoon en
kan vanuit huis boeken. Lijkt je het wat? Meld je dan aan door te mailen naar
heenenweer.secretariaat@gmail.com of bel Mia Bouwhuis 06-83 92 22 17 of Titia
van Grol 06-83 51 47 08.

Wetenswaardigheden
TIPS
… uit woononderzoek van de

Hét grote voordeel van het wonen in

ANBO in 2015 blijkt dat bijna

een huis met hindernissen is dat je

iedereen van rond de 80 jaar van

elke dag gedwongen wordt de

alles nog goed kan, zoals zich

nodige lichamelijke oefeningen te

wassen, aankleden,

doen. Uit steeds meer onderzoek

boodschappen doen? En dat 70%

blijkt dat blijven bewegen ons goed

nog zonder moeite trappen loopt?

doet. Doen dus!

Mooi toch! Zie:

Als apparaten niet te repareren zijn,

https://www.alleszelf.nl/informati

zelfs niet met hulp van het Repair

e-advies/verhuizen-op-leeftijd

Café, kun je bij veel winkels in de

… ook jouw bijdrage voor de

buurt je kapotte apparaten inleveren

nieuwsbrief zeer welkom is? Heb

om te laten recyclen. Zie

je nieuws, een oproep of leuke

https://www.wecycle.nl/inleverpunt

kopij voor de rubriek

-zoeken#map.

wetenswaardigheden? Laat het

Als je je huis levensloopbestendig

weten via

wilt maken kan je veel inspiratie

info@stadsdorprivierenbuurt.nl en

halen in Alkmaar in het slimste huis:

vermeld als onderwerp: ‘Voor de

http://www.slimstehuisalkmaar.nl/p

nieuwsbrief’.

ages/snel-uw-huis-verbeteren.php.
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Jaarlijkse bijdrage
Je kunt je jaarlijkse bijdrage aan Stadsdorp Rivierenbuurt - minimaal € 10 overmaken op de rekening van het Stadsdorp: NL16 TRIO 0338506276 t.n.v.
Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam.

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 info@stadsdorprivierenbuurt.nl en zet erbij: ‘Voor het Prikbord’.
➢ 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 Wist je dat’.
➢ Heb je een vraag aan anderen om samen wat te doen, iets te ondernemen,
ergens heen te gaan, wil je ergens hulp bij of wil je iets aanbieden? Meld het
via info@stadsdorprivierenbuurt.nl en zet erbij: ‘Voor Vraag en Aanbod’.
➢ Heb je informatieve vragen over thema’s, bijeenkomsten, activiteiten, etc. van
het Stadsdorp? Meld het via info@stadsdorprivierenbuurt.nl.
➢ Heb je geen computer en wil je wel meer over activiteiten weten of iets melden,
bel dan het Stadsdorp telefoonnummer: 06-57635613.

Aan- en afmelden
Meedoen? Vul het aanmeldformulier in op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder
‘Contact…Interesse…Meedoen/Interesse?’
Afmelden? Vul het afmeldformulier in op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder
‘Contact…Interesse…Meedoen/Afmelden?’
Heb je geen e-mail, bel dan het Stadsdorp telefoonnummer 06-57635613.

Redactie en bijdragen
Kerngroep: Carolien van den Handel, Marjan Stomph, Andrea Balk, Guuske Kotte, Joke
Schouwenaar.
Met bijdragen van: Carin Giesen, Alice Schippers, Marianne Osnabrug, Hiltje Berkenbosch,
Erik Mansson.

➢ Heb je iets voor de volgende Nieuwsbrief? Laat het weten vóór 5 juni 2018 via
info@stadsdorprivierenbuurt.nl.
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Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst ‘Dynamiek in Stadsdorp
Rivierenbuurt’ 21 april 2018
Hoe laat en waar: 13.00 uur – 17.00 uur in het Personeelsrestaurant van de RAI

Ingang
Personeelsrestaurant

Programma
13.00 uur

Inloop met koffie en thee

13.10 uur

Agenda Algemene Ledenvergadering
1. Mededelingen, ingekomen stukken, vaststellen agenda
2. Verslag ALV 2 december 2017
3. Jaarverslag 2017, financieel verslag 2017 en begroting 2018
4. Kascommissie 2018
▪ stemmen over voordracht van Marianne Osnabrug en Marijn ten Holt
5. Veranderingen in de Kerngroep
▪ Marjan Stomph verlaat de Kerngroep
▪ stemmen over overdracht voorzitterschap Kerngroep van Marjan
Stomph aan Carolien van den Handel
6. Veranderingen in activiteiten- en werkgroepen
7. Vervolg op vragen ALV 2 december
▪ ANBI status
▪ stemmen over verhogen financiële bijdrage naar € 15,- per jaar
8. Jaarplan 2018
9. Rondvraag
10. Sluiting

14.30 uur

Officieel afscheid van de Kerngroep van Marjan Stomph en Hanneke van Sijl initiatiefnemers van Stadsdorp Rivierenbuurt en trekkers van het eerste uur

14.50 uur

Pauze met verrassing

15.10 uur

Dynamiek in Stadsdorp Rivierenbuurt
Rondetafelgesprekken: een terugblik en vooruitkijken na 5 jaar Stadsdorp
Rivierenbuurt

15.50 uur

Samenvatting door gespreksleiders

tot 17.00 uur Afsluiting en napraten bij de borrel
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