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“ ...Vroeger had je als buren contact nu niet meer. 

De laatste tien jaar worden woningen om ons heen verkocht. 

Maar gelukkig heb ik door het Stadsdorp wel weer nieuwe mensen vlakbij leren kennen.” ** 

 

 

 

“Komend uit een andere buurt van de stad heb ik hier in één klap weer nieuwe mensen leren kennen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Citaten gebaseerd op gesprekken in de loop der jaren 
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  Van een draadje tot een weefsel 

 

Gezeten op de vijverrand in de Artsenijhof van het Beatrixpark spraken wij, Marjan en 

Hanneke, met Marian Klauwers over het plan om in navolging van Stadsdorp Zuid  

Stadsdorp Rivierenbuurt op te richten. Wij dachten aan al die dingen die mensen samen 

zouden kunnen doen. En veel zagen wij voor ons.  

Nu weten wij dat veel van wat wij voor 

ons zagen werkelijkheid is geworden. 

Mensen in het Stadsdorp zijn van alles 

gaan doen met elkaar. Er zijn vriend-

schappen ontstaan. Er wordt plezier 

gemaakt. Er worden ernstige gesprek-

ken gevoerd, verdriet gedeeld, soms 

iets uitgevochten, alles wat mensen 

samen doen.  

En wanneer mensen zeggen dat zij het 

leuk vinden zoveel nieuwe mensen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

dicht in de buurt te hebben leren kennen...,dan 

geldt dat ook voor ons.   

Nu wij afscheid nemen van de kerngroep hebben 

wij een boekje gemaakt, waarin het weefsel dat 

in het Stadsdorp is ontstaan is weergegeven. 

  

                 Marjan Stomph en Hanneke van Sijl                                                        
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Het warme hart van het Stadsdorp 
 

Sinds september 2014 is de Inloop het hart van het Stadsdorp geworden. 

Eerst in de Geulstraat, daarna in het Huis van de Wijk en nu voorlopig in de Berlage in de Lekstraat. 

Steeds te gast, want het Stadsdorp heeft geen eigen gebouw.  

Carin Giesen oprichtster en organisator van de Inloop: “Belangstelling voor de maandelijkse Inloop blijft groeien!”.   

“Doel van de Inloop is ontmoeting. Elkaar als buurtbewoners leren kennen, ervaringen en ideeën uitwisselen, plezier hebben met 

elkaar. Het resultaat is dat er meer en meer dwarsverbanden ontstaan, dat het steeds gezelliger wordt. En dat ook nieuwe mensen 

zich op hun gemak gaan voelen. Het is net een verjaardagsfeestje, zei iemand een keer. In zo’n ontspannen sfeer is er ook minder 

schroom om plenair het woord te nemen voor het melden van een nieuwe activiteit, het geven van tips, het attenderen op 

meegebrachte boeken. Met het houden van korte praatjes over werk of hobby is in 2016 begonnen.”  

 

 

“Op elke Inloop zijn leden van het inloopteam als gastvrouw/gastheer druk in de weer om de 

bijeenkomst in goede banen te leiden. Op een ‘gewone’ Inloop is hiervoor steeds een 

wisselend koppel verantwoordelijk; op een nieuwjaarsborrel het voltallige team. Het team is 

steeds beter op elkaar ingespeeld. De samenwerking verloopt soepel en plezierig. De foto 

toont de hele ploeg bij de start van 2018: Carin, Annemiek, Joke, Erik en Herman.”  
 

Nieuwsbrief 1, februari 2018, 6e jaargang, blz. 6-8. 
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Spelen, lezen (van Haruki Murakami ‘Norwegian wood’, tot Jesus Carrasco ‘De vlucht’), poëzie lezen, wandelen ver, minder ver of 

dichtbij, zingen, lachen, samen een kopje koffie drinken, of zomaar een plannetje uitvoeren.       
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Activiteiten 
 

Met enthousiasme vertellen mensen over wat zij samen doen, de contacten en vriendschappen die daardoor ontstaan 

zijn en vooral het plezier. 

Sommige groepen zijn al tijden actief: de leesclub, de poëzie-leesclub, de wandelclubs, het koor, de jeu de boules 

groep met nazit in Café Blek, de koffieochtend in ‘IJsland’.  

De vertelkring heeft met elkaar verhalen uitgewisseld.  

Er waren bezoeken aan de liberaal Joodse gemeente en een concert in de Gabrielkerk. 

En niet te vergeten het midzomer-treffen in het Martin Luther King park, een paasbrunch, wandelingen in de buurt met 

toelichting op de beelden in de Amsterdamse school. 

Nog jong: de spelletjesavond, een theeproeverij.  

Net nieuw: autobiografisch schrijven (genoemd schatgraven) en een werkgroep die lezingen en concerten organiseert.  

In wording: de tuin-balkonkring en een langzaam groeiend Stadsdorp recepten groeiboek, een wandelclub die kleine 

afstanden loopt en een bridgeclub. 
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“...Als ik op straat 

loop kom in net als 

vroeger bekenden 

tegen, dat geeft mij 

een gevoel van thuis 

in de buurt...” ** 

 

“....Heerlijke stoel van 

iemand mogen 

uitproberen. En deze 

werd ook nog thuis- 

gebracht...” 

 

 

 

“Rustig met vakantie, 

iemand uit het 

Stadsdorp zorgt voor 

de post.” 

 “...Toen ik griep had 

werden mijn 

boodschappen 

gedaan.” 

 

“Zo leuk even iemand 

uit de buurt bellen als 

je even tijd hebt 

ergens een 

wandelingetje te 

maken of naar de film 

te gaan.” 

 “Wat leuk en 

onverwacht, iemand 

die ook meedeed aan 

de atelierroute weer 

teruggevonden!” 

 “...Samen met iemand 

iets doen dat je niet 

alleen durft, weer de 

tram nemen.” 

 

 

 

 
**Citaten gebaseerd op 

gesprekken in de loop  

der jaren 

 

 

“...Na een moeilijke 

periode trof ik echt 

een geweldige 

vriendin die ongeveer 

hetzelfde 

meemaakte.” 

 

“Regelmatig krijg ik 

uit mijn Binnenbuurt 

van iemand een 

kaartje voor een 

concert als zij niet 

kan, leuk!” 
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Het onzichtbare Stadsdorp 
 

Het fijnmazige weefsel in de buurt.   

Bij allerlei activiteiten, op themabijeenkomsten, de Inloop, in de Binnenbuurt leren mensen nieuwe mensen 

kennen of komen oude bekenden tegen. 

Er ontstaan vriendschappen en plannen. Mensen eten met elkaar, hebben gesprekken of gaan naar de film. 

Op straat komen mensen weer iemand tegen die zij kennen van het Stadsdorp. 

Het zegt iets over je thuis voelen in de buurt.  
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Wat doen Stadsdorpers in de Binnenbuurten?  
 

Allereerst: elkaar leren kennen.  

Binnenbuurten organiseren uitjes, etentjes, mensen gaan met elkaar naar de film en nog meer..... 

De een helpt de ander eens met een advies over een klusje in huis, planten verzorgen, een computerprobleem 

oplossen, medicijnen halen bij de apotheek of een boek terugbrengen bij de bibliotheek. 

 

 

 

 

 

                                    
 

Foto’s uit de eerste Binnenbuurt de Binnenbuurt Veluwebuurt. 
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Binnenbuurten 
 

Binnenbuurten  worden opgericht zodat de leden die dichtbij 

elkaar wonen elkaar leren kennen. De kern van modern 

nabuurschap is dat mensen elkaar kennen. Er zijn al meerdere 

Binnenbuurten gestart. In 2016 de Binnenbuurten Veluwe en 

Wielingen. Inmiddels hebben de Binnenbuurters al tal van 

bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. In 2017 zijn de 

Binnenbuurten Rijn Oost en IJsel opgericht. In aanvang 

bestonden ze nog uit een klein groepje Stadsdorpers; 

inmiddels groeien de buurten gestaag. 

In 2018 is volgens plan de Binnenbuurt Schelde Oost energiek 

gestart. Schelde West en tot slot Rijn Oost worden uitgenodigd 

voor een eerste bijeenkomst. 

Per Binnenbuurt worden twee coördinatoren gekozen die een 

brug vormen tussen de deelnemers en de werkgroep 

Binnenbuurt. Een draaiboek Binnenbuurten is voor iedereen 

beschikbaar. In de Nieuwsbrief wordt regelmatig verslag 

gedaan over een Binnenbuurt en af en toe worden er foto’s 

geplaatst. 

Overzicht Binnenbuurten: 1 Wielingen; 2 Schelde Oost; 3 IJsel; 4  
Schelde West; 5 Rijn Oost; 6 Rijn west; 7 Veluwe.  

 
 
De grenzen zijn niet dwingend: als je liever in een andere buurt 
deelneemt vanwege (oude) buren of vriendschappen, dan kan dat. 
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‘Levenskunst & Inspiratie’  en  Liever een goede buur...  de kunst van het verbinden...       Binnenbuurten 

Woon-     en  Zorgbijeenkomsten 

Informatie ophalen, delen met bestuurders en verantwoordelijken voor zorg en wonen 

 
                       

Kunst en cultuur     Plan Berlage Rivierenbuurt       Duurzaamheid                         
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Themabijeenkomsten 
 

Van april 2013 tot en met april 2018 zijn er veel themabijeenkomsten georganiseerd, steeds weer op een andere 

locatie. In de Maarten Luther kerk, de Old School, Torendael, het Huis van de Wijk en sinds november 2016 in het 

personeelsrestaurant van de Rai.  

En wat een veelheid onderwerpen! En aantal keer de toekomst van het Stadsdorp –waar willen Stadsdorpers met 

elkaar bereiken?- over Binnenbuurten, een goede buur, de kunst van het verbinden, over kunst en cultuur, 

levenskunst en levenstestament, duurzaamheid en een aantal bijeenkomsten over zorg en wonen. 

 

 

 

 

Stadsdorpers buigen zich samen over de toekomst van het Stadsdorp 
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Achter de schermen 
Daar worden voorwaarden voor het Stadsdorp geschapen door de kerngroep en werkgroepen.  

 

De kerngroep 

Aan de continuïteit van het Stadsdorp werkt de kerngroep. Dat is zorg voor positieve verbondenheid in het Stadsdorp en vanuit 

het Stadsdorp. Dat betekent zorg voor contacten in en vanuit het Stadsdorp met partijen daarbuiten, in de wijk en met andere 

Stadsdorpen. En de kerngroep houdt zich bezig met praktische zaken: mailverkeer via info@stadsdorprivierenbuurt.nl, het 

deelnemersbestand, ontvangst van nieuwe deelnemers, samenstellen en verzorgen van nieuwsbrieven, financiën, organiseren van 

themabijeenkomsten, werkgroep vraag en aanbod via de Bruggetjes. Leden van de kerngroep zijn trekker van enkele werkgroepen 

zoals de werkgroep Binnenbuurten. Met andere werkgroepen is regelmatig contact. De kerngroep heeft het laatste jaar de 

overgang naar de informele vereniging voorbereid en de eerste twee Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd.  

 

Klankbordgroep  

Ondersteuning krijgt de kerngroep van de klankbordgroep die gevraagd en ongevraagd adviseert.  

 

Web beheer 

De werkgroep hernieuwde al in 2015 de in 2014 opgezette website www.stadsdorprivierenbuurt.nl en beheert deze, zorgt voor 

een actuele berichtenladder en agenda. Elke dag worden nieuwe berichten van leden op het ‘prikbord’ geplaatst. 

 

Zoektocht naar ruimtes 

Van 2013 af is er gezocht naar ruimtes voor het Stadsdorp door een werkgroep. Ruimtes voor ontmoeten verspreid over de buurt,  

voor de Inloop, themabijeenkomsten en andere activiteiten. Zoals de ontmoetingsplek ‘Blek’ voor de jeu de boulers en voor de 

koffieochtend in ‘IJsland’.   

 

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
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Werkgroep Binnenbuurten 

In 2014 is een poging gedaan door een tijdelijke werkgroep om Binnenbuurten te starten. Stadsdorpers bleken dat veel te vroeg te 

vinden. Men vond juist alle verbindingen in de hele wijk interessant.  

In 2016 leek de tijd rijp. Het starten is dan ook voortvarend ter hand genomen door een nieuwe coördinator. 

Het resultaat is ernaar. Een taak van de werkgroep is ondersteunen van coördinatoren en hen met elkaar in contact brengen. Bij 

vragen rond zorg en/of wonen is er zo nodig contact met de werkgroep zorg en wonen. 

 

Zorg en wonen 

Informatievoorziening aan Stadsdorpers is de focus van deze werkgroep. Op de hoogte blijven en leden op de hoogte houden van 

wijkzorg en hulp bij vraagstukken rond langer zelfstandig thuis wonen. Er zijn verschillende themabijeenkomsten rond het 

onderwerp verzorgd. De werkgroep is actief lid van de Kenniskring Zorg en Wonen van de gezamenlijke Amsterdamse 

Stadsdorpen.  

In verschillende projecten is gezocht naar oplossingen voor woonproblemen en vraagstukken rond zorg. De proef met de 

tussentrede op de trap is hier een voorbeeld van. Er zijn onderhandelingen over de nieuwe woningen in de Kop Zuidas gevoerd. In 

een aantal gevallen wordt samen gewerkt met omliggende Stadsdorpen: De Pijp en Zuid. Samen met Prezens/Actenz en de OBA 

Buitenveldert zijn gespreksgroepen georganiseerd rond het thema ‘oud worden op een gezonde manier’.  

Constructief is de samenwerking met het team Wijkzorg, met de verantwoordelijke bestuurders, evenals met gebiedsmakelaars, 

ambtenaren in het Stadsdeel, bij gemeentelijke diensten en het wijksteunpunt wonen !WOON. 

 

Generaties 

Deze werkgroep wil van het begin af graag contact tussen generaties bevorderen. 

Er is een begin gemaakt door in 2017 met het jongerencentrum in de Vechtstraat drie ontmoetingen te organiseren. Dat 

resulteerde in een aantal generatiemaaltijden. Daar komt in 2018 een vervolg op.  
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Tot slot 

 

Het begon met een idee in de zomer van 2012 en werd vanaf april 2013 ontwikkeld als beweging. Het Stadsdorp is nu, na vijf jaar, 

in een nieuwe fase. Geen beweging maar een informele vereniging met een Algemene Ledenvergadering. 

De uitgangspunten van de eerste jaren: van onderaf opbouwen, groeien via warme groei en mond tot mond reclame, iedereen 

mag erbij, vooral zaken simpel houden en dus geen rechtsvorm maar een beweging blijven.  

Een beweging waarin Stadsdorpers dingen doen met elkaar en voor elkaar.  

Toen wij begonnen in april 2013 waren er ruim 25 geinteresseerden nu staan er ruim 220 Stadsdorpers op onze deelnemerslijst. 

Dat vergt een andere structuur dan een beweging. 

Voor ieder is het beeld van het Stadsdorp anders. Wij spreken mensen voor wie het Stadsdorp de wandelclub is, of de jeu de 

boulesclub, of het koor. Voor trouwe inloopbezoekers is het de Inloop, weer anderen zijn blij met de themabijeenkomsten.  

Ieder heeft een eigen beeld van de Stadsdorp-werkelijkheid. 

Het beeld van Stadsdorp Rivierenbuurt in dit boekje is het onze. Wij ronden hiermee ons werk in de kerngroep af en blijven 

Stadsdorpers. 

 

Marjan Stomph en Hanneke van Sijl  

 

 

 
 
 

  



 

                                                                    19 

Wevers aan Stadsdorp Rivierenbuurt*  

 

Nelly Anne Allegro, 1e werkgroep Binnenbuurt; Gepke Andringa, klankbordgroep; lid inloopteam tot 2017, Binnenbuurt 

coördinator; werkgroep web beheer; Miriam van Aller, adviezen over wonen en huurders; Andrea Balk, kerngroep sinds 2016, 

coördinator 2e werkgroep Binnenbuurt; Joke Boegheim, lid werkgroep Zorg & Wonen;  gastvrije Stadsdorpers die hun huis open 

stellen voor activiteiten en werkgroepen; José Deckers, Binnenbuurt coördinator; deelnemers generatiemaaltijd; Willem Deken, 

kerngroep tot 2016, website-ontwikkeling en werkgroep web beheer; coördineert leesgroep; Joan  van Esveld, lid 1e werkgroep 

Binnenbuurt 2014; lid klankbordgroep 2013- 2016; organisator vertelkring 2015; eindredactie nieuwsbrief tot 2017; Mia Fiedeldij 

Dop, lid 1e werkgroep Binnenbuurt 2014; lid klankbordgroep 2013 tot zomer 2017; fotografen; Niki Fröhling ontwerper 

Stadsdorp-logo, lezing over kunst- project mens erger je niet;  Matty Gelens, coördineert jeu de boules en Blek; Carin Giesen, lid 

klankbordgroep 2013 tot 2016; coördineert inloopteam, werkgroep ontmoetingsruimten, initiatiefnemer en organisator 

vertelkring 2015, werkgroep generaties, coördineert poëzieleesgroep, werkgroep concert en lezingen; Carla de Graaff, 

Binnenbuurt coördinator;  Jan Groen, lid werkgroep Zorg & Wonen;  Olga Grütters, initiatiefnemer spelletjesavond; Carolien van 

den Handel, kerngroep sinds 2015, van 2013-2015 lid klankbordgroep; werkgroep Bruggetjes (vraag en aanbod); pr., coördineert 

wandelclub 2e zondag van de maand; Brigitta Huigsloot, lid werkgroep generaties; Inloop bezoekers; Patty Italiaander, Binnenbuurt 

coördinator; Jeu de boules groep; helpende handen bij Inloop en themabijeenkomsten; Dick de Jong, Binnenbuurt coördinator; Ans 

Kalkman in 2017 lid werkgroep ontmoetingsruimten en werkgroep generaties; Deelnemers Leesgroep; Zangers in het Loreleikoor; 

Marian Klauwers, initiatiefnemer Stadsdorp, lid initiatiefgroep tot 2014, rondbrenger nieuwbrief tot 2017; Ida Kleiterp, lid 

initiatiefgroep 2013 tot voorjaar 2015, bedenker midzomertreffen, workshop collage levenskunst; Guuske Kotte, lid 

klankbordgroep herfst 2016-zomer 2017, lid kerngroep vanaf december 2017; Monique Lepine , coördinator jeu de boules,  Els 

Lock, initiatiefnemer poëzieleesgroep; Leontine Lucas , lid initiatiefgroep tot 2014, tot in 2015 pr.  Erik Mansson, lid inloopteam 

m.i.v. 2018; Herman Melkman, lid klankbordgroep vanaf 2013, lid inloopteam; lid werkgroep Zorg & Wonen; coördinator 

Binnenbuurt; alle onzichtbare Stadsdorpers; Marianne Osnabrug, lid klankbordgroep van 2013, oproeper tot midzomertreffen; 

initiatiefnemer theeproeverij; eetclub; Margôt Ottens, lid initiatiefgroep tot herfst 2014, Poëzie leesgroep; Trudie Pieters, lid 

initiatiefgroep tot herfst 2013; Erica Rietema, initiatiefnemer Loreleikoor; Maaike Rol, coördinator werkgroep Zorg en Wonen, lid 
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klankbordgroep van 2013; Binnenbuurters Rijn Oost buurt; Marian Samwel, Binnenbuurt coördinator; Maud Sauer gaf concert in 

2016; Binnenbuurters Schelde West; Alice Schippers coördineert de wandelclub op donderdag twee maal per maand, Binnenbuurt 

coördinator; Anneke Schmidt geeft adviezen op elk gebied aan kerngroep, inloop, werkgroep Zorg & Wonen; Marga Schollaardt, lid 

inloopteam in 2017; Joke Schouwenaar, lid kerngroep vanaf december 2017, Binnenbuurt coördinator van 2016-2018,  lid 

inloopteam; coördinator poëzieleesgroep 2016, Annette Schutte, lid werkgroep generaties met ingang van 2018; schrijvers in 

nieuwsbrief; Hanneke van Sijl, initiatiefnemer Stadsdorp, kerngroep van 2013- december 2017; Lida Sneeboer, organisator 

wandelingen naar het Light festival; Marjan Stomph, 1e initiatiefnemer Stadsdorp, voorzitter kerngroep van 2013- 22 april 2018, 

coördinator werkgroep Zorg & Wonen, 2e werkgroep Binnenbuurt van 2016-2018; pr., werkgroep concert en lezing; deelnemers 

themabijeenkomsten; Margriet Thomson, Binnenbuurt coördinator, lid werkgroep Zorg & Wonen; Loes Turk, wandelclub 4e zondag 

van de maand, contactpersoon Loreleikoor; vertelkring deelnemers; Binnenbuurters Veluwebuurt; Fenny Volmers, lid inloopteam 

maart 2016 tot januari 2017, Binnenbuurt coördinator;  wandelaars die samen lopen; Victor van Wees, lid klankbordgroep 2013, 

ontwerper en verzorger van de Stadsdorp-folders en visitekaartje; Binnenbuurters Wielingenbuurt; Annemiek de Witte, lid 

inloopteam; Albert van Woerden, lid klankbordgroep 2013; Binnenbuurters IJselbuurt. 

 

* In alfabetische volgorde.  

* De kleuren van wevers aan het Stadsdorp: activiteiten;  actieve deelnemers; werkers achter de schermen: kerngroep; 

klankbordgroep; werkgroepleden; Binnenbuurt coördinatoren. Sommige mensen zijn zo actief dat zij meerdere zaken doen. Bij 

hen is één kleur gekozen. 
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Verantwoording  
 

Alle gebruikte foto’s zijn overgenomen uit Nieuwsbrieven. 

 

De tekst is afgeleid van teksten in Nieuwsbrieven, van teksten op de site van Stadsdorp Rivierenbuurt 

www.stadsdorprivierenbuurt.nl en van het Draaiboek Binnenbuurten 2018. 

 

Afbeeldingen: op bladzijde 13 staan een collage van Monique Lepine, een tekening van Mia Fiedeldij Dop en op de kaft en 

bladzijde 15 staan bootjes  gemaakt door Marian Klauwers. Al deze afbeeldingen zijn eerder met toestemming van de 

makers opgenomen in Nieuwsbrieven. De foto op blz.14 van het plan Berlage uit 1915 van architect Hendrik Petrus Berlage komt 

van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Plan_Zuid 

 

Samenstelling: Marjan Stomph in overleg met Hanneke van Sijl. 

 

Tekstadvies: Joan van Esveld. 

Dank aan onze sponsoren die anoniem willen blijven. 

Druk: Grand Prix Copyrette, Amsterdam Zuid. 

 

 

Maart 2018. 

 
 

 

http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plan_Zuid
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Alle draadjes samen maken het Stadsdorp Rivierenbuurt weefsel 

 


