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De laatste nieuwsbrief van 2013 en een aankondiging van een eerste 

bijeenkomst in januari 2014. 

 

Noteer vast: zaterdag18 januari 13.00 – 16.00 uur in de Maarten Luther Kerk, 

Dintelstraat 134, bereikbaar met tram 4 en bus 65 (halte Dintelstraat). 

 

Vanaf april zijn wij in het openbaar aan het bouwen aan een stadsdorp Rivierenbuurt.  

Zichtbaar en onzichtbaar is het dorp tot leven aan het komen. Inmiddels zijn er bijna 

100 belangstellenden. 

Langzaam maar gestaag is zich een en ander aan het ontwikkelen. 

Na de bijeenkomst in oktober zijn er een heel aantal activiteiten door groepjes gestart. 

Bij deze nieuwsbrief is een overzicht van de activiteiten gevoegd, met een verzoek om 

de lijst aan te vullen en verbeteringen door te geven. 

 

De groep die probeert lokaliteiten voor bijeenkomsten te zoeken is hard bezig. 

Er is een begin: elke week ’s avonds van 7-8 uur is er de stamtafel in Café Blek (hoek 

Waalstraat / Jekerstraat ). Tot nu toe is het niet gelukt andere ruimten voor 

ontmoetingen te vinden. Het moeilijkst is betaalbare ruimten voor grotere groepen te 

vinden.  

Mochten er ideeën en / of  suggesties zijn laat het weten aan de groep via: Carin 

Giesen giesencwm@hetnet.nl 

Het is geweldig  dat wij voor onze bijeenkomst in januari nog eenmaal gastvrij zullen 

worden ontvangen in de Maarten Luther Kerk. 
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De initiatiefgroep is in gesprek met het stadsdeel over een waarderingssubsidie 

waardoor een website gemaakt zal kunnen worden. 

En er wordt een plan gemaakt voor de toekomst om aan alle belangstellenden voor te 

leggen op een volgende bijeenkomst. 

 

Gelukkig heeft een aantal mensen gereageerd om te ondersteunen bij administratieve 

werkzaamheden. Er is nu weer  hulp bij het bijhouden van de lijsten met 

belangstellenden, de verzendlijsten en het regelmatig beantwoorden van e-mail. 

 

18 januari willen wij graag een mooie start maken van het nieuwe jaar, met een 

bijeenkomst die meteen kennismaking kan zijn voor nieuwe belangstellenden, een 

netwerkmogelijkheid voor de groepjes en nieuwe groepjes, een mogelijkheid 

bruggetjes te slaan tussen vraag en aanbod van diensten. 

Wij sturen nog een uitnodiging met het definitieve programma. 

 

Tot slot: 

Er is dit jaar een begin gemaakt met het dorp. 

Het komend jaar zal het vast meer tot bloei komen.  

Vergeet niet de lijst met activiteitengroepen door te lezen en te reageren. 

 

 

En dan nog eens een oproep:  

Als initiatiefgroep zijn wij nu met vier personen.  Graag zouden wij een kring van 

mensen willen die mee willen denken over alle keuzen die er te maken zijn en die af en 

toe, eens in de paar maanden, bij elkaar willen komen en die af en toe een klus willen 

doen. 

Is er belangstelling bij iemand? Laat het ons weten! 

 

 

 

Namens de initiatiefgroep bestaande uit: 

Ida Kleiterp, Hanneke van Sijl 

 

Marjan Stomph en Willem Deken                                                    

december 2013 

 

 

 

Aan-/afmelden als belangstellende kan naar e-mail: stadsdorprivierenbuurt@gmail.com  
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OVERZICHT ACTIVITEITENGROEPEN STADSDORPRIVIERENBUURT   
                     
Op onze bijeenkomst in oktober zijn een aantal activiteiten genoemd die buurtgenoten 
binnen StadsdorpRivierenbuurt willen organiseren.  
 
Onderstaand is een voorlopige versie van een lijst opgenomen. Hij is nog niet 
compleet, voor sommige activiteiten ontbreekt de contactpersoon, en misschien zijn er 
nog voorstellen tot wijziging.  
Geef aanvullingen / correcties door aan: stadsdorprivierenbuurt@gmail.com. Wij passen 
de lijst dan aan en zenden de definitieve versie rond.  
 
De rol van contactpersoon wordt natuurlijk door de groep zelf bepaald.  
Twee functies zijn als minimum wel handig: 

- per email (of telefoon) bevestigen of eventueel wijzigen van afspraken en  
- aanspreekpunt zijn voor mensen die interesse hebben in de activiteit.  
 

Aan belangstellenden de vraag: 
- zelf contact op te nemen met de contactpersoon. 

 
Wat doen wij? 

- De lijst met activiteiten bijhouden en regelmatig verspreiden. 
- En als mensen zich toch melden, via ons e-mailadres, hen doorsturen naar de 

contactpersoon.  
 

De activiteitengroepen, voor zover nu bekend, zijn: 
 
- Borrels organiseren in de huiskamer (roulerend) 
> contactpersoon? 
 
- Bridge 
> contactpersoon: Trudie Pieters g.m.pieters@online.nl 
 
- Bruggetjes tussen individuele vraag en aanbod vastleggen 
> contactpersoon: Willem Deken: wfdeken@gmail.com 
 
- Computergroep voor hulp bij computervragen en problemen.  
> contactpersoon: Herman Melkman: h.melkman@upcmail.nl 
 
- Eet- en leesclub  
> contactpersoon? 
 
- Kookgroep 
> contactpersoon? 
 
-  Leesclub 
> contactpersonen: 1) Els Schwenke: e.schwencke34@upcmail.nl 

2) Willem Deken: wfdeken@gmail.com 
 
- Logo ontwerpen  voor  StadsdorpRivierenbuurt  
> contactpersoon:  Ida Kleiterp:  idakleiterp@gmail.com  
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- Lokaliteiten voor onze bijeenkomsten zoeken 
> contactpersoon:  
= voor ruimte waar we allemaal in kunnen: Carin Giesen: giesencwm@hetnet.nl 
= voor de wekelijkse stamtafel in een café: Carin Giesen (tijdelijk) 
    (voorlopig zitten we in Café Blek, Waalstraat 48, hoek Jekerstraat) 
 
- Poëzie lezen 
> contactpersoon: Els Lock els.lock@telfort.nl 
 
- Samen naar de film gaan en napraten in de kroeg 
> contactpersoon? 
 
- Wandelclub 
> contactpersoon: Carolien van den Handel [ccvdhandel@hetnet.nl] 
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