
Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam Nieuwsbrief 3 april 2014 1

 

 
 

Nieuwsbrief 3 tweede jaargang 2014 
 
 

MOTTO VOOR 2014: VAN IDEAAL NAAR EEN STADSDORP DAT STAAT.   

Dat klinkt daadkrachtig: “maar gebeurt er eigenlijk wel iets met dat stadsdorp?” 

Jazeker!  

Zaterdag 24 mei grote bijeenkomst van 1 tot 4 uur in Old School 

Gaasterlandstraat 5 (nabij Torendael); bereikbaar met  bus 65, 62 op enkele 

min. loopafstand, tram 4 op 5 min loopafstand, de ruimte is rolstoel-

toegankelijk. 

Heb je hulp nodig om er te komen, vraag iemand om mee te gaan. 

 

In deze nieuwsbrief: 

 Informatie over de eerstvolgende bijeenkomst 24 mei 

 Een overzicht van alle andere bijeenkomsten voor 2014  

 Website Stadsdop Rivierenbuurt 

 Klankbordgroep  

 Suggesties van deelnemers. 

Sommigen vinden de nieuwsbrief lang. Een geruststelling: voor mensen met 

internet zal de nieuwsbrief korter worden als de website er eenmaal is; 

activiteiten e.d.  zullen op de site vermeld worden.  
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Bijeenkomst 24 mei. 

Programma: 

 Binnenbuurten. 

Een idee van Stadsdorp Zuid:  mensen, die vlak bij elkaar wonen, met elkaar in contact 

brengen zodat zij elkaar leren kennen. Zo wordt het makkelijker heel dichtbij, als je 

wilt, diensten te ruilen. Yvonne Telenga,  bestuurslid van Stadsdorp Zuid, vertelt over 

ervaringen met Binnenbuurten en wij gaan met elkaar in gesprek. Het Binnenbuurt-

groepje uit ons stadsdorp is ter voorbereiding met elkaar in gesprek gegaan en zal 

suggesties doen. 

 Markt van Bruggetjes tussen vraag en aanbod.  

Mogelijkheid bruggetjes te slaan tussen individuele vragen en aanbod. 

Afgelopen bijeenkomst zijn er heel wat bruggetjes gemaakt met positief resultaat.  

 Informatie over activiteitengroepen. Contactpersonen (of deelnemers)van 

activiteitengroepen zullen er zijn. Je kunt je daar informeren of je aanmelden. Als je 

een nieuwe activiteit wilt starten kun je deelnemers werven. 

 Voor nieuwe deelnemers is er iemand die vragen kan beantwoorden.  

 Het laatste nieuws uitwisselen over de stand van zaken in het stadsdorp, zodat 

iedereen weer goed op de hoogte is, mensen die er voor het eerst zijn  en 

belangstellenden vanaf het begin.   

En tot slot komt een aankondiging van een zomerfeest: 21 juni. 

 Bijdrage: om de onkosten te dekken vragen wij van elke deelnemer een bijdrage van 

 € 2,50 dat is inclusief koffie en/of thee.   

 

Website  

Onze website gaat eind mei in de lucht. Twee leden van de initiatiefgroep Willem Deken 

en Hanneke van Sijl werken daaraan met  Adriaan Boiten webmaster van Stadsdorp 

Nieuwmarkt.  
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Agenda voor ontmoetingen en bijeenkomsten in 2014. 

Tip bewaar deze pagina!! 

24 mei grote bijeenkomst in Old School 1-4 uur 

21 juni zomerfeest tuin naast Old School, eind van de middag tot in de avond 

6 september start  maandelijkse inloop  4- 6 uur met uitloop  Buurtlokaal 

Geulstraat 9 

4 oktober maandelijkse inloop 4- 6 uur met uitloop Buurtlokaal Geulstraat 9 

11 oktober grote bijeenkomst in Old School 1-4 uur 

1 november maandelijkse inloop 4- 6 uur met uitloop  Buurtlokaal Geulstraat 9 

6 december maandelijkse inloop 4- 6 uur met uitloop Buurtlokaal Geulstraat 9 

13 december grote bijeenkomst in Old School 1-4 uur. 

 

Wekelijks ontmoeten 

Woensdagavond  Café Blek hoek Jekerstraat/Waalstraat  van 19.00-20.00uur of later. 

 

 

In de ochtend. 

In nieuwsbrief 2 heeft een oproep gestaan voor een mogelijkheid  wekelijks te 

ontmoeten overdag.  Dit hebben wij gedaan omdat er mensen behoefte hebben aan 

zo’n mogelijkheid.  Nog niemand meldde zich; hierbij de oproep opnieuw:  

Wij zoeken een groepje mensen die een ochtendontmoeting wil gaan starten op een 

locatie in de buurt.  Inlichtingen bij Ida Kleiterp idakleiterp@gmail.com    
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Klankbordgroep. 

De klankbordgroep is in februari bij elkaar geweest met de initiatiefgroep om elkaar te 

leren kennen en heeft eind maart geadviseerd over de keuze voor locaties, meegedacht 

over de rechtsvorm en over geld. Het laatste woord over een rechtsvorm en geld is nog 

niet gezegd. Wij laten er 24 mei meer over weten. 

 

Suggesties van stadsdorpelingen. 

Vaak krijgen wij als initiatiefgroep meldingen over activiteiten in het stadsdeel, die 

belangrijk kunnen zijn voor iedereen. Zodra de website in de lucht is, kan dit soort 

informatie  voor het prikbord van de site gemeld worden aan de webbeheerder.  

Mensen melden ons ook thema’s en gespreksonderwerpen: samenwerken van jong en 

oud, oud en jong laten leren van elkaar. Allemaal heel belangrijk en zinnig. In de loop 

van dit jaar zullen wij deze onderwerpen oppakken. Anneke Schmidt stuurde ons ter 

inspiratie een stukje, over een ontmoeting jong en oud op de Zuidas, dat zullen wij  

gebruiken bij de start van zo’n gesprek.  

Als het moeilijk is te wachten tot wij met het onderwerp aan de gang gaan,  neem 

vooral zelf het initiatief en ga in gesprek  met mensen om je heen. 

En een voorstel: 21 juni zal een zomerfeest zijn neem dan een jonger iemand mee, om 

het gesprek te starten. 

 

Tot slot: Graag weten wij hoeveel mensen wij 24 mei kunnen verwachten, graag even 

aanmelden via stadsdorprivierenbuurt@gmail.com of een bericht inspreken bij  

Marian Klauwers 6426954. 

 

Hartelijke groet de initiatiefgroep: 

Marjan Stomph, Hanneke van Sijl,  Ida Kleiterp, Willem Deken.              

 

 

Aan- /afmelden als belangstellende kan naar e-mail: stadsdorprivierenbuurt@gmail.com  
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OVERZICHT ACTIVITEITENGROEPEN STADSDORPRIVIERENBUURT   

Versie april 2014 

                     

Geef aanvullingen / correcties door aan: stadsdorprivierenbuurt@gmail.com.  

Wij voegen de bijgewerkte lijst bij elke volgende nieuwsbrief totdat de lijst op de website 

vermeld kan worden. 

Twee functies van de contactpersoon zijn als minimum 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. 

 

 

De activiteitengroepen zijn: 

 

- Binnenbuurten ontwikkelen: 

Contactpersoon: Marjan Stomph M.Stomph@chello.nl 

- 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 

- Karaokegroep 

Contactpersoon:  Gepke Andringa gepkean@hetnet.nl 

- Kookgroep 

Contactpersoon: Marianne Osnabrug m.osnabrug@chello.nl  

- Lokaliteiten voor Stadsdorpbijeenkomsten zoeken 

Contactpersoon: Carin Giesen: giesencwm@hetnet.nl 

-Leesclub 

Contactpersonen: 1. Els Schwencke e.schwencke34@upcmail.nl en 2. Willem Deken: 

wfdeken@gmail.com  

- Poëzie lezen 

Contactpersoon:  

- Wandelclub 

Contactpersoon: Carolien van den Handel [ccvdhandel@hetnet.nl] 

 


