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Nieuwsbrief 5 tweede jaargang 2014 
 

Een zomernieuwsbrief. 

Wat staat er in? 

 De start van een maandelijkse inloopbijeenkomsten in september elke 

eerste zaterdag van de maand, 

 Een beeld van het spontane zomerfeest 21 juni,  

 Reacties op de website die sinds 21 juni beschikbaar is, 

 Nieuws over buurtkoor Lorelei, 

 Aankondiging verhalenproject. 

 

Maandelijkse Inloop gaat van start! 
Een maandelijkse inloop, op een vast moment in de maand, is al van het begin van het 

stadsdorp een wens van de initiatiefgroep. Een ontmoetingsplek waar stadsdorpelingen 

elkaar weten te vinden en Bruggetjes slaan. 

De mensen van het groepje Lokaliteiten zoeken  hebben een klein jaar naar een 

geschikte ruimte gezocht. En nu is het zover! Zie hier de aankondiging: 

   

“Zoals jullie al hebben kunnen lezen in de Nieuwsbrief en op de Website van Stadsdorp 

Rivierenbuurt, gaan we op zaterdag 6 september van start met de maandelijkse inloop. 

 

We hebben hiervoor een gezellige ruimte gevonden: het Buurtlokaal van Dynamo 

Welzijn in de Geulstraat 9 (*) in een schoolgebouw van het ROC. Het lokaal bevindt zich 

op de begane grond vlak bij de ingang, tegenover de portiersloge. Aangrenzend is er 

een grote binnenplaats waarvan we bij mooi weer vrij gebruik kunnen maken. 

Het gebouw en het Buurtlokaal zijn goed toegankelijk voor rolstoelhouders. 

 

Leuke activiteiten! 

Wil je iets vertellen wat  je de moeite waard vindt? Bijvoorbeeld over wat er in de buurt 

gaande is of over iets wat je gelezen, gehoord of gezien hebt? Dat kan tijdens de 

inloop. Maximaal 10 mensen krijgen dan elk niet meer dan 2 minuten per persoon het 

woord. 

 

En je kunt weer Bruggetjes slaan tussen vraag en aanbod. 
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De inloop duurt van 16.00 tot 18.00 uur. 

 Niemand hoeft zich aan te melden. 

 Er is geen consumptieplicht. 

 Om de kosten van drank en borrelhapjes te kunnen dekken, stellen wij, na 

afloop, een vrijwillige financiële bijdrage zeer op prijs. 

 

Belangrijk! 

Omdat er op zaterdag geen portier aanwezig is en de bel noch tikken op het raam 

hoorbaar zijn, vangt iemand jullie bij de toegangsdeur van het gebouw op. Hij/zij staat 

daar tussen 15.45 uur en 16.15 uur. Mocht je later komen, dan komt er iemand de 

deur open maken als je ter plekke of van huis uit even telefonisch contact opneemt 

met een van ons (zie onder). 

 

Wij heten jullie van harte welkom en hopen op een gezellige middag. 

De organisatoren, 

Carin Giesen  06 12 353 676 

Herman Melkman 06 51 797 5 08 ” 

 
(*) Korte routebeschrijving: 

De Geulstraat ligt tussen de Maasstraat en de Scheldestraat. 

De plek is goed bereikbaar met openbaar vervoer, na uitstappen enkele minuten lopen: 

 bus 65 (halte Scheldeplein) 

 tram 4 (Rooseveltlaan, halte Maasstraat of Dintelstraat) 

 tram 12 (Churchill-laan, halte Maasstraat of Halte Scheldestraat) 

Voor wie met de auto komt: in de Geulstraat en omgeving geldt ook op zaterdag betaald 

parkeren; er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.” 

 

 
 

21 juni Zomerfeest. 

Een aantal stadsdorpelingen vatte het plan op Midzomer te vieren. In het Martin Luther 

Kingpark bij een gloednieuwe bank van stadshout (www.stadsdhout.nu) hebben enkele 

tientallen stadsdorpelingen zitten genieten van het mooie weer, van het meegebrachte 

eten, van elkaars verhalen en kennis gemaakt.  Een aantal nieuwe belangstellenden 

kwam eens kijken. Zij hadden over ons stadsdorp gehoord op de Voor Elkaar 

Netwerkbijeenkomst 14 juni in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt.  
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De website www.stadsdorprivierenbuurt.nl.  

Sinds 21 juni is de website in gebruik. Er zijn heel wat positieve reacties gekomen toen 

de site de lucht in ging. Positieve reacties op de inhoud en het mooie beeld met het 

logo van Nikki Fröhling.  Er kwamen ook wat kritische geluiden over foutjes.  Inmiddels 

zijn de fouten hersteld. Wij hopen dat veel gebruik gemaakt wordt van de site en van 

de mogelijkheid het prikbord te gebruiken voor mededelingen. Verzoek: geef nieuws 

over activiteiten tijdig door om te verwerken op de site.  

 

Hebt u geen computer en wilt u iets weten?   

Bel dan M. Klauwers en spreek een bericht in op nummer 6426954. 

 

Koor gestart.  

In juni is een koor aangekondigd, een  droom van Erica Rietema.  Een 

Rivierenbuurtkoor, met een waterrijk repertoire, leuke liederen, makkelijk mee te 

zingen, klassiek en werelds, meerstemmig. 

Inmiddels heeft het buurtkoor een plek in de Rijnstraat gekregen in het Huis van de 

Wijk en een naam gekregen: Lorelei, een verwijzing naar een rots langs de Rijn. Een 

waternimf op de rots leidde  met haar gezang schippers af op te letten op de 

stroomversnellingen, waardoor zij tegen de rots voeren.  

Het buurtkoor Lorelei heeft een goede start gehad met 4 keer zingen in juli 

Gemiddeld  hebben  15 mensen, zowel mannen als vrouwen, enthousiast 

meegezongen o.l.v. de zeer kundige dirigente Marlien Smetana.  

Reactie waren positief: "we krijgen echt zangles"  en  "ik kan niet zo goed zingen, maar 

ik word er zo blij van". 
 

En het koor gaat, bij voldoende deelname, verder in september elke woensdag van 

20.00-21.30 uur. Voor E75,- zing je mee tot en met december. 

Opgeven: via info@stadsdorprivierenbuurt ter attentie van Erica Rietema of op een 

inschrijflijst in het huis van de wijk. 

Zie ook flyer op de website onder activiteiten/koor. 
 



Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam Nieuwsbrief 5 juli-augustus 2014 

 
4 

 
 

 

Verhalen project 'Mijn verhaal over...' aankondiging. 

“Zoals aangekondigd op de bijeenkomst in juni hier informatie over het project 'Mijn 

verhaal over...' . Tijdens het project kunnen oudere bewoners van de Rivierenbuurt hun 

eigen verhaal vertellen over de buurt. Dit kunnen zij doen aan de hand van foto's en 

verhalen die zij zelf gaan maken. Zij worden hierin begeleid door kunstenaars en 

professionals, die workshops fotografie en creatief schrijven zullen verzorgen. De 

verhalen en foto's zullen uiteindelijk een tentoonstelling vormen in Old School. De 

tentoonstelling zal te bezoeken zijn voor iedereen die geïnteresseerd is.  

Het project 'Mijn verhaal over... De Rivierenbuurt’ zal plaatsvinden vanaf half oktober 

2014 tot en met januari 2015 en zal in maart 2015 afgesloten worden met de 

tentoonstelling.  

De inschrijvingen voor het project  zullen starten vanaf september 2014. Vragen of 

opmerkingen of een verzoek  onze nieuwsbrief te ontvangen mail naar: 

info@mijnverhaalover.nl of like onze facebookpagina: 

https://www.facebook.com/mijnverhaalover”. 

 

Tot slot. 

In  de volgende nieuwsbrief weer meer nieuws over andere ontwikkelingen in het 

stadsdorp en in Amsterdam, onder andere over de zorg. 

Een mooie augustusmaand gewenst 

 

De initiatiefgroep: Marjan Stomph, Hanneke van Sijl,  Willem Deken, Ida Kleiterp.         

Aan- /afmelden als belangstellende kan naar e-mail: info@stadsdorprivierenbuurt.nl  


