
Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam Nieuwsbrief 1, januari 2015. 

 
1 

 
 

 

 

Nieuwsbrief 1, januari 2015 3e jaargang 

 

Inhoud van deze eerste nieuwsbrief van 2015 

 
 Verslag bijeenkomst 13 december jl.  

 Maandelijkse inloop 

 Ruimten voor grote bijeenkomsten 

 28 februari, 1e grote bijeenkomst 

 Financiën 

 Nieuws over het koor 

 Nieuws over computer-, tablet-, internetcursussen 

 Bereikbaarheid Stadsdorp 

 Tot slot 

 

Verslag bijeenkomst 13 december jl.  
Zaterdag 13 december jl. was de 4e grote bijeenkomst georganiseerd door Stadsdorp 

Rivierenbuurt. Veel belangstellenden kwamen naar de Old School waar de 

themabijeenkomst ‘Veranderingen in de zorg’ werd gehouden. Wat die veranderingen 

zijn, de ideeën erachter en welke kant het met de zorg opgaat. Dit waren de 

onderwerpen, die, door Marijn van Ballegooijen (stadsdeelbestuurder), Paulien Luimes 

(regisseur zorg en welzijn) en Tessa Kayser (kwartiermaker Wijkzorg Zuid) werden 

toegelicht.  

 

Wat er  verandert: 

‘Zaken die je goed zelf kunt regelen of betalen, werden de afgelopen jaren steeds 

meer door het rijk of de gemeente geregeld en betaald. In het nieuwe stelsel kijkt 

Amsterdam eerst naar de noodzaak en naar wat je zelf kunt doen. Heb je zorg of 

ondersteuning nodig die je niet zelf kunt regelen? Dan krijgt je die van de gemeente. 

Alles wat je zelf of met anderen kunt regelen, moet je zelf doen’.  

Bron: http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/wmo/awbz-wmo/  
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Na de toelichtingen konden mensen uit de  zaal vragen stellen. Daarna ging men in 

groepjes uiteen om in kleinere kring vragen aan eerder genoemde personen te stellen 

en ook aan Chris van der Kroon (regisseur zorg en welzijn) en Robert-Jan Kamsma  

(Loket Zorg en Samenleven). Deze vragen gaven een goed beeld waar zaken 

transparanter en concreter uitgewerkt moeten worden. Veel is nog in ontwikkeling en 

zal pas in een later stadium duidelijk worden.  

Alle vragen zijn geïnventariseerd en verstuurd naar de hiervoor verantwoordelijke 

personen van het stadsdeel. Zij zullen hun antwoorden hierop met het Stadsdorp delen. 

Mocht er een dringende persoonlijke vraag zijn, bel of mail dan naar het Loket Zorg en 

Samenleven: tel. 020 252 4255 (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur),  

mailadres: loketzorgensamenleven@zuid.amsterdam.nl. 

 

 

 

 

 

 
Uit de lijst van gestelde vragen:  
 
Algemeen: 

         Wat betekenen de bezuinigingen concreet? 
         Hoe bereikt of vindt de burger in de Rivierenbuurt de juiste informatie over deze zaken? 

 

Praktisch: 

Als er hulp nodig is: 

         Is er één punt waar ik naar toe kan bellen? 

         Kan er in kaart gebracht/ informatie verstrekt worden 'wat te doen als je noodhulp nodig hebt?' 

         Hoe lang duren de stappen voor ik hulp krijg? 

         Welke stappen zijn dat? 

Vragen rond keukentafelgesprek: 

         Wat is een ander woord voor 'keukentafelgesprek?  

         Wat is de hoofddoelstelling van dit gesprek? 

         Wanneer wordt er een keukentafelgesprek georganiseerd? 
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         Als het niet georganiseerd wordt, hoe gaat de zorg-indicatie dan? 

         Hoe kan ik mezelf voorbereiden op zo een keukentafelgesprek?  

Over huishoudelijke hulp: 

         Welke normen zijn er voor een 'schoon huis' (betreft huishoudelijke hulp)  

         Wiens criteria zijn hierin leidend? 

Over financiën: 

         Hoe krijg ik zicht op de financiële consequenties van de veranderingen voor mijzelf? 

         Waar kan ik de informatie hierover krijgen/vinden?  

         Wat als mensen hun eigen bijdrage (voor van alles) niet kunnen betalen? 

Over huisartsen en hun rol: 

        Wat is de rol van de huisarts en zijn/haar eventuele praktijkassistent? 

De lijst met alle vragen staat op de website www.stadsdorprivierenbuurt.nl/activiteiten onder 
zorg. 

 

 

 

 

 
 

 

Maandelijkse inloop  

Op zaterdag 10 januari luidden ruim 30 stadsdorpelingen het nieuwe jaar in. Mensen 

die zich al langer verbonden voelen met het Stadsdorp én nieuwe belangstellenden. Het 

werd een geanimeerd samenzijn. De bubbeltjeswijn en zelfgebakken hartige taarten, 

twee luchtige optredens (zang, een verhaaltje) en een paar nuttige tips droegen bij aan 

de gezellige sfeer.   
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De volgende inloop is op zaterdag 7 februari van 16.00 – 18.00 uur.  

Docentonderzoekers en studenten van de Hogeschool Amsterdam, Maatschappij en 

Recht, zullen dan kort de uitkomsten presenteren van het leeronderzoek naar wensen 

en verwachtingen over het Stadsdorp waar zij de afgelopen maanden aan werkten.   

Let op… De buitendeur van de inloopplek op de Geulstraat 9 staat tussen 15.45 en 

16.15 uur open. Wie op een ander moment komt, kan de speciale stadsdorpbel 

gebruiken die aan de buitendeur wordt gehangen of bellen naar Carin Giesen (06 1235 

3676) of Herman Melkman (06 5179 7508). 

 

Ruimten grote bijeenkomsten 

Carin Giesen, van het groepje ontmoetingsruimten, heeft in 2014 in de Rivierenbuurt 

locaties verkend waar wij gebruik van kunnen maken voor grote bijeenkomsten. 

Inmiddels hebben we ervaring opgedaan met de Maarten Luther kerk en de Old School. 

Wij zijn als Stadsdorp nog volop in ontwikkeling en zoeken naar een locatie die het 

beste bevalt. Dit jaar gaan we ervaring opdoen met een ruimte in woonzorgcentrum 

Torendael (van PuurZuid), aan de Veluwelaan. Zeker is dat die ruimte zeer comfortabel 

is en voor iedereen toegankelijk, dus ook voor rolstoelgebruikers.  

 

28 februari, 1e grote bijeenkomst 
Op 28 februari zal de eerste grote bijeenkomst zijn met het thema ‘Nabuurschap, wat 

is dat, hoe geef je dat vorm?’  Mensen uit andere stadsdorpen zijn uitgenodigd om over 

hun ervaringen met nabuurschap te komen vertellen. Hoe krijg je mensen actief 

hiervoor? Uitgebreidere informatie over deze bijeenkomst volgt in de volgende 

Nieuwsbrief, maar nu staat al vast, dat de bijeenkomst zaterdag 28 februari wordt 

gehouden van  13.00  – 16.00 uur in woonzorgcentrum Torendael, Veluwelaan 21 

(verlengde  van de Maasstraat, bij de Zuidelijke Wandelweg). OV: bus 62, 65 of tram 4 
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dan slechts enkele minuten lopen. Per auto: parkeergelegenheid voor de deur of in de 

buurt. 

 

Financiën 
In de nieuwsbrief van december, bij de vooruitblik, is voor 2015 een financiële bijdrage 

aan Stadsdorp-deelnemers aangekondigd. Dit om kosten als zaalhuur, printkosten, 

onderhoud website etc. te kunnen betalen.  

Wij vragen een bijdrage van €10,-. De bijdrage is vrijwillig. Geen bijdrage, een lager of 

hoger bedrag betalen is ook een mogelijkheid.  

Omdat wij geen vereniging zijn, kunnen wij geen rekening bij een bank openen. 

Twee leden van de initiatiefgroep hebben daarom een en/of rekening geopend. 

De bijdragen kunnen op het volgende rekeningnummer worden gestort:  

NL57 ASNB 0708 8895 22 t.n.v. J.A.M. van Sijl en/of M.Stomph.  

Kascommissie 

Wij willen graag een kascommissie die deze financiën controleert. Marianne Osnabrug 

heeft aangeboden deze taak op zich te nemen. We zijn nog op zoek naar een 2e lid 

voor deze commissie, die als eerste taak heeft de boekhouding van 2014 te 

controleren. Voor meer informatie en/of aanmelding mail 

info@stadsdorprivierenbuurt.nl 

 

Nieuws over het koor 
Het koor Lorelei staat open voor iedereen die wil zingen elke woensdagavond van 20-

21.30 uur in de grote zaal van Het Huis van de Wijk, Rijnstraat 115. 

Is ’s avonds alleen naar buiten gaan een bezwaar? Laat het weten, misschien kan een 

ander koorlid met je samen gaan. 

 

Nieuws over computer-, tablet-, internetcursussen 
Voor wie iets wil bijleren op de computer, tablet of internet: begin januari 2015 is het 

Leercentrum SeniorWeb Rivierenbuurt van start gegaan. Het Leercentrum biedt een 

samenhangend cursusprogramma voor senioren op het gebied van computer, internet 

en tablet. 

Informatie Huis van de Wijk of op onze website bij mededelingen prikbord. 

 

Bereikbaarheid Stadsdorp. 
Op onze website www.stadsdorprivierenbuurt.nl is informatie over het Stadsdorp te 

vinden. 

Een verzoek aan activiteitengroepen: geef nieuws en leuke gebeurtenissen over de 

activiteiten door om te verwerken op de site.  

Heb je iets wat jou persoonlijk raakt, je interessant, belangrijk of leuk vindt, of heb je 

een nieuwtje waar je anderen attent op wil maken? Geef dat door via  
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info@stadsdorprivierenbuurt.nl, en zet erbij voor “Het prikbord” (een van de “kopjes” 

boven aan de website).  

Heb je een vraag aan anderen om hulp of wil je iets aanbieden meld het voor de 

Bruggetjes via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. 

 

Heb je geen computer en wil je wel meer weten over activiteiten?  

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

 

Aan- /afmelden als belangstellende, vragen over ons stadsdorp, mededelingen, kun je 

doorgeven via:  info@stadsdorprivierenbuurt.nl 

 

Tot slot  
Stadsdorp Rivierenbuurt is voor ons en krijgt vorm door ons. Kom met plannen, ideeën, 

suggesties en laat op- en aanmerkingen weten. Wij zien deze als een welkom advies. 

Wil je een nieuwe activiteit starten, meld het! Wil je hulp bij het starten van een nieuwe 

activiteit, vraag het!  

 

Tot ziens op de inloop 7 februari of de grote bijeenkomst 28 februari.  

 

Initiatiefgroep: Marjan Stomph, Willem Deken, Hanneke van Sijl.   

 

 

 

Nieuwjaarsinloop 


