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28 februari grote bijeenkomst: Liever een goede buur 

Wij nodigen jullie uit om mee te doen aan een actieve en speelse middag onder het 

Stadsdorp-motto: Kennen en gekend worden, ontmoeting. Want ‘Liever een goede 

buur dan..' 

Als opstap voor de middag wordt een verhaal verteld, een uit het leven gegrepen scène 

opgevoerd, misschien wel een lied gemaakt. 

Daarna willen wij een kennismakingsspel doen. Daarom vragen wij aan iedereen die 

komt om iets mee te nemen waarover je een buurtgenoot/buurtgenote iets zou willen 

vertellen zoals een foto of een voorwerp, of wat je hem/haar zou willen laten zien of 

horen, zoals een zelfgemaakt gedicht, verhaaltje, muziekstuk of een tekening.  

Initiatiefnemers: Mia Fiedeldij Dop, Carin Giesen, Marjan Stomph. 

Tijd en plaats: 13.00-16.00 uur Torendael woonzorgcentrum, Veluwelaan 21 

(verlengde  van de Maasstraat, bij de Zuidelijke Wandelweg). De ruimte is voor iedereen 

toegankelijk. OV: bus 62, 65 of tram 4 dan slechts enkele minuten lopen. Per auto: 

parkeergelegenheid voor de deur of in de buurt. Is het lastig om alleen te komen? 

Vraag dan iemand om mee te gaan. Bijdrage voor onkosten, inclusief voor koffie en 

thee €2,50. 
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Hoofdingang Torendael 

 

Vrijwillige bijdrage 2015 

In de vorige nieuwsbrief kwam de financiële bijdrage van Stadsdorpers aan de orde. 

Het zou fijn zijn als iedere Stadsdorper een bedrag van €10,- voor 2015 zou 

overmaken om kosten als zaalhuur, onderhoud website etc. te kunnen bekostigen. De 

bijdrage is vrijwillig. Geen bijdrage, een lager of hoger bedrag betalen is ook een 

mogelijkheid.  

Omdat wij geen vereniging zijn, is er geen rekening bij een bank te openen. 

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

De bijdrage kan op het volgende rekeningnummer worden gestort:  

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

 

Kascommissie 

Inmiddels hebben zich meerdere belangstellenden voor de kascommissie aangemeld. 

De twee mensen die zich als eersten hebben gemeld gaan de kascommissie vormen: 

Marianne Osnabrug en Marian Klauwers, beiden ervaren krachten in dit werk. Dank aan 

anderen die de moeite namen zich te melden. Als eerste taak zal de commissie de 

boekhouding van 2014 controleren.  

 

Maandelijkse inloop 

De inloop van februari was met zo'n 30 Stadsdorpers een gezellige boel. Er werd druk 

uitgewisseld en menigeen stond op om ons te attenderen op interessante activiteiten 

en initiatieven (sommige na te lezen op het Prikbord van de website!). Iemand bracht 

een paar toepasselijke gedichten ten gehore. 

En er waren drie gasten van buiten. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam 

presenteerden de uitkomsten van een leeronderzoek van hun studenten naar wensen 

en verwachtingen over het Stadsdorp, gebaseerd op gesprekken met twee groepen 

Stadsdorpers. Naar aanleiding van het verhaal ontstond er een geanimeerd gesprek 

over wat wij zijn en wat wij willen zijn als Stadsdorp. Op de uitkomsten van het 

onderzoek komen we nog uitgebreider terug. 

De volgende inloop is op zaterdag 7 maart, ook weer van 16.00-18.00 uur in de 

Geulstraat 9. 

Noteer die datum alvast in je agenda! 
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Let op… Mocht de buitendeur van de inloopplek op de Geulstraat 9 na 16.15 uur dicht 

zijn, dan kan je de speciale stadsdorpbel aan de buitendeur gebruiken of bellen naar 

Carin Giesen (06 1235 3676) of Herman Melkman (06 5179 7508). 

 

Nieuws activiteitengroep  

Wandelclub 

‘Inmiddels heeft de wandelclub al veel stukken van Noord Holland en Utrecht verkend. 

We wandelden in de duinen, in het Gooi, door de bossen op de Utrechtse Heuvelrug, en 

op Open Monumentendag deden we een ‘rondje Marken’. We troffen het, want we 

mochten daarom de vuurtoren op, vanwaar we een fantastisch uitzicht over de 

omgeving hadden. Niet alleen “mooie spiegelende waterpartijen, groene doorkijkjes, 

vergezichten en heel veel hertjes van zeer dichtbij” – zoals iemand een van de 

wandelingen samenvatte – zijn heerlijk om te ervaren, we komen ook prachtige 

bloemen, planten en onbekende dieren tegen. Op de foto hieronder zie je een 

bijzondere rups, die wij tegenkwamen. Als je ook van wandelen houdt zou ik zeggen: 

loop lekker mee!’ Carolien van de Handel ccvdhandel@hetnet.nl 

 

  
Meriansborstel, rups van een nachtvlinder 

 

Divers nieuws 

Initiatiefgroep wordt kerngroep. 

De initiatiefgroep heeft besloten nu bijna twee jaar na de start van ons Stadsdorp geen 

initiatiefgroep meer te heten maar kerngroep. De reden: wij denken dat na twee jaar de 

initiatieffase voorbij is.  

 

Op verzoek: rondleiding Liberaal Joodse gemeenste voor Stadsdorpers 

Donderdagmorgen 19 maart 2015 vanaf 11.00 uur, (inloop vanaf 10.30 uur) is er de 

mogelijkheid om in het nieuwe gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam 
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(LJG) http://www.ljgamsterdam.nl/ een rondleiding mee te maken. Tijdens de 

rondleiding informatie over de diensten en het Jodendom. 

Waar: Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK 

Amsterdam.  

Kosten: €5,00 voor de gids, over te maken naar NL66 ABNA 0467 9535 62 ten name 

van de heer H.P. Melkman, onder vermelding van LJG en uw naam. 

Aanmelding: tot 12 maart per e-mail: h.melkman@upcmail.nl of telefonisch inspreken 

020-644.36.43 (s.v.p. duidelijk uw naam en telefoonnummer inspreken  U bent pas 

aangemeld als u betaald heeft. 

 

 

 

Website/ prikbord  

Op het prikbord van onze website (www.stadsdorprivierenbuurt.nl) staan regelmatig 

mededelingen en informatie op die leuk en nuttig kunnen zijn om te lezen.  

Om een idee te geven hier als voorbeeld een mededeling van buiten het Stadsdorp die 

op het prikbord is gezet. Het lijkt een leuk idee zo mensen te ontmoeten.  

 

Uitnodiging: 5 mei Vrijheidsmaaltijd in eigen straat 

StreetDinners streeft ernaar om 70 jaar vrijheid te vieren met 70 straatdiners in 

Amsterdam. Bewoners worden uitgenodigd zich aan te melden om samen een 5 mei 

diner te organiseren. De straatdiners zijn onderdeel van de Vrijheidsmaaltijden op 

Bevrijdingsdag, een initiatief van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. 

Oproep: organiseer met StreetDinners een 5-mei straatdiner 

Meld je aan als organisator van een straatdiner en neem met je buren en vrienden deel 

aan de Vrijheidsmaaltijd van StreetDinners. Inschrijven kan al met een tafel voor 20 

personen. Kook een gerecht, help met de organisatie of koop een kaartje en schuif aan 

als tafelgast. Ons streven: 70 straten in Amsterdam op de been brengen.  

Vier vrijheid met je buurt en schrijf je op tijd in via www.streetdinners.org 
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Bereikbaarheid Stadsdorp 
Op onze website www.stadsdorprivierenbuurt.nl is informatie over het Stadsdorp te 

vinden. Er wordt op dit moment gewerkt aan het levendiger maken van de website, 

zodat iedereen nieuwsgierig gemaakt wordt naar wat er nu weer op de site staat.  

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  

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. Ook aan het verbeteren van de 

Bruggetjes wordt gewerkt. 

 

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, 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 grote bijeenkomst 28 februari of op de inloop 7 maart 2015. 

 

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

 

  

Na een drukke inloop opruimen 

 


