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Themabijeenkomst Plan Berlage toen en nu 

Zaterdag 29 April 2017 Tijd: 13.00 tot 16.00 uur.  

Locatie: Personeelsrestaurant RAI, hoek Scheldeplein/Wielingenstraat 

 

Het programma in vogelvlucht 

 

Psycholoog en bouwkundig ingenieur 

Bert van de Wiel neemt ons deze 

middag mee, kijkend naar de idealen 

van het Plan Zuid van Berlage. Het Plan 

werd in 1917 aangenomen door de 

Gemeenteraad. 

 

 

 
 

2017 
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1917 En hij geeft uitleg over de thema’s van de 

Ouderenvriendelijke stad (Age Friendly 

City). Daarna spreken wij over de 

werkelijkheid van 2017 aan de hand van 

de thema’s. En wat wij, als bewoners, 

belangrijk vinden ten aanzien van de 

thema’s. 

 

En natuurlijk is er uitgebreid gelegenheid tot napraten na afloop. 

Het volledige programma is te vinden aan het eind van deze nieuwsbrief, op pagina 

11 en 12, daar staat ook informatie over bereikbaarheid en toegankelijkheid.  

 

Nieuws uit de Kerngroep: binnen het Stadsdorp 

Kerngroep zoekt nieuwe leden 

Beste Stadsdorpers, onze Kerngroep bestaat op dit moment uit 4 leden: Marjan, 

Hanneke, Carolien en Andrea. We werken prima samen en hebben al heel wat 

onderwerpen op onze schouders genomen. We doen ons best om ontmoeting en 

activiteiten voor ons allemaal zo prettig en veelzijdig mogelijk te maken. Daarnaast 

zetten we ons in om zinvolle informatie te vergaren en te delen. Over een jaar echter 

nemen Marjan en Hanneke, na vijf jaar intensieve inspanningen voor ons dorp, 

afscheid van de Kerngroep. Daarom roepen wij kandidaten op die het leuk en fijn 

zouden vinden onze Kerngroep te versterken. Je kunt ons alle vier benaderen over 

de verwachtingen die wij hebben van een nieuw kerngroep lid. Omgekeerd kunnen 

wij vertellen wat de voldoening is van ons werk, want die ervaring hebben we zeker. 

Als je interesse hebt of meer informatie wil kan je je ook melden via 

info@stadsdorprivierenbuurt.nl. Ook tips voor geschikte mensen ontvangen wij 

graag, zelfs als zij nu nog geen Stadsdorper zijn; maar wel in de Rivierenbuurt 

wonen.  
 

Stadsdorp Rivierenbuurt: Vrijwilligersorganisatie 2017 

Stadsdorp Rivierenbuurt is door stadsdeel Zuid, en wel de fractie van D66, 

uitgeroepen tot Vrijwilligersorganisatie 2017. Op 14 februari jl. werden de leden van 

de Kerngroep uitgenodigd op het Stadsdeelkantoor, waar we getrakteerd werden op 

heerlijke taart. Tevens kregen we een oorkonde 

waaraan € 250 is verbonden, vrij te besteden. De prijs 

was op ons Stadsdorp gevallen vanwege de grote inzet 

voor de mensen uit de Rivierenbuurt. Een aantal 

vrijwilligersorganisaties in Zuid gingen ons voor, zoals 

een groep uit een Hospice, vrijwilligers uit een 

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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Buurtcentrum, ouders van een school die een groen schoolplein hadden 

gerealiseerd, en ook andere Stadsdorpen in Zuid. De Kerngroep heeft besloten het 

geld te besteden aan een mobiele geluidsinstallatie. We kunnen deze inzetten bij 

grotere bijeenkomsten opdat ook de minder goed horenden onder ons alles kunnen 

volgen. 

 

Leontine Lucas  

Op 20 maart is Leontine op 80 jarige leeftijd 

onverwacht overleden. Vanaf 2013 tot 2014 was 

zij betrokken bij de opbouw van ons Stadsdorp, 

als lid van de initiatiefgroep. Ze bleef daarna actief 

en was vooral betrokken bij PR zaken. Velen 

binnen het Stadsdorp zullen zich haar herinneren 

als een van degenen die de deelnemers aan onze 

bijeenkomsten bij binnenkomst verwelkomde en 

de gang van zaken uitlegde. Met haar hartelijke en 

kordate optreden vulde ze die rol in. Nog recent gaf ze acte de présence op onze 

nieuwjaarsborrel, waar ze adviseerde over het strenger innen van de jaarlijkse 

bijdrage. Wij zullen haar kenmerkende optreden missen. 

 

Nieuws uit de Kerngroep: buiten het Stadsdorp 

HeenenWeer project (voorheen Canta-project) 

Binnen Stadsdorp De Pijp is het idee geboren om met kleine elektrische voertuigen 

mensen die geen kleine afstanden kunnen lopen te vervoeren. Hieruit is de Stichting 

HeenenWeer voortgekomen. Door de inzet van betrokken bewoners uit De Pijp, 

Paulien Luimes van het Stadsdeel en heel veel partners gaat het project in mei van 

start! De voorziening zal ook voor deelnemers van ons Stadsdorp toegankelijk zijn. 

De feestelijke lancering is op 16 mei van 15.30 tot 17.30 in het Buurtgebouw op het 

Hendrick de Keijserplein. Ook belangstellenden van ons Stadsdorp zijn van harte 

uitgenodigd. Laat weten of je komt bij Mia of Titia op 

heenenweer.secretariaat@gmail.com. 

 

Om te kunnen rijden hebben de organisatoren vrijwillige 'social drivers' nodig. Wil jij 

een middag, ochtend of rond het eten een aantal uren rijden geef je dan op via   

bovenstaand mailadres. De Stichting zoekt mensen met een rijbewijs en 

rijvaardigheid, die affiniteit hebben met de doelgroep, een mobiel bezitten en 

bekend zijn in De Pijp en de Rivierenbuurt. Je krijgt een Veilig verkeercursus, komt in 

een leuk team en gaat heel veel mensen blij maken. 

 

mailto:heenenweer.secretariaat@gmail.com
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Coöperatief wonen 

Wijkcentrum de Pijp ontwikkelt samen met !Woon een project over nieuwe vormen 

van coöperatief wonen. Hierbij zullen (ruimtelijke) voorzieningen gecreëerd worden 

die onderlinge steun kunnen vergemakkelijken; om die reden is het project met 

name gericht op stadsveteranen (maar niet uitsluitend). Het Wijkcentrum nodigt 

deelnemers van de Stadsdorpen De Pijp en Rivierenbuurt nadrukkelijk uit voor een 

bijeenkomst op 11 mei, om samen verder te praten over te nemen vervolgstappen. 

Aanmelden voor de bijeenkomst 'Samen Wonen – zelf organiseren' kan per e-mail:  

j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl of per telefoon: 020-6764800.  De bijeenkomst 

wordt gehouden in de Oranjekerk, van 15.00 -18.00 uur. 

 

Nieuws uit de Werkgroepen: Zorg en Wonen 

Bewoners en Werkgroepleden in gesprek met bestuurscommissie  

17 februari spraken een aantal bewoners en de Werkgroep Zorg en Wonen met 

Sebastiaan Capel (voorzitter dagelijks bestuur Zuid/portefeuillehouder Wonen), 

Marijn van Ballegooijen (lid dagelijks bestuur Zuid/portefeuille Zorg) en Esther 

Blommestijn (gebiedsmakelaar en verantwoordelijke voor ouderenhuisvesting).  

Gesproken is aan de hand van zeer persoonlijke verhalen: 

Over de (on)mogelijkheid om naar een woning op I-hoog of de begane grond te 

verhuizen in de buurt. Over de stijgende huren en dalende inkomens (dalend 

pensioen e.d.) die op gespannen voet met elkaar staan. Over intimidatie van ouderen 

door particuliere verhuurders. Over het ontbreken van goede (beschikbare) 

informatie van de Gemeente en over rechten en plichten. 

Ook vraagstukken rond woningaanpassingen kwamen aan de orde, zoals het 

vooruitkijkend aanvragen van woningaanpassingen, de medewerking van particuliere 

verhuurders, de financiering, e.d. 

In het gesprek heeft de groep tal van wensen uitgesproken en dringende 

aanbevelingen gedaan. Daarvan staat een verslag op onze site. Zie: 

http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/rivierenbuurt/wp-

content/uploads/2017/04/Gesprek-Samenhang-Wonen-Zorg-dd-17-febr.-2017-

bewoners-Capel-BallegooijenBlommestijn-WG-ZW-Stadsdorp-Rivierenbuurt.pdf. 

 

Twee gebiedsmakelaars uit Stadsdeel Zuid, Esther Blommestijn en Andor Kwee, zijn 

samen met Marjan Stomph van de werkgroep Zorg en Wonen en Els Franssen van 

!WOON (voormalig Steunpunt Wonen) inmiddels met een belangrijke aanbeveling aan 

het werk gegaan. Het gaat om de aanbeveling snel cijfers bij elkaar te zoeken over 

de vergrijzing in ons Stadsdeel in de komende jaren, zodat daarop plannen gemaakt 

kunnen worden. 

 

mailto:j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/rivierenbuurt/wp-content/uploads/2017/04/Gesprek-Samenhang-Wonen-Zorg-dd-17-febr.-2017-bewoners-Capel-BallegooijenBlommestijn-WG-ZW-Stadsdorp-Rivierenbuurt.pdf
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/rivierenbuurt/wp-content/uploads/2017/04/Gesprek-Samenhang-Wonen-Zorg-dd-17-febr.-2017-bewoners-Capel-BallegooijenBlommestijn-WG-ZW-Stadsdorp-Rivierenbuurt.pdf
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/rivierenbuurt/wp-content/uploads/2017/04/Gesprek-Samenhang-Wonen-Zorg-dd-17-febr.-2017-bewoners-Capel-BallegooijenBlommestijn-WG-ZW-Stadsdorp-Rivierenbuurt.pdf
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Op onze site staan ook tips naar aanleiding van vragen van bewoners. Tips over 

WoningNet, regelingen voor huurders en hulp bij problemen met verhuurders.  

Zie: https://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/themas/thema-zorg/. 

 

Nieuws uit de Werkgroepen: Binnenbuurten 

Veluwe Binnenbuurt  

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat de Veluwe Binnenbuurt (VBB) als eerste 

gestart is, binnen ons Stadsdorp. We kijken op dit eerste jaar terug met een 

positieve, tevreden blik en een goed gevoel. We hebben elkaar leren kennen door 

elkaar thuis te ontmoeten, door samen op stap te gaan en leuke, interessante 

dingen te doen. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de actieve 

Binnenbuurters is hartverwarmend. Verheugend is dat langzaamaan eigen 

initiatieven in de Binnenbuurt ontstaan. Ons bezoek aan de tentoonstelling in het 

AkzoNobel gebouw, bijvoorbeeld, was een succes. En eind maart kregen we - via 

Herman geregeld - een rondleiding in het gebouw van de Joods Liberale Gemeente. 

Daarvoor nodigden we ook de twee andere Binnenbuurten uit. Ook dat was zeer 

geslaagd. 

    

 

Het spontane initiatief om samen thee te drinken blijkt te voorzien in een behoefte 

en is heel genoeglijk. Vele onderwerpen kwamen al ter tafel. Minder fijn punt is dat 

we afscheid moesten nemen van onze gewaardeerde buurtgenote Fenny Volmers. 

Een fijn mens en een heel plezierige mede-coördinator. Dank nogmaals Fenny. 

Vooruitkijkend nodigt de gelegde basis ons allemaal uit de onderlinge 

saamhorigheid verder uit te bouwen, waarin samen actief zijn een belangrijk 

speerpunt zal zijn. Zo worden we zichtbaar voor elkaar en dit kan het buur-gevoel 

versterken.  

 

Binnenbuurt Rijn Oost 

op 18 februari jl. was de startbijeenkomst van Binnenbuurt Rijn Oost. Er waren (nog) 

niet veel Stadsdorpers uit dit stuk Rivierenbuurt; wel waren de aanwezigen open en 

https://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/themas/thema-zorg/
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geanimeerd. Er zijn twee dames die zich als coördinatoren wilden oriënteren: 

Guuske Kotte en Gepke Andringa. Zij gaan de lijst Binnenbuurters af, per mail of 

telefoon, om te checken of er meer belangstelling is. 

 

Binnenbuurt Wielingen 

Binnenbuurt Wielingen had op 18 maart jl. de derde bijeenkomst. De opkomst was 

tevredenstellend en de ideeën voor activiteiten rolden over tafel. 

 

Binnenbuurt IJsel 

Binnenbuurt IJsel wordt begrensd door de Amstelkade in het noorden, de Amstel in 

het oosten, de Vrijheidslaan en Churchilllaan in het zuiden en een stukje Maasstraat 

in het westen. Uit deze buurt komt de vraag om een Binnenbuurt op te richten. De 

werkgroep Binnenbuurt wil voor de zomer een oproep plaatsen. Stadsdorpers uit 

deze buurt die belangstelling hebben kunnen zich melden bij 

info@stadsdorprivierenbuurt.nl. 
 

Divers nieuws 

Buurtfestijn Amstelpark 

Op zondag 21 mei wordt het 45 jarig bestaan van het Amstelpark gevierd met een 

Buurtfestijn: ‘Fête de la Nature’. Op deze feestdag zullen allerlei buurtinitiatieven – 

rond o.a. kunst & cultuur, natuur, ambachtelijkheid – laten zien wat ze doen, in de 

vorm van workshops, demonstraties, voorstellingen, exposities, rondleidingen, etc.  

Zie: nmtzuid.nl/2017/02/03/doe-mee-aan-feestdag-amstelpark-op-21-mei/. 

 

Ben je tussen de 50 en de 70?  

Dan kan je je inschrijven op de wachtlijst voor De Woongroep Ouderen Buitenveldert, 

een seniorenwoongroep in de Van Heenvlietlaan in Buitenveldert. Informatie is te 

krijgen bij Diewertje Wilton via email: Diewertjewilton@kpnmail.nl of telefoon: 020-

6421643. 

 

Vragen over hulp, advies of informatie? 

Die kan je stellen bij het Sociaal Loket, gevestigd in het Stadsloket Zuid, President 

Kennedylaan 923. Een afspraak is te maken van maandag t/m vrijdag 09.00-16.30 

uur. Bellen kan op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur naar 020- 255 2916.  

Via deze link is te vinden welke vragen je bij het Sociaal Loket kunt stellen: 

www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/sociaal-loket/. 

 

 

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
http://nmtzuid.nl/2017/02/03/doe-mee-aan-feestdag-amstelpark-op-21-mei/
mailto:Diewertjewilton@kpnmail.nl
http://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/sociaal-loket/
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Activiteiten 

Het Lorelei koor 

Houd je van zingen? Wij wel. Wij zijn het Lorelei koor van ruim 20 vrouwen uit de 

Rivierenbuurt (en een beetje daarbuiten). Elke woensdag van 20.00 tot 21.30 uur 

zingen we onder de bezielende leiding van Adriaen van der Veen een breed 

repertoire aan liederen. Dat varieert van Frank Sinatra en de Sound of Music tot 

Blowing in the Wind van Bob Dylan en evergreens als Streets of London. Plezier in 

zingen staat voorop. Aan het begin doen we oefeningen om te ontspannen en 

zingen we een aantal canons om op stem te komen. Daarna oefenen we de liederen 

met drie stempartijen. Dit jaar willen we mee gaan doen aan de Korendag in 

Monnickendam op 20 mei en hopen daarvoor geselecteerd te worden.  

De onderlinge sfeer is betrokken, prettig en ongedwongen. En we kunnen nog best 

wat versterking gebruiken, man of vrouw iedereen is welkom, zo lang je van zingen 

houdt en met (enige) regelmaat aanwezig kunt zijn. Dus kom vooral een keer langs 

om een avondje mee te oefenen. Om de kosten hoef je het niet te laten, het is € 5,- 

per keer.  

 

 

 

Jaarlijkse bijdrage 

Heb je er al aan gedacht om de jaarlijkse bijdrage van (minimaal) € 10,- voor het 

Stadsdorp over te maken? Dat kan op bankrekeningnummer:  

NL16 TRIO 0338 5062 76. t.n.v. Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam. 
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TIPS 

 … op Koningsdag van 12 tot 20 uur 

weer het dance-event ‘Kingsland 

Festival’ gehouden wordt op het 

voorplein van de RAI?  

 … op initiatief van bewoners  

buurtboomtuinen in de Hunzestraat 

zijn gerealiseerd en plantenbakken 

van stadshout in de Waalstraat zijn 

geplaatst, en dat scholieren 

moestuinbakken voor de 

Uiterwaardenstraat hebben 

gemaakt?  

 … AOW’ers met een laag 

inkomen gratis met bus, 

tram en metro kunnen 

reizen? Zie: 

www.amsterdam.nl/werk

-inkomen/pak-je-

kans/gratis-openbaar of bel  

020 -2526000.  

  Art Zuid wordt dit jaar van 19 mei 

t/m 17 september georganiseerd. 

Rudi Fuchs heeft vijftig sculpturen 

van Nederlandse kunstenaars 

geselecteerd. Leuk voor een 

Binnenbuurt uitje? Informatie over 

groepsrondleidingen: 

communicatie@artzuid.nl. 

 Op 23 april is er van 12 tot 16 uur 

een Natuur & Milieumarkt in het 

Sarphatipark waar je volop 

biologisch plantgoed kunt kopen.  

 Tijdens de OPENAteliersZUID, in het   

weekend van 20 en 21 mei, tonen 

kunstenaars en ambachtslieden in 

meer dan 100 ateliers en 

werkplaatsen hun werk.    

 In het weekend van 1 en 2 juli is het 

Bankjesdag. Het bankjescollectief is 

een prachtige mogelijkheid om 

buurtgenoten te leren kennen. Zie: 

www.bankjescollectief.nl. 

 

Bereikbaarheid Stadsdorp 

Op onze website www.stadsdorprivierenbuurt.nl is de meeste informatie over het 

Stadsdorp te vinden. Heb je een tip of een vraag, stel hem!       

 Heb je een nieuwtje of iets waar je anderen attent op wilt maken? Geef het door 

via info@stadsdorprivierenbuurt.nl en zet erbij: ‘Voor het Prikbord’.  

 Heb je een tip voor de rubrieken ‘Wist je dat?’ of ‘Tips’ in de nieuwsbrief, meld 

het via info@stadsdorprivierenbuurt.nl en zet erbij: ‘Voor Wist je dat’.  

 Heb je een vraag aan anderen om samen wat te doen, iets te ondernemen, ergens 

heen te gaan, wil je ergens hulp bij of wil je iets aanbieden? Meld het via 

info@stadsdorprivierenbuurt.nl en zet erbij: ‘Voor Vraag en Aanbod’.  

 Heb je informatieve vragen over thema’s, bijeenkomsten, activiteiten, etc. van het 

Stadsdorp? Meld het via info@stadsdorprivierenbuurt.nl.   

 

http://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/gratis-openbaar
http://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/gratis-openbaar
http://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/gratis-openbaar
http://stadsdorpzuid.us7.list-manage2.com/track/click?u=1b11fc98c985d8fc792f0ed63&id=63ba28e561&e=033ab58aae
http://www.bankjescollectief.nl/
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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Goed om te weten: berichten naar het mailadres info@stadsdorprivierenbuurt.nl 

worden eenmaal per week beantwoord.  

Heb je geen computer en wil je wel meer over activiteiten weten of iets melden, bel 

dan Marian Klauwers op telefoonnummer 020-6426954. 

 

Aan- en afmelden 

Meedoen? Vul het aanmeldformulier in op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder  

‘Nieuwsbrief’/‘Op de verzendlijst?’ 

Afmelden? Stuur een mail naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl. 

Heb je geen e-mail, bel dan Marian Klauwers op telefoonnummer 020-6426954. 

 

Redactie en bijdragen 

Kerngroep: Carolien van den Handel, Andrea Balk, Hanneke van Sijl, Marjan Stomph.   

Met bijdragen van: Joke Schouwenaar, Loes Turk, Maaike Rol.  

 

 

 

 

 Lees op de volgende pagina het volledige Programma van de 

Themabijeenkomst op 29 april in de RAI. 

 

 

  

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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Themabijeenkomst Plan Berlage toen en nu. 

 

Zaterdag 29 April, 13.00 tot 16.00 uur.  

Locatie: Personeelsrestaurant RAI, hoek Scheldeplein/Wielingenstraat. 

    ingang (Entrance L) bij de  

 

               

Toegankelijkheid: 

Het gebouw is goed toegankelijk. 

Bereikbaarheid:  

OV: Bus 65 stopt op het Scheldeplein 

tegenover het Rai-gebouw. 

Parkeren: mogelijk op het Europaplein. 

tegenover de ingang van het RAI-gebouw, 

langs de ventweg voor de winkels is 

meestal voldoende ruimte, net als in de 

Wielingenstraat.  

Lukt het niet alleen te komen? Vraag dan 

iemand om mee te gaan. 

 

Het programma 

13.00 uur Inloop  

13.15 uur Toelichting op het programma  

13.30 uur Bert van de Wiel, psycholoog en 

bouwkundig ingenieur, neemt 

ons een middag mee in het Plan 

Zuid van 1917.  

                    Wat is de geschiedenis van het 

plan? Welke idealen lagen er aan 

ten grondslag?  

 

                                                   

1917 

       2017 Bert kijkt met ons ook naar Plan Zuid in 

het licht van de idealen van de 

Ouderenvriendelijke Stad (Age friendly 

City).  

 

En hij belicht de 8 thema’s van de 

Ouderenvriendelijke Stad (Age 

Friendly City). Een initiatief vanuit 

de Wereld Gezondheidszorg 

Organisatie waarbij Amsterdam 

 

De thema’s: 

1. Buitenruimte en bebouwing  

2. Vervoer 

3. Huisvesting  

4. Sociale participatie 
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zich in 2015 heeft aangesloten.   

 

5. Respect en sociale inclusie 

6.  Burgerparticipatie en 

(vrijwilligers)werk 

7. Communicatie en informatie 

8. Maatschappelijke ondersteuning en 

zorg. 

Bron: www.amsterdam.nl/zorg-

ondersteuning/ouderenvriendelijke/.           

 

14.15 uur  Introductie op een gesprek over de 8 thema’s. Een gesprek over de 

werkelijkheid voor de bewoner van de Rivierenbuurt in 2017.  

14.20 uur Gespreksrondes aan de hand van de thema’s. 

Hoe kijken wij als bewoners naar de thema’s? En vinden wij belangrijk 

ten aanzien van de thema’s? Wat zouden wij kunnen doen? 

15.20 uur Afsluitende presentatie van uitkomsten.  

15.45 uur Toelichting op excusies in de wijk in de maand mei. 

15.55 uur Afronding. 

16.00 uur Tot slot de mogelijkheid tot 17.00 uur samen iets te drinken. 

 

Wij verwelkomen iedereen graag en hopen op een grote opkomst. 

Namens de kerngroep: Hanneke van Sijl, Marjan Stomph, Carolien van den Handel 

en Andrea Balk. 

http://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ouderenvriendelijke/
http://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ouderenvriendelijke/

