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Nieuwsbrief 6, december 2018, 6e jaargang 
 

 

We beginnen deze Nieuwsbrief met een terugblik op het zeer geslaagde 

concert dat de werkgroep Concerten & Lezingen op 8 december in de 

Gabriëlkerk organiseerde.  

We introduceren ook een nieuwe rubriek: ‘In de Schijnwerper’.  

Verder informatie over het privacy beleid van het Stadsdorp en de 

Privacyverklaring. En natuurlijk is er weer veel informatie te vinden over 

activiteiten binnen en buiten het Stadsdorp.  

 

 

Blokfluitconcert in Gabriëlkerk 8 december in plaats van Inloop 

  

Blokfluitensemble La Leona nam ons mee 

door de tijd met muziek van renaissance tot 

en met de 20e eeuw. Met een toelichting op 

de soorten muziek en de instrumenten. 

De zes blokfluitisten –waaronder 

een Stadsdorper- enthousiast aan 

het werk.  

 

 

Blokfluitspel van een jonge 

gastspeler van La Leona, met 

achter het orgel zijn coach, tevens 

de muzikaal begeleider van het 

ensemble. 
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Met tegen de 80 toehoorders zat de kerkzaal gezellig vol. Het applaus liet horen 

hoe het programma werd gewaardeerd. 

Carin Giesen heette de musici welkom en bedankte hen hartelijk voor de muzikale 

tocht door de tijd. Daarna kon –wie wilde- mee naar café d’Overkant.   

 

Nieuwjaarsborrel 12 januari 2019 

Op elke eerste Inloop van het jaar organiseren we traditiegetrouw de 

nieuwjaarsborrel, een gelegenheid bij uitstek om ook Stadsdorpers die je al een 

tijdje niet hebt gezien, weer eens te ontmoeten. Zorg dat je er ook deze keer bij 

bent en bazuin het rond! 

Datum: zaterdag 12 januari a.s. Tijd: 16.00-18.00 uur.  

Locatie: De Berlage, Lekstraat 13A.  

 

Verhalen bij de Dorpspomp 

 

 

  Dit keer een bijdrage in dichtvorm, van Jeannine Winklaar. 

 

 Het broze meisje in brons 

 

Aan de rand van het plein in Zuid 

staat ze tussen groen gras en rode gebouwen 

met koffer in de hand klaar voor vertrek  

naar een oord waarvan zij nooit terugkeert 

 

Haar dagelijkse spel verandert in luisteren 

naar gejoel van kinderen en boulers overdag 

kijken naar wandelaars en picknickers in de zomer 

vallende hazelnoten rondom het plein in de herfst 

tussendoor rust ze met lezers en denkers 

 

Zij is een heldin in de ogen van jong en oud 

ook voor de nieuwsgierige toerist die 

bloemen in plastic achterlaat, flitst en selfies 

met haar op Facebook of Instagram post 

 

Als de nacht over het plein valt  

vertellen de beuken haar hun seizoenverhalen 

gaan verliefde paren en fietsendieven hun gang 

Ze voelt geen nattigheid meer, niet van het verleden  

noch van de regen noch van de hond van Miep 

 

© Jeannine Winklaar, november 2018 
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Nieuws uit de Kerngroep 

Privacy beleid en Privacyverklaring 

Medio 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht 

geworden. Stadsdorp Rivierenbuurt hecht groot belang aan de bescherming van 

de privacy. Om met elkaar te kunnen communiceren, om informatie te verspreiden 

en om organisatorische en administratieve redenen, heeft het Stadsdorp 

basisinformatie van de leden nodig. De Kerngroep draagt er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die het Stadsdorp van de leden krijgt vertrouwelijk wordt 

behandeld. Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming aan andere 

Stadsdorpers of aan derden verstrekt. Met het verder aanscherpen van de 

bescherming van de persoonsgegevens heeft de Kerngroep het privacy beleid van 

het Stadsdorp op papier gezet, een Privacyverklaring opgesteld en enkele 

maatregelen doorgevoerd. De Privacyverklaring is op twee plekken te vinden op de 

website van het Stadsdorp. Open daarvoor in het menu in de blauwe bovenbalk 

van de startpagina het tabblad ‘OVER ONS’ en klik ‘PRIVACYVERKLARING’ aan of open de 

link in de blauwe balk onderaan de startpagina. Als je meer wilt weten over het 

privacy beleid van het Stadsdorp kun je altijd een van de Kerngroep leden 

benaderen. 

 

Samenstelling Kerngroep 

Na een aantal maanden waarin Annette Schutte op plezierig betrokken wijze Joke 

Schouwenaar heeft vervangen, heeft Annette zich weer uit de Kerngroep 

teruggetrokken. Joke kon de afgelopen tijd gelukkig weer steeds meer op zich 

nemen; daar zijn we blij mee! De Kerngroep bedankt Annette hartelijk voor haar 

inzet. 

 

Donatie oud bewoners Rivierenbuurt 

Oud bewoners van de Rivierenbuurt hebben zich enkele jaren geleden verenigd 

binnen een Facebookgroep: ‘Herinneringen aan de Rivierenbuurt-Amsterdam’. De 

deelnemers wonen inmiddels verspreid over de hele wereld, maar delen jeugd- en 

andere herinneringen en foto’s. Bij het naderen van het ledental van 3.000 bood 

een van de leden, Ton Apon, aan ons Stadsdorp ‘ter viering’ een donatie te doen. 

De leden werden daartoe uitgenodigd per persoon € 1,- (meer mocht ook) te 

doneren. Bij het bereiken van de mijlpaal van 2.000 leden koos de groep voor een 

inzameling ten bate van Stichting Kindermonument in de Gaaspstraat. Stadsdorp 

Rivierenbuurt voelt zich vereerd met dit zeer sympathieke gebaar. Inmiddels zijn 

er euro’s binnengedruppeld. 

We hebben de leden van de Facebookgroep uitgenodigd aanwezig te zijn bij het 

concert van 8 december. We weten niet hoeveel mensen daar gehoor aan hebben 

gegeven, wel hebben we Ton Apon persoonlijk kunnen begroeten.  
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Nieuws uit de Binnenbuurten 

Mijlpaal  

Hoera, de vlag kan uit. Alle zeven Binnenbuurten van ons Stadsdorp 

zijn nu actief! Als hekkensluiter werd op 23 november de 

startbijeenkomst van Binnenbuurt Rijn West gehouden, een paar 

weken eerder ging Binnenbuurt Schelde West van start. 

 

Binnenbuurt Schelde West 

De Binnenbuurt is van start gegaan op 25 oktober jl., in het huis van Anton 

Kruiderink waarin zich een schitterende verzameling kunst uit Zuid-Amerika 

bevond. De appeltaart stond klaar en de Binnenbuurters druppelden binnen. Er 

werden buurtverhalen verteld, ideeën op tafel gelegd en ieder vond het een fijn 

idee meer te wortelen in de eigen buurt. Omdat de opkomst vrij beperkt was, is er 

een tweede bijeenkomst gehouden op 9 november. Ook deze Binnenbuurters 

hechten aan contact met buurtgenoten en samen activiteiten ondernemen. Er werd 

alvast een datum geprikt voor een lunch bij Hubertus & Berkhoff in december. 

Binnenbuurt Schelde West is gelegen tussen Amstelkade, Maasstraat, Kennedylaan 

en Europaplein/ Scheldestraat. 

 

Binnenbuurt Rijn West 

Deze laatst gevormde Binnenbuurt ging van start op 23 november jl. We zijn van 

plan in januari nogmaals een bijeenkomst te organiseren en dan de coördinatoren 

te kiezen. In de volgende Nieuwsbrief volgt meer informatie. 

Binnenbuurt Rijn West is gelegen tussen Uiterwaardenstraat, Rijnstraat, 

Amsteldijk/Zuidelijke Wandelweg/Mirandalaan, Kennedylaan en Maasstraat. 

 

In de Schijnwerper 

In deze nieuwsbrief starten we een nieuwe rubriek: In de 

Schijnwerper. Joke Schouwenaar interviewt Stadsdorpers die 

zich op een of andere manier actief inzetten. Door bijvoorbeeld 

bijeenkomsten te organiseren of een werkgroep of activiteit te 

coördineren, kortom een terugkerende rol te vervullen die bijdraagt aan de 

vitaliteit en de continuïteit van het Stadsdorp.  
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Als eerste een interview met Alice Schippers, 

coördinator van de wandelgroep ‘Minder Ver’ 

en mede-coördinator van Binnenbuurt Schelde 

Oost. Alice houdt al verschillende jaren de 

wandelgroep ‘Minder Ver’ gaande. Het begon 

in maart 2015 toen de afstanden van de lange 

wandelgroep te ver voor haar waren. Een 

nieuwe wandelgroep starten bleek een goede optie en Alice dacht “why not?”. De 

eerste wandeling ging rond de Gaasperplas met 3 andere wandelaars. Intussen is 

er een vaste kern van 15-20 mensen waarvan er elke wandeling 8-12 mensen 

meelopen. Er is door de jaren heen een routine ontstaan van elke 2 weken op de 

donderdagmiddag op een vaste tijd starten, telkens op een andere plek. Meestal 

met het openbaar vervoer naar de start en ergens op de helft van de route een 

thee/koffie-stop. Dat is vaste prik. Er wordt gewandeld onder de rook van 

Amsterdam.  

Alice heeft inmiddels zo’n 25 wandelroutes in portefeuille. De website die ze 

gebruikt geeft haar steeds meer inzicht in mogelijke routes en de verbindingen 

daartussen. Het 

kost haar dan ook 

weinig moeite om 

de wandelgroep 

gaande te houden. 

Natuurlijk lopen ze 

af een toe eerder 

gelopen routes, al was het alleen al om de wisselende seizoenen te ervaren. Zo 

bloeit in het prachtige gebied rond De Poel in het voorjaar de Japanse 

kersenbloesem, terwijl in diezelfde periode vaak ook de krentenboompjes in bloei 

staan. Deze laatste zijn ook in het najaar heel mooi. Alice hoort heel vaak “hier 

ben ik nog nooit geweest!”. Er is een kleine kern van 2-3 personen die in overleg 

met elkaar voor haar waarnemen als ze er niet is. Alice hoopt het wandelen nog 

lang te kunnen volhouden. Verder is zij actief als mede-coördinator van 

Binnenbuurt Schelde Oost, die dit voorjaar is gestart, waar ze ook veel plezier in 

heeft! 

 

Activiteiten in het Stadsdorp 

Leesgroep zoekt uitbreiding 

De leesgroep van Stadsdorp Rivierenbuurt zoekt deelnemers. De leesgroep leest 

elke 6 weken een roman. Samen wordt besloten welke dat wordt en op de 

volgende bijeenkomst wordt besproken wat iedereen van deze roman vindt. De 

leesgroep komt op dinsdagen van 15 tot circa 16.30 uur bij elkaar. Op de website 



Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam Nieuwsbrief 6, december 2018, 6e jaargang  

 
6 

van het Stadsdorp vind je een lijst met gelezen boeken. Hier kun je daarvan een 

idee krijgen. Klik op de startpagina van de website op de blauwe bovenbalk op 

WAT WE DOEN en dan op ACTIVITEITENGROEPEN en tot slot op LEESGROEP. 

   

Maandagmiddag: Jeu de Boules!  

Hans van Elteren en Gepke Andringa vertellen: “Het is alweer zo’n twee en een half 

jaar geleden dat Stadsdorpers in de Rivierenbuurt gestart zijn met een Jeu de 

Boules groepje. Sindsdien komen zij elke maandagmiddag bijeen om op het 

Merwedeplein het Jeu de Boules spel (Petanque) te spelen. Tot nu toe is er bijna 

elke week gespeeld op deze baan, alleen als het weer heel erg slecht is gaat het 

niet door. Normaal spelen 4 personen met ieder 3 ballen of 6 personen met ieder 

2 ballen. Vaak zijn er meer liefhebbers om op deze ene baan te spelen. Dan 

improviseren we maar wat, zodat toch iedereen kan meedoen.” Hoewel de groep 

vooral uit vrouwen bestaat zijn er zeker ook enthousiaste mannen die graag een 

balletje opgooien.  

   

Hans en Gepke vervolgen: “De sfeer bij de spelers is heel geanimeerd. Het spel is 

altijd competitief op een relaxte manier. Het napraten en borrelen daarna in café 

Blek (ontmoetingsplek voor Stadsdorpers op de maandagmiddag) is heel gezellig 

en leuk. Hier schuiven ook wel niet-Jeu de Boulers aan. Een tweede baan zou heel 

fijn zijn maar zit er niet in vanwege ruimtegebrek. Misschien komt die 

mogelijkheid er als Waternet klaar is met de riolering in de Waalstraat over 

anderhalf jaar.”  

 

Cursus autobiografisch schrijven –‘Schatgraven’- kan weer starten 

In januari/februari kan er weer een beginnerscursus 

starten van 4 keer. Wat zijn de ervaringen met de cursus? 

De mensen die dit jaar aan de beginners- en 

vervolgcursus mee hebben gedaan zijn unaniem 

enthousiast. Er zijn veel leuke opdrachten en veel plezier 

in schrijven is het effect. 
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Heb je belangstelling voor de beginnerscursus? Laat het snel weten via 

info@stadsdorprivierenbuurt.nl. Er hebben zich op dit moment al 3 mensen 

opgegeven. De cursus kan starten bij tenminste 6 mensen. De cursus wordt 

gegeven door oud-buurtbewoner en cursusleidster Connie van Gils op 

woensdagmiddagen en kost € 5,- per keer. Er is al iemand die haar huis openstelt 

om daar samen te komen. 

 

Jong en oud in gesprek: SpraakVaak 

Afgelopen jaar namen diverse Stadsdorpers 

deel aan het SpraakVaak project. Een idee van 

twee jeugdvrienden Luuk Giesen en Daniel 

Hensens. Zij kwamen op het idee jong en oud 

te verbinden via moderne technologie. Jongeren 

willen graag in contact komen met ouderen en 

ouderen graag met jongeren. Jongeren zijn veel 

bezig met moderne technologie en kunnen dat ouderen uitleggen. Er zijn onder 

andere in ons Stadsdorp ouderen gezocht die het leuk vonden mee te doen aan 

een proef. Dat betekende eens per 2 weken met elkaar bellen via een iPad waarbij 

je elkaar kon zien. Eerst is aan de ouderen uitgelegd hoe de technologie werkt. 

Wat leverde het op? 

In de helft van de gevallen was het een succes! 

Ouderen en jongeren vonden het leuk om 

contact met elkaar te hebben. Hélène en 

Marieke bijvoorbeeld, die veel plezier hebben 

gehad samen. 

Op de Inloop in november deelden Luuk en Daniel hun 

ervaringen. 

Er meldden zich die zaterdag ook weer nieuwe mensen aan om 

mee te doen. Wij zijn benieuwd naar de verhalen. 

 

 

 

 

Divers nieuws 

Nogmaals schouwen in de Rivierenbuurt  

Wat is er gebeurd met de knelpunten van de 1e schouw in de Wielingenbuurt in 

september? Er is zoals beloofd door de gebiedsmakelaar gesproken met diverse 

partijen om de knelpunten te bekijken en zo mogelijk op te lossen (de losliggende 

tegels, geparkeerde fietsen op de stoep, etc. etc.). Over de aanpak van de grotere 

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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problemen, met name rond verkeer, wordt in januari meer bekend. Ook zijn zaken 

ter verbetering opgenomen in het Gebiedsplan van De Pijp/Rivierenbuurt voor het 

komend jaar en is er een kleine hoeveelheid geld gereserveerd voor deze 

verbeteringen. Voor afval bestaat een grootscheepse aanpak in de hele wijk. 

 

Er is nagedacht of het zinvol is op deze manier in de hele Rivierenbuurt schouwen 

te organiseren. Bij de eerste schouw bleek dat veel bewoners slechts een enkele 

vraag hebben in hun straat of op de route die zij lopen. Veelal zijn dat kleine 

vragen die handig gemeld kunnen worden via nummer 14 020 of door een 

Melding Openbare Ruimte te doen. Als het goed is wordt de vraag daar vrij snel 

opgepakt. Grotere problemen voor mensen die minder mobiel zijn vragen vaak 

wel om een schouw in de buurt. Naar aanleiding van deze ervaring stellen wij in 

overleg met de gebiedsmakelaar Hans de Boer van de Rivierenbuurt een andere 

aanpak van problemen in de openbare ruimte voor. Wat behelst dit voorstel: 

➢ Meld als bewoner zaken in de openbare ruimte via het nummer 14 020 of door 

een Melding Openbare Ruimte te doen. Dat heeft echt zin. Meldingen zorgen 

dat de gemeente een beter overzicht krijgt van problemen in de openbare 

ruimte. Ook wanneer dingen niet direct opgelost kunnen worden. 

➢ Meld grotere problemen bij gebiedsmakelaar Hans de Boer via 

Hans.de.Boer@amsterdam.nl of als je geen internet hebt via 06 -206 765 71. 

Bij hem kun je ook een schouw in jouw stuk buurt aanvragen. 

➢ Kan je niet langs verwaarloosde geveltuinen door overhangende takken of 

prikkende rozenstruiken? Of heb je op een andere manier last van 

verwaarloosde geveltuintjes? Neem dan contact op met Natuur- en Milieuteam 

Zuid. Voor de Rivierenbuurt is er een spreekuur op afspraak in het Huis van de 

Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66, telefoon 020-400 4503. 

Laten wij met deze aanpak ervaring opdoen en houd ons op de hoogte van 

ervaringen via info@stadsdorprivierenbuurt.nl met vermelding: ‘Openbare ruimte’. 

 

Verder met Samen Zelfstandig Wonen na 19 november? 

Op maandagmiddag 19 november organiseerde het Wijkcentrum De Pijp een 

bijeenkomst 'Samen Zelfstandig Wonen' in de Oranjekerk. Achteraf bleek dat 

deelnemers uit de Rivierenbuurt graag contact hadden willen maken met hun 

buurtgenoten. Maar die waren al weg, of het was niet bekend dat ze uit de 

Rivierenbuurt kwamen. Als je contact wilt met anderen uit je buurt die 

geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp, stuur dan een mailtje naar Jeroen 

Overweel: j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl. Hij brengt jullie met elkaar in contact. 

Geef Jeroen dan ook toestemming om je mailadres met de andere 

geïnteresseerden te delen. 

 

 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7bD5F9EF09-0F3A-4E59-8435-4873EB7CD609%7d
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7bD5F9EF09-0F3A-4E59-8435-4873EB7CD609%7d
mailto:Hans.de.Boer@amsterdam.nl
https://nmtzuid.nl/
https://nmtzuid.nl/
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl
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‘Een kijkje achter de schermen’ 

‘Een kijkje achter de schermen – theater maken met mensen 

met beginnende dementie’ is een boek over dementie waar je 

vrolijk van wordt. In Amsterdam Zuid zorgde het Odensehuis 

in december 2017 voor een primeur door mensen met 

beginnende dementie in een theaterstuk op de planken te 

brengen. In het Montessori Lyceum Amsterdam speelden zij de 

geweldige theatervoorstelling ‘Ontmoet ELKander’. ‘Een kijkje 

achter de schermen’ belicht het plezier van spelers, muzikanten, dansers en 

zangers en laat zien dat hun sprankelende kant boven kan komen als zij maar op 

de juiste manier benaderd worden. Met dit boek krijg je een ander inkijkje in de 

wereld van dementie. Het boek is in het Odensehuis Amsterdam Zuid te bekijken 

en te koop. Tevens verkrijgbaar in elke boekhandel. 

Er is een korte film gemaakt met een compilatie van het theaterstuk. Zodra deze 

beschikbaar is zetten we een link daarnaartoe op de Berichtenladder op onze 

website.  

 

Tentoonstelling Dood Gewoon 

Beeldend kunstenaars Alida en Anne Verheij (moeder en dochter) en Winfried 

Scholz (partner van Alida) hebben samen met de faculteit Geesteswetenschappen 

van de UvA en het uitvaartmuseum ‘Tot zover’ een kunstinstallatie gemaakt rond 

het thema Dood. Tot 31 januari is deze te bezoeken in VOX-POP* op het 

Binnengasthuisterrein. Het doel van de kunstinstallatie is een dialoog over de 

dood tot stand te brengen. Bij groepsbezoek (minimaal 5 personen) bestaat er een 

mogelijkheid voor een presentatie vooraf en/of een begeleide rondleiding. 

Hiervoor en voor meer informatie kun je bellen met Alida Verheij op 06–521 068 

98 of mailen naar 123alida.v@gmail.com. Bellen met VOX-POP kan ook op 020-

525 4336. Via de link https://youtu.be/wMFInTM65ak kun je een indruk van de 

installatie op de tentoonstelling krijgen.  

De tentoonstelling is maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur te 

bezoeken. De toegang is gratis. Adres: Binnengasthuisstraat 9 (BG3 | begane 

grond). Misschien iets om met je Binnenbuurt te bezoeken? 

*VOX-POP is de creatieve ruimte van de Faculteit der Geesteswetenschappen van 

de Universiteit van Amsterdam. Een culturele plek binnen de universiteit waar 

onder andere filosofie, kunst, theater, cultuur, geschiedenis, religie en taal elkaar 

vinden. 

 

Theatervoorstelling + Verdiepingsprogramma 

Luc de Groen Producties biedt een ‘deep dive’ programma aan rondom de 

theatervoorstelling ‘Het Gesprek’. Het Gesprek is een theatervoorstelling die 

focust op de relatie tussen Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre en zich baseert 

mailto:123alida.v@gmail.com
https://youtu.be/wMFInTM65ak
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op De Beauvoir’s boek ‘Het Afscheid’. In deze memoir beschrijft De Beauvoir haar 

laatste jaren met Sartre en de gesprekken die ze samen hebben gevoerd. De 

voorstelling speelt 1 en 2 februari 2019 in theater Perdu in Amsterdam. 

In combinatie met de voorstelling bieden de makers van de voorstelling een 

verdiepingsprogramma (een ‘deep dive’) aan rondom Het Afscheid. Samen met 

hen lees je het boek en ga je voorafgaand aan het zien van de voorstelling dieper 

in op de inhoud van het boek, en de thema’s die daarin naar voren komen. Door 

met elkaar en met de makers van de voorstelling in gesprek te gaan, én door 

daarna de voorstelling te bezoeken, kunnen lezers het boek op nieuwe, frisse en 

creatieve wijze leren kennen.  

De kosten voor dit programma betreffen alleen de tickets voor de voorstelling 

(€ 10,- per stuk). De grootte van de groep ligt tussen de 5 en 15 mensen. De 

voorstelling duurt ongeveer een uur, de deep dive een paar uur in de middag of 

avond. Waar en wanneer de deep dive plaatsvindt, hangt af van de 

beschikbaarheid van de deelnemers. Voor meer informatie en om je op te geven 

kun je een mail sturen naar deepdives@lucdegroen.nl. Ook kun je kijken op 

www.lucdegroen.nl.  

 

Tips van honderdplussers 

Begin dit jaar woonden er circa 2.200 honderdplussers in Nederland. Ruim 

tweemaal zoveel als twintig jaar geleden. Naar verwachting blijft dat aantal fors 

toenemen. Rond 2030 zal het aantal weer verdubbeld zijn. Yvonne Witter 

interviewde 26 100-jarigen en geeft op basis van hun verhalen vijf tips. Misschien 

ken je ze al of heb je nieuwe tips ook al ben je nog geen 100. 

1. Blijf nieuwsgierig 

2. Wees eigenwijs 

3. Houd je netwerk op orde 

4. Zoek activiteiten 

5. Heb humor 

De verhalen zijn gebundeld in het boek‘100% leven. 

Levenslessen van honderdplussers’.  

Wil je meer weten of het boek bestellen? Kijk dan op   

https://www.alleszelf.nl/zorg-voor-lichaam-en-geest/prettig-ouder. 

 

Financieel misbruik, risico’s herkennen misbruik voorkomen 

We worden allemaal ouder. En vaak komt het voor dat we dan afhankelijk worden 

van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Dit kan 

risico’s met zich meebrengen. Bedenk daarom alvast aan wie je je bankzaken wilt 

overlaten mocht je ooit niet meer alles zelf kunnen. Leg zaken vast en maak 

afspraken met je bank over bijvoorbeeld machtigingen en opnamelimieten. 

Probeer ook te voorkomen dat je helemaal  afhankelijk wordt van één persoon. Wil 

mailto:deepdives@lucdegroen.nl
http://www.lucdegroen.nl/
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=47894&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2F100-leven%2F9200000098903966%2F%3FsuggestionType%3Dfeatured_product%26suggestedFor%3Dyvonne%2520w%26originalSearchContext%3Dmedia_all%26originalSection%3Dmain&name=boek%20100%20levenslessen
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=47894&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2F100-leven%2F9200000098903966%2F%3FsuggestionType%3Dfeatured_product%26suggestedFor%3Dyvonne%2520w%26originalSearchContext%3Dmedia_all%26originalSection%3Dmain&name=boek%20100%20levenslessen
https://www.alleszelf.nl/zorg-voor-lichaam-en-geest/prettig-ouder
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je meer weten kijk dan op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling/financiele-

uitbuiting-ouderen-voorkomen. 

Als je hoort dat dit soort misbruik iemand treft of als je een situatie niet 

vertrouwt, kun je zelf het gesprek aangaan of bijvoorbeeld ‘Veilig Thuis’ bellen 

voor hulp of advies. Telefoonnummer: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Zie 

ook https://www.veiligthuisgv.nl/hulp-nodig/ik-ben-ouder-dan-18-

jaar/financieel-misbruik-ouderen-melden/. 

 

Wetenswaardigheden 

    

TIPS 

 

 

 … één op de vijf volwassenen te 

veel alcohol drinkt? En… 

 … een ouder lichaam minder 

goed tegen alcohol kan? En… 

 … er meer risico op verslaving is? 

Meer weten? Vraag je huisarts of 

zie https://www.jellinek.nl/. 

 … arbeiderspaleis ‘De Dageraad’ 

in de Burg. Tellegenstraat 100 

jaar bestaat? Dit wordt gevierd 

met een tentoonstelling en een 

boek. Het Bezoekerscentrum is 

geopend op do t/m zo van 13 -

17 uur. Toegang is gratis. 

 … je iedere 2e en 4e zaterdag van 

de maand van 20.00 - 22.30 uur 

kunt dansen bij Henrick de 

Keijser? Zie 

www.buurtgebouwhdk.nl 

  Zin om tijdens het Amsterdam Light 

Festival (29 nov – 20 jan 2019) een 

mooie rondvaart te maken en heb je 

een Stadspas met groene stip? Dan 

mag je dit jaar bij Lovers gratis 

iemand meenemen. Voor tickets: 

lovers.nl/nl/stadspas. 

 Heb je problemen met je buren? Dan 

kan je voor het oplossen daarvan 

ondersteuning vragen bij BeterBuren. 

BeterBuren biedt bemiddeling aan 

buren die overlast van elkaar 

ervaren. Zie www.beterburen.nl. 

Telefoon: 085-902 2810 of e-mail: 

info@beterburen.nl. 

 Heb je tips voor de Kerngroep, of 

opmerkingen, kritiek of leuke 

ideeën? Meld het via 

info@stadsdorprivierenbuurt.nl. De 

Kerngroep is er blij mee! 

 

Jaarlijkse bijdrage 

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2018 is besloten de jaarlijkse 

bijdrage aan het Stadsdorp met ingang van 2019 te verhogen van (minimaal) 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling/financiele-uitbuiting-ouderen-voorkomen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling/financiele-uitbuiting-ouderen-voorkomen
https://www.veiligthuisgv.nl/hulp-nodig/ik-ben-ouder-dan-18-jaar/financieel-misbruik-ouderen-melden/
https://www.veiligthuisgv.nl/hulp-nodig/ik-ben-ouder-dan-18-jaar/financieel-misbruik-ouderen-melden/
https://www.jellinek.nl/
http://www.buurtgebouwhdk.nl/
http://lovers.nl/nl/stadspas
http://www.beterburen.nl/
mailto:info@beterburen.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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€ 10,- naar (minimaal) € 15,-. Je kunt je jaarlijkse bijdrage overmaken op de 

rekening van het Stadsdorp: NL16 TRIO 0338506276 t.n.v. Stadsdorp 

Rivierenbuurt Amsterdam. Vermeld hierbij s.v.p. het jaartal waarvoor je de 

bijdrage doet (2018 of 2019). 

 

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 ondernemen, 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 vragen over thema’s, bijeenkomsten, activiteiten, etc. van het 

Stadsdorp? Stel ze via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. 

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

bel dan het Stadsdorp telefoonnummer: 06-576 356 13. 

 

Aan- en afmelden 

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

‘Contact…Interesse…Meedoen > Aanmelden?’ 

Afmelden? Vul het afmeldformulier in op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder 

‘Contact…Interesse…Meedoen > Afmelden?’ 

Heb je geen e-mail, bel dan het Stadsdorp telefoonnummer 06-576 356 13. 

 

Redactie en bijdragen 

Kerngroep: Andrea Balk, Carolien van den Handel, Guuske Kotte, Joke Schouwenaar. 

Met bijdragen van: Gepke Andringa, Hans van Elteren, Carin Giesen, Alice Schippers, 

Marjan Stomph, Jeannine Winklaar. 

  

 

 

Heb je iets voor de volgende Nieuwsbrief? 

 Laat het weten vóór 4 februari 2019 via 

  info@stadsdorprivierenbuurt.nl  

http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl

