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Nieuwsbrief 1, februari 2019, 7e jaargang 
 

 

In deze Nieuwsbrief blikken we terug op de activiteiten en ontwikkelingen 

in ons Stadsdorp in 2018, vind je een aankondiging van de 

Themabijeenkomst en Algemene Ledenvergadering op 30 maart en zijn 

weer leuke verhalen te lezen in de rubrieken De Dorpspomp en In de 

Schijnwerper.  

En ook weer allerlei nieuws van binnen en buiten het Stadsdorp.  

 

 

Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst 30 maart 

Algemene Ledenvergadering 

Op 30 maart vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Zoals inmiddels 

gewoonte combineren we dat met een Themabijeenkomst. Voor de ALV ontvangt 

iedereen enkele weken van tevoren alle documenten. De Kerngroep werkt daar op 

dit moment hard aan. Tevens sturen we dan het programma voor de hele middag. 

 

Themagedeelte: ‘Vakantie, erop uit of … thuis?’ 

Het thema voor deze middag staat in het teken van vakantie. Een thema om nu 

alvast naar uit te kijken. Het met elkaar te hebben over bijvoorbeeld: wat betékent 

vakantie voor jou? Wat ga je ondernemen nu je 

ouder bent? Met de lente in het verschiet heb je 

misschien al droomplannen voor ogen of al heel 

concreet iets uitgedacht. Ben je bezig met 

plannen maken of kies je al jaren voor een vaste 

invulling omdat dat haalbaar is en genoeg? Ga 

je het liefst samen of juist liever alleen? Wil je echt weg of betekent vakantie 

houden voor jou juist lekker thuisblijven? Dit zijn zo wat vragen die opkomen bij 

een thema als vakantie. We willen graag samen met jullie op ontdekkingsreis. 

Door hierover in gesprek te gaan met elkaar, door uit te wisselen, vragen te 

stellen en handige tips met elkaar te delen. Wij hebben er zin in. Doen jullie mee? 
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Nieuwjaarsborrel 2019: historisch hoge opkomst 

Zo’n 90 mensen stapten op 12 januari De Berlage binnen voor de nieuwjaars-

borrel, 30 meer dan het jaar daarvoor! Een zaal die voor onze gewone 

maandelijkse Inloop nogal ruim bemeten is, maar juist zo’n grote toestroom als 

dit keer goed kan herbergen. Zoals dat gaat met veel mensen over de vloer, 

ontstond er vanzelf dynamiek. Men liep gezellig door elkaar, maakte her en der 

een praatje of schoof aan bij een van de tafels, als in een levendig café. Het 

aangekondigde eenvoudige ‘gekleurde-stippen-ontmoetingsspel’ was daarom 

misschien wat overbodig. Toch zag je ook speurende blikken, mensen die 

nieuwsgierig op zoek waren naar anderen met dezelfde kleur stip op de 

naamsticker.  

Behalve Stadsdorpers en een aantal introducees, werden op deze bruisende 

bijeenkomst ook contacten gesignaleerd uit het netwerk om ons Stadsdorp heen, 

zoals Flora Breemer, lid van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid. Dat werd 

erg gewaardeerd. 

 

Schalen met zelfgebakken creaties en andere lekkernijen, gemaakt door 

gastvrouwen van het inloopteam en een enthousiaste stadsdorper, droegen bij 

aan de feestelijke stemming. Helaas moest de coördinator van het Inloopteam, 

Carin Giesen, wegens ziekte verstek laten gaan. 

 

Wie plenair iets wilde zeggen, moest zich met het eigen stemgeluid verstaanbaar 

zien te maken want er was deze keer geen microfoon beschikbaar. Een foutje in 

de regie. Stadsdorp voorzitter Carolien van den Handel bracht met een mooie 

toespraak een toost uit op het nieuwe jaar. Ook een aantal andere mensen greep 

de gelegenheid aan om kort het woord te nemen.  



Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam Nieuwsbrief 1, februari 2019, 7e jaargang  

 
3 

In de tussentijd was het Inloopteam continu in touw, achter de bar of in de zaal. 

Zeer terecht werd dan ook voor elk teamlid afzonderlijk een warm applaus 

gevraagd. Deze harde werkers hebben een onmisbare bijdrage geleverd aan een 

bijzonder geslaagde 5e editie van de nieuwjaarsborrel van ons Stadsdorp.  

 

Mensen die tegen het einde richting huis gingen, spraken hun waardering voor 

deze middag in allerlei bewoordingen uit: fijn om hier geweest te zijn, veel 

mensen gesproken, hartstikke leuk, gezellig, hartelijk, bruisend, ik voel me hier 

thuis, heel goed verzorgd, top! 

 

Hoewel was aangekondigd dat de drankjes deze middag voor rekening van het 

Stadsdorp waren, heeft toch een groot aantal mensen een vrijwillige bijdrage in de 

bekende roze/paarse doos gedaan. Fantastisch. Op deze manier werkt het goed. 

Veel dank daarvoor! 

 

Data komende inloopbijeenkomsten 

Telkens van 16.00-18.00 in De Berlage: 9 febr, 9 mrt, 13 april, 11 mei, 8 juni, 13 

juli, 10 aug, 14 sept (lustrum!), 12 okt, 9 nov en 14 dec. 

 

Verhalen bij de Dorpspomp 

 

 

  Dit keer een bijdrage van Ria Bos. 

 

 

 

Ontmoeting(en) 

Ring, ring, ring, trrriiing; de deurbel, daar gaat-ie weer! 

"Pakje voor 3-hoog. Mag ik het neerzetten?" 

"Ja, dat's OK" 

"U bent?" 

"Bos, 1-hoog" 

"Dank U. Fijne dag!" 

"Dank U. U óók" 

Herkenbaar voor U, dames & heren, lezers? 

Dit gebeurt meerdere keren per week en soms denk ik dan: Kan ik m'n eigen 

postkantoortje openen, hier op 165-1 hoog? 

Iedere keer dendert er weer een stem door het trappenhuis en bij zo'n stem hoort 

een persoon. Een persoon die ik nooit te zien krijg omdat de trap in bochten 

omhoog gaat en ik geen zicht heb op het portaal beneden. Eén stem kwam héél 
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vaak voor en tussen die stem en mij ontwikkelden zich mini-gesprekjes over de 

zon, die scheen of de regen, die viel, over de wind, die te hard woei, kortom over 

het weer, over vakantie, over "politieke" beslissingen etc. etc. Tot… de stem er 

genoeg van kreeg en hij opeens verscheen in de bocht van de trap: 

"Goeiemorgen mevrouw Bos, hoe gaat het?" 

Wat een verrassing! Een donkere krullenkop, een knap gezicht met een 

vriendelijke glimlach, wat je noemt een aangename kennismaking. 't Had 

inderdaad lang genoeg geduurd, die anonieme gesprekjes.  

Helaas mis ik sinds enige tijd de stem van de donkere krullenbol.  Is-ie 

overgeplaatst of heeft-ie misschien een andere werkgever gevonden? Wie het 

weet, mag het zeggen.  

 

Terugblik op 2018 

Hoogtepunten en succesvolle ontwikkelingen 

We hadden een mijlpaal te vieren in het voorjaar: het eerste lustrum van ons 

Stadsdorp! In een geanimeerde Themabijeenkomst blikten we terug op vijf 

succesvolle jaren, en keken we samen vooruit naar de komende periode. Daar 

kwamen nieuwe voorstellen, initiatieven en activiteiten uit voort.  

De cursus autobiografisch schrijven – ‘Schatgraven’ - werd georganiseerd, er vond 

een theeproeverij plaats, de Muzmusgroep werd gestart - samen concerten en 

musea bezoeken - en er werd een nieuwe wandelgroep voor korte wandelingen 

opgericht. De TuBagroep – tuin- en balkonkring – die eind 2017 werd opgericht 

kreeg in 2018 verder vorm. Enkele Stadsdorpers namen deel aan het SpraakVaak 

project, waarin jong en oud werd verbonden via moderne technologie. De jeu de 

boules groep floreerde; na een gezellig spelletje schoven regelmatig ook andere 

Stadsdorpers aan bij de ‘après-jeu de boules’ in café Blek. De leesgroep, de 

poëzie-leesgroep en het koor hebben hun activiteiten voortgezet.  

 

In november werd de laatste Binnenbuurten gevormd. De meeste Binnenbuurten 

draaiden goed; men is enthousiast en er wordt van allerlei georganiseerd en 

ondernomen. Sommige Binnenbuurten hebben een wat langere aanlooptijd nodig.  

 

Onze eerste ambassadeurs en meer 

Een bijzonder moment vormde het afscheid van de Kerngroep van Marjan Stomph 

en Hanneke van Sijl. Initiatiefnemers en trekkers van het eerste uur en tot begin 

2018 beiden actief lid van de Kerngroep. Dit werd tijdens de Themabijeenkomst in 

april feestelijk gemarkeerd met een mooi lustrumboekje: ‘Stadsdorp 

Rivierenbuurt… een weefsel in de buurt’. Marjan en Hanneke boden alle 

aanwezigen een exemplaar aan. Op hun beurt ontvingen zij beiden een mand vol 
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cadeautjes, waaraan veel Stadsdorpers hadden bijgedragen. Zij zijn sindsdien 

ambassadeur van ons Stadsdorp.  

Voor haar onvermoeibare inzet voor het Stadsdorp en voor de belangen van 

Rivierenbuurtbewoners in het domein van wonen, zorg en welzijn ontving Marjan 

in het najaar, uit handen van een van de Stadsdeelbestuurders van Zuid, de 

Amsterdamspeld.  

 

Bijzondere ontmoetingen 

Twee bijzondere momenten mogen in de terugblik niet onvermeld blijven. In juli 

was er tijdens een bezoek van koning Willem Alexander aan Amsterdam een 

ontmoeting met enkele Stadsdorpen georganiseerd, waaronder die van ons. In het 

gesprek werd de diversiteit van de Stadsdorpen belicht en werden de knelpunten 

rond het langer zelfstandig thuis wonen besproken. Op verzoek van Stadsdeel 

Zuid nam de werkgroep Zorg & Wonen deel aan een kennismakingsgesprek met 

de nieuwe burgemeester Femke Halsema, om de woonproblemen van ouderen toe 

te lichten. 

 

Hoe ontwikkelde ons Stadsdorp zich verder? 

De Inloopbijeenkomsten werden net als in de vorige jaren goed bezocht. Het 

Inloopteam verzet veel werk om dat elke keer weer opnieuw op rolletjes te laten 

verlopen. Elders in deze nieuwsbrief kun je het verslag en de vooruitblik van het 

Inloopteam lezen.  

De werkgroepen waren actief en namen allerlei taken op zich. Zo zijn er nieuwe 

contacten in de buurt gelegd die perspectief bieden op extra ontmoetingsplekken. 

We vonden een nieuwe web-redacteur, Dick de Jong, en in het voorjaar werd de 

nieuwe werkgroep ‘Concerten&Lezingen’ opgericht door Carin Giesen en Marjan 

Stomph. Het eerste concert dat de werkgroep organiseerde vond in december 

plaats in de Gabriëlkerk. Eerder al werd door deze werkgroep twee keer een korte 

presentatie tijdens de Inloop georganiseerd.  

 

De werkgroep Zorg & Wonen verzorgde de Themabijeenkomst in september met 

de titel: ‘Je toekomst in kaart...hoe kan je die zelf inkleuren?’. Deze werkgroep 

heeft veel werk verzet: zij heeft zich weer ingespannen op de hoogte te blijven 

van de toegang tot zorg en ondersteuning en hulp bij vragen rond wonen, en de 

verkregen informatie aan de leden doorgegeven. Daarnaast heeft de werkgroep 

onderhandeld over de tussentrede als voorziening, over het boven water krijgen 

van cijfers bij stadsdeel Zuid over het aantal ouderen op bovenwoningen, en 

samen met de Stadsdorpen Zuid en De Pijp over een voorrangsregeling voor 

ouderen in de nieuwbouw van de Kop Zuidas en over woonzorg-voorzieningen in 

de buurt. 
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Kerngroep en Klankbordgroep 

De Klankbordgroep is met een nieuw lid, Ymkje Swart, uitgebreid. Klankbordgroep 

en Kerngroep hebben enkele malen overlegd over actuele onderwerpen en over de 

toekomst van ons dorp. Nadat Hanneke en Marjan in het voorjaar de Kerngroep 

verlieten bestaat de Kerngroep weer uit vier leden: Andrea Balk, Carolien van den 

Handel, Guuske Kotte en Joke Schouwenaar. Enkele maanden heeft Annette 

Schutte de Kerngroep versterkt, tijdens afwezigheid van Joke.  

De Kerngroep heeft het privacy beleid aangescherpt, enkele maatregelen getroffen 

en een privacyverklaring opgesteld (te lezen op de website).  

 

In dit jaar verwelkomden we ruim 40 nieuwe deelnemers. Eind 2018 telde ons 

Stadsdorp 234 leden.  

 

Hoe gaan we in 2019 verder? 

De activiteiten- en werkgroepen zetten hun bezigheden onverminderd voort. Waar 

nodig kunnen zij rekenen op steun van de Kerngroep. Twee onderwerpen lichten 

we uit: De werkgroep Ontmoetingsruimten zal zich samen met de Kerngroep 

blijven inspannen om nieuwe ruimtes te vinden voor allerlei activiteiten en 

bijeenkomsten. Met Rijn58 zullen concrete afspraken worden gemaakt voor 

gebruik van de ruimte voor kleinere bijeenkomsten en vergaderingen, en met de 

Maarten Luther Kerk en met de Stichting Kolom worden de mogelijkheden verder 

verkend. De werkgroep Concerten&Lezingen wil in 2019 Stadsdorpers tijdens de 

maandelijkse Inloop vaker verrassen met een korte presentatie, met aan het eind 

van het jaar een bijzondere lezing over muziek. 

 

De Kerngroep zal zich blijven inspannen om Stadsdorpers met vergelijkbare 

wensen en ideeën met elkaar in contact te brengen, zodat er mogelijk nieuwe 

activiteitengroepjes kunnen ontstaat. Nieuwe deelnemers zullen evenals afgelopen 

jaren door een van de Kerngroep leden worden uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek. Daarmee proberen we hen sneller op te kunnen nemen in 

de activiteiten en bijeenkomsten van het Stadsdorp.    

 

Nieuws uit de werkgroep Inloop 

Terugblik Inloop 2018 

Vanwege een ingrijpende verbouwing van het Huis van de Wijk verplaatste de 

Inloop zich vanaf maart naar De Berlage in de Lekstraat. Die plek wordt ons 

gegund om het aantoonbare brede belang van onze maandelijkse Inloop. De 

opluchting was groot dat we een alternatief hadden gevonden. 

Omdat we in De Berlage alles zelf moeten regelen zijn de taken en 

verantwoordelijkheden flink toegenomen. Voortaan zijn het drietallen in plaats 
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van koppels die alles regelen en de gasten ontvangen. Gelukkig kreeg het 

Inloopteam halverwege het jaar versterking van Carla de Graaff en Lia Veen, in 

september gevolgd door Channa Peres. Joke Schouwenaar is uit het team, maar 

blijft vanuit de Kerngroep warm betrokken bij het Inloopteam. 

   

Inloopteam: Herman, Channa, Carla, Annemiek, Erik, Lia …en coördinator Carin 

Over de aanloop in het eerste jaar van De Berlage kunnen we tevreden zijn. Het 

bezoekersaantal varieerde tussen 18 en 50 deelnemers. De beide keren dat vooraf 

een presentatie was aangekondigd waren er wat meer mensen dan anders. In april 

vertelde Dick de Jong over de rol van de VOC in India. In oktober vertelden Luuk 

Giesen en Daniël Hensens over de uitkomsten van hun generatie verbindende 

SpraakVaak project, waaraan ook enkele Stadsdorpers hadden deelgenomen. 

In plaats van de Inloop was er in december met rond 90 toehoorders een geslaagd 

concert van het blokfluitensemble La Leona in de Gabriëlkerk. Evenals de twee 

genoemde presentaties, georganiseerd door de werkgroep Concerten&Lezingen.  

Op elke locatie zijn we schommelingen in het aantal mensen op de Inloop gewend. 

In ieder geval blijkt duidelijk dat de maandelijkse Inloop voorziet in een behoefte 

om elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer. 

 

Op het eindejaarsoverleg blikte het Inloopteam zoals gebruikelijk terug op het 

afgelopen jaar. Een attentiepunt blijft het alert zijn op het zich welkom voelen van 

nieuwe mensen. Een ander punt is vormen te vinden die de Inloop verlevendigen, 

zoals bovengenoemde korte presentaties. Tevens blijft uitbreiding van het 

Inloopteam een aandachtspunt. Met enthousiasme en in goede onderlinge 

verstandhouding is het team aan het nieuwe jaar begonnen!  

 

Nieuws van de werkgroep Binnenbuurt 

Sinds in november van het afgelopen jaar alle Binnenbuurten zijn gestart kan 

iedereen die dat wil aan zijn/haar eigen Binnenbuurt deelnemen. Op het kaartje, 
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dat ook op de startpagina van de website 

staat, kun je zien in welke Binnenbuurt je 

woont. Scroll daarvoor helemaal naar 

beneden. Daar kan je ook een link 

aanklikken bij ‘Meer weten over de 

Binnenbuurten?’. Dan vind je meer 

informatie en het e-mailadres van de 

contactpersoon van de werkgroep 

Binnenbuurt. Stuur Andrea een e-mail als 

je je wilt aanmelden. 

 

 

Nieuws van de werkgroep Zorg & Wonen 

De toekomst van d’Oude Raai 

Ruim een jaar geleden zijn de Stadsdorpen De Pijp 

en Rivierenbuurt gevraagd mee te denken over de 

toekomst van d’Oude Raai (van Cordaan). Het gaat 

daarbij om verbouwplannen en werken aan een meer 

wijkgerichte functie. Er wordt verbouwd van juni tot 

november 2020. Dit om de d’Oude Raai geschikt te 

maken voor deze tijd. Vanuit de Stadsdorpen nemen wij deel aan een werkgroep 

voor de invulling van de wijkgerichte functie.  

 

Ons advies in het kort: 

• Behoud een beperkt aantal mogelijkheden voor kortdurend verblijf in d’Oude 

Raai. Ook al heeft Cordaan deze opnamen vooral gepland in De Buitenhof 

(Buitenveldert).  

• Zorg voor wijkgerichte functies op de begane grond.  

• Verbeter de toegankelijkheid voor de buurt door voor het restaurant en de 

wijkfuncties een aparte ingang te verzorgen. Deze is dan ook gepland op de 

hoek van het gebouw.  

• Zet een advies- en ondersteuningspunt op voor buurtbewoners, samen met 

andere organisaties. 

Wil je meer weten? Binnenkort staat op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder het 

tabblad THEMA’S > ZORG & WONEN een uitgebreid verslag Van Atie Engel van 

Stadsdorp De Pijp. 

 

 

 

http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
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In de Schijnwerper 

 

 

 

 

 

In de schijnwerper dit keer Carin Giesen.  

Een duizendpoot binnen ons Stadsdorp en 

daardoor voor menig Stadsdorper een 

bekende. Al pratend passeren de vele 

activiteiten en initiatieven van Carin de 

revue. Over het fenomeen Stadsdorp had ze 

eerder al met belangstelling gelezen, toen 

ze in 2007 met haar man naar de 

Rivierenbuurt verhuisde. Toen ook in deze 

wijk in 2013 een Stadsdorp van start ging, sloot ze zich hier meteen bij aan, en 

werd vervolgens lid van de Klankbordgroep.  

 

Meedenken doet ze graag en dat ligt haar goed. In haar kritisch vermogen ligt een 

kracht verborgen die goed van pas kan komen. Zo was er een plek nodig waar 

Stadsdorpers elkaar maandelijks konden ontmoeten en Carin pakte direct de 

zoektocht op naar een geschikte locatie. Zo ontstond de maandelijkse Inloop 

waarvan zij tot op heden de coördinator is. Ze kwam op het idee een vertelkring te 

starten die zij samen met een andere Stadsdorper leidde. En als liefhebber van 

gedichten sloot zij zich vanaf de start aan bij de poëzieleesgroep. 

 

Het volgende idee diende zich aan: een jeu de boules groep. Carin weet anderen 

te enthousiasmeren en krachten te bundelen. Inmiddels is er een zeer actieve jeu 

de boules groep die veel plezier beleeft met elkaar. Carin vindt het ook belangrijk 

ouderen en jongeren met elkaar te verbinden. Zo ontstond de werkgroep 

Generaties. Drie ‘generatiemaaltijden’ waren het eerste initiatief en het stimuleren 

van contacten tussen jong en oud heeft nog steeds haar aandacht. Het is een 

droom van Carin een eigen plek te vinden waar Stadsdorpers zich thuis voelen en 

graag binnenwandelen om samen leuke dingen te doen. Na jarenlang zoeken is 

dat nog steeds niet gelukt.  

 

Sinds maart vorig jaar vormt ze samen met Marjan Stomph de werkgroep 

Concerten&Lezingen. Samen werken zij aan een jaarprogramma. Het eerste succes 

was het concert in de Gabriëlkerk, afgelopen december. 
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De maandelijkse Inloop bestaat in september 5 jaar. Voor Carin een mooi moment 

om het stokje als coördinator door te geven aan andere Stadsdorpers. 

Carin is ook lid van de Wielingenbinnenbuurt. Recent heeft zij besloten mee te 

gaan doen met de ‘minder ver’ wandelclub.  

 

Een uitgebreidere versie van dit interview is binnenkort op onze website te lezen.  

 

Wetenswaardigheden 

    

TIPS 

 

 

 … zich ouderen aaneensloten 

vanwege zorgen over het klimaat? 

Deel je die zorg en wil je meer 

weten? Kijk dan op: 

grootoudersvoorhetklimaat.nl. 

 … er op de Kop Zuidas, in project 

Zuidoever, huurwoningen worden 

gebouwd met zorg en service 

voor mensen met een 

middeninkomen? Wil je op de 

hoogte zijn? Meld je aan bij: 

https://deoevers.amsterdam. 

 … je met je stadspas met groene 

stip voor € 2,- naar de 

Huishoudbeurs kunt? Kaartje wel  

online bestellen. Dat kan via: 

www.huishoudbeurs.nl/stadspas. 

 

  Heb je de gemeentekrant 

‘Amsterdam’ niet ontvangen, en wil 

je dat wel? Stuur een bericht naar 

klachten@doorversprieidingen.nl. 

 Op de website van de RAI is een 

speciale pagina voor de buurt. Hier 

staat een overzicht van verwachte 

drukte en nieuws voor de buurt. Zie: 

https://www.rai.nl/nl/rai-

amsterdam/buurt-en-rai/. Daar kun 

je je ook inschrijven voor de 

buurtnieuwsbrief.  

 Heb je ideeën of voorstellen voor je 

buurt? Die kun je voorleggen aan de 

stadsdeelcommissie Zuid, via: 

https://stemvanzuid.amsterdam.nl/. 

 

Divers nieuws 

Ook in de winter bewegen! 

Bewegen houd je ook in de winter je gezond. In ons Stadsdeel zijn mogelijkheden 

genoeg. Zoals Gymnastiek 60-plus Stadsdeel Zuid. O.a. in de Jekerstraat 86 en in 

Centrum ‘t Plein, Vechtstraat 77A. Meer weten? Bel contactpersoon Willy van 

Duijkeren op 020-8861071.  

https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/over/
https://deoevers.amsterdam/
http://www.huishoudbeurs.nl/stadspas
mailto:klachten@doorversprieidingen.nl
https://www.rai.nl/nl/rai-amsterdam/buurt-en-rai/
https://www.rai.nl/nl/rai-amsterdam/buurt-en-rai/
https://stemvanzuid.amsterdam.nl/
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Ook de KWIEK beweegroute 60+ in de Rivierenbuurt is er 

nog steeds. Goed begeleid door fysiotherapeuten. Iedere 

woensdag van 10.30 tot 11.30 uur; kosten: € 1,- per 

keer; verzamelen voor de praktijk in de 

Trompenburgstraat 131.  

 

Je kunt ook gaan dansen. Moderne danslessen voor iedereen van 60 jaar en ouder 

kun je o.a. volgen bij Dance Connects in het Menno Simonszhuis in Buitenveldert,  

Noordhollandstraat 17A. De lessen bestaan uit een mix van dansstijlen en met 

muziek uit alle windstreken. Met of zonder ervaring, met of zonder fysieke 

beperking, iedereen kan meedoen. Meer informatie op:  

https://www.danceconnects.nl/slowflow. 

 

Wie gaat er mee naar de film ‘Bewaren of hoe te leven?’ 

Ook zo vaak verhalen gehoord in de trant van: 

wat moeten wij met al die spullen, boeken, 

kleren en huisraad waaraan herinneringen 

kleven?  Dan is er binnenkort stof om te 

helpen denken. Op 15 maart wordt de 

prachtige film over ouder worden en bewaren 

‘Bewaren of hoe te leven’ van Digna Sinke 

getoond. 

Wie gaat er mee?  

Met een aantal Stadsdorpers willen wij daar gaan kijken en napraten. En wie weet 

op ideeën komen hoe elkaar te helpen keuzen te maken. 

Waar is de vertoning?  

Het Hoekhuis - Fizeaustraat 3  

Inloop 14.00 uur, aanvang film 14.15 uur 

Kosten € 3,- (gepast) inclusief koffie/thee. 

Hoe kom je daar? 

Op de fiets is het simpel: Berlagebrug over langs het Amstelstation, Hugo de 

Vrieslaan en dan rechts de Fizeaustraat. Je kunt ook bus 65 nemen; de eerste 

halte na het Amstelstation is de Fizeaustraat. 

 

Cursussen Cybersoek  

Naast Seniorweb zijn in het Huis van de 

Wijk De Pijp nu ook cursussen van 

Cybersoek. Speciaal voor mensen die 

digitale vaardigheden willen leren en die 

niet zo goed Nederlands spreken. Ken je mensen voor wie dit iets is? Zeg het 

https://www.danceconnects.nl/slowflow
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voort! Dinsdagen 19 maart t/m 21 mei Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der 

Helststraat 66. Vragen? Bel Kim: 020-6934582. 

 

Workshops Art Journalen 

Stadsdorper Jeannine Winklaar verzorgt op 23 

maart, 6 en 13 april, van 11.00 tot 13.00 uur, 

een drietal workshops ‘Art journalen’.  

In de workshops laat zij de deelnemers 

kennismaken met deze kunstvorm: het 

bijhouden van een dagboek, maar dan in 

beeldvorm. Met tekenen, schilderen en 

handlettering je gevoel en de dingen die je 

meemaakt op papier zetten.  

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jeannine: 

jeanninem.winklaar@gmail.com. 

 

Al wezen kijken in CC Amstel? 

CC Amstel is het Cultuur Clubhuis Amstel op het voormalige Archiefterrein aan de 

Amsteldijk. Het is een samenvoeging van het voormalige Ostadetheater en de 

Openbare Bibliotheek. Met een studio en café-restaurant. Een mooie plek niet ver 

van de Rivierenbuurt. Kijk voor meer informatie op de site van CC Amstel en op 

https://www.oba.nl/vestigingen/oba-cc-amstel.html. 

Ben je niet goed ter been dan is er altijd nog de HeenenWeer om je op te halen en 

thuis te brengen: https://stichtingheenenweer.nl/aanbod/ 

 

Koppl Zuilen 

Door een jonge ondernemer zijn Koppl Zuilen ontwikkeld, 

waar je eens kan kijken als je zorgvragen hebt voor jezelf 

of voor een ander. In de Rivierenbuurt staat binnenkort een 

Koppl Zuil in Albert Heijn op Rijnstraat 33. Wil je weten 

waar andere zuilen staan? Kijk op: www.koppl.nl/waar.  

Via de website kun je je ook melden voor meer informatie. 

 

Jaarlijkse bijdrage 

De jaarlijkse bijdrage aan het Stadsdorp is met ingang van 2019 verhoogd van 

(minimaal) € 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. ‘voor 2019’.  

 

mailto:jeanninem.winklaar@gmail.com
https://ccamstel.nl/
https://www.oba.nl/vestigingen/oba-cc-amstel.html
https://stichtingheenenweer.nl/aanbod/
http://www.koppl.nl/waar
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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: Ria Bos, Carin Giesen, Marjan Stomph, Jeannine Winklaar. 

  

 

 

Heb je iets voor de volgende Nieuwsbrief? 

Laat het weten vóór 2 april 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

