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Nieuwsbrief 6, december 2020, 8e jaargang 
 

 

Deze keer heel veel informatie, tips en nieuws vooral van buiten het 

Stadsdorp, maar binnen de buurt. Maar ook nieuws van het inloopteam en 

natuurlijk ook weer een leuk Dorpspomp verhaal. 

Allereerst een boodschap van de Kerngroep. 

 

 

Van de Kerngroep  

Stiekem hadden we natuurlijk gehoopt dat het corona virus ons bij het 

samenstellen van deze nieuwsbrief zachtjesaan zou verlaten. Maar nee, niets is 

minder waar. De boel is zelfs weer op slot! Wat een tegenvaller.  

Met de feestdagen voor de boeg wordt het ons niet gemakkelijk gemaakt. We 

hopen dat het iedereen lukt deze dagen op een plezierige en ontspannen manier 

door te brengen. Bijvoorbeeld lekker bij de kachel, met een mooi boek, fijne 

muziek, en een grote pot thee. Met in gedachten de komst van het verlossende 

vaccin dat hopelijk in het nieuwe jaar verlichting gaat brengen. We zullen ons deze 

kerst nog lang heugen, dat is een ding dat zeker is! 

 

Het zal ook niemand verrassen dat onze traditionele 

nieuwjaarsborrel helaas niet door kan gaan. De Kerngroep 

kan dit keer niet anders dan een virtuele toost op iedereen 

uitbrengen. Dat 2021 maar een beter jaar mag worden!  

 

Zoals jullie hebben gemerkt heeft de Kerngroep besloten een groot deel van de 

Algemene Ledenvergadering, die in maart jl. niet door kon gaan, per e-mail te 
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regelen. Het financieel jaarverslag over 2019 zal live – bij de komende ALV in 

2021 – aan de orde worden gesteld. Heb je opmerkingen, reageer dan op de e-

mail vóór 20 december. 

In de afgelopen periode hebben de werkgroep Ontmoetingsruimten/Locaties, de 

coördinatoren van de Inloop en de Kerngroep een mogelijk alternatieve locatie 

voor bijeenkomsten overwogen. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd, is gewikt en 

gewogen, maar is vooralsnog besloten de huidige locaties voor bijeenkomsten aan 

te houden. Dus zodra dat weer kan, zal de Inloop weer in De Berlage worden 

georganiseerd. Het inloopteam staat volledig achter deze keuze. 

 

We wensen iedereen, ondanks alles, fijne feestdagen en een heel goede start van 

het nieuwe jaar. Houd moed en heb vertrouwen!  

 

Rectificatie  

Bij het interessante verhaal in de vorige nieuwsbrief over de Bouschrâschool – in 

de vorm van een recensie van het boek van Nadia Bouras- is helaas achterwege 

gebleven van wiens hand dat was. Daarvoor excuus.  

Het is geschreven door Alice Schippers.   

 

Verhalen bij de Dorpspomp 

 

 

 

 

 

Dit keer een bijdrage van Laetitia Galama. 

 

Dorpspomp/Stadspomp 

Het is weer voorbij die mooie zomer …  

Het weer sloeg om in oktober en ik ben terug van weggeweest.  

Wat ik nu het meeste mis hier in de Rivierenbuurt is een dorpspomp. 

Een plek om zomaar wat bij rond te hangen en met iemand een praatje te maken. 

 

Ik heb een heerlijk buitenplekje aan het Kinselmeer vlak boven Durgerdam.  

Daar kom je vanzelf mensen tegen. Je hangt bij elkaar over het hekje.  

Je hebt geen agenda nodig voor een bakje koffie of een wijntje.  

Vrienden en familie komen langsfietsen of wandelen of blijven logeren.  

En het kan allemaal want buiten is het makkelijk afstand houden.   
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Terug op één-hoog is alles afgelast, geen groepslessen meer,  

geen theater of concert, terrassen afgezet met rood-witte linten, eet- en 

wandelgroepjes versplinteren en ook geen reizen meer met de trein. 

Wanneer je zelf geen initiatief neemt om iets af te spreken  

kan het zomaar gebeuren dat je twee dagen niemand ziet of spreekt.  

Eindeloos starend naar het scherm in plaats van over het water  

naar de horizon met het witte kerkje. 

Maar wat een geluk dat ik een paradijsje heb om naar uit te kijken  

en het is zo weer lente toch … ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws over de Inloop 

De inloopbijeenkomsten 

“Gaat de Inloop ooit weer van start?” vroeg een trouw bezoeker van de 

maandelijkse Inloop. Laten we even kijken naar de stand van zaken anno nu, 

december 2020. Allereerst is het contract met De Sociale Maatschap voor de 

organisatie van de Inloop in De Berlage gelukkig weer verlengd, dat was toch even 

onzeker. Groen licht voor de herstart van de bijeenkomsten is echter nog niet 

mogelijk, zelfs niet met inachtneming van de 1,5 m regel. Dat komt, behalve door 

het virus, ook doordat de restaurantruimte van De Berlage nog steeds grotendeels 

in gebruik is voor de voorbereiding van bezorgmaaltijden in de buurt 

(BuurzaamThuis), als alternatief voor de maaltijden ter plekke. Dat blijft voorlopig 

zo totdat het corona virus weer voldoende onder controle is. Als het nog heel lang 

gaat duren wil de facilitair manager van De Berlage kijken hoe de 

maaltijdverzorging anders kan worden georganiseerd, zodat onze Inloop weer kan 

starten zodra de maatregelen voldoende zijn versoepeld.  

Wordt vervolgd… 

 

Opvolger Carin 

In de Nieuwsbrief van februari werd het al aangekondigd: vanaf januari 2021 stopt 

Carin Giesen met haar rol als coördinator van de Inloop en lid van het inloopteam. 

Ze heeft dit ruim 6 jaar met heel veel plezier gedaan. 
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Lange tijd bleef het stil rond de opvolging. Zou Annemiek de Witte na het vertrek 

van Carin de kar alleen willen trekken? Dat was niet wat haar voor ogen stond toen 

ze in februari 2019 als 2e coördinator ging meedraaien. Onlangs kwam aan die 

onzekerheid een einde, toen Annemieke Taal bij ons aanklopte om te melden dat 

zij zin had om deze rol op zich te nemen. Annemieke is lid van dezelfde 

Binnenbuurt als Annemiek en is regelmatig 

op de Inloop te zien. Een enthousiaste, 

energieke vrouw die het Stadsdorp een warm 

hart toedraagt en inmiddels tijd heeft om 

zich hiervoor in te zetten.  

En zo zijn Annemiek en Annemieke vanaf 

2021 de twee coördinatoren van de Inloop, 

al zal het nog een hele klus worden om ze 

qua naam uit elkaar te houden.  

 

Vertrek teamlid Channa 

Heel jammer is dat een van onze gastvrouwen, de kordate en bedreven Channa 

Peres, het Stadsdorp heeft verlaten en daarmee ook het inloopteam. Channa, 

bewoner van Buitenveldert, sloot zich bij ons Stadsdorp aan in de hoop meer 

gezellige contacten op te doen. Nu, na zo’n twee jaar, is haar conclusie dat de 

fysieke afstand tussen beide wijken toch te groot is om dit voor elkaar te krijgen.   

Toch is ze heel blij dat ze een paar jaar in onze Inloop heeft meegedraaid. “Ik heb 

leuke herinneringen aan de Inloop en de samenwerking binnen het team. Deze 

ervaring had ik niet willen missen”.  

We hopen in het nieuwe jaar met de rest van het team weer mooie 

inloopbijeenkomsten te kunnen organiseren. 

 

Nieuws van de werkgroep Zorg en Wonen 

Gevraagd: meedenkende ouderen 

Vanuit het onderzoeksprogramma Aging & Later Life, een samenwerking tussen 

het Amsterdam UMC, UvA, VU, het Universitair Netwerk Ouderenzorg en het Ben 

Sajet Centrum, wordt veel onderzoek gedaan naar vraagstukken waar ouderen 

mee te maken hebben. Om onderzoeken beter aan te laten sluiten bij de 

belevingswereld van ouderen, willen de onderzoekers ouderen hier meer bij 

betrekken. Om dit te kunnen doen, hebben zij een digitaal ouderenpanel opgezet. 

Via dit ouderenpanel kunnen onderzoekers de deelnemers vragen om mee te 

werken aan hun onderzoek. Bijvoorbeeld voor betrokkenheid bij de aanvraag voor 

een onderzoek, bij het opzetten van een onderzoek, bij de communicatie van 

uitkomsten, of je kunt gevraagd worden om deel te nemen aan onderzoek.  
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In dit panel willen de onderzoekers ongeveer 200 mensen opnemen van 65 jaar en 

ouder die geïnteresseerd zijn in, en betrokken willen worden bij het verbeteren 

van het welzijn van ouderen.  

Ben je geïnteresseerd? Dan kun je contact opnemen met Bernadette Jurriën, de 

coördinator van het ouderenpanel, voor meer informatie. 

Telefoon: 020 – 444 83 20; e-mail: b.jurrien-zaal@amsterdamumc.nl. 

 

Nieuwbouw in Amsterdam  

De gemeente Amsterdam wil tot 2025 veel woningen bijbouwen. Sociale 

huurwoningen maar ook middeldure huurwoningen. Zie:  

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-

beleid/ontwikkeling/bouwen/. 

De bouw van sociale huurwoningen ligt in 2020 op schema. Veel van deze 

woningen komen in hoogbouw en hebben een lift. Is je woning op den duur niet 

geschikt om te blijven wonen? En wil je ooit verhuizen naar een dergelijke sociale 

huurwoning? Zorg dan dat je je profiel in Woningnet bijhoudt.  

https://www.woningnetregioamsterdam.nl/. Vraag zo nodig hulp bij !WOON:  

https://www.wooninfo.nl/contact/zuid/. 

 

Divers nieuws 

Nieuws over D’Oude Raai 

In februari 2021 gaat de verbouwde D’Oude Raai open. 

Op de bovenverdiepingen zijn kamers voor langdurig 

verblijf naast een paar kamers voor kortdurend verblijf, 

bijvoorbeeld na opname in een ziekenhuis. 

Op de benedenverdieping, met deze nieuwe ingang, start 

De Buren. Bij De Buren staat samenwerking in de buurt 

centraal. Er is professionele zorg, welzijn én er zijn 

informele zorg- en buurtinitiatieven. Actieve bewoners 

kunnen hier ook eigen activiteiten organiseren.  

Stadsdorpen de Pijp en Rivierenbuurt zijn gevraagd mee 

te denken. In februari wordt er meer bekend. 

 

Dependance Conservatorium in Beatrixpark 

Het Conservatorium van Amsterdam krijgt een dependance in het Beatrixpark, in 

Kapel en Convict. Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Hogeschool voor de 

Kunsten hebben hiervoor een overeenkomst getekend. Het Conservatorium wil 

zich graag vestigen in Kapel en Convict omdat de huidige locatie aan het 

Oosterdok te klein is geworden. Het onderwijs zal plaatsvinden in Convict, waar 

ook oefenruimtes komen. Kapel krijgt een kleine concertzaal waar het hele jaar 

mailto:b.jurrien-zaal@amsterdamumc.nl
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ontwikkeling/bouwen/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ontwikkeling/bouwen/
https://www.woningnetregioamsterdam.nl/
https://www.wooninfo.nl/contact/zuid/
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door openbare concerten worden 

georganiseerd, zowel klassiek als andere 

muziekstijlen. De horeca, die in Kapel komt, 

is openbaar en toegankelijk voor studenten, 

bezoekers en omwonenden. Er komen twee 

terrassen met uitzicht op het park.  

 

Bron: Nieuwsbrief Zuidas 23.11.2020 

 

Boekenkastjes in de Rivierenbuurt, wie kent ze? 

 

Een bijzonder boekenkastje is verschenen vlak bij het 

Scheldeplein. Het lijkt een poppenhuis maar achter de 

gevel staat het vol boeken om mee te nemen.  

Wie kent er nog meer boekenkastjes in de Rivierenbuurt 

en helpt om deze in kaart te brengen?  

Stuur een foto met adres van het boekenkastje naar 

info@stadsdorprivierenbuurt.nl voor vermelding in de 

volgende nieuwsbrief. 

 

 

WinterinZuidkrant 

Afgelopen zomer organiseerden diverse welzijns-, zorg- en buurtorganisaties, 

samen met het Stadsdeel ‘Zomer in Zuid’. Stadsdorp Rivierenbuurt deed hieraan 

mee en organiseerde vijf activiteiten. Ter gelegenheid hiervan werd een 

ZomerinZuidkrant uitgebracht, die huis aan huis werd verspreid.   

Omdat er nu minstens zoveel mensen aan huis gekluisterd zijn als een paar 

maanden geleden, is er een wintereditie van de krant uitgebracht. Vol met tips, 

activiteiten, en inspiratie om deze winter goed door te komen. De grote 

hoeveelheid informatie en aangeboden activiteiten worden gelardeerd met korte 

verhalen van gebeurtenissen uit de buurt. Je kunt de krant ophalen op het 

Stadsdeelkantoor, het Huis van de Wijk, en waarschijnlijk ook bij Rijn58 en De 

Berlage.  

 

Stadsbomenplattegrond 

Bomen zijn heel belangrijk voor een stad, zeker voor Amsterdam. Bomen zijn de 

groene longen van de stad, ze zijn beeldbepalend in de straten. De architect die 

heel veel voor Amsterdam Zuid heeft ontworpen, H.P. Berlage, koos de bomen in 

de straat zorgvuldig uit om bij het totaalbeeld van het stratenplan en de huizen te 

passen.  

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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Niet alleen in de lente en de zomer valt er veel van bomen te genieten, nu het 

herfst, en bijna winter, is kun je goed zien hoe de verschillende bomen zich 

onderscheiden door hun eigen unieke silhouetten. Op basis van de 

stadsbomenplattegrond van de gemeente, https://maps.amsterdam.nl/bomen/,  

kun je leuke wandelingen langs specifieke bomen maken.  

Vanuit het Odensehuis worden regelmatig bomenwandelingen gemaakt, samen 

met een natuurgids. Als je daar belangstelling voor hebt kun je contact opnemen 

via coordinator@odensehuis.nl of telefoon 020 - 337 42 44. Of kijk op 

https://www.odensehuis.nl/over-bomen-in-amsterdam/. 

 

Bomen, een aanleiding om er op uit te gaan 

Ook de Vriendenvereniging van het Beatrixpark heeft een bomenkaart waarop  

je bomen kan uitzoeken die je graag wilt zien. 

https://www.vriendenbeatrixpark.nl/beatrixpark/natuur-in-het-park/bomen/. 

In het Beatrixpark en Amstelpark zijn naast 

bladloze bomen naaldbomen te bewonderen. 

Reden genoeg om naar buiten te gaan. Wie 

weet ga je samen met iemand uit je 

Binnenbuurt bomen zoeken in de parken en 

omgeving. 

 

 

                                                                                          Foto: https://www.amstelpark.info/ 

In het Beatrixpark worden ook in de winter bomenwandelingen georganiseerd. Op 

de eerste zondag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur. 

Vertrek: Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. 

Meer informatie bij Henk Wolters en Mien Vermue, tel.: 020 - 664 45 06 of via 

e-mail: henk.snezana@upcmail.nl. 

 

Kan je geen ommetjes maken?  

Dan is er de mogelijkheid digitaal te wandelen. Serve the City is een leuke 

organisatie die allerlei projecten bedenkt om mensen in deze moeilijke tijd een 

plezier te doen. Zo heeft de organisatie vrijwilligers die voor je gaan wandelen op 

de plek, in de buurt, die jij aangeeft. De vrijwilliger wandelt met telefoon of tablet 

en laat je zien waar hij/zij is. Jij kijkt thuis mee via WhatsApp beeldbellen en 

vertelt waar je wilt dat de wandelaar naar toe gaat. In een ander Stadsdorp hebben 

aan huis gebonden ouderen daar al een paar maal veel plezier van gehad. Even 

een uitje op je favoriete markt of naar een winkeltje. 

Wil je je opgeven? Dat kan via info@stcamsterdam.nl of 020 – 820 23 58. 

 

https://maps.amsterdam.nl/bomen/
mailto:coordinator@odensehuis.nl
https://www.odensehuis.nl/over-bomen-in-amsterdam/
https://www.vriendenbeatrixpark.nl/beatrixpark/natuur-in-het-park/bomen/
https://www.amstelpark.info/
mailto:henk.snezana@upcmail.nl
mailto:info@stcamsterdam.nl
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Mensen in Zuid 

In opdracht van Stadsdeel Zuid zijn vier leuke films gemaakt over mensen in Zuid. 

Hoe gaan zij met elkaar om? Wat doen zij met en voor elkaar? Het oorspronkelijke 

plan was dat er gespreksgroepen in de buurt zouden ontstaan naar aanleiding van 

de films. Door corona is dat uitgesteld. De films zijn wel leuk om vast te bekijken, 

en wie weet zie je bekende Stadsdorpers in een van de films. Of zie je delen van 

Zuid die je niet kent, of kom je op mooie ideeën voor nieuwe activiteiten. Zie:  

https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/verbonden-zuid-praat-mee/ 

 

Wetenswaardigheden 

    

TIPS 

 

 … je alles wat je over het klimaat 

wilt weten kunt lezen op of 

vragen via: 

https://www.klimaathelpdesk.org

/answers/. 

 … je op de website van Beeld en 

Geluid een enorme hoeveelheid 

historische foto’s en video’s kunt 

zien? Zoek bijvoorbeeld je 

favoriete tv serie op Heimwee TV 

of bekijk Nederlandse steden in 

de jaren 20:  

https://beeldengeluid.nl/beeld-

en-geluid-bij-je-thuis. 

 …de HeenenWeer in de loop van 

januari met een iets grotere auto  

gaat rijden? Een autootje dat 

corona-veilig is! 

 

 

  Wandel- en fietstips: 

In de oktobernieuwsbrief van de 

gemeente staan leuke tips om naar 

buiten te gaan, die ook in de winter 

nog inspirerend zijn. 

https://www.amsterdam.nl/nieuws/

nieuwsoverzicht/10-wandel-

fietstips. 

 Een leuk uitje: een virtueel bezoek 

aan museum Naturalis. Zie: 

https://www.naturalis.nl/virtueelmus

eum. 

 Het Amsterdam Light Festival bestaat 

dit jaar uit 7 kunstwerken, verspreid 

over de stad. Het thema is: ‘When 

Nature Calls’. Meer weten? Zie: 

https://amsterdamlightfestival.com/

nl/editie-9. 

 

Jaarlijkse bijdrage 

Je kunt je bijdrage van (minimaal) €15,- overmaken op de rekening van het 

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

Is het bedoeld voor 2020, vermeld hierbij dan s.v.p. ‘voor 2020’. Vermeld bij 

bijdragen voor 2021 s.v.p. ‘voor 2021’.  

https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/verbonden-zuid-praat-mee/
https://www.klimaathelpdesk.org/answers/
https://www.klimaathelpdesk.org/answers/
https://beeldengeluid.nl/beeld-en-geluid-bij-je-thuis
https://beeldengeluid.nl/beeld-en-geluid-bij-je-thuis
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/10-wandel-fietstips
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/10-wandel-fietstips
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/10-wandel-fietstips
https://www.naturalis.nl/virtueelmuseum
https://www.naturalis.nl/virtueelmuseum
https://amsterdamlightfestival.com/nl/editie-9
https://amsterdamlightfestival.com/nl/editie-9
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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 prikbord@stadsdorprivierenbuurt.nl.  

➢ 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 de Nieuwsbrief’.  

➢ 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: Carolien van den Handel en Guuske Kotte 

Met bijdragen van: Laetitia Galama, Carin Giesen, Marjan Stomph, Annemiek de Witte 

 

 

Heb je iets voor de volgende Nieuwsbrief? 

Laat het weten vóór 5 februari ‘21 via 

      info@stadsdorprivierenbuurt.nl  

 

 

 

 

 

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

