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Nieuwsbrief 1, februari 2022, 10e jaargang 
 

 

In deze eerste Nieuwsbrief van het jaar weer een korte update van het  

overleg van de ‘groep van 20’, die zich over de toekomst van het Stadsdorp 

buigt. Ook een oproep voor een nieuw lid voor de kascommissie.  

Na de Dorpspomp iets over beelden in Zuid en de verrassing van de 

‘omfietstuin’. Verder nieuws van de werkgroep Zorg & Wonen en een 

oproep van de Poëzieleesgroep. 

 

 

Van de Kerngroep  

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat met een groep van ongeveer 20 

Stadsdorpers afgelopen november overleg gestart is over de toekomst van het 

Stadsdorp. Dat overleg heeft een structureel karakter gekregen en heeft ook een 

naam gekregen: de Schakelgroep. In december en februari zijn 

vervolgbijeenkomsten gehouden en dit zal in elk geval het komend jaar worden 

voortgezet. Een denktank voor verdere ontwikkelingen.  

 

Omdat er bij diverse mensen een wens bestaat de organisatie van het Stadsdorp 

zo licht mogelijk te houden, is allereerst de noodzaak en de wenselijkheid van 

onze organisatie als informele vereniging tegen het licht gehouden. Alle plussen 

en minnen tegen elkaar afwegend is er voorlopig voor gekozen de huidige 

organisatievorm te behouden. De Statuten en de jaarlijkse ALV zouden misschien 

in een ander jasje gestoken kunnen worden. Ook daar wordt verder over 

nagedacht. Als informele vereniging moet je voldoen aan bepaalde wettelijke 

verplichtingen, maar wellicht kunnen hier en daar zaken anders worden ingevuld. 

Het streven is om alles zo simpel mogelijk te houden, en om de transparantie en 

de onderlinge uitwisseling te vergroten. 

Vervolgens werd bekeken of het werken met een Kerngroep nog steeds voldoet. 

Het antwoord was ja, maar besproken wordt nog wel welke rol en welke taken ook  

buiten de Kerngroep kunnen worden gelegd, zodat deze kan worden ontlast, en 

meer Stadsdorpers bij de organisatie van het geheel kunnen worden betrokken.  
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Een belangrijk doel van het proces is het spreiden van taken en 

verantwoordelijkheden over meer personen. Er liggen nu te veel taken bij een te 

kleine (Kern)groep. De Schakelgroep bestaat uit Stadsdorpers die al op een of 

andere manier actief zijn. Om de draagkracht te vergroten zijn we een zoektocht 

naar ‘nieuwe krachten’ gestart. Via gerichte actie (o.a. via de Binnenbuurten) zijn 

Stadsdorpers benaderd met de vraag of ze het leuk zouden vinden op een of 

andere manier mee te helpen. Binnenkort organiseren we voor diegenen die 

positief op de uitnodiging ingingen een oriëntatiebijeenkomst: wat valt er zoal te 

doen en wat zou men hieraan kunnen/willen bijdragen. Nu we langzaam weer uit 

de startblokken kunnen – door verdere versoepeling van de coronamaatregelen – 

doen we dat graag met een vernieuwde groep en een frisse blik.   

 

Heb jij suggesties, zorgen, voorstellen of ideeën, maak die dan kenbaar door een 

mailtje naar de Kerngroep te sturen via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. Vermeld 

daarbij als onderwerp ‘Inspiratie Toekomst’. Wij zijn blij met je input! 

 

De verslagen van de bijeenkomsten zijn te vinden op de website onder het tabblad ARCHIEF >> 

VERSLAGEN BRAINSTORMSESSIES TOEKOMST.   

 

Verhalen bij de Dorpspomp 

 

 

 

 

 

Dit keer een bijdrage van Elly Mönnichmann. 

 

Domweg gelukkig in de Rivierenbuurt 

Sinds 1978 woon ik in de Rivierenbuurt. Ik kom uit de Helmersbuurt en daarvoor 

woonde ik overal. Mijn man en ik wilden het liefst naar Amsterdam Oud-Zuid, 

maar dat was te duur. Zo kwamen we in de Grevelingenstraat terecht. Ik ben 

tevreden hier, al zijn de huizen erg gehorig.  

De straten in de Scheldebuurt zijn vernoemd naar de Zeeuwse wateren. Mijn 

straatnaam komt voor in de Grevelingendam en het Grevelingenmeer. Die vind je 

tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Het meer (ik heb het 

eindelijk een keer opgezocht) blijkt 11.000 hectare groot te zijn. Dat is bijna de 

helft van de oppervlakte van Amsterdam! 

Ik vind mijn buurtje niet zo heel erg veranderd in al die jaren, al is er wel de 

golfbeweging van oude bewoners - jonge stellen - kleine kinderen - pubers - 

oudere bewoners en dan begint het weer opnieuw.  

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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Waar ik van geniet hier zijn de architectonische details, bijvoorbeeld overal erkers 

- echt Amsterdamse School. En de beelden van Hildo Krop, zoals dat meisje dat 

een paard optilt op de Muzenbrug. Wel zou het fijn zijn als (nog) meer mensen 

zouden meedoen met het onderhouden en mooier maken van onze wijk. Adopteer 

een boomtuin, een afvalcontainer, gooi zwerfvuil in een vuilnisbak… 

Alles kan altijd nog beter!  

 

Beelden in Zuid 

Elly Mönnichmann attendeerde ons op een leuke website waarop heel veel beelden 

in Amsterdam Zuid te vinden zijn, met de naam van de kunstenaars:  

https://www.wikiwand.com/nl/Lijst_van_beelden_in_Amsterdam-Zuid. Ook de 

beelden van Hildo Krop kun je hier terugvinden. Op de site zijn niet alleen beelden 

uit Zuid, maar uit de hele stad te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beelden van Guillaume Bijl, Rai terrein Europaplein 

 

Schrijvers voor de Dorpspomp 

We zijn dringend op zoek naar Stadsdorpers die het leuk vinden een stukje voor 

de Dorpspomp te schrijven. Het blijkt steeds moeilijker voor degenen die een 

verhaaltje hebben geschreven om iemand te vinden om het estafettestokje aan 

door te geven. Het zou erg jammer zijn als we deze rubriek moeten laten 

vervallen; we horen van veel mensen dat ze genieten van de verhaaltjes en de 

anekdotes. Heb jij een idee, stuur dan een bericht naar  

info@stadsdorprivierenbuurt.nl. Vermeld als onderwerp ‘Voor de Nieuwsbrief’.  

Een Dorpspomp verhaaltje is maximaal ongeveer 200 woorden. Het is erg leuk als 

het over iets in de Rivierenbuurt gaat dat veel mensen kunnen herkennen. Maar 

https://www.wikiwand.com/nl/Lijst_van_beelden_in_Amsterdam-Zuid
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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het mag ook een meer persoonlijk tintje hebben, alles is goed. Maak het vooral 

niet te moeilijk, een simpel verhaal is voor iedereen al leuk om te lezen.  

 

Ook andere Stadsdorpers omarmen beelden in Zuid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

‘coronatijd = steenkoude leeuwen knuffelen’ 

 

Lid kascommissie gezocht 

Om de jaarrekening af te kunnen sluiten moet deze worden voorgelegd aan een 

kascommissie. De personen die dat eerder deden hebben vorig jaar hun taak 

neergelegd, dus we zijn op zoek naar een nieuwe kascommissie. Er heeft zich al 

één persoon gemeld (Herman Melkman), we zijn nu op zoek naar een tweede 

persoon. Voorlopig voor alleen deze keer, maar eventueel voor langer.  

Wat je moet doen is het eenmalig controleren van het Financieel Jaarverslag. Je 

bespreekt daarna je bevinding met de penningmeester (Guuske Kotte) en stelt een 

advies op voor de leden om de penningmeester decharge te kunnen verlenen. 

Normaal gebeurt dat middels stemming op een ALV, maar de laatste twee 

coronajaren deden we dat schriftelijk via de e-mail.  

Ben je bereid dit een (of meer) keer op je te nemen, stuur dan een berichtje naar 

info@stadsdorprivierenbuurt.nl met als Onderwerp: Kascommissie.  

 

Activiteiten in het Stadsdorp 

Samen gedichten lezen 

Houd je van gedichten maar kom je er niet aan toe om ze te lezen, of lijkt het je 

leuk om in groepsverband kennis te maken met poëzie? Misschien is dan de 

poëzieleesgroep van het Stadsdorp Rivierenbuurt iets voor jou! Wij zijn op zoek 

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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naar nieuwe deelnemers. 

In de poëzieleesgroep delen we gedichten rond thema's die we met elkaar 

afspreken, bijvoorbeeld liefde, bomen, afscheid, dieren. Ieder gaat in boekenkast, 

bibliotheek of via internet op zoek naar een paar gedichten over het gekozen 

thema en deelt ze uit op de bijeenkomst.  

Je kunt gedichten kiezen omdat je ze mooi vindt. Of raadselachtig, maar 

intrigerend. Kortom het is een manier om samen er wat dieper in te duiken. We 

lezen klassiekers zoals Ida Gerhardt of Vasalis, maar we kunnen ook genieten van 

een speels gedicht van Willem Wilmink of Judith Herzberg. 

Om de beurt lezen we een ingebracht gedicht hardop voor aan elkaar. Daarna 

volgt de bespreking: we maken opmerkingen, stellen vragen en doen suggesties. 

Door dit aandachtig, proevend te doen, ontvouwt het gedicht zich in zijn 

verschillende, mogelijke betekenissen. Of soms kun je er niets 

mee, dat kan ook. 

De poëzieleesgroep komt elke derde zondag van de maand van 10.30-12.30 uur 

bijeen in ‘Rijn 58’, Rijnstraat 58. Deelname is gratis. 

Belangstelling? Kom gerust een keer meedoen! Aanmelden bij Els Lock, 

elselot@xs4all.nl of bij Carin Giesen, giesen.cwm@kpnmail.nl. 

 

Mooie nieuwjaarswens 

De Kerngroep kreeg van verschillende Stadsdorpers mooie nieuwjaarswensen 

toegestuurd. Waarvoor natuurlijk onze dank. Eén daarvan vonden we zo leuk, dat 

we die (met toestemming) hieronder hebben geplaatst; een schildering van Hélène 

Sterkman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elselot@xs4all.nl
mailto:giesen.cwm@kpnmail.nl
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Nieuws van de werkgroep Zorg & Wonen 

Voorlichting van de Stichting !WOON over langer zelfstandig thuis wonen 

In januari hield de stichting !WOON een online 

bijeenkomst over langer thuis wonen. Misschien 

heb je gekeken nadat de voorlichting was 

aangekondigd op het Prikbord. Anders kun je 

alles teruglezen op de website van ons Stadsdorp onder het tabblad Thema’s → 

Zorg & Wonen → Documenten Zorg & Wonen. 

Welke informatie vind je er? 

• Soorten ouderenwoningen 

• Verhuisregelingen met behoud van huidige huur in Amsterdam 

• Woningnet 

• Spreekuur woning zoeken 

• Woonruimteaanpassingen, verhuiskostenvergoeding via de Wmo  

• Rol Wooncoach 

• Spreekuren van !WOON 

• Waar je verder bij !WOON voor terecht kan: 

zoals achterstallig onderhoud, etc. 

 

Verandering in vergoeding alarmeringssystemen 

In het Parool heeft een artikel gestaan over de wijziging die zorgverzekering het 

Zilverenkruis doorvoert wat betreft vergoeding van het ATA-alarmeringssysteem.  

Mocht jou dit betreffen en heb je vragen, mail dan naar 

zorgenwonen@stadsdorprivierenbuurt.nl of bel met Herman Klein Tiessink, 

beleidsmedewerker Zorg & Welzijn van Cliëntenbelang Amsterdam,  

tel: 06 - 226 404 20. 

 

 

En verder in de Rivierenbuurt 

De omfietstuin 

Stadsdorper Tjalda Thomsen trakteerde op een lekkere kop koffie met koek op 

een bankje aan de rand van haar tuintje tussen wildernis en nieuwbouw. Tjalda 

tuiniert daar naar hartenlust, samen met haar man Albert van Woerden en twee 

buurtgenoten, op een landje dat ooit bij het voormalige Orion College behoorde. 

Zij mogen gebruik van het landje maken tot ook hier gebouwd zal gaan worden.  

Als je de Eemlandstraat doorfietst of -loopt, de Gaasterlandstraat kruist en 

richting snelweg verdergaat, zie je, verstopt tussen het warrige groen, achter de 

Old School een verrassend perceeltje liggen: de sier- en moestuin van Tjalda, 

Albert en hun twee buurtgenoten.  

mailto:zorgenwonen@stadsdorprivierenbuurt.nl
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Daarlangs loopt een smal paadje dat het begin van het ommetje markeert. Tjalda 

en Albert: “Zo fijn om buiten bezig te zijn, en bij mooi weer kun je er heerlijk in 

het zonnetje zitten.” 

Maar ook omwonenden genieten ervan: “Zij lopen of fietsen er zelfs voor om”. 

Zie ook https://www.avvn.nl/groen-in-de-buurt/omfietstuin. 

 

 

Divers nieuws 

Op naar: meer aandacht voor voetgangers 

Volgens Cliëntenbelang Amsterdam houdt de gemeente 

nog steeds te weinig rekening met voetgangers in het 

beleid voor de verkeersveiligheid. De organisatie pleit 

dan ook bij de gemeente daarin verbetering aan te 

brengen. Ook in de Rivierenbuurt zijn de afgelopen 

jaren diverse ongevallen of bijna ongevallen gemeld 

van voetgangers die in het nauw kwamen op een zebra 

of op de stoep. Dat gebeurde ook in de Wielingenstraat 

waar een aantal maal bewoners werden aangereden op 

de stoep. Vandaar een bewustmakingsactie in de 

Wielingenstraat met borden en markeringen op het 

trottoir om fietsers erop te wijzen af te stappen. Want de stoep is om op te lopen.  

Zijn er ook in jouw buurt gevaarlijke situaties voor voetgangers? Meld het dan bij 

Cliëntenbelang toegankelijk@clientenbelangamsterdam.nl en bij de gemeente via 

14020. 

Gelukkig zijn er meer burgers die zich zorgen maken over de voetganger, 

waaronder Patty Muller. Zij heeft de kersverse voetgangersvereniging opgericht in 

Nederland om te zorgen dat voetgangers met plezier kunnen rondlopen zonder 

zich zorgen te moeten maken over hun veiligheid. Meld je vooral aan bij de 

vereniging, het kost niets https://voetgangersverenigingnederland.nl/. 

 

 

https://www.avvn.nl/groen-in-de-buurt/omfietstuin
mailto:toegankelijk@clientenbelangamsterdam.nl
https://voetgangersverenigingnederland.nl/
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Wetenswaardigheden 

    

TIPS 

 

 … er 19 maart weer een landelijke 

opschoon dag is? En dat je je kunt 

melden met een initiatief? Zie: 

https://www.nederlandschoon.nl/ 

 … je op de kaart van Nederland 

schoon kunt zien dat er al veel 

groepjes in de Rivierenbuurt 

regelmatig schoonmaken waarbij 

je kunt aansluiten? 

 

  Heb je een Stadspas met groene stip? 

Dan kun je nu i.p.v. 25% het hele jaar 

door 40% korting krijgen op kleding-

reparatie. Voor meer in- 

formatie: https://www.amster-

dam.nl/stadspas/groene-stip/kor-

ting-kledingreparatie/. Daar kun je 

ook de adressen vinden waar je voor 

deze korting terecht kunt. 

 

Jaarlijkse bijdrage 

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

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

Amsterdam. Vermeld hierbij s.v.p. ‘voor 2022’.  

 

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 

https://www.nederlandschoon.nl/
https://www.amsterdam.nl/stadspas/groene-stip/korting-kledingreparatie/
https://www.amsterdam.nl/stadspas/groene-stip/korting-kledingreparatie/
https://www.amsterdam.nl/stadspas/groene-stip/korting-kledingreparatie/
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
mailto:prikbord@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
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‘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: Carin Giesen, Elly Mönnichmann, Andrea Balk, Hélène Sterkman, Marjan 

Stomph, Tjalda Thomsen & Albert van Woerden 

 

 

 

Heb je iets voor de volgende Nieuwsbrief? 

Laat het weten vóór 8 april 2022 via 

      info@stadsdorprivierenbuurt.nl  

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl

