Nieuwsbrief 6 tweede jaargang 2014
In deze Nieuwsbrief:


Zaterdag 11 oktober van 1 tot 4 uur gaan we praten over de toekomstdromen
van ons stadsdorp



De maandelijkse inloopbijeenkomsten zijn in september gestart en de volgende
bijeenkomst is 4 oktober.



Website



Nieuws van het LORELEI-koor

 Bijeenkomst zaterdag 11 oktober van 1 tot 4 uur.


Toekomstdromen over het stadsdorp.
Motto: Wie met beide benen op de grond blijft staan komt geen stap verder…
Het dorp groeit door warme groei: iemand die enthousiast is nodigt iemand
anders uit en als die enthousiast is nodigt die weer iemand anders uit. Er zijn
allerlei groepjes actief rond leuke activiteiten. Vraag en aanbod worden
uitgewisseld via Bruggetjes. Zo ontstaan er contacten tussen mensen. Dat is ons
belangrijkste doel: mensen verbinden.
Maar hebben we grotere dromen, wat zou je verder willen, wat voor talenten zijn
er in het dorp? Daar willen wij het over hebben. Slaap er eens over en kom
ideeën delen. En neem iemand mee die meer wil weten over het stadsdorp, of
daar ideeën voor heeft!
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Wil je ons juist uit de droom helpen, of wil je je ei kwijt over stadsdorp? We
hebben op de bijeenkomst ook het OMV loket (“onvredes, misverstanden en niet
uitgekomen verwachtingen“).


Kort aandacht voor de veranderingen in de zorg in Amsterdam en wat de
gezamenlijke stadsdorpen daarin doen. Dit vooruitlopend op de bijeenkomst 13
december die helemaal in het teken van zorg zal staan.



Kort de Stand van zaken rond het stadsdorp



Markt: van Bruggetjes tussen vraag en aanbod en van activiteitengroepen.
Mogelijkheid bruggetjes te slaan tussen individuele vragen en aanbod.
Afgelopen bijeenkomst zijn er heel wat geslaagde bruggetjes gemaakt.
Contactpersonen (of deelnemers)van activiteitengroepen zullen er zijn. Je kunt je
daar informeren of je aanmelden. Als je een nieuwe activiteit wilt starten kun je
deelnemers werven.
Voor nieuwe deelnemers is er iemand op de markt die allerlei vragen kan
beantwoorden over de huidige stand van zaken in het dorp.
En er is mogelijkheid informatie te delen met anderen over wat je maar wilt.

Plaats van de bijeenkomst: Old School Gaasterlandstraat 5 (nabij Torendael); bereikbaar
met bus 65, 62 op enkele min. loopafstand, tram 4 op 5 min loopafstand, de ruimte is
rolstoeltoegankelijk. Hulp nodig om er te komen? Vraag iemand om mee te gaan!
Bijdrage: om de onkosten te dekken vragen wij van elke deelnemer een bijdrage van
€ 2,50 dat is inclusief koffie en/of thee.
 Maandelijkse Inloop is gestart!
Een maandelijkse inloop, op een vast moment in de maand, is al van het begin van
het stadsdorp een wens van de initiatiefgroep. Een ontmoetingsplek waar
stadsdorpelingen elkaar weten te vinden en Bruggetjes slaan.
Zaterdag 6 september was de eerst inloop. Een groep van zo’n 20 mensen beet het
spits af. Al met al een vrolijk gebeuren (zie foto volgende pagina).
Een paar mensen maakten gebruik van de mogelijkheid 2 (?) minuten iets te
vertellen. Dat was verrassend leuk.
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De volgende is op 4 oktober. Als je wilt komen (en neem gerust iemand anders mee!):
het duurt van 16.00 tot 18.00 uur, en is in het Buurtlokaal van Dynamo, Geulstraat 9.
 Je hoeft je niet van te voren aan te melden.
 Er is geen consumptieplicht.
 Om de kosten van drank en borrelhapjes te kunnen dekken, stellen wij, na
afloop, een vrijwillige financiële bijdrage op prijs.
Maar ....
Omdat er op zaterdag geen portier aanwezig is en aanbellen, of tegen het raam tikken
niet werkt, vangt iemand jullie bij de buitendeur op. Hij/zij staat daar tussen 15.45 uur
en 16.15 uur. Mocht je later komen, dan komt er iemand de deur open maken als je ter
plekke of van huis uit even telefonisch contact opneemt met een van de organisatoren,

Carin Giesen 06 12 353 676, Herman Melkman 06 51 797 5 08.
Hoe kom je er?
De Geulstraat ligt tussen de Maasstraat en de Scheldestraat. De plek is toegankelijk
met de rolstoel, en goed bereikbaar met het OV, na uitstappen enkele minuten lopen


bus 65 (halte Scheldeplein)



tram 4 (Rooseveltlaan, halte Maasstraat of Dintelstraat)



tram 12 (Churchill-laan, halte Maasstraat of Scheldestraat)

Voor wie met de auto komt: in de Geulstraat en omgeving geldt ook op zaterdag
betaald parkeren; er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.
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 De website www.stadsdorprivierenbuurt.nl.
Vooral van buiten ons stadsdorp kregen we zeer positieve reacties op onze
website. Maar wat vinden de mensen van ons stadsdorp er zelf van? Help mee dat
onze website geen “ebsite” wordt maar een “vloedsite” ... iets dat beweegt.
Verzoek: geef nieuws over activiteiten tijdig door om te verwerken op de site.
Heb je iets wat jou persoonlijk raakt, je interessant, belangrijk of leuk vindt en
waar je de andere leden op attent wil maken? Gebruik “Het prikbord” (een van de
“kopjes” boven aan de website).
Binnenkort worden de Bruggetjes voor vraag en aanbod op de site geplaatst. Dat
gaat anoniem, iemand van de website zorgt dat het contact wordt gelegd. Je beslist
zelf over een eventueel vervolg.
 Contact
Aan- /afmelden als belangstellende, vragen over ons stadsdorp, mededelingen voor
Het prikbord en andere zaken? Onze e-mail is: info@stadsdorprivierenbuurt.nl
Heb je geen computer en wil je iets weten?
Bel dan Marian Klauwers en spreek een bericht in op nummer 6426954.
 Het LORELEI koor.
Het koor is met een zeer kundige, enthousiaste, muzikale dirigent gestart, met
ongeveer 15 mensen. Graag zouden zij er nog wat mensen bij hebben, vooral
tenoren, bassen en sopranen. Erica Rietema, initiatiefnemer: “Zou het niet geweldig
zijn om met een groot Rivierenbuurtkoor te zingen bij bijeenkomsten van het
stadsdorp?”
En vergeet niet: zingen is gezond; de Hartstichting heeft deze week laten weten dat
er koren met zingen "voor het leven" worden opgericht, omdat zingen zo goed is.
Dus wil je wat aan je gezondheid doen? Meld je via info@stadsdorpriveirenbuurt.nl.

Tot slot.
Het stadsdorp wordt volgens het idee door ons en voor ons vorm gegeven dus kom
vooral op 11 oktober met plannen en ideeën.

De initiatiefgroep: Marjan Stomph, Hanneke van Sijl, Willem Deken.
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