Nieuwsbrief 8 tweede jaargang 2014
Inhoud van deze laatste nieuwsbrief van 2014.
1. Bijeenkomst 13 december over veranderingen in de zorg
2. Maandelijkse inloopbijeenkomst
3. Terugblik 2014
4. Vooruitblik 2015
5. Bereikbaarheid Stadsdorp
6. Tot slot.

1.Bijeenkomst 13 december over de veranderingen in de zorg.
Een unieke kans om je te laten informeren en je zorgen en vragen met
betrokken verantwoordelijken te delen. Dagelijks kunnen we horen dat er veel
gaat veranderen in de zorg. Maar wat en hoe is voor velen nog onbekend. Wij
worden allemaal ouder en zullen zelf, of mensen in onze omgeving zullen
vroeg of laat (of nu) met die veranderde zorg te maken krijgen. In ons stadsdeel
zijn enkele mensen al bezig met de invoering van de veranderingen. Zij zullen
tijdens de bijeenkomst de veranderingen toelichten en vertellen hoe die er voor
de Rivierenbuurt uitzien. Het gaat om stadsdeelbestuurder Marijn van
Ballegooijen, regisseurs zorg en welzijn Chris van der Kroon en Pauline Luimes.
Daarmee hebben wij een primeur.
Neem mensen mee die geïnteresseerd zijn in het onderwerp.
Locatie en tijd: zaterdag 13 december van 1- 4 uur, start om kwart over 1.
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.
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2.Maandelijkse Inloop.
Elke eerste zaterdag van de maand van 16 tot 18 uur is er gezellige inloop in de
Buurtkamer op de Geulstraat 9 (in het ROC-gebouw).
De volgende Inloop is op zaterdagmiddag 6 december. In het kader van
Sinterklaas willen we jullie vragen om een klein cadeautje mee te nemen
(maximaal 2,50 euro), een gedichtje erbij is natuurlijk helemaal mooi. En neem
gerust een vriendin, buurman of andere kennis mee. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd!
Let op… De buitendeur staat tussen 15:45 en 16:15 uur open. Wie op een ander
moment komt, kan de speciale stadsdorpbel gebruiken die aan de buitendeur
wordt gehangen of bellen naar Carin Giesen (06 1235 3676) of Herman
Melkman (06 5179 7508).

3.Terugblik 2014.
Het motto voor 2014 was ‘van ideaal naar een Stadsdorp dat staat’.
Het Stadsdorp staat eind 2014 steviger op haar benen dan aan het begin.
Door mond tot mond reclame is er een gestage warme groei. En zoals iemand
ons liet weten: “er gebeurt steeds meer tussen mensen die elkaar kennen van
het Stadsdorp, veel meer dan jullie weten…”.
Een steeds grotere groep mensen onderneemt allerlei activiteiten.

Zomerfeest in park
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De initiatiefgroep heeft een ondersteunende klankbordgroep die meedenkt over
ontwikkeling en besluiten. Individuele leden van de klankbordgroep zijn actief
in groepjes rond ontmoetingsruimten, binnenbuurten, zorg.
 Vier grote bijeenkomsten zijn er in 2014 geweest. Alle vier met een
activiteitenmarkt, de mogelijkheid Bruggetjes te slaan tussen vraag en
aanbod.

Januari 2014

Bijeenkomst binnenbuurten mei 2014

Drie bijeenkomsten hadden een thema ‘binnenbuurten’,
‘toekomstdromen voor 2015’ en in december ‘veranderingen in de zorg’.
Deze laatste bijeenkomst moet , zoals eerder te lezen was, nog
plaatsvinden.
 Er is een maandelijkse inloop op een vaste plek gerealiseerd, Geulstraat 9,
waar elke eerste zaterdag van de maand mensen elkaar kunnen
ontmoeten en inspireren.
 Er zijn 8 nieuwsbrieven verspreid via de email en bij mensen zonder
computer in de brievenbus.
 De website is sinds juni in de lucht. Dit met dank aan het stadsdeel voor
een subsidie voor vrijwilligersinitiatieven. Alle informatie over het
Stadsdorp staat op de site. Er is een mogelijkheid zaken te melden via het
prikbord.
 Alle activiteiten, informatie voor het prikbord, een lijst van
belangstellenden/deelnemers worden bijgehouden, mailtjes beantwoord.
 Er is een onderzoek gestart onder twee groepen mensen van 55 – 75 en
van 75 en ouder. Zij worden bevraagd, over wensen en verwachtingen
over het Stadsdorp, door studenten van de Hogeschool Amsterdam
Maatschappij en Recht . Wij zijn benieuwd naar overeenkomsten en
verschillen.
 De bekendheid van het dorp moest het dit jaar vooral hebben van mond
tot mond reclame. Daarnaast is er sinds september een mooie folder
gekomen, waarin alle informatie over het dorp te lezen valt. De folder is
her en der verspreid en komt nu in de informatiemap van de
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Felicitatiedienst die ouderen bezoekt. Ook is er een advertentie geplaatst
over het Stadsdorp in het buurtbulletin.

Oktober 2014 bijeenkomst toekomstwensen

4. Vooruitblik 2015.
Wij zijn in grote lijnen van plan:
 Vier grote themabijeenkomsten te organiseren, met deze thema’s:
wonen (huren, studenten in koop- en huurwoningen, seniorenwoningen
etc.) zorg (volgen van de veranderingen) , wederzijds actief zijn als burger
en welzijn.
 Acht nieuwsbrieven te verspreiden,
 Website verder te ontwikkelen, met name ten aanzien van de Bruggetjes,
deze komen anoniem op de site te staan; vraag en aan bod zal te zien
zijn; als je ergens op in wilt gaan is een bericht naar
info@stadsdorprivierenbuurt.nl) genoeg, daar wordt een contact tot stand
gebracht.
 De groepjes ‘zorg’, ‘ontmoetingsruimten’, ‘binnenbuurten’ e.a. gaan
actief verder met wensen van deelnemers.
 Ook de initiatiefgroep gaat komend jaar verder op de ingeslagen weg en
blijft contact houden met andere Amsterdamse stadsdorpen om
ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
 De nieuwe Pr-groep van het Stadsdorp wil de reclame officiëler gaan
aanpakken.
 De initiatiefgroep heeft na overleg met de klankbordgroep afgesproken
om voor 2015 een financiële bijdrage aan Stadsdorp-deelnemers te
vragen. Dit om kosten als zaalhuur, printkosten, onderhoud website etc.
te kunnen betalen. Voor 2015 stellen wij een bijdrage van €10,- voor. De
bijdrage is vrijwillig. Geen bijdrage, een lager of hoger bedrag betalen is
ook een mogelijkheid. In de volgende nieuwsbrief wordt nader op de
wijze van betaling verder ingegaan.
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5.Bereikbaarheid Stadsdorp.
Op onze website www.stadsdorprivierenbuurt.nl is informatie over het dorp te
vinden.
Een verzoek aan activiteitengroepen: 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, of
heb je een nieuwtje waar je de andere leden op attent wil maken? Geef dat door
via info@stadsdorprivierenbuurt.nl, en zet erbij voor “Het prikbord” (een van de
“kopjes” boven aan de website) is.
Heb je geen computer en wil je iets weten?
Bel dan Marian Klauwers en spreek een bericht in op nummer 6426954.
Aan- /afmelden als belangstellende, vragen over ons stadsdorp, mededelingen,
kun je doorgeven via: info@stadsdorprivierenbuurt.nl

6.Tot slot
Ons Stadsdorp Rivierenbuurt is voor ons en krijgt vorm door ons. Kom met
plannen, ideeën, wensen en laat op- en aanmerkingen weten. Wij zien deze als
een welkom advies.
Wil je een nieuwe activiteit starten meld het! Wil je hulp bij het starten vraag
het! Heb je suggesties of wensen voor de thema’s in 2015 laat het weten.
Tot ziens op de bijeenkomst 13 december ,
de initiatiefgroep: Marjan Stomph, Hanneke van Sijl, Willem Deken.
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