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Themabijeenkomst over WONEN 30 mei
De woningmarkt is in beweging. Kansen en mogelijkheden verschuiven, huren stijgen,
regelingen veranderen, nieuwe ontwikkelingen doen zich voor. Wie ook over een jaar of
10 nog prettig, betaalbaar en comfortabel wil wonen, moet zich daar eigenlijk nu al
mee bezighouden. Wat wil ik en wat is er voor nodig om dat te bereiken? Wat is er en
wat kan ik doen? Vragen die op de Bijeenkomst Wonen op 30 mei uitgebreid aan de
orde zullen komen. We gaan samen in discussie, formuleren onze vragen en laten ons
informeren door extern deskundigen.
Vragen, suggesties en ideeën voor de bijeenkomst zijn welkom! We nemen deze mee in
de voorbereiding. Stuur een mail naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl.
Dus KOMT ALLEN naar de grote BIJEENKOMST op 30 MEI, 13.00 – 16.00 uur!
We houden de bijeenkomst weer in Torendael, Veluwelaan 21.

Maandelijkse inloop
De inloop van 4 april viel in een paasweekend. Toch hebben nog 17 stadsdorpelingen
er met elkaar weer een gezellig samenzijn van gemaakt. Aan gespreksstof geen
gebrek, dat was zichtbaar en hoorbaar. Er was deze keer een bijzondere nieuwkomer,
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Monique. Zij bleek degene die zich daags daarvoor als 150ste Stadsdorpeling had
aangemeld. Een reden om het glas te heffen. En we genoten van de overheerlijke
zelfgemaakte Franse kaassoesjes (gougères), “zomaar” meegebracht door Christien.
Gepke gaf een muzikaal voorproefje van de theatervoorstelling “Hangouderen”,
waaraan zij meedoet (iedereen welkom, zie Prikbord website Stadsdorp). Herman liet
weten dat er een tweede kans is voor rondleiding in de synagoge van de Liberaal
Joodse Gemeente, na het succes van de eerste keer (zie website Stadsdorp).
Tot slot kwam Carin met een organisatorisch punt: we willen snel toe naar een vaste
pool van invallers waaruit geput kan worden voor het regelen van de inloop, bij
verhindering van haarzelf of Herman. Er hebben zich al een paar mensen aangemeld.
Om niet te vergeten: de volgende inloop is op zaterdag 2 mei, ook weer van 16.0018.00 uur in de Geulstraat 9.

Nieuws kerngroep en klankbordgroep
Dit is een nieuwe rubriek. In gesprekken met diverse Stadsdorpers bleken er vragen te
zijn over de kerngroep en de klankbordgroep. Hoe vaak zien zij elkaar? Waar houden
zij zich mee bezig? Wat zijn actuele vragen? Hoe wordt gewerkt aan ontwikkeling van
het Stadsdorp en op welke manier? In deze rubriek zullen wij vanaf nu een beeld
proberen te geven door op dit soort vragen een antwoord te geven.
Groei en PR
Het Stadsdorp blijft gestaag groeien vooral door mond tot mond reclame: warme groei.
Sinds begin april staat de teller op 150.
Kerngroep en klankbordgroep
Goed nieuws: de kerngroep heeft met ingang van maart voorlopig versterking gekregen
van Carolien van den Handel. Zij was al lid van de klankbordgroep en gaat in de
kerngroep meedraaien. De kerngroep komt in principe elke twee weken bij elkaar.
De klankbordgroep bestaat uit 7 leden. Tweemaandelijks overleggen de kerngroep en
de klankbordgroep. Leden van de klankbordgroep zijn: Carin Giesen, Gepke Andringa,
Herman Melkman, Maaike Rol, Marianne Osnabrug, Mia Fiedeldij Dop.
Werkgroepen
De bestaande werkgroepen zijn: de Maandelijkse inloop-werkgroep, de werkgroep
Zorg, werkgroep Ontmoetingsruimten (lokaliteiten zoeken), werkgroep Binnenbuurten.
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Zijn staan op de site nu nog vermeld onder activiteiten. Begin dit jaar zijn er vanuit de
kern- en de klankbordgroep nieuwe werkgroepen gevormd. In de volgende nieuwsbrief
stellen wij de nieuwe werkgroepen voor.
Enquête
In 2013 is een enquête verstuurd aan mensen die zich aangemeld hadden voor het
Stadsdorp.
Inmiddels zijn wij twee jaar verder en hebben er bijna driemaal zoveel mensen
aangemeld. Wij zullen de komende maanden dan ook opnieuw een enquête versturen
om verwachtingen, wensen, ideeën te peilen.
Financiën
In maart heeft er een kascontrole over 2014 plaatsgevonden. De Kascommissie,
bestaande uit Marian Klauwers en Marianne Osnabrug, heeft de kas in orde bevonden.
Bijdrage 2015
In de nieuwsbrief 1 van dit jaar is de financiële bijdrage van Stadsdorpers uitgebreid
aan de orde geweest. Een bijdrage om onkosten te dekken voor zaalhuur, websiteonderhoud en -ontwikkeling, drukkosten, printkosten e.d.
Het zou fijn zijn als iedere Stadsdorper een bedrag van €10,- voor 2015 zou
overmaken om deze kosten te kunnen bekostigen. De bijdrage is vrijwillig.
Omdat wij geen vereniging zijn, is er geen rekening bij een bank te openen.
Twee leden van de kerngroep hebben daarom een en/of rekening geopend.
De bijdrage kan op het volgende rekeningnummer worden gestort:
NL57 ASNB 0708 8895 22 t.n.v. J.A.M. van Sijl en/of M.Stomph.

Zorg
Bij de nieuwsbrief van maart zat een bijlage over veranderingen in de zorg.
De bijlage is ook te vinden op www.stadsdorprivierenbuurt.nl/activiteiten/zorg
Mochten er vragen zijn rond persoonlijke zorgvragen, bel of mail naar het Loket Zorg
en Samenleven: tel. 020 252 4255 (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur),
mailadres: loketzorgensamenleven@zuid.amsterdam.nl.

Divers nieuws
Twee wandelclubs
Naast de bestaande wandelclub is een tweede wandelclub opgericht ‘De Minder Ver
groep’. De wandelaars van deze groep lopen zoals de naam al suggereert minder ver
dan de al bestaande wandelgroep. Er wordt tussen de 5 en 10 km gewandeld op een
doordeweekse middag onder de rook van Amsterdam. Op 19 maart jl. , een stralende
lentedag, was de eerste wandeling: een rondje om de Gaasperplas. Bij boerderij
Langerlust werd gerust en muntthee en warme chocolademelk gedronken. Een heerlijk
tochtje en een goed begin van de Minder Ver groep. Het enthousiasme was zo groot,
dat er besloten is om vaker dan één maal in de vier weken te gaan wandelen. Er wordt
nu op donderdag 23 april, donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag), maandag 8 juni en
donderdag 9 juli gelopen.
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NB. Als het regent, wordt er niet gewandeld! Mensen die willen meedoen met deze
groep, kunnen zich melden bij Alice Schippers aliceschippers@gmail.com
De bestaande wandelgroep wandelt ook voort, nl. elke tweede zondag van de maand.
Dan wordt er tussen de 13 en 18 km gelopen. Aanmelden kan bij Carolien van den
Handel, ccvdhandel@hetnet.nl
Er is dus keuze genoeg op wandelgebied: Ver, minder ver of misschien wel allebei.

Eerste wandeling Minder Ver groep rond Gaasperplas

Bezoek aan liberaal Joodse synagoge
‘Het bezoek aan de Joods Liberale Synagoge op donderdag 19 maart jl. was zeer de
moeite waard. Bijna twintig mede Stadsdorpers hadden zich bij Herman Melkman
opgegeven om een kijkje te nemen in dit vijf jaar oude gebouw. Het gebouw ligt aan de
Zuidelijke Wandelweg in het groen en aan het water. Ondanks de helaas noodzakelijke
hekken en sluizen maakt het een uitnodigende indruk. En dat gevoel blijft eenmaal
binnen bestaan.
We werden welkom geheten en rondgeleid door Koos Hollman, die o.a. vertelde dat er
wekelijks veel rondleidingen worden georganiseerd.
Bijzonder vond ik de oude stenen die in een boog ( zo herinner ik het me althans) rond
de deur naar de gebedsruimte zijn gemetseld. De stenen zijn afkomstig van het oude
gebouw, omdat de traditie wil dat een nieuwe sjoel onder meer opgebouwd wordt door
fundamenten van het oude gebouw te gebruiken. De zwevende balkons in die ruimte
vond ik prachtig. Ze zorgen ervoor dat iedereen betrokken is bij wat in het midden van
de ruimte gebeurt. (mannen en vrouwen zitten niet gescheiden bij de liberale joden). Er
valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over het onderwijs, de bibliotheek, de mikwe
(ritueel bad) en alle sociaal, culturele activiteiten van deze synagoge.
Wie het allemaal met eigen ogen wil zien en met eigen oren wil horen, kan zich melden
bij Herman Melkman h.melkman@upcmail.nl, want voor 28 mei vanaf 13.00 uur heeft
hij een nieuwe rondleiding gepland. Kijk op het prikbord voor meer informatie
www.stadsdorprivierenbuurt.nl.’ Een bezoeker.
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Bereikbaarheid Stadsdorp
Op onze website www.stadsdorprivierenbuurt.nl is informatie over het Stadsdorp te
vinden. Heb je een nieuwtje of iets waar je anderen attent op wil maken? Geef het door
via info@stadsdorprivierenbuurt.nl, en zet erbij voor “Het prikbord” (een van de
“kopjes” boven aan de website).
Heb je een vraag aan anderen om hulp of wil je iets aanbieden meld het voor de
Bruggetjes via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. Aan het verbeteren van de site en de
Bruggetjes via de site wordt gewerkt.
Heb je geen computer en wil je wel meer weten over activiteiten?
Bel dan Marian Klauwers en spreek een bericht in op nummer 6426954.
Aan- /afmelden als belangstellende, vragen over ons Stadsdorp, kun je doorgeven via:
info@stadsdorprivierenbuurt.nl

Tot slot
Vergeet niet wensen over Wonen te laten weten.
Tot ziens op de inloop 2 mei.

Kerngroep: Marjan Stomph, Willem Deken, Hanneke van Sijl, Carolien van den Handel
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