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Marjan geeft het stokje door
Vier jaar lang heeft Marjan Stomph de nieuwsbrief verzorgd. Bij elkaar opgeteld zijn
dat 31 nieuwsbrieven, geen geringe prestatie! En iedere keer was de nieuwsbrief
weer met evenveel zorg samengesteld. Natuurlijk, zij heeft dat niet helemaal in
haar eentje gedaan. Diverse personen werkten mee, door teksten en foto’s aan te
leveren, en lange tijd deed Joan van Esveld een laatste controle. Toch was het altijd
Marjan die overal achter heen ging, mensen benaderde om kopij aan te leveren,
zorgde dat alles netjes in de nieuwsbrief werd geplaatst en volgens afspraak en op
tijd bij Joan werd aangeleverd. Marjan vulde geregeld ook zelf delen van de
nieuwsbrief; zij heeft er al met al dus heel wat energie ingestopt. Met ingang van
dit jaar heeft zij besloten het stokje over te dragen. De drie andere leden van de
kerngroep, Andrea, Hanneke en Carolien nemen het werk over. Carolien neemt de
coördinatie voor haar rekening. Marjan zal overigens wel aan de nieuwsbrief blijven
meewerken, door van tijd tot tijd kopij aan te leveren.
Toch willen we Marjan nu heel hartelijk bedanken voor al het werk dat zij vier jaar
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lang heeft verricht en we hopen dat het ons lukt het niveau van de nieuwsbrief te
handhaven. Marjan, dank je wel! Gelijktijdig heeft ook Joan besloten de
eindcontrole aan anderen over te willen dragen. Ook haar bedanken we voor al het
werk dat zij heeft verricht.

Recordbezoek Nieuwjaarsborrel
Op 14 januari was de grote zaal van het Huis van de Wijk feestelijk opgetuigd voor
de Nieuwjaarsborrel van ons Stadsdorp. Vanaf vier uur kwam de aanloop snel op
gang. Naamstickers werden opgeplakt, handen geschud, zoenen en knuffels
uitgewisseld. Binnen de kortste keren zat de stemming er goed in bij de 50
feestgangers, waaronder ook nieuwe gezichten. De hartige creaties van Carin,
Fenny en Ria vonden gretig aftrek.

Wie zin had, kon meedoen aan het 'ontmoetingsspel', een tip van Marjan,
geïnspireerd op Stadsdorp Nieuwmarkt. Op een briefje plaatste je je naam én een
voorstel/wens om iets samen met iemand te doen. De briefjes verdwenen in een
grabbelton, elke deelnemer pakte er een uit en moest op zoek naar de afzender van
het briefje. Het leidde tot een gekrioel van geamuseerde en nieuwsgierige
zoekenden en tot nieuwe vrolijke ontmoetingen. De voorstellen varieerden van
grappig tot serieus, b.v. samen naar de zonsopgang kijken, thee drinken,
vegetarisch koken, leren solderen. Hoeveel afspraken werden gemaakt en ten
uitvoer zijn gebracht, horen we wel op de volgende inloop. Na de toost op het
nieuwe jaar, onder aanvoering van Marjan, bracht Andrea het mooie nieuws dat het
Stadsdeel ons voor 2017 een kleine subsidie heeft toegekend!
Pas rond 19 uur vertrokken de laatste gasten. Het inloopteam - Carin, Fenny,
Herman, Marga - kon terugkijken op een zeer geslaagde start van 2017.
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Nieuws uit de Kerngroep: binnen het Stadsdorp
Ruimte voor themabijeenkomsten ook dit jaar in de RAI.
Na de themabijeenkomst van 26 november in het personeelsrestaurant van de RAI
heeft de RAI besloten ons ook dit jaar weer het personeelsrestaurant ter
beschikking te stellen voor een aantal themabijeenkomsten. Wij zoeken naar een
oplossing voor geluidsversterking in de ruimte.

Nieuw bankrekeningnummer
Met het groeien en stabieler worden van ons Stadsdorp ontstond bij de Kerngroep
de behoefte een aantal organisatorische aspecten beter te regelen. Ten eerste
wilden we een zakelijke rekening openen, in plaats van de privé en/of rekening van
twee kerngroepleden. Daarvoor was inschrijving bij de Kamer van Koophandel
noodzakelijk. We zijn nu als ‘informele vereniging’ ingeschreven (een vereniging
met beperkte rechtsbevoegdheid; KvK nr 67491928). Een zakelijke rekening is
geopend bij de Triodosbank; ons nummer is NL 16 TRIO 0338 5062 76 ten name
van Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam. Als Kerngroep hebben wij een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
De Kerngroep heeft het hele proces vooraf aan de Klankbordgroep voorgelegd, die
ermee heeft ingestemd. Heb je behoefte aan meer toelichting? Laat het ons weten
via info@stadsdorprivierenbuurt.nl, dan nemen we contact met je op.

Subsidie
In december jl. heeft Stadsdeel Zuid ons Stadsdorp voor 2017 een eenmalige
subsidie verleend van € 3.590,-. Met dit geld kunnen we dit jaar de kosten van
inschrijving (KvK) en verzekering betalen, attenties voor mensen die we
uitnodigingen voor themabijeenkomsten, evenals het incidenteel huren van ruimtes
zoals bijvoorbeeld de kerk in december, waar we genoten van een concert. Het
resterende geld kunnen we besteden aan leuke initiatieven (tijdelijk of eenmalig,
niet structureel). Heb je een goed idee, laat het ons weten!
De voorwaarde van de subsidiegever is dat deelnemers van ons Stadsdorp wel
allemaal de minimumbijdrage van €10,- betalen.

Nieuws uit de Kerngroep: buiten het Stadsdorp
Aanpak eenzaamheid
Sinds vorig jaar 1 oktober is een heel team van mensen in de gemeente bezig met
het onderwerp eenzaamheid, onder alle leeftijden. In De Pijp/Rivierenbuurt zijn veel
organisaties, maar ook burgergroepen als de Stadsdorpen, gevraagd mee te
denken. Vanuit ons Stadsdorp hebben wij daar een bijdrage aan geleverd. Als je
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meer wilt weten over het grootschalige project van de gemeente, zie:
http://www.amsterdam.nl/zorgprofessionals/aanpak-eenzaamheid.

Beeldvormende vergadering ‘Krachtige Ouderen’
Deze vergadering – op 18 januari jl. door Stadsdeel Zuid georganiseerd, als
onderdeel van een reeks - was bedoeld om informatie te verzamelen over de kracht
en inspiratie van ouderen in ons stadsdeel. Hiermee krijgen bestuurders meer
inzicht in (vrijwilligers)werk van en voor ouderen in de buurten. Deze informatie
gebruiken zij voor nieuw beleid voor ouderen. Ons Stadsdorp heeft ingesproken,
evenals Stadsdorp Vondeldorp, de Vrijwilligerscentrale, de Groengrijs bus en
iemand op persoonlijke titel. Benadrukt werd de enorme inzet, het plezier en de
voldoening van ouderen die nog volop in beweging zijn en via diverse groeperingen
contacten onderhouden met buurtgenoten. Meer hierover is te vinden op
https://www.amsterdam.nl/bestuurorganisatie/bestuurscommissies/bestuurscommissie-z/dagelijks-bestuur/aanhet-werk-voor-zu/alle-gebieden/werk-zuid.

Gebiedsplan De Pijp/Rivierenbuurt 2017
Elk jaar worden er in Amsterdam per stadsdeel zogenoemde gebiedsplannen
gemaakt: per deelgebied worden in overleg met bewoners en gebruikers
knelpunten benoemd, waaraan acties worden gekoppeld. De Kerngroep heeft de
belangrijkste acties uit het gebiedsplan van De Pijp/Rivierenbuurt geselecteerd. Een
samenvatting hiervan vind je op onze website onder ‘Thema’s’/‘Buurt en
leefomgeving’. Mocht je belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp, dan
kan je daarvoor contact opnemen met de gebiedsmakelaar van het stadsdeel. Het
gehele gebiedsplan is te downloaden via https://www.amsterdam.nl/zuidgebied/werken-volgens-de/gebiedsplan-pijp-0.

Nieuws uit de Klankbordgroep
Klankbordgroep en kerngroep zijn vorig jaar vier keer bij elkaar geweest en dat
waren constructieve bijeenkomsten. Er is een sterkte-zwakte analyse gemaakt van
het functioneren van het Stadsdorp en daaruit zijn acties voortgekomen. Eén
daarvan is dat nieuwe deelnemers voortaan door de Kerngroep actief worden
benaderd voor kennismaking, om informatie over het Stadsdorp te geven, en met
de vraag of zij (op termijn) wellicht zin hebben zich voor een van de activiteiten in
te zetten. Ook hebben we samen de takenlijst (wie doet wat) en verantwoordelijkheden van Kerngroep en Klankbordgroep vastgesteld, waardoor voor iedereen
duidelijk is wie de regie voert over een onderwerp. Door de intensieve
samenwerking is ook de onderlinge betrokkenheid en verstandhouding gegroeid.
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Nieuws uit de Werkgroepen: Zorg en Wonen
Proef met Easysteppers
Half maart gaat voor drie weken de proef met de tussentreden op de trap (de
Easysteppers) starten in diverse trappenhuizen. Waarom laten wij de proef doen?
In Amsterdam, met een krappe woningmarkt,
woont nu en straks een groot aantal ouderen op
bovenwoningen, omdat zij het liefst in eigen
omgeving willen blijven wonen, maar naar
beneden verhuizen niet lukt. Daarom willen wij in
samenwerking met andere Stadsdorpen laten
onderzoeken of je deze tussentreden ook kan
toepassen in gemeenschappelijke bovenwoningen
met meerdere bewoners. We bekijken of ook in
zulke trappenhuizen de Easysteppers een
alternatief kunnen zijn om je te verplaatsen naar
en van je woning.
Heb je belangstelling om in een van de woningen waar de tussentreden gedurende
drie weken worden geïnstalleerd te proberen of je dit een oplossing vindt? Meld je
dan via info@stadsdorprivierenbuurt.nl, dan houden wij je op de hoogte.

Nieuws uit de Werkgroepen: Binnenbuurten
Fenny neemt afscheid van Veluwebuurt
Helaas, helaas… Fenny Volmers gaat ons
verlaten! Zij verruilt haar domicilie in de
Rivierenbuurt voor een plek buiten
Amsterdam. Fenny heeft zich de afgelopen
jaren actief ingezet voor onder andere de
Inloop en Binnenbuurt Veluwebuurt. We
zullen je missen, Fenny. Maar je hebt
gelukkig al aangegeven toch van tijd tot tijd
nog langs te zullen komen.

Binnenbuurt Rijn Oost
Zoals eerder aangekondigd gaat nu echt de derde Binnenbuurt van start en wel Rijn
Oost, op 25 februari a.s. Alle bij de Kerngroep bekende Stadsdorpers in die buurt
zijn tweemaal opgeroepen. Mocht je in die buurt wonen en geen mail hebben
ontvangen, neem dan contact op met de werkgroep Binnenbuurt:
balkandrea@kpnmail.nl. We hopen op een derde enthousiaste Binnenbuurt!
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Nieuws uit de Werkgroepen: Inloop en ontmoetingsruimtes
Locatie maandelijkse Inloop
Voor de maandelijkse Inloop kunnen we nog t/m juni a.s. terecht in het Huis van de
Wijk. Daarna wordt het complex waarin het Huis van de Wijk is gevestigd verbouwd.
Voor onze Inloop moeten we dus vanaf juli uitwijken naar een andere locatie. We
zijn hierover in gesprek met mogelijke aanbieders. Zodra er meer bekend is, horen
jullie nader.
De maandelijkse Inloop voorziet duidelijk in een behoefte. Toch blijven we op zoek
naar een plek waar we meer dan één keer per maand terecht kunnen voor
ontmoeting en activiteiten. Mede uit oogpunt van haalbaarheid, is een locatie delen
met andere gebruikers, b.v. zzp-ers of kunstenaars, geen bezwaar, waarschijnlijk
zelfs inspirerend. Als we er als Stadsdorp maar een eigen sleutel hebben en er
meerdere dagdelen per week onze dingen kunnen doen. Tips zijn welkom.

Wekelijkse trefpunten
Bij goed weer zijn er elke maandagmiddag 6 à 7 jeu-de-boulers te vinden op het
Merwedeplein. Na het spelen - tussen 16.30 en 17.00 uur - strijken ze neer bij café
Blek. Dat is precies het tijdstip van de wekelijkse Stadsdorpborrel. Dus niet alleen
de buitenspelers, maar ook andere Stadsdorpers die even de deur uit willen voor
een praatje en een drankje, kunnen aanschuiven. Een enkele keer gebeurt dat ook,
maar misschien is het nog niet voldoende bekend dat iedereen welkom is.
Verder heeft menig Stadsdorper het huiselijke IJsland aan de Maasstraat 63 ontdekt
voor koffie, thee, sap, pannenkoek of ijs. Elke dinsdagochtend vanaf 10.30 uur
maar ook op andere dagen kun je er Stadsdorpers treffen.
Voor de wekelijkse donderdagochtendkoffie was café Time Out aan de Rijnstraat
163 gekozen als trefpunt. Het is vooralsnog niet duidelijk of er vanuit het
Stadsdorp animo is voor die plek en op dat tijdstip. Wie heeft er ervaring mee? Laat
het ons weten.
Nieuwe tip: koffietent Brazuca, Rijnstraat 22, zeven dagen per week open van 8-18
uur. Met achterin een grote tafel. Zin om die plek uit te proberen? Meld ons wat je
ervan vindt. Tips en ervaringen graag naar Carin Giesen en Ans Kalman via:
info@stadsdorprivierenbuurt.nl.

Activiteiten
Light Festival Wandeling 29 december
Lida Sneeboer vertelt: “Het begon met een vraagje, tijdens een koffiestop van een
‘Minder Ver-wandeling’: "Heeft iemand zin om met mij de Illuminade wandeling van
het Light Festival te doen?" Het resulteerde in een oproep in de mailinglist van de
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wandelclub en in de Nieuwsbrief van het Stadsdorp, en uiteindelijk liepen we met
12 vrouwen op 29 december de Illuminade wandeling.”
Lida vervolgt: “Maar het hadden er 17 kunnen zijn. 2 Personen voelden zich niet
lekker en 3 vrouwen strandden die avond in de overvolle, niet op tijd rijdende lijn 4
richting het Rembrandtplein, waar ik de dames opwachtte met mijn rode (toeristen)
vlaggetje en plattegrond voor de wandeling.”

Maar ondanks dat was het een geslaagde onderneming: “Ik kan er met tevredenheid
op terug kijken want iedereen heeft genoten van de prachtige kunst-/lichtwerken
die wij onderweg tegen kwamen. En dat bleek ook weer toen ik op de
Nieuwjaarsborrel nog van alle kanten bedankt werd.” Lida besluit met een goed
voornemen: “Het was mij een genoegen om het te organiseren en ik zou zeggen...
tot de volgende Licht-wandeling!”

Wandelgroepen
Er is veel animo om de benen te strekken en frisse lucht op te snuiven. Sinds kort
zijn er niet twee, maar drie wandelgroepen. De groepjes wandelen op verschillende
dagen van de maand en de wandelingen verschillen qua lengte. Wandelingen van
maximaal 10 km, rond Amsterdam, worden twee maal per maand op donderdag
gemaakt. Op de vierde zondag van de maand
loopt een groepje zo’n 10 tot 15 km en elke
tweede zondag van de maand wordt tussen 14
en 20 km gelopen. Meer informatie is te vinden
op de website, onder het kopje ‘Wat we
doen’/‘Activiteitengroepen’/’3 Wandelgroepen’.
Hier kan je ook vinden bij wie je je kunt
aanmelden om mee te wandelen.

Jaarlijkse bijdrage
Zoals elk jaar vragen we de deelnemers van ons Stadsdorp een kleine bijdrage te
geven om de kosten te dekken die we in het Stadsdorp maken. Het gaat om kosten
als beheer van de website, organisatiekosten, kantoorartikelen, etc. Elders in deze
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nieuwsbrief is iets gezegd over de subsidie die het Stadsdorp voor 2017 heeft
ontvangen. Deze subsidie vervangt echter niet de persoonlijke bijdragen, maar is
bedoeld voor specifieke activiteiten. We hebben ieders bijdrage nog steeds hard
nodig om ons Stadsdorp verder op te bouwen, en dit is bovendien een voorwaarde
voor de subsidie. We vragen daarom iedereen de bijdrage van €10 (of meer) voor
2017 over te maken op ons nieuwe bankrekeningnummer: NL16 TRIO 0338 5062
76. t.n.v. Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam.

TIPS
… je zomaar OOPOE kan worden?

Op zondag 5 maart kan je in het

Dat kan door de zorg van een

Beatrixpark meewandelen langs

huisdier van iemand anders op je te

‘katjes en knoppen’, en op zondag 2

nemen. Zie www.oopoeh.nl.

april kan je de lentewandeling ‘bloei

… alle Wijksteunpunten Wonen en

en bladontluiking’ meelopen. Voor

het Amsterdams Steunpunt Wonen

beide wandelingen (gratis) opgeven

samen gaan werken in één

bij: Henk Wolters, 020-6644506 of

organisatie: !WOON? Zie

via henk.snezana@upcmail.nl.

www.wooninfo.nl.

Aan de slag met je geveltuin? Op 28

… er ook een Roze Stadsdorp

maart verzorgt Wijkcentrum De Pijp

bestaat? Een netwerk voor 50plus

een informatieavond. Zie

LHBT+ Amsterdammers. Zie

http://nmtzuid.nl/agenda-

www.rozestadsdorp.amsterdam.

item/geveltuin-cursus-dummies, of

… de website van de gemeente

bel 06-20539406.

waardevolle informatie biedt voor

Wil je hulp bij het lenteklaar maken

mensen met een krappe beurs? Zie

van je geveltuin? Dat kan; zie

https://www.amsterdam.nl/werk-

http://nmtzuid.nl/agenda-

inkomen/pak-je-kans.

item/tuintjes-lenteklaar-maken.

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 info@stadsdorprivierenbuurt.nl en zet erbij: ‘Voor het Prikbord’.
 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 Wist je dat’.
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 Heb je een vraag aan anderen om samen wat te doen, iets te ondernemen,
ergens heen te gaan, wil je ergens hulp bij of wil je iets aanbieden? Meld het via
info@stadsdorprivierenbuurt.nl en zet erbij: ‘Voor Vraag en Aanbod’.
 Heb je informatieve vragen over thema’s, bijeenkomsten, activiteiten, etc. van
het Stadsdorp? Meld het via info@stadsdorprivierenbuurt.nl.

Goed om te weten: berichten naar het mailadres info@stadsdorprivierenbuurt.nl
worden eenmaal per week beantwoord.
Heb je geen computer en wil je wel meer over activiteiten weten of iets melden, bel
dan Marian Klauwers op telefoonnummer 020-6426954.

Aan- en afmelden
Meedoen? Vul het aanmeldformulier in op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder
‘Nieuwsbrief’/‘Op de verzendlijst?’
Afmelden? Stuur een mail naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl.
Heb je geen e-mail, bel dan Marian Klauwers op telefoonnummer 020-6426954.

Redactie en bijdragen
Kerngroep: Carolien van den Handel, Andrea Balk, Hanneke van Sijl, Marjan Stomph.
Met bijdragen van: Carin Giesen, Lida Sneeboer, Herman Melkman (foto’s).
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