Nieuwsbrief 4, augustus 2018, 6e jaargang
In deze Nieuwsbrief informeren we je over het onderwerp van de komende
themabijeenkomst, lees je nieuws over de Kerngroep en over de web
redactie, en is er weer een leuk verhaal bij de Dorpspomp. Er wordt
vooruitgekeken en een blik teruggeworpen op verschillende activiteiten én
je kunt lezen over een bijzondere ontmoeting tussen een
vertegenwoordiger van ons Stadsdorp en
Koning Willem Alexander!

Aankondiging Themabijeenkomst 29 september
Zet het vast in je agenda: op zaterdag 29 september is de volgende
themabijeenkomst. De bijeenkomst vindt weer plaats in het Personeelsrestaurant
van de RAI, hoek Wielingenstraat – Scheldeplein/Europaplein.
Dit is het programma:

Je toekomst in kaart...hoe kan je die zelf inkleuren ?
Of je nu 55 bent of veel ouder, nadenken over je toekomst houd je bezig. Met
vragen als: Hoe wil ik dingen praktisch regelen? Wat doe ik als mij onverwacht iets
overkomt? Wil ik met anderen eens nadenken over een aantal levensvragen, om
meer richting te geven aan wat ik wil?
Allemaal vragen die de werkgroep Zorg & Wonen meekreeg
in een gesprek na de Algemene Ledenvergadering in april.
In dit gesprek deelde de werkgroep de stand van zaken
over zorg en wonen en vroeg tips en wensen aan
aanwezigen. Op basis van de vragen maakte de werkgroep
een programma.
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Wat gaan wij doen op de bijeenkomst?
Wij starten met een korte inleiding over veerkracht bij veranderingen. Hoe vind je
die veerkracht en hoe onderhoud je die?
En daarna, afhankelijk van ieders wensen, werken aan één van deze vragen:

Hoe regel je praktische zaken richting de toekomst?
Wat doe je als je onverwacht iets overkomt/er iets met je gebeurt?
Hoe geef ik kleur en richting aan mijn toekomst?
Tot slot zal er kort informatie zijn rond zorg en wonen. En vooral: wat handig is
om zolang mogelijk met plezier in je eigen huis, in onze buurt, te blijven wonen.
Een middag vol kansen om aandacht te krijgen voor je eigen vragen en daar een.
stap verder mee te komen. En ook een kans anderen te inspireren met jouw
ervaring en ideeën.

Verhalen bij de Dorpspomp

Dit keer een bijdrage van Annemieke Taal.

Tuin 15
Zo'n 7 jaar geleden ontdekte ik volkstuinpark Nieuw Vredelust, op fietsafstand van
mijn huis in de Rivierenbuurt. Ik was meteen verliefd. Het begon met enthousiast
een tuin opknappen en een blokhutje bouwen, maar gaandeweg hoefde ik steeds
minder te doen, ook van mezelf. Het is hier al mooi genoeg. Een beetje wieden,
snoeien of knutselen op z'n tijd, het zijn gewoon ontspannende bezigheden, ik
zou haast zeggen heilzaam. Je komt hier tot rust, de hectiek van de stad lijkt heel
ver weg, de stress valt van je af. Ook gasten en vrienden zijn verrast door de sfeer
zodra je het terrein op komt.
Het is hier een dorp, een bonte gemeenschap van tuinders. Verhalen horen we
vooral bij de gemeenschappelijke werkbeurt, bij de koffie op het terras van de
kantine, in de wandelpaden op weg naar onze tuin of gewoon bij de buren. Er
wordt ook veel gemopperd, dat schijnt bij volkstuinen te horen... Maar vooral
genieten we van het buiten zijn, de zon en zeker in deze lange hete zomer van de
koele schaduw van de bomen. Hoe dierbaar zijn de zelfgekweekte tomaatjes, de
boontjes, de kleurige bloemenborders en de geuren van munt, rozemarijn of
lavendel. En altijd de vrolijk kwinkelerende vogeltjes.
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Maar dit prachtige Tuinpark wordt nu bedreigd. Er worden plannen ontwikkeld
voor een nieuwe woonwijk, het liefst zonder de volkstuinen. Wij pleiten ervoor om
ze te behouden en ze te integreren in de plannen. Als waardevolle groene oase
tussen al dat steen. Open voor bewoners in de omgeving en voor ieder die
behoefte heeft om te onthaasten en zich te laten verrassen door de prachtige
natuur en al die verschillende met liefde onderhouden paradijsjes.

Nieuws uit de Kerngroep
Sinds half juli draait Annette Schutte mee in de Kerngroep. Zij vervangt tijdelijk
Joke Schouwenaar, die zich door ziekte op het moment maar beperkt kan
inzetten. We zijn erg blij dat Annette haar energie in het werk van de Kerngroep
wil steken.

Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep webbeheer
Met vreugde kunnen we melden dat Dick de Jong vanaf heden de webredactie voor
zijn rekening neemt. Dick heeft zich de afgelopen periode in de ins en outs van de
protocollen achter de lay-out van de website verdiept en is nu bezig om de
achterstand die we hadden opgelopen in te lopen. De Berichtenladder is weer up
to date en sommige rubrieken krijgen een opfrisbeurt. Naast Dick is Gepke
Andringa ook nog steeds in de werkgroep actief: zij houdt de agenda bij. Heb je
wat voor het Prikbord of wil je nieuwe punten of wijzigingen voor de agenda
doorgeven, stuur je vraag, je tekst of je opmerking dan naar
info@stadsdorprivierenbuurt.nl.

Werkgroep Zorg & Wonen
In de vorige Nieuwsbrief kondigden we het veranderfestival ‘WeMakeThe.City’ aan.
Verschillende Stadsdorpers hebben één of meer onderdelen van het festival
bezocht. De conferentie ‘Maak je dorp in de stad’ op 21 juni, over Stadsdorpen in
grote steden, was daar één van. Stadsdorpen en andere bewonersinitiatieven in
Amsterdam, Utrecht en Den Haag deelden er kennis en ervaring. ‘s Middags waren
er workshops rond eenzaamheid, wonen en zorg. Onderwerpen die ons als leden
van Stadsdorpen bezighouden zijn intensief besproken om van elkaar te leren. De
onderwerpen laten zien dat er vanuit initiatieven zoals Stadsdorpen hard wordt
gewerkt aan zaken als ‘toegankelijkheid van woningen’, ‘praktisch omgaan met de
wereld van zorg’ en ‘realistisch kijken naar de omgang met eenzaamheid’. Onze
werkgroep Zorg & Wonen verzorgde met andere Stadsdorpen een workshop over
zorg. Wil je meer weten over de uitkomsten van de dag? Kom dan naar de
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themabijeenkomst in september of mail info@stadsdorprivierenbuurt.nl met de
mededeling ‘Voor werkgroep Zorg & Wonen’.

Nieuws uit de Binnenbuurten
Binnenbuurt Schelde Oost
In februari van dit jaar was de eerste bijeenkomst van de Binnenbuurt Schelde
Oost. Schelde Oost is het gebied tussen Churchilllaan, Rijnstraat,
Uiterwaardenstraat en Maasstraat. Inmiddels staan er ongeveer 20 mensen op de
ledenlijst van deze Binnenbuurt. Voor degenen die bereikbaar zijn via WhatsApp is
een groep aangemaakt om elkaar snel te kunnen bereiken. De overige
communicatie verloopt per mail.
De Binnenbuurt blijkt zich tot nu toe te ontwikkelen als een gezellige eetgroep. In
maart hebben we samen bij Krua Buppha in de Van Woustraat gegeten, in april bij
Il Cavallino in de Maasstraat, in mei bij Indiaas restaurant Pind Punjabi in de van
Woustraat en in juni bij de Hubertus Culinaire Vakschool. Er waren steeds
minimaal 8 en maximaal 12 mensen aanwezig bij deze etentjes. De sfeer is prima
en we leren elkaar steeds beter kennen.

Half augustus hebben we een tuinfeestje georganiseerd op de Rooseveltlaan, in de
tuin van een van de Binnenbuurters. Iedereen nam iets eetbaars mee en het was
gelukkig een droge avond met een aangename temperatuur. Ook deze avond met
heerlijke hapjes was weer een succes. Na dit eerste half jaar kunnen we
concluderen dat de Binnenbuurt Schelde Oost een succesvolle start gemaakt heeft.
De coördinatoren van de Binnenbuurt zijn Patty Italiaander en Alice Schippers.

Binnenbuurt Veluwe: Rondleiding Portugese Synagoge
Vanuit Binnenbuurt Veluwe wordt een rondleiding georganiseerd in de Portugese
Synagoge op het Mr. Visserplein. De gids zal op vrijdagmiddag 5 oktober van
allerlei over de synagoge vertellen en ook de schatkamers ontsluiten. Binnenbuurt
Veluwe nodigt Stadsdorpers uit andere buurten uit om zich aan te sluiten, als ze
dit interessant vinden. Heb je interesse? Neem dan vóór 28 september contact op
met Herman Melkman via h.melkman@upcmail.nl.
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Kosten: voor de gids zijn de kosten € 8,50 per persoon, exclusief de toegang voor
het museum van €15,00. Mensen met een Museumjaarkaart of een vriendenkaart
van het Joods Cultureel Kwartier (JCK) hoeven geen toegang te betalen.

Herhaalde oproep
Meedenken over de openbare ruimte in de Rivierenbuurt
In de nieuwsbrieven van april en juni stond een oproep om mee te lopen met
schouwen in de Rivierenbuurt.
Waar gaat het ook alweer om?
Er zullen schouwen worden georganiseerd in delen van de wijk met
verantwoordelijken van het Stadsdeel, naar aanleiding van klachten van
Stadsdorpers over de openbare ruimte. Daarvoor zijn Stadsdorpers nodig die
weten wat in hun buurt speelt en die willen meewerken.
Wat is de stand van zaken?
Voor de zomervakantie zou er een schouw starten in de Wielingenbuurt. Deze is
op verzoek van de gebiedsmakelaar De Boer (van het Stadsdeel) verzet naar een
moment na de zomer. Ook de schouwen in andere delen van de wijk worden in de
herfst georganiseerd.
Er gaven zich tot nu toe 6 mensen op om mee te lopen in de Wielingenbuurt en 3
voor andere delen van de wijk. Dat zijn niet veel mensen en velen hadden wel
wensen of klachten.
Dus grijp je kans te laten weten waar je over struikelt of waar je een bankje mist.
En geef je dan nu op via info@stadsdorprivierenbuurt.nl en vermeld bij het
onderwerp: ‘Ik wil meedenken over openbare ruimte’. Heb je geen e-mail en wil je
wel meedenken bel dan naar het Stadsdorp telefoonnummer: 06-57635613 en
spreek een bericht in.

Activiteiten in het Stadsdorp
Data Inloop
De komende Inloopbijeenkomsten in De Berlage, Lekstraat 13A, zijn op de
volgende data, telkens van 16.00-18.00 uur: 8 sept, 13 okt en 10 nov. De laatste
keer in 2018, op 8 december, is er géén reguliere Inloop. In plaats daarvan
organiseren we voor de tweede keer een concert in de Gabriëlkerk.

Terugblik Picknick ‘De lange dag’
Hanneke van Sijl was op 23 juni van de partij en vertelt het volgende: “De
jaarlijkse picknick was dit jaar klein maar fijn. Toen ik aan kwam fietsen, het
duurde even want ik heb totaal geen richtingsgevoel, zat Marianne al heerlijk in
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het zonnetje aan een van de grote stadshout-tafels. Dit jaar was het verrukkelijk
weer: een heerlijk zonnetje en een beetje wind.
Even zag het ernaar uit dat we samen de meegebrachte lekkernijen moesten
opeten. Maar gelukkig: daar verschenen Jan en Yolanda. Ik kende ze nog niet en
het bleek dat Yolanda pas de dag daarvoor besloten had deel te nemen aan het
Stadsdorp! Daarna kwamen er nog twee mensen aanwaaien. Al snel werden
geanimeerde gesprekken gevoerd, onder andere over de Vrije Soos
(www.devrijesoos.nl). Ondertussen werden de pasteitjes, salade en pizza al
pratend toch bijna allemaal verorberd. Tot volgend jaar!”

Divers nieuws
Een minister of Koning Willem Alexander op bezoek bij Stadsdorpen
Uit diverse Stadsdorpen - Holendrecht, Nieuwmarkt, Rivierenbuurt,
Vondel/Helmersbuurt en Zuid - waren mensen voor een werkbezoek van minister
Koolmees op 11 juli uitgenodigd in hotel Apollo First. De minister zou
werkbezoeken afleggen bij buurtinitiatieven in de Kolenkitbuurt en bij de
Stadsdorpen. Samen met afscheidnemend interim-burgemeester Van Aartsen.
Op 11 juli, in afwachting van het gesprek, was het wel erg druk in het hotel met
allerlei redderende mensen (beveiligers, fotografen en journalisten). Plots was er
iemand die aankondigde dat het niet om de minister ging maar om de Koning.
Anneke Huygen, Mary van Vugt en Jacques Allegro van Stadsdorp Zuid bleken dit
al veel eerder te weten en hadden het bezoek tot in de puntjes voorbereid. Een
dergelijk bezoek vraagt de nodige voorzorgsmaatregelen en wordt
geheimgehouden.
In een geanimeerd en open gesprek
kwam iedereen aan bod om over
stadsdorpsactiviteiten te vertellen en
vragen te beantwoorden van de
Koning. Vanuit Stadsdorp
Rivierenbuurt was initiatiefneemster
Marjan Stomph uitgenodigd. In het
gesprek kwam de diversiteit van de
Stadsdorpen goed uit de verf. Net als
de knelpunten rond langer
zelfstandig thuis wonen. Na afloop
waren ook de mensen van initiatieven
uit de Kolenkitbuurt uitgenodigd. De contacten in dit kleurrijke gezelschap
leverden leuke gesprekken op. Over blijft de indruk dat er een boel mensen heel
zinnige dingen in de stad doen, om die leefbaar te houden en te maken. Zoals dat
ook in de Stadsdorpen gebeurt.
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Artikelen over het bezoek:
https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2018/07/11/koning-bezoektbuurtinitiatieven-in-amsterdam
https://www.parool.nl/amsterdam/koning-brengt-bezoek-aankolenkitbuurt~a4601323/

Wetenswaardigheden
TIPS
… het gratis ov-abonnement voor

De Parade strijkt van 17 augustus

AOW’ers met een laag inkomen

weer neer in het Martin Luther

sinds deze zomer niet alleen

Kingpark. Tot 2 september zijn zo’n

geldig is bij het GVB, maar ook bij

80 theater-, dans-

Connexxion en EBS in

en muziek-

Amsterdam? Buiten Amsterdam

voorstellingen te

moet je een klein deel van de rit

zien. Het terrein is

zelf betalen. Zie

het eerste uur voor

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

iedereen gratis

inkomen/pak-je-kans/gratis-ov-

toegankelijk. Daarna betalen mensen

voor/

met een Stadspas met groene stip

… de Zilverlijn een belservice is,

€ 2,50 toegang, anderen € 7,50.

waarbij vrijwilligers regelmatig

Meer informatie:

ouderen bellen? Je kunt je

https://deparade.nl/

kosteloos aanmelden voor de

Tot en met 8 september is de

Zilverlijn van het Nationaal

toneelvoorstelling ‘De Meeuw’ van

Ouderenfonds via 0800-1325 of

Tsjechov te zien in het Amsterdamse

via www.ouderenfonds.nl/

Bostheater. Zie www.bostheater.nl

deelnemen/zilverlijn

Jaarlijkse bijdrage
Je kunt je jaarlijkse bijdrage aan Stadsdorp Rivierenbuurt - minimaal € 10 overmaken op de rekening van het Stadsdorp: NL16 TRIO 0338506276 t.n.v.
Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam.
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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’.
➢ Heb je een vraag aan anderen om samen wat te ondernemen, 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 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: 06-57635613.

Aan- en afmelden
Meedoen? Vul het aanmeldformulier in op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder
‘Contact…Interesse…Meedoen/Interesse?’
Afmelden? Vul het afmeldformulier in op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder
‘Contact…Interesse…Meedoen/Afmelden?’
Heb je geen e-mail, bel dan het Stadsdorp telefoonnummer 06-57635613.

Redactie en bijdragen
Kerngroep: Andrea Balk, Carolien van den Handel, Guuske Kotte, Joke Schouwenaar,
Annette Schutte (kandidaat).
Met bijdragen van: Herman Melkman, Maaike Rol, Alice Schippers, Hanneke van Sijl,
Annemieke Taal, Marjan Stomph.

Heb je iets voor de volgende Nieuwsbrief?
Laat het weten vóór 5 oktober 2018 via
info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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