
 

Dit is de eerste digitale Nieuwsbrief die aan 

alle leden van het Stadsdorp Rivierenbuurt 

wordt toegezonden. 

 

We horen graag je mening! Geef een reactie 

via info@stadsdorprivierenbuurt.nl 

 

Bekijk de webversie 

 

   

Digitale Nieuwsbrief februari 2023 
  

   

   

   

Beste stadsdorpers 
 

Hier is hij dan.....de Nieuwsbrief in een nieuwe vorm, nu direct verbonden met de website. Wat 

betreft de onderwerpen blijft alles zoveel mogelijk hetzelfde. Onder de titels in de Nieuwsbrief 

staan korte stukken tekst met daaronder "lees hier verder". 

 

Klik je daarop, dan opent de website en kun je verder lezen op de site. Hier kun je ook verder 

doorklikken naar andere rubrieken. Als je deze  brief verder wilt lezen ga je weer terug naar de 

Nieuwsbrief door de website te sluiten. 

 

Natuurlijk hopen we dat deze vorm net zo fijn leest en net zo informatief is als onze “oude” 

nieuwsbrief. Stuur een email naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl als je een compliment en/of 

aanvulling hebt. 

  
  

   

javascript:;
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl


  

   

Prikbord 

  

   

  

   

   

   

Stadsdorpers Rivierenbuurt en De Pijp op bezoek 

bij de De Buren in D'Oude Raai 
Op maandagmorgen 13 februari kwamen er heel wat Stadsdorpers naar D'Oude Raai. 

Belangstellend is er geluisterd naar het verhaal over D 'Oude Raai, De Buren en de connectie 

https://stadsdorp-rivierenbuurt.email-provider.eu/link/i7kbwvpumd/p50ihvtew7/yagieexyru/rtnhwnff4c/hgcxbgdf0m


met de buurt. De locatiemanager gaf uitleg over het verpleeghuis waar plaats is voor 91 

bewoners. Ook was er aandacht voor de activiteiten in De Buren waaraan ook buurtbewoners 

mee kunnen doen. Er zijn zeker contacten gelegd, wie weet wat er van komt! 

 

Lees hier verder 
  

   

  

   

Veiligheidstips van de politie: 17 april in De Berlage 
Als senior heb je wellicht het idee dat je meer kans maakt om slachtoffer te worden van 

criminaliteit. Voel je je onveilig? Wil je weten hoe je je veiligheid kunt vergroten? Kom op 17 

april naar De Berlage, Lekstraat 13 A, dan geeft de politie voorlichting. De tijd van de 

bijeenkomst  volgt nog. 

 

Lees hier verder 
  

  

 
  

   

Ondersteuning bieden aan een gezin in de buurt? 
Beste stadsdorper, wil jij een gezin bij jou in de buurt ondersteuning bieden? Een gezin dat nog 

niet zo goed de weg kent in de buurt, misschien met opvoedvragen zit, terwijl de eigen oma niet 

in de buurt woont en met de buurvrouw nog geen contact is? Breid jij hun netwerk uit? Laat jij ze 

zien wat ze allemaal wel kunnen en maak je ze weer een trotse ouder? 

 

Lees hier verder 
  

   

  

   

Binnenbuurten 
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Oprichting Binnenbuurt Rijn-West 
Binnenbuurt Rijn-West kwam op de laatste zaterdagmiddag van januari voor het eerst met 

negen mensen bijeen bij Vascobelo in de Rijnstraat. Er werd kennis gemaakt en er was 

interesse in elkaars bezigheden. Er werden gegevens uitgewisseld en ze gaan zien waar het 

naar toe gaat. 

 

Lees hier verder 
  

   

  

   

Maandelijkse Inloop  

  

   

  

   

   

   

De inloop van februari 
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De Inloop van 14 februari werd gehouden in de koffiecorner van het Wijkcentrum in de 

Rijnstraat. We kunnen daar tot onze grote vreugde voorlopig elke tweede zaterdag van de 

maand terecht! Het was net als de vorige maand weer een heel gezellig samenzijn! 

 

Deze keer had onze gastvrouw Elly Mönnichmann iets leuks bedacht. Ze vertelde iets over 

leugens en smoesjes en liet ons daar even over nadenken en napraten. Dat bracht bijzondere 

anekdotes naar voren. We hopen dat het de volgende maand weer een net zo prettig samenzijn 

zal zijn! Wees dus welkom op de tweede zaterdag van maart. 
  

   

  

   

Inloop voortaan in Huis van de Wijk 
Het Huis van de Wijk in de Rijnstraat blijkt een goede vervanging te zijn voor de Berlage. 

Daarom  is besloten om de Inloop voortaan op Rijnstraat 115  te laten plaatsvinden, in de 

Koffiecorner meteen links na binnenkomst van het Huis van de Wijk. Als er niets tussenkomt, 

zal dit de komende tijd zo blijven. 

 

Lees hier verder 
  

   

  

   

Activiteitengroepen  

  

   

  

   

https://stadsdorp-rivierenbuurt.email-provider.eu/link/i7kbwvpumd/p50ihvtew7/k51qldo2bw/rtnhwnff4c/hgcxbgdf0m
https://stadsdorp-rivierenbuurt.email-provider.eu/link/i7kbwvpumd/p50ihvtew7/okfhhkklnq/rtnhwnff4c/hgcxbgdf0m


   

   

Nieuwe pool van bridgers 
Renée Beer en Maryse Koning hebben het initiatief genomen om te komen tot een groep 

mensen die in de Rivierenbuurt zo nu en dan (of regelmatig) samen willen gaan bridgen. Op 

zondag 22 januari organiseerden zij een derde kennismakingsmiddag. Er meldden zich acht 

bridgers. 

 

Lees hier verder 
  

   

  

   

Zorg & Wonen  
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Amsterdamse aanpak Volkshuisvesting 
  

Afgelopen half jaar hebben veel Amsterdammers meegedacht over het aanpakken van 

woonproblemen in Amsterdam. Ook vanuit ons Stadsdorp is meegedacht. 

Er ligt nu een concept-stuk dat door het college vrijgegeven is voor inspraak. Dat betekent dat je 

als je dat wilt een reactie kunt geven op dit stuk. De inspraakperiode is van 13 februari tot en 

met 27 maart 2023. 

 

Lees hier verder 
      

   

  

   

Woningnet wijzigt, blijf op de hoogte 
Sta je ingeschreven bij Woningnet? Goed om te weten dat vanaf 16 januari 2023 het 

puntensysteem verandert. Je bouwt niet alleen punten op met je inschrijftijd, maar ook als je 

https://stadsdorp-rivierenbuurt.email-provider.eu/link/i7kbwvpumd/p50ihvtew7/tjsjgseeru/rtnhwnff4c/hgcxbgdf0m


heel dringend een woning zoekt of minimaal vier keer per maand reageert op een woning. 

Punten kwijtraken kan ook. 

 

Lees hier verder 
  

   

  

   

Diensten  
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Kleding weggooien? Mooi niet! 
Onder het motto Kleding weggooien? Mooi niet! is een aantal Stadsdorpers sinds december 

vorig jaar actief in het Kleding/ Textiel Repaircafé oftewel Verstelcafé. 

Al jaren bestaat het Repaircafé waar buurtbewoners hun kapotte apparaten kunnen laten 

repareren door een groep handige vrijwilligers. Er ontbrak echter nog een afdeling Kleding en 

Textiel, dus grepen wij onze kans en startten het Kledingrepaircafé. Hier kunnen we onze 



ervaring op dit gebied delen met buurtbewoners. 

 

Lees hier verder  
  

   

  

   

Bewegen van vitaal belang, ook voor ouderen 
  

   

 

 

 

Geld hoeft geen beletsel te zijn voor het bewegen. Kijk maar 

eens bij Meer bewegen voor ouderen voor inspiratie. Voor 

een klein bedrag per maand kun je meedoen. 

 

Kijk hier en vind de activiteiten in Zuid. Voor elk wat wils: van 

aerobic tot yoga en van gymnastiek tot dans. Naast 

algemene informatie, vind je ook een overzicht van ons beweegaanbod voor de 55-plussers in 

Amsterdam! 
   

  

   

Over ons Stadsdorp  

  

   

  

   

Kijkje in de keuken van de Schakelgroep 
Graag geven we een kijkje in de keuken van de Schakelgroep die eind januari weer bij elkaar 

kwam. Er zijn altijd allerlei praktische zaken die aandacht vragen, denk daarbij aan de inloop, 

die een nieuwe coördinator nodig heeft. Er is een roulerend systeem van gastvrouwen in het 

leven geroepen. 

 

Lees hier verder 
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Deze e-mail is verstuurd aan aliceschippers@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer 

wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en 

wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u aliceschippers@gmail.com toe aan uw 

adresboek. 
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