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Rijn 58  

activiteitenoverzicht juli / augustus 2020 
 

Rijnstraat 58, 1078 RD Amsterdam  

020 462 03 65  

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur 

 

Per 1 juli zijn er weer een aantal versoepelingen bijgekomen en mogen we gelukkig met kleine 
groepjes van start gaan. Dit doen we natuurlijk wel met de hygiëne maatregelen, vragen we u naar 
uw gezondheid en houden we nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

Het liefst bedenken we onze activiteiten samen met bewoners uit de Rivierenbuurt. Een paar mooie 
voorbeelden van ideeën uit de buurt zijn het foodtruckfestival Rijn & Dine en het ontmoetingsdiner 
op Valentijnsdag, buurtborrel. Allebei ideeën die vanuit de buurt kwamen. 

 
Veel aandacht is er ook voor kunst. Iedere twee maanden wordt nieuwe kunst uit de buurt 
tentoongesteld en kan iedere bewoner zich hiervoor opgeven om gratis zijn/haar werk te 
tentoonstellen. Je kunt ook zelf meedoen aan creatieve activiteiten bij Rijn 58. 

Rijn 58 is een ontmoetingsplek voor alle bewoners uit de Rivierenbuurt. De gezellige ruimte ligt 
midden tussen de winkels op de Rijnstraat. Je kan hier samen met je buren van alles ondernemen. 
Iedereen is welkom! 
 
Wil je graag vrijwilliger worden bij ons, loop dan gerust even binnen of bel met ons. 
 
 
 
  

    Rijn58 
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dag tijd Rijn 58 activiteiten  begeleider 

maandag 10.00 – 12.00 uur Koffie-inloop 
Koffie en een praatje met buurtbewoners. 

Rachel 

maandag 10.00 – 12.00 uur Digitale hulp  
Gratis hulp bij uw smartphone, tablet en laptop.  

Roevert  

RBriels@dynamo-amsterdam.nl 

maandag 19.30 – 21.30 uur Nederlandse les 
Gratis. Aanmelden in Rijn 58. 

Saskia 

dinsdag 17.30 – 21.00 uur Multiculturele mannengroep 
Ontspanning & ontmoeting voor mannen uit Zuid. 

Hamid, Mimoen, Dhr. Jermouni 

woensdag 10.00 – 12.00 uur Koffie-inloop 
Koffie en een praatje met buurtbewoners. 

Youssra 

 

woensdag 10.00 – 12.00 uur Digitale hulp 
Gratis hulp bij uw smartphone, tablet en laptop. 

Joop 

JMihaly@dynamo-amsterdam.nl 

woensdag  14.00 – 15.00 uur Bondgenotengroep  

voor vrouwen na de kanker 

Ingrid 

020 462 03 65 / 06 54 60 64 64 

woensdag 14.00 – 16.00 uur Carrier coach café 
Speedcoaching (15 min.): professioneel advies 
voor als je vastloopt in je werk of privé. 

Ineke 

06 22 30 19 03 

donderdag  10.00 – 11.30 uur Nederlandse les  

Stichting ABC  

06 12 687 812 

donderdag 16.30 – 18.00 uur Buurtcirkel 
Elkaar helpen met alledaagse dingen met 
ondersteuning waar nodig. 

Susie 

020 462 03 65 / 06 20 89 74 86 

donderdag  19.30 – 21.30 uur Nederlandse les 
Gratis. Aanmelden in Rijn 58. 

Saskia 

vrijdag 10.00 – 12.00 uur Koffie inloop 
Koffie en een praatje met buurtbewoners. 

020 46 20 365 

vrijdag  13.00 – 15.00 uur Creatieve middag/spelletjes middag 
Tekenen, verven, kleuren, breien, haken. Vrij 

werken aan eigen ideeën.  

020 46 203 65 

 


