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Het Rivierenkrantje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woont u in de Rivierenbuurt? Dan is Het Rivierenkrantje voor u. 
U kunt op verschillende Dynamo-locaties meedoen aan allerlei activiteiten. U kunt 
ook zelf een activiteit organiseren. Er is veel mogelijk en u leest het allemaal in 
deze krant. Rijn 58 is de woonkamer / buurtkamer van de Rivierenbuurt. Atelier 77 
is de creatieve werkplaats waar iedereen terecht kan om samen of zelfstandig aan 
de slag te gaan. Veluwe 20 is het culturele ontmoetingscentrum in de Rivierenbuurt. 
Kortom, genoeg te doen bij u in de buurt. Deze krant verschijnt regelmatig en is 
een uitgave van Dynamo. 

 

Heeft u een leuk idee? 
Deel het met ons! 

 
Samen kijken wij naar 

de mogelijkheden. 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
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Rijn 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Activiteiten Rijn 58 
 

Koffie inloop  
Maandag en woensdag 10.00 – 17.00 
Een praatje en koffie met andere buurtbewoners.  
1e bakkie gratis, daarna elke bijdrage welkom.  
Op afspraak: 020 46 20 365 
 
Samen soep eten 
Maandag en vrijdag 12.00 -13.30 uur 
Aanmelden: 020 46 20 365 
 
Nederlandse les 
Maandag en donderdag 19.30 – 21.30 uur 
Aanmelden: Saskia 06 30 65 68 70 
 
Digitale hulp 
Dinsdag 10.00 – 12.00 uur 
Op afspraak bij rbriels@dynamo-amsterdam.nl 
020 46 20 365 
Multiculturele mannengroep           
Dinsdag 17.30 – 21.00 uur  
Samenkomst van mannen uit Zuid voor 
ontspanning en ontmoeting. 
Hamid en Mimoen 06 14 67 68 87 of 020 4620365 
 
Bondgenotengroep vrouwen na kanker 
Woensdag 14.00 – 15.00 uur  
Aanmelden: Ingrid 06 54 60 64 64 
 
Carrière coach cafe  
Woensdag 14.00 – 16.00 uur| Speedcoaching (15 min.)  
Professioneel advies voor als je vastloopt in je werk of privé 
Aanmelden: Ineke 06 22 30 19 03 
 
Nederlandse les 
Donderdag 10.00 – 11.30 uur | Stichting ABC: 06 12 68 78 12 
 
Buurtcirkel 
Donderdag 16.30 – 18.00 uur  
Elkaar helpen met alledaagse dingen met ondersteuning waar 
nodig | Aanmelden: Susie 06 20 89 74 86 
 
Gesprekcirkel 
Vrijdag 9.15-12.00 uur | Aanmelden Joris 06 15 86 16 33  
 
Creatieve middag 
Vrijdag 13.00 – 16.00 uur  
Tekenen, verven, kleuren, breien, haken ect. Er kan 
gewerkt worden aan eigen ideeën.  
Aanmelden 020 46 20 365 
 
Kosten? Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders 
aangegeven 

Rijn 58 
Rijnstraat 58/ 1078 RD Amsterdam 

020 46 20 365 

Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur  

www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/rijn58 

Contact:  Brigitte Aalders 

Sociaal cultureel medewerker /  

beheerder  

06 16 17 09 33 

 
 

NIEUW !!! 
Blije ik bord maken 

Waar wordt u blij van?  

Iedere 3e dinsdag van de maand gaan wij 

een blije ik bord maken tussen 13 en 15 uur. 

We gaan knippen en plakken met iedere 

keer een andere thema waar u blij van 

wordt.   

21 sept is het thema herfst. 
Verzamel vast mooie herfst bladeren ect. 

 

 

De woonkamer voor de buurt 

Eind September 
 

Gaan we weer 
starten met 

de burenlunch 

Brei oproep  Heeft u bolletjes 
wol over en doet u er niets mee? Brei dan 
emooie sjaal of muts voor ons. Deze kunnen 
we gebruiken om diverse objecten in de buurt 
te versieren in de winter. Helpt u mee met het 
gezellig maken? Inleveren kan bij Rijn58.  

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
mailto:rbriels@dynamo-amsterdam.nl
http://www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/rijn58


  Het Rivierenkrantje – www.dynamo-amsterdam.nl – Facebook Dynamo Rivierenbuurt – telefoon 020 46 20 365   

September 2021 

Atelier 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 77 is de creatieve werkplaats 

waar iedereen terecht kan om samen of 

zelfstandig aan de slag te gaan. 

Het is een ontmoetingsplek dat zich richt 

op nieuwkomers. Er worden creatieve 

activiteiten georganiseerd en activiteiten 

die zich richten op taalontwikkeling en 

het ontmoeten van nieuwe 

buurtbewoners. In het Atelier kunt u aan 

de slag met klei, stoffen en verf. Ook 

bieden we activiteiten aan rondom het 

maken van video’s, foto’s en audio’s. Het 

is een plek waar iedereen samen kan 

komen om iets nieuws te creëren. U kunt 

zelf aan de slag, of onder begeleiding. 

 
Atelier 77 

Vechtstraat 77a 

1079 JA Amsterdam 

020 46 20 365 

Woensdag en donderdag 9.00-17.00 uur 

www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/atelier77 

Contact:  Saskia van der Aa  

    Participatiemedewerker  

SAa@dynamo-amsterdam.nl 
06 30 65 68 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  

De creatieve werkplaats voor de buurt 

Activiteiten Atelier 77  

Nederlandse les 
Maandag 8.30–10.30 uur  
A2 niveau, conversatieles | Aanmelden bij Saskia 
 
Klei activiteit 
Woensdag 11.00–12.30 uur  
Kosten € 1,- (materiaal) | Aanmelden bij Saskia 
 
Nederlandse les 
Woensdag 13.00–14.00 uur  
A2 niveau, conversatieles | Aanmelden bij Saskia 
 
Schildersatelier 
Woensdag 14.30-16.30 uur 
Kosten € 1,- (materiaal) | Aanmelden bij Saskia  
 

Creatieve inloop 
Donderdag 12.00–14.00 uur 
Kosten € 1,- (materiaal) | Aanmelden bij Saskia 
 

Handwerken 
Donderdag 15.00-16.30 uur  
Aanmelden bij Saskia 

 
Nederlandse les 
Vrijdag 8.30–10.30 uur 
Aanmelden bij Saskia 
 

Meiden op vrijdag 
Vrijdag 13.15 - 15.15 en 15.30 - 16.30  
Inschrijven via Talententent.nl 
 

 
Kosten? Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders aangegeven 

Binnenkort: 
Ouderen café 

Uitgelicht: Handwerk Atelier 
 
Houd je van breien, borduren, naaien, 
macrameeën of een andere vorm van 
handwerken?  Kom dan naar ons handwerk atelier! 
Elke donderdag onder begeleiding van onze 
gastvrouw Samar! 

 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
http://www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/atelier77
mailto:SAa@dynamo-amsterdam.nl
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Veluwe 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Veluwe 20 is het culturele 

ontmoetingscentrum in de 

Rivierenbuurt. 

We organiseren hier activiteiten die 

vooral gaan over cultuur, muziek, kunst 

en geschiedenis. Daarnaast worden er ook 

spelletjes gespeeld en lunchen we graag 

met buurtbewoners.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn op zoek naar leuke enthousiaste 
vrijwilligers: 

- Gastheer/gastvrouw 

- Klussers 

- Activiteitenbegeleiders 

-  

Veluwelaan 20                   
1079 RA Amsterdam 

020 46 20 365 

Dinsdag en donderdag 9.00-17.00 uur 

www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/veluwe20 

Contact: Mimi Nijenhuis  

   participatiemedewerker 

MNijenhuis@dynamo-amsterdam.nl 
06 820 112 36  

Het culturele ontmoetingscentrum 

Het is heel gezellig om 
vrijwilligerswerk te 

doen. Lekker onder de 
mensen komen en je 

nuttig maken. 
– Elvira 

 Vrijwilliger Rijn58 

Op dinsdag 7 
september gaan 
alle activiteiten 

niet door bij 
Veluwe  

Activiteiten Veluwe 20 

Dynamo in beweging 
Dinsdag 10.00-11.00 uur | Gymnastiek, sporten en 
bewegen op muziek voor jong en oud.  
Aanmelden via 020 46 20 365 |  
Di 21 september gaat de gym niet door 

 
Akros (Nederlandse les) 
Dinsdag 09:00-12:00 uur |  
Aanmelden via Irma 06 33 271 756 

 
Koffie-inloop + Spelletjes  
Dinsdag 11.00–13.00 uur | Gezellig samen in gesprek 
gaan met bewoners uit de buurt Aanmelden bij Jeroen 
Di 21 september gaat de koffie inloop niet door 

 
Schaakclub 
Dinsdag 13.00–15.00 uur | Aanmelden via 020 46 20 365 

 
Buurtwandeling + koffie 
Dinsdag 15.00-16.30 uur | Aanmelden via 020 46 20 365 

 
Farsi les voor kinderen  
Dinsdag 15.30–16.30 uur | Aanmelden bij 
Maryam Azimi mary.anette777@gmail.com 

 

Samen eten 
Dinsdag 17.00–18.00 uur | Kosten € 2,- 
Aanmelden via 020 46 20 365 of 06 44 97 49 19 

 
Yoga/meditatie 
Donderdag 10.00–11.00 uur | Aanmelden bij Jeroen 
 
Buurtlunch + spelletjes 
Donderdag 12.00 – 14.00 uur | Kosten € 1,- |  
Aanmelden bij Jeroen 
 
Dynamo in Beweging  
Donderdag 15.30–16.30 uur  
Gymnastiek, sporten en bewegen op muziek voor jong en 
oud. Aanmelden via 020 46 20 365 

 Do 16 september gaat deze activiteit niet door 
 

 
 

Nieuw in de Veluwe20 
Digitale hulp 

 

Elke donderdag middag 
van 14.00 – 16.00 uur 

 
 

• Googlen en www/browsen  

• Social media (facebook en skype) 

• Email 

• Foto’s (uploaden en gesorteerd opbergen 
in mappen) 

• Eenvoudige tekstverwerking 

• App-store 

• Up-to-date houden (mobiel, tablet en 
laptop) 

 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
http://www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/veluwe20
mailto:MNijenhuis@dynamo-amsterdam.nl
mailto:mary.anette777@gmail.com
http://www.browsen/
http://www.browsen/
http://www.browsen/
http://www.browsen/
http://www.browsen/
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Rijn 58 is een mooie plek, midden in 
de wijk waar veel mensen in en uit 
lopen. Een mooie plek om 2-
dimensionaal en klein ruimtelijk 
werk te presenteren. Wie wil er bij 
ons 2 maanden exposeren? 
Alle kosten zijn voor jou, maar ook 
alle mogelijke inkomsten uit 
verkoop. Exposeren is gratis maar 
de werken zijn niet verzekerd. 
 
Info en aanmelden: 
Birgitte Aalders,  
BAalders@dynamo-amsterdam.nl 
of bel met Rijn 58 020 46 20 365 
 
 

 

Vrijdag 27 augustus 
 
Wij openen officieel de deuren van ons Menno café! Iedere 
doordeweekse dag is dit café geopend van 14:00-17:00 uur 
voor de gehele buurt om een drankje te drinken en elkaar te 
ontmoeten. 
 
Tijdens deze feestelijke opening hebben we twee artiesten op 
het programma: 
 
• Hilli Arduin - vertelkunstenares met een verhaal over 
liefde 
• Steven de Geus - sing en songwriter met 
Nederlandstalig en Engelstalige pop muziek 
 
De drankjes zijn in ons café voor eigen rekening maar tijdens 
de opening trakteren wij op borrelhapjes! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Reserveer uw plekje  

      door te bellen  
      naar: 020-4628484 

• Opening is van 

      14:00-17:00 uur 

• Entree kostenloos 

• U kunt alleen  

      betalen met pin 

• Adres:  

      Noordhollandstraat 17B 

• www.dynamo-amsterdam.nl 
 

De Gesprekscirkel-In gesprek met je eigen leven 
In een veilige en vertrouwde omgeving persoonlijke vraagstukken onderzoeken is de kern 
van De Gesprekscirkel. Elke vrijdagochtendkomen we samen waarbij er gelegenheid is om 

een levens thema in te brengen. 
Wil je een probleem onderzoeken in een veilige sfeer met (lot)genoten ?Als spreker in 

een Gesprekscirkel krijg je de gelegenheid om al pratende een probleem dat in je leeft te 
onderzoeken. Je krijgt alle tijd en ruimte om een probleem uit te diepen.  Je leert te 

praten over je gevoelens en wat in jouw leven belangrijk voor je is. En je kunt ervaren hoe 
fijn het voelt om helemaal gehoord te worden. 

Wil je leren actief te luisteren om het probleem van een ander te kunnenhoren ? 
Als luisteraar in een Gesprekscirkel krijg je de gelegenheid om de spreker helemaal te 

horen. De basistechniek is dat de luisteraar de kern terug geeft en niet inhoudelijk 
reageert. Deze vaardigheden kunnen in je eigen sociale leven van grote waarde zijn. 

Hoe werkt het proces ? 
Het gesprek tussen de spreker en de luisteraar wordt ondersteund door twee 

begeleiders. De afspraak is dat wat in de cirkel wordt gedeeld in de cirkel blijft. 
 

Voor wie: Alle bewoners in de Rivierenbuurt 
Wanneer: Elke vrijdagochtend 

Tijd: van 9.15 tot11.30 uur 
Waar: Rijn58, Rijnstraat 58 

Kosten: Gratis 
 

Heb jij behoefte om met jezelf aan de slag te gaan door in een warme omgeving op 
onderzoek te gaan naar jouw levensthema ? Of wil je leren actief te luisteren naar het 
levensthema van een ander ? Dan heten we je van harte welkom om een keer deel te 

nemen en wees vooral niet bang om bij vragen contact op te nemen! 
 

Als je wilt meedoen of vragen hebt, bel ons dan op. 
Joris Rademakers 06 158 616 33of Rijn58 op 020-4620365 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
mailto:BAalders@dynamo-amsterdam.nl
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Vrijwilligers gezocht voor: 
• Flyeren in de brievenbussen 

• Bezorgen van maaltijden  
vanuit Buitenveldert 

• Inpakken van maaltijden 
in Buitenveldert 

• Chauffeurs in bezit van 
rijbewijs B 

• Activiteitenbegeleiders 

Wilt u graag iets doen voor de 
buurt? Neem dan contact op 
met ons op 020-4620365 
 

Koken in de buurt 
‘Koken in de Buurt’ is een maaltijdvoorziening voor buurtbewoners uit Amsterdam Oost 
en Amsterdam Zuid. 
Wij bezorgen 2 tot 7 maaltijden per week aan huis bij buurtbewoners die dit goed kunnen 
gebruiken. Naast het bezorgen van maaltijden bieden we meerdere sociale 
contactmomenten: we bellen met de buurtbewoners en tijdens het bezorgen is er tijd voor 
een praatje. Indien gewenst komen we nog een keer apart langs. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
De maaltijden worden drie keer per week bezorgd. Op maandag, woensdag en vrijdag 
tussen 13.00 en 17.00 uur. 

- Op maandag worden de maaltijden voor maandag en dinsdag bezorgd. 
- Op woensdag worden de maaltijden voor vrijdag, zaterdag en zondag bezorgd. 

- Op vrijdag worden de maaltijden voor vrijdag, zaterdag en zondag gezorgd. 
U kunt kiezen voor 1, 2 of 3 bezorgingen per week en dus 2 tot 7 maaltijden per week. 
 
De maaltijden 
De maaltijden zijn vegetarisch en samengesteld door onze koks en een voedingsdeskundige. 
Ze worden gekoeld, in speciale busjes bij u thuis afgeleverd. 
 
Kosten 
Maaltijden kosten 3,50 per stuk en worden afgerekend via een factuur of automatische 
incasso.  
 
Voor wie? 
Voor buurtbewoners uit Amsterdam Zuid en Amsterdam Oost die hulp kunnen gebruiken 
d.m.v. een maaltijdvoorziening en sociaal contact. Voor iedereen die het nodig heeft met 
een kleine portemonnee of om welke reden dan ook extra steun kan gebruiken. 
  
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via de website: www.dynamo-
amsterdam.nl/kokenindebuurt of via 020 39 99 713 of 
kokenindebuurt@dynamo-amsterdam. Vermeldt bij uw 
aanmelding: uw naam, straat + huisnummer, postcode, 
telefoonnummer, bijzonderheden, wanneer maaltijden 
ontvangen (maandag – woensdag – vrijdag). 
 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
http://www.dynamo-amsterdam.nl/kokenindebuurt
http://www.dynamo-amsterdam.nl/kokenindebuurt
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Afgelopen dinsdag heeft een gezellige groep bewoners met elkaar een mooie 

leuke blije ik bord gemaakt. 
Hierboven een aantal. We hebben het natuurlijk een leuk plekje gegeven in 

de buurtkamer. 
 
 

In September gaan de Yoga lessen door in de 
Veluwe 20 

 

DANZALTERNA: Bijzondere donderdagochtend lessen in 
Yoga-en lichaamsbeweging voor de gemeenschap Amsterdam 

Zuid 
De Beweging & Yogalessen zijn eenvoudige, dynamische en 
intensieve lessen, geschikt voor alle leeftijden en niveaus. De 

lessen zijn gebaseerd op een integrale visie van het lichaam en 
bestaan uit een reguliere fysieke training. Er is geen 

leeftijdslimiet. 
Danzalterna is een professioneel dansatelier voor dans en 

beweging die in samenwerking met Dynamo- Amsterdam biedt 
Beweging & Yoga-lessen aan de lokale gemeenschap in de 
Rivierenbuurt (algemeen niveau/ beginners). De lessen zijn 
geleidt door Gabriela zuarez Donderdagochtend om 10:00 

Veluwe 20, Amsterdam 
 
 

September 2021 

 

 

 

Heeft u nog 
leuke 
spullen 
waar u 
niets mee 
doet en het 
graag aan 
een ander 
wilt geven, 
kom langs 
op Rijn58 
en vul onze 
kast aan.  

Ik ben Eugenie Wilcke. 

Toen ik klein was hield ik al van tekenen, ik was 

echt een kind dat urenlang rustig kon zijn met een 

potlood en een tekenblok.  

Nog steeds vind ik het fijn om me 

in mijn eigen wereld terug te trekken en creatief 
bezig te zijn. 

Ik haal mijn inspiratie uit folkloristische 

sprookjes, mythen en sagen maar ook de wereld 

van de dromen, het onderbewuste en de 

psyche. Mijn werk is nog tot half  Sept. te 

zien in Rijn58 

 
Ook laat ik mij inspireren door verschillende spirituele 
onderwerpen zoals het hindoeisme, boeddhisme en 
sjamanisme. In mijn werk hou ik ervan om natuurlijke 
vormen te gebruiken zoals die van bomen, bloemen en 
planten 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
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Zien we u snel? 

Heeft u al een mooi gedicht of 
een kortverhaal of mooie 
buurtfoto’s?  

Deel het met ons en we 
plaatsen het in ons krantje.  
 
Mail naar Brigitte 
baalders@dynamo-
amsterdam.nl. U kunt het ook 
afgeven op papier bij ons 
binnen. 

 
 

Antwoord rebus:  

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
mailto:baalders@dynamo-amsterdam.nl
mailto:baalders@dynamo-amsterdam.nl

