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Het Rivierenkrantje 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bij Dynamo organiseren we allerlei leuke 
activiteiten met de buurt voor de buurt.  

 
Wist je dat je bij ons jezelf mag en kan zijn 

en dat we een veilige plek bieden, een 
luisterend oor aanwezig is, met hulpvragen 

bij ons mag komen, kan aansluiten bij 
activiteiten, nieuwe mensen kunt ontmoeten. 

Je bent altijd van harte welkom op onze 3 
locaties. 

 
 Loop gerust eens binnen. Tot snel! 

 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
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De woonkamer voor de buurt 

Mei 2022 

Rijn 58 
Rijnstraat 58/ 1078 RD Amsterdam 

020 46 20 365 

Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur  

Woensdag 9.00 – 21.00 uur 

www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/rijn58 

Contact:  Brigitte Aalders 

Sociaal cultureel medewerker /  

beheerder  

BAalders@dynamo-amsterdam.nl 

06 33 43 37 17 
v 

Dagelijks: koffie met buren 
Een praatje en koffie met andere 
buurtbewoners. Iedere dag van 10.00 tot 12.00 
uur. 1e bakkie gratis, daarna elke bijdrage 
welkom.  
 

Activiteiten  

Maandag 
12.00 -13.30  Samen soep eten  

                                                   

19.30 – 21.30  Nederlandse les 
Gemengde groep A2/B1, conversatieles 
Aanmelden: Saskia 06 30 65 68 70 
 
Dinsdag 
10.00-12.00 Digitale hulp alleen op afspraak 020-4620365 
 
12.00-13.00 Carrière Speedcoaching (15 min.)  
Professioneel advies voor als je vastloopt in je werk of  
privé. Op afspraak: Ineke 06 22 30 19 03 
 
13.00-15.00 Quiz middag  
Een quizmiddag waarin je strijd tegen buurtbewoners.  
Iedere week een ander thema. 
 
17.30-21.00 Multiculturele mannengroep 
Samenkomst van mannen uit Zuid voor ontspanning en 
ontmoeting.  
 
Woensdag 
09.00 – 10.00 Nederlandse les door Ineke 
Aanmelden bij Saskia 06 30 65 68 70 
 
12.30-13.30 | Burenlunch | Alleen op 6 en 20 april 
Kosten € 1,- | Aanmelden 020-4620365 

13.30-15.30 Digitale hulp alleen op afspraak 020-4620365 
 
Tot 21.00 Rijn58 is open voor avond inloop 
 
19.30 – 21.00 Nederlandse les  
Aanmelden bij Saskia 06 30 65 68 70 

 

Donderdag 
09.00 – 10.00 Nederlandse les door Ineke 
Aanmelden bij Saskia 06 30 65 68 70 
 
12.00-13.00 Inloopspreekuur Nederlandse Les 
 
16.30 – 18.00 Buurtcirkel 
Elkaar helpen met alledaagse dingen en ondersteuning  
waar nodig | Aanmelden: Susie 06 20 89 74 86 
 

Vrijdag 
12.00-13.30 Samen soep eten 
 
13.00-16.00 Creatieve middag 
Tekenen, verven, kleuren, breien, haken ect. Er kan 
gewerkt worden aan eigen ideeën. 

Alle activiteiten zijn gratis tenzij anders aangegeven. 

Elke woensdagavond hebben wij een 

avond inloop bij Rijn58. Tot 21.00 uur 

zijn we open voor al uw hulpvragen, 

een praatje, een luisterend oor en waar 

u uzelf kan en mag zijn. Zien we u 

woensdagavond? 

 Kleding inzamelactie 
Ligt jouw kast vol met kleding die je niet meer draagt en 

eigenlijk weg wil doen?  Daar weten wij een oplossing voor! 
Lever deze kleding deze maand in bij de Rijn 58. Me de 

ingezamelde kleding organiseren we binnenkort een 
kledingmarkt waar buurtbewoners kleding kunnen omruilen of 
tegen een symbolisch bedrag kleding kunnen aanschaffen. De 

opbrengt gaat naar een goed doel.  
Hou voor de datum van de kledingmarkt ons volgende 

Rivierenkrantje in de gaten.  

Let op! 
Wij nemen alleen gewassen en schone kleding 

aan. 
 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
http://www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/rijn58
mailto:BAalders@dynamo-amsterdam.nl
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Atelier 77 
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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:  Swetlana Sylvester  

Beheerder  

06 82 00 66 13 
Ssylvester@dynamo-amsterdam.nl 

Activiteiten  

Maandag 
8.30 - 10.30  Nederlandse les  
Vrouwengroep A2, conversatieles  

                                                   

13.30 – 15.30 Nederlandse les  
Gemengde groep A1/A2 
conversatieles  
 
19.30 – 21.30  Nederlandse les 
Gemengde groep A2/B1, 
conversatieles 
 
Dinsdag 
13.00-16.30 Gouden Mannen Zuid 
Hulp bij nieuwe dingen leren en meer te doen samen met 
andere mannen. We kijken wat jij kunt en wilt.  
 

19.30 – 21.30 Nederlandse les 
Beginnersgroep, conversatieles 
 
Woensdag 
08.30 – 10.30 Oudercafé OKT 
Open inloop | voor ouders/verzorgers met opgroeiende  
kinderen | contact via: oudercafe@oktamsterdam.nl 
 
11.00 – 13.00  Crealab (ook kleien) 
Kosten € 1,- (materiaal)  
 
14.30 – 16.30 Schildersatelier 
Kosten € 1,- (materiaal)  

 

Donderdag 
08.30 – 10.00 Koffie inloop 
 
12.00 – 15.00 Crealab 

Tekenen, schilderen, kleien, handwerken, haken en 

borduren. Kosten € 1,- (materiaal)  

 
15.00 – 17.00 Handwerk Atelier 
Kosten € 1,- (materiaal)  
 
19.30 – 21.30 Nederlandse les 
Beginnersgroep, conversatieles 

 

Vrijdag 
08.30 – 10.30  Nederlandse les  
Vrouwengroep A2, conversatieles  

 
13.15 – 15.15 & 15.30 - 16.30 Meiden op vrijdag 
De hele maand juni vakantie 
 
Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders aangegeven 
 

Samen koffiedrinken? 
Een praatje en koffie met andere 

buurtbewoners. Iedere donderdag van 
08.30 tot 10.00 uur kun je binnenlopen. 

1e bakkie gratis, daarna elke bijdrage 
welkom. 

 

Mei 2022 

De creatieve werkplaats voor de buurt 

Workshop Portret boetseren  

o.l.v. Jose Samson 

Woensdag 4 en 11 mei  

van 11:00 tot 13:00  uur 

Aanmelden bij Swetlana Sylvester 

0682006613 

 

Coming soon 
 

Ontbijten bij 
het Atelier! 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
http://www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/atelier77
mailto:oudercafe@oktamsterdam.nl


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

 
 
 
 
 
 
 
 

Elke donderdag van 14:30-16:30 
Kijk samen met buurtbewoners een leuke 

film/serie of tv programma onder het genot 
van een kopje koffie of thee 

Veluwe 20 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

  

 

 

 

 
 
 

 
Yogalessen Vanaf 12 mei,  
elke donderdag 9:30-10.30 
 Tijdens deze yogales gaat het niet om de 
perfecte pose of hoe lenig je bent, maar 
wordt er gefocust op het lichaam op een 
veilige en prettige manier te trainen en te 
ontspannen. Kom je naar de yogales, neem 
dan een handdoek mee! 

 
 
 
 
 

 
  

Veluwelaan 20                   
1079 RA Amsterdam 

020 46 20 365 
Dinsdag en donderdag 9.00-17.00 uur  
www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/veluwe20  

Contact: Swetlana Sylvester / Beheerder 
   06 82 00 66 13 

Sylvester@dynamo-amsterdam.nl 

 

Film-middag 

Het culturele ontmoetingscentrum 

Mei 2022 

Activiteiten Veluwe 20 
 
Dinsdag 
09:00-12:00  Akros (Nederlandse les) 
Aanmelden via 020 2610577 
 
11.00–13.00  Koffie-inloop + Spelletjes  
Gezellig samen in gesprek gaan met bewoners uit 
de buurt en samen spelletjes spelen.  

 
13.00–15.00  Schaakclub 
 
13.30-14.30 In beweging met Dynamo (3 & 10 mei) 
Onder begeleiding van een professionele trainster 
werk je op je eigen tempo en niveau aan het 
versterken van je spieren, botten en 
lichaamsvaardigheid.  
 
16.00-17.00 Liefdevol luisteren naar je hart 
In deze training leer je aan de hand van meditaties 
en groepsgesprekken om van het denken weer terug 
te gaan naar het voelen. Luisteren naar je hart. 

 
15.30-17.00 Samen koken 
Wekelijks samen verschillende gerechten gekookt 
onder leiding van een hobby kok. 
 
17.00–18.00  Samen eten 
Kosten € 2,- | Aanmelden via  
020 46 20 365 of 0682006613 

 

Donderdag 
 9:30-10.30 Yogales vanaf 12 mei   
 Zie informatie rechts →  
 
12.00 - 13.00  Buurtlunch  
Kosten € 1,- | Aanmelden via 0682006613 
 
13:00-14:30 Verhalen vertellen/Toneelclub  
Elke 2e donderdag van de maand. 12 mei 
Onder leiding van theatermaker Anouke vertellen we 
verhalen van vroeger tot nu.  
 
13:00 – 14:00 Bingo  alleen op 19 mei 
Neem iets mee van huis dat je niet meer gebruikt en 
maak de winnaar van de Bingo blij. 
 
13:00 – 14:00 Leesclub 
Elke laatste donderdag van de maand 26 mei 
We komen gezellig samen om een boek of tekst te 
bespreken die we allemaal afzonderlijk hebben 
gelezen. We delen onze ervaringen en ideeën over de 
tekst. 

 
 13.00 – 16.00 Akros (Nederlandse les)  
Aanmelden via 020 2610577 

 

Lezing door Bert Esselink over de 
geschiedenis van de Rivierenbuurt.  

19 mei om 17.00 uur 
Bert Esselink schreef het boek: De 

Amsterdamse Rivierenbuurt: Honderd jaar 
schoonheid en schuld. In de lezing word je 
meegenomen door een stukje geschiedenis 

van de Rivierenbuurt. 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
http://www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/veluwe20
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Mei 2022 

 

Wandel op maandag mee met René 
René neemt je iedere maandag mee op wandeling in en rond de 

Rivierenbuurt en vertelt over de bezienswaardigheden 
onderweg. De wandelafstanden variëren tussen de 6-10 km, 4.5 
km per uur. Om mee te kunnen wandelen dien je goed ter been 

te zijn. We vertrekken vanuit Rijn58 om 13.00 uur. Het is 
gratis! Aanmelden bij René 0648443003 met je naam en 

telefoonnummer. 
 

Heb je nog leuke spullen waar je 
niets mee doet en wil je het 
graag aan een ander geven? Kom 
langs op Rijn58 en vul onze kast 
aan! 

Zoek de verschillen 
Hoeveel zie jij er? 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
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Goed om te weten: 
• Aanmelden verplicht via telefoonnummer 06-49032524 

• Neem een opgeladen telefoon mee en draag een mondkapje in de bus. 

• Afmelden kan maximaal 24 uur van tevoren, anders wordt de ritprijs in rekening gebracht. 

• Wij regelen enkel vervoer. Zorg ervoor dat u mobiel genoeg bent om zelfstandig naar de 
opstapplaats te komen en zelfstandig te bewegen op de bestemming (er gaat geen begeleiding 
mee met de bus). 

• Wilt u de kalender digitaal ontvangen? Mail dan naar elinde@dynamo-amsterdam.nl of bekijk 
deze op www.dynamo-amsterdam.nl/activiteiten/samen-op-stap/ 

 
Opstapplekken voor alle uitjes: 
- Vanaf van ’t Hofflaan 29: vertrek – 10.00, retour ongeveer 16.00 uur 
- Vanaf Vechtstraat 77a: vertrek – 10.15, retour ongeveer 15:45 uur 
Woont u te ver weg van deze opstapplekken dan komen we u thuis ophalen. Neem contact op. 

 
 

 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
mailto:elinde@dynamo-amsterdam.nl
http://www.dynamo-amsterdam.nl/activiteiten/samen-op-stap/
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Mei 2022 

 

TITEL 

 
 
 
 
 
 

Expositie  Tony 
Vrijdag 29 april tot 26 juni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

René van Schaik neemt je mee op wandelingen in en rond de 
Rivierenbuurt.  

De wandelafstand gaat over 3,5 -10 km in een tempo van 4,5 km per 
uur.  

Om mee te kunnen wandelen dien je goed ter been te zijn en te 
beschikken over een opgeruimd karakter en humor.  
Het vertrek- en aankomstpunt van Dynamo Rijn 58.  

De vertrektijd is 13.00 uur.  
De wandelingen vinden wekelijks plaats op maandag, aansluitend op 

de activiteit samen soep eten.  
 

Aanmelden: Bel René 06 84 44 30 03 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/
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Mei 2022 

Mei is een feestelijke maand. Hier lees je welke feestdagen er in mei zijn 

 

Feestdagen in mei 

Het Suikerfeest is een Islamitisch 
feest dat aan het einde van de 

Ramadan wordt gevierd. 

Op 4 mei herdenken wij tussen 20.00 
en 20.02 uur in stilte de doden die 

zijn omgekomen in de Tweede 
Wereldoorlog.  

Op 5 mei vieren wij dat wij vrij zijn 
van de Duitse bezetting in 1945. Er 

worden veel evenementen 
georganiseerd deze dag. 

Op deze dag vieren wij alle moeders 
op de wereld. Moeders worden 
verwend met bijvoorbeeld een 

ontbijtje of bloemen. 

Hemelvaartsdag is een Christelijke 
feestdag. Hier wordt gevierd dat 
Jezus naar de hemel is gegaan. 

Mail dan naar  

bAalders@dynamo-amsterdam.nl 

Liever deze krant maandelijks 

digitaal ontvangen? 
 

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

