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

Juni 2022 

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! 
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De woonkamer voor de buurt 

Juni 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 
 
13.30-14.30 Carrière Speedcoaching (15 min.)  
Professioneel advies voor als je vastloopt in je werk of  
privé. Op afspraak: Ineke 06 22 30 19 03 
 
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 

13.30-15.30 Digitale hulp alleen op afspraak 020-4620365 
 
17.30–19.00 Meet en Eat 
Elke woensdag een burendiner. Ontmoet andere buren  
en eet gezellig mee. Kosten € 1,- 
 
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 
 
08.30-16.00 Werkplek 
Kun je je thuis niet concentreren? Kom in onze huiskamer 
werken! 
 
12.00-13.00 Inloopspreekuur Nederlandse Les 
 
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 
 

Heb jij kleding en/of speelgoed waar je 
vanaf wilt? Breng het naar de Rijn58! 

Deze kleding zal verzameld worden voor 
een kledingmarkt, waarvan de opbrengst 
naar een goed doel gaat. Zie programma 

van de markt bij Veluwe 20. 
*We nemen alleen schone kleding en speelgoed aan. 

Binnenkort 
Buurt zomerfeest 
Donderdag 28 juli 

18.00-21.00 
Bij Rijn58 

NIEUW 

NIEUW 
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Atelier 77  
Vechtstraat 77a  
1079 JA Amsterdam 
020 46 20 365 
Maandag t/m vrijdag van 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 
Wekelijks een ander thema 
 
12.00 – 15.00 Crealab 
Tekenen, schilderen, kleien, handwerken, haken en 
borduren. Kosten € 1,- (materiaal)  
 
15.00 – 17.00 Handwerk Atelier 
Kosten € 1,- (materiaal)  
 
15:00-16.30 Leesclub 
Elke laatste donderdag van de maand 
 
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 
Zomerstop tot 8 juli 
 

Een praatje en koffie met andere 
buurtbewoners. Iedere donderdag van 

08.30 tot 10.00 uur kan je binnenlopen. 
Wekelijks met een ander thema. Voor 

informatie kun je altijd bellen. 
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De creatieve werkplaats voor de buurt 

Naailesdocent gezocht 
Wij zijn op zoek naar een 
naailesdocent voor wekelijks op 
donderdag van 15:00-17.00 uur. Voor 
meer informatie bel Swetlana 
0682006613 

NIEUW 

MET THEMA’S 
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Het culturele ontmoetingscentrum 

Veluwelaan 20                   
1079 RA Amsterdam 
020 46 20 365 
Dinsdag en donderdag 9.00-17.00 uur  
www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/veluwe20  
Contact: Vivian Lansheuvel / Beheerder 
   06 82 04 91 66 

Vlansheuvel@dynamo-amsterdam.nl 

Mei 2022 

 

Muziekavond 
16 juni 19:00-20:30 (inloop 18:45) 

Kom naar de eerste muziekavond op de 
Veluwe 20, waar je onder het genot van een 

hapje en drankje kan genieten van een 
optreden van Miton. Miton bestaat uit 

zangeres Miranda en gitarist Toni. Zij spelen 
Engelstalige repertoire met muziekstijlen 

zoals Bossa, Soul en blues.  
*Zet de volgende editie 12 juli alvast in je agenda! 

Juni 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.  

 
12.00-13.00 Bokstraining 
 
13.00–15.00  Schaakclub 
 
13.30-14.30 Dynamo in beweging 
Onder begeleiding van een 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  

 
Donderdag 
9:30-10.30 Yogales  
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. 
 
11.00-12.00 Vrije dansles 
 
12.00-13.00 Buurtlunch  
Kosten € 1,- | Aanmelden via 0682006613 
 
13.00-14.30 Verhalen vertellen/toneelclub | 9 juni 
Elke 2e donderdag van de maand. Onder leiding van 
theatermaker Anouke vertellen we verhalen van 
vroeger tot nu 
 

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

Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders aangegeven 
 

 

NIEUW 

NIEUW 

Kleding- en speelgoedmarkt 
7 juli 15:00-18.00 

Donderdag 7 juli is er een kleding- en 
speelgoedmarkt in de Rivierenbuurt bij 

Veluwe 20. Op deze kledingmarkt kun je voor 
een klein bedrag (0,50 cent/1 euro) kleding 

kopen of ruilen tegen een eigen meegebracht 
kledingstuk of speelgoed. Iedereen is welkom 

om onze kledingmarkt te bezoeken. Onder 
het genot van een muziekje kun je rustig 

rondkijken. Aanmelden niet nodig. De 
opbrengst gaat naar een goed doel. 

 

Speciale donderdag activiteiten 
16 juni 13:00-14:00   Sjoeltoernooi 
23 juni 13:00-14:00  Bingo 
30 juni 13:00-14:00  Quiz middag 
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Elke donderdag van 12.00u – 13.00u uur is er een inloop uur voor meer informatie over 
onze Nederlandse les.  
 
De Nederlandse les is voor mensen die beter Nederlands willen leren spreken. De lessen 
zijn gratis.  
 
Je kunt binnenlopen met al je vragen! 
 
Wanneer?   Elke donderdag van 12.00-13.00 uur 
Waar?    Rijn 58, Rijnstraat 58 
Kosten?   Gratis 
Vragen?   Neem contact op met Saskia:  
     saa@dynamo-amsterdam.nl of 06 30 65 68 70 

  
 

Nederlands spreekuur 

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! 

Buurtactiviteit organiseren 
Heb jij een leuk idee voor de buurt of 
wil je graag een activiteit organiseren 
op één van onze locaties? 
 
Neem dan contact op via 020 4620365 

Oproepjes 
 

Kralen gezocht  
 

Heb je kralen, kettingsluitingen, 
nylondraad in diverse maten en kleuren 

over of andere sieraden die je niet meer 
wil? Breng deze dan naar Rijn58. Deze 

zullen we gebruiken bij de creatieve 
middag waar we onder andere sieraden 

maken. 
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Samen op stap kalender 

 

Goed om te weten: 
• Aanmelden verplicht bij Elvira via telefoonnummer 06-49032524 
• Neem een opgeladen telefoon mee. 
• 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. 
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Nieuwe ontmoetingsplek in Buitenveldert 
30 mei 2022 
In de Arent Janszoon Ernststraat is sinds kort een ontmoetingsplek opengegaan voor bewoners van 
Buitenveldert. Elke dinsdag kunt u gratis soep en fruit eten met de buren. Voor jongeren en 
kinderen zijn er diverse activiteiten te doen. 
 

Datum: Elke dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur 
Locatie: Arent Janszoon Ernststraat 199 
 

In dit deel van Buitenveldert Oost is behoefte aan een ontmoetingsplek, zowel onder de jongeren als 
onder de ouderen. Het Huis van de Wijk is voor sommigen net te ver, vooral als je bijvoorbeeld slecht 
ter been bent. Voorheen was er weinig te doen in Buitenveldert voor de jeugd en gingen jongeren naar 
andere wijken voor sport- en spelactiviteiten Zij hebben er nu een leuke plek bij om vrienden te 
ontmoeten in hun eigen wijk. Iedereen is welkom om binnen te lopen voor een kop koffie, een praatje 
of om deel te nemen aan de activiteiten. 
 
Meer informatie 
De activiteiten worden georganiseerd door Dynamo en Combiwel. Wilt u meer weten? 
Bel met Evert van de Linde van Dynamo op 06 8316 3370 of kom eens langs op de Arent Janszoon 
Ernstraat 199. 
 

DJ gezocht 
Wij zijn op zoek naar een DJ die het leuk 
vindt om op ons buurtfeest 3 uurtjes te 
draaien. Gezellige muziek uit de jaren 60,  
70 en 80. Vind je het leuk en heb je een 
platenspeler of een DJ-set die je kan 
meenemen? Dan hopen we wat van je te 
horen! 
 
Meer info: Brigitte 0633433717 of 
bAalders@dynamo-amsterdam.nl 
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Expositie Tony 
 
Kunstenaar Tony AG is geboren in Italie, maar woont nu al meer dan dertig jaar in Amsterdam. 
Hij kan niet meer achterhalen hoe zijn verlangen is ontstaan om te gaan schilderen en tekenen. 
Wel weet hij dat hij zich op een geven moment wilde uiten door middel van vorm en kleuren. 
Hij was altijd op zoek naar een eenvoudige manier van omgaan met mensen en dingen. Dat doet 
hij niet alleen in zijn schilderijen of tekeningen, maar ook door middel van zijn grote liefde, 
muziek. Dat hij deze liefde kan doorgeven met gitaarlessen geeft hem naast het tekenen en 
schilderen veel voldoening. 
 
Tony is autodidact. Pas in 2013 begon hij met schilderen en sindsdien heeft hij meer dan 
driehonderd schilderijen en ruim meer dan drieduizend tekeningen gemaakt. In zijn kunst 
probeert hij op een eenvoudige en visuele manier de esthetiek en manier van communiceren 
met anderen te verbeelden. Met zijn tekeningen en schilderijen wil hij vreugde schenken aan 
eenieder die moeite wil nemen op zijn werk te bekijken. 
 
Bekijk de expositie van Tony bij Rijn 58, tot 26 juni. 
 

Liever deze krant maandelijks digitaal ontvangen? Mail dan naar bAalders@dynamo-amsterdam.nl 


