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Sinds 1893 ligt in Amsterdam aan de Spaarndammerdijk begraafplaats 
St. Barbara. Een groene enclave in het Westerpark, er wordt nog dagelijks 
begraven. Het plaatsen van een asurn is uiteraard ook mogelijk. Er is een 
fraaie aula en de mogelijkheden zijn groot.
 
Spaarndammerdijk 312, 1014 AA Amsterdam  I  Telefoon: (020) 6820598

info@stbarbara-amsterdam.nl  I  www.stbarbara-amsterdam.nl
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Voorwoord
Beste buurtbewoners, 

Het Huis van de Wijk Rivierenbuurt is na de verbouwing eind augustus 2020 opnieuw in gebruik genomen 
in de Rijnstraat 115 en is al vele jaren een belangrijke ontmoetingsplek, bestemd voor alle buurtbewoners, 
jong en oud(er). 
Het gehele gebouw is totaal verbouwd en opgedeeld in appartementen voor jongeren en het Huis van de 
Wijk Rivierenbuurt heeft daar een nieuwe plek gekregen in het souterrain.  
Dat het Huis van de Wijk Rivierenbuurt een fijne ontmoetingsplek is blijkt wel uit het feit dat er normaliter 
veel bewonersactiviteiten georganiseerd worden en dat het meestal zeven dagen per week, drie dagdelen 
per dag, actief in gebruik is.
Helaas werden we in maart 2020 geconfronteerd met een wereldwijde coronapandemie waar we nu helaas 
nog steeds niet vanaf zijn. Vanwege de coronamaatregelen is het Huis van de Wijk Rivierenbuurt nog 
steeds genoodzaakt om een aantal activiteiten op te schorten en is vrij en volop gebruik maken van het 
pand nog steeds niet aan de orde.

Wij hopen  dat er in het voorjaar van 2022 wellicht  weer veel meer mogelijk zal zijn. Wij houden u 
uiteraard op de hoogte via onze website en facebookpagina. 

Heeft u zodra het allemaal weer kan ook ideeën voor een betere buurt, wilt u deelnemen aan één van 
de bestaande bewonersinitiatieven of heeft u zelf een totaal nieuw idee, neem dan contact op met de 
programmacoördinator; zij helpt u graag verder. 

Zie voor meer informatie ook onze website www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl  en onze facebookpagina 
www.facebook.com/huisvandewijkrivierenbuurt 

Het Huis van de Wijk is er voor ú. 
Samen gaan we voor een betere buurt!

Bestuur Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt (WOOR).
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uitgever. Hoewel deze gids met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, aanvaardt de uitgever 
geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in 
deze gids. De uitgever acht zich slechts te houden tot verbetering in de eerstvolgende editie.

Colofon
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Stadskliniek 
dierenartsen 
Amsterdam

Uiterwaardenstraat 109
Tel: 020 - 679 60 35

Krugerplein 13
Tel: 020 - 692 71 97

Elpermeer 41 
Tel: 020 - 636 58 58
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Belangrijke Telefoonnummers

Alarmnummer, politie, brandweer, ambulance _______________________________________________________________ 112 

Politie (geen spoed) ___________________________________________________________________________________ 0900 - 8844 

Meld misdaad anoniem _______________________________________________________________________________ 0800 - 7000 

Opsporingstiplijn ______________________________________________________________________________________ 0800 - 6070 

Alarmnummer doven en slechthorenden ___________________________________________________________ 0800 - 8112 

Alarmnummer dierenambulance _____________________________________________________________________ 0900 - 0245 

Huisartsenposten Amsterdam ____________________________________________________________________ 088 - 003 06 00

Zelfmoord-preventielijn _______________________________________________________________________________ 0900 - 0113

Veilig Thuis_____________________________________________________________________________________________ 0800 - 2000

BELANGRIJKE NUMMERS AMSTERDAM
Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt (WOOR) __________________ 020 - 820 44 92

Gemeentehuis ________________________________________________________________________________________________14 020

GGD ________________________________________________________________________________________________ 020 - 555 59 11

Rijksoverheid, voor vragen aan de overheid _________________________________________________________________ 1400

Rijksoverheid, vragen over het Coronavirus ________________________________________________________ 0800 - 1351

EHBO Nederland/Oranje Kruis ___________________________________________________________________ 070 - 338 32 32

Meld dierenleed _________________________________________________________________________________________________ 144

Dierenambulance Amsterdam ____________________________________________________________________ 020 - 626 21 21

Stichting Mind Korrelatie _____________________________________________________________________________ 0900 - 1450

De luisterlijn ___________________________________________________________________________________________ 0900 - 0767

Kindertelefoon _________________________________________________________________________________________ 0800 - 0432

Veilig Thuis_____________________________________________________________________________________________ 0800 - 2000 

Slachtofferhulp Nederland ____________________________________________________________________________ 0900 - 0101

VeiligheidNL _______________________________________________________________________________________ 020 - 511 45 11

Drugs infolijn __________________________________________________________________________________________ 0900 - 1995

ANWB Letselhulp _________________________________________________________________________________ 088 - 269 77 66

Halt Nederland ____________________________________________________________________________________ 088 - 115 35 90

Schade fonds-Geweldsmisdrijven ________________________________________________________________ 070 - 414 20 00

Milieu vragen/klachten ______________________________________________________________________________________14 020

Switchboard _______________________________________________________________________________________ 020 - 623 65 65

Hulplijn Amsterdam _______________________________________________________________________________ 020 - 675 75 75

Blijf Groep A’dam – Oranje Huis (Hulp, advies en aanmeldingen) ____________________________ 088 - 234 24 50 

Blijf Groep A’dam – Oranje Huis (Algemeen nummer) _________________________________________ 088 - 234 24 00

Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam ______________________________________________________ 020 - 638 55 51

STORINGSNUMMERS
Openbare verlichting ________________________________________________________________________________________14 020

Verkeerslichten _______________________________________________________________________________________________14 020

Waternet _______________________________________________________________________________________________ 0900 - 9394

Storing Gas of elektra, landelijk nummer ____________________________________________________________ 0800 - 9009
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De enige echte ambachtelijke Juwelier - Horloger - Goudsmid van Buitenveldert
www.juweliersietzewagenmakers.nl

A.J. Ernststraat 731 Tel: 020 - 644 10 61
Juwelier               Horloger               Goudsmid

Sietze W
agenmakers

HULP NODIG MET KLEINE KLUSJES IN HUIS?
Bent u 67+ of gehandicapt en heeft u een klus die te klein is 
voor de vakman en te groot voor uzelf, neem dan contact met ons op.

Onze diensten
De BelKlus verricht in en rond het huis kleine en eenvoudige klusjes. Te denken valt aan het vervangen van 
lampen, schilderij ophangen, e-mail installeren, tochtstrippen aanbrengen, ontluchten van de radiator en meer!
Ook is de BelKlus actief op het gebied van woonveiligheid (installeren van deurkierstandhouders en rook-
melders) en valpreventie (zoals toiletbril verhogen, steunbeugels plaatsen en kabelgoten aanleggen).

Hoe kunt u de BelKlus bereiken: 
•    www.belklus.nl/aanvragen
• Bellen naar 020 - 647 10 89 op werkdagen tussen 10:00 en 12:00
• Mail naar info@belklus.nl

Over de BelKlus:
Stichting BelKlus is een vrijwilligersorganisatie. Het team van de BelKlus bestaat 
uit vrijwilligers die in hun vrije tijd hulpbehoevenden ondersteunen met het 
uitvoeren van kleine klusjes in en rond de woning.

Vrijwilliger worden?
Ben je een jonge oudere en vind je het leuk om ouderen (67+) en gehandicapten 
te helpen met kleine klusjes? Dan ben je bij de Stichting BelKlus aan het goede 
adres. Voor meer informatie kijk op www.belklus.nl/vrijwilligerworden.
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Het WOOR (Stichting Welzijn, Ontmoeting en 
Ondersteuning Rivierenbuurt) is de drijvende kracht 
achter het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Stichting 
WOOR is gehuisvest in het Huis van de Wijk  
Rivierenbuurt aan de Rijnstraat nr. 115,  
1079 HA te Amsterdam.

Het WOOR kantoor (in het Huis van de Wijk  
Rivierenbuurt) is geopend van maandag t/m 
donderdag tussen 10.00 en 17.00 uur.  
Telefoon: 020 - 820 44 92 (met keuzemenu).
Bij afwezigheid kunt u ons via e-mail bereiken: 
info@woor.nl  
Zie voor meer informatie: www.woor.nl

De programmacoördinator van het Huis van de Wijk 
Rivierenbuurt is ook via het bovenstaande telefoon-
nummer te bereiken.
Bij afwezigheid kunt u mailen naar: 
programmacoordinator@woor.nl. 

Zie voor meer informatie: 
www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl   

Het Huis van de Wijk Rivierenbuurt
Sinds 2012 zijn er vijf Huizen van de Wijk in  
Amsterdam Zuid. Het Huis van de Wijk is een  
ontmoetingsruimte voor bewoners, ondernemers  
en organisaties in de Wijk. 

Wat kunt u als wijkbewoner binnen 
het Huis van de Wijk doen?
In het Huis van de Wijk kunt u terecht wanneer 
u een goed idee heeft voor een activiteit waar 
buurtbewoners aan deel kunnen nemen of als u 
uw steentje wilt bijdragen ten behoeve van de 
leefbaarheid en het welzijn in uw wijk. U kunt 
hier ook terecht om andere wijkbewoners te 
ontmoeten en om deel te nemen aan een van de 
vele activiteiten.

De Koffiecorner 
Gezellige ontmoetingsplek in het Huis van de Wijk 
Rivierenbuurt voor een praatje, de leestafel, het 
fietslabyrint, wifi gebruik of gewoon voor een 
lekkere kop koffie. De Koffiecorner is normaliter 
van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 
12.30 uur. 
De vrijwilligers van de Koffiecorner heten u van 
harte welkom!

Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt
Wat kunt u als ondernemer binnen 
het Huis van de Wijk doen?
Als ondernemer heeft u belang bij een leefbare 
en prettige sfeer in de wijk. Het Huis van de Wijk 
wil samen met actieve en betrokken wijkbewoners 
hier een bijdrage aan leveren. Kom eens langs in 
het Huis van de Wijk en ga in gesprek met de 
programmacoördinator om erachter te komen wat 
uw bijdrage, als ondernemer, aan de wijk kan zijn. 
Wij staan u graag te woord.

Het Huis van de Wijk heeft een eigen 
aanspreekpunt voor de wijkbewoners 
en ondernemers: de programmacoördinator.
De programmacoördinator luistert graag naar  
uw idee en kent de wijk, de ondernemers en de 
organisaties. Zij verbindt, ondersteunt en faciliteert 
betrokken wijkbewoners. Daarnaast stelt de pro-
grammacoördinator een activiteitenprogramma op.

Wilt u een (vergader)ruimte reserveren?
Voor het reserveren van (zaal)ruimte in het Huis  
van de Wijk Rivierenbuurt kunt u van maandag  
t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur contact  
opnemen met de beheerders van het Huis van  
de Wijk Rivierenbuurt via: 020-820 44 92 (via 
keuzemenu) of via e-mail: beheerhvdwr@woor.nl
 (niet voor bruiloften en partijen). Kijk voor meer 
informatie: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl 

Heeft u zaalruimte nodig voor een bewoners-
initiatief (voor en door buurtbewoners), dan kunt 
u contact opnemen nemen met de programma-
coördinator via: programmacoordinator@woor.nl  

De onderstaande bewonersinitiatieven vinden o.a. 
plaats in Het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, tenzij 
anders vermeld. 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen 
via telefoon: 020- 820 44 92  of e-mail: 
info@woor.nl 

Kijk op de website van het Huis van de Wijk: 
www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl of volg ons 
op facebook: https://www.facebook.com/
huisvandewijkrivierenbuurt

Let op: zolang de coronapandemie nog gaande is 
kunnen de openingstijden en het activiteiten-
aanbod in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt 
afwijken van wat in deze gids beschreven is.
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Het Felicitatieproject 
Het Felicitatieproject Rivierenbuurt is een preventief 
huisbezoekproject voor ouderen. Per jaar benaderd 
zij ca. 1000 ouderen. Zij bezoekt Rivierenbuurt-
bewoners vanaf 70 jaar en daarna elk kroonjaar 
(75, 80,85, 90, 95,100etc.) om hen ter ere van hun 
kroonjaar een informatiemap aan te bieden en een 
cadeautje.

Als ouderen nog uitstekend zelfstandig functioneren 
heeft de map met informatie preventieve waarde. 
Men kan zich tijdig op de hoogte stellen van allerlei 
mogelijkheden, zodat men ook tijdig hulp kan 
inroepen, als dat later nodig mocht zijn. 
Het Felicitatieproject bezoekt ook eenzame oude-
ren. Deze bezoekjes komen voort uit de kroon-
jarigenbezoeken.

Het inmiddels 54-jarige Felicitatieproject in de 
Rivierenbuurt is een vrijwilligersproject in het Huis 
van de Wijk Rivierenbuurt. Het  vrijwilligersteam 
bestaat uit ca. 25 vrijwilligers.  Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Flora Wagenaar  
tel. 020-644 24 28. 
Zie ook: www.felicitatieproject.nl

Idee ’85 
Het bevorderen van sociale contacten tussen 
vrouwen van 65+ door het ondernemen van 
gezamenlijke activiteiten. Idee ’85 is in 1985 door 
een aantal alleenstaande vrouwen opgericht. 
Buurtbewoners die al sinds de oprichting één 
middag in de week (maandagmiddag 14.00 tot 
16.30 uur) samen komen om te praten over allerlei 
actuele zaken waar men mee te maken heeft of 
krijgt. Verder wordt er een luisterend oor geboden 
en waar nodig advies gegeven.

Overige activiteiten:
1. handwerken.
2. het spelen van bijvoorbeeld een spelletje 
 Rummikub.
Voor meer informatie kom een keer langs, 
u bent welkom!

Maandelijkse ‘Filmmiddag’ 
Elke eerste dinsdag van de maand is er een film/ 
DVD-middag in de Koffiecorner ruimte. Deze 
filmmiddag zorgt voor een gezellige doorbreking 
waardoor mensen niet in een isolement terecht-
komen. Iedereen is van harte welkom! Vrij entree 
incl. consumptie.
Activiteiten: 10 maal per jaar van 14.00 tot ca.16.00 
uur in de Koffiecorner ruimte van het Huis van de 
Wijk Rivierenbuurt (zaal open om 13.45 uur). Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met de 
programmacoördinator van het Huis van de Wijk 
Rivierenbuurt via tel:  020 - 820 44 92

Spelletjesmiddag
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur  
(behalve op de eerste dinsdag van de maand 
i.v.m. de filmmiddag) in het Huis van de Wijk 
Rivierenbuurt. Kom ook eens langs en speel 
gezellig een spelletje mee. Vrij entree.

Bridgelessen 
Iedere maandagmiddag van 16.15 tot 17.15 uur in 
het Huis van de Wijk Rivierenbuurt.
Alleen via aanmelding:  lofwijdenes@upcmail.com 
(vanwege groepsgrootte).

Rommelmarkt
Bewonersinitiatief: buurtbewoners worden in de 
gelegenheid gesteld om hun overtollige spulletjes 
te verkopen. Na afspraak/uitnodiging wordt u 
tegen 2,- euro een tafel beschikbaar gesteld waarop 
u uw spullen kunt uitstallen en ter verkoop kunt 
aanbieden.  

Aanmelding (wacht)lijst: op de dag zelf bij de 
rommelmarktvrijwilliger (lijst rouleert). 
Activiteiten: maandelijkse rommelmarkt op de 
zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur.
Zie voor de rommelmarktdata: 
www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl 

Boekenmarkt
Bewonersinitiatief: buurtbewoners worden in de 
gelegenheid gesteld om hun boeken te verkopen. 
Na afspraak/uitnodiging wordt u tegen 2,- euro 
(incl. koffie) een tafel beschikbaar gesteld waarop 
u uw boeken kunt uitstallen en ter verkoop kunt 
aanbieden. 

Aanmelding via: annemarie.behrens@gmail.com 
Activiteiten: Maandelijkse boekenmarkt op de 
zaterdag van 14.30 tot 17.00 uur.
Zie voor de boekenmarktdata: 
www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl

Bewoners Aktief
Ontmoetingsplek voor vrouwen van Turkse afkomst 
(iedere vrijdagavond in de Grote Zaal van het Huis 
van de Wijk Rivierenbuurt). Activiteiten door en 
voor buurtbewoners zoals: thema/ 
voorlichtingsavonden, muziek-en dansavonden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de programmacoördinator van het Huis van de Wijk 
Rivierenbuurt via tel: 020 - 820 44 92.
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AA (Anonieme Alcoholisten) Zelfhulpgroep 
De AA (anonieme alcoholisten) is een zelfhulpgroep 
in de Rivierenbuurt van mannen en vrouwen die al 
bijna dertig jaar hun ervaring, kracht en hoop met 
elkaar delen om hun gemeenschappelijke probleem 
op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van 
hun drankverslaving. De AA werkgroep organiseert 
behalve de ‘gebruikelijke’ wekelijkse Meetings ook 
met enige regelmaat open meetings voor familie-
leden en buurtbewoners die meer willen weten 
over Alcoholverslaving. 

AA (Anonieme Alcoholisten) 
020 - 681 74 31.
24-uurs AA-hulplijn
Postbus 2633, 3000 CP Rotterdam

Heeft u een drankprobleem?
De werkgroep Anonieme Alcoholisten bestaat uit 
mensen die vanuit eigen ervaring steun bieden 
bij het overwinnen van alcoholproblemen. Bijeen-
komsten elke zondagavond van 20.00 - 22.00 uur 
in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt.

NA (Narcotica Anoniem) Zelfhulpgroep        
De NA (narcotica anoniem) is een zelfhulpgroep 
in de Rivierenbuurt van mannen die sinds 2008 
hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om 
hun gemeenschappelijke probleem op te lossen en 
anderen te helpen bij het herstel van hun drugs-
verslaving. 
De NA bijeenkomsten zijn iedere maandagavond  
van 20.00 - 22.00 uur in de Grote Zaal van het Huis 
van de Wijk Rivierenbuurt. 
Voor meer informatie kunt u bellen met de 
beheerder van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, 
telefoon: 020 - 820 44 92.

Genootschap Kunstgezellen
Vereniging van en voor ouderen (50+) met 
interesse voor amateurkunst. In de Grote Zaal van 
het Huis van de Wijk Rivierenbuurt wordt er op 
de maandag-ochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
geschilderd en getekend. Docent Carla Budding 
(www.betergekleurd.nl). Ook worden er regelmatig 
lezingen gehouden. Beeldhouwden wordt gegeven 
op de dinsdagmorgen 9.30 tot 12.00 uur gegeven 
vanuit het buurtgebouw Henrick de Keijser, Henrick 
de Keijserplein 45. Docent: Berenice Witsen Elias 
(www.berenicewitsenelias.nl ) en modeltekenen 
vindt plaats op de vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
in het Jongerencentrum De Rijn, Vechtstraat 77A. 
Docent Lex Goes (www.lexgoes.nl ). 
Informatie en aanmelding: Mw. H. Sanders, 
pmsanders@gmail.com of tel. 020 - 665 70 37. 

Klankontspanning 
Op de 1ste  donderdagavond van de maand. 
Alleen via aanmelding vooraf en bij voldoende 
aanmeldingen.
Waar: Grote Zaal van het Huis van de Wijk 
Rivierenbuurt. Zie voor meer informatie: 
www.zobinnenzobuiten.nl  
Aanmeldingen via mail: olga@zobinnenzobuiten.nl 

Yoga voor senioren
Yoga in een kleine groep met persoonlijke 
aandacht. Critical Alignment Yoga stimuleert je 
zó te bewegen dat je lijf prettig functioneert met 
zijn eigen beperkingen.
Waar: Grote Zaal Huis van de Wijk Rivierenbuurt.
Wanneer: twee groepen op de woensdagmiddag 
van 16.15 tot 17.15 uur en 
17.30 tot 18.30 uur
Kosten:  5,- p.p. per keer.
Alleen via aanmelding vooraf: info@nicolien.com  

Buurtzangkoor Lorelei
Lorelei is een laagdrempelig buurtkoor. Elke 
woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur (behalve 
tijdens vakanties) wordt er in het Huis van de Wijk 
Rivierenbuurt gezongen o.l.v. een dirigent (pianist). 
Meestal wordt er begonnen met canons, gevolgd 
door stukken uit musicals en andere vaak bekende 
liederen. Er is nog ruimte voor alle stemmen. 
Mannenstemmen krijgen een extra warm welkom. 
Kom gerust een keer kijken en meezingen. Pas na 
afloop beslis je of het iets voor je zou zijn. Proefles 
is gratis!

Speciaal spreekuur
Je kunt bij ons terecht met vragen over het vinden 
van werk, ondernemen, exporteren, studiemogelijk-
heden en carrièrevraagstukken.

Our special free of charge consultation hour 
(expats)
You can come to us with questions about finding 
work, entrepreneurship, exporting, career issues. 
You get help from our certified consultants.

Wanneer: iedere eerste woensdag van de maand 
tussen 13.00 tot 15.00 uur (alleen via aanmelding 
vooraf). Waar: Huis van de Wijk Rivierenbuurt. 
Aanmelden: door een email te sturen naar: 
info@carrierecoachcafe.nl
Info? Check out: www.carrierecoachcafe.nl

Speedcoaching 
Vragen over je toekomst? Waar sta je nu? Waar wil 
je heen? Hoe pak je dat aan? 
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In 15 minuten krijg je een quickscan van een 
ervaren coach over je loopbaan of andere levens-
vragen. Deze activiteit wordt u gratis aangeboden. 
Wanneer: iedere eerste woensdag van de maand 
tussen 13.00 tot 15.00 uur (alleen via aanmelding 
vooraf). 
Waar: Huis van de Wijk Rivierenbuurt. 
Aanmelden: door een email te sturen naar: 
info@carrierecoachcafe.nl. Meer info:  
http://carrierecoachcafe.nl/gratis-speedcoaching

Meet-up 
Iedere maand zijn er meet ups over werk en 
ondernemen. Meld je aan bij de Meet-up app groep 
Dutch Coach Kollectiv en meld je aan voor een 
bijeenkomst.
Every month there are meetings about work, career 
and entrepreneurship. Register through the app 
group.
https://meetu.ps/c/4RJHt/y3s8B/a 
Signup at Dutch Coach Kollectiv

Basisteam Basisinkomen Amsterdam
Basisteam Basisinkomen Amsterdam is een 
bewonersinitiatief om het begrip basisinkomen uit 
te dragen en bekend te maken in Amsterdam en 
omstreken. 
Zie voor meer informatie over het Basisinkomen ook 
onze Facebook en Linkedin pagina:
www.facebook.com/basisteam.basisinkomen.
amsterdam
www.linkedin.com/company/basisteam-
basisinkomen-amsterdam/

Wooncafé 020
Het Wooncafé 020 is een informele ontmoetings-
plek waarin het wonen in de breedste zin van het 
woord centraal staat. 
Periodieke bijeenkomsten waar gesproken wordt 
over bepaalde woon- gerelateerde onderwerpen 
vinden plaats in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. 
Het Wooncafé is een initiatief van bewoners in 
Amsterdam. 
Email: wooncafe020@gmail.com

Engelse les, Franse les en Spaanse les 
Laagdrempelige, serieuze maar ook gezellige lessen 
voor half gevorderden in kleine groepjes. 
Kijk voor meer informatie 
www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl

Hulp bij belastingaangifte, huur en zorgtoeslag
Contact: bel voor een afspraak met belasting-
adviseur Rob Bos: 06 - 1078 8350.
Afhankelijk van inkomen en vermogen wordt 

bekeken of de hulp gratis is of dat er aan u een 
vergoeding wordt gevraagd.
Voor meer informatie kijk op onze website 
www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl

Zelfhulpbieb
Sinds maart 2019 is in het het Huis van de Wijk 
Rivierenbuurt de zgn. ‘Zelfhulpbieb’ opgestart. 
Geen uitgebreide bibliotheek maar een eenvoudig 
mobielebieb-boekenkast met boeken over o.a. 
psychosociale onderwerpen. De boeken worden 
alleen uitgeleend en ingenomen op aanvraag. Maak 
een afspraak via: hvdwrbieb@gmail.com
U kunt het boek maximaal één maand lenen (één 
boek per keer). Bekijk de boekenlijst op de website 
van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt 
www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl   

Repaircafé
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten 
die draaien om (samen) repareren. Op de locatie 
waar het Repair Café wordt gehouden is gereed-
schap en materiaal aanwezig om reparaties uit te 
voeren op elektrische apparaten, speelgoed etc. 
Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met 
reparatiekennis en - vaardigheden op allerlei 
terreinen. Bezoekers nemen van thuis kapotte 
spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen 
met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd 
wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, 
neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij 
een reparatie van iemand anders. 
Waar: Grote Zaal Huis van de Wijk Rivierenbuurt.
Wanneer: op de dinsdagochtend van 11.00 tot 
13.00 uur (inloop tot 12.30 uur).

SeniorWeb Amsterdam-Zuid
Met de begeleiding van SeniorWeb kan iedereen 
makkelijker en beter zijn weg vinden in de digitale 
wereld, die steeds meer het dagelijks leven gaat 
beïnvloeden. SeniorWeb ondersteunt vijftigplussers 
in het gebruik van smartphone, tablet, computer en 
internet.
Iedereen is welkom, niet alleen beginners maar  
ook mensen die al wat langer bezig zijn en de 
ontwikkelingen willen bijhouden. Het programma 
is voor iedereen; je hoeft geen lid te zijn van 
SeniorWeb.
Het programma van SeniorWeb Amsterdam-Zuid 
bestaat uit cursussen, workshops en individuele hulp 
tijdens ons spreekuur of de open inloop.
Cursussen (meerdere lessen) bestaan uit starter-
scursussen (Beginnen met Windows 10, Android 
telefoon of tablet, iPad/iPhone, MacBook e.d.) of 
meer gespecialiseerd zoals Fotograferen met de 
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smartphone, De Digitale Burger, Sociale Media.
Workshops (één les) behandelen onder andere 
onderwerpen als de Google toepassingen Gmail, 
Google Foto’s en Google Maps, gebruik van een 
E-reader, Streamen van muziek, Chromebook, 
Opslag in de cloud, Veiligheid en privacy op 
internet, Windows 11.
Daarnaast bieden wij individuele hulp als u vragen 
of problemen heeft met uw digitale apparatuur.

Alle informatie over ons programma vindt u op 
onze website www.seniorweb-amsterdamzuid.nl

Meer informatie via telefoonnummer 06-80140373
Alle lessen vinden plaats in ons leslokaal in het Huis 
van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115

Werkgroep Taal Rivierenbuurt
Activiteit
Nederlandse taalles aan anderstaligen (beginners 
en gevorderden).

Doelgroep
(ex-)vluchtelingen en andere anderstaligen (oud- en 
nieuwkomers) die graag Nederlands willen leren of 
hun kennis ervan willen verbeteren.

Omschrijving organisatie
Laagdrempelige vrijwilligersorganisatie gericht 
op inburgering van (ex-)vluchtelingen en andere 
anderstaligen. De taallessen hebben als doel om 
anderstaligen te ondersteunen bij het leren van de 
Nederlandse taal om zo hun zelfredzaamheid te 
vergroten.
Werkgroep Taal Rivierenbuurt is aangesloten bij Het 
Begint met Taal, de landelijke koepel voor vrijwillige 
taalcoaching aan anderstaligen (NT2).
Zie voor meer informatie: www.leefenleer.nl/
in-mijn-buurt/jan-van-der-heijdenhuis-activiteiten-
centrum/

Locatie
Jan van der Heijdenhuis, 
Tweede Jan van der Heijdenstraat 75-77, 
Amsterdam De Pijp/Rivierenbuurt

Tijden taallessen
Maandagavond van 20.00 - 22.00 uur
Woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur

Contactpersoon
Joan Alvares, coördinator Werkgroep Taal 
Rivierenbuurt
Tel.: 06 - 4279 6207
E-mail: NT2Rivierenbuurt@gmail.com

Dynamo

Dynamo beweegt tot meedoen
Als het aan ligt doen zoveel mogelijk mensen mee 
aan de samenleving. Actief, zelfstandig, op eigen 
kracht. Dynamo beweegt tot meedoen. Dynamo 
verzorgt in stadsdeel Zuid een deel van het welzijns-
werk, van voorscholen en naschoolse activiteiten 
voor kinderen tot ontmoetingsactiviteiten voor 
bewoners. Wilt u meedoen aan activiteiten in uw 
buurt of heeft u zelf een idee voor een activiteit? 
Onze medewerkers helpen u graag op weg! Ook 
kunt u, als u iets voor anderen wilt betekenen, u 
aanmelden als vrijwilliger bij onze organisatie.

www.dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300
info@dynamo-amsterdam.nl
Facebook Dynamo beweegt tot meedoen
Instagram Dynamobeweegtotmeedoen 
LinkedIn Dynamo

Maak uw idee waar in Rijn 58
De plek in de buurt voor en door bewoners vanaf 
23 jaar om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te 
leren kennen. Bewoners geven op eigen manier 
invulling aan hun buurt. U kunt deelnemen aan 
activiteiten, zelf een activiteit organiseren of aan de 
slag gaan als vrijwilliger. 
www.dynamo-amsterdam.nl

Rijn 58, Rijnstraat 58, 1078 RD Amsterdam 
telefoon 020 46 30 365
info@dynamo-amsterdam.nl
Facebook Dynamo Rivierenbuurt Rijn 58 

Creatieve werkplaats Atelier 77
Atelier 77 van Dynamo is een creatieve werkplaats 
waar iedereen terecht kan om samen of zelfstandig 
aan de slag te gaan in de Amsterdamse Rivieren-
buurt. Het is een ontmoetingsplek die zich richt 
op nieuwkomers. Er worden creatieve activiteiten 
georganiseerd en activiteiten die zich richten op 
taalontwikkeling en het ontmoeten van nieuwe 
buurtbewoners.
www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/atelier77/

Vechtstraat 77A
1079 JA Amsterdam
020 - 462 03 65

Cultureel ontmoetingscentrum Veluwe 20
Veluwe 20 van Dynamo is het culturele ontmoetings-
centrum in de Amsterdamse Rivierenbuurt. We 
organiseren hier veel verschillende activiteiten die 
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vooral gaan over cultuur, muziek, kunst en  
geschiedenis. Daarnaast worden er ook spelletjes 
gespeeld en lunchen we graag met buurtbewoners. 
Hier kunt u terecht om uw buurtgenoten te  
ontmoeten, om zelf een activiteit te organiseren of 
deel te nemen aan de activiteiten die er al zijn.

www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/veluwe20
Veluwelaan 20
1079 RA Amsterdam 
020 - 462 03 65

Buurtservice Algemeen

Dynamo .......................................... 020 46 09 300
Postbus 93500, 1090 EA Amsterdam
Ambonplein 55, 1094 PW Amsterdam
Locatie Rijn 58, Rijnstraat 58, 1078 RD Amsterdam 
www.dynamo-amsterdam.nl

Advocaten

Advocatenkantoor Kouvarnta
Rijnstraat 9-H, 1078 PT
 
Advocatenkantoor van Dam
Uiterwaardenstraat 119, 1079 BV

Fieldfisher Amsterdam
Amsteldijk 220, 1079 LK

Walker & Wittensleger Advocaten
Hunzestraat 70, 1079 WE 

WS Advocaten
Rooseveltlaan 2-4, 1078 NH

Actie en belangengroepen

Amnesty International groep 333      
(Amsterdam Rivierenbuurt, de Pijp en de Westelijke 
Tuinsteden)
Onze Amnestygroep is een actieve groep van 
ongeveer zes leden. Wij komen zo’n zes maal 
per jaar bijeen om onze activiteiten te bespreken 
en te plannen. Zo kunt u ons met onze brieven 
maandelijks in vier kerken vinden, zijn we op 
boekenmarkten en bij andere evenementen, en 
doen velen van u mee aan onze schrijfmarathon 
in december. 
Wilt u meer informatie? Mail dan naar 
groep333@hotmail.com en we nemen contact 
met u op. 

Autoservice

Foley Auto Services
Waverstraat 30, 1079 VM

Garagebedrijf Law  
Waverstraat 40, 1079 VM

Lek Garage
Lekstraat 62-64. 1079 ET

Belastingen

Belastingdienst Particulieren ............... 0800 - 0543
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 
8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 
uur. 
www.belastingdienst.nl

Gemeentebelastingen Amsterdam ....020 - 255 48 00
(ma. t/m vrij. van 8.00 - 18.00 uur).
Gemeente Amsterdam Belastingen 
Postbus 23475 , 1100 DZ 
E-mail: belastingen@amsterdam.nl
www.amsterdam.nl/belasting-heffingen 

Bewonersinitiatieven

Stadsdorp Rivierenbuurt   
Stadsdorp Rivierenbuurt is in 2013 door bewoners 
van deze buurt opgericht. Ons Stadsdorp wil het 
oude begrip “nabuurschap” een hedendaagse 
inhoud geven. Door op te trekken met mensen in 
de buurt is het beter mogelijk ook op oudere 
leeftijd de regie over je eigen leven te houden. 
Dat doen wij door van allerlei te organiseren. 
Op themabijeenkomsten en bij de maandelijkse 
inloop is veel ruimte voor onderling contact en 
uitwisseling. In activiteitengroepen als de leesclub 
en het koor, en door samen jeu-de-boules te spelen 
of te wandelen leren buurtbewoners elkaar steeds 
beter kennen. Contacten met jongeren horen 
daarbij. 

Amsterdam kent al meer dan 25 Stadsdorpen. 
Hoewel ze onderling verschillen, gaat het hen alle 
om het versterken van de contacten in de buurt. 
Zo kan het leven leuker, interessanter en gezonder
worden. Met het Stadsdorp kunnen wij beter 
inspelen op vraagstukken rond zorg en wonen. 

Nieuwsgierig? Zie onze website: 
www.stadsdorprivierenbuurt.nl of kom voor 
informatie naar de maandelijkse inloop en borrel 
voor Stadsdorpers en belangstellenden elke 2e 
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zaterdag van de maand van 16.00 - 18.00 uur in  
De Berlage ‘Puur Zuid’, Lekstraat 13 A. Dit is een 
tijdelijke locatie in verband met verbouwing Huis 
van de Wijk Rijnstraat 115. Mailen kan ook: 
info@stadsdorprivierenbuurt.nl.

Bibliotheken

Vestigingen
De OBA heeft een Centrale OBA  en 27 
vestigingen verspreid over Amsterdam.
Voor contactgegevens per vestiging kijkt u op 
www.oba.nl

Klantenservice .........................................523 0 900 
E:mail: klantenservice@oba.nl. Momenteel is de 
klantenservice bereikbaar op werkdagen van 9.00 
tot 17.00 uur. Onze afdeling klantenservice helpt  
u graag met vragen over de dienstverlening, 
zoals reserveren, abonnementen, activiteiten  
of betalingen. Ook via WhatsApp kunt u vragen 
stellen aan de OBA:  06 - 5395 9896.

Klachten, suggesties of complimenten
Heb je een klacht, opmerking, suggestie of 
compliment, stuur dan een mail naar 
klantreacties@oba.nl of haal een formulier op 
bij een vestiging in je buurt.

Bloemen en planten
 
Barlag Bloemen
Rijnstraat 117, 1079 HB

Bloemenhandel S. Smit en Zn
Maasstraat 142-HS, 1078 HP
 
Bloemen van Tante Lien
Rooseveltlaan - Waalstraat

Hugo’s Bloemen en Planten V.O.F.  
Maasstraat 34, 1078 HK
 
Isabel de Bloemenwinkel
Scheldestraat 104, 1078 GP

Scheepstra Bloemen
Scheldestraat 74-76, 1078 GN

 

Buurtservicecentra algemeen

Dynamo ................................................. 46 09 300
Postbus 93500, 1090 EA Amsterdam
Ambonplein 55, 1094 PW Amsterdam
Locatie Rijn 58, Rijnstraat 58, 1087 RD Amsterdam 
www.dynamo-amsterdam.nl

Cultuur, recreatie en sport

Recreatie

Café Louis-Davids ..........................06 – 1787 2233
Rijnstraat 254, 1079 HW  
Café Louis-Davids voor al uw feesten en partijen.
info@louisdavids.nl
www.louisdavids.nl

Verteltheater Het Bruggehuisje .........06 2229 0072      
Het Bruggehuisje is het kleinste en intiemste 
verteltheater van Amsterdam met een divers  
artistiek of kunstzinnig programma voor zowel 
kinderen, als voor volwassenen die het kind in 
zichzelf nog niet verloren hebben.
Adres: Amstelkade t/o 1
Voor meer informatie: www.bruggehuisje.nl
e-mail: hetbruggehuisje@gmail.com
 
Amsterdamse School Museum De Dageraad
Amsterdamse School Museum De Dageraad  
in Amsterdam Zuid behoort tot de top van  
architectonische hoogtepunten van de  
Amsterdamse Schoolstijl uit het begin van de  
twintigste eeuw. Het gebouw werd ontworpen  
door Michel de Klerk en Piet Kramer en trekt  
bezoekers vanuit de hele wereld. De vaste expositie 
vertelt over de ontwikkeling van Plan Zuid van 
Berlage. Ieder uur kunnen de bezoekers een  
rondleiding door de buurt maken onder leiding  
van een gids. 
Bij Museum De Dageraad worden ambachtelijke 
workshops en lezingen gegeven en vertrekken vele 
excursies door de buurt. 

De Amsterdamse School is een belangrijke  
beweging op het gebied van ambachtelijke kunst, 
architectuur en volkshuisvesting. De stijl is te zien in 
een groot deel van Amsterdam en is beeldbepalend 
voor de stad. Er zijn in Amsterdam twee musea van 
De Amsterdamse School: Museum Het Schip in  
Amsterdam West en Museum De Dageraad in 
Amsterdam Zuid. Beide musea ontlenen hun naam 
aan de prachtige iconische Amsterdamse School 
gebouwen waarin ze gevestigd zijn. Omdat de 
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Amsterdamse School overal in de stad te vinden is, 
worden door de hele stad themawandelingen,  
fietstochten, ambachtelijke workshops en  
educatieve programma’s georganiseerd  
en uitgevoerd.

Museum De Dageraad
Burgemeester Tellegenstraat 128
1073 KG Amsterdam
www.facebook.com/dedageraad

Sport

Amsterdamse Boks en Ontspannings Vereniging
Amstelkade 13, 1078 AB Amsterdam

Anytime Fitness Amsteldijk
Amsteldijk 161, 1079 LH Amsterdam

Basic-Fit Amsterdam 
Basic-Fit (Ladies)
Europaboulevard 21, 1079 PC Amsterdam 

Fit For Free Amsterdam RAI
Europaboulevard 3, 1079 PC Amsterdam
 
Happy Bodies Amsterdam Zuid
Wielingenstraat 28, 1078 KL Amsterdam  

PROJECT YOGA
Maasstraat 151, 1079 BE Amsterdam

Zwembaden

De Mirandabad 
De Mirandalaan 9, 1079 PA Amsterdam
 
Zuiderbad 
Hobbemastraat 26, 1071 ZC Amsterdam  

Zwemschool Swim in Balance ....... 085 - 877 15 05
Gezond en efficient zwemmen op basis van 
Alexander Techniek
De Mirandalaan 9, 1079 PA Amsterdam
info@swiminbalance.nl
www.swiminbalance.nl

Dieren

Amivedi ....................................... 0900 - 26 48 334
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 
09:00 - 21:00 uur en op zaterdag en zondag van 
10:00 - 18:00 uur.

Amivedi is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 
1933 inzet voor vermiste en gevonden huisdieren 
in Nederland. Is uw huisdier vermist of heeft u een 
huisdier gevonden? Meld het bij Amivedi! Zoek in 
het bestand met vermiste en gevonden huisdieren. 
www.amivedi.nl

Dierenambulance Amsterdam ....... 020 - 626 21 21
Voorlandpad 2, 1098 TZ Amsterdam
info@dierenambulance-amsterdam.nl
www.dierenambulance-amsterdam.nl

Dierenbescherming ....................... 088 - 81 13 000
Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag
Postbus 85980, 2508 CR Den Haag
www.dierenbescherming.nl
Meldingen van dierenleed kun je alleen telefonisch
doorgeven via het meldnummer 144!

Dierenartsen

Dierenkliniek Europaplein
Europaplein 19, 1078 GS Amsterdam
 
Dierenkliniek Rivierenbuurt
Rijnstraat 12, 1078 RA Amsterdam
 
Natuurlijk Gezonde Dieren. .....................642 18 88    
Homeopathisch dierenarts
Spoedgevallen na openingstijden: 020 - 308 07 50 
(na openingstijden, Hugo Verwijskliniek)
Rijnstraat 233, 1079 HH Amsterdam
Info@natuurlijkgezondedieren.nl
www.natuurlijkgezondedieren.nl         
                                                                                                                                                 
Spoedkliniek Medisch Centrum 
voor Dieren Amsterdam ..........................740 06 00
Isolatorweg 45, 1014 AS Amsterdam 
www.mcvoordieren.nl

Stadskliniek Dierenartsen Amsterdam
n Uiterwaardenstraat 109, 1079 BV Amsterdam
 Tel: 020 - 679 60 35
n Krugerplein 13, 1092 KA Amsterdam 
   Tel. 020 – 692 71 97

Discriminatie

Meldpunt Discriminatie 
Regio Amsterdam ....................................638 55 51
Oostenburgervoorstraat 142, 1018 MR Amsterdam
Telefonisch bereikbaar op werkdagen 
van 09.00 tot 17.00 uur.
discriminatie@mdra.nl 
www.mdra.nl
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PLEIN VAN SIENA
Plaats voor ontmoeting,
bezinning en spiritualiteit

Rijnstraat 109
020 - 44 22 009

www.pleinvansiena.nl

Op hetzelfde adres winkel voor boeken,
derde wereld- en kloosterproducten

Churchill-laan 53-a, 1078 DG Amsterdam
T: 020-6626447 M: 06 12989859

info@mensendieck-nieuwzuid.nl
www.mensendieck-nieuwzuid.nl

Gespecialiseerd in de behandeling van: 
Hernia, scoliose, artrose en slaapproblemen.

Direct toegankelijk, aangesloten bij 
Schroth- (scoliose), artrose-, & slaapnetwerk. 

Mensendieckpraktijk Nieuw-Zuid
(Rivierenbuurt & (Oud)Zuid)

ITALIAANSE DELICATESSEN, 
WIJNEN & CATERING 
WWW. FEDUZZI. NL

SCHELDESTRAAT 63 AMSTERDAM

Peters wonen en slapen 
dè woonwinkel van Amsterdam 

Rijnstraat 39 - 43 Amsterdam
Tel: 020 - 664 44 01

www.peterswonen.nl

             Je eigen 
                              kantoorruimte 

                            in hartje 
                                   Amsterdam?

Vanaf € 20 per dag
Inclusief internet, bureau, stoel en ko�e

Rijnstraat 170, 1079 HS Amsterdam
020 - 240 01 91

ANNE-MIEK PEDICURE
Gediplomeerd pedicure, manicure en voet-reflexologe

Behandeling volgens afspraak

Behandeling volgens NAT techniek
Gediplomeerd medisch Pedicure

Schimmelnagelbehandeling
met PACT (lichttherapie)

LID PROVOET

Koen van Oosterwijklaan 36
1181 DT Amstelveen
Tel.: 020 661 01 97

Rijnstraat 254 / 
Hoek President Kennedylaan

VIER JE FEESTJE BIJ ONS!

www.louisdavids.nl
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Gezondheidszorg

Acupunctuur

SFR beweegt 
Trompenburgstraat 131-133, 1079 TW
Wielingenstraat 28, 1078 KL Amsterdam

Wielingenpraktijk .......................... 020 - 644 95 68
Wielingenstraat 28, 1078 KL Amsterdam

Alexander Techniek 

Zwemschool Swim in Balance ....... 085 - 877 15 05
Gezond en efficient zwemmen op basis van 
Alexander Techniek
De Mirandalaan 9, 1079 PA Amsterdam
info@swiminbalance.nl
www.swiminbalance.nl

Apotheken

BENU Apotheek Maas
Maasstraat 71, 1078 HE Amsterdam

Boots Apotheek Beethoven
Stadionweg 168, 1077 TB Amsterdam

Rivieren Apotheek
Maasstraat 135-137, 1079 BE Amsterdam 

Rijn Apotheek
Rijnstraat 136, 1079 HP Amsterdam

Schelde Apotheek
Scheldestraat 33, 1078 GE Amsterdam

Chiropractie

Chiropractie Tønner
Uiterwaardenstraat 90, 1079 CE Amsterdam

Health 4 Life
Maasstraat 103, 1078 HH Amsterdam

Diëtisten

Diëtheek Amsterdam Rivierenbuurt
Trompenburgstraat 4A, 1079 TX Amsterdam 
 

Diëtistenpraktijk Samen Sterk
Amsteldijk 154, 1079 LG Amsterdam

Fysiotherapeuten

SFR beweegt 
Trompenburgstraat 131-133, 1079 TW
Wielingenstraat 22 hs, 1078 KK Amsterdam

Fysiotherapie De Grote Rivieren
Maasstraat 167 , 1079 BG Amsterdam

Healthy Performance Fysio
Europaboulevard 11, 1079 PC Amsterdam

FysioPlus de Mirandabad
De Mirandalaan 9, 1079 PA Amsterdam

FysioPlus de Wolkenkrabber
Deltastraat 2, 1078 PC Amsterdam

Fysiotherapie Waalstraat 
Waalstraat 43, 1078 BW Amsterdam
 
Vondelfysio, locatie Rivierenbuurt
Gaaspstraat 45, 1079 VC Amsterdam

Ergotherapie

 
Ergo- en handtherapie Amsterdam
Schipbeekstraat 2, 1078 BL Amsterdam

Geestelijke Gezondheidszorg

GGZ Ingeest .................................. 088 - 788 50 15
Aanmelding & informatie

Psychologenpraktijk Inez Tailleur
Stadionweg 206-IV, 1077 TD Amsterdam

Psycholoog Niki Schalken
Rijnstraat 170, 1079 HS Amsterdam

Slaapmakend | Mulder & Van Schie Psychologen
Churchill-laan 205, 1078 EC Amsterdam

Walk & Talk
Berkelstraat 19 huis, 1078 CV Amsterdam
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Kom ontdekken, kom groeien!

BLOS kinderopvang
elke dag een avontuur

 Kinderdagverblijf
 Peuteropvang
 Buitenschoolse opvang

Ontdek onze locaties op blos.nl Nordic Walking in het Vondelpark
Trainingen en Cursussen
Beweeg mee
Elke vrijdagmorgen 10:30 uur
Info: Sportwandelschool 0229 - 239 447
info@sportwandelschool.nl 

Zwemcursussen voor volwassenen
volgens de Shaw Methode

SCHRIJF JE NU IN VOOR
n  Vlinderslag
n  Borstcrawl basis
n  Borstcrawl Level 2
n  Schoolslag
n  Learn-to-Swim 

Zie voor cursussen en evenementen  
www.swiminbalance.nl/cursussen/

DE MIRANDALAAN 9 
TELEFOON: 085 - 877 15 05
WWW.SWIMINBALANCE.NL

“Leer in zes weken moeiteloos en efficient zwemmen. 
Extra gezond voor schouders, nek en rug”

HUISARTSPRAKTIJK FAMILIA

Mevr. S. Sicart Alcayde(huisarts)

Uw Spaanse huisarts 
in Amsterdam

Se habla Español

Lekstraat 1
1079 EK Amsterdam
Tel:  020 - 664 21 99
www.huisartspraktijkfamilia.nl
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Huisartsen

Huisartsenposten Amsterdam ....... 088 - 00 30 600
www.huisartsenpostenamsterdam.nl

Huisartsenpraktijk Amsteldijk
Amsteldijk 154, 1079 LG Amsterdam

Huisartspraktijk Familia ................ 020 - 664 21 99
Lekstraat 1, 1079 EK Amsterdam
www.huisartspraktijkfamilia.nl

De Grote Rivieren Huisartsen
Maasstraat 167, 1079 BG Amsterdam

Groepspraktijk Trompenburg
Trompenburgstraat 115, 1079 TV Amsterdam

HAPK, locatie Maasstraat
Maasstraat 71, 1078 HE Amsterdam

Huisartsen Amstelkade
Amstelkade 156, 1078 AW Amsterdam

Huisartsen Scheldestraat
Scheldestraat 27, 1078 GE Amsterdam 
 
Huisartsenpraktijk Rivierstaete
Trompenburgstraat 4A, 1079 TX Amsterdam

Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt
Waalstraat 58, 1078 BX Amsterdam
 
Huisartsen Vrijheidslaan
Vrijheidslaan 24, 1078 PK Amsterdam

Huisartsenpraktijk RTN Oud
Merwedeplein 52, 1078 NG Amsterdam
 
Kunstgebitten

TTL Broekman, gedipl. Tandtechn ...020 - 642 72 55
Bernissestraat 12a, 1079 ZW Amsterdam
Reparaties na afspraak i.s.m. Tandarts Broekman
www.mijnmond.info/broekman

Maatschappelijke Dienstverlening

Cliëntenbelang Amsterdam ..........  020 - 752 51 00   
Een onafhankelijke belangenbehartiger met een 
duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren  
van mensen met een psychische, lichamelijke of 
verstandelijke beperking, chronisch zieken,  
kwetsbare ouderen en mantelzorgers.  
Wij behartigen uw belangen op het gebied van 
zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, 
werk en inkomen.

INIT gebouw
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
+31 (0)20 75 25 100
info@clientenbelangamsterdam.nl
www.clientenbelangamsterdam.nl

Mondhygiënisten

Tandartspr. T. Broekman-Teggelaar  ... 020 - 642 72 55
Bernissestraat 12A, 1079 ZW Amsterdam   
info@tandartsrivierenbuurt.nl
www.tandartsrivierenbuurt.nl 

Kliniek Amsterdamse Tandartsen .. 020 - 662 34 45
Wielingenstraat 30-c, 1078 KL Amsterdam
info@kliniekamsterdamsetandartsen.nl
www.kliniekamsterdamsetandartsen.nl

Mondhygiënistenpr. A.L.T. Oey
Vrijheidslaan 99, 1079 KJ Amsterdam

Tandartsen Rooseveltlaan
Rooseveltlaan 118, 1078 NP Amsterdam

Tandartspraktijk Rivierenbuurt
Merwedeplein 51, 1078 NC Amsterdam 

Mensendieck

Mensendieckpraktijk “Nieuw- Zuid” ... 020 - 662 64 47
H. den Dikken
Churchill-laan 53a, 1078 DG Amsterdam
info@mensendieck-nieuwzuid.nl
www.mensendieck-nieuwzuid.nl
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Een authentieke makelaar en 
taxateur in Amsterdam

De Graaf makelaars & taxateurs in onroerend goed 
is een traditioneel NVM makelaars kantoor 

gespecialiseerd in het verkopen, aankopenen taxeren 
van onroerend goed in de regio van Groot Amsterdam.

020 - 419 18 19
www.degraafmakelaardij.nl
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Pedicure

Pedicuresalon Anne-Miek ............. 020 - 661 01 97
Koen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT, Amstelveen
www.pedicureannemiek.nl 

All Daring 
Scheldestraat 110, 1078 GP Amsterdam

Brigitte Pedicure
Rijnstraat 192, 1079 HS Amsterdam

Claudia Geduld
Maasstraat 38, 1078 HK Amsterdam

Nancy’s Vrolijke Voeten
Waalstraat 43, 1078 BW Amsterdam

San Skills in Beauty
Churchill-laan 81a, 1078 DJ Amsterdam 

Reizigersadvies 

Amsterdam Travel Clinic
Nieuwe Passeerdersstraat 8, 1016 XP Amsterdam  

GGD Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

Reisprik BV
Amstel 228, 1017 AK Amsterdam 
 
Vaccinatiekliniek Amsterdam
Spuistraat 239, 1012 VP Amsterdam 

Schoonheidssalons

All Daring
Scheldestraat 110, 1078 GP Amsterdam

Beauty by Iresh
Uiterwaardenstraat 81, 1079 BT Amsterdam

Beauty Spot Amsterdam
Churchill-laan 77A, 1078 DJ Amsterdam 

Beauty Unlimited Amsterdam
Oude IJselstraat 15, 1078 CL Amsterdam

De Wilde Orchidee
Uiterwaardenstraat 113, 1079 BV Amsterdam  

Face to Face Schoonheidssalon
Maasstraat 145, 1079 BE Amsterdam

Robin Bergamin Schoonheidsspecialiste
IJselstraat 5, 1078 CC Amsterdam 

SAN Skills in Beauty
Churchill-laan 81a, 1078 DJ Amsterdam

Schoonheidssalon Claudia Geduld
Maasstraat 38, 1078 HK Amsterdam

Schoonheidssalon Marquerite
Rijnstraat 194, 1079 HS Amsterdam

The Beauty Lab Amsterdam
Europaplein 93,  1078 GZ Amsterdam

Tandartsen

Tandartspr. T.  Broekman-Teggelaar  ... 020 - 642 72 55
Bernissestraat 12A, 1079 ZW Amsterdam  
info@tandartsrivierenbuurt.nl
www.tandartsrivierenbuurt.nl 

Kliniek Amsterdamse Tandartsen ...020 - 662 34 45
Wielingenstraat 30-c, 1078 KL Amsterdam
info@kliniekamsterdamsetandartsen.nl
www.kliniekamsterdamsetandartsen.nl

Tandarts Spoedpraktijk ........................ 0900 - 8602
Locatie: Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam  
www.tandartsspoedpraktijk.nl

Dé Tandenkliniek
Volkerakstraat 1, 1078 XM Amsterdam

Tandartsen Rooseveltlaan
Rooseveltlaan 118, 1078 NP Amsterdam

Tandartsenpraktijk Fletterman
Rooseveltlaan 65,  1079 AD Amsterdam  

Tandartspraktijk Maasstraat
Maasstraat 17, 1078 HB Amsterdam 

Tandartsenpraktijk Schubertstraat
Schubertstraat 40, 1hoog, 1077 GV Amsterdam

Tandartspraktijk Van der Peet VOF
Schipbeekstraat 13, 1078 BK Amsterdam

Tandartsengroepspraktijk Rivieren-Zuid
Hunzestraat 1, 1079 VR Amsterdam
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Housing agent for expats   
Looking to rent or sell please contact us 

at amsterdam@amstelhousing.nl 
or call us +31 (0)20 - 441 77 75 / 

+31 (0)6 1136 0169
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Tandartspraktijk Boogaard
Churchill-laan 162 HS, 1078 ER Amsterdam

Tandartspraktijk Rivierenbuurt
Merwedeplein 51, 1078 NC Amsterdam

Tandartsenpr. Uiterwaardenstraat
Uiterwaardenstraat 79, 1079 BS Amsterdam

Tandtechnisch Laboratorium

TTL Broekman, gediplomeerd 
Tandtechnicus ............................... 020 - 642 72 55
Bernissestraat 12A, 1079 ZW  
Behandeling na afspraak
info@tandartsrivierenbuurt.nl
www.mijnmond.info/broekman

Verloskundigen

Verloskundigen Amsterdam-Zuid
Locatie: Churchilllaan 41, 1078 DE Amsterdam
Locatie: Willemsparkweg 176, 1071 HT Amsterdam

Ziekenvervoer

Ambulance Amsterdam ................. 020 - 570 95 00
24 uur per dag, 7 dagen per week staat Ambulance 
Amsterdam paraat in de regio’s Amsterdam-
Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Kennemer-
land. Ambulance Amsterdam biedt ambulancezorg 
en -vervoer aan iedereen die medische zorg nodig 
heeft: een zieke of slachtoffer. De ambulancezorg 
die zij bieden bestaat uit spoedeisende en planbare 
ambulancezorg.
Karperweg 19-25, 1075 LB Amsterdam 
Postbus 74712, 1070 BS Amsterdam
info@ambulanceamsterdam.nl
www.ambulanceamsterdam.nl

Zittend ziekenvervoer 
Zittend ziekenvervoer is taxivervoer van en naar
het ziekenhuis als u een behandeling nodig hebt. 
U vraagt Zittend ziekenvervoer aan bij uw 
zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar geeft u dan 
een vergoeding voor de taxiritten. Deze taxiritten 
moet u zelf bestellen. Zittend ziekenvervoer is 
bedoeld voor: Rolstoelgebruikers, visueel 
gehandicapten, nierdialysepatiënten, patiënten die 
chemotherapie of radiotherapie krijgen.
Geen recht op Zittend ziekenvervoer?
Komt u niet in aanmerking voor zittend zieken-

vervoer via uw eigen zorgverzekeraar dan kan een 
vrijwilliger u misschien naar het ziekenhuis 
brengen. Neem hiervoor contact op met het 
Sociaal Loket, tel. : 020 - 255 2916 

Hulporganisaties

HVO-Querido, Centraal Bureau .... 020 - 561 90 90
HVO-Querido is er voor mensen in een kwetsbare 
situatie. Mensen die dakloos zijn geraakt, kampen 
met psychische problemen of verslaafd zijn kunnen 
op ons rekenen. Daarnaast richt de begeleiding zich 
op sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel en 
ongedocumenteerde mensen. Alle mensen die zelf 
opnieuw inhoud en richting aan hun leven willen 
geven, kunnen een beroep doen.
Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam
www.hvoquerido.nl

Stichting Zelfhelp Nederland ........ 0800 - 0200 596  
Biedt hulp voor iedereen die zich wil losmaken 
van een dwangmatige manier van leven. 
Het gaat hierbij veelal om mensen die problemen 
hebben met hun eigen gebruik van drank, drugs, 
medicijnen of andere middelen. Maar even zo goed 
kunnen gokken, eten of andere handelingen of 
levenswijzen leiden tot vergelijkbare vormen van 
onvrij gedrag.
Pieter Calandlaan 317-319, 1068 NH Amsterdam 
info@zelfhelp.nl 
www.zelfhelp.nl

Hulpverlening

Divers

GGZ in de wijk
De wijkgerichte brede aanpak GGZ in de wijk zorgt 
ervoor dat mensen met een GGZ-achtergrond 
(Geestelijke Gezondheidszorg) volwaardig kunnen 
meedoen in de wijk. Het team bestaat uit zorg- en 
welzijnsorganisaties en ervaringsdeskundigen die 
samenwerken met de gemeente Amsterdam. 
Samen zetten zij zich in om GGZ-vriendelijke wijken 
te realiseren. De aanpak richt zich zoals gezegd 
op de sociale inclusie van mensen met een 
GGZ-achtergrond. Daarbij is het onder meer van 
belang dat zorg optimaal op elkaar afgestemd 
wordt en dat het aanbod aansluit op de behoefte 
van de doelgroep. Heeft u een vraag of wilt u meer 
weten over GGZ in de wijk? Dan kunt u kijken op 
www.ggz-indewijk.nl
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Welzijn op Recept  
Heeft u last van lichamelijke klachten, somberheid 
of stress? Wilt u meer bewegen of gezonder leven? 
Heeft u behoefte aan meer sociale contacten? Lijkt 
het u leuk om deel te nemen aan activiteiten of 
een dagbesteding? Wij helpen u graag! Vraag dan 
bij uw huisarts een doorverwijzing naar Welzijn op 
Recept!
www.dynamo-amsterdam.nl/welzijn-op-recept

Welzijnscoach in Rivierenbuurt:
Mimi Nijenhuis
tel. 06 - 8201 1236
mnijenhuis@dynamo-amsterdam.nl

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ... 0800 - 2000
Voor iedereen, jong en oud en professionals die 
te maken heeft met huiselijk geweld, ouderen- of 
kindermishandeling bij henzelf of in hun omgeving. 
Bel gratis 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 
0800-2000 voor advies of een melding.
www.020veiligthuis.nl

PuntP ........................................... 088  - 505 12 21 
PuntP behandelt volwassenen met uiteenlopende 
psychische klachten zoals angststoornis, 
depressie en bipolaire stoornis. PuntP bestaat uit 
een klein team van zeer ervaren 
en gespecialiseerde behandelaren.  

PuntP heeft drie locaties in Amsterdam:
Hoofdlocatie: 
n Amsterdam Centrum, Roetersstraat 210,  

1018 WE Amsterdam, 088 - 5051221
n Amsterdam Noord, Strekkerweg 77,  

1033 DA Amsterdam, 020 - 590 5700
n Polikliniek Ganzenhoef, Bijlmerdreef 1169,  

1103 TT Amsterdam Zuidoost, 020 - 590 4400
www.puntp.nl

Hulp voor daklozen

Hulporganisaties zijn o.a.: de regenbooggroep, 
Leger des Heils, HVO-Querido, Straatjurist.

De Regenboog Groep .................... 020 - 531 76 00
De Regenboog Groep ondersteunt  
Amsterdammers in sociale armoede. 
Dat doen ze met vrijwillige maatjes en 
buddy’s, inloophuizen, maatschappelijk werk, 
re-integratie en veel meer.
Droogbak 1-D, 1013 GE Amsterdam
info@deregenboog.org
www.deregenboog.org

Leger des Heils .............................. 020 - 630 11 11
Goodwillcentra Amsterdam 
Rode Kruisstraat 24b, 1025 KN Amsterdam  
info@legerdesheils.nl
www.legerdesheils.nl
 
HVO-Querido ............................... 020 - 561 90 90
HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwets-
bare situatie in hun streven om opnieuw de regie 
over hun eigen leven te krijgen en volwaardig 
deel uit te maken van de samenleving. Zij bieden 
verschillende vormen van opvang, huisvesting, 
woonbegeleiding en dagbestedingsactiviteiten. 
Afhankelijk van de behoeften, ondersteunen we 
iemand hiermee op psychisch, lichamelijk en/of 
sociaal gebied. Indien gewenst betrekken we hier 
ook familie, vrienden of andere mensen bij.
Centraal Bureau
Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam  
info@hvoquerido.nl
www.hvoquerido.nl

Bureau Straatjurist .......................... 06 - 1063 3431
Bureau Straatjurist biedt onafhankelijke cliënt-
ondersteuning aan Amsterdamse dak- en thuislozen 
met een rechtsvraag.
Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam 
info@straatjurist.nl
www.straatjurist.nl
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 
10:00 en 16:00 uur telefonisch bereikbaar.  

Verslaving

Arkin ............................................. 020 - 590 50 00
Hulp en advies bij problemen met alcohol, 
medicijnen, drugs, tabak en gokken.
aanmelden@arkin.nl
www.arkin.nl 

GGZ Interventie
Johannes Vermeerstraat 24, 1071 DR Amsterdam 

Jellinek Amsterdam  ....................... 088 - 505 1220
Jellinek is al ruim honderd jaar dé expert op het 
gebied van middelengebruik en verslaving. Iedereen 
met een (hulp)vraag op dit gebied kan op ons 
rekenen: mensen die informatie, persoonlijk advies 
of behandeling nodig hebben, hun naasten en 
professionals. Jellinek is sterk in preventie en in 
wetenschappelijk bewezen behandeling. Van online 
zelfhulp en kortdurende specialistische behandeling 
tot detoxificatie en topklinische zorg voor mensen 
met ernstige en complexe verslavingsproblematiek. 
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Voor álle vormen van verslaving. Onze hulp is niet 
zwaarder dan noodzakelijk. Licht als het kan, 
intensief als het moet.

Ben jij op zoek naar hulp voor jezelf, een familielid 
of naaste of heb je een vraag, dan ben je bij ons 
aan het juiste adres. Kijk voor meer informatie op 
jellinek.nl

Terwille Verslavingszorg
Locatie Amsterdam: Nieuwe Herengracht 18, 
1018 DP Amsterdam
 
Trubendorffer Verslavingszorg Amsterdam
Geschutswerf 14, 1018 BX Amsterdam 
Obiplein 18 E, 1094 RB Amsterdam

Hulpverlening aan vrouwen

Blijf Groep - Bedrijfsbureau .......... 088 - 234 24 00
Tollensstraat 59a, 1053 RS Amsterdam 
Postbus 2938, 1000 CX Amsterdam  
www.blijfgroep.nl

Blijf Groep Amsterdam - 
Oranje Huis ................................... 088 - 234 24 50
Hulp, advies en aanmeldingen  
Tollensstraat 59a, 1053 RS Amsterdam  
Postbus 67024, 1060 JA Amsterdam  

Siriz ................................ 0800 - 440 00 03 (Gratis)
Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. 
Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg.. 
Kijk ook op www.siriz.nl

Fiom Amsterdam ........................... 020 - 520 16 70
Onbedoeld zwanger en twijfel je hoe je verder 
moet? Ongepland vader? Moeder in je eentje? 
Heb je behoefte aan steun na adoptie? 
Fiom biedt laagdrempelige hulp.
fiom@altra.nl 
www.altra.nl/fiom

Jeugd / kinderen

Sport & Recreatie

Talententent Zuid 
De Talententent biedt basisschoolkinderen in  
Amsterdam stadsdeel Zuid (Buitenveldert en  
Rivierenbuurt) kunstzinnige en sportieve activiteiten 
om zo hun eigen talenten te ontdekken. Iedereen 
kan meedoen! Het complete en actuele overzicht 

van alle naschoolse activiteiten van de Talententent 
staat op www.talententent.nl
talentententzuid@dynamo-amsterdam.nl

Dynamo Sport Zuid, Jeugd- en jongerenwerk
Dynamo Sport Zuid laat de jeugd in Amsterdam- 
Zuid op een laagdrempelige manier kennismaken 
met sport en bewegen. Kijk op www.dynamo-
amsterdam.nl/dynamosportzuid welke activiteiten 
en programma’s wij organiseren.

Voor vragen: 
n Eric Kruijswijk, Sportmakelaar 

telefoon 06 - 2663 5298
 ekruijswijk@dynamo-amsterdam.nl
n Anouk Griffioen, Sportmakelaar
 telefoon 06 - 4935 6338 
 agriffioen@dynamo-amsterdam.nl

Community art
Community art is kunst voor, door en met de buurt. 
Kunstenaars en bewoners trekken samen op in het 
maken van kunst. Verhalen van plekken of mensen 
en/of sociaal maatschappelijke vragen worden 
ingezet als artistiek gegeven. Bent u buurtbewoner 
of kunstenaar in Amsterdam? Start nu zelf een 
community art project!
Dynamo Amsterdam zet community art in om 
samen met bewoners en kunstenaars te werken aan 
verbinding, welzijn en positieve gezondheid. Bent u 
buurtbewoner en/of kunstenaar en wilt u graag een 
community art project in Amsterdam? Dan denken 
wij graag met u mee. 

Amsterdam-Zuid:
Saskia van der Aa
telefoon 06 30 65 68 70
saa@dynamo-amsterdam.nl

Verteltheater Het Bruggehuisje ...... 06 - 2229 0072   
Het Bruggehuisje is het kleinste en intiemste 
verteltheater van Amsterdam met een divers  
artistiek of kunstzinnig programma voor zowel 
kinderen, als voor volwassenen die het kind in 
zichzelf nog niet verloren hebben.
Adres: Amstelkade t/o 1
e-mail: hetbruggehuisje@gmail.com
Voor meer informatie: www.bruggehuisje.nl

De Speeltuinvuist, Buurt- en Speeltuinvereniging 
Amsterdam-Zuid ........................... 020 - 644 08 66
Gaaspstraat 8, 1079 VE Amsterdam
info@bsvaz.nl
www.bsvaz.nl
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Voor en door de leden
De clubs en activiteiten van deze omni-vereniging 
worden geleid door medewerkers zonder financiële 
vergoeding. De clubs en commissies worden bij 
specifieke clubonderdelen als judo, yoga, tai chi 
chuan en sukaria oriental wel ondersteund door 
professionele docenten. Bijzonder in deze tijd is 
dat de dagelijkse leiding en het totale beleid nog 
steeds in handen zijn van buurtgenoten op basis van 
vrijwilligheid. De betrokkenheid van jong en oud is 
dan ook bijzonder groot - betrokkenheid die vaak 
van generatie op generatie wordt doorgegeven - 
betrokkenheid waar we trots op zijn en die we met 
zorg koesteren.

Solide beleid/geleid
Ieder jaar wordt het beleid van de vereniging  
getoetst door de leden tijdens de Algemene Leden-
vergadering. De doelstellingen van de vereniging 
zijn het waarborgen van een veilige en hygiënische 
speeltuin en het organiseren van diverse activiteiten 
voor kinderen en volwassenen. Bij het beheer 
van de speeltuin wordt de vereniging bijgestaan 
door het stadsdeel Zuid voor het toezicht en het 
technisch onderhoud van de speelattributen door 
beroepskrachten. 

Voor kinderen en volwassenen
Het clubaanbod wordt bepaald door de behoeftes 
en verlangens van de buurtbewoners. De clubs zijn 
niet alleen gericht op kinderen zoals in de begin-
jaren vanzelfsprekend was. Zo bieden wij diverse 
‘volwassenen’ clubs aan als yoga, country line 
dancing, tekenen en schilderen, klaverjassen, 
Newen Copihue (Zuid-Amerikaanse dans) en de 
ouderen eettafel. Iedere buurtbewoner die lid is van 
de vereniging kan een club starten. Het beleid is 
vandaag de dag om zich in ieder geval in te zetten 
voor de groepen die als financieel ‘zwakker’ 
worden aangeduid. Het bestuur ondersteunt clubs 
organisatorisch, met clubruimte en met financiering 
van de aanloopkosten.

Speeltuingebouw en praathuis
Dagelijks functioneert het verenigingsgebouw, 
direct gelegen aan de speeltuin, als praathuis en is 
toegankelijk voor leden en niet leden. De bezoekers 
kunnen binnen of bij mooi weer op het speeltuin-
terras genieten van een kopje koffie, frisdrank of 
een ijsje. Tussen de middag eten schoolkinderen 
hun broodje in het speeltuingebouw onder leiding 
van de speeltuin ‘broodje mee’ overblijfmoeders. 
Na schooltijd zijn de opvangmoeders aanwezig voor 
de kinderen van werkende ouders. Op de woens-
dagmiddag zijn er diverse kinderactiviteiten als 

knutselen, animatie films, kinderbingo, sport en spel 
of kindervoorstellingen.

De hele week activiteit
Het clubhuis wordt de weekavonden - in de 
maanden september t/m juni - gevuld door de 
clubs. Het programma wordt door de leden zelf op 
de Algemene Medewerkers Vergadering vast-
gesteld. In de weekends vinden er allerlei inloop 
activiteiten plaats zoals; streetdance, majorettes 
training (The River Girls), klaverjassen, bingo, judo 
toernooien… Bij voldoende belangstelling neemt de 
zaalvoetbalclub van de speeltuin (AZ 1992) deel aan 
de KNVB competitie voor zowel dames als heren.

Jeugdhulpverlening

Altra algemeen nummer ................ 020 - 555 83 33
Altra helpt op het gebied van onderwijs & 
opvoedhulp
info@altra.nl
www.altra.nl

Arkin Jeugd en Gezin .................... 020 - 590 50 00
Kinderen en jongeren van 0 - 23 jaar met een 
psychiatrisch en/of verslavingsprobleem kunnen 
zich bij aanmelden voor een behandeling bij Arkin 
Jeugd & Gezin. Kijk voor meer informatie op 
www.arkinjeugdengezin.nl

De Opvoedpoli .............................  020 - 463 43 82
Voor basis- en specialistische jeugd-GGZ en  
specialistische jeugdhulp aan gezinnen met kinderen 
van 0-23 jaar.
www.opvoedpoli.nl

Jeugdbescherming ........................ 020 - 487 82 22
Ieder kind heeft recht op veilig opgroeien. Zonder 
mishandeling en zonder emotionele verwaarlozing. 
Natuurlijk heeft iedereen weleens problemen. Je 
kunt bijvoorbeeld ruzie met je moeder of je broer 
hebben. Of je ouders gaan scheiden en hebben 
daarover heel veel ruzie. Vaak gaan deze problemen 
na een tijdje weer over. Maar wat als problemen 
niet vanzelf over gaan? Of als ze heel groot zijn? 
En je je niet veilig voelt? Dan is het belangrijk dat 
er iets verandert. een gezinsmanager van Jeugdbe-
scherming kan je hierbij helpen. 
Samen met jou en je familie kijken we hoe we de 
problemen op kunnen lossen. Zodat het thuis weer 
goed gaat en je uiteindelijk zonder hulp van Jeugd-
bescherming verder kunt. 

Heb je hulp nodig en heb je een gezinsmanager 
bij Jeugdbescherming? Bel dan je gezinsmanager 
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of ons algemene nummer: 020 - 487 82 22. Heb 
je nog geen gezinsmanager? Dan kun je voor hulp 
terecht bij:
n De Kindertelefoon: 0800 - 0432
n Veilig Thuis : 0800 - 2000 en
 Het wijkteam bij jou in de buurt: 
 Regio Amsterdam-Amstelland 
n Ouder- en Kind Teams
 020 - 555 59 61
 info@oktamsterdam.nl
www.jeugdbescherming.nl

Buurtteam Rivierenbuurt - Jongeren en geld
Ben je 18 jaar of ouder, maar nog geen 27 jaar? 
Wil je hulp bij geldproblemen en heb je daarnaast 
ook andere problemen, zoals op school, op werk 
en thuis? Of met politie en justitie? Dan helpt 
Buurtteam Amsterdam je graag. We helpen je bij de 
administratie, met het contact met schuldeisers en 
geven handige budgettips en adviezen. De hulp van 
onze buurtteammedewerkers is gratis.
Buurtteam Rivierenbuurt, 
Lekstraat 13A, 1079 EK Amsterdam
info@buurtteamamsterdamzuid.nl, 
www.buurtteamamsterdam.nl/rivierenbuurt
 
Kindertelefoon ........................ 0800 - 0432 (gratis)
Elke dag van 11.00 tot 21.00 uur
Word je gepest, heb je problemen thuis, ruzie met 
je vrienden of voel je je rot, dan kun je bellen of 
chatten met De Kindertelefoon. Natuurlijk kun je 
ook eerst bij de verschillende artikelen op onze site 
kijken. Wellicht kun je daar je antwoord vinden. De 
Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren 
tussen de 8 en 18 jaar.
www.kindertelefoon.nl

Veilig Thuis ......................................... 0800 - 2000 
Valckenierstraat 5, 1018 XB Amsterdam
Als je wilt dat er iemand naar jou luistert, dan kun je 
bellen met Veilig Thuis. Dit nummer is gratis en 24 
uur per dag te bereiken. Als je het vervelend vindt 
om je naam te zeggen, hoef je dat niet te doen.
www.020veiligthuis.nl

Kerken

Plein van Siena .............................. 020 - 442 20 09
Plein van Siena is een centrum voor studie, 
bezinning, ontmoeting en spiritualiteit in de 
Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid.
Rijnstraat 109 hs, 1079 HA
Op hetzelfde adres winkel voor boeken,
derde wereld- en kloosterproducten.
www.pleinvansiena.nl

RK Parochie St. Thomas 
van Aquino .................................... 020 - 644 53 25
Rijnstraat 109, 1079 HA Amsterdam 
parthomvanaquino@hetnet.nl
www.thomasparochie.nl 

Maarten Luther Kerk
Dintelstraat 134, 1079 BD Amsterdam
 
RK Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren  
Diepenbrockstraat 3, 1077 VX Amsterdam
  
Sjilo Gemeente Amsterdam
Nijenburg 11, 1081 GD Amsterdam

Thomaskerk
Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam    
 
Vrijburg
Ingang kerkzaal Diepenbrockstraat 46
 
Vrij Katholieke Kerk
Deurloostraat 17, 1078 HR Amsterdam

Winners Harvest Worship Center
Hunzestraat 85, 1079 VW Amsterdam

Synagoges

Joodse gemeente
Synagoge Rivierenbuurt: Lekstraat 63
  
Liberaal Joodse Gemeente
Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK Amsterdam
 

Kinderen / peuters

Dynamo spelinloop
De spelinloop van Dynamo is dé plek om andere 
kinderen en ouders bij u in de buurt te ontmoeten! 
De spelinloop is er voor ieder kind van 0 tot 2½ 
jaar. De kinderen kunnen lekker spelen en voor de 
ouders staat de koffie en thee klaar. In de spelinloop 
is veel speelgoed aanwezig, gericht op kinderen 
van deze leeftijd. Samen met uw kind kunt u dit 
ontdekken. Er is een medewerker spelinloop van 
Dynamo aanwezig die u wegwijs maakt binnen 
de spelinloop. U kunt ervaringen uitwisselen met 
andere ouders en altijd terecht met allerlei vragen 
bij de medewerker. Kom samen met uw kind een 
keer langs. 
U bent van harte welkom!
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www.dynamo-amsterdam.nl/spelinloop
Integraal kind centrum Catharinaschool, 
Vechtstraat 88, 1079 JN Amsterdam
Spelinloop Basisschool de Rivieren, 
Lekstraat 35-37, 1079 EM Amsterdam
Facebook Dynamo spelinloop 
Instagram Dynamospelinloop

Voorscholen 
Dynamo heeft ruim 30 voorschoollocaties in Oost, 
Zuid, West en Centrum. Kinderen van 2 tot 4 jaar 
vinden hier een veilige en vertrouwde omgeving 
om te kunnen spelen en leren met kinderen uit de 
buurt. De voorschool van Dynamo is een peuter-
opvang met een educatief programma waar spelen 
en leren hand in hand gaan. Een peuteropvang 
waar uw kind niet alleen plezier beleeft, maar ook 
wordt voorbereid op de basisschool. De voorschool 
is vijf dagen per week open voor 5 uur en 20 
minuten per dag. 
www.dynamopeuters.nl
telefoon ......................................... 020 - 460 93 00 
Facebook Dynamo peuters
Instagram Dynamopeuters 

Dynamo-voorscholen in Rivierenbuurt

Dynamo-voorschool Catharina
Vechtstraat 88, 1079 JN Amsterdam
telefoon ......................................... 020 - 462 84 32

Dynamo-voorschool De Krekels
Dintelstraat 5, 1078 VN Amsterdam
Telefoon ............ 020 - 462 84 35 / 06 - 5708 5775

Dynamo-voorschool De Vrijbuiter
Jekerstraat 84-86, 1078 MG Amsterdam
telefoon ........................................  020 - 462 84 42

Dynamo-voorschool Maas en Waal
Uiterwaardenstraat 550, 1079 AZ Amsterdam
telefoon ......................................... 020 - 462 84 37

Dynamo-voorschool MOC ’t Kabouterhuis 
Amsteldijk 196, 1079 LK Amsterdam 
telefoon ......................................... 020 - 460 93 00

Kinderopvang

BLOS Kinderopvang ...................... 030 - 604 75 99
Uiterwaardenstraat 87, 1079 BT Amsterdam
Churchill-laan 94, 1078 EL Amsterdam
info@blos.nl
www.blos.nl

CompaNanny Dintelstraat
Dintelstraat 134, 1079 BD Amsterdam

De Elfentuin
Geulstraat 22 & 24, 1078 LA Amsterdam

Servicekantoor Partou
Sportlaan 1, 4131 NN Vianen

Hestia Kinderopvang BV
Uiterwaardenstraat 542, 1079 AZ Amsterdam

Kinderdagverblijf De Liefste
Richard Wagnerstraat 32, 1077 VW Amsterdam

Kinderdagverblijf Bloem
Trompenburgstraat 139-141, 1079 TW Amsterdam
Roerstraat 101-A, 1078 LL Amsterdam
Waalstraat 9, 1078 BN Amsterdam
 
Kinderdagverblijf Evy
Rijnstraat 227 BG, 1079 HH Amsterdam

KDV en NSO KleintjeZuid
Hunzestraat 85, 1079 VW Amsterdam   

KDV Pluizenbolletje Zuid
Europaplein 61, 1078 GW Amsterdam
 
Kinderopvang Klein & Co 
Rijnstraat 189-195, 1079 HE Amsterdam
Rijnstraat 221, 1079 HG Amsterdam
 
KleintjeZuid
Hunzestraat 85, 1079 VW Amsterdam

Snuffie Lekstraat
Lekstraat 8, 1079 EN Amsterdam
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Maatschappelijke dienstverlening

Stichting Welzijn Doven Amsterdam  ... 020 - 305 70 05
Stadhouderskade 89, 1073 AV Amsterdam  
Stichting Welzijn Doven Amsterdam (SWDA) is een  
belangenbehartiger voor doven in Amsterdam.
info@swda.nl
www.doof.amsterdam

MEE Amstel en Zaan ..................... 020 - 512 72 72
Ondersteuning bij leven met een beperking
Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB Amsterdam
www.meeaz.nl

Cliëntenbelang Amsterdam ..........  020 - 752 51 00
Een onafhankelijke belangenbehartiger met een 
duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren 
van mensen met een psychische, lichamelijke of 
verstandelijke beperking, chronisch zieken, 
kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Wij behartigen 
uw belangen op het gebied van zorg, welzijn,  
wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen.
INIT gebouw
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam
info@clientenbelangamsterdam.nl
www.clientenbelangamsterdam.nl

Humanitas Amsterdam .................. 020 - 523 11 00
De vereniging Humanitas is een landelijke 
vrijwilligersorganisatie en kan hulp bieden bij 
bijvoorbeeld let leggen van Sociale contacten, 
omgaan met rouw en verlies of over opvoeden en 
ouderschap.  
Landelijk Bureau: Postbus 71, 1000 AB, Amsterdam
Bezoekadres: Sarphatistraat 4-6, 1017 WS Amsterdam
info@humanitas.nl
www.humanitas.nl 

Stichting Onbeperkt Zuid
Deze vrijwilligersorganisatie behartigt de belangen 
van mensen met een beperking, ziekte of aandoening, 
die eventueel hulpmiddelen gebruiken zoals 
rolstoelen, blinden-geleide stokken, rollators of 
elleboogkrukken; maar ook ouders met kinder-
wagens. Zij doet dit door o.a. te ijveren voor een 
veilige en toegankelijke inrichting van de openbare 
ruimte, toegankelijk openbaar vervoer, winkel-
toegankelijkheid en toegankelijke openbare 
gebouwen. De SOZ ondersteunt b.v. bewoners van 
Stadsdeel Zuid die hun eigen omgeving toegankelijk 
willen houden. De vrijwilligers zijn patiënt, cliënt en/
of betrokken bewoner.
info@onbeperktzuid.nl  
www.onbeperktzuid.nl 

Buurtteam Rivierenbuurt ............... 020 - 235 91 20
Inwoners van de Rivierenbuurt kunnen terecht bij 
Buurtteam Amsterdam. 
Heeft u vragen over zorg, wonen, gezondheid, geld, 
ontmoeten of veiligheid? Kunt u (tijdelijk) wat extra 
steun gebruiken? Dan kunt u bij ons terecht, wij 
helpen u graag verder. Onze medewerkers denken 
met u mee en steunen waar nodig. De hulp is gratis. 
Het buurtteam is een plek dichtbij waar u naartoe 
kunt met uw vragen over de bovenstaande thema’s. 
Buurtteam Rivierenbuurt, Lekstraat 31A, 
020 – 235 91 20 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 
uur). info@buurtteamamsterdamzuid.nl
www.buurtteamamsterdam.nl/rivierenbuurt

Media

Vijftig+ Magazine .......................... 072 - 571 50 13
Vijftig+ magazine is een magazine 50-plussers.
Het magazine verschijnt 11x per jaar. Een 
abonnement kost slecht € 12,50 per jaar. 
Kijk op www.vijftigplusonline.nl of bel  
072-571 50 13 en word lid!

Wijkgids Zuidas ............................. 072- 571 50 13
Deze gids is speciaal gemaakt voor de bewoners, 
werknemers en werkgevers van de Zuidas. De gids 
heeft speciaal voor de expats een Engels gedeelte. 
Adverteren in deze gids? Mail dan naar 
zuidas@maypress.nl of bel  072 - 571 50 13. 

Lokale Radio en TV

AmsterdamFM
www.amsterdamfm.nl

AT 5
www.at5.nl

Concertzender
www.concertzender.nl

Radio decibel 
www.decibel.nl

Radio Mart
www.radiomart.nl

Salto
www.salto.nl

Ujala Hindoestaans 
www.ujala.nl
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Milieu

De Gezonde Stad ........................... 020 - 624 15 22
Mauritskade 64, 1092 AD Amsterdam
De Gezonde Stad is een stichting die Amsterdam 
duurzaam en gezond wil maken. Dit doen zij door 
samen met een community van Amsterdammers en 
andere koplopers uit de stad projecten en events te 
starten en bewoners met duurzame initiatieven te 
ondersteunen.
info@degezondestad.org  
www.degezondestad.org

Greenpeace ................................. 0800 - 422 33 44
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.
www.greenpeace.org

Milieu Centraal 
Milieu Centraal geeft onafhankelijke, betrouwbare 
en praktische informatie over duurzaam leven.
www.milieucentraal.nl

Milieudefensie Servicelijn ............. 020 - 550 73 00 
Nieuwe Looiersstraat 31, 1017 VA Amsterdam 
Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam
www.milieudefensie.nl

Natuur & Milieuteam Zuid ............ 020 - 400 45 03
Samen werken aan een prettige groene leef-
omgeving, die duurzaam is ingericht. Dat is in het 
kort wat Natuur & Milieuteam Zuid met jou wil 
realiseren in Amsterdam Zuid. Als je ook een 
steentje wilt bijdragen aan een groenere buurt, kan 
dat op heel veel manieren. Natuur & Milieuteam 
Zuid ondersteunt jou daar graag bij.  
www.nmtzuid.nl

Musea / archieven

Stadsarchief ................................... 020 - 251 15 11
Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam
info@stadsarchief.amsterdam.nl
www.amsterdam.nl/stadsarchief

WhichMuseum
Een lijst met het complete overzicht van alle musea 
in Amsterdam kunt u vinden op whichmuseum.nl/
nederland/amsterdam/musea

Muziek

Overzicht Muziek & concerten in Amsterdam
www.iamsterdam.com/nl/uit-in-amsterdam/uit/
muziek

Muziekschool Amsterdam ............. 020 - 578 73 73
Bachstraat 5, 1077 GD Amsterdam
www.muziekschoolamsterdam.nl

Gemengd Koor ‘Magna Voce’ ........ 06 - 5495 6842
Repetities: elke dinsdagavond (19.45 - 21.45 uur) in 
de Vreugdehof, De Klencke 111, Amsterdam
info@magnavoce.nl  
www.magnavoce.nl

Het Rozenkoor 
Het Rozenkoor is een homo-lesbo-bi koor dat 
repeteert elke zondagavond van 19.30 tot 21.30. 
in de Gaaspstraat 8, in het gebouw van Buurt en 
Speeltuinvereniging Amsterdam Zuid. 
info@rozenkoor.nl 
www.rozenkoor.nl

Onderwijs

Basisscholen Rivierenbuurt

De Rivieren ................................... 020 - 664 12 67
Lekstraat 35-37, 1079 EM Amsterdam  
info.derivieren@amosonderwijs.nl
www.derivieren.nl

2e Dalton Openbare Basisschool 
(OMBS) ......................................... 020 - 229 69 36
Willem Witsenstraat 10, 1077 AZ Amsterdam
info@2edalton.nl
www.2edalton.nl

6e Montessorischool Anne Frank .. 020 - 664 04 82
Niersstraat 41, 1078 VJ Amsterdam 
info@annefrank-montessori.nl
www.annefrank-montessori.nl

15e Montessorischool van 
Maas en Waal ............................... 020 - 644 71 73
Uiterwaardenstraat 544, 1079 AZ Amsterdam
info@maas-waal.nl
www.montessorimaasenwaal.nl

OBS De Dongeschool .................... 020 - 664 12 88
Dintelstraat 5-7, 1078 VN Amsterdam
administratie@dongeschool.nl
www.dongeschool.nl
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Middelbaar- & beroepsonderwijs Rivierenbuurt

Mediacollege Amsterdam ............. 020 - 850 96 90
Locatie Dintelstraat
Dintelstraat 15, 1078 VN Amsterdam
info@ma-web.nl
www.ma-web.nl

ROC MBO College Zuid ............... 020 - 579 18 00
Europaboulevard 13,1079 PC Amsterdam 
www.rocva.nl/MBO-onderwijs/MBO-Colleges/
MBO-College-Zuid

ROC Top Amsterdam - Zuid
www.roctop.nl

Luzac Lyceum Amsterdam ............. 020 - 671 40 04
Uiterwaardenstraat 263, 1079 CR Amsterdam
www.luzac.nl/vestigingen/luzac-lyceum-amsterdam

Hubertus & Berkhoff ..................... 020 - 579 71 90
Culinaire Vakschool
Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam 
administratie@hubertusberkhoff.vova.nl
www.hubertusberkhoff.nl

Spinoza20first ............................... 020 - 790 03 00
Locatie Uiterwaardenstraat:
Uiterwaardenstraat 60 A, 1079 CB Amsterdam

Ouderen

SeniorWeb Amsterdam-Zuid
Met de begeleiding van SeniorWeb kan iedereen 
makkelijker en beter zijn weg vinden in de digitale 
wereld, die steeds meer het dagelijks leven gaat 
beïnvloeden. SeniorWeb ondersteunt vijftigplussers 
in het gebruik van smartphone, tablet, computer en 
internet.

Iedereen is welkom, niet alleen beginners maar ook 
mensen die al wat langer bezig zijn en de ontwik-
kelingen willen bijhouden. Het programma is voor 
iedereen; je hoeft geen lid te zijn van SeniorWeb.
Het programma van SeniorWeb Amsterdam-Zuid 
bestaat uit cursussen, workshops en individuele hulp 
tijdens ons spreekuur of de open inloop.

Cursussen (meerdere lessen) bestaan uit starter-
scursussen (Beginnen met Windows 10, Android 
telefoon of tablet, iPad/iPhone, MacBook e.d.) of 
meer gespecialiseerd zoals Fotograferen met de 
smartphone, De Digitale Burger, Sociale Media.
Workshops (één les) behandelen onder andere 

onderwerpen als de Google toepassingen Gmail, 
Google Foto’s en Google Maps, gebruik van een 
E-reader, Streamen van muziek, Chromebook, Op-
slag in de cloud, Veiligheid en privacy op internet, 
Windows 11.
Daarnaast bieden wij individuele hulp als u vragen 
of problemen heeft met uw digitale apparatuur.
Alle informatie over ons programma vindt u op onze 
website www.seniorweb-amsterdamzuid.nl

Meer informatie via telefoonnummer 06-80140373
Alle lessen vinden plaats in ons leslokaal in het Huis 
van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115

Stichting BelKlus Amstelveen ........ 020 - 647 10 89
Hulp aan senioren (67+) en gehandicapten bij het 
uitvoeren van kleine klussen.
info@belklus.nl
www.belklus.nl

Stadsdorp Rivierenbuurt ................. 06 - 5763 5613
Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam is een initiatief 
van bewoners om de samenhang in de buurt te 
vergroten. 
info@stadsdorprivierenbuurt.nl
www.stadsdorprivierenbuurt.nl

Burennetwerk Amsterdam ............. 020 - 623 97 71
Koppelt buurtgenoten aan elkaar voor eenvoudige 
klusjes of sociaal contact. Wil je af en toe je buren 
helpen met een klusje in huis of tuin, een bezoekje 
of een boodschap? Dan is Burennetwerk echt iets 
voor jou! Wij verbinden je aan mensen in je buurt 
die jouw hulp goed kunnen gebruiken.
info@burennetwerk.nl  
www.burennetwerk.nl

Dagbesteding Vreugdehof
de Klencke 111, 1083 HH Amsterdam

Cordaan Servicebureau .....................088 267 32 26
Dagbesteding, Maaltijdservice Vers aan Tafel, 
huishoudelijke hulp, zorg e.d.
www.cordaan.nl

Media voor ouderen

Vijftig+ Magazine .......................... 072 - 571 50 13
Vijftig+ Magazine is een magazine 50-plussers.
Het magazine verschijnt 11x per jaar. Een 
abonnement kost slecht € 12,50 per jaar. 
Kijk op www.vijftigplusonline.nl en word lid!
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Activiteiten voor ouderen

Meer Bewegen voor Ouderen  ...... 020 - 886 10 70   
Meer Bewegen voor Ouderen organiseert diverse 
beweegactiviteiten voor mensen van 55 tot 100 jaar 
en voor mensen met chronische aandoeningen. 

MBvO Gymnastiek 65+ bieden wij op heel veel 
verschillende plekken aan in de buurt. 
U kunt zowel zittend als staande meedoen en er 
wordt gewerkt op muziek met materialen. 
mbvo_amsterdam@hotmail.com
www.mbvo-amsterdam.nl

Anbo ............................................. 0348 - 46 66 66
De Anbo komt op voor senioren in Nederland.
ledenservice@anbo.nl
raadendaad@anbo.nl
www.anbo.nl

Verzorgingshuizen

De Oevers
Eemlandstraat 2, 1079 RM Amsterdam

Revalidatie- en Verpleeghuis Vreugdehof 
De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam

Vivium Torendael
Veluwelaan 21, 1079 PX Amsterdam

Politie

Politie Basisteam Zuid-De Pijp ............ 0900 - 8844      
n Scheldebuurt: 
 Jerry Harberts
n RAI-buurt: 
 Rob Lasschuit
n De Mirandabuurt: 
     Marlina Callenbach
n Wolkenkrabberbuurt: 
 Nelly Alberti
n IJselbuurt: 
 Albert Meppelink
n Remisebuurt: 
 Ed Wieseman  
De wijkagenten zijn te bereiken via mail 
(buurtregie.zuiddepijp@politie.nl), telefonisch via 
0900 - 8844 of via “mijn buurt” op www.politie.nl
Adres:  Zuid-De Pijp is aan de President 
Kennedylaan 11, 1079 MB Amsterdam.
Voor spoedeisende zaken bellen met 112.

Rechtshulp

Het Juridisch Loket ..............  0900 - 8020 (10 cpm)
Vijzelgracht 21-25, 1017 HN Amsterdam 
www.juridischloket.nl

Stichting Kinder- en Jongeren-
rechtswinkel .................................. 020 - 626 00 67
Rustenburgerstraat 380 huis
1072 HG Amsterdam
Whatsapp: 06-44872355
info@kinderrechtshulp.nl
www.kjrw.eu

Stichting Rechtswinkel Amsterdam ...020 - 673 13 11
De Rechtswinkel Amsterdam geeft gratis juridisch 
advies. Dit wordt mogelijk gemaakt door 32 
enthousiaste universitaire rechtenstudenten die 
zich naast hun studie vrijwillig inzetten voor de 
Rechtswinkel.
www.rechtswinkelamsterdam.nl

Stichting Wetwinkel Amsterdam ... 020 - 525 47 68
De wetwinkel zet zich in om op vrijwillige basis 
juridisch advies te geven.
www.wetwinkelamsterdam.nl

Schuldhulpverlening

SchuldHulpMaatje ......................... 020 - 238 49 24  
SchuldHulpMaatje helpt voorkomen dat het erger 
wordt en vraag zo snel mogelijk hulp. Een 
deskundige en betrouwbare vrijwilliger helpt je 
graag weer op weg met je geldzaken. Dat geeft 
rust. De hulp is gratis.  
info@schuldhulpmaatjeamsterdam.nl
www.jireh.amsterdam

Buurtteam Rivierenbuurt ..............  020 - 235 91 20
Buurtbewoners met vragen over geld kunnen 
terecht bij Buurtteam Amsterdam. 
Een buurtteammedewerker kijkt samen met u wat 
uw vraag is en welke oplossing bij u past. De hulp 
van Buurtteam Amsterdam is gratis.
Buurtteam Rivierenbuurt, Lekstraat 13A, 
1079 EK Amsterdam
rivierenbuurt@buurtteamamsterdamzuid.nl
www.buurtteamamsterdam.nl/rivierenbuurt. 
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Spirituele Organisaties

Plein van Siena .............................. 020 - 442 20 09
Plein van Siena is een centrum voor studie, 
bezinning, ontmoeting en spiritualiteit in de 
Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid.
Rijnstraat 109 hs, 1079 HA
Op hetzelfde adres winkel voor boeken,
derde wereld- en kloosterproducten.
www.pleinvansiena.nl

Stadsdeel Zuid

Dagelijks bestuur
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
de drie leden van het dagelijks bestuur van stads-
deel Zuid benoemd. Dit zijn Sebastiaan Capel (D66), 
Flora Breemer (PvdA) en Rocco Piers (GroenLinks). 
Zij voeren taken en bevoegdheden uit namens het 
college.
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam
Email: Bestuurssecretariaat.SDZ@amsterdam.nl

Stadsdeelcommissie
De door bewoners gekozen stadsdeelcommissie 
bestaat uit volksvertegenwoordigers uit de buurten. 
De stadsdeelcommissie behartigt de belangen van 
bewoners en ondernemers en adviseert het dagelijks 
bestuur en het bestuur van de stad over wat er 
speelt in het stadsdeel of in een gebied.

Contactgegevens Gemeente Amsterdam
Stadsloket Zuid: telefoon 14 020
www.amsterdam.nl/contact/stadsloket-zuid
Postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam
Bezoekadres: President Kennedylaan 923 
1079 MZ Amsterdam

Stadsloket

Burgerzaken
Het Stadsloket is geopend op afspraak van 
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
U kunt bij Burgerzaken terecht voor: 
n Paspoort, ID-kaart en rijbewijs (aanvragen 
 en vernieuwen).
n Verhuizing doorgeven (naar en binnen 
 Amsterdam)
n Akten, uittreksels en verklaringen (geboorte-, 

huwelijks- en andere akten, uittreksel, VOG).
n Trouwen en partnerschap
n Uw gegevens in de Basisregistratie Personen 

(BRP) inzien of wijzigen
n Voor- of achternaam wijzigen

n Aangifte van overlijden
n Immigratie en Naturalisatie

Trouwen
n huwelijk of partnerschap aankondigen (voor-

heen: ondertrouw)
n trouwdatum vastleggen
n verklaring geen schijnhuwelijk
n verklaring huwelijksbevoegdheid (als u in een 

ander land wilt trouwen)
n buitenlands huwelijk registreren. Kies hiervoor de 

optie buitenlandse akten inleveren
n partnerschap omzetten in huwelijk

Kinderen
n geboorteaangifte
n kind erkennen
n naamskeuze (achternaam kind kiezen)
n levenloos geboren kindje registreren

Echtscheiding of nietigverklaring huwelijk
Akten
n buitenlandse akten inleveren
n akten burgerlijke stand opvragen (online 
 opvragen ook mogelijk)
n geboorteakte
n huwelijksakte
n overlijdensakte
n akte van geregistreerd partnerschap
 
Immigratie en Nederlander worden 
(afspraak maken kan alleen telefonisch)
n inschrijven in Amsterdam (als u zich vanuit het 

buitenland vestigt of als u bent uitgeschreven 
met onbekende bestemming)

n inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen 
(RNI)

n Nederlander worden (ook als u hier informatie 
over wilt)

n aanvragen uittreksel Registratie Niet-Ingezete-
nen (RNI)

Omgevingsvergunning voorbespreken (Wabo)
n bouwvergunning
n sloopvergunning
n kapvergunning
n monumentenvergunning
n gebruiksvergunning

Evenementenvergunning voorbespreken
Indeling van een pand of huis wijzigen
n samenvoegen van panden
n splitsen van panden
n onttrekken woonruimte
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Inzage / documenten bekijken
n bestemmingsplannen inzien
n ingediende en verleende aanvragen inzien

Parkeren
n bon parkeergeld betalen  

Sociaal Loket 
Het Sociaal Loket helpt u met:
n uw vragen op het gebied van zorg en welzijn
n het aanvragen van aangepast vervoer of 
 aanpassingen in de woning
n ondersteuning voor een ziek familielid wanneer 

u als mantelzorger overbelast dreigt te raken
n documenten die u niet begrijpt
n een aanvraag van een Wmo-voorziening of 
 armoederegeling en het invullen van een 
 formulier hiervoor
n eenzaamheid of verwaarlozing
n het zoeken van vrijwilligerswerk

Voor Informatie belt met 020 - 255 29 16.
 
Locatie sociaal loket in Zuid:
n Stadsloket Zuid
 President Kennedylaan 923  

1079 MZ Amsterdam

Bestemmingsplannen
In een bestemmingsplan staan regels van de 
gemeente over het (ver)bouwen en over het 
gebruik van de grond en de gebouwen. Er staat in 
waar wel en waar niet mag worden gebouwd en 
onder welke voorwaarden.
Daarnaast geeft het bestemmingsplan aan waar 
bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca 
mogen zitten. En welke grond bedoeld is voor wegen 
en groen. Ook staan er regels in over hoeveel je 
mag bouwen, in diepte, hoogte, afmetingen en 
waar bijvoorbeeld een dakterras mag komen.
Bij de beoordeling van uw aanvraag kijkt de 
gemeente naar de gevolgen voor de omgeving. 
Voor een aantal werkzaamheden (bijvoorbeeld 
voor dak opbouwen, dakterrassen en balkons) zijn 
voor Zuid beleidsregels vastgesteld. Deze worden 
gebruikt bij de beoordeling.

Supermarkten

Albert Heijn
Scheldeplein 5, 1078 GR Amsterdam
Rijnstraat 139, 1079 HC Amsterdam
Rijnstraat 33 1078 PW Amsterdam
Maasstraat 47, 1078 HD Amsterdam

Aldi 
Gaaspstraat 41, 1079 VC Amsterdam
 
Avondwinkel De Schelde
Scheldestraat 2, 1078 GK Amsterdam

Coop
Niersstraat 16, 1078 VK Amsterdam

Dirk van der Broek 
Europaboulevard 19, 1079 PC Amsterdam
Rijnstraat 48, 1078 RD Amsterdam

Nuri Genco
Rijnstraat 47 - 49, 1078 PX Amsterdam

Vomar
Rijnstraat 144-168, 1079 HR Amsterdam

Vervoer

GVB .................................................... 0900 - 8011
Van maandag t/m zaterdag 8.00 - 19.00 uur.  
Vragen via Twitter: @GVB_klanten van maandag 
t/m zaterdag 8.00 - 19.00 uur.
www.gvb.nl

Vrijwilligers

Voor Elkaar in Zuid
Voor Elkaar in Zuid brengt mensen van alle leeftijden 
uit Amsterdam Zuid bij elkaar om onderlinge 
burenhulp en sociale contacten in de eigen buurt te 
bevorderen. Heb je een helpende hand nodig? Heb 
je behoefte aan contact? Wil je iets doen voor een 
buurtgenoot? Dan ben je bij Voor Elkaar in Zuid aan 
het juiste adres.

Denk aan een klusje in huis of in de tuin, bood-
schappen doen, begeleiding naar de dokter, zorg 
voor een huisdier, hulp bij de computer, eenvoudige 
thuisadministratie of een taal leren. Het kan ook 
gaan om samen wandelen, thuis een kopje koffie 
drinken, naar musea gaan of gezamenlijk een hobby 
of sport beoefenen, in tweetallen of in een groepje.
www.voorelkaarinzuid.nl

Nederlandse taal leren
Wilt u Nederlands leren? Dynamo informeert u 
graag over het taalaanbod in Amsterdam-Oost. 
Van les waarin u Nederlands leert praten tot 
leesclubs tot, u kunt ervoor terecht bij Dynamo. 
www.dynamo-amsterdam.nl/nederlandse-taal
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Contactpersoon Amsterdam Zuid
Saskia van der Aa 
saa@dynamo-amsterdam.nl
telefoon 06 30 65 68 70

Stichting BelKlus Amstelveen ........ 020 - 647 10 89
De Stichting BelKlus is hard op zoek naar 
technische vrijwilligers in de gemeentes 
Amsterdam Zuid, Amstelveen, Uithoorn 
en Ouder-Amstel.

Wilt u de stichting helpen en bent u:
n handig of technisch;
n sociaal en helpt anderen graag;
n maatschappelijk betrokken;
n beschikbaar voor een paar uur in de week.

Meld je nu aan via 
www.belklus.nl/vrijwilligerworden
info@belklus.nl
www.belklus.nl

Humanitas ..................................... 020 - 523 11 00
Bezoekadres: Sarphatistraat 4-6, 1017 WS A’dam
Organiseert vrijwilligerswerk op diverse terreinen.  
info@humanitas.nl
www.humanitas.nl

Vrijwilligers Centrale Amsterdam... 020 - 530 12 20
Locatie Zuid: Roelof Hartplein 2a, 1071 TT A’dam
amsterdam@vca.nu
www.vca.nu

Buurtsupport en bezoekvrijwilligers    
Buurtsupport zorgt ervoor dat mantelzorgers af 
en toe even vrijaf kunnen nemen. Zij zetten zich 
in voor mensen die thuis zorg nodig hebben en 
begeleiden buurtbewoners naar leuke activiteiten 
buitenshuis. Bezoekvrijwilligers zijn er voor mantel-
zorgers en mensen die zich in moeilijke situaties 
bevinden of zich eenzaam voelen. Deze vrijwilligers 
bieden eenvoudige zorg aan en bieden een 
luisterend oor. Want soms is het fijn om de zorgen 
en problemen waar u tegenaan loopt gewoon even 
met iemand te kunnen delen.

Dynamo-contact in Amsterdam Rivierenbuurt / 
Buitenveldert. Brigitte Aalders. Telefoon 06 - 1617 
0933. buurtsupport@dynamo-amsterdam.nl

Werk en inkomen

Well@Work Flexwerkplekken ........ 020 - 240 01 91
Rijnstraat 170, 1079 HS Amsterdam
Flexwerken, vergaderen, trainen en coachen 
wanneer je maar wilt, zonder eigen kantoor, mét 
alle faciliteiten. Je bent welkom bij Well@Work, het 
flexwerkkantoor in de Amsterdamse Rivierenbuurt. 
Hier werk je met maximale flexibiliteit in stijlvolle, 
professionele omgeving, waar extra zorg is voor een 
gezond, ontspannen en sfeervol werkklimaat.
info@wellatwork.amsterdam
www.wellatwork.amsterdam

UWV ............................................. 088 - 898 92 94
Bezoekadres: 
Delflandlaan 3-5, 1062 EA Amsterdam
Correspondentieadres: 
Postbus 8071 1005 AB Amsterdam
www.uwv.nl

Dienst Werk en Inkomen ............... 020 - 252 60 00
Postbus 90395, 1006 BJ Amsterdam
www.amsterdam.nl/werk-inkomen/contact

Wonen

!WOON ........................................ 020 - 523 01 30
Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ Amsterdam
www.wooninfo.nl

Dienst Wonen ..............................................14 020
Postadres: Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam
Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen

Eigen Haard
Arlandaweg 88, 1043 EX Amsterdam
Postbus 67065,  1060 JB Amsterdam

Peters Wonen & Slapen ................. 020 - 644 44 01
Rijnstraat 39-43, 1078 PW Amsterdam
info@peterswonen.nl
www.peterswonen.nl

Stadgenoot
Bezoekadres: 
Sarphatistraat 370, 1018 GW Amsterdam
Correspondentieadres: 
Postbus 700, 1000 AS Amsterdam

Woningstichting Rochdale
Bezoekadres: 
Bos en Lommerplein 303, 1055 RW Amsterdam
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Correspondentieadres: 
Postbus 56659, 1040 AR Amsterdam  

Woonstichting De Key
Postbus 2643, 1000 CP Amsterdam

Makelaardij

Amstel Housing Amsterdam .......... 06 - 1136 0169
amsterdam@amstelhousing.nl
www.amstelhousing.nl

De Graaf Makelaars & Taxateurs ... 020 - 419 18 19
post@degraafmakelaardij.nl
www.degraafmakelaardij.nl

Ramón Mossel Makelaardij O.G. .. 020 - 305 26 62
info@ramonmossel.nl
www.ramonmossel.nl

Ameo Makelaars & Taxateurs
Merwedeplein 54, 1078 NG Amsterdam

Beekman Makelaardij o.g.
Rijnstraat 236-, 1079 HV Amsterdam

Dutch Real Estate Company
Maasstraat 188, 1079 BL Amsterdam

Inter Immo Amsterdam
Roerstraat 1, 1078 LH Amsterdam

iQ Makelaars Amsterdam
Waalstraat 15, 1078 BP Amsterdam

Makelaarskantoor BEN
Scheldestraat 69, 1078 GH Amsterdam

River Makelaardij B.V.
Scheldestraat 26, 1078 GK Amsterdam

Yourhome Makelaars
Vrijheidslaan 95, 1079 KJ Amsterdam

Uitvaart/Begraafplaatsen

Begraafplaats Sint Barbara 
Amsterdam .................................... 020 - 682 05 98
Spaarndammerdijk 312, 1014 AA Amsterdam
info@stbarbara-amsterdam.nl
www.stbarbara-amsterdam.nl

Uitvaartverzorging De Jong   ......... 020 - 676 13 37 
Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam
Sloterweg 1184, 1066 CV Amsterdam
dejong@uitvaart.nl
www.uitvaartcentrum.amsterdam
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Alarmsystemen

HB Alarm Systemen 
Zie onze advertentie op pagina 43.

Bars 

Bar Café Louis Davids 
Zie onze advertentie op pagina 18.

Begraafplaatsen

Sint Barbara Amsterdam 
Zie onze advertentie op pagina 2.

Begrafenissen & Crematies

Uitvaartverzorging A. de Jong 
Zie onze advertentie op pagina 18.

Bewoners participatie

Dynamo Amsterdam 
Zie onze advertentie op pagina 22.

Dierenartsen

Natuurlijk Gezonde Dieren 
Zie onze advertentie op pagina 20.

Stadskliniek Dierenartsen Amsterdam 
Zie onze advertentie op pagina 4.

Flexwerkplekken

Well@work 
Zie onze advertentie op pagina 18.

Gitaarspeciaalzaak

Unieke collectie klassieke- en flamencogitaren

Volg ons op Facebook en Instagram
Of check www.guitarrabuena.nl

La Guitarra Buena
Rijnstraat 111

Horeca 

Bar Café Louis Davids 
Zie onze advertentie op pagina 18.

Huisartsen

Huisartspraktijk Familia 
Zie onze advertentie op pagina 20. 

Hulporganisaties

Cliëntenbelang Amsterdam 
Zie onze advertentie op pagina 22.

Juweliers

Juwelier Sietze Wagenmakers 
Zie onze advertentie op pagina 6.

Kerken

Plein van Siena 
Zie onze advertentie op pagina 18.

Kinderopvang

Blos Kinderopvang 
Zie onze advertentie op pagina 20.

Klussen

Stichting Belklus 
Zie onze advertentie op pagina 6.
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Kunsthal 

Bar Café Louis Davids 
Zie onze advertentie op pagina 18.

Makelaar O.G.

De Graaf Makelaars & Taxateurs 
Zie onze advertentie op pagina 22.

Ramón Mossel Makelaardij O.G. 
Zie onze advertentie op pagina 4.

Amstel Housing
Zie onze advertentie op pagina 24.

Mensendieck

Mensendieck Nieuw-Zuid 
Zie onze advertentie op pagina 18.

Musea

Museum de Dageraad 
Zie onze advertentie op pagina 4.

Museum Het Schip 
Zie onze advertentie op pagina 4.

Ouderen

Meer Bewegen voor Ouderen 
Zie onze advertentie op pagina 20.

PC cursussen ouderen

Seniorweb Amsterdam-Zuid 
Zie onze advertentie op pagina 43.

Pedicure

Anne-Miek Pedicure 
Zie onze advertentie op pagina 18.

Restaurants

Bar Café Louis Davids 
Zie onze advertentie op pagina 18.

Restaurants

Feduzzi 
Zie onze advertentie op pagina 18.

Snackbars

FEBO Amsteldijk 
Zie onze advertentie op pagina 31.

Sociale dienstverlening

Buurtteam Amsterdam 
Zie onze advertentie op pagina 43.

Supermarkten

Stadsmarkt de Pijp 
Zie onze advertentie op pagina 6.

Tandartsen

Tandartsenpraktijk Broekman 
Zie onze advertentie op pagina 44.

LAAT JE TANDEN ZIEN!

Kliniek Amsterdamse Tandartsen 
Wielingenstraat 30 c Amsterdam
Telefoon: 020 - 662 34 45 
www.kliniekamsterdamsetandartsen.nl 

Tandtechnisch laboratorium 

Tandartsenpraktijk Broekman 
Zie onze advertentie op pagina 44.
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Uitvaartverzorging 

Uitvaartverzorging A. de Jong 
Zie onze advertentie op pagina 18.

Wandelsport

Sport Wandel School 
Zie onze advertentie op pagina 20.

Winkelcentra

Winkelcentrum Gelderlandplein 
Zie onze advertentie op pagina 43.

Wonen

!WOON 
Zie onze advertentie op pagina 24.

Wonen en Slapen

Peters Wonen en Slapen 
Zie onze advertentie op pagina 18.

Zwemscholen

Swim in Balance 
Zie onze advertentie op pagina 20.



Zeg tegen elke inbreker 

NEE 
met een anti- inbraaksysteem 

van HB
IJweg 505 I 

2143 CL Boesingheliede
Telefoon: 020 - 659 55 58 
www.hbalarmsystemen.nl 
info@hbalarmsystemen.nl

FASHION, FOOD & MORE 
MEER DAN 90 WINKELS EN RESTAURANTS

SHOP AROUND 
THE CORNER!



Al 25 jaar hèt adres voor uw kunstgebit of klikgebit (op implantaten)

Snelle reparatieservice - Behandeling na telefonische afspraak
Parkeren voor de praktijk

 T. Broekman-Teggelaar  
tandarts

E. Broekman
tandtechnicus

Bernissestraat 12A - 1079 ZW - Amsterdam (parallel aan Maasstraat)

(voorheen Rijnstraat)

www.tandartsrivierenbuurt.nl

Tel. 020 - 642 72 55

tandartsen  •  mondhygiënistes  •  tandtechnici

• mondhygiëne • bleken van tanden • gebitsbeschermer • kronen of bruggen? 
Happen hoe� niet meer: wij scannen! • frames en plaatjes 

• Gebitsprotheses

www.tandartsrivierenbuurt.nl




