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Nieuwsbrief 1, februari 2018, 6e jaargang 
 

 

In deze eerste Nieuwsbrief van 2018 een verslag van de Nieuwjaarsborrel 

met leuke foto’s.  

En de aankondiging van de komende themabijeenkomst met ALV in april.  

We starten met een nieuwe rubriek: Verhalen bij de Dorpspomp. 

Stadsdorpers vertellen over leuke, ontroerende of inspirerende ervaringen 

en herinneringen in de buurt.  

Verder weer allerlei nieuws, oproepen voor nieuwe activiteiten en tips van 

binnen en buiten het Stadsdorp.  

 

 

Dynamiek in Stadsdorp Rivierenbuurt - thema 21 april 

Kom je ook naar een bruisende themabijeenkomst en de ALV op 21 april?  

April 2018 is het vijf jaar geleden dat na een half jaar voorbereiding Stadsdorp 

Rivierenbuurt is gestart. Wat waren er veel creatieve ideeën het eerste jaar! Ideeën 

die mensen wilden vormgeven of waarvan zij hoopten dat anderen dat zouden 

doen. De initiatiefgroep (nu Kerngroep) kreeg veel tips over hoe alles aan te 

pakken. 

En wat is er veel gebeurd in die vijf jaar... Daar willen wij na het officiële gedeelte 

van de ALV even op terugkijken. Om daarna vooral sámen vooruit te kijken naar 

de komende jaren. Wat wil je als Stadsdorper nu, en hoe zou bijvoorbeeld jouw 

idee vorm kunnen krijgen? Allemaal onderwerp van de themabijeenkomst.  

In maart komt er meer nieuws over deze eerste lustrum bijeenkomst.  
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Wil je meewerken aan de voorbereidingen van het thema? Dan ben je van harte 

welkom. Laat het ons weten via info@stadsdorprivierenbuurt.nl, met vermelding 

‘Themabijeenkomst 21 april’.  

 

In het bijzonder nodigen we iedereen die dat leuk vindt uit mee te denken over 

het onderwerp Kunst & Cultuur. We hebben verschillende kunstenaars in ons 

Stadsdorp, en er zijn meerdere personen die in hun werkzaam leven iets in de 

kunst- & cultuursector hebben gedaan. Op de bijeenkomst van 2 december heeft 

een aantal mensen de wens te kennen gegeven meer met uiteenlopende 

kunstvormen te willen doen. We nodigen al deze mensen uit met ons mee te 

denken over het programma voor 21 april. Het lijkt ons erg leuk als er nieuwe 

verbindingen kunnen worden gelegd tussen mensen met vergelijkbare interesses. 

Misschien kunnen zich nieuwe creatieve groepjes gaan vormen.  

 

Nieuwe rubriek: Verhalen bij de Dorpspomp 

Met deze nieuwsbrief starten we een nieuwe 

rubriek: Verhalen bij de Dorpspomp. Alle 

Stadsdorpers die dat leuk vinden kunnen een 

stukje schrijven over ervaringen in de buurt. Het 

kan overal over gaan. Over de leukste plek in de 

Rivierenbuurt, een herinnering uit vervlogen 

tijden, een inspirerende ontmoeting, een 

bijzondere buurtgenoot, een evenement, etc. 

Hoe werkt het? Het idee is dat degene die een 

stukje heeft geschreven het stokje doorgeeft aan 

de volgende. Je zoekt dus zelf iemand die voor de volgende nieuwsbrief een 

verhaal of ervaring schrijft. Je vraagt natuurlijk wel vooraf even of diegene die jij 

op het oog hebt dat ook wil! En die naam geef je door aan de redactie van de 

nieuwsbrief via een mail aan info@stadsdorprivierenbuurt.nl, met vermelding van 

‘Dorpspomp’ als onderwerp.  

De stukjes zijn maximaal een halve pagina, dat is ongeveer 200 woorden. Mensen 

die wel een leuk idee hebben, maar het lastig vinden om hun verhaal zelf op 

papier te krijgen kunnen vragen om geïnterviewd te worden. Iemand met wat 

meer schrijfervaring maakt dan een leuk stukje van jouw verhaal. Geef van tevoren 

aan of je dat wil. 

In principe werken we dus met het doorgeven van het stokje, maar je kunt ook op 

eigen initiatief laten weten dat je een bijdrage wil leveren. Stuur ook dan een 

bericht naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl en vermeldt als onderwerp 

‘Dorpspomp’. 

Annette Schutte bijt het spits af, met een mooi verhaal over …   

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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… Eten met je buren 

Annette: “Hartje winter zaten we ineens met z’n zevenen aan tafel. Alle buren van 

huisnummer 68. Vier verdiepingen, vier generaties! Bijzonder toch?! Ik zet onze 

leeftijden er even bij: 4 maanden, 25 en 26 jaar, 32 jaar, 63 jaar en 2 keer 80+. En 

die leeftijdsverschillen? Maakt geen klap uit, daar werden we juist heel blij van, en 

... van het eten natuurlijk... en de wijn... maar vooral omdat het 

buurvrouw/buurman zijn nu anders aanvoelt. 

Hoe dat etentje met alle buren bij ons op nummer 68 ontstond? Gewoon vanuit 

het besef dat je met je buren een soort gemeenschap vormt. Je komt elkaar tegen 

in het trappenhuis of op straat. Na een glimlach en een groet ben je, voordat je 

het weet, met elkaar in gesprek. En opeens is dat idee er: samen eten en iedereen 

neemt iets mee.  

Het voelt goed iets meer te weten van de mensen waarmee je vloer, plafond en 

portaal deelt. Niet om de deur bij elkaar plat te lopen maar om iets voor elkaar te 

kunnen betekenen als dat gewenst is. En dan al die verhalen... Wisten jullie 

bijvoorbeeld dat op de plek van de Rivierstaete ooit de fabriekshallen van de 

autofabriek Spijker hebben gestaan?” 

 

Terugblik ex-Kerngroep lid Hanneke van Sijl 

Hanneke: “In December 2017 stapte ik uit de Kerngroep. 

Dat was ongeveer 4,5 jaar nadat Marjan mij, gezeten op de 

rand van de vijver in de kruidentuin van het Beatrixpark, 

gevraagd had of ik mee wilde doen aan de opbouw van een 

Stadsdorp in de Rivierenbuurt. Eerlijk gezegd had ik geen 

idee waar ik aan begon maar het Stadsdorp is er gekomen! 

Zichtbaar en vooral ook onzichtbaar.  

De allereerste bijeenkomst werd gehouden in Huize Lydia, 

buiten de buurt. Dankzij of ondanks het mooie weer was de 

opkomst indrukwekkend. En, hoewel het vinden van een goede ruimte voor grote 

bijeenkomsten een uitdaging blijft,  worden de themamiddagen altijd goed 

bezocht. 

Voor mij is het geslaagd: ik voel mij prettiger in de buurt, kom bekende gezichten 

op straat tegen, heb er nieuwe vrienden bij gekregen. Aan de tijd in de Kerngroep 

heb ik veel plezier beleefd, veel geleerd, soms gebuffeld, soms gewanhoopt. Het 

resultaat van al het werk binnen en buiten de Kerngroep mag er zijn: Stadsdorp 

Rivierenbuurt staat stevig in zijn (of zeg ik toch maar haar?) schoenen.”  
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Nieuws uit de Werkgroep Binnenbuurt 

De werkgroep Binnenbuurt is gewijzigd. Marjan Stomph heeft 1 januari jl. hiervan 

afscheid genomen en haar plaats is ingenomen door Joke Schouwenaar, naast 

Andrea Balk. 

 

Binnenbuurt IJsel  

Binnenbuurt IJsel organiseert inmiddels maandelijks een etentje voor degenen die 

daar zin in hebben en kunnen; dit wordt zeer gewaardeerd. 

 

Binnenbuurt Veluwe 

De Binnenbuurt heeft twee enthousiaste nieuwe coördinatoren: Herman Melkman 

en Carla de Graaff, en wel vanaf januari 2018. Ze hebben samen al een jaaragenda 

gemaakt met activiteiten voor hun Binnenbuurters nadat ze gedegen zijn 

ingewerkt door Joke Schouwenaar. Veel inspiratie en plezier gewenst Herman en 

Carla! 

 

Binnenbuurt Schelde Oost (4) 

Binnenkort start een nieuwe Binnenbuurt: Schelde 

Oost. Alle bij de werkgroep Binnenbuurt bekende 

Stadsdorpers die in dit gebied wonen hebben een 

uitnodiging voor een eerste bijeenkomst gekregen. De 

buurt wordt begrensd door: de Churchilllaan aan de 

noordzijde, de Rijnstraat aan de oostzijde, de 

Uiterwaardenstraat aan de zuidzijde en de Maasstraat 

aan de westzijde. Woon jij ook in deze buurt, maar heb je om een of andere reden 

de uitnodiging niet ontvangen, stuur dan een mail naar 

info@stadsdorprivierenbuurt.nl, met als onderwerp: ‘Werkgroep Binnenbuurt’. Dan 

ontvang je alsnog de uitnodiging. 

 

Activiteiten 

Korte wandelingen 

Diverse Stadsdorpers hebben laten weten dat zij graag willen wandelen, maar niet 

zo ver. De bestaande wandelgroepen maken net wat te lange wandelingen. Het 

plan is daarom om een vierde wandelgroep te starten met mensen die regelmatig 

maximaal een uurtje in de buurt willen wandelen. Heb je hiervoor belangstelling? 

Laat het alsjeblieft weten via info@stadsdorprivierenbuurt.nl.  

 

 

 

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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Bridge 

Ben je geïnteresseerd in een potje bridge? Dan ben je niet de enige. Meerdere 

Stadsdorpers hebben laten weten hier wel wat voor te voelen. Dus misschien 

kunnen we een bridgeclub in het leven roepen. Heb je interesse? Laat het weten 

via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. 

 

Jeu de boules 

Het jaar begon goed voor de jeu de boulesgroep 

van het Stadsdorp. Tot aller verrassing bleek de 

gemeente Amsterdam de toegezegde 

opknapbeurt van het jeu de boulesbaantje aan het 

Merwedeplein uitgevoerd te hebben. Op 8 januari 

2018 nam de groep - die reeds tweeënhalf jaar 

actief is - de gerenoveerde baan voor het eerst in 

gebruik. Onze dank gaat uit naar de gemeente 

Amsterdam die zo vriendelijk is geweest ons hobbelige baantje terdege onder 

handen te laten nemen; het speelplezier is zeer toegenomen. En naar Hans die zo 

vriendelijk was er een zelf gefabriceerd scorebordje bij te hangen. Wij hopen dat 

ons enthousiaste spel nog meer de cohesie bevordert in de buurt, en de baan 

aantrekkelijk maakt voor het jeu de boulesspel door andere buurtgenoten.   

 

Nieuws uit de Werkgroep Inloop 

Nieuwjaarsborrel 2018: opnieuw succesvol 

Op zaterdag 13 januari stond de Inloop in het teken van de traditionele 

nieuwjaarsborrel. Zoals altijd had het Huis van de Wijk de randvoorwaarden weer 

prima geregeld. Was er vorig jaar een recordaantal van 50 aanwezigen, dit jaar 

mochten we met ruim 60 mensen op het nieuwe jaar klinken. Ook dit jaar kon 

iedereen zich gratis tegoed doen aan glaasjes wijn en sap. Goed gevulde schalen 

gingen rond met diverse zelfgebakken en andere lekkernijen.  

De sfeer was geanimeerd en vrolijk. Er was geen ontmoetingsspel nodig om 

mensen aan elkaar te verbinden. Men zocht elkaar op, er was de nodige beweging. 

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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Ook wat snuffelen tussen de uitgestalde weggeefboeken achterin de zaal paste op 

een natuurlijke manier bij dit feestelijke samenzijn. Net zoals het moment waarop 

iemand een theeproeverij aankondigde en voor dit initiatief belangstellenden 

zocht. Rond half 8 trokken we de deur van het Huis van de Wijk achter ons dicht. 

Tevreden terugkijkend op een geslaagde opening van het nieuwe Stadsdorpjaar 

2018. 

 

Terugblik Inloop 2017 

De belangstelling voor de maandelijkse Inloop blijft groeien! Het afgelopen jaar 

waren er – afgezien van de nieuwjaarsborrel – gemiddeld 25 bezoekers, zo’n 5 

meer dan daarvóór. Niet alleen groeit de schare trouwe bezoekers, ook zien we 

steeds weer nieuwe gezichten. 

Doel van de Inloop is ontmoeting. Elkaar als buurtbewoners leren kennen, 

ervaringen en ideeën uitwisselen, plezier hebben met elkaar. Het resultaat is dat 

er meer dwarsverbanden ontstaan, dat het steeds gezelliger wordt, dat ook 

nieuwe mensen zich op hun gemak gaan voelen. Het is net een verjaardagsfeestje, 

zei iemand een keer. In zo’n ontspannen sfeer zie je ook minder schroom om 

plenair het woord te nemen voor het melden van een nieuwe activiteit, het geven 

van tips, het attenderen op meegebrachte boeken. De animo voor het houden van 

korte praatjes over werk of hobby, waarmee in 2016 is begonnen, was het 

afgelopen jaar nog bescheiden. De enige bijdrage kwam van Jan Groen. Zijn 

verhaal over zijn bemoeienis met de opvang van zeelieden in Amsterdam kon 

rekenen op een aandachtig gehoor en een levendige uitwisseling. Voor 2018 
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hopen we op meer mooie bijdragen. Eén stadsdorper heeft zich al aangemeld. Wie 

volgt?  

 

De organisatie van de Inloop: terugblik en veranderingen 

Op elke Inloop zijn leden van het inloopteam als gastvrouw/gastheer druk in de 

weer om de bijeenkomst in goede banen te leiden. Op een ‘gewone’ Inloop is 

hiervoor steeds een wisselend koppel verantwoordelijk; op een nieuwjaarsborrel 

het voltallige team. We zijn steeds beter op elkaar ingespeeld. De samenwerking 

verloopt soepel en plezierig.  

In december kwam het Inloopteam bijeen voor een gezellige afsluiting met elkaar 

én om het Inloopjaar te evalueren: wat ging goed, wat kan beter en wat doen we 

eraan? Het voert te ver om hier op alle details in te gaan. Wel willen we twee 

voornemens noemen: we nemen het innen van de financiële bijdrage met ‘de 

paarse doos’ wat strakker ter hand, en we geven het tijdstip waarop we stoppen 

met schenken duidelijker aan door met luide stem “de laatste ronde” aan te 

kondigen.  

De teamsamenstelling is een beetje gewijzigd. Na het vertrek van Marga 

Schollaardt kwam Erik Mansson het team versterken. De foto hierboven toont de 

hele ploeg bij de start van 2018: Carin, Annemiek, Joke, Erik en Herman. Allen mét 

gekleurde naambatches. Zo zijn de gastvrouwen/gastheren voortaan op de Inloop 

goed te herkennen. 

 

Tijdelijke locatiewisseling per maart 2018 

In verband met de verbouwing van het Huis van de Wijk, wordt de maandelijkse 

Inloop binnenkort verplaatst naar De Berlage, Lekstraat 13A. Naar verwachting 

worden half februari de afspraken rond het gebruik en het sleutelbeheer van De 

Berlage formeel vastgelegd. Dag en tijdstip van de Inloop blijven onveranderd: op 
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de 2e zaterdag van de maand van 16.00-18.00 uur. Nieuwsgierig? Kom zaterdag 

10 maart naar de aftrap van de Inloop op deze plek!  

De Berlage is een groot, licht lokaal op de begane grond. Ongetwijfeld zullen we 

er moeten wennen. Maar we gaan het met elkaar weer even gezellig maken als in 

het Huis van de Wijk. 

 

Divers nieuws  

Stadsdorp fotocamera  

Eind december 2017 hebben we met de nog resterende 

subsidie van het stadsdeel een fotocamera aangeschaft. 

Deze camera is speciaal geschikt voor binnen fotografie, 

maar kan uiteraard ook buiten gebruikt worden. Iedereen 

kan voor Stadsdorp activiteiten gebruik maken van de 

camera. Hij is in beheer bij Carolien van den Handel. Je 

kunt haar per mail benaderen via info@stadsdorprivierenbuurt.nl, met als 

onderwerp ‘Camera’. Je kunt ook een bericht inspreken op de Stadsdorp telefoon: 

06-57635613. 

 

Lamineerapparaat 

Behalve een camera hebben we ook een lamineer apparaat 

aangeschaft. Wil je dit gebruiken om A4-tjes te 

plastificeren, stuur ook dan een mail naar ons info-adres.   

 

Trapliften 

Langzaam verandert er iets voor minder mobiele mensen in bovenwoningen. De 

gemeente vergoedt vanaf 1 januari 2018 meerdere trapliften. Mede dankzij de 

inzet van Cliëntenbelang Amsterdam wijzigt de gemeente het beleid voor 

woningaanpassingen. Met ingang van dit jaar geldt er geen maximum meer  

van één traplift per huishouden. Een doorbraak voor mensen die minder mobiel 

zijn en op een hogere verdieping wonen dan de eerste. Het is niet zo dat iedereen 

nu direct allerlei liften kan aanvragen… maar het is een stap in de goede richting. 

Meer weten? Dat kan via deze link:  

https://www.clientenbelangamsterdam.nl/actueel/nieuws/gemeente-vergoedt-

vanaf-1-januari-meerdere-trapliften 

 

Gebiedsplan Rivierenbuurt 

Stadsdeel Zuid heeft een nieuw gebiedsplan voor De Pijp en de Rivierenbuurt 

gemaakt. Een samenvatting hiervan kan je vinden op onze website 

www.stadsdorprivierenbuurt.nl. Zie onder het tabblad ‘Archief’ de keuze ‘Feiten en 

historie Rivierenbuurt’.  

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
https://www.clientenbelangamsterdam.nl/actueel/nieuws/gemeente-vergoedt-vanaf-1-januari-meerdere-trapliften
https://www.clientenbelangamsterdam.nl/actueel/nieuws/gemeente-vergoedt-vanaf-1-januari-meerdere-trapliften
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
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Wetenswaardigheden 

 

   

TIPS 

 … je met een vraag of een aanbod 

gebruik kunt maken van onze 

rubriek Bruggetjes op onze 

website? Stuur daarvoor je tekst in 

via het tabblad Vraag & Aanbod 

op stadsdorprivierenbuurt.nl. 

 … in de OBA Buitenveldert elke 

donderdag van 10-12 uur leuke 

activiteiten zijn? Er is bijvoorbeeld 

film of een lezing, en muziek 

door Conservatoriumstudenten. 

Het is gratis als je je meldt als 

deelnemer. Bel daarvoor Ilona of 

Sadrach op 020-642 2100. 

 …je de Noord/Zuidlijn mee kan 

testen in april? Als het je wat lijkt 

kan je je opgeven via 

http://testmee.gvb.nl/ 

 

  Er is een handig E-book ontwikkeld 

voor als je eens rustig wil nadenken 

over je zorgen rond het levenseinde. 

Wat voor iedereen ooit wel eens 

komt? Het is te lezen via: 

levenseinde.patientenfederatie.nl 

 Lijkt het je leuk mee te werken aan 

een kunstwerk voor het kantoor van 

Dynamo? Dat kan, samen met 

kunstenares Ida Kleiterp. Voor meer 

informatie en om je op te geven 

stuur je een mail naar Birgit 

Anthonio: BAnthonio@dynamo-

amsterdam.nl. 

Rondleidingen Beatrixpark 

Elke eerste zondag van de maand geeft 

Henk Wolters een rondleiding door het 

Beatrixpark park. In het voorjaar, de herfst 

en de winter gaat de aandacht vooral uit 

naar de bomen. In het park staan ongeveer 

250 soorten. In de maanden mei, juni, juli, 

augustus en september zijn er 

rondleidingen in de Artsenijhof. Daar staan maar liefst 250 soorten medicinale 

planten en in deze maanden zijn ze op hun mooist en hun best. De wandelingen 

zijn van 14.00 tot 15.30 uur en starten bij de parkingang Boerenweteringpad 

(Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg).  

Komende wandelingen: op 4 maart en 1 april is er een bomen-wandeling en op 6 

mei een wandeling door de Artsenijhof. Iedereen kan meedoen en aanmelden 

vooraf is niet nodig. Er wordt een vrijwillige bijdrage voor het IVN gevraagd 

http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
http://testmee.gvb.nl/
http://www.levenseinde.patientenfederatie.nl/
mailto:BAnthonio@dynamo-amsterdam.nl
mailto:BAnthonio@dynamo-amsterdam.nl
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(Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid). Meer informatie is te krijgen bij 

Henk Wolters, via telefoon: 020-6644506, of mail: henk.snezana@upcmail.nl. 

 

Silver Screen 

Iedere 2e donderdag van de maand draait Silver Screen een mooie, ontroerende, 

grappige of interessante film. Het gaat vooral om films over ouder worden, maar 

bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden. Na afloop is er gelegenheid om over 

de film na te praten. Kosten: € 4,50 inclusief koffie of thee.  

Locatie: Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 - hoek Afroditekade. 

Inloop 13.30 uur, aanvang film 13.45 uur. 

Op 8 februari draait ‘The Bucket List’, met Jack Nicholson en Morgan Freeman. De 

volgende film is ‘Buena Vista Social Club’. 

 

Stemmen 21 maart 

Huisvesting ook voor ouderen zal een belangrijk onderwerp zijn bij de 

gemeenteraadsverkiezingen, net als ontmoetingsruimten dichtbij. Belangrijk voor 

ouderen die zelf thuis willen blijven wonen. Vraag eens aan je partij waar je op wilt 

stemmen wat zij daaraan gaan doen. Dat helpt misschien te kiezen. 

 

Rectificatie 

Informatie op internet is niet altijd actueel. Zo blijkt in de praktijk dat:  

• deelname aan de KWIEK Beweegroute onder begeleiding van een fysiotherapeut 

niet helemaal gratis is, zoals we in de vorige nieuwsbrief meldden. De kosten 

zijn 1 euro per keer.  

• de prijs van een maaltijd in De Berlage € 4,50 is, in plaats van de € 4,- die op 

internet staat. Je kunt hier op maandag, dinsdag en donderdag om 17.30 uur 

en op vrijdag om 12.30 uur aanschuiven voor een maaltijd.  

 

Jaarlijkse bijdrage 

Je kunt je jaarlijkse bijdrage aan Stadsdorp Rivierenbuurt - minimaal € 10 -  

overmaken op de rekening van het Stadsdorp: NL16 TRIO 0338506276 t.n.v. 

Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam. 

 

Bereikbaarheid Stadsdorp 

Op onze website www.stadsdorprivierenbuurt.nl is de meeste informatie over het 

Stadsdorp te vinden. Heb je een tip of een vraag, stel hem!       

➢ Heb je een nieuwtje of iets waar je anderen attent op wilt maken? Geef het 

door via info@stadsdorprivierenbuurt.nl en zet erbij: ‘Voor het Prikbord’.  

mailto:henk.snezana@upcmail.nl
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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➢ Heb je een tip voor de rubrieken ‘Wist je dat?’ of ‘Tips’ in de nieuwsbrief, meld 

het via info@stadsdorprivierenbuurt.nl en zet erbij: ‘Voor Wist je dat’.   

➢ Heb je een vraag aan anderen om samen wat te doen, iets te ondernemen, 

ergens heen te gaan, wil je ergens hulp bij of wil je iets aanbieden? Meld het 

via info@stadsdorprivierenbuurt.nl en zet erbij: ‘Voor Vraag en Aanbod’.  

➢ Heb je informatieve vragen over thema’s, bijeenkomsten, activiteiten, etc. van 

het Stadsdorp? Meld het via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. 

➢ Heb je geen computer en wil je wel meer over activiteiten weten of iets melden, 

bel dan het Stadsdorp telefoonnummer: 06-57635613. 

 

Aan- en afmelden 

Meedoen? Vul het aanmeldformulier in op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder  

‘Nieuwsbrief’/‘Op de verzendlijst?’ 

Afmelden? Stuur een mail naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl. 

Heb je geen e-mail, bel dan het Stadsdorp telefoonnummer 06-57635613. 

 

Redactie en bijdragen 

Kerngroep: Carolien van den Handel, Marjan Stomph, Andrea Balk, Guuske Kotte, Joke 

Schouwenaar. 

Met bijdragen van: Carin Giesen, Matty Gelens, Gepke Andringa. 

 

➢ Heb je iets voor de volgende Nieuwsbrief? Laat het weten vóór 5 april 2018 via 

info@stadsdorprivierenbuurt.nl.  
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