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Nieuwsbrief 3, juni 2019, 7e jaargang 
 

 

In deze Nieuwsbrief lees je van allerlei  

over ontwikkelingen in ons Stadsdorp, over de Zonnetjesborrel die werd 

gehouden, en tref je oproepen voor werk- en activiteitengroepen van het 

Stadsdorp aan.  

Ook kun je het verslag lezen van de wooninformatiemarkt die het Stadsdeel 

in mei organiseerde en is er weer veel informatie te vinden over nieuwe 

activiteiten in en rond de Rivierenbuurt.  

En zoals altijd weer een mooi verhaal bij de Dorpspomp. 

 

 

Zonnetjesborrel 

Op 2 mei 2019 zijn alle actieve Stadsdorpers met een vaste taak en/of grote inzet 

uitgenodigd voor een borrel. Het was tijd om hen in het zonnetje te zetten 

(vandaar de naam): coördinatoren van werkgroepen, Binnenbuurten en 

activiteitengroepen; actieve leden van teams, zoals inloopteam, zorg & wonen-

team en Klankbordgroep. Verder Stadsdorpers die zich incidenteel inzetten ten 

behoeve van organisatie en/of ondersteuning van het Stadsdorp, zoals bij de 

themamiddagen. In totaal, inclusief de leden van de Kerngroep waren dat 34 

genodigden, waarvan er 20 in de gelegenheid waren om daadwerkelijk een 

zonnetje op te spelden. Locatie: Huis van de Wijk. 
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Middenstanders in de Rijnstraat hadden gezorgd voor lekkere soesjes bij de 

thee/koffie en hapjes (haring, kaas, noten, olijven, tomaatjes, komkommers). Dit 

was een actie van Joke die daarmee Stadsdorp Rivierenbuurt en het doel van deze 

borrel onder de aandacht bij hen heeft gebracht. We vertelden natuurlijk ook bij 

wie de lekkernijen vandaan kwamen.  

Andrea heette iedereen hartelijk welkom en vertelde iets over ons Stadsdorp als 

droom, over de organisatie ervan en zette tevens een aantal aanwezigen ‘in het 

zonnetje’. Benadrukt werd dat zonder deze actieve en verantwoordelijke 

Stadsdorpers van een bruisend Stadsdorp geen sprake zou zijn. Daarna werd ieder 

uitgenodigd een lekker drankje of sapje in te schenken en samen een toost uit te 

brengen op elkaar en het Stadsdorp.  

Men haalde drankjes op voor elkaar en gingen rond met de hapjes. De aanwezigen 

genoten zichtbaar van dit samenzijn. Alles verliep heel soepel, geanimeerd en 

spontaan. De tijd ging snel voorbij en was het tijd om af te sluiten. Vele handen 

maakten dat alles snel weer schoon was en de grote zaal opgeruimd. Stadsdorpers 

waren heel enthousiast over de ‘zonnetjesborrel’.  

 

Verhalen bij de Dorpspomp 

 

 

   

 

Dit keer een bijdrage van Nelly Anne Allegro. 

 

Mijn haar zit niet goed... 

Een aantal jaren ben ik Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) van de 

gemeente Amsterdam geweest. Erg leuk om te doen. Eén huwelijk vergeet ik nooit 

meer. Een Surinaams meisje is in tranen. Het huwelijk staat gepland voor 10.00 

uur, maar haar moeder die getuige is, is nog niet verschenen. Heel vervelend, niet 

alleen voor de bruid, maar ook voor mij. De naam van de getuige staat vermeld op 

de trouwakte en die klopt dan niet meer. Waarom komt ze niet vraag ik 

voorzichtig? Het antwoord luidt:”... ze zegt dat haar haar niet goed zit!” Echt waar. 

Wat nu te doen? 

Op het allerlaatste moment komt de moeder toch binnen lopen en het moet 

gezegd worden: haar coiffure is inderdaad niet om aan te zien! Als getuige zit ze 

links van mij. Ik durf haar niet aan te kijken, omdat ik bang ben dat ik ga zeggen: 

“... mevrouw, u hebt volkomen gelijk, uw haar zit nergens naar.” Maar ik heb me 

keurig gedragen, het huwelijk voltrokken en het bruidspaar en de getuigen een 

hand gegeven. 
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Nieuws van de Kerngroep  

Afscheid Joke Schouwenaar van Kerngroep 

Joke maakte vanaf december 2017 deel uit van de Kerngroep. Met enorm 

enthousiasme en grote inzet heeft ze haar steentje bijgedragen en diverse 

activiteiten ondernomen en ondersteund. Joke houdt ervan mensen te inspireren 

en te verbinden. En daar is ze goed in. 

Wegens ziekte moest Joke in het afgelopen jaar echter zorgvuldig omgaan met 

haar verminderde energie. Regelmatig moest ze prioriteiten stellen en keuzes 

maken die haar moeilijk vielen. Vanwege haar gezondheid heeft Joke nu, met pijn 

in het hart, besloten zich uit de Kerngroep terug te trekken. Vanuit een andere rol 

zal zij zich blijven inzetten, want ze heeft een groot hart voor het Stadsdorp. Ze 

zal wanneer mogelijk activiteiten blijven bedenken en organiseren. Wel op een wat 

lager pitje, afhankelijk van wat haalbaar is, en ze doet dit het liefst samen met 

andere Stadsdorpers.  

De achterblijvende Kerngroep leden zullen haar optimistische visie en haar 

creativiteit missen, maar bedanken haar zeer voor alles wat ze in de afgelopen 

anderhalf jaar heeft bijgedragen. 

 

Jan Groen 1927-2019 

22 mei is Jan Groen overleden. Hij was een trouwe 

bezoeker van de maandelijkse inloop, waar hij in 2017 

een mooi verhaal hield over zijn werk voor de opvang 

van zeelieden in Amsterdam en de geschiedenis van die 

opvang.  

Jan was lid van de werkgroep Zorg & Wonen van ons 

Stadsdorp. Dat was waardevol gezien het werk dat hij al 

jarenlang had gedaan op het terrein van zorg voor 

ouderen in Stadsdeel Zuid. Voor dat werk is hij in 

december 2016 onderscheiden met de Andreaspenning 

van de stad Amsterdam. Jans brede bestuurlijke ervaring,  

zijn positief meedenken en zijn vriendelijkheid zullen in de werkgroep gemist 

worden. 

 

Nieuws van de werkgroep Zorg & Wonen 

Wooninformatiemarkt 

Begin mei was er een wooninformatiemarkt, georganiseerd door het Stadsdeel, in 

de Oranjekerk. De enorme opkomst liet zien dat er veel zorgen zijn bij ouderen 

over de toekomst; het was een overweldigende drukte. 
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De meest moeilijke vragen rond wonen kwamen van mensen ouder dan 65. Zij 

zochten informatie over verhuisregelingen en hoe een andere passende woning te 

vinden nu zij ouder worden. Er waren ook heel wat mensen die huren van een 

particuliere verhuurder met vragen waarom zij van regelingen geen gebruik 

kunnen maken. Veel belangstelling was er ook voor gemeenschappelijk wonen. 

Het Stadsdeel gaat bekijken wat met alle vragen van ouderen rond het langer 

zelfstandig thuiswonen gedaan kan worden. De drukte was een belangrijk signaal 

van de urgentie voor ouderen. 

Vertegenwoordigers van de 

Kerngroep en de werkgroep 

Zorg & Wonen stonden op 

de markt met informatie 

over Stadsdorp 

Rivierenbuurt. Hier en daar 

hebben wij zinvolle 

verbindingen kunnen leggen 

voor Stadsdorpers en 

andere bezoekers en 

mensen kunnen adviseren.  
 

(foto c Brandeis fotografie) 

Jacqueline Koole, lid van ons Stadsdorp (aan het tafeltje in het midden), die 

vanwege haar werk in de makelaardij veel verstand heeft van woonzaken, stond 

heel wat mensen te woord die met ingewikkelde vragen kwamen. 

 

Slimme oplossingen om thuis te kunnen blijven wonen 

Er worden steeds meer slimme technische oplossingen bedacht voor ouderen om 

thuis te kunnen blijven wonen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport organiseerde er zelfs een congres over. Daar was ook onze werkgroep Zorg 

& Wonen om meer te weten te komen. Wil je zelf meer weten? Zie: 

https://www.alleszelf.nl/klussen-huis-tuin/smart-

home?utm_source=Alleszelf.nl&utm_campaign=b42fac350b-

EMAIL_CAMPAIGN_1_7_2019_11_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_

d37f2a4d67-b42fac350b-170645941. 

 

Nieuws van de werkgroep Inloop 

Wie komt het Inloopteam versterken? 

Elke 2e zaterdag van de maand is er een Inloop van ons Stadsdorp. Het inloopteam 

dat die middagen organiseert, is dringend op zoek naar versterking! 

Per keer zijn er drie teamleden die de organisatie van de Inloop op zich nemen.  

https://www.alleszelf.nl/klussen-huis-tuin/smart-home?utm_source=Alleszelf.nl&utm_campaign=b42fac350b-EMAIL_CAMPAIGN_1_7_2019_11_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d37f2a4d67-b42fac350b-170645941
https://www.alleszelf.nl/klussen-huis-tuin/smart-home?utm_source=Alleszelf.nl&utm_campaign=b42fac350b-EMAIL_CAMPAIGN_1_7_2019_11_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d37f2a4d67-b42fac350b-170645941
https://www.alleszelf.nl/klussen-huis-tuin/smart-home?utm_source=Alleszelf.nl&utm_campaign=b42fac350b-EMAIL_CAMPAIGN_1_7_2019_11_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d37f2a4d67-b42fac350b-170645941
https://www.alleszelf.nl/klussen-huis-tuin/smart-home?utm_source=Alleszelf.nl&utm_campaign=b42fac350b-EMAIL_CAMPAIGN_1_7_2019_11_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d37f2a4d67-b42fac350b-170645941
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Dat houdt in: inkopen doen, glaswerk, drank en versnaperingen klaarzetten, de 

bezoekers welkom heten en voorzien van drankjes, rondgaan voor een financiële 

bijdrage in de kosten, alles opruimen/afwassen en zorg dragen voor de financiele 

afwikkeling.  

Omdat er telkens drie mensen nodig zijn voor de organisatie, en het inloopteam 

zeven personen telt (inclusief de coördinatoren), wordt elk teamlid regelmatig 

ingeroosterd. Het rooster voorziet in de mogelijkheid om bij verhindering 

onderling te ruilen. 

De sfeer binnen het inloopteam is gezellig en de samenwerking is prima. Toch is 

er grote behoefte aan een meer gespreide inroostering, waardoor de werkdruk 

vermindert. Vooral teamleden met een lange staat van dienst kunnen zodoende 

desgewenst een stapje terug doen. Hiervoor is het echter noodzakelijk dat ten 

minste twee stadsdorpers het inloopteam komen versterken. Alleen zo kan het 

succes van de maandelijkse Inloop gecontinueerd worden! 

Belangstelling of wil je meer weten? Neem contact op met een van de twee 

coördinatoren van de Inloop:  

Carin Giesen giesen.cwm@kpnmail.nl, telefoon: 06-123 536 76 

Annemiek de Witte annemiekdewitte@hotmail.com, telefoon: 06 269 104 86 

 

Data komende Inloopbijeenkomsten 

Telkens van 16.00 - 18.00 in De Berlage, Lekstraat 13A: 13 juli, 10 aug, 14 sept 

(lustrum!), 12 okt, 9 nov en 14 dec. 

 

Activiteiten in het Stadsdorp 

Samen gedichten lezen 

Houd je van gedichten maar kom je er niet aan toe om ze te lezen, of lijkt het je 

leuk om in groepsverband kennis te maken met poëzie? Misschien is dan de 

poëzieleesgroep van het Stadsdorp Rivierenbuurt iets voor jou! Wij zijn op zoek 

naar nieuwe deelnemers. 

In de poëzieleesgroep delen we gedichten rond thema's die we met elkaar 

afspreken, bijvoorbeeld liefde, bomen, afscheid, dieren. Ieder gaat in boekenkast, 

bibliotheek of via internet op zoek naar een paar gedichten over het gekozen 

thema en deelt ze uit op de bijeenkomst. Je kunt gedichten kiezen omdat je ze 

mooi vindt. Of raadselachtig, maar intrigerend. Kortom het is een manier om 

samen er wat dieper in te duiken. We lezen klassiekers zoals Ida Gerhardt of 

Vasalis, maar we kunnen ook genieten van een speels gedicht van Willem Wilmink 

of Judith Herzberg.  

Om de beurt lezen we een ingebracht gedicht hardop voor aan elkaar. Daarna 

volgt de bespreking: we maken opmerkingen, stellen vragen en doen suggesties. 

mailto:giesen.cwm@kpnmail.nl
mailto:annemiekdewitte@hotmail.com
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Door dit aandachtig, proevend te doen, ontvouwt het gedicht zich in zijn 

verschillende, mogelijke betekenissen. Of soms kun je er niets mee, dat kan ook. 

De poëzieleesgroep komt elke derde zondag van de maand van 10.30-12.30 uur 

bijeen in "Rijn 58", Rijnstraat 58. Deelname is gratis.  

Belangstelling? Kom gerust een keer meedoen! Aanmelden bij Els Lock, 

elselot@xs4all.nl of bij Carin Giesen, giesen.cwm@kpnmail.nl. 

 

Om over na te denken 

Uit een blog van Stadsdorp VondelHelmers: “Je kunt nog zoveel organiseren, als er 

geen mensen meedoen, is er niets. Voor het welslagen van een dorp zijn de 

deelnemers het belangrijkst. Door je in te schrijven als deelnemer, af en toe te 

komen of te laten weten dat je prijs stelt op het Stadsdorp, daardoor groeit en 

leeft het. Ben je deelnemer bij een Stadsdorp, weet: je bent de belangrijkste 

schakel van de keten.”  

 

Divers nieuws en informatie 

VoorleesExpress Amsterdam zoekt VoorleesHelden  

Te veel kinderen in Amsterdam groeien op in een omgeving 

waar voorgelezen worden geen vanzelfsprekendheid is. Zij 

lopen het risico om de basisschool met een (taal)achterstand 

te beginnen. Een achterstand die ze daarna niet of nauwelijks 

meer inlopen. Jaarlijks maken meer dan 650 Amsterdammers 

wekelijks tijd vrij om kinderen voor te lezen en te kijken op welke manier taal 

(door de ouders) thuis nog meer aangeboden kan worden. Om laaggeletterdheid 

in de toekomst te voorkomen, moeten we namelijk investeren in jonge kinderen 

en hun taalontwikkeling. Op dit moment wachten helaas nog heel veel gezinnen in 

Zuid en Zuidoost op een voorlezer. Als voorleesvrijwilliger ga je 20 keer (op een 

vaste middag/avond naar keuze) een uurtje bij een gezin bij jou in de buurt langs. 

Enthousiast geworden? Zie voor meer informatie: 

www.voorleesexpressamsterdam.nl of neem contact op via 020-305 92 76 en 

amsterdam@voorleesexpress.nl. 

 

Silver screen: ‘Les Beaux Jours’ 

In het Hoekhuis aan de Fizeaustraat vertoont Silver 

Screen vrijdag 21 juni de film ‘Les Beaux Jours’. 

Eindelijk kan Caroline met pensioen. Een nieuw leven 

ligt voor haar: tijd om voor haar kinderen te zorgen, 

voor haar echtgenoot en bovenal voor zichzelf. Ze leert echter al snel dat deze 

nieuwe vrijheid synoniem staat voor verveling en leegheid. Vooral wanneer ze als 

verjaardagscadeau een lidmaatschapskaart voor een seniorenclub krijgt. 

mailto:elselot@xs4all.nl
mailto:giesen.cwm@kpnmail.nl
http://www.voorleesexpressamsterdam.nl/
mailto:amsterdam@voorleesexpress.nl
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Aanvankelijk met tegenzin besluit ze toch om er heen te gaan. En vreemd genoeg 

ontmoet ze er fantastische mensen, met name een jonge leraar in 

computerwetenschappen, die helemaal niet ongevoelig is voor haar charmes. 

Caroline zal gaandeweg opnieuw de controle over haar leven nemen en een 

tweede jeugd beleven. 

Het Hoekhuis - Fizeaustraat 3 

Inloop 14.00 uur, aanvang film 14.15 uur 

3,= inclusief koffie/thee. Graag gepast betalen. 

 

Opnieuw Zomer in Zuid tussen 22 juli en 18 augustus 

In 2018 is voor het eerst voor de thuisblijvers de Zomer in Zuid georganiseerd. 

Een initiatief van het Odensehuis voor de Stadion-, Schinkel- en 

Hoofddorppleinbuurt. Er waren allerlei activiteiten om samen op stap te gaan of 

om samen iets te doen. In de (na)zomereditie van Zomer in Zuid kun je lezen (en 

bijna horen) hoe het gonsde van enthousiasme: https://www.odensehuis.nl/wp-

content/uploads/2018/12/naZomer-in-Zuid-webversie.pdf. En ook als je uit 

andere delen van Zuid, zoals de Rivierenbuurt, kwam was je van harte welkom 

mee te doen.  

Ook in 2019 wordt Zomer in Zuid georganiseerd van 22 juli t/m 18 augustus.  

Er zullen weer allerlei activiteiten zijn waar je aan mee kunt doen. Wie weet zit er 

iets bij dat je nog nooit gedaan hebt. Het krantje ‘Zomer in Zuid’ is vanaf half juli 

te halen bij het Huis van de Wijk Rijnstraat, bij het Stadsdeelkantoor of tijdens 

onze Inloop op 13 juli. Houd ook het Prikbord in de gaten. 

 

Van Gogh Museum 70+ 

Het Van Gogh Museum bezoeken onder begeleiding van professionals of 

vrijwilligers? Meedoen aan een workshop of lezing op een locatie in de buurt? Het 

Van Gogh Museum biedt verschillende mogelijkheden voor ouderen, die niet 

zelfstandig kennis kunnen maken met het leven en werk van Vincent van Gogh. Ga 

voor meer informatie naar www.vangoghmuseum.nl/70-plus of mail naar 

ontmoet@vangoghmuseum.nl. 

 

Leren snoeien in het Amstelpark? 

Het gehele jaar worden activiteiten ontwikkeld in het Amstelpark 

waarbij je inzicht krijgt in het onderhoud van het park. 22 en 23 juni 

van 12.00 - 17.00 uur kun je met de Tuinbazen gezamenlijk de 

rododendronvallei helpen snoeien. Of je kunt er aan de hand van 

park-onderzoeksboekjes het Amstelpark via je zintuigen verkennen. 

De start is buiten bij Het Glazen Huis. 

 

 

https://www.odensehuis.nl/wp-content/uploads/2018/12/naZomer-in-Zuid-webversie.pdf
https://www.odensehuis.nl/wp-content/uploads/2018/12/naZomer-in-Zuid-webversie.pdf
http://www.vangoghmuseum.nl/70-plus
mailto:ontmoet@vangoghmuseum.nl
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Week van Zuid 

Het stadsdeel organiseert van 14 t/m 20 juni de 

Week van Zuid met activiteiten voor jong en oud 

waar je aan mee kunt doen of waar je langs kunt 

komen. Ambtenaren en bestuurders willen 

informatie verzamelen voor de gebiedsplannen 

van 2020 en zoveel mogelijk zichtbaar maken wat 

het Stadsdeel Zuid doet. Dat is het belangrijkste doel van de Week van Zuid.  

Bestuurders en ambtenaren gaan ook de buurten in om met bewoners en 

ondernemers te praten over zaken die spelen in hun buurt of het stadsdeel. Dit 

om te weten wat er allemaal in de buurt gebeurt en wat er gedaan kan worden om 

de buurten gezamenlijk verder te verbeteren.  

Als je je stem wilt laten horen, wilt meedenken of dingen signaleren ga dan langs 

op een van de ontmoetingsplaatsen. Kijk in het Programma Rivierenbuurt op 

https://www.amsterdam.nl/nieuws-stadsdeelzuid/week-zuid/programma-0/#. 

Heb je vragen dan kun je mailen of bellen naar Sophia Dijkgraaf: weekvan-

zuid@amsterdam.nl of 06-538 736 43. Houd ook het Prikbord in de gaten. 

 

Rondleidingen over de Zuidas  

Josje Huijzer verzorgt rondleidingen over de Zuidas. Op 13 en 20 juni, en 6 juli 

kun je meewandelen en (nader) kennismaken met de internationale stijl van 

bouwen, de duurzame toepassing van materialen en voorzieningen en de 

‘spannende ontwikkeling’ van dit deel van de stad. De wandeling duurt iets meer 

dan een uur.  

Opgeven: via e-mail jhuijzer@hotmail.com of per telefoon 06-515 003 40  

Kosten: € 7,50 p.p.  

Data: donderdag 13 juni, donderdag 20 juni en zaterdag 6 juli 

Vertrek: alle data om 11.00 uur vanaf ‘Loetje’, hoek Parnassusweg/De Boelenlaan 

 

 

https://www.amsterdam.nl/nieuws-stadsdeelzuid/week-zuid/programma-0/
mailto:weekvanzuid@amsterdam.nl
mailto:weekvanzuid@amsterdam.nl
mailto:jhuijzer@hotmail.com
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Wetenswaardigheden 

    

TIPS 

 

 

 … het hotel in 

aanbouw bij de RAI 

genaamd ‘nhow 

Amsterdam RAI’ is 

te bezichtigen op de 

Dag van de Bouw zaterdag 15 juni 

tussen 10:00 - 16:00 uur? 

 … als je een boom ziet met een 

rode stip, die boom ziek is of dat 

er kans is dat er takken afbreken? 

Zie via deze link een kaart met de 

bomen die gemerkt zijn met stip: 

https://www.at5.nl/artikelen/193

906/1769-gevaarlijke-bomen-

in-de-stad-moeten-worden-

gekapt-en-vervangen. 

 … je met je Stadspas voor € 7,50 

deel kunt nemen aan 

architectuurwandelingen door 

nieuwe Amsterdamse wijken? In 

juni en augustus organiseert 

Architectuurcentrum ARCAM o.a. 

wandelingen door het 

Amstelkwartier. Zie 

https://www.arcam.nl/nsoz/. 

 

  Op 9 augustus strijkt het 

Theaterfestival De Parade weer neer 

in het Martin Luther Kingpark. Tot 25 

augustus kun je weer genieten van 

tientallen theater-, dans-, mime- en 

muziekvoorstellingen. 

 t/m 15 september is de 6e editie van 

Art Zuid te bezoeken. In een route 

van ruim 2,5 km zijn meer dan 

zestig figuratieve beelden en 

ruimtelijke installaties te zien. Zie  

https://www.artzuid.nl/. 

 Op 30 juni laten meer dan 20 

kunstenaars hun werk zien tijdens 

‘Kunst in de tuin’ in de Botanische 

tuin Zuidas, aan de Van der 

Boechorststraat 8. Toegang is gratis; 

open van 11.00 - 17.00 uur. Zie 

https://botanischetuinzuidas.nl/acti

viteiten/. 

 

Jaarlijkse bijdrage 

De jaarlijkse bijdrage aan het Stadsdorp is met ingang van 2019 (minimaal) €15,-. 

Je kunt je bijdrage overmaken op de rekening van het Stadsdorp:  

NL16 TRIO 0338 5062 76 t.n.v. Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam. Vermeld 

hierbij s.v.p. ‘voor 2019’.  

 

https://www.at5.nl/artikelen/193906/1769-gevaarlijke-bomen-in-de-stad-moeten-worden-gekapt-en-vervangen
https://www.at5.nl/artikelen/193906/1769-gevaarlijke-bomen-in-de-stad-moeten-worden-gekapt-en-vervangen
https://www.at5.nl/artikelen/193906/1769-gevaarlijke-bomen-in-de-stad-moeten-worden-gekapt-en-vervangen
https://www.at5.nl/artikelen/193906/1769-gevaarlijke-bomen-in-de-stad-moeten-worden-gekapt-en-vervangen
https://www.arcam.nl/nsoz/
https://www.artzuid.nl/
https://botanischetuinzuidas.nl/activiteiten/
https://botanischetuinzuidas.nl/activiteiten/
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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’.  

➢ 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 ondernemen, 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 vragen over thema’s, bijeenkomsten, activiteiten, etc. van het 

Stadsdorp? Stel ze via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. 

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

bel dan het Stadsdorp telefoonnummer: 06-576 356 13. 

 

Aan- en afmelden 

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

‘Contact…Interesse…Meedoen > Aanmelden?’ 

Afmelden? Vul het afmeldformulier in op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder 

‘Contact…Interesse…Meedoen > Afmelden?’ 

Heb je geen e-mail, bel dan het Stadsdorp telefoonnummer 06-576 356 13. 

 

Redactie en bijdragen 

Kerngroep: Andrea Balk, Carolien van den Handel, Guuske Kotte 

Met bijdragen van: Nelly Anne Allegro, Carin Giesen, Marjan Stomph 

  

 

 

Heb je iets voor de volgende Nieuwsbrief? 

Laat het weten vóór 5 augustus via 

    info@stadsdorprivierenbuurt.nl  
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