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Nieuwsbrief 3, juni 2021, 9e jaargang 
 

 

In deze Nieuwsbrief een breed scala aan onderwerpen: activiteiten, tips, 

aankondigingen uit de cultuursector en allerhande informatie.  

Natuurlijk ook weer een Dorpspomp verhaal, en een verslag van een 

wandeling door De Nieuwe Ooster en door Amsteldorp.  

Dit keer ook een waarschuwing voor oplichting van een van de 

Stadsdorpers, die er net aan ontkomen is.  

 

 

Van de Kerngroep  

Eindelijk is de zomer voluit losgebarsten. Wat hebben we ernaar uitgekeken. De 

natuur lijkt wel uitbundiger tot groei en bloei te zijn gekomen door het langdurige 

te koude weer. Volop genieten dus. Terrassen zitten vol, buitenshuis èn in 

restaurants eten kan gelukkig ook weer. Het doet ons bijna vergeten dat we nog 

steeds in het coronatijdperk leven. Nog even volhouden dus, maar fijn dat ook 

musea, theaters en bioscopen de deuren weer geopend hebben. En misschien 

hebben sommigen al een vakantie gepland? 

De afgelopen maanden hebben de Inloop-coördinatoren zoom-bijeenkomsten 

georganiseerd om weer wat meer contact mogelijk te maken. Dat was en is leuk, 

maar we zien natuurlijk allemaal uit naar het moment dat we elkaar weer live 

kunnen ontmoeten. Als alles meezit zullen er wel al enkele buitenactiviteiten door 

Stadsdorpers worden georganiseerd. Voorlopig nog in bescheiden groepjes, maar 

hopelijk worden nog in de loop van de zomer alle maatregelen opgeheven en 

kunnen we weer voluit samenkomen. Wat zou dat fijn zijn. 

Tot slot nog een verzoek: een enkele keer gebeurt het dat een Stadsdorper ineens 

onbereikbaar lijkt doordat (kennelijk) iets in de contactgegevens is gewijzigd. Is 

dat bij jou het geval, of gaat dat gebeuren: geef het svp bijtijds door. Zo blijf je de 

nieuwsbrief en de e-mails vanuit het Stadsdorp ontvangen, en kunnen wij de 

ledenadministratie op orde houden.  
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Verhalen bij de Dorpspomp 

 

 

 

 

 

Dit keer een bijdrage van Carolien van den Handel. 

 

Schuifdeuren en onderduiken 

In 1996 kocht ik mijn woning aan de Maasstraat, met een in de Rivierenbuurt 

bekende indeling met onder andere kamers en suite. Ik wilde er graag een houten 

vloer in laten leggen die van de voorkamer zonder onderbreking zou doorlopen in 

de achterkamer. Daarvoor moest de vloerrail voor de schuifdeuren worden 

vervangen door een schuifdeursysteem waar de deuren aan konden worden 

opgehangen. Boven de schuifdeuren en boven de ingebouwde kasten aan 

weerszijden daarvan zit in veel van dit type huizen een loze ruimte. Twee handige 

vrienden verwijderden het plafond uit een van de kasten zodat zij in die ruimte 

konden om het systeem te plaatsen. Er wachtte een grote verrassing: in die ‘loze’ 

ruimte lag een matras, twee kussens, en het een en ander aan papieren uit 1941, 

behorend bij een kennelijk net aangeschafte radio. De ruimte was duidelijk 

gebruikt door onderduikers. Hoewel dat allemaal lang geleden is, greep het me 

toch wel even naar de keel. Wat was er van de persoon of personen geworden, 

had(den) zij/hij de oorlog overleefd? Navraag bij de benedenburen, die hier ook in 

de oorlogsjaren al woonden, leverde niets op. Na wat heen en weer bellen en 

informeren kreeg ik contact met het Verzetsmuseum. In voortvarend 

enthousiasme werd me voorgesteld de hele boel te slopen en naar het museum te 

verplaatsen. Dat wilde ik natuurlijk niet. Hoewel bekend dat deze ruimten vaak 

door onderduikers werd gebruikt, komt het 

kennelijk weinig voor dat dat nog zo 

zichtbaar en tastbaar is. Er zijn veel foto’s 

gemaakt en er is een zoekpoging gedaan 

om de onderduiker(s) te achterhalen. Dat is 

helaas niet gelukt. Wel heeft er nog een 

uitgebreid artikel in het Parool gestaan.  

 

Foto: De toegang tot de schuilplaats was gemaakt door een luik in de vloer van de kast van 

de bovenburen (die dit nooit hadden opgemerkt). Hier steek ik mijn hoofd daardoorheen.  
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Nieuws van de werkgroep Zorg en Wonen 

Nogmaals Buurtteam Rivierenbuurt 

De start met het Buurtteam is gemaakt per 1 april. Je kunt 

er terecht met al je vragen over zorg, ondersteuning en 

wonen. Buurtteam Rivierenbuurt is op werkdagen 

bereikbaar op de hoofdlocatie: De Berlage, Lekstraat 13A van 9:00 tot 17:00 uur. 

Vanwege de coronasituatie nu nog alleen bereikbaar per telefoon: 020-23 59 120. 

Je kunt meer lezen op  https://www.buurtteamamsterdam.nl/vind-je-

buurtteam/rivierenbuurt/. 

De werkgroep Zorg en Wonen is benieuwd naar ervaringen, laat ons die weten via 

zorgenwonen@stadsdorprivierenbuurt.nl. 

 

Ouderenpanel en Grey Power 

Een aantal Stadsdorpers is op vrijwillige basis 

lid van het Ouderenpanel dat gekoppeld is aan 

het onderzoeksprogramma Aging & Later Life van het Universitair Medisch 

Centrum. Dit onderzoeksprogramma biedt deze zomer online thema-avonden aan 

via ZOOM, rondom relevante onderwerpen voor ouderen. Het onderwerp 

eenzaamheid is op 1 juni jl. aan bod gekomen. Er staan deze zomer nog twee 

interessante online sessies op de agenda: 

1 juli thema: ‘vallen: vitaliteit en zelfredzaamheid’ (19.00-20.30 uur) 

14 september thema: ‘zingeving en veerkracht’ (19.00-20.00 uur) 

Zin om (gratis) deel te nemen? Geef je op door te klikken op de volgende link: 

https://forms.gle/5tp4r3rQdYP35rGs9. Je komt zo op een laagdrempelige manier 

in aanraking met de nieuwste wetenschappelijke inzichten over deze thema’s. Er 

zijn namelijk boeiende sprekers uitgenodigd, die zowel vanuit academisch 

perspectief als vanuit eigen ervaringen hun verhaal doen. Ook is er ruimte voor 

vragen en discussie.  

 

Activiteiten binnen het Stadsdorp 

Jeu de boules voor Stadsdorpers 

Coördinator Hans van Elteren vertelt: “Afgelopen 13 juni was het 5 jaar geleden 

dat Stadsdorpers voor de eerste maal bijeenkwamen om jeu de boules te spelen 

op het centraal gelegen Merwedeplein. Dat werd direct een succes en vanaf dat 

moment wordt daar (bijna) elke maandag om 15:30 uur gespeeld. Zelfs in de 

coronatijd is dit steeds doorgegaan. Wel met een beperkt aantal spelers tegelijk. 

https://www.buurtteamamsterdam.nl/vind-je-buurtteam/rivierenbuurt/
https://www.buurtteamamsterdam.nl/vind-je-buurtteam/rivierenbuurt/
mailto:zorgenwonen@stadsdorprivierenbuurt.nl
https://forms.gle/5tp4r3rQdYP35rGs9
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Doordat de baan 1½ jaar geleden is verbreed kunnen we nu met 2 partijen naast 

elkaar spelen (coronaproof). Om iedereen de kans te geven om te spelen hebben 

we ook op andere dagen van de week gespeeld. Gelukkig zijn de coronaregels nu 

zodanig verruimd dat we weer normaal samen kunnen komen om te jeu de 

boulen. Na afloop zitten we heel gezellig bij elkaar. We nemen een stoeltje of 

krukje mee en delen onze meegenomen drankjes, lekkernijen en verhalen met 

elkaar. We hebben alweer ervaren hoe prettig en aangenaam het is om elkaar daar 

weer te ontmoeten. Kom kijken bij ons jeu de boulen, je bent altijd welkom en je 

kan ook direct meespelen Het is een eenvoudig spel met weinig regels en je hoeft 

geen topconditie te hebben. Lijkt het je ook leuk maar heb je geen ervaring met 

jeu de boules? Kom langs en we leren je het! Geen ballen? Geen probleem: jeu de 

boules ballen zijn beschikbaar.”  

Contact en informatie bij Stadsdorper Hans van Elteren: h.v.elteren@gmail.com. 

 

Zomeractiviteiten  

Als de coronamaatregelen dat toelaten, wordt er mogelijk weer een beginnersles 

jeu de boules georganiseerd. Dat was vorig jaar een succes, dus we hopen dat het 

op enig moment weer kan. Nadere informatie zullen we op de startpagina van 

onze website zetten www.stadsdorprivierenbuurt.nl. 

Dat geldt ook voor een mogelijke herhaling van de verraswandeling door de 

Artsenijhof (zie hieronder). 

 

Een verraswandeling door de Artsenijhof op herhaling 

 

 

 

 

 

 

 

Vorige zomer was deze wandeling een succes. Bij voldoende belangstelling 

kunnen wij die in de zomer herhalen. Stadsdorpers Hanneke van Sijl en Marjan 

mailto:h.v.elteren@gmail.com
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
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Stomph, vrijwilligers in de Artsenijhof, nemen je dan mee op een interessante tour 

door dit unieke stukje Beatrixpark. 

De Artsenijhof is een groene oase in het Beatrixpark tegenover het zwembadje. 

Tijdens de wandeling kan je rondkijken en je laten inspireren door de verhalen 

over en de geuren in de tuin, en luisteren naar de vogels. Laat je belangstelling –

vóór 25 juni - weten via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. Wij laten daarna zo snel 

mogelijk weten op welke data er een wandeling zal zijn. 

 

Divers nieuws  

Zeer toegankelijke website voor computervragen 

Een van de SeniorWeb Amsterdam Zuid docenten, Henk Schaap, heeft een website 

ontwikkeld, waar je antwoorden kunt vinden op veel vragen omtrent Windows 10, 

iPhone/iPad, Android smartphone/tablet. Vragen op beginnersniveau maar ook 

meer geavanceerd. En daarnaast over specifieke onderwerpen als videobellen, 

podcasts, beveiliging op diverse apparaten en nog veel meer. En bijvoorbeeld. ook 

nog een uitgebreid overzicht van alle apps die Google levert. Genoeg interessante 

onderwerpen om als beginner of gevorderde internetgebruiker uren rond te 

dwalen. Het bijzondere van de website is dat deze zo georganiseerd is dat je 

makkelijk je weg kunt vinden naar die onderwerpen, waarin je geïnteresseerd 

bent. Een waardevolle aanvulling 

op het totale programma van 

SeniorWeb Amsterdam Zuid.  

Je vindt de website hier: www.adamcomputerhulp.nl. 

 

Uitgekeken in de Rivierenbuurt vervolg  

Stadsdorper Hanneke van Sijl zoekt het buiten de Rivierenbuurt: “Op aanraden van 

een vriendin een uitstapje naar de Nieuwe Ooster (koffie to go en wc’s aanwezig), 

ontworpen door de landschapsarchitect L.A. Springer. Bij de aanleg werd speciaal 

aandacht besteed aan diversiteit in bomen. In 2005 werd het inmiddels 

uitgebreide terrein uitgeroepen tot Arboretum. In de post-corona tijd zullen daar 

ook weer bomen-wandelingen worden georganiseerd. Al met al is het een 

prachtige plek om te wandelen. Mooie natuur en je kunt je verbazen over alle 

monumentale graven. Er zijn ook diverse gedenkmonumenten te vinden zoals het 

Buchenwaldmonument, een ereveld voor gesneuvelde geallieerden, en het Theo 

Thijssenmonument, ontworpen door Jan Wolkers. 

De wandeling ernaartoe was misschien nog wel verrassender. Hoewel het 

Amstelstation al jaren uitgangspunt is voor vele reizen en reisjes had ik nog nooit 

het buurtje ernaast bekeken. Deze buurt ten oosten van de Weespertrekvaart heet 

Amsteldorp. Ooit was er in wat nu de Rivierenbuurt is een buurtschap met de 

naam Amsteldorp. Dat was op het terrein waar nu de remise Lekstraat is te 

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
http://www.adamcomputerhulp.nl/
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vinden. Rond de Eerste Wereldoorlog 

werden daar houten noodwoningen 

gebouwd, die bij de ontwikkeling van de 

huidige Rivierenbuurt in de jaren twintig 

afgebroken zijn. In het huidige 

Amsteldorp staan huizen uit de jaren 

twintig en uit de jaren vijftig. Het idee 

achter de bouw van deze buurt kan nog 

steeds een voorbeeld zijn voor het 

huidige stadsdeelbestuur. De woningen 

die hier na WOII zijn gebouwd waren 

bedoeld voor ouderen die op andere 

plekken in de stad in (te) grote huizen 

woonden. Zo kwamen er woningen vrij 

voor gezinnen met kinderen. Ook nu is 

er nog woningnood in de stad. Er zijn 

plannen om de huizen aan de rand van deze mooie buurt te slopen en te 

vervangen door hoogbouw. Zoals het er nu naar uitziet zal de kern met de mooie 

rustige en vooral groene straatjes behouden blijven.”  

 

 

     

 

 

 

 

 

Tegels eruit, groen erin 

Meer groen in de tuin helpt om te verkoelen en om water op te nemen. Wil je 

meewerken aan een klimaatbestendige woonomgeving, dan kun je op de website 

www.rainproof.nl allerlei tips vinden voor de tuin, het dakterras en de straat. Een 

van de mogelijkheden is het vervangen van steen/tegels in de tuin door groen.  

De gemeente wil daarbij helpen en organiseert een tegelservice. Als je stenen of 

tegels wilt verwijderen kun je je aanmelden door te mailen naar  

info@groenebuurten.nl of te bellen met 06-831 708 97. Hier kun je ook meer 

informatie krijgen. Als je hulp nodig hebt om stenen te versjouwen of om 

inspiratie op te doen voor vergroening, kun je gratis begeleiding, hulp en advies 

op maat krijgen bij het onttegelen van je tuin. Zelfs voor nieuwe beplanting kan 

worden gezorgd.  

Ophaaldagen van stenen en tegels in Zuid zijn: 28 juni en 27 september.  

 

http://www.rainproof.nl/
mailto:info@groenebuurten.nl


Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam Nieuwsbrief 3, juni 2021, 9e jaargang  

 
7 

Fonds voor Zuid 

Fonds voor Zuid is in het leven geroepen voor iedereen die wil bijdragen om de 

buurtblijheid in Zuid te vergroten. Hier kun je als bewoner geld aanvragen voor 

een project dat je in Amsterdam Zuid wilt organiseren. Het Fonds voor Zuid 

ondersteunt kleinschalige buurtinitiatieven die als doel hebben om het stadsdeel 

mooier, groener, veiliger, kleurrijker of schoner te maken. Je kunt op elk moment 

je aanvraag doen; elke maand is er een verse aanvraagronde. Heb jij een goed 

idee voor je buurt? En heb je daar geld voor nodig? Kijk dan op de website van 

Fonds voor Zuid: https://www.fondsvoorzuid.nl/. Daar kun je ook zien welke 

andere bewonersinitiatieven met behulp van deze steun zijn opgepakt. 

Initiatiefnemers zijn Prins Bernhard Cultuurfonds en Amsterdam Fonds voor de 

kunst. De RAI doet als partner mee.  

 

 

 

 

 

Nèt niet opgelicht 

Dit schreef Stadsdorper Jeannette Weinberg, tevens lid van Stadsdorp Zuid: “Een 

paar dagen geleden werd ik gebeld door een medewerker van mijn bank, ABN 

AMRO. Hij vroeg of ik recent een adreswijziging had gestuurd. Dat had ik niet. De 

medewerker verifieerde of hij de juiste gegevens had, dat had hij. Daarop meldde 

hij dat hij twee betalingen had weten te stoppen. Het was nu zaak om direct mijn 

rekening te blokkeren. Ik zou dan na vijf dagen een nieuwe pas krijgen. Ik vroeg 

of ik hem kon terugbellen. Dat kon wel, maar er was haast geboden. Als ik niet 

direct zou willen blokkeren vielen de volgende betalingen buiten de verzekering. 

Ik vroeg toch op welk nummer ik hem kon bereiken omdat ik mijn eigen bank 

wilde consulteren. De medewerker gaf mij het nummer. Omdat ik juist achter de 

iMac zat, kon ik zien dat dit nummer toebehoorde aan de ABN AMRO. Echter op de 

display van mijn telefoon stond een geheel ander nummer. De medewerker zei dat 

dit met mijn telefoon te maken had. Het gesprek nam een andere wending. Zijn 

toon werd dreigend, als ik niet direct blokkeerde zouden de gevolgen geheel en al 

voor mijn rekening zijn. Toch heb ik het gesprek beëindigd. Het vervelende was 

dat het heel lang duurde voordat ik iemand bij de ABN AMRO te pakken kreeg. In 

mijn adresboek staan meerdere nummers, maar nergens kon ik direct een 

medewerker aan de lijn krijgen. De wachttijd was overal langer dan tien minuten. 

Maar via de chatfunctie kreeg ik snel het juiste telefoonnummer. Een 

alleraardigste dame die mij geruststelde. De naam van de medewerker was 

onbekend. Ik was nèt niet opgelicht. 

Hieronder enkele telefoonnummers die je kunt bellen in verband met het 

vermoeden van fraude, betalingen en internetbankieren. Mocht jouw bank hier 

https://www.fondsvoorzuid.nl/
https://stadsdorpzuid.us7.list-manage.com/track/click?u=1b11fc98c985d8fc792f0ed63&id=8f882d81a4&e=033ab58aae
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niet bij staan, bel dan je bank en vraag naar het fraudenummer/de 

fraudehelpdesk/de klantenservice.” 

ABN AMRO: 020 – 62 83 224  

RABO: 088 – 78 67 372 

ING: 020 - 22 88 800 

ASN Bank: 070 – 35 69 335 (24/7) 

DHB Bank: 0900 - 40 40 333 (helpdesk, alleen bereikbaar op werkdagen) 

SNS Bank: 030 – 63 33 000 

Knab bank: 020 – 30 31 600 

Er is ook een site waar je kan checken in welke bestanden je zit die gehackt zijn: 

https://haveibeenpwned.com. 

Kijk ook bij AVROTROS Opgelicht: https://opgelicht.avrotros.nl/hulp/vraag-

antwoord/artikel/wat-is-spoofing-en-hoe-kun-je-het-herkennen/. 

Dit bericht verscheen eerder op de website van Stadsdorp Zuid, en is met toestemming 

van Jeannette overgenomen.  

 

Wetenswaardigheden 

    

TIPS 

 

 …er op de eerste zondag van juli 

en augustus weer rondleidingen 

zijn in het Beatrixpark? Vertrek 

om 14.00 uur vanaf Parkingang 

Diepenbrockstraat, tegenover de 

Herman Heijermansweg. 

Aanmelden bij Henk Wolters: tel 

020-66 44 506 of e-mail 

henk.snezana@kpnmail.nl. 

 …je wekelijks op zaterdagmiddag 

bij BuurtBuik in Buurthuis Lydia 

een gratis (driegangen) lunch 

kunt afhalen? Aanmelden op de 

voorafgaande vrijdag via 

https://buurtbuik.nl/amsterdam-

oud-zuid/. 

 ….je tot en met 30 juni met je 

Stadsdpas met groene stip weer 

gratis met een rondvaart mee 

  Op 18 en 25 juni vertoont Silver 

Screen Hoekhuis (Wijkservicepunt 

Hoekhuis- Fizeaustraat 3) de film: 

Going in style. Voor aanmelding: bel 

06-244 794 28 of mail naar 

silverscreen.hoekhuis@gmail.com. 

Aanvang 14.15 uur. Kosten: € 3,= 

inclusief koffie/thee.  

 In de tweede helft van 2022 strijkt 

de dependance van het 

Conservatorium van Amsterdam neer 

in de gebouwen Kapel & Convict, in 

het Beatrixpark. Het definitieve 

ontwerp is gereed. Zie 

https://zuidas.nl/blog/2021/04/22/

conservatorium-in-beatrixpark-

krijgt-definitieve-vorm/. 

 Wil je de cultuursector 

ondersteunen? Dat kan o.a. via de 

https://haveibeenpwned.com/
https://opgelicht.avrotros.nl/hulp/vraag-antwoord/artikel/wat-is-spoofing-en-hoe-kun-je-het-herkennen/
https://opgelicht.avrotros.nl/hulp/vraag-antwoord/artikel/wat-is-spoofing-en-hoe-kun-je-het-herkennen/
mailto:henk.snezana@kpnmail.nl
https://buurtbuik.nl/amsterdam-oud-zuid/
https://buurtbuik.nl/amsterdam-oud-zuid/
mailto:silverscreen.hoekhuis@gmail.com
https://zuidas.nl/blog/2021/04/22/conservatorium-in-beatrixpark-krijgt-definitieve-vorm/
https://zuidas.nl/blog/2021/04/22/conservatorium-in-beatrixpark-krijgt-definitieve-vorm/
https://zuidas.nl/blog/2021/04/22/conservatorium-in-beatrixpark-krijgt-definitieve-vorm/
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kunt? Je mag ook gratis iemand 

meenemen. Zie 

go.lovers.nl/stadspas. Vooraf 

reserveren is verplicht.  

 ….je melding van overlast bij de 

gemeente behalve per telefoon 

(14 020) en via de website van de 

gemeente (www.amsterdam.nl) 

ook gemakkelijk kunt doen via 

www.verbeterdebuurt.nl ? Daar 

kun je ook zien welke meldingen 

anderen al deden. In 2020 

kwamen er via alle media ruim 

1.000 meldingen per dag binnen!  

 

 

actie #DoeMeeMetJeAOW. Voor meer 

informatie, zie 

www.doemeemetjeaow.nl. 

 ART ZUID 2021 gaat door. Vanaf 1 

juli kunnen we weer genieten van de 

beeldende kunst-route in Zuid. De 

50 kunstwerken zijn te bewonderen 

t/m 17 oktober. Zie www.artzuid.nl. 

 In het Nederlands Uitvaart Museum 

Tot Zover, op De Nieuwe Ooster, kun 

je zien hoe in verschillende tijden en 

culturen wordt omgegaan met de 

dood en met herinneringen aan 

overledenen. Het museum is 

geopend van woensdag t/m zondag. 

Jaarlijkse bijdrage 

Je kunt je jaarlijkse bijdrage van (minimaal) €15,- overmaken op de rekening van 

het Stadsdorp: NL16 TRIO 0338 5062 76 t.n.v. Stadsdorp Rivierenbuurt 

Amsterdam. Vermeld hierbij s.v.p. ‘voor 2021’.  

 

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 prikbord@stadsdorprivierenbuurt.nl.  

➢ 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 de Nieuwsbrief’.  

➢ 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. 

 

https://go.lovers.nl/stadspas
http://www.amsterdam.nl/
http://www.verbeterdebuurt.nl/
http://www.doemeemetjeaow.nl/
http://www.artzuid.nl/
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
mailto:prikbord@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
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Redactie en bijdragen 

Kerngroep: Carolien van den Handel en Guuske Kotte 

Met bijdragen van: Hans van Elteren, Maaike Rol, Hanneke van Sijl, Marjan Stomph, 

Jeannette Weinberg 

 

 

 

Heb je iets voor de volgende Nieuwsbrief? 

Laat het weten vóór 9 augustus via 

      info@stadsdorprivierenbuurt.nl  

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl

