Nieuwsbrief 3, juni 2018, 6e jaargang
In deze Nieuwsbrief een verslag van de ALV en de themabijeenkomst, het
afscheid van de Kerngroep van twee initiatiefnemers van ons Stadsdorp en
de viering van ons 1e lustrum.
Verder weer een mooi verhaal bij de Dorpspomp, de aankondiging van de
jaarlijkse picknick en nog veel meer nieuws en activiteiten.

Afscheid en lustrum
Op 21 april hielden we de eerste reguliere Algemene Ledenvergadering, hadden
we een themabijeenkomst ‘Dynamiek in het Stadsdorp’, én namen initiatiefnemers
Marjan Stomph en Hanneke van Sijl na vijf jaar intensieve inzet afscheid van de
Kerngroep. Maar niet van het Stadsdorp; gelukkig blijven zij als actieve leden ons
Stadsdorp ondersteunen! Zo blijft Marjan zich onverminderd inzetten als
coördinator van de werkgroep Zorg & wonen.
Marjan en Hanneke werden bij deze gelegenheid als eersten Ambassadeur van
Stadsdorp Rivierenbuurt. Daar zijn we blij mee! Ze kregen de Stadsdorp-button
opgespeld.
Veel Stadsdorpers hadden gehoor gegeven aan de oproep een cadeautje voor
Hanneke en Marjan te kopen of te maken. Zo konden we hen, als dank voor alles
wat ze in de afgelopen jaren voor het Stadsdorp deden, allebei een goed gevulde
mand met verrassingen aanbieden.
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Deze dag vierden we ook het 1e lustrum van ons Stadsdorp. Marjan en Hanneke
hebben, om deze samenvallende gebeurtenissen te markeren, een prachtig
afscheids- en lustrumboekje samengesteld. Veel van wat in de afgelopen vijf jaar
in het Stadsdorp heeft plaatsgevonden heeft hierin een plek gekregen. Een keur
aan foto’s en citaten luisteren de beschrijving van de eerste ontwikkelingsjaren
van ons dorp op. Carin Giesen kreeg als zeer actieve Stadsdorper het eerste
exemplaar aangeboden. Daarna kregen ook alle andere aanwezigen dit mooie
lustrumboekje. Stadsdorpers die niet aanwezig waren hebben het boekje via een
andere (digitale) weg inmiddels ook allemaal ontvangen.

Algemene Ledenvergadering en Dynamiek in het Stadsdorp
ALV
Een kleine dertig personen was op 21 april aanwezig bij de ALV. Het jaarverslag en
het financieel verslag van 2017 zijn besproken, evenals het jaarplan en de
begroting voor 2018. Alle aanwezigen verklaarden zich akkoord en aan de
penningmeester werd decharge verleend. Ook de veranderingen in de Kerngroep
en in enkele activiteiten- en werkgroepen zijn besproken en er werd gestemd voor
een nieuwe voorzitter – Carolien van den Handel – nu Marjan Stomph die taak
heeft neergelegd. Tot slot is, met dank aan de oude kascommissie, een nieuwe
kascommissie voor 2018 benoemd: Marianne Osnabrug en Marijn ten Holt. Na
stemming is besloten dat de jaarlijkse bijdrage vanaf 1 januari 2019 wordt
verhoogd naar (minimaal) € 15,-.
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Er is een verslag gemaakt van de vergadering, dat op de volgende ALV ter
goedkeuring zal worden voorgelegd. Wie eerder meer wil weten over de ALV van
21 april kan een van de Kerngroep leden daarnaar vragen.

Dynamiek in het Stadsdorp
Vijf jaar geleden, bij de start van Stadsdorp Rivierenbuurt, werd op een van de
eerste bijeenkomsten gevraagd wat men van het Stadsdorp verwachtte en welke
activiteiten men met mede-Stadsdorpers zou willen ondernemen. Met name drie
onderwerpen kwamen naar voren: ‘meer contacten in de buurt’, ‘informatie over
zorg’ (wonen kwam daar later bij) en ‘zinvolle en inspirerende tijdsbesteding’.
Tijdens het themagedeelte van de bijeenkomst op 21 april is aan gesprekstafels
besproken hoe we met ons allen invulling aan deze onderwerpen hebben gegeven
en hoe we daarmee verder willen. Naast deze drie thema’s werd aan een vierde
tafel besproken wat wij als kernwaarden van ons Stadsdorp zien. Aan alle vier de
tafels werd ook besproken of er nieuwe onderwerpen of activiteiten zijn waar we
ons op willen richten. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste
bevindingen.

Thuis in je buurt
Kennismaking met het Stadsdorp verloopt zeer wisselend: sommige Stadsdorpers
deden er een langere tijd over om een soort wij-gevoel te krijgen, anderen hadden
dat al veel eerder. Maar bij allemaal leefde de prettige constatering dat er
vriendschappen zijn ontstaan en dat velen met plezier aan één of meerdere
activiteiten deelnemen. Vooral de Inloop vormt een belangrijk trefpunt, waar
steeds meer Stadsdorpers op afkomen. De bijeenkomsten hoeven niet vaker, maar
de Inloop mag zeker niet worden opgeofferd wanneer alle Binnenbuurten actief
zijn geworden! Sommige Stadsdorpers zouden nog graag wat meer buurtgevoel
krijgen. Suggesties die naar voren werden gebracht: meld je aan bij het Stadsdeel
om een afvalbak te adopteren en neem deel aan een telefooncirkel.
Tot slot kwam ter sprake dat nabuurschap ook inhoudt dat je geen mensen
uitsluit die niet beschikken over een smartphone of e-mail adres.

Kernwaarden van het Stadsdorp
De kernwaarden die vijf jaar geleden werden benoemd zijn nog steeds
onverminderd van kracht: ‘iedereen is welkom’, ‘we houden het simpel’, ‘we
werken van onderaf’ en ‘we zorgen voor (indirecte/uitgestelde) wederkerigheid‘.
Aan de gesprekstafel werden deze waarden in wat andere termen opnieuw
verwoord en aangevuld. De deelnemers aan het gesprek noemden als belangrijke
waarden: ‘verbinden’, ‘het dorpsniveau in de grote stad terugbrengen’, ‘zorg voor
elkaar’, ‘kennen en gekend worden’. Om deze waarden en belangen vorm te
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kunnen geven gaven de deelnemers aan dat de themabijeenkomsten en de
maandelijkse Inloop van onschatbare waarde zijn.

Zorg & Wonen
Aan deze tafel is besproken waar de werkgroep Zorg & Wonen op dit moment mee
bezig is en welke aanvullende wensen er leven bij de deelnemers aan het gesprek.
Ook tips werden gegeven. Een van de wensen is dat het Stadsdorp ook dit jaar
weer een bijeenkomst over zorg & wonen organiseert. Een belangrijk
aandachtspunt dat naar voren werd gebracht is: help ons te praten over hoe je je
voorbereidt op ouder worden, hoe je dingen moet regelen, waar je terecht kan
met vragen. Een aandachtspunt waarvoor in de werkgroep Zorg & Wonen zeker
ruimte is.

Zinvolle en inspirerende tijdsbesteding
Vijf jaar geleden was er niet meer dan een vaag idee over de mogelijke invulling
van dit onderwerp. Tijdens het gesprek constateerden de deelnemers dat er in de
loop van de tijd ‘ongemerkt’ allerlei activiteiten zijn ontplooid die hieraan voor
velen tegemoet komen. Vooral activiteiten waarbij het zoeken naar verdieping een
rol speelt. Zoals bijvoorbeeld in de vertelkring, de lees- en de poëzie-leesgroep,
en de cursus ‘Schatgraven’. Sprekend over wensen voor de komende tijd kwamen
twee voorstellen naar voren: samen naar een concert of een museum, en het
vormen van een eetclub (buitenshuis) met daaraan mogelijk vastgeknoopt een
cultureel uitje. Voor concert- en museumbezoek hebben inmiddels twee mensen
het initiatief genomen, zie MuzMus, onder de kop ‘Activiteiten’.

In memoriam Wil Jongebreur
Op zondag 20 mei is Wil Jongebreur overleden op 85 jarige
leeftijd. Zij was vanaf 2013 een trouwe bezoekster op
bijeenkomsten van Stadsdorp Rivierenbuurt en sinds de start
van onze Inloop in 2014 een vaste inloopgast. Zij verheugde
zich echt op de maandelijkse Inloop en de ontmoetingen. In
de beginjaren gaf zij over zorg vaak adviezen aan de
werkgroep vanuit haar jarenlange ervaring als vrijwilliger bij
de Algemene Hulpdienst Buitenveldert. Haar familie liet
weten dat juist de contacten met ‘de buurt’ voor Wil van
onschatbare waarde zijn geweest en haar de steun hebben
gegeven in haar wens zelfstandig en onafhankelijk te blijven.
Wil was altijd positief en geïnteresseerd in anderen. Wij verliezen een fijn
medemens en zullen Wil missen.
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Verhalen bij de Dorpspomp

Dit keer een bijdrage van Annemiek de Witte.

Calamiteit op schoolkamp
Regelmatig ben ik huiswacht of met een beter woord gastvrouw in een
Natuurvriendenhuis in Wijk aan Zee. Een van de NIVON huizen. NIVON werkt met
vrijwilligers, afgezien van een paar mensen in het hoofdbestuur. Elk huis wordt
beheerd door een grote groep vrijwilligers die de huizen het hele jaar rond
openhouden. Afgelopen week was het mijn beurt. Elke donderdag is er ook een
ploeg vrijwilligers aanwezig die allerlei technische onderhoudsklussen doen. En
dat kwam goed uit!
Er was een groep basisschoolleerlingen die een afsluitend schoolkamp hadden. Op
die donderdagochtend zaten elf kinderen in een 2-persoonskamer te chillen, met
elkaar te stoeien en gekkigheid uit te halen. Toen ze geroepen werden om
beneden te komen bleek de kamerdeur op slot. Er zat geen beweging meer in. Wat
nu? Die kamer lag op de eerste verdieping! Hoe kwamen ze er nu uit?
Iemand van de werkploeg had net ramen gelapt en had zijn ladder nog tegen de
buitenmuur staan. En zo gingen al die elf kinderen via de ladder van éénhoog naar
beneden. Eigenlijk vonden ze dat best spannend. Hun juf vond het minder
amusant, wie had aan het slot gezeten, terwijl dat niet mag? Niemand gaf een kik.
Uiteindelijk heeft de technische onderhoudsploeg de deur rond het slot open
moeten zagen om de deur weer open te krijgen! Of het aan de kinderen lag of aan
een versleten slot, dat zullen we nooit weten…

Picknick ‘De lange dag’ zaterdag 23 juni vanaf 16.00 uur
Martin Luther Kingpark, op een bank van Stadshout nabij het Mirandapaviljoen.

Marianne Osnabrug: “Op donderdag 21 juni begint de zomer, voor heel wat
mensen is dat het moment waar ze al weken naar uitkijken. Het is ook de langste
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dag met ongeveer 16 uur licht en 8 uur donker/schemering. De dagen erna
worden weer korter maar daar merk je de eerste dagen weinig van. Het Stadsdorp
wil ‘De lange dag’ weer vieren en wel op zaterdag 23 juni 2018. Wij hebben drie
keer eerder een picknick op diezelfde plek gehouden. Eenmaal met schitterend
weer, de tweede keer was het gewoon koud en de laatste keer was het frisjes.
Maar alle keren was het heel gezellig.
Een kenmerk van de feestelijke picknick is dat hij altijd doorgaat. Het maakt niet
uit wat voor weer het is. Tenzij het wel erg regent, dan wordt ter plekke besloten
om te verplaatsen naar de vloer van de dichtstbijzijnde woning van een van de
deelnemers. Dus trek een korte broek of een zomerjurk aan of een lekkere warme
trui, eventueel een regenjas. Alles kan. Vergeet niet een dekentje mee te nemen
om op te zitten (of een vouwstoel). Heel belangrijk is om ook een afvalzak mee te
nemen. Want wij willen natuurlijk wel de boel netjes achterlaten.
Een ander kenmerk is dat je iets te eten of te drinken meeneemt wat je zelf lekker
vindt. Kook, bak of braad iets of koop gewoon iets lekkers. Je zult zien dat de
lekkerste gevarieerde spijzen en dranken voor het grijpen staan. Ondertussen
kunnen wij elkaar verhalen vertellen. Verrassingen zijn altijd leuk.”

Activiteiten in het Stadsdorp
Word lid van de MuzMus groep!
Wat is de MuzMus groep? Een groep van mensen die een keer per maand met
elkaar naar een muziekuitvoering (muz) of museum (mus) gaat. De
initiatiefnemers doen elke maand een voorstel voor een datum en activiteit.
Bijvoorbeeld: klassieke muziek van het Nederlands Philharmonisch Orkest in de
NedPhO-Koepel aan de Batjanstraat 3 in Oost, matinee concert in de Sloterkerk
(beide op zondagmiddag), of concerten in het Conservatorium van Amsterdam,
naast de Centrale OBA. Dit zijn gratis of zeer betaalbare concerten.
Diverse musea kunnen worden bezocht met de Stadspas. Zoals het Van Gogh, het
Cobramuseum, Allard Pierson, Museum Het Schip, etc.
Deelnemers geven aan of ze meedoen. Als het mogelijk is bestellen mensen zelf
een kaartje, als dat niet kan, wordt een kaartje door de initiatiefnemers besteld na
betaling. We communiceren via e-mail, en als het een klein groepje is via
WhatsApp, of bij uitzondering via telefoon (voor degenen die geen e-mail of
smartphone hebben). Bij voldoende aanmelding, en als we iets leuks zien, gaan we
van start! We hopen snel van je te horen! Meld je aan bij Erik Månsson,
maanz1002@gmail.com of Catherine van der Wees, cmlwees@gmail.com.

Interesse in bridgeles?
In de Stadsdorp bridgeclub i.o. is bij enkele mensen het plan gerezen om samen
een paar bridgelessen te nemen. Misschien zijn er wel meer Stadsdorpers die daar
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belangstelling voor hebben? Zo ja, laat het weten via
info@stadsdorprivierenbuurt.nl met vermelding: ‘Interesse in bridgeles’.

Eerste beginnerscursus Schatgraven afgerond
Deze lente vier maal werken met cursusleider Connie
van Gils was inspirerend. Zeven mensen met totaal
verschillende levens – geboren tussen 1940 en 1955
- om een gastvrije tafel thuis bij Ria Bos op de
Churchilllaan. Een tafel altijd vol heerlijke hapjes en
drankjes. Al schrijvend ‘groeven’ wij herinneringen
op. Een bloemlezing van de ervaringen:
Zo veel mensen, zoveel karakters, zo veel manieren van schrijven. Van 'heel
kernachtig, bijna minimalistisch' tot 'romantisch, beeldend en bloemrijk', van
‘direct met de nodige humor’ tot 'enigszins twijfelend, maar wel uit het hart’. Het
was een boeiende ervaring van spelen met taal, beelden en associaties die op
verborgen plekjes lagen te wachten. Het bracht zowel vreugde als confrontatie.
Verwondering en blijheid om een teruggevonden schat. Het ging iedereen zo
makkelijk af om te schrijven. Soms wilde iemand over een bepaald onderwerp
helemaal niet schrijven; die schreef gewoon over iets anders. Duidelijk bleek dat
de Tweede Wereldoorlog op de een of andere manier een belangrijk stempel heeft
gedrukt op wie we zijn en wat we met ons meedragen. Maar meestal ging het er
vrolijk aan toe, aan de tafel van Ria. Iemand schreef al: “Ik verheug mij op het
vervolg.” En dat is mooi want de groep gaat na de zomer bijna zeker door met een
vervolgcursus.
Een nieuwe beginnerscursus wordt – bij voldoende belangstelling (minimaal zes
mensen en een tafel om aan te werken) - gegeven in de lente van 2019. Heb je
daarvoor belangstelling? Laat het weten aan Marjan Stomph, m.stomph@chello.nl.

Divers nieuws
Vervolg meedenken over verbeteringen in de openbare ruimte
In april is een oproep gedaan te schouwen in de openbare ruimte. Schouwen
betekent samen rondlopen en verbeterpunten bekijken en benoemen. Op de
bijeenkomst van 21 april meldden zich diverse mensen om mee te lopen. Wat is
de stand van zaken? Binnenkort wordt een schouw georganiseerd in de
Wielingenbuurt, met mensen uit de Binnenbuurt en andere buurtgenoten. Later in
het jaar komen andere buurten aan de beurt. Dus heb je je opgegeven, wacht dan
rustig af. Wij onthouden je naam en vragen je mee te lopen zodra bekend is
wanneer de schouw in jouw buurt plaatsvindt. Heb je je nog niet opgegeven maar
wil je wel meelopen? Laat het weten via info@stadsdorprivierenbuurt.nl en vermeld
bij het onderwerp: ‘Meelopen in de openbare ruimte’.
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Foto expositie Rijn58
Vanaf 17 juni tot eind augustus exposeren 6
Rivierenbuurtbewoners in de Dynamovestiging
Rijn58 (Rijnstraat 58). De exposanten kennen
elkaar van de facebook fotogroep Daily
Abstraction, een groep die 110 leden telt uit het
hele land. De deelnemers maken (liefst) elke dag
een foto van iets in hun omgeving en plaatsen
die op de Daily Abstraction pagina. Door de
keuze in bijvoorbeeld kadrering, close up enz. is het idee dat de foto’s een zekere
abstracte kwaliteit krijgen. De in Rijn58 getoonde foto’s zijn bijna allemaal
genomen in de Rivierenbuurt, maar toch zullen pleinen, huizen en straattaferelen
niet herkenbaar zijn. De organisatoren: “Wat je hier ziet zijn details waar de
meeste mensen aan voorbij gaan: een tot de verbeelding sprekende verfvlek op de
straat, roestplekken op een container, met mos begroeide stenen of een detail van
een speeltoestel. Door keuzes in kleur, structuur, schaduw en lijnenspel en
combinaties van foto’s ontstaat als het ware visuele straatpoëzie.”
Rijn58 is doordeweeks open van 9.00 -17.00 uur.

Een veranderfestival in de Stad: WeMakeThe.City
Van 20 t/m 24 juni vindt het festival ‘WeMakeThe.City’ plaats in Amsterdam. Die
dagen is er van alles te doen in de stad. Onderdelen waar je je voor in moet
schrijven of gratis onderdelen, zoals de expositie van Eberhard van der Laan over
de mooiste stad in het Amsterdam Museum. Met name 23 en 24 juni zijn er veel
activiteiten waar je zo naar toe kunt gaan. Allerlei kleine bedrijfjes zijn te
bezoeken, stadslandbouw, brouwerijen, je kunt het zo gek niet bedenken of er is
wel iets over in het programma. Op 21 juni is er een conferentiedag ‘Maak je Dorp
in de Stad’ over Stadsdorpen in grote steden. Daar wordt door de werkgroep Zorg
van Stadsdorp Zuid en onze werkgroep Zorg & Wonen een workshop gegeven.
Als je ergens heen wilt gaan is het handig een festivalpas te kopen. Deze kost
€ 2.50 en daarmee kan je vaak gratis of met korting naar binnen. Soms moet je je
aanmelden. Zie voor meer informatie: https://wemakethe.city/nl/about.
Wat is er bijvoorbeeld vlakbij te doen?
➢ 23 en 24 juni 11.00 – 17.00 uur: ‘Duurzaamheid en leefstijl’. In het CIRCL
Paviljoen aan het Gustav Mahlerplein op de Zuidas wordt informatie gegeven
over het integreren van duurzaamheid in je leefomgeving en leefstijl. Voor de
deur bij CIRCL is een expositie van elektrische auto’s, scooters en fietsen. Met
de festivalpas kun je je gratis aanmelden.
➢ 24 juni 11.00 – 18.00 uur: ‘Stadsjutten op de Zuidas’, stadswandelingen met
een duurzaam tintje in de buurt van de RAI. Deskundige gidsen van Gilde
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Amsterdam geven deze rondleiding samen met studenten die betrokken zijn
bij innovatie en de ontwikkeling van de circulaire economie.
➢ 24 juni 11.30 - 13.00 uur en 14.30 - 16.00 uur: ‘Agefriendly Wonen in Plan
Zuid’. Frederike Kuipers (architect en initiatiefnemer) en Guus Braam
(Woonhulp) geven een inleidende lezing bij bezoekerscentrum de Dageraad.
Daarna worden tijdens een wandeling door de buurt verschillende
oplossingsrichtingen verkend om bestaande woningen beter toegankelijk te
maken. Deelname aan de citywalk is gratis; wel vooraf aanmelden.

Fietsen langs de rand van de stad
De gemeente heeft zes routes uitgezet langs bijzondere architectuur,
stadsbossen, groen en water. De routes variëren van 22 tot 30 km en zijn te
downloaden: www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/fiets/fietsroutes.

Filmfestival over ouder worden voor jong en oud
Van 10 - 13 juli wordt in het Ketelhuis het eerste Silver
Screen Filmfestival Amsterdam gehouden. Een festival met
films over ouder worden, voor jong en oud. Een gevarieerd
programma van nieuwe en wat oudere films waarin ouderen
de hoofdrol spelen en die de grote diversiteit van ouder worden laten zien.
Misschien leuk om met je Binnenbuurt heen te gaan. Vanaf half juni zijn kaartjes
te bestellen. Zie voor het programma: http://www.ggd.amsterdam.nl/beleidonderzoek/ouderen/silver-screen/

Veranderingen openbaar vervoer
Op 22 juli gaat de nieuwe dienstregeling van het GVB in én gaat de Noord/Zuidlijn
rijden. In verband met de vele veranderingen organiseert de GVB op allerlei
locaties bijeenkomsten waar je met al je vragen terecht kunt. Veel informatie is al
te vinden op de website: gvb.nl/nieuwetijden. Daar staat ook wanneer en waar
bijeenkomsten gepland zijn.
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Initiatief zonnepanelen in De Pijp en Rivierenbuurt
Een groep mensen is actief om zonnepanelen te realiseren in onze buurten via
twee manieren: 1) Er is een collectief project (postcoderoos project) voor mensen
zonder geschikt eigen dak, die toch met zonnepanelen (samen met andere
bewoners op een groot dak in de buurt) zelf stroom willen opwekken. Er wordt
gezocht naar geschikte daken en manieren om in contact te komen met de
eigenaren van deze daken. Weet jij geschikte daken?
2) Er is ook een groep huurders van woningcorporatie de Alliantie met de wens
zonnepanelen op hun daken te plaatsen. De Alliantie staat daar positief tegenover.
Ben je geïnteresseerd om mee te doen om te bezuinigen en/of om voorbereid te
zijn op de toekomst? Laat dat dan weten aan matty@amorion.nl met de
mededeling: ‘Geïnteresseerde in de Rivierenbuurt’.

Wetenswaardigheden
TIPS
… de provincie Noord-Holland af

Van 4 (16.00 uur) t/m 8 juli is het

wil van plastic afval? Zij sloot zich

eindexamenwerk van studenten van

aan bij de Statiegeldalliantie, zie:

de Gerrit Rietveld Academie te zien.

https://www.noord-

Adres: Fred. Roeskestraat 96.

holland.nl/Actueel/Archief/2018/Apr

Op 1 juli, 5 aug en 2 sept zijn er

il_2018/Statiegeld_om_kosten_te_bes
paren_en_grondstoffen_te_behouden.

… er allerlei leuke dingen te doen
zijn in de Botanische tuin Zuidas?
https://botanischetuinzuidas.nl/activ
iteiten/.

… je vanaf 1 juli elke 1e zondag
van de maand een zomerconcert
kunt bijwonen in het Amstelpark?
http://www.amstelpark.info/zomerco
ncerten.

weer rondleidingen in de Artsenijhof
in het Beatrixpark. Start: parkingang
Boerenweteringpad (t.o. de Herman
Heijermansweg). Kosten: een
vrijwillige bijdrage voor het IVN. Alle
wandelingen zijn van 14.00 - 15.30
uur.
In de Amstelkerk is op 24 juni om
15.00 uur het feestelijk jaarconcert
van het Jiddisj Koor Hejmisj Zain.
Meer informatie: 06 430 753 46.

Data Inloop
De komende Inloopbijeenkomsten in De Berlage, Lekstraat 13A, zijn op de
volgende data, telkens van 16.00-18.00 uur: 14 juli, 11 aug, 8 sept, 13 okt en 10
nov. De laatste keer in 2018, op 8 december, is er géén reguliere Inloop. In plaats
daarvan organiseren we voor de tweede keer een concert in de Gabrielkerk.
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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’.
➢ 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: 06-57635613.

Aan- en afmelden
Meedoen? Vul het aanmeldformulier in op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder
‘Contact…Interesse…Meedoen/Interesse?’
Afmelden? Vul het afmeldformulier in op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder
‘Contact…Interesse…Meedoen/Afmelden?’
Heb je geen e-mail, bel dan het Stadsdorp telefoonnummer 06-57635613.

Redactie en bijdragen
Kerngroep: Andrea Balk, Carolien van den Handel, Guuske Kotte, Joke Schouwenaar.
Met bijdragen van: Annemiek de Witte, Marjan Stomph, Marianne Osnabrug, Gepke
Andringa, Erik Månsson en Catherine van der Wees.

➢ Heb je iets voor de volgende Nieuwsbrief? Laat het weten vóór 5 augustus
2018 via info@stadsdorprivierenbuurt.nl.
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