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Oproep: verlicht je eigen woning  
 

In het kader van corona en ieders welbevinden gaan de kerst-

boom en (buiten)borrel in het park, de lichtjes in de bomen en 

gloeiende vuurkorven met war-

me Glühwein en gepofte kastan-

jes (tijdelijk) in de kast.  

 

Maaarrrrrr …. als buurt laten we 

ons de kerstsfeer niet ontnemen 

door de kerstdagen in duisternis 

aan ons voorbij te laten gaan, 

toch?  

 

Daarom, doe mee en breng licht in de buurt. Ieder voor zich, 

maar hierdoor ook samen: verlicht je huis zo mooi mogelijk.  

Het huis met de beste bijdrage aan de kerstsfeer krijgt de  

Wisseltrofee 2021. In de Nieuwsbrief 2022 volgt de winnaar. 

Nieuws van het bestuur   
 

Voor nieuwe bewoners in de wijk heet het Bestuur van de kopersvereniging Stadstuinen u van harte welkom.  

De Stadstuinen Kopersvereniging (en haar commissies) organiseert jaarlijks verschillende activiteiten. Daarnaast vindt 

nog meer plaats zoals Halloween, filmclubavonden, Opzoomer-acties, Maximaaltijd, de jaarlijkse bbq en achterpad-

diners. Kijk ook eens op facebook voor aanvullende gezamenlijke activiteiten bij Reminder: leuke en handige buurtsite. 

  

Door corona is het bestuur enigszins beperkt geweest in het organiseren van deze activiteiten en is tot onze spijt ook de 

Nieuwsbrief die drie keer per jaar verschijnt (tijdelijk) gestopt. Met deze Nieuwsbrief laten wij u weten dat wij u niet ver-

geten zijn. In 2022 gaat het Bestuur er met frisse moed weer tegenaan. Hoe en wat, hoort u begin 2022. Hopelijk ook 

met datum en een locatie voor een Nieuwjaarsborrel om te toosten op het nieuwe jaar en voordracht van enkele nieuwe 

bestuursleden.   

 

Heeft u een vraag of opmerking over de vereniging? Een idee voor een leuke activiteit of wilt u iets delen met andere 

bewoners via de website of deze krant? Neem dan gerust contact op met een van ons via info@stadstuinen.com. 

Ook degenen die willen meehelpen aan de Nieuwsbrief worden warm onthaald. Bent u één van hen?  

 

Activiteitenagenda 

December  Verlicht je eigen woning 

Januari 2022  Nieuwjaarsborrel, nadere info volgt 

Voorjaar 2022  Stadstuinen Maximaaltijd 

Begin zomer 2022  Kindercamping 

Kindercamping Light 2021 

 

De reguliere Kindercamping van kamperen met tentjes in het 

park leek aanvankelijk ook dit jaar door corona niet mogelijk. 

Maar, met het motto: ‘Waar een wil is, is een weg’, kwam de 

Kindercamping Commissie na een jaar van gedwongen stilte 

met een alternatief: de KINDERCAMPING LIGHT.  

 

Zaterdagmiddag 11 juli jl. startte de kick-off, met als vanouds 

een kindercampingpakket met spullen en versnaperingen voor 

de deelnemers. De activiteiten, 

normaal verspreid over de buurt, 

maakte dit jaar plaats voor een 

spelprogramma centraal vanuit het 

park.  

Gehuld in rode Kin-

dercamping t-shirts 

doorliepen de kinder-

en in teams het dag-

programma waarbij als hoogtepunt de grote 

Stormbaan, de ren-je-rot–quiz ‘Ken je buurt’ en 

een mega-stoelendans. Naast voldoende tijd en 

ruimte om te chillen bood de corona-proof Foodtruck de beno-

digde energie voor de hongerige maagjes. Na o.a. een bonte 

avond, met (wéér) snacks, was het dit keer kamperen in een 

tentje in de eigen tuin, het dakterras of in de eigen woning.  

 

Zondagochtend 12 juli   

eindigde de Light-versie 

met een gezamenlijke lunch 

en een yoga-les voor de 

liefhebbers. Ondanks alles 

een geslaagde versie Light 

2021. 

 

In 2022 wijzigt de Kindercampingcommissie van samenstel-

ling. In volgende Nieuwsbrief volgt hierover meer.  

De lekkerste Glühwein (6—8 glazen) 
 

Wat heb je nodig (ingrediënten): 

 1 liter rode wijn 

 1 sinaasappel 

 1 citroen 

 2 stokjes kaneel 

 3 stuks kruidnagel 

 3 stuks steranijs 

 Suiker (naar smaak) 

 

Zo maak je het (bereidingswijze): 

1. Neem een ruime pan en schenk de wijn erin. Zet 

de pan op een heel laag vuurtje. De wijn mag niet 

koken want dan verdampt de alcohol en dit moet 

je niet willen. 

2. Snijdt de sinaasappel en citroen in plakken en 

voeg deze toe aan de warme, maar niet kokende 

wijn. 

3. Voeg de 3 stokjes kaneel, 3 kruidnagels en 3 

stuks steranijs erbij en 2 tot 3 eetlepels suiker als 

je dit lekkerder vindt. 

4. Laat alles nu 30-45 minuten op een laag vuurtje 

trekken. 

5. Serveer de Glühwein warm en ga ermee buiten in 

de frisse lucht staan om er extra van te genieten. 

Hoe leuk is het om Koningsdag te vieren in de eigen 

buurt. Slenterend langs de huizen of in het parkje al 

shoppend tegen ‘vooroorlogse prijsjes’ andermans 

huisraad op te kopen en/of eigen prullaria nog een  

tweede kans te geven aan zeer gelukkige mede-

bewoners uit de wijk. Met de blauwe kleedjes is dit 

jaar hiervoor de eerste aanzet gegeven. En met suc-

ces!!!  

 

Tal van kinderen wisten een 

lokale ruilhandel te ontlokken 

waarmee in menig huishouden 

‘s avonds de spaarpotten  

werden gevuld. De (buurt)

economie floreert en vraagt in 

2022 vast om verdere verdie-

ping. Dank gaat uit naar de 

buurtgenoten die dit jaar   

- ondanks de corona-perikelen -  deze dag hebben 

weten te creëren. Graag zien we met oranjebitter in 

de hand elkaar weer terug op Koningsdag en breiden 

we dit uit naar een jaarlijks buurt-evenement. En wie 

weet volgt ooit in het parkje de ‘Konings Nacht van 

Stadstuinen Zuid’.   

 

 

Kleedjesdag 27 april 2021 

Nieuwjaarsborrel 
Zodra het weer mogelijk is, vindt de Stadstuinen Nieuwjaars-

borrel plaats. Nadere info volgt. 

Reminder: leuke, handige buurtsites en apps  
 

Voor, van en met bewoners Stadstuinen Kop van Zuid zijn er 

tal van nuttige, informatieve en gezellige sites en apps in de 

lucht. Kent u ze nog niet, neem dan snel een kijkje. Of heeft 

u een aanvulling of een andere leuke en nuttige site, mail het 

ons. 

  

https://www.stadstuinen.com 

https://www.kcap.eu 

 

Facebook: - Stadstuinen kop van zuid rotterdam 

        - Weggeefhoek Stadstuinen Kop van Zuid 

        - Stadstuinen-filmclub 

 

 

Groen in de wijk 30 mei 2021 
 
Om de buurt wat op te fleuren en groener te maken, 

was er op 30 mei jl. de actiedag 

Groen in de Wijk. Buurtbewoners 

konden met korting plantjes kopen 

en voor de kinderen waren er tal 

van kinderactiviteiten zoals vogel-

huisjes en insectenhotel knutselen 

en krijten op de stoep.  

Het bestuur wenst u een 
fijne kerst en  

hopelijk tot snel horens en 
ziens in 2022 

 



& 

Nog geen lid? Voor € 10,- per huishouden/jaar kun je ook lid worden 

en deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging en ontvang je 

drie keer per jaar deze krant. Stuur een e-mail met je gegevens (naam 

en adres) naar info@stadstuinen.com om lid te worden. 


