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Namens: Buurtcoöperatie OHG  - Meta de Vries , Cruquius Connects  - Leon Paquay,  
Cruquiusgilde - Erwin Schuster,  Renske van Veen, De Openbare Werkplaats  - Stijn van den Ende, 
Mustapha El Jarmouni en andere bewoners en ondernemers uit de buurt in samenwerking met Stadsdeel Oost.

Hoe kunnen we elkaar leren kennen;
waar kunnen we elkaar ontmoeten?

Hoe kunnen we elkaar beter helpen;
Wat kunnen we samen doen?

Hoe weten we wat er allemaal in de buurt gebeurt
en in de buurt georganiseerd wordt?

Op dinsdag 14 april 2015 is het zover, het jaarlijkse  buurtplatform in het IISG. 
Dit keer voor Cruquius en Borneo-eiland samen.

Het platform is dé plek voor bewoners en ondernemers om elkaar te ontmoeten en 
ideeën voor de buurt uit te wisselen. En te ontdekken hoe samenwerking nog meer 
kan opleveren.

Ook dit jaar zijn we te gast bij het Internationaal_Instituut_Sociale_Geschiedenis 
aan de Cruquiusweg 31 en verwachten we een avond met veel buurt-initiatieven, 
kansen om aan te haken of eigen ideeën te presenteren. 
Begin april volgt het programma per mail als je je aangemeld hebt. We vragen je 
nu vast dinsdag 14 april te reserveren in je agenda, van 19.00-22.00 uur.

Kom je ook naar het IISG? In verband met de organisatie weten we graag op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen. Laat het vast weten via t.nelissen@amsterdam.nl. 
Heb je een idee dat je wil presenteren? 
Neem dan contact op met Stephany.veen@amsterdam.nl   
Graag tot ziens op 14 april!

Bijeenkomst voor alle bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners 
in Cruquius & Borneo.

Bee there !
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NEW

uitwisselen

inspireren
samenwerken



Onze buurt bruist van het talent en heeft een groot potentieel.
Alleen hoe maken we dat zichtbaar? Kom naar het buurtplatform.
Staat je initiatief niet op deze kaart; mail Stephany.veen@amsterdam.nl

Bouw deze kaart uit en laat zien hoe levendig en actief dit unieke stukje Amsterdam is.

Borneo Architectuur
Centrum

Actie Oceaan Open

Cruquiusconnects

Cruquiusgilde
Biodivercity

broedplaatsen 
Krux & Fenix

Blije Buren

Openbare
werkplaats

entreegebied &
moestuinen

Op de avond van 14 april 
diverse presentaties
van: 

- BUUV 

- De buurtloop - 31 mei 

- Buurtbalie.nl 

- Huiskamer festival 

- Dag v.d. Architectuur 

- Zorg in de Wijk 

- Buurtjournalist 

- Vrijheidsmaaltijd - 5 mei 

- De Oceaan open 

zet je initiatief op de kaart !

Buurtcooperatie OHG

Museum Perron Oost

Het Persmuseum

Kano-vereniging KVZ

Let’s make this world a better place !vo
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Beeing together !


