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Welkom allemaal bij onze nieuwjaarsborrel in het Apollo First. Het is 
ontzettend fijn dat zoveel leden van ons mooie stadsdorp hier aanwezig zijn. 
Namens het bestuur en onze geliefde coördinator Anneke Huygen wens ik jullie 
allen een fantastisch jaar toe met een goede gezondheid en veel momenten 
van geluk. Sprekend over het bestuur, ik moet onze penningmeester Frits van 
Servellen verontschuldigen want hij vliegt op dit moment terug van Australië 
naar ons land, na een ongetwijfeld bewogen vakantie in en in de buurt van 
Sydney. Frits stuurde me nog wel ter inspiratie een lijst met activiteiten in 2020 
van het dorpje Cessnock bij Sydney, zoals de The Grand Summer Splash, All 
about Fruitcakes, Library Lovers Day Morning Tea, maar ook een Buddhist 
Approach to Ageing well. Zeer interessant natuurlijk, misschien iets voor onze 
onvolprezen evenementencommissie. Over de komende activiteiten straks 
meer, maar nu eerst een korte terugblik op het afgelopen jaar, zoals dat 
behoort in een toespraak als deze.  
 
Uiteraard startte 2019 voor ons Stadsdorp in het Apollo First en bracht ik het 
trieste nieuws van het onverwachte overlijden van Ger Bloch een dag eerder. 
Na Ger zijn in het afgelopen jaar nog 10 leden van ons Stadsdorp heen gegaan. 
Tijdens onze ALV later dit jaar zullen wij deze leden gedenken.  
 
Tijdens de laatstgehouden ALV, op 17 april, namen Yvonne Telenga en Marjan 
Lubbers afscheid van het bestuur en gingen Marjolijn Witzenhauzen, Frits en ik 
als driekoppig bestuur verder. Inmiddels hebben we besloten dat we het 
bestuur in de komende tijd graag uitbreiden, in ieder geval met één persoon, 
want er is o.a. op het gebied van communicatie en ledenwerving een hoop te 
doen.  
 
Een belangrijke gebeurtenis in het afgelopen jaar was de 
Dorpspleinbijeenkomst in de Veranda die uitstekend bezocht was. Vooraf 
hieraan hadden de BinnenBuurten zich gebogen over vragen als ‘hoe beleef je 
stadsdorp’ of ‘wat is goed, wat kan beter’. De antwoorden passeerden de revue 
tijdens het Dorpsplein. In het algemeen bleken onze leden zeer tevreden over 
het Stadsdorp. Maar er waren ook wensen, ideeën en suggesties om ons 
Stadsdorp nog beter te laten functioneren. In dat verband werd o.a. gewezen 
op dat niet onaanzienlijke deel van de leden dat nog niet deelneemt aan onze 
activiteiten. Mogelijk met een heel goede reden, maar mogelijk ook vanwege 
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een ervaren drempel of door gebrek aan passende informatie. Dát gaan we dit 
jaar onderzoeken.  
 
Aansluitend werd gewezen op de continuïteit van het stadsdorp. Opvolging van 
actieve leden van het eerste uur is in de komende tijd wenselijk.  
 
Het was bij elkaar, mede door de inbreng van Marieke de Waal en statisticus 
Jeroen Slot, een zeer informatieve maar ook gezellige dorpspleinbijeenkomst 
die eindigde met de dynamische en aanstekelijke inbreng van de Gray Vibes. Ik 
wist niet dat er zoveel danstalent rondloopt in ons dorp!  
 
Wat gebeurde er in het afgelopen jaar nog meer. Te veel om hier allemaal op te 
noemen, want naast de BinnenBuurten ontplooiden de kringen, de 
werkgroepen en de evenementencommissie heel wat activiteiten. De leden 
hoefden zich met een leeskring, wandelkring, bridgekring, singkring, film- en 
theaterkring, filosofiekring, milieukring, een uit-eten-kring, een koffiekring én 
een van der Veen-borrel-kring geen moment te vervelen. En dan heb ik het nog 
niet eens over de reeks lezingen in dit hotel. Henk van Os was zelfs twee keer 
present in verband met de geweldige belangstelling. Maar de interessante 
lezing van Huub Ramaer over het muziekleven in Amsterdam Zuid wil ik zeker 
niet onvermeld laten. Mogelijk kan nog een tweede keer langs komen. In het 
kader van onze veiligheid was ook de lezing van onze wijkagenten interessant. 
“Denk als een inbreker” was hun opzienbarende advies! 
 
Nieuwe initiatieven waren er ook in 2019. De werkgroep Dienstverleners 
voorheen Vaklui & Klussers, bestaande uit Sylwia Kleijen, Frits van Servellen en 
Charles Stroom vernieuwde in 2019 de gelijknamige rubriek op onze website, 
Jacques Allegro en Sjef van Bommel namen het initiatief voor een 
gespreksgroep voor naasten met dementie. Damiaan Meuwissen nam op de 
Kerstborrel het voortouw om met de goed frans sprekenden onder ons een 
Franse Kring te starten. Chapeau! 
 
En dan nu de activiteiten in dit jaar. Centraal staat natuurlijk het 10-jarig 
jubileum van ons stadsdorp. Die gebeurtenis laten we natuurlijk niet 
ongemerkt voorbijgaan. Afgelopen maandag is de jubileumcommissie weer 
bijeen geweest. En hoewel de plannen nog niet helemaal zijn uitgewerkt en dus 
ook nog niet onthuld kunnen worden mag ik van de commissie jullie wel 
informeren over de datum waarop het feest plaats vindt: donderdag 1 oktober. 
Graag deze datum aankruisen in jullie agenda, want we hopen dat jullie er dan 
allemaal bij zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de leden die niet of niet zo vaak 
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komen.  We gaan ons best doen om deze leden bij de feestelijkheden te 
betrekken. 
 
En wat gaan we nog meer doen? In het kader van de ledenwerving zullen 
plannen ontwikkeld worden om ons Stadsdorp op korte termijn nog meer 
bekendheid te geven. Dit in het besef dat nog veel meer mensen in onze buurt 
met plezier kunnen en willen participeren in ons Stadsdorp. Op het gebied van 
zorg staan ook enkele initiatieven op stapel, zoals een appgroep voor oppas ‘s 
nachts en een meldpunt voor verpleegkundige zorg. Verder is er de wens om 
extra woonmogelijkheden voor senioren te creëren, met steun van de buurt.  
In de Volkskrant van vanochtend veel aandacht voor dit thema. Van harte 
aanbevolen.  
 
We gaan er dit jaar mee aan de slag, net als met een informatiepunt waar 
vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten om de tekorten in de zorg en het 
onderwijs terug te dringen. Als Stadsdorp Zuid hebben we immers veel talent 
te bieden! 
 
Tot slot. Ruim 10 jaar geleden is in huize Allegro de idee geboren van 
nabuurschap van senioren in de Apollo- en Prinses Irenebuurt, zonder 
overheidsbemoeienis. Nu zoveel jaren later genieten we daar elke dag van, op 
allerlei manieren. We zijn blij dat we ons Stadsdorp anno 2020 hebben en gaan 
er dit jaar weer voor om het goede van ons dorp te behouden en waar mogelijk 
nog verder uit te bouwen en te vernieuwen. Met zicht op een fantastisch 
jubileumfeest wil ik daar een toast op uitbrengen, vergezeld van de allerbeste 
wensen. Proost!  
 

--- 


