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Lezing 30 maart nog 
 

Op 30 maart a.s. zal Hans Luiten voor 
StadsdorpZuid een lezing houden over de 
vraag: ‘Begrijpt u de situatie rond Oekraïne 

nog?’De lezing zal plaatsvinden in Apollofirst 
van 16.00 - 17.00 met aansluitend een 

borrel (dit keer op eigen rekening). 
  

     

enkele plaatsen beschikbaar 
 

Er zijn nog slechts enkele plaatsen 
beschikbaar, dus wees er snel bij! 
 
Aanmelden kan via m.lubbers73@upcmail.nl 
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Elkaar na twee jaar viruscrisis weer treffen, in levende lijve, met buiten een lentezonnetje 
en binnen, in het ruime Proeflokaal een goed gesprek. De sfeer op het Dorpsplein van 
StadsdorpZuid, dinsdagmiddag 22 maart, zat er goed in, als vanouds. En dat was meteen 
een puntje, want hoe kom je van ‘vanouds’ naar ‘verjongd’ of ‘vernieuwd’? 
Machiel van der Woude, onze voorzitter wierp deze vraag al op bij zijn aftrap en kwam er 
bij het eindsignaal op terug: “We zijn de afgelopen tijd ietsje teruggelopen, maar hebben 
nog steeds rond de 400 leden. Dat is op zich een prestatie, maar er dienen nieuwe paden 
betreden te worden”. 
  

   

 

 

 

Van die 400 leden deden er 40 deze middag mee aan de 4 
handen van bestuursleden Marjan Lubbers en Mary van 
Vucht. Zij pasten de beproefde methode toe van het plenair 
verzamelen van onderwerpen op de gele post-it plakkertjes, 
daaruit thema’s afleiden, en die in groepjes bespreken. 
 
Dat waren: 
Reactivering binnenbuurten nodig? Hoe? 

1. De Zuidas toevoegen aan het werkgebied ja, nee? 
2. Lezingen: voortgaan ermee, maar hoe? 
3. StadsdorpZuid als paraplu voor actieve buurtbewoners? 
4. Werving, promotie,vergroten betrokkenheid leden, hoe? 
5. De naweeën van corona: hoe nu verder? 
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Bij de presentatie van de uitkomsten kwamen bekende 
problemen op tafel; gelukkig ook verfrissende ideeën. Een 
greep: 

• Sommige binnenbuurten zijn ook in de coronaperiode 
actief gebleven. Andere veren nu weer op. Een of 
twee actieve coördinatoren blijven een belangrijke 
voorwaarde voor succes. 
  

• Herkenbaarheid moet groter: geef de binnenbuurten 
geen nummer, maar een naam. (Redactie: Die 
hebben ze al, volg deze link: ) 
  

• De website is ook nu voor nogal wat leden een 
gesloten boek en dat is jammer. Stadsdorp blijft tips 
geven; computerhulp wordt weer opgestart. 
  

• De Zuidas toevoegen aan de Apollo- en Irenebuurt is een goed idee. Stadsdorp kan 
binding van de veelal jongere bewoners met de buurt versterken en er zelf nieuw elan 
uit halen. 

   

 

 

 

• De lezingen zijn via Internet (Zoomsessies) doorgegaan, 
zij het in lagere frequentie. Een locatie met meer lucht dan de 
theaterzaal van Apollofirst zou prettiger aanvoelen, want het 
virus waart nog rond. Een plek echter, die net zo gezellig, zo 
centraal gelegen en met zulke lieve mensen aan de leiding is 
er gewoon niet. Laten we ons ‘buurthuis’ in ere houden. 
  
• De evenementencommissie heeft altijd, ja altijd!, behoefte 
aan goede onderwerpen en sprekers. Het is niet gemakkelijk 
die te vinden zonder hoge kosten en toch interessant 
genoeg. Dus, beste leden… 
  
• De Nieuwsbrief kan het programma van activiteiten 
duidelijker brengen. 

   

 

 

 

• Leden – ook nieuwe – moeten ervan doordrongen zijn dat 
ze niet alleen kunnen (deel-)nemen, maar ook moeten geven; 
m.a.w. waar vinden we actievelingen, mensen die  wat ook 
wat willen doen? 
  
• De vraag is: “Waarom zouden we nieuwe leden willen?” 
Wij moeten ons bij het werven van nieuwe leden dus vooral 
richten op onze doelstelling. 
  
• De kern die 10 jaar geleden de initiatieven nam voor 
kringen, werkgroepen etc. is intussen hoger bejaard 
geworden. We moeten nu de volgende generatie aanhaken, 
want er is een risico dat StadsdorpZuid stilletjes afloopt. De 
zestigers en zeventigers zullen nieuw leven brengen. 

   

• Werving kan door het beleggen van speciale bijeenkomsten gericht op nieuwe aanwas, 
weer een aandacht-trekkend stalletje op straat, stukjes in buurtkranten, drukwerk voor 

https://stadsdorpzuid.email-provider.nl/link/wrrnthxgrw/9ov27m38v7/qng7h6vrju/ql95gq9bg3/rd9loqxhvx


leden die nieuwe leden werven. Persoonlijke verhalen van leden wat Stadsdorp voor 
hun betekent werken ook goed. 
  

• Als er dan nieuwe leden komen, laten wij dan voor goede introductie zorgen, ze aan 
elkaar knopen, zodat er een nieuwe actieve laag ontstaat. 
  

• Oefen je hobby’s nog meer dan al in de kringen gebeurt uit in Stadsdorpverband. Zo 
kwamen ideeën op om een kring te vormen rond gezelschapsspellen en een voor 
wandelaars van grotere afstanden. 
  

• Zeker geen hobby, maar wel in de lijn van onderlinge steun: laten we leden bij elkaar 
brengen die rouwen en zich na een pijnlijk verlies afvragen hoe verder te gaan. Dit naar 
het voorbeeld van het al bestaande groepje mantelzorgers voor (beginnend) 
dementerenden. 
  

• Laten we vooral na de periode van relatieve stilstand, dus achteruitgang, veel bij elkaar 
komen! Ontmoeting van buurtbewoners zoals op dit Dorpsplein is de basis. Meer 
lezingen en breid de zomerborrels uit naar de lente! 
  

• Werving kan door het beleggen van speciale bijeenkomsten gericht op nieuwe aanwas, 
weer een aandacht-trekkend stalletje op straat, stukjes in buurtkranten, drukwerk voor 
leden die nieuwe leden werven. Persoonlijke verhalen van leden wat Stadsdorp voor 
hun betekent werken ook goed. 
  

• Als er dan nieuwe leden komen, laten wij dan voor goede introductie zorgen, ze aan 
elkaar knopen, zodat er een nieuwe actieve laag ontstaat. 
  

• Oefen je hobby’s nog meer dan al in de kringen gebeurt uit in Stadsdorpverband. Zo 
kwam en ideeën op een kring te vormen rond gezelschapsspellen en een voor 
wandelaars van grotere afstanden. 
  

• Zeker geen hobby, maar wel in de lijn van onderlinge steun: laten we leden bij elkaar 
brengen die rouwen en zich na een pijnlijk verlies afvragen hoe verder te gaan. Dit naar 
het voorbeeld van het al bestaande groepje mantelzorgers voor (beginnend) 
dementerenden. 
  

• Laten we vooral na de periode van relatieve stilstand, dus achteruitgang, veel bij elkaar 
komen! Ontmoeting van buurtbewoners zoals op dit Dorpsplein is de basis. Meer 
lezingen en breid de zomerborrels uit naar de lente! 

  

   

 

 

 

De afsluitende borrel om vier uur kwam eigenlijk te vroeg. De 
discussies liepen gewoon door, terwijl de drankjes vloeiden 
en de warme hapjes er gemakkelijk ingingen. Anneke 
Huygen keek na haar actieve jaren als coördinator moederlijk 
toe. Buiten bij het loket van IJssalon Da Vinci had zich een rij 
opa’s, oma’s, moeders, vaders, peuters, kleuters en pubers 
gevormd, uit op een versnapering, tegen betaling dat wel. 

   



   

   

Lente 
 
 

 

    

 


