
Ja ik word graag lid 

Meld je aan via website  
www.stadsdorpzuid.nl/

 
StadsdorpZuid omvat  

Apollobuurt,  
Prinses Irenebuurt én de 

ZuidAs in Amsterdam  

 

 

STADS 
DORP 
ZUID 

In StadsdorpZuid gaat het om  
wederkerigheid.  

 
Iedereen heeft wel iets te geven én te nemen: 
van vaardigheden en deskundigheid tot levens-

wijsheid of het bieden van gezelschap. Bij Stads-
dorpZuid kunnen we een beroep op elkaar doen. 

Het mag, maar moet niet.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lid worden? 
 

Aanmelden kan op de website 
www.stadsdorpzuid.nl/contact  

of per mail naar  
info@stadsdorpzuid.nl 

 
 
 
 
 

Contact: Murillostraat 13 
1077 ND Amsterdam 

 06-2534 5641 
 

Contributie per maand:  
€ 7,50, voor alleenstaanden en  
€ 11,25 voor samenwonenden . 

55+? 
Woon je in de Amsterdamse 

Apollobuurt,  
Irenebuurt of op de Zuidas? 

Buurtgenoten leren kennen 

We hebben ons werkgebied verdeeld in  
BinnenBuurten. Binnen deze BinnenBuurten 
leren onze leden elkaar kennen. 

Nabuurschap, Kringen  

Onze leden treffen elkaar bij een of meerde-
re activiteiten. Er zijn kringen voor wande-
len, fietsen en tafeltennissen. Maar ook voor 
samen koffie drinken, uit eten, of naar de 
bioscoop gaan. Er is een MilieuKring, een 
FilosofieKring en meerdere LeesKringen.  

Vaak zijn er boeiende lezingen gevolgd door 
een borrel in het Apollofirst hotel. 

Adviezen en dienstverleners  

Op het ledendeel van de website staan be-
trouwbare en betaalbare vaklieden en 
dienstverleners. De zorgsupporter wijst onze 
leden de weg bij zorgvragen.  

Informatie 

Op www.stadsdorpzuid.nl zijn alle activitei-
ten te vinden. Op het alleen voor ledendeel 
is meer uitgebreide informatie te vinden.  
Tweewekelijkse nieuwsbrieven geven actue-
le informatie over de komende activiteiten.  

Introductie nieuwe leden 

Drie keer per jaar houden we een  
introductieochtend voor nieuwe leden. 
 
Overleg met de leden 

Een keer per jaar is er de Algemene Leden 
Vergadering en een keer per twee jaar is er 
een Dorpspleinbijeenkomst om met elkaar 
de koers af te spreken.  
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STADSDORPZUID  
BEVORDERT  

NABUURSCHAP 
  

 elkaar leren kennen via de twaalf  
kleinschalige ‘BinnenBuurten’ 

 sociale, sportieve en culturele  
activiteiten  

 elkaar zo nodig een handje helpen 

 lezingen, borrels en activiteiten  

STADSDORPZUID  
BIEDT EEN  

COMMUNICATIE 
 NETWERK  

 
 beveiligde interactieve website voor  

informatie en communicatie 

 tweewekelijkse nieuwsbrieven 

 ‘mijn stadsdorp’ vraag en aanbod voor en 
door leden  

STADSDORPZUID  
REIKT PRAKTISCHE 
 INFORMATIE AAN  

 
 informatie over dienstverleners op website 

 advies gericht op zorg - wonen - eten in de 
buurt 

 de weg wijzen bij zorgvragen 

 introductie voor nieuwe leden 

 

 

 
 

 
 
 

Bewegen is gezond. Tafeltennissen in de 
Frans Otten sporthal  

Bij elkaar na een lezing in de tuin van 
het Apollofirst hotel Verbinding 

Apollobuurt Prinses Irenebuurt Zuidas  
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