
 

Nieuwsbrief 18, 2 februari 2012 

Dichter bij je buren: binnenbuurten 

Op 19 januari kwamen de contactpersonen van vijf 
binnenbuurten bij elkaar, thuis bij Betty en Alfred Schermer. 
Jacques Allegro, die zich als bestuurslid  met de binnenbuurten 
bezighoudt, was erbij en ook Dorine Winkels. Dorine’s hoofdtaak 
is nu de ondersteuning en ontwikkeling van de binnenbuurten. 
Wat zijn die binnenbuurten eigenlijk en wat hebben ze voor 
doel?  De binnenbuurten zijn onderverdelingen van het 
Stadsdorpgebied, waar elk zo’n 15-20 leden wonen.  
In totaal zijn er 9. De nummering volgt de methode van de 
Parijse arrondissementen: nummer 1 in het midden en dan met 

Dorine  Winkels steunt de binnenbuurten         de klok mee nummers 2 t/m 9. Het gaat erom dat leden in  
            binnenbuurten elkaar beter leren kennen, zodat zij elkaar op 
vrijwillige basis hulp kunnen bieden in ‘tussen de wal en het 
schip’ situaties. Dat betekent in onverwachte situaties of met 
lichte steun waarvoor hulp een te groot woord is. Het was een 
gemengd gezelschap dat op 19 januari bij elkaar was: 
sommigen hadden al een bijeenkomst met hun buurt 
georganiseerd, anderen waren er om zich te oriënteren. Mary 
van Vucht had meteen een voorbeeld van de eerste soort: haar 
bovenbuurvrouw had een hartinfarct gehad en zij had haar 
geholpen wat dingen in een tas te doen voor het ziekenhuis. 
Betty Schermer had een ander voorbeeld: bel iemand waarvan 
je weet dat die het niet vanzelfsprekend vindt om alleen ergens 
op af te gaan, eens op voor een stadsdorpborrel en stel voor dat   Mary van Vucht gaf meteen een voorbeeld 

je haar zult komen halen. Er zijn allerlei mogelijkheden te  
bedenken waarop leden van Stadsdorp elkaar hulp of gezelligheid  kunnen bieden, maar de eerste 
voorwaarde is elkaar beter te leren kennen. De eerste bijeenkomsten van de binnenbuurten zijn dus 
vooral kennismakingsrondes. De aanwezigen vertellen iets over hun achtergrond en wat ze voor 
anderen zouden willen of kunnen doen. Het organiseren van de binnenbuurten is een heel werk. Voor 
het een beetje loopt zullen we een paar maanden verder zijn. Maar u weet nu waar het om gaat als de 
uitnodiging voor de eerste bijeenkomst in uw buurt binnenkomt. U hoort van ons hoe het verder gaat… 
 

Nieuwjaarsborrel 

De bar van Apollofirst was weer overvol op 19 
januari. In totaal luidden wij met 110 leden, donateurs 
en relaties het jaar in. De ingelaste ledenvergadering  
die eraan voorafging trok, zoals verwacht, te weinig 

leden om het quorum te halen voor een 

statutenwijziging. Deze ALV werd daarom verdaagd 

naar 26 januari. Zie verslag op de volgende bladzijde. 

 
Marlleen Munniksma en ons nieuwe  lid E. Bouw heffen het glas 
op het nieuwe jaar. Het bruin van Marleen is echt: ze kwam net 
terug uit Dubai!  

 

Oprichting bridgeclub 

Vanaf 17 februari stelt het Apollofirst iedere vrijdagmiddag de serre ter beschikking van bridgespelers. 

Liefhebbers kunnen zich opgeven bij Janneke Hartland, tel 020 673 41 62, mail: 

j.hartland@kpnplanet.nl 

mailto:j.hartland@kpnplanet.nl


Mededelingen van het bestuur 

Statuten aangepast  
Op de ledenvergadering van 19 januari werd geen 
quorum bereikt. Daarom werd deze verdaagd naar 26 
januari. Nu was het quorum niet vereist. Er waren 24 
leden aanwezig. Joris Baurichter, nu officieel benoemd 
als penningmeester, kon meteen aan de slag met zijn 
voorstel de contributie-inning bij machtiging per incasso 
in te voeren. Leden die perse niet per incasso willen 
betalen, zullen administratiekosten van €1 per kwartaal 
in rekening  worden gebracht. De voorgestelde 
statutenwijzigingen werden goedgekeurd. Iemand van 
buiten de Apollo- en Irenebuurt kan nu lid worden als 
hij/zij vlak bij de grens van ons huidige werkgebied 
woont, als één of meer van onze leden de aanmelding  
ondersteunen en men bereid is toe te treden tot een          Joris Baurichter, relaxt na afloop van de vergadering 

initiatiefgroep om in de eigen buurt een nieuw  
Stadsdorp te stichten. Dat moment is aangebroken als in een buurt 10 ‘buitenleden’ zijn ingeschreven. 
Stadsdorp Zuid kan hierbij helpen. Wij willen zo het principe ‘buurtgerichtheid’ handhaven. 
 
Bestuur zoekt uitbreiding 
Wie komt ons zeer actieve bestuur helpen? Overbelasting ondermijnt motivatie. Wie meer wil weten 
kan geheel vrijblijvend bellen: Renée van Soesbergen – 6627949 of Kees Jansen - 6714944. 
 
Komende evenementen.  
In de toekomst organiseren wij op wisselende dagen om de 6 weken de StadsdorpThee, daar 
tussendoor vinden op donderdag maandelijkse borrels plaats. Deze zullen tijdig in de agenda van de 
nieuwsbrief worden aangekondigd. Hotel Apollofirst blijft voorlopig de thuisbasis 
 

Guus Braam, een van onze klusmannen 
Guus kan grote en kleine klussen aan en 
als hij het niet alleen af kan, werkt hij als 
ZZP-er samen met een collega. U vindt 
door onze leden aanbevolen klusmannen 
op het ledendeel van www.stadsdorpzuid.nl  
via de pagina ‘Vakman nodig?’. Guus 
Braam staat daar ook bij. Op deze foto is hij 
te hulp geroepen in de Willem Pijperstraat. 
Hier moet meer licht komen als het donkert, 
zodat beter zichtbaar wordt wie er voor de 
deur staat. Guus rekent voor leden van 
Stadsdorp € 30,- per uur, inclusief BTW, 

Guus Braam geeft uitleg         schappelijk toch?    

 
Hogere korting op aanschaf deurvideo. U kunt nog meedoen. 
Joop van Praag Sigaar heeft het maar druk met zijn initiatief  om gezamenlijk een mobiele deurvideo 
aan te schaffen. Inmiddels hebben 12 leden interesse getoond. Door dit resultaat is de korting op 
aanschaf van het materiaal verhoogd naar 15%. De installateur rekent € 38,- per uur. U kunt nog 
meedoen. Wilt u dat, of meer weten, mail dan naar: jivanpraagsigaar@gmail.com 
 
Verhuizing secretariaat 
Het secretariaat van StadsdorpZuid is verhuisd van Herman Heijermansweg 7 naar:  
Minervalaan 74 II, 1077 PH Amsterdam Overige gegevens blijven gelijk. 
 
Agenda 
Wo 08 feb Koffie bij Keyzer 11.00 – 12.30 uur 
Do 09 feb Filmclub, details volgen later. 
Wo 29 feb StadsdorpThee 15.30 uur in het Apollofirst Hotel  

http://www.stadsdorpzuid.nl/
mailto:jivanpraagsigaar@gmail.com

