
 
Nieuwsbrief 17, 17 December 2011 

 
Wij groeien: meer dan 175 leden! 
Actie Groeispurt slaat aan. In korte tijd zijn wij van 160 naar meer dan 175 leden gegroeid. 
Iedere week komen er nieuwe leden bij. De mapjes met uitnodigend materiaal werken goed.  
Anneke Huygen blijft maar aanvragen voor nieuwe mapjes ontvangen, een teken dat veel 
actieve leden nog met werving bezig zijn. Geldt dat ook voor u? Of ligt uw mapje bij de stapel 
die u nog moet verwerken? Breng een kerstbezoek aan een vriend in de buurt en neem het 
mee, want u weet: we willen er in 2012 nog veel meer leden bij. Onze droom blijft tenminste 
300 leden aan het eind van volgend jaar! 
 
Kerstwandeling op 26 december 
Wandelt u ook mee op 26 december? We hopen dat het stralend weer wordt en wat is er dan 
heerlijker dan in de natuur weer tot rust komen, in rustig tempo alle calorieën en alcohol van 
de vorige avond eruit te lopen en zoetjesaan de behoefte aan warme chocolademelk of 
erwtensoep op te voelen komen. Lag er maar sneeuw in het bos en ijs op de baan! 
Wij verzamelen Tweede Kerstdag om 10:30 uur exact in de Prinses Irenestraat / kop 
Minervalaan. Auto’s kunnen gratis geparkeerd die dag. Met zo weinig auto’s als nodig rijden 
we naar het  Bezoekerscentrum bij de Bosbaan. Vandaar lopen wij de 6 kilometer van de 
Parkboswandeling en eindigen met een kopje koffie (en iets erbij?) in het sympathieke 
Bezoekerscentrum. U kunt om 14 uur weer thuis zijn. Wilt u zich voor vrijdag 23 december 
opgeven bij Anneke Huygen, huygen40@xs4all.nl of per telefoon: 06 25345641? En vergeet 
u niet zich bij verhindering ook weer af te melden? 

 
 
Nieuwjaarsreceptie Donderdag 19 januari 
Iedere organisatie die zichzelf respecteert geeft een Nieuwjaarsreceptie. Wij dus ook! Dat 
doen we allereerst voor onze leden en daarnaast voor onze donateurs en relaties. Wij 
houden borreltijd aan: 16:30 – 18:30 uur. Waar kan dat beter dan bij Apollofirst? Uitnodiging 
volgt. 
 
Mededelingen van het Bestuur 
Op 3 november is Stadsdorp-binnenbuurt nr. 5 voor het eerst bijeen gekomen en op 18 
november binnenbuurt nr. 6. In totaal hebben wij ons werkgebied in 9 binnenbuurten 
ingedeeld. Tijdens de bijeenkomsten bleek dat vele leden speciale vaardigheden of 
interessante beroepen hebben gehad waar anderen van zouden kunnen profiteren. In 
februari gaan wij hiermee verder. Op een StadsdorpThee kunt u er dan meer over horen.  
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Op donderdag 26 januari vindt een algemene ledenvergadering plaats, ’s avonds en niet 
zoals eerder gemeld in de middag. Noteer dit alvast in uw nieuwe agenda. Een van de 
punten is onze wens om contributiebetaling per incasso af te rekenen. Dit maakt de 
administratie gemakkelijker en bespaart veel tijd.  

 
Nieuwe leden 
Op 15 januari hadden zich de volgende buurtgenoten als nieuw lid ingeschreven: 
Mevr. Stork, dhr. en mevr. Groeneveld, dhr. en mevr. Nooter, mevr. L. Dalderup, mevr. 
Bentinck, dhr. en mevr. Fenger, dhr. en mevr. Ter Linden, mevr. Mary van Vucht, mevr. 
Rijnsberg, mevr. Bergen- Van Nierop,  mevr. Grada Achten-Lases 
 
Lift mee naar een deurvideo met Joop van Praag Sigaar 
Joop van Praag Sigaar heeft 10 geïnteresseerden verzameld voor zijn actie om gezamenlijk 
een mobiele deurvideo aan te schaffen. Wilt u nog meedoen, laatste kans, per omgaande 
opgeven bij jivanpraagsigaar@gmail.com. Voor details zie ledendeel website. 
 
Maak de website prettig leesbaar! 
Er zijn twee manieren om de letter op de site te vergroten of te verkleinen. 
Op de welkom pagina ziet u in de rechterkolom boven de nieuwsberichten een rood kader  
waarin staat: ‘Tekstgrootte aanpassen’. Als u daarop drukt verschijnen aanwijzingen hoe u 
snel en gemakkelijk de teksten op de website zo kunt uitvergroten als u zelf wilt. Probeer 
maar eens: www.stadsdorpzuid.nl  

 
Het laatste uitje en de laatste borrel van 2011  
Links: het laatste uitje van de filmclub was naar de romantische film L’Artiste, de 
filmliefhebbers genoten, ook al was het een stomme film. 
Rechts: Kees Jansen kwam er maar nauwelijks boven uit, want met de Kerstborrel was de 
zaal van Apollofirst  voller dan ooit! 

 
 Agenda 

Ma 26 dec  Kerstwandeling 10.30 -14.00 uur 
Wo 28 dec  Koffie bij Keyzer 11.00 - 12.30 uur 
Wo 11 jan  Koffie bij Keyzer 11.00 - 12.30 uur 
Do 12 jan  Filmclub, details volgen later 
Do 19 jan  Nieuwjaarsreceptie bij Apollofirst 16.30 – 18.30 uur 
Do 26 jan  Algemene ledenvergadering, ‘s avonds. Uitnodiging met details volgt 

 

Het Bestuur van StadsdorpZuid wenst u een gelukkig en gezond 

2012 en hoopt u te blijven ontmoeten op de Stadsdorp borrels en 

andere Stadsdorp bijeenkomsten! 
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