
 
 

Nieuwsbrief 20, 8 Maart 2012 
 

Het tweehonderdste lid is binnen! 
De volgende mijlpaal is weer bereikt: het tweehonderdste lid, ook als we rekening houden met 
opzeggingen. Mevrouw Berendien Arisz - Hylkema kon helaas niet aanwezig zijn op de Thee op  
29 februari, maar in de volgende nieuwsbrief zult u nader met haar kunnen kennismaken. 
 
Lou Fransman: een persoonlijk verhaal                                              
      Op 29 februari was de zaal van Apollofirst stampvol. 
      Zo vanzelfsprekend was dat niet. Het  thema van 
      die middag was namelijk dementie, geen onderwerp 
      om lichtvoetig te behandelen. De manier waarop Lou 
      Fransman verhaalde over de dementie van zijn eigen 
vrouw       vrouw was zeldzaam ontroerend en direct.  
      Iemand uit eigen kring die zonder omwegen en uit
      eigen ervaring sprak. Hoe het hem tijdens een 
vakantie     vakantie duidelijk werd dat er iets mis was in het brein
      van zijn vrouw en het verloop van de ziekte. Zijn erva- 
waarin hem duidelijk  werd dat er iets   ringen met zorginstanties zoals de afdeling geriatrie 
van het AMC, een case manager en   van het AMC en een aan hem toegewezen case 
 hele       manager van de Osira groep. Hoewel hij zijn leven 
      lang een voorkeur had gehad voor verzorging op 
kleine schaal, had hij moeten toegeven dat medewerkers van een grote instelling als Osira zich op de 
werkvloer zeer kundig en betrokken toonden. Voor een mantelzorger als hij bleek dagopvang, eerst in 
De Coenen en later in Buitenhof, een uitkomst. Zijn vrouw wilde daar aanvankelijk niet heen, maar 
kwam er na een paar keer proberen, vrolijk en opgepept van terug. Naast ontroering, viel in de zaal 
bewondering te bespeuren voor Lou zelf: iemand die ook op zijn vierentachtigste, zo weerbaar en zo 
zijn positieve zelf is gebleven. We zagen hem, na afloop, opgewekt wegfietsen op zijn elektrische fiets. 
Een heel bijzonder lid van StadsdorpZuid, en een bijzondere middag! 
 
Wie is de volgende spreker? 
Stadsdorp geeft graag het woord aan sprekers uit eigen gelederen bij de Theebijeenkomsten Kunt u 
een interessante bijdrage leveren? Meld u dan aan bij coördinator Anneke Huygen, tel 06 25345641.  
 
Mededelingen van het bestuur 
- Op de Alg. Leden Vergadering van 26 jan jl. riep Joris Baurichter een ieder op om bij voorkeur 
ieder kwartaal per incasso te betalen. Dit bespaart de administratie veel tijd. Het incassosysteem 
wordt  vanaf het tweede kwartaal van kracht. Zeer binnenkort valt de brief hierover + machtiging bij u 
op de mat. Uw betaling over het eerste kwartaal verzoeken wij u nog rechtstreeks over te maken. 
- In verband met de drukke werkzaamheden kan het bestuur best wat uitbreiding gebruiken. 
Bent u zelf geïnteresseerd of kent u leden die daarvoor geschikt zouden zijn? Of bent u zelf 
geïnteresseerd in lidmaatschap? Neem dan s.v.p. contact op met Renée van Soesbergen die u een 
idee kan geven over de inhoud van het werk en het tijdsbeslag.  
- Maakt u wel eens gebruik van de vaklieden, traiteurs of restaurants die u op de site vindt? En 
weet u dat u gemakkelijk zelf een recensie op de site kunt plaatsen?. Voor uw medeleden zijn uw 
reacties waardevol. Het kost u weinig tijd en u helpt anderen hun keuze verantwoord te maken. 
 
Hoe gaat het met de deurvideo’s? 
Joop van Praag-Sigaar rapporteert over het verloop van de door hem gestarte actie gezamenlijke 
inkoop draadloze deurvideo’s. Bij 9 geïnteresseerden is door Electrotechniek Zwaan inmiddels 
onderzoek gedaan en bij 2 moet dat nog. Er zijn 2 systemen metterdaad geïnstalleerd. Twee offertes 
lopen nog en er is er 1 afgewezen. Vier geïnteresseerden wonen in een flatgebouw met een 



Vereniging van eigenaren. Daar moet de VVE akkoord gaan met de aanleg. Dan worden meteen alle 
bewoners voor de keuze gesteld. Met 4 VVE’s is nu overleg hierover gaande. Er moeten minstens 10 
systemen worden aangelegd om de firma Zwaan aan de prijsafspraak (kortingen op het materiaal en 
de installatie) te houden. Als 1 VVE meedoet gaat het hard. Moraal: hoe een simpel idee leidt tot een 
tamelijk ingewikkelde operatie. De toekomst leert hoe groot het succes zal zijn. 
 
Anders dan anders 
De bijeenkomst van binnenbuurt nr2, de Stadionweg / Minervalaan, werd door 20 stadsdorpleden 
bezocht, het hoogste aantal leden tot nu toe. Er werd niet alleen thee geschonken en gepraat, maar er 
werd ook nog een voor dat doel gemaakte power point presentatie vertoond! Dat was het werk van 
Mary van Vucht, een echte alleskunner die heel handig is met de pc. Mary en Marthy Zonderland 
waren de ‘leading ladies’ en slaagden er, met behulp van een flipover, wonderwel in, om alle 
informatie over de achtergronden van de leden en hun wederzijdse hulpbereidheid binnen een paar 

uur naar boven te krijgen. Het verslag van die bijeenkomst vermeldt 
ook nog wat de voornaamste punten zijn die volgens de aanwezigen 
aangepakt moeten worden. Je kunt erop vertrouwen dat Mary en 
Marthy de vinger aan de pols gaan houden! 
 
 

Nieuw: de Bridgekring 
Meteen al groot enthousiasme 
voor de bridgekring, opgezet 
door Janneke Hartland. 
Liefhebbers kunnen zich nog 
steeds bij haar opgeven, tel 
020 673 41 62, Email 
j.hartland@kpnplanet.nl 
Iedere vrijdagmiddag zijn de 
bridgers in de erker van  
Apollofirst te vinden. 
Deze foto, met zijn enigszins 
mistige atmosfeer maakte 
Kees Jansen door de ramen 
van het hotel. De dames 
zitten niet in schadelijke 
sigarettenrook, maar in de getemperde lichtval van de bomen aan de Apollolaan. Er is nog plaats voor 
meer tafeltjes en zeker ook voor een aantal bridgespelende heren. 
 
Start van Estafette wandelkring 
Op zondag 18 maart start de eerste Estafette Wandelkring , en wel om 11.00 uur vanaf het huis van 
Betty Schermer, Schubertstraat 31. Graag tevoren opgeven bij Betty. U kunt kiezen uit drie afstanden: 
- een ommetje Beatrixpark (kort) 
- door Beatrixpark naar de Amstel en terug (ongeveer 5 km) 
- naar de Molen, door het park en het Amstelpark en terug (ongeveer 7 km) 
Na afloop koffie met krentenbrood in de Schubertstraat 
Waarom dit een estafette-wandeling heet? Omdat iemand anders de volgende wandeling moet 
verzinnen en op koffie moet trakteren. Voelt u zich ook geroepen om Stadsdorpers als tegenwicht 
tegen al dat theedrinken, borrelen en bridgen in beweging te krijgen? Meld u zich dan bij Betty 
Schermer tel 020 6794180, Emailbetty@ision.nl 
 
Agenda 
Zo  18 mrt  Estafette Wandelkring, 11.00, Start, Schermer, Schubertstraat 31 
Wo 21 mrt  Koffie bij Keyzer, 11.00 – 12.30 uur 
Wo 21 mrt  15.30 uur Artur Isaac spreekt over Mozart, voorafgaand aan de   
   Stadsdorpborrel in Hotel Apollofirst. Na afloop eten bij Elements,  
   zie bijgaande uitnodiging. 
Do 29 mrt  Filmkring Rialto. Opgeven bij Betty Schermer 6794180 
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