
 
 

NIEUWSBRIEF 32  /  APRIL  /  2013 
  

Mededeling van het Bestuur 
 
Algemene Ledenvergadering 4 april 15.30 uur  
 
Het zaaltje van Apollofirst was helemaal vol. Er werden extra 
stoelen bijgezet. Na het welkom heten en het in de bloemen 
zetten van het 300ste lid, lichtte Jacques Allegro het eerste 
agendapunt toe: het 7e evaluatieverslag. De kern uit dit verslag 
geeft aan dat StadsdorpZuid een in hoge mate waardevol en 
geslaagd Burgerinitiatief is waar inmiddels extern grote belang-
stelling voor is. Vanaf 2013 gaan we met een dekkende (mini-
male) begroting zelfstandig verder. Zonder extra subsidies van 
de ouderenfondsen en Rabobank. Met name zij hebben ons in 
de eerste twee jaar financieel ondersteund.  
De sociale contacten en activiteiten blijken belangrijker dan bij 
de oprichting door de leden werd aangegeven. Een behoorlijk 
aantal leden (ca.40%) is op de een of andere wijze actief bezig 
binnen ons Stadsdorp.  

Zorg 

We zullen in 2013 de ontwikkelingen en politieke besluitvorming 
over zorg op de voet volgen en onze leden informeren en advi-
seren. Een aantal plannen over opvang van demente ouderen, 
mantelzorg en kleine woonzorgcomplexen in de eigen buurt zal 
worden onderzocht. Zie verder onder het  beleidsplan 2013. 

Financiën. 

Onze scheidende penningmeester Joris Baurichter nam hierna 
het woord. Hij lichtte de cijfers toe en verklaarde onze - op het 
eerste oog - gunstig uitziende balans. Hij gaf aan dat een be-
hoorlijk deel van dit bedrag nog niet is uitgekeerd door de sub-
sidiënten. Er wordt nog gesproken met hen over de afhandeling 
van 2012. De kascommissie deed uitstekend voorwerk en na 
de toelichting en het beantwoorden van vragen werden de cij-
fers goedgekeurd.   

Bestuurssamenstelling goedgekeurd 

Betty Schermer was in december gestopt als lid van het be-
stuur. Anne Martin wordt officieel voorgesteld als haar opvolger. 
Joris Baurichter treedt af als penningmeester en Dieter Croese 
wordt eveneens voorgesteld als zijn opvolger. 
Jacques Allegro, Renée van Soesbergen en Kees Jansen  
treden af en stellen zich opnieuw herkiesbaar. Mary van Vucht 
gaat het tweede zittingsjaar in. 

 
Jacques Allegro verwelkomt 300

ste
 lid 

 
Hoera het 300ste lid 
 
Extra aandacht was er voor het 300ste 
lid. Fred Leeman en zijn vrouw Bowine 
Michel. Zij is ons 300ste en tevens jong-
ste lid. Haar man nam de bloemen in 
ontvangst. 

 
 Betty Schermer en Jacques Allegro 

 
Nieuwe Bestuursleden 
 
Op de ALV zijn twee nieuwe bestuursle-
den benoemd: 
 Anna Martin als trekker van de werk-
groep Zorg en Dieter Croese als nieuwe 
penningmeester. In deze nieuwsbrief is 
Anna aan het woord. In de volgende 
Nieuwsbrief zult u nader kennismaken 
met Dieter Croese. 
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Kennismaken met … Anna Martin 
 

 
 
“Ik ben langer dan 35 jaar in het bedrijfs-
leven werkzaam geweest en dat hield in 
dat ik veel moest reizen. Ik was gewend 
om door de week in het buitenland te 
werken en kwam alleen het weekend 
thuis in Nederland. De buurt was voor 
mij voornamelijk de plek waar ik mijn 
weekendboodschappen deed. Maar 
sinds ik niet meer werkte werd dat an-
ders. Ik kreeg behoefte aan meer con-
tact met de mensen in mijn naaste om-
geving en juist toen hoorde ik over 
StadsdorpZuid. Het idee sprak me direct 
aan en al snel wist ik dat ik daar bij wilde 
horen. Het idee van een “dorp” in de 
stad biedt het beste uit twee werelden. 
In een dorp kennen mensen elkaar on-
derling daar ben je niet anoniem en toch 
houd je daarnaast alle voordelen van 
het stadsleven. 
De werkgroep Zorg sprak me meteen 
aan. Ik kom uit een grote Spaanse fami-
lie en woon nu helaas ver van mijn ou-
der wordende ouders. Ik ga regelmatig 
naar Spanje om ze op te zoeken en zo 
is zorg een belangrijke component van 
mijn eigen leven geworden. Om de le-
den van Stadsdorp te helpen bij het vin-
den van passende zorg, juist nu de 
voorzieningen in de zorg zo aan het 
veranderen zijn, is een belangrijke taak 
waar ik heel graag samen met andere 
leden mijn schouders onder zet.  
Daarnaast geniet ik graag met anderen 
van wat Amsterdam te bieden heeft op 
cultureel gebied. Eens per 14 dagen 
gaat de Stadsdorp Operakring op pad 
en vergeten we door die prachtige mu-
ziek even alle zorg van het dagelijks be-
staan.” 

 

StadsdorpZuid Beleidsvoornemens 2013  
 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering werd er, na toelichting 
op de hoofdpunten, aan de leden gevraagd om prioriteiten aan 
te geven op de beleidsvoornemens. Het resultaat werd: 
 
1. Zorg 

Het bestuur wil graag inzicht in het gebruik van het aanbod 
zorg door de leden. Dekt het aanbod wel de behoefte? 
Waar is straks behoefte aan als er zo veel gaat veranderen 
in het zorgbeleid? Welke mogelijkheden zijn er voor klein-
schalige Woon-Zorgvoorzieningen in onze eigen buurt? 
Overleg met Puurzuid en Rabobank zijn gaande. Tevens  
willen we tijdens de thee’s extra aandacht besteden aan de 
ontwikkelingen in de zorg en gezond blijven. Tevens zal er 
in 2013 een Speciale Nieuwsbrief Zorg worden gemaakt. 

2. Vaklieden en klussers/lekker en gezond eten 
Ook hier willen we graag inzicht in het gebruik en blijven  
aansluiten bij de behoeftes van leden. De kwaliteit bewaken 
en de ervaringen delen. We vragen vooral terugkoppeling te 
geven via de website of de info-mail. Een Speciale Nieuws-
brief Vaklieden en Klussers heeft u reeds ontvangen.  

3. Het bijblijven in de digitale wereld (I pad/Tabletproject) en 
de voortgang Modern Nabuurschap. Beide thema’s kwamen 
met evenveel stemmen op de derde plaats. Het voorstel 
voor een Tablet / Ipad project gaan we uitwerken. Het ver-
der concretiseren van Modern Nabuurschap zal eveneens 
extra aandacht krijgen.  

4. Een apart leden onderzoek m.b.t. diversiteit aan behoefte 
scoorde het laagst. Het bestuur heeft behoefte aan inzicht in 
wat u wilt en nodig heeft.  

5. Naast het bovenstaande willen we in 2013 extra aandacht 
besteden aan activiteiten die gericht zijn op introductie. We 
willen dat de nieuwe leden zich snel “thuis” voelen bij 
StadsdorpZuid.  

 
Dat de betrokkenheid van de leden hoog is bleek wel uit de 
druk bezochte Algemene Leden Vergadering. Ook na afloop 
werd er geanimeerd met elkaar gesproken. Een drankje en het 
bitterballetje daarbij waren een mooie afronding van de Alge-
mene Leden Vergadering 2013. 

 
Nieuwe Penningmeester in de volgende nieuwsbrief 
 
Hieronder heeft u er alvast een gezicht bij. 
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Verbouwing op de website 
 
Op maandag 8 april hebben web-
bouwer Corine Voogt, webbeheerders 
Kees Jansen (hoofd) en Frank ten 
Have een serie aanpassingen van de 
website afgesproken. Zo komt er een 
zoekfunctie om sneller onderwerpen, 
aanbieders, berichten, e.d. te vinden. 
Sommige knoppen krijgen een andere 
naam, (Thuis)zorg nodig? wordt bijv. 
Zorg of hulp nodig? Er komen ook 
meer ‘knoppen’ om naar pagina’s te 
springen, bijv. direct naar Kringen of 
Binnenbuurten. Het doel is om het 
onze leden gemakkelijker te maken de 
weg op de website te vinden, die 
immers steeds groter wordt. Er zijn 
meer plannen, maar daarover in een 
latere Nieuwsbrief. Inmiddels is een 
categorie Persoonlijke verzorging en 
gezondheid toegevoegd aan pagina 
(Thuis)zorg nodig? Hieronder staan nu 
adressen van een pedicure en een 
hoorspecialist. Wij zullen er een kapper 
die bij u thuis komt en een op senioren 
gespecialiseerde verhuiszorg aan toe-
voegen. Misschien staan ze er in-
middels al op kijk op  
http://www.stadsdorpzuid.nl/ 
 
Houdt de website regelmatig in de 
gaten ze wordt (nog) beter! 

 

Stadsdorp Nieuwmarkt 
 
Ons initiatief vindt inmiddels navolging 
in andere delen van Amsterdam en 
daarbuiten. De eerste Nieuwsbrief van 
Stadsdorp Nieuwmarkt rolde bij ons 
binnen met daarin het verslag van hun 
derde bijeenkomst. Anneke Huygen en 
Mary van Vucht waren daar op verzoek 
15 maart jl. aanwezig. In het Compag-
nie theater beantwoordden zij de vele 
vragen die er vanuit de aanwezigen 
waren. 
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Ontzag voor de Bridgekring  
 

 
 

Groot ontzag, dat had ik altijd voor die tafeltjes in de achter-
erker van Apollofirst waar tientallen leden geconcentreerd aan 
het bridgen waren. 
Ik had maanden lang een bridgecursus gevolgd in Amstelveen, 
maar eindelijk had ik met een vriendin, eveneens lid van Stads-
dorp, de stoute schoenen aangetrokken en hadden we ons om 
kwart over een, behoorlijk nerveus, aangemeld. En wat gebeur-
de: we werden allerhartelijkst ontvangen en supergoed en be-
gripvol begeleid door onze spelpartners Janneke en Lidwien. 
Binnen een half uur was alle angst van ons afgevallen: het ging, 
het liep, we speelden als vanzelf. 
We moesten natuurlijk wel héél wat sneller spelen dan we ge-
wend waren, daar zorgde Janneke Hartland, coördinator van de 
bridgekring wel voor. Janneke zelf is het v 
oorbeeld van snelle multi tasking: ze heeft haar lunch nauwe-
lijks achter de kiezen, als ze intussen al de kaarten in de boards 
heeft gestopt, de bidding boxes heeft klaargezet en de matjes 
op ieder tafeltje heeft gedeponeerd (Sorry voor het bridgejar-
gon, maar het moet even). Ze ontvangt de gasten en vertelt ze 
waar ze kunnen aanschuiven (liever geen vaste partners) en zo 
went iedereen aan iedereen. Tijdens het spelen deelt ze talloze 
nuttige tips uit, maant lawaaierige tafeltjes tot rust en schrijft 
dan ook nog na ieder spelletje de score op.  
 
De spelers, waaronder veel vrouwen, variëren van zestigers 
met weinig ervaring tot 90-jarigen die hun hele leven gebridged 
hebben en alles daar tussenin. Ook het aantal varieert: van 12 
tot 20, maar het totale bestand telt vele bridgers meer. Halver-
wege de middag is er een pauze, daarna wordt er gewisseld.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Janneke zorgt met haar  
wekelijkse bridgekring voor 
veel gezelligheid. In warme 
zomermaanden wordt er 
zelfs in de tuin gebridged!   
Ik vroeg haar of ze af en 
toe geen vakantie nodig 
had: ‘Nee hoor, ik vind het 
echt veel te leuk en als ik 
hulp nodig heb vraag ik dat 
gewoon’. 
 
Dody Dony 

Janneke Hartland coördinator bridgekring 

http://www.stadsdorpzuid.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 APRIL 15:30 U  APOLLOFIRST 
STADSDORPZUID LEZING 

VEILIGHEID EN GEMAK 
IN EN OM HET HUIS. 

 
NOTEERT U HET  ALVAST IN DE AGENDA?! 

UITNODIGING VOLGT. 
 

Een gewaarschuwd mens telt nog steeds voor twee! 
 
Dit bericht bereikte ons via een van onze leden.  
Momenteel worden pakketjes bezorgd bij mensen die ze niet 
besteld hebben. De vaak platte pakketjes (games) worden 'ge-
woon' door de postbode in de brievenbus gestopt, u kunt ze dus 
niet weigeren. Op het pakje staat wel uw adres, maar met een 
andere naam (niet bestaand persoon). Later op de dag belt er 
iemand bij u aan die zegt dat hij/zij het pakketje komt ophalen. 
Deze persoon geeft als reden dat het pakketje door een 
vriend(in) is besteld, maar dat deze vriend(in) het huisnummer 
niet goed heeft doorgegeven. Geef het pakketje niet mee!!! 
Geeft u het pakketje wel mee, dan ontvangt u na enige tijd een 
betalingsherinnering van de afzender. U bent dan blijkbaar aan-
sprakelijk voor de kosten. Zeg dat u eerst contact opneemt met 
de afzender van het pakketje. Trap er dus niet in, ook al komt 
de afhaler geloofwaardig en overtuigend over! Retourneren en 
meld dit dan bij de politie op tel. nummer: 0900 8844.  
 

Boekenpartners 
 
Franke Veldhuyzen komt met een nieuw idee. Heeft u nog boe-
ken die u toch niet meer leest? Breng ze mee er is altijd wel 
een gegadigde en in deze tijden van crisis is ruilen voor velen 
aantrekkelijker dan kopen. 
De boekenruildagen zijn maandag 13 mei om 16.00 uur en voor 
wie maandag niet kan dinsdag 14 mei om 11.00 uur.  
Bij Franke Albrecht Durerstraat 27 II. 
    

 

Agenda 

do 18 april  Film 17:00 opgeven bij
  Betty Schermer per email 
  bettys@ision.nl of  
  tel.020 - 679 41 80   
zo 21 april  Wandelen voor 10:00  bij
  Betty Schermer per email 
  bettys@ision.nl of  

tel. 020 - 679 41 80  
di 23 april  Koffie Le Pain Quotidien 
  vanaf 11:00 in de 
  Beethovenstraat nr. 56 
do 25 april  Thee met lezing 15:30  
  Apollofirst opgeven bij 

info@stadsdorpzuid.nl  
za 4 mei  Theater Apollofirst  
  Herdenkingsprogramma  
  Etty door  
  Margreet  Blanken 
  18:20 -20:00 (na herden-
  king op Apollolaan) 
zo 5 mei  Wandelen voor 10:00 
  bij Betty Schermer  
  email bettys@ision.nl of 
  tel. 020 - 679 41 80 
wo 8 mei Koud buffet bij Franke 
  Veldhuyzen, Albrecht  
  Durerstraat 27 II   
  opgeven bij Franke  
  020 679 68 77 of mail 
  frankev27@gmail.com  
  Aanvang 18.00 uur 

kosten € 20,- 
ma 13 mei Natuur en milieukring 
  van 10.00 tot 11.30  
  Belangstelling? Bel met 
  Berendien Arisz 020 - 
  673 85 37 voor locatie 
do 16 mei  Thee met lezing 15:30  
  Apollofirst opgeven bij 
  info@stadsdorpzuid.nl 
wo 22 mei  Uit eten kring 18:30 
  Betty Schermer  
  bettys@ision.nl  
zo 26 mei  Stalletje Beatrixpark 
  Werving leden en 
   Wandelen voor 10:00 
  bij Betty Schermer  
  email bettys@ision.nl of 
  tel. 020 - 679 41 80 
vrijdagmiddag  Bridge  om 13.30 in het 
  Apollofirst Hotel info via 
  Janneke Hartland 
  020 – 673 41 62 
 

Zondag 26 mei Beatrixpark 75 
jaar in Amsterdam-Zuid 
 
Op zondag 26 mei aanstaande vanaf 
ca 12.00 uur wordt het 75-jarig bestaan 
van het Beatrixpark in Amsterdam 
(Zuid) feestelijk gevierd. Noteert u het, 
want StadsdorpZuid heeft een kraam 
ter beschikking gesteld gekregen we 
zullen daar ons Stadsdsorp weer pro-
moten. Wie helpt bij de voorbereiding?  
Sinds het ontstaan van het Nederlands 
Koningshuis is het traditie dat er bij elke 
abdicatie zogenaamde Koningslindes 
worden geplant. Zo ook in het Beatrix-
park. Het wordt óf een druipvrije Linde-
boom met een prachtig sierhek er om-
heen óf alleen een Koningslinde.  
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