
Wat is het Stadsdorp Nieuwmarkt?

Stadsdorp Nieuwmarkt is opgezet om de 

voordelen van een dorp te combineren met die 

van de stad. Waar de stad zorgt voor een zekere 

anonimiteit, leren buurtgenoten elkaar in het 

Stadsdorp juist beter kennen en bieden elkaar 

diensten, activiteiten en hulp. Met elkaar, voor 

elkaar en buiten de bureaucratische kanalen 

om. Stadsdorpsgenoten stellen zelf vast wat zij 

belangrijk vinden of nodig hebben en 

organiseren dat; wie kent de buurt immers 

beter dan de mensen die er wonen?

Stadsdorp voor alle buurtgenoten

Het Stadsdorp nodigt alle buurtgenoten uit 

om mee te doen door diensten en 

activiteiten aan te bieden en er omgekeerd 

ook van te profiteren. Juist een mix van 

leeftijden en nationaliteiten, en diversiteit 

van kennis en vaardigheden leidt tot een 

levendige ruilhandel waar voor iedereen wel 

wat te halen en brengen valt. Vooral 

buurtgenoten die tijd hebben worden met 

nadruk uitgenodigd mee te doen. Aangezien 

dat vooral ouderen zijn, biedt het Stadsdorp 

hen meerdere voordelen: de kans om van 

betekenis te blijven voor anderen (ook 

jongeren), elkaar te helpen om zo lang 

mogelijk zelfstandig te blijven en de regie 

over het eigen leven te behouden.  

Elkaar ontmoeten op bijeenkomsten 

Het ontmoeten en elkaar leren kennen is de 

smeerolie van het Stadsdorp. Eens in de zes 

weken vindt een grote open bijeenkomst 

plaats waar alle buurtgenoten welkom zijn. 

Voor aankondigingen ga naar de website

www.stadsdorpnieuwmarkt.nl

Eigentijds nabuurschap 

Dat is waar het Stadsdorp Nieuwmarkt aan 

bouwt. Daarvoor is  tijd en vrijheidsruimte 

nodig. Alle buurtgenoten die willen meedoen 

zijn welkom, ieders bijdrage is belangrijk. 

Stadsdorp niet scherp begrensd

Globaal genomen gaat het om de wijde 

omgeving van de Nieuwmarkt. 

Wederkerigheid

In het Stadsdorp Nieuwmarkt ligt de nadruk op 

wederkerigheid, maar dan een indirecte 

wederkerigheid: we denken dat iedereen wel 

iets te geven én te vragen heeft. Dat kan 

variëren van concrete vaardigheden en 

deskundigheid tot aan de warmte die iemand 

biedt en het gezelschap dat iemand kan geven. 

Het gaat om modern nabuurschap, een indirect 

ruilproces tussen buurtgenoten die elkaar niet-

commerciële diensten leveren op menselijke 

schaal. Indirect, omdat er niet letterlijk geruild 

wordt. Het geven en vragen wordt niet een-op-

een gewogen. Wat jij nu geeft, krijg je “terug” 

van een derde, op een ander moment en een 

andere manier.
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Stadsdorp  Nieuwmarkt  in het Compagnietheater

e
e

n
g

o
e

ie
 b

u
u

r 
is

b
e

te
r

d
a

n
 e

e
n

 v
e

rr
e

 v
ri

e
n

d

fo
to

: 
Ji

m
 K

li
n

k
h

a
m

e
r



DAM: Diensten & Activiteiten Markt

Een ruilbeurs van hulp, diensten en 

activiteiten (ook wel DAMmetje genoemd). 

Voor een ander de planten verzorgen, de 

hond uitlaten, boodschappen doen, meegaan 

naar de dokter, een klusje doen; maar ook 

samen optrekken voor een diner, een film- of 

museumbezoek, een concert, een naaiclubje, 

een literaire of architectuurwandeling, een 

lezing of poëzieavond. De animo om iets voor 

en met elkaar te doen is groot in de 

Nieuwmarkt. 

Nieuwsbrief en website

Het Stadsdorp mailt ongeveer eens in de zes 

weken een Nieuwsbrief rond met agenda’s, 

(foto- en film-) impressies van de  

bijeenkomsten en van activiteiten in de 

kleinere clubs, diverse andere 

aankondigingen en natuurlijk nieuwtjes. Het 

Stadsdorp is ook op Facebook en Twitter. 

Opgeven voor de nieuwsbrief kan op de 

website  www.stadsdorpnieuwmarkt.nl

Partners van Stadsdorp Nieuwmarkt 

Het Stadsdorp maakt dankbaar gebruik van 

mensen en organisaties in de buurt:

De kartrekkersgroep, een club van 

meedenkers en doeners die de hele zaak tot 

leven brengt.

Locaties als het Compagnietheater, 

Boomsspijker, Splendor, Perdu, Flesseman, 

Zuiderkerk, waar het Stadsdorp gratis bijeen 

mag komen.

Waag Society, die technologische 

vernieuwingen dienstbaar wil maken aan 

burgers en stadsdorpsgenoten uitnodigt om 

daarmee te experimenteren, www.waag.org

Websitebouwer Adriaan Boiten, 

www.aideon.nl

Logodesigner Ton Giesbergen, 

www.dutchlogodesign.nl

Geïnteresseerd?  

Aanmelden kan via

e-mail            info@stadsdorpnieuwmarkt.nl

website          www.stadsdorpnieuwmarkt.nl

Organisatie van Stadsdorp Nieuwmarkt

Het Stadsdorp wordt georganiseerd door een 

‘kartrekkersgroep’ van zo’n 10 mensen. Deze 

groep beschouwt het Stadsdorp als een 

doorlopend experiment waarvan de goede 

resultaten vastgehouden en de minder goede 

vervangen worden door nieuwe experimenten. 

Het Stadsdorp Nieuwmarkt is een beweging 

‘zonder gedoe’. Het wil geen bureaucratie op 

gang brengen. Daarom zijn er geen rechtsvorm, 

statuten, bestuur, jaarverslag en betaald 

lidmaatschap. Het wil niet afhankelijk zijn van 

subsidies. Het streven is om geldloos te 

bestaan. Locaties in de buurt helpen door het 

beschikbaar stellen van hun ruimten. Alleen de 

consumpties worden betaald. Incidentele 

geldinzamelingen zijn vooralsnog alleen nodig 

om de folders te betalen.


