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U kunt zich aanmelden voor een club door een email te sturen naar info@stadsdorp.nl, met 
daarin de vermelding van u naam en adresgegevens en de naam/nummer van de club. 

 

Nr  Naam club Kleine toelichting Aantal 
leden 

contactpersoon 

22 Hondenwandel 
club 

Hondenbezitters wandelen samen met de 
honden in park of strand 

2 Evelien Diepstra 

21 Brainstorm zorg Verhouding professional/vrijwilligerswerk 
In de buurt 

7 Iris van der Heijden 

20 
 

“Samen tekenen 
en schetsen” 

 2 Sjoerd Munik 

19 
 

klassieke muziek  in kleine groepjes (Coördineren en spelen) 3 Lisette Veerman 

18 Brainstormsessies 
website stadsdorp 

afstudeerproject Hester 
Creatief brainstormen over hoe je tot een 
hechte community komt. 
1 dagdeel in februari 2014 
1 dagdeel in maart 2014 
 

7 Hester van 
Zutphen 

 17 Flashmob maken 
 

  25 Jim Klinkhamer 

 16 Verhalen vertellen  
 

Een regelmatig bijeenkomend waarin op 
toerbeurt iemand uit het groepje vertelt 
over een eigen ervaring / levensverhaal / 
gebeurtenis / bijzonder interessegebied.  

15 Jim Klinkhamer 

15 Gespreksgroep  
 

levensverhalen uitwisselen 2 Piet Seijsener 

14   naaiclub” (2e) Uitwisselen van kennis en problemen 
helpen oplossen op het gebied van kleren 
maken 
(geen naailes!) 

2 Anki Brokhorst 

 13  Museum club 
 

Met elkaar musea bezoeken en 
naderhand bespreken, ieder kan 
voorstellen doen 
In en buiten amsterdam 

9 Janneke 
Graamans 

 12  De Flesseman 
eetclub 
 

Een keer in de maand eten in de 
Flesseman 
Er wordt nog onderhandeld met de 
Flesseman 

20 Tanja Hol 

11 Club Wijze 
mensen 
 
 

Mensen met inzicht en levenservaring 
steunen andere buurtgenoten met een 
luisterend oor en eventueel wijze raad 

2 + ? Roelof Roggema 

10  Wandelclub 
 

 1 Anki Brokhorst 

 9 Elke week een 
borrel 
 

De zoektocht naar een geschikte 
stamkroeg in de buurt ligt even stil. 

8 Rose Marie 
Schoonenberg 
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 8 “Theater club” 
 

Samen theater maken en spelen 2 Edith Kamphuis 

 7 Stadsdorp 
Nieuwmarkt Koor 
 

 4 Edith Kamphuis 

 6  De Sneeuwploeg 
 

Daar waar de gemeente niet schoonmaakt 7 Rob Sanders 

 5  Kook en eetclub  
 

Samen eten maken en daarna sameneten 10 Ans Westendorp 

 4 Maken van boek 
met  interviews 

Elkaar interviewen 10 Heleen van Deur 

 3 Gedichten  Elkaar helpen met gedichten schrijven en 
aan elkaar voorlezen 

 Til Schaap 

 2  
Diner voor 10  
 
 

Elke keer andere initiatief nemer uit de 
groep, die bedenkt thema. En ieder ieder 
maakt deel van het diner 

31 Mieke van der 
Vaart 

 1 Eye-club 
 

1x per maand wordt film uitgezocht in Eye, 
daarna met elkaar film bespreken. 

45 Annette Apon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


