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Activiteiten in clubverband 

In ons Stadsdorp zijn vele initiatieven om elkaar te ontmoeten en leuke dingen met elkaar te doen. Een belangrijke 
mogelijkheid om je initiatief voor een club kenbaar te maken is via onze website. Via info@stadsdorpnieuwmarkt.nl 
kan je je clubinitiatief aanmelden.   

Ook als je je wilt aanmelden bij een van de clubs dan kan je dat doen via info@stadsdorpnieuwmarkt.nl. Je 
aanmelding wordt dan doorgegeven aan de contactpersoon van de betreffende club.  

Cultuur  

clubnaam Omschrijving contactpersoon kleine toelichting 

Samen tekenen en schetsen Op buiten locaties met elkaar 
tekenen en schetsen en elkaars 
werk bespreken 
 

Sjoerd Munnik 
 

Een kleine groep die elke 
keer samen een locatie 
zoeken, ongeveer 1x per 
maand 

Verhalen vertellen  
 

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

Jim Klinkhamer 
 

Een groep van 10 
mensen. Zodra er iemand 
afvalt kan er een nieuw lid 
zich er bij voegen. 

Verhalenvertelclub 2  Zie “verhalenvertellen” Voorlopig Jim Klinkhamer 
/ Diet Verschoor 

Zodra er voldoende 
mensen zich aanmelden 
wordt er gestart. 

Eye-club 
 

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

Annette Apon 
 

1 x p mnd, wisselend 
aantal mensen, initiatief 
elke keer door Annette 
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Museum club Met elkaar tentoonstellingen in 
musea bezoeken 

Yellie Alkema   

Naaiclub 
 

Op regelmatige tijden komen we bij 
elkaar. Ieder werkt dan aan 
haar/zijn eigen werk. We adviseren 
en stimuleren elkaar op 
naaigebied, met name kleding 
maken. 
 

Janneke Graamans De groep is nu vol 

Naaiclub 2 Opzet in overleg met leden Claudette  
Gouka-Tseng 
 

Nieuw 

Maken van interviews 
 

Stadsdorpers interviewen elkaar Gee de Wilde 
 

De interviews worden 
geplaatst op de website 

Zygmunt Baumon   
Liquid Times, Living in an  Age 
of Uncertainty. 
Vertaling: Vloeibare tijden 
 

Met elkaar bestuderen van dit boek 
en vandaar uit kijken naar / 
bestuderen van de wereld. 
  
 

Pieternel van Tongeren. Z.Baumon (Warschau) is 
een van de meest 
vooraanstaande en 
invloedrijkste sociale 
denkers ter wereld. 

 

Sport en beweging 

Clubnaam Omschrijving Contactpersoon Kleine toelichting 

Nieuwmarkttrappers  Op wisselende dagen met elkaar 
20 tot 30 km fietsen, met als 

Femmy Elzinga 
 

Een paar dagen van te 
voren wordt de 
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vast vertrekpunt de Nieuwmarkt 
 

aankondiging gedaan 
aan alle leden van deze 
club  

Weekendfietsclub Nieuwmarkt/ 
Mokumtrappers 
 

We fietsen altijd op za. Of op zo. 
in rustig tempo de stad uit. 
Vertrektijd: 10:00 uur. 
Afspreekpunt is altijd ergens in 
Amsterdam centrum.  
De afstanden zijn soms 30 soms 
60 km.  
 

Marja van Vugt Van te voren krijgt ieder 
een email met de 
gekozen route en 
vertrekpunt. Leden 
antwoorden dan of ze 
meegaan of niet.   

Zwemclub We zwemmen meestal op een 
vast moment. In de winter op 
dinsdag  het "Uurtje duur" in het 
Marnixbad en 's zomers buiten. 
Bijvoorbeeld in het Brediusbad, 
de  IJhaven, de Gaasperplas of 
om Pampus.  

 

Karin vd Linden Via de Appgroep, of per 
email, wordt in de 
zomer bepaald waar en 
wanneer er 
gezwommen wordt. 

 

Eten 

clubnaam Omschrijving Contactpersoon kleine toelichting 

Eetclub  
 

Een keer in de maand eten in 
de Boomsspijker, Halve Wereld 
of andere locatie 
 

Tanja Hol 
 

 

Diner voor 10  
 
 

Elke keer een andere 
initiatiefnemer uit de groep die 
het thema bedenkt. Ieder maakt 

Marijke Braams 
 

Onregelmatig. De ene 
keer 8 mensen de 
andere keer 12 bijv. 
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een deel van het diner 

Brunchen op zondag Op zondag in een nog af te 
spreken regelmaat samen 
ergens ( niet duur) gaan 
brunchen   

Cees van Walraven  

Eetclub voor vier Voor vier personen, bij een van 
de leden thuis, voor elkaar 
koken. 

RoseMarie Shonenberg Vaste regelmaat, 
bijvoorbeeld 1x in de 
drie weken. 

 

Hulp en zorg, wonen 

clubnaam omschrijving contactpersoon kleine toelichting 

De Sneeuwploeg 
 

Daar waar de gemeente niet 
schoonmaakt. 
 

Rob Sander 
 
 

Vanzelf sprekend 
alleen als er sneeuw 
ligt.  

Woongroep Ouderen Nieuwmarkt 
Groot Waterloo 

Het realiseren van een 
woongroep voor ouderen in de 
buurten Nieuwmarkt of Groot 
Waterloo, waarin iedere oudere 
een eigen etage bewoont 

Lucie Visch + Annette de 
Vries 

We zetten samen de 
schouders onder het 
laten slagen van dit plan. 

 

 

   


