
DAMbord Stadsdorp Nieuwmarkt  

(DAM: Dienst en Activiteiten Markt) 

 

maart 2014  
 

LET OP: Heb je een nieuw aanbod of vraag, of wil je reageren op een 
aanbod of vraag mail naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl 
 

1. GEZONDHEID / VERZORGING / GEESTELIJK WELBEVINDEN 
 

Nr 
A=Aanbod 

aanbod aantal 
reacties 

nieuwe reacties (schrijf uw 
DAM-nummer op) 

A114 
 

Wilt u het liefs thuis blijven wonen? 
Zelf de regie houden over u leven? 
Wees voorbereid, zorg voor een plan in 
de kast. 
Ik denk met u mee. 

  

A101 haar knippen 
 

2  

A102 Bang voor muizen, opname, bepaalde 
gesprekken e.d.? Kom er in enkele 
gesprekken vanaf (psycholoog) 

1  

A104 gesprek 
 

   

A105 Ayurvedische hoofd- en 
schoudermassage 

6  

A109 Heeft u een dilemma? Staat u voor een 

keuze en u draait in cirkeltjes rond? In 
1-2 gesprekken help ik u op weg 

  

   A111 Een boek bij de OBA ophalen voor 
iemand die dat niet zelf kan. 

1  

   A112 Gesprekken over zingevingsvragen. 
Eigen achtergrond, nu non-dualiteit, 
advaita.  
Daarvoor vele jaren boeddhistische 
meditatie (w.o. Birma) als jonge vrouw 
Chassidisme-kabbala bestudeerd. 

  

   A113 Indien gewenst  boek(en) halen en 
brengen bij OBA , alsook eventueel 
andere boodschappen. 

 

  

    

Nr 
V=Vraag 

vraag aantal 
reacties 

nieuwe reacties (schrijf uw 
DAM-nummer op) 

V101 Wie wil mij gericht oefeningen  geven 
voor mijn rug (hernia + whiplash)? 

   

V104 
 

Ik zoek een leraar contortionisme   

V106 
 

Mensen die mee willen denken over 
grenzen nabuurschap – informele en 
formele zorg 

3  

V107 Een café voor mensen met dementia / 

Alzheimer / parkinson / eventueel ook 
minder valide ouderen 

  

    
 

  



LET OP: Heb je een nieuw aanbod of vraag, of wil je reageren op een 

aanbod of vraag mail naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl 
 
 

2. WONEN / HUISHOUDING / KLEDING 
 
 

Nr 
A=Aanbod 

aanbod aantal 
reacties 

nieuwe reacties (schrijf uw 
DAM-nummer op) 

A216 
 

Wil helpen met boodschappen doen 
(heeft Canta) 
 

  

A201 auto met grote laadruimte, geschikt 
voor grote spullen 

4  

A203 Apple-ondersteuning OS X en 

programma’s 

6  

A204 het leren meer op de computer te 
kunnen: foto’s, excel, ordenen 

5  

A205 ervaren architect geeft vrijblijvend 
advies bij verbouw/aanbouw pand, 
interieur en exterieur 

3  

A206 vervoer 
 

1  

A207 administratieve rotzooi ontrafelen 
 

   

A211 reparatie van kleding 1 
 

 

A212 Gepensioneerde automonteur neemt 
met u uw garagerekening door 

  

A214 Boodschappen doen (indien nodig) 
 

2  

    

Nr 
V=Vraag 

vraag aantal 
reacties 

nieuwe reacties (schrijf uw 
DAM-nummer op) 

V203 Wie wil  af en toe op mijn twee hondjes 
passen? 

1  

V206 
 

Wie wil bij mij een kraanleertje 
vervangen? 

2  

V209 Wie wil me helpen bij onverwachte 
praktische klussen bijv. afval ergens 
inleveren of helpen bij de open haard 

die het opeens niet doet? 

   

V210 een algemeen reparatie café voor 
kapotte apparaten en zo 

   

V211 buurtgenoten om elkaar op de hoogte 
houden/brengen van overlast. Doel: 
controle, invloed, actie met elkaar 
regelen 

   

V212 wie kan (heel af en toe) op mijn hond 
passen? 
 

3  

V213 
 

Wie kan wat verstelwerk doen?    

V214 
 

Wie wil een rits(en) in broek vervangen 
– netjes? 

   

V217 Wie wil lekkende kraan helpen 
stoppen? 
 

  

V218 Wie wil een klein stukje plafond 
stucen? Ik help mee 

  

V221 Wie wil me helpen bij lastige 1  



 computerproblemen en hulp in tuin 
A’dam Noord 

V222 Wie wil mijn oude PC 

MedioncomputerXp  stabiliseren / 
opschonen. 

1  

V225 Wie wil een enkele keer mijn hondje 
uitlaten. Eerst klik met hondje 
(mannetje) en mens = kennismaken. 
Bij nood of even wegmoeten. Eventueel 
wederkerig. 

3  

V226 Wie wil voor mij boodschappen doen 
(als ik niet kan lopen, dit komt zelden 
voor), of ziek ben. 

1  

V227 Wie wil mij helpen overzicht te krijgen, 
nu wonend in klein huis daarvoor 
grotere huizen. Gaat om organisatie 

daarvan (heb problemen nu met ogen) 

  

V228 Wie wil af en toe op mijn hondje, Patje 
Pluk, passen tussen 18.30-0.00 uur. Ik 
breng en haal Patje Pluk op. 

1  

V229 Wie weet hoe je een BoCal gaskachel 
weer aankrijgt. 

  

V230 Wie helpt mij met een lichtklusje : 
daglicht tl balk in mijn ateliertje 
ophangen en de plafondlamp die daar 
hangt naar de keuken verplaatsen. 

  

V232 Wie wil mijn computer opschonen   

 

LET OP: Heb je een nieuw aanbod of vraag, of wil je reageren op een 

aanbod of vraag mail naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl 
 

3. HOBBIES / KUNST & CULTUUR 
 

Nr 
A=Aanbod 

aanbod aantal 
reacties 

nieuwe reacties (schrijf uw 
DAM-nummer op) 

A320 
NIEUW 

Zangles 1  

A302 Uit eigen werk gedichten voorlezen . 
Eventueel uitwisselen bij klik” 
(Een op een) 

  

A303 Noorse conversatie 

 

1  

A304 literaire wandeling door ons Stadsdorp 
 

1  

A305 tekenles 
 

2  

A306 stadswandeling 
 

 2  

A307 Cursus: India voor beginners, Hindi 
voor beginners, Bollywoodfilms 

 1  

A308 Gezelschap voor film – theater – 
muziek – opera; liefst met man (ik ben 
vrouw, ga vaak met vriendinnen uit). 
GEEN RELATIE 

   

A309 Latifa meditatie (= meditatie vanuit het 
soefisme); max. 6 pers. 

3   

A310 partner acrobatiekles (voor senioren) 
min. 8 personen 

   

A311 Theaterbezoek last minute (50%) 
 

1   

A312 helpen met reizen plannen    



 

A313 zangles / stemexpressie 
 

4  

A314 literaire wandeling door ons Stadsdorp 
 

16  

A316 Een wandeling in het Vondelpark, met 
thema bomen. 

1  

A319 Boeken: m.n. Duitse krimi’s  
 

  

    

Nr 
V=Vraag 

vraag aantal 
reacties 

nieuwe reacties (schrijf uw 
DAM-nummer op) 

V307 
 

Ik zoek gezelschap voor film – theater 
– muziek – opera; liefst met man (ik 
ben vrouw, ga vaak met vriendinnen 
uit). GEEN RELATIE 

   

V308 
 

Wie weet  veel van vogels  en waar die 
te zien zijn 

3  

V309 
 

Ik zoek een bridgepartner (iets 
gevorderd) 

Match 
nog niet 
gelukt 

1 

V310 
 

(stads) wandeling 
 

   

V311 
 

Ik wil graag tekenles    

V312 
 

Ik wil graag italiaans leren    

V315 Opera/toneel/museum bezoek met een 

gezellig groepje 

  

V316 iemand die mij leert om kerst-engeltjes 
te haken; patroon aanwezig 

  

V318 
 

Af en toe een middag of avond Mahjong 
spelen 

2  

V321 
 

bezoek schouwburg in groep met 
vervoer 

  

V323 Filosofie lezen en bespreken. Wellicht 
ook leven, OEF! 
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4. DIVERSEN 
 

Nr 
A=Aanbod 

aanbod aantal 
reacties 

nieuwe reacties (schrijf uw 
DAM-nummer op) 

A402 handlezen 
 

5  

A403 loopbaanbegeleiding 
 

1  

A404 voorlezen 
 

   

A405 Presentatietechniek verbeteren? Ik 
(ervaren trainingsactrice) kan je helpen 

 2  

A406 Inleiding in de stadspolitiek; bijwonen 
raads-/commissie-vergaderingen; 
rondleiding stadhuis 

   

A407 het begeleiden van mensen naar arts, 
advocaat of notaris 

   

A408 hulp bij redigeren brieven / artikelen /    



boeken 

A409 helpen bij brieven e.d. schrijven naar 
allerlei instanties 

   

A410 helpen met protest/bezwaarbrieven 
schrijven 

   

A411 Engels/ned. vertaling en/of lessen 
 

   

A412 scriptiebegeleiding jongeren 
 

   

A413 klein vertaalwerk Ned-Eng en v.v. en 
van Frans/Duits/Spaans en Catalaans 
naar Ned. 

1  

A414 1) voorlezen 
2) les of hulp Frans (evt. vertaal) 

1  

A415 Coaching max. 1-2 keer 
 

  

    

Nr 
V=Vraag 

vraag aantal 
reacties 

nieuwe reacties (schrijf uw 
DAM-nummer op) 

V401 secretariële steun en toeverlaat voor 
Stadsdorp Nieuwmarkt! 

1   

V402 Wie heeft een bonsaiboompje dat niet 
meer leeft? 
Dus dood is. 

  

 


