
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is het Stadsdorp Nieuwmarkt? 

Stadsdorp Nieuwmarkt combineert de voordelen 

van een dorp met die van de stad. Waar de stad 

zorgt voor een zekere anonimiteit, leren buurtge- 

noten elkaar in het Stadsdorp juist beter kennen en 

bieden elkaar diensten, activiteiten en burenhulp. 

Met elkaar, voor elkaar. Stadsdorpsgenoten stellen 

vast wat zij belangrijk vinden of nodig hebben en 

organiseren dat zelf. 

Eigentijds nabuurschap 

Dat is waar het Stadsdorp Nieuwmarkt aan bouwt. 

Voor een sterk gevoel van nabuurschap moet je  

elkaar kennen, wat weer ontstaat door elkaar te 

ontmoeten, elkaar mee te maken. 

Stadsdorpsgenoten organiseren daarom allerlei 

ontmoetingen en activiteiten. Daarbij spelen 

gezelligheid en wederkerigheid een belangrijke rol. 

Stadsdorp voor alle buurtgenoten 

Het stadsdorp is niet scherp begrensd. Globaal gaat 

het om de omgeving van de Nieuwmarkt: van 

Amstel tot IJ en van Damrak tot Nieuwe Heren-

gracht. Het Stadsdorp stimuleert buurtgenoten om 

diensten en activiteiten aan te bieden en er 

omgekeerd weer van te profiteren. Als je actief 

deelneemt en initiatieven ontplooit heb je het 

meeste ‘profijt’. Met een mix van leeftijden en 

nationaliteiten en van kennis en vaardigheden komt 

het tot een levendige ruilhandel, waarbij voor ieder 

wat te halen en te brengen valt. De deelnemers zijn 

veelal ouderen. Het Stadsdorp biedt hen extra 

voordelen: de kans om van betekenis te blijven voor 

anderen (ook jongeren), elkaar te helpen, zo lang 

mogelijk zelfstandig te blijven en de touwtjes van 

het eigen leven in handen te houden. S 

een goeie buur is beter dan een 

verre vriend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder actieve dorpsgenoten geen stadsdorp 

Bevlogen stadsdorpers initiëren en organiseren 

allerlei activiteiten in het stadsdorp. Als er geen 

actieve stadsdorpers meer zijn, bestaat het 

stadsdorp niet meer. 

Elkaar ontmoeten op bijeenkomsten 

Het ontmoeten en elkaar leren kennen is de smeer- 

olie van het stadsdorp. Hiervoor bestaan in het 

stadsdorp diverse mogelijkheden.  

Themabijeenkomsten 

Zo’n vijf keer per jaar zijn er bijeenkomsten, veelal 

met een thema of - rond nieuwjaar - met een quiz 

en in de zomer met een picknick. De themakeuze 

wordt door dorpsgenoten gemaakt binnen de eigen 

brede belangstellingssfeer, meestal in de vorm van 

een lezing, discussie en een cultureel intermezzo.  

 

Maandelijkse koffie, borrel en clubs 

De 3e woensdag van de maand is er een open koffie-

ochtend en de 1e donderdag een borrel. Zie voor 

vraag- en aanbod en clubs stadsdorpnieuwmarkt.nl    
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Indirecte  wederkerigheid 

In Stadsdorp Nieuwmarkt staat ‘wederkerigheid’ 

centraal: iedereen heeft immers wel iets te geven én 

te vragen. Dat kan variëren van concrete vaardig-

heden 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. Ze leveren 

elkaar niet-commerciële diensten op menselijke 

schaal. Indirect wederkerig, omdat er niet letterlijk 

geruild wordt; het geven en vragen gaat niet een-op-

een. Wat jij nu geeft krijg je eens terug van een der-

de, op een ander moment, op een andere manier. 

DAM - Diensten & Activiteiten Markt               

hulpuitwisseling en clubs                                                    

Als via de vraag- en aanbodpagina op de website 

(DAMbord) een vraag en een aanbod leiden tot een 

match, heet dat wel een DAMmetje. Niet een een-

op-een ruil, zoals hierboven toegelicht, en steeds 

‘om niet’. Het kan zijn: iemands planten verzorgen, 

de hond uitlaten, boodschappen doen, meegaan 

naar de dokter, een klusje doen en als het klikt ook 

samen optrekken voor een hapje eten, 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.  

 

 

 

 

 

Je kunt het initiatief nemen een club op te richten 

om binnen een gedeelde belangstelling elkaar beter 

te leren kennen en zo ook meer voor elkaar te 

betekenen. Er ontstonden al succesvolle clubs: 

Verhalenvertelclubs, Wandelen met een thema, 

Fietsclub, Schilder- en tekenclub, Naaiclub, Eye-film-

club en Diner-voor-elkaar (ieder maakt een gang). 

Meld je initiatief of zoek een club op de tab Diensten 

en Activiteiten Markt DAM stadsdorpnieuwmarkt.nl  

Binnenbuurten                                                          

Stadsdorpers die dicht bij elkaar wonen ontmoeten 

elkaar in regelmatige binnenbuurtbijeenkomsten, 

wat een wekelijks koffie-uur kan zijn, een maande-

lijkse borrel of af en toe een wandeling met elkaar.  

Nieuwsbrief en website 

Het Stadsdorp zendt voor een themabijeenkomst 

per e-mail een nieuwsbrief rond met achtergronden 

van het thema en vaste rubrieken: de column, het 

gekozen gedicht, foto’s van de bijeenkomsten en 

van activiteiten in de kleinere clubs, diverse 

aankondigingen, nieuwtjes en een culturele agenda. 

Ontvang de nieuwsbrief door je op te geven via de 

website stadsdorpnieuwmarkt.nl. Het stadsdorp is 

ook te volgen op Facebook en Twitter. 

Een geldloze beweging 

Stadsdorp Nieuwmarkt is een onafhankelijk platform 

 

 

 

 

voor buurtgenoten om bijeen te komen en elkaar 

waar nodig te ondersteunen. Een beweging ‘zonder 

gedoe’, die streeft naar geldloos functioneren en 

daarin al zeven jaar slaagt. Locaties in de buurt 

bieden hulp door gratis hun zalen beschikbaar te 

stellen voor de grote bijeenkomsten. Stadsdorpers 

betalen uiteraard hun eigen consumpties.              

Het platform heeft geen rechtsvorm, statuten, 

bestuur, jaarverslag of betaald lidmaatschap. Het wil 

niet afhankelijk zijn van subsidies. Wel zijn er af en 

toe geldinzamelingen, bijvoorbeeld voor deze flyer 

en ook bij optredens, zoals van studenten van het 

conservatorium, op de grote bijeenkomsten. 

Kerngroep                                                                      

Een groepje van ca. zes stadsdorpers stimuleert de 

voortgang van clubs, de binnenbuurten en de 

themabijeenkomsten, houdt het DAM-bord bij en 

levert mede inhoud aan voor de nieuwsbrief.   

Stadsdorp Nieuwmarkt bedankt: 

Locaties als het Compagnietheater, De Booms-

spijker, Splendor, Perdu, Mediamatic en Zuiderkerk, 

waar het stadsdorp gratis bijeen mag komen 

Waag Society laat burgers met technologische 

vernieuwingen experimenteren: waag.org 

Websitebouwer Adriaan Boiten, aideon.nl          

Logo-ontwerper wijlen Ton Giesbergen 
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