
Jaarverslag 2019 Stadsdorp Gracht en Straatjes 

Ons nieuwe jaar startte met de ALV op 28 januari 2019 waarbij we afscheid namen van 3 bestuursleden die 

vanaf het begin, of vrijwel vanaf de start, in het Stadsdorpbestuur zitting hadden:  

Karin droeg het beheer van de website over aan Monique, Huub Derk werd als penningmeester vervangen 

door Thijs, Debora droeg na 6 succesvolle jaren het voorzitterschap aan mij over. Resy en Vera kwamen 

nieuw in het bestuur, waarbij Vera secretaris werd.  

We sloten zoals gebruikelijk af met een drankje, waarvoor ook bij thema-avonden sinds begin 2019 

Harmke en Roos de catering verzorgden. Waarvoor veel dank ! 

Er waren 5 bestuursvergaderingen op: 28 februari; 26 juni; 20 augustus; 8 november en 27 november. 

Het bestuur houdt contact met andere Stadsdorpen via bijeenkomsten. Ieder Stadsdorp doet de dingen 

weer anders en het is interessant om te zien of we daar iets van kunnen leren. We houden ons op de 

hoogte van ontwikkelingen en initiatieven voor ouderen.  

Helaas zijn dit jaar 4 van onze Stadsdorpers overleden, die node gemist worden. Dit jaar zijn er 30 nieuwe 

leden bijgekomen en er waren 12 afzeggingen. Naast diverse mutaties en opschoning van de ledenlijst zijn 

we nu effectief 193 leden sterk. We groeien gestaag en hielden op 9 oktober voor het eerst een borrel 

voor nieuwe leden bij Jos die nota bene zelf net lid was geworden. Het was een groot succes, dus zo’n 

bijeenkomst gaan we jaarlijks houden. 

Het voorjaar wilden we nog snel een tuinenmiddag organiseren, maar dat was te kort dag en dit idee 

moesten we afblazen. Komend jaar gaan we dit zeker organiseren, we horen graag nú al wie mee wil doen 

of zijn tuin open wil stellen.  

 

Op 22 mei vertelde stadsarcheoloog Jerzy Gawronski tijdens de Thema avond boeiend over de 

opgravingen onder de Noord-Zuidlijn en op 17 oktober sneed Joop de Vries een heel actueel onderwerp 

aan op de thema-avond: Europa en de Brexit, die goed werd bezocht en waarbij nog lang nagepraat werd.  

In juni, juli en augustus konden we weer terecht in de tuin van Hotel Pulitzer voor onze zomerborrels, die 

vooral op de eerste tropische dag van het jaar een heerlijk schaduwrijke plek bood. 

In september stapten we voor de maandelijkse Buurtborrel over van café Van Puffelen naar café 

Luxembourg, dat meer ruimte biedt, waardoor er meteen ook het animo om te komen groter blijkt en dat 

bevalt zeer goed. We zijn regelmatig met zo’n 30 á 40 mensen. 

25 November was er een Valpreventie info-ochtend waarvoor 25 leden naar buurthuis d’Oude Stadt 

kwamen om te luisterden naar hoe je vallen kunt voorkomen. Daadwerkelijke cursussen zijn er nu in de 

Boomspijker, wat helaas wel wat ver weg is voor ons. 

15 december was er weer de feestelijke Kerstborrel in de sfeervolle Saxenburgzaal van Hotel Pulitzer, waar 

zo’n 65 leden aanwezig waren en we samen het glas hieven en meezongen met het koor. 

Vrijwel alle 18 bestaande activiteiten waaraan je bij Stadsdorp kunt meedoen floreren. En zoals al eerder 

gezegd: meedoen is belangrijk. Zo bouwen we een hechte buurt op die ook echt de sociale cohesie 

vergroot. Ga vooral mee naar activiteiten, meld je gewoon aan, en ervaar hoe leuk en ongecompliceerd 

zo’n uitje kan zijn. Je zit eens bij elkaar aan tafel en hoort hoe een ander in het leven staat. Doordat je 

elkaar kent kun je een ander wellicht stimuleren om samen de deur uit te gaan en nieuwe dingen te doen, 

of om elkaar bij te staan wanneer dat nodig is. Regelmatig gaan Stadsdorpers spontaan met elkaar op pad. 

Er ontstaan vriendschappen en dat voelt goed, want samen staan we sterker.  

 

We voorzien voor 2020 geen wijzigingen in het beleid. De initiatieven binnen Stadsdorp komen van de 



leden zelf. Als je als lid een nieuwe activiteit wilt starten, praat er dan over met anderen en laat ons je 

ideeën weten, dan kunnen wij je wellicht helpen met het opzetten en met de communicatie. 

Wij wensen jullie allen een goed, actief en saamhorig Stadsdorpjaar toe. 

 

 

 

 


