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Het jaar startte goed met de vele maandelijkse en wekelijkse activiteiten die 

druk bezocht werden: er was geen vuiltje aan de lucht. 

Half maart kwamen veel activiteiten stil te liggen wat een grote impact had op 

het functioneren van ons Stadsdorp. Het was een jaar waarin het moeilijk was de 

sociale contacten in de buurt die zo essentieel zijn voor onze leden, te 

onderhouden. Gelukkig blijken veel Stadsdorpers ook buiten de activiteiten en 

clubjes elkaar op te zoeken. Samen wandelen door de lege stad was een geliefde 

activiteit, net zoals samen eten of even langs gaan. Actief zijn in Stadsdorp blijkt 

in deze tijd zijn vruchten af te werpen. 

Covid-19 heeft Stadsdorp vrijwel ongemoeid gelaten, wat bijzonder is gezien 

onze leeftijden. 

Maar ook voor nieuwe leden was het een  moeilijk jaar. Zij konden nauwelijks 

kennismaken met anderen in Stadsdorp en daardoor wellicht ook moeilijker hun 

draai erin vinden. In 2019 waren we gestart met een succesvolle Nieuwe 

Ledenborrel, die we nu moesten overslaan. Zo gauw het kan gaan we die 

organiseren. 

Helaas overleden dit jaar 4 van onze Stadsdorpers die een leegte achterlaten. 17 

nieuwe leden meldden zich aan, 5 leden verhuisden en 14 stapten op omdat zij 

niet meer actief waren. We zijn nu met 190 leden. 

Het bestuur hield 3 formele bestuursvergaderingen, waarbij lopende zaken 

besproken werden en plannen gemaakt. Daarnaast waren er diverse informele 

overleg-bijeenkomsten. 

We houden bij wat er in andere Stadsdorpen gebeurt via algemene 

vergaderingen. Na een eerste bijeenkomst bleef het bij mailcontact, een trend 

die dit hele jaar kenmerkte. De voor ons relevante initiatieven in onze buurt 

zetten we regelmatig op de website. 

De website en nieuwsbrief waren ook dit jaar onontbeerlijk in de communicatie. 

We besloten in de zomermaanden iedere 14 dagen een nieuwsbrief te versturen 

om vooral te melden wat er voor leuks toch nog mogelijk was en wat er te 

beluisteren en bekijken viel via internet.  

Monique maakte dit mogelijk, ze was er druk mee. We hielden iedereen zo goed 

mogelijk op de hoogte van wat er wel en niet door ging. 

Toen de regels wat soepeler werden organiseerden Resy en Harmke op 5 

augustus een succesvolle tuinenmiddag, waarbij we in kleine groepjes 6 heel 

verschillende en verrassende tuinen van leden bezochten. Na afloop was er een 

geweldige borrel met live klassieke muziek in de tuin van Harmke, waar wel 50 

leden op af kwamen. Een aantal actieve Stadsdorpers had heerlijke happen 

gemaakt die samen met de drankjes door Stadsdorp aangeboden werden. 

De eettafel kwam eind juni weer bijeen in Café de Doffer, en we aten bij 

tropische temperaturen in augustus én september nog buiten op de stoep o.a. 

een heerlijke mosselmaaltijd. 

 



De wandelclub die net door Henriëtte van Carla – die in 4,5 jaar 50 

wandelingen uitzocht en begeleidde – was overgenomen, kwam letterlijk tot 

stilstand. Met een grote groep wandelen werd toch te riskant gevonden. De 

wandelclub tót 5 km ging wel regelmatig op pad. Wandelen met twee of drie was 

een prima manier om elkaar te zien, buiten te komen en genoeg te bewegen. 

Met het lunchtheater bezochten we in de eerste helft van 2020 nog een paar 

erg leuk voorstellingen. Daarna waren deze en ook de lunchconcerten van de 

baan. 

Het Genevergenootschap zat deze zomer ook buiten, op afstand, in het gras 

om elkaar toch zo weer eens te zien. 

De koffie-ochtend was een aantal keren aan de gracht op het terras omdat de 

zon zo heerlijk scheen. 

 

De kunst-en cultuurclub werd vooral door Debora gevoed met interessante 

tips voor stadsbezichtigingen. Zo bekeken we in juli een groot aantal gevelstenen 

in het nu rustige wallengebied. 

De maandagmiddagborrels in de Pels werden via een schema’tje voortgezet 

met 2 à 3 mensen wisselend bij iemand thuis. Het was fijn om contact te houden 

al was het maar met een klein aantal leden. 

 

Het koor nam in februari afscheid van haar dirigente, en vond vrij snel een 

nieuwe leidster. Gezongen werd een paar keer in een zaaltje van het Claverhuis, 

maar de opkomst was begrijpelijk wat minder. Ook is afgesproken dat, in plaats 

van de traditionele Kerst-kooroptredens, we voortaan gezamenlijk 2 à 3 

Kerstliederen zingen bij de Kerstborrel. We hopen op een flinke aanwas van 

zangers in het komend jaar. 

Een nieuw tijdelijk initiatief was de Gymclub op de Appeltjesmarkt onder 

aanvoering van een professionele coach. Na drie door Stadsdorp betaalde lessen 

gingen de deelnemers in de maanden augustus en september door op eigen 

kosten. Voor herhaling vatbaar zodra dat in het voorjaar weer mogelijk wordt. 

Begin september konden we in Hotel Pulitzer terecht voor een feestelijke 

zomerborrel, zowel in de tuin als binnen in de tuinzaal. Daarna was het alweer 

afgelopen met de buurtborrels. 

De boekenclub en leesclub kwamen nog (on)regelmatig bijeen, in kleine 

aantallen bij iemand thuis. Gelukkig kan lezen altijd. 

Jet gaf een aantal blauwdruk-workshops, waar telkens 2 leden tegelijk dit 

proces leerden.  

Jeu de boules op het Museumplein is lang doorgegaan, buiten op ruime afstand 

was veel mogelijk. 

Ook de film werd nog veel bezocht, er was voldoende ruimte tussen de bezette 

stoelen.  

 



In december vond het bestuur dat een echte ‘opsteker’ nodig was. De 

Kerstborrel sloegen we over - dus het mocht wat kosten - want veel begrote 

uitgaven waren niet gedaan. Pleun ontwierp de wikkel voor de chocolade 

Sinterklaas-letter, die we persoonlijk bij alle leden op 5 december in de bus 

deden. Half december volgde een fraaie cadeaubon van € 10,- te besteden bij 4 

lokale specialiteitenwinkels. En met Kerst volgde nog een liefdevolle kerstkaart.  

Dat was leuk om te doen, maar nog leuker waren de hartverwarmende en vele 

(meer dan 50!) bedankjes die we via de mail binnen kregen.  

We hopen op een vrijer en gezelliger jaar waarin we elkaar weer vaak kunnen 

ontmoeten, maar vooral op een gezond 2021. Dank ! 

 


