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In deze Nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:
Ik heb een vraag...
Verslag ledenbijeenkomst
Verslag "Thuis in de Buurt"
Kent u iets dat ...?
Kent u iemand die ...?
Buurtborrel
Iily'e zoeken een voorzitter
MailMaatjes

Ik heb een vrflag ....

"Ik heb een oom in Italië wonen,
die ik een brief wil sturen. Maar ik
spreek geen ltaliaans. Wie kan
mijn brief in het Italiaans
vertalen?"
Reacties graagfiaar
contact@stadsdorpbuurtT.nl

Beste Stadsdorpers,

Ve rs lag lede n b ijeen ko ms t
Het was een zeer inspirerende bijeenkomst afgelopen dinsdag 17 juni. Er werd goed gepraat over het
Stadsdorp, het Kleine Utopie project, de activiteiten, de website en het lidmaatschap. Een verslag hiervan
kunt u binnenkort ook op de website van het Stadsdorp vinden (www.stadsdorpbuurtT.nl).

§tadsdorp thuis in het Multutuli Huis
Ruim dertig buurtbewoners kwamen op 2 juni naar Het Multatuli Huis (Korsjespoortstee g20 -
www.multatuli-huis.nl) voor de eerste in de reeks van kennismakingsbijeenkomsten die StadsdorpBuurt 7
organiseert onder het motto 'Thuis in de buurt'. Doel van de bijeenkomsten is buurtbewoners te laten
kennis maken met een bijzondere buurtlocatie en tegelijkertijd met het hen van gedachten te wisselen
over het Stadsdorp initiatief.

Cïja. 
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Het programma begon met een boeiende inleiding van conservator Klaartje Groot over Multatuli, zqn
geboortehuis en zijn banden met de buurt. Daarna konden de bezoekers in kleine groepjes naar boven om
met Klaartje de andere ruimtes te bekijken. Met een hapje en een drankje maakten de achterblijvers
intussen kennis met elkaar en kwamen de gesprekken op gang over het leven in de buurt en de bijdrage
die het Stadsdorp initiatief daaraan zou kunnen leveren. Bij de afronding toonde men zich enthousiast
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Een bijzonder
leuk, klein
museum; het
geboortehuis
van Multatuli,
de schrijver
Eduard Douwes
Dekker.
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Over de ongedwongen bijeenkomst, de kennismaking met het
museum en ook de ontmoeting met buurtgenoten die men
hoogstens 'uit de verte' kende. In een buurt die door de

stromen toeristen, short stayers en expats steeds anoniemer
lijkt, wordt dat laatste extra gewaardeerd.

\Me zijn druk bezig om voor de herfst nog twee mooie en
bijzondere locaties te vinden die ons willen herbergen voor een paar uurtjes! Zodra we weten \ryaar en
wanneer de volgende keer is, laten we u dat weten.

Kent u ie* dfit .,.?
Uit bovenstaand verslag blijkt hoe leuk het is om met elkaar de buurt beter te leren kennen. Kent u zelf
ook zo'n leuke locatie die er om waagt eens door buurtbewoners bekeken te worden? Of skat u wel eens
peinzend stil voor een huis eraarvan u denkt dat het interessant is om te bekijken'l Laat het ons weten, dan
kijken we of we iets kunnen regelen om er een activiteit voor de buurt van te maken. Mail uw wensen
naar contact@stadsdorpbuurtT.nl of bel naar A6-4625 6412.

Kent u iemand die ...?
Kent u iemand met een mooie hobby die daar iets over zou willen vertellen, of iemand die iets meer weet
te vefiellen over de buurt? Laat het ons weten en wie weet nodigen we hem of haar uit om er een mooie
ontmoeting van te maken. U kunt ons bereiken via contact@stadsdorpbuurtT.nl of via 06-4625 6412.

Buunbonel
Ontmoet buurtgenotet in De
Ve r gul de G aper, Prinsenstraat
30, hoek Prinsengracht. Elke
laatste maandag van de maand
vanaf 17.A0 uur. Ga op 30
juni eens langs voor een
praatje met buurtgenoten.

W'e zoeken een voorzitter
Het is eigenlijk in tegenspraak met het doel van het Stadsdorp: een
bestuur. Maar zodra er iets ofÍicieels geregeld moet worden, dan
krijg je al vlug dat er ook handtekeningen gezet moeten worden en
dan kom je zo bij een bestuur uit. Maar als bestuur zijn we ook
bewoners van Buurt 7 en ook lid van het Stadsdorp. Het is dan ook
de bedoeling dat het bestuur alleen de rrteest noodzakelijk zaken
regelt en dat de activiteiten, de hulpwagen en de hele dynamiek van
het Stadsdorp uit de bewoners zelf komt.
Nu staat het huis van Henny Brouwer, onze huidige voorzitter, te
koop en dat hoopt zij toch dit jaar wel te verkopen.

Dat betekent dus dat het bestuur een nieuwe voorzitter nodig heeft. We wagen u daarom om na te denken
wie volgens u een goede voorzitter voor het Stadsdorp zou kunnen zijn. Hij of zij hoeft nog niet per se lid
van het Stadsdorp te zijn(dat kan later altijd nog!), maar wel in Buurt 7 te wonen, affiniteit met de buurt
te hebben en natuurlijk moet de nieuwe voorzitter opn staan voor het idee van een Stadsdorp. Geef uw
ideeën door via contact@stadsdorpbuurtT.nl of via de telefoon 06-4625 6412.

MailMaaíjes
Niet iedereen heeft een computer, laat staan een internetverbinding met e-mail. Ook die mensen willen we
op de hoogte brengen van de activiteiten die het Stadsdorp organiseert. Kent u iemand die geen e-mail
heeft, print dan deze Nieuwsbrief een extra keer uit en stop hem bij die niet e-mailbezitter in de bus. Zo
raken ook zij betrokken bij het Stadsdorp.

Hebt u een hulpwaag, iemand nodig om boodschappen te doen of wilt u met iemand naar de film?
Stuur uw verzoek naar contact@stadsdorpbuurtT.nl en uw vraag wordt opgenomen in onze 2
wekelijkse nieuwsbrief. U kunt ook bellen naar 06 * 4625 6412,
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