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Verantwoording 
Dit jaarverslag is een uitgave van Stadsdorp Westerpark.  
De foto’s zijn gemaakt door Jacques, Willem, Nellie, Anne-Marie, Corrie en Peter.  
De foto op de omslag is eigendom van het stadsdorp. 
De interviews met vrijwilligers werden geschreven door Lilian. 
De tekst is geschreven en geredigeerd door de kerngroep van Stadsdorp Westerpark. 
De vormgeving is eveneens door de kerngroep gemaakt. 
 
 
Je kunt dit verslag ook online lezen. Kijk op onze website en scan de code.  
 
Amsterdam, februari 2023 
© Stadsdorp Westerpark 
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2022 was een bijzonder jaar voor Stadsdorp Westerpark 
We vierden in 2022 ons vijfjarig bestaan met een groot aantal, heel diverse activiteiten. In dit 
verslag passeren ze allemaal nog eens de revue. 

Extra het vermelden waard zijn onze speciale activiteiten in het kader van ons 
jubileum. Dit waren Willem’s jubileumwandeling in het Westerpark, de Film & 
Soep Special in het Ketelhuis, de Kerstjubileumborrel bij Molen de Otter, een 
ludieke vrijwilligersbijeenkomst in Zaal 100, een feestelijke 

stadsdorpbijeenkomst in de OBA Staatsliedenbuurt, een Groen Uitstapje in Tuinpark 
Zonnehoek en een museumbezoek aan Hotel The Grand. 

De afgelopen jaren is er een vrijwilligersorganisatie opgezet die veel kan organiseren. Door 
onze activiteiten leerden buren elkaar beter kennen. Er ontstonden nieuwe vriendschappen, 
steeds meer mensen raakten betrokken bij elkaar en bij hun buurt en gingen die buurt meer 
waarderen. We zijn inmiddels ook een bekende organisatie in de buurt geworden. 
Buurtgenoten en andere organisaties weten ons te vinden. We werken graag samen met 
iedereen die ook een bijdrage aan de buurt wil leveren. 

Wat heeft vijf jaar Stadsdorp Westerpark opgeleverd? 
o Veel mensen zijn met elkaar in contact gebracht door bijvoorbeeld burenborrels, 

koffieochtenden en bureneettafels. 
o Stadsdorpers hebben meer binding met de buurt gekregen door onder andere 

rondleidingen, lezingen en themagesprekken. 
o We hebben kleur gegeven aan de buurt door bij te dragen aan bijzondere buurttradities 

zoals de Nieuwjaarsduik, de Herdenkingswandeling en het Opzoomeren. 
o We hebben thema’s aan de orde gesteld met deelraadpolitici, over klimaat, armoede en 

wonen. 
o We zijn geworteld in de buurt door samen te werken met ruim 25 organisaties die we als 

bondgenoten beschouwen.  
o We zijn uitgegroeid tot één van de grootste stadsdorpen van Amsterdam in relatief korte 

tijd. 

Hiermee hebben we een goede basis gelegd die we de komende jaren verder willen benutten. 
Daarbij staat centraal hoe wij de samenhang in de buurt kunnen vergroten door wat we doen 
als stadsdorp. Wat ons betreft: op naar de volgende vijf jaar! 
 
 
 
Angèle Goossens, Fanny Faber, Greetje van Drooge,  
Peter Zijlema, Willem Benschop  

kerngroep Stadsdorp Westerpark 
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2017-2022: Vijf jaar Stadsdorp Westerpark 
 

2015 & 2016: aanloop   

In 2015 organiseerden enkele buren huiskamergesprekken op het Witteneiland over 
prettig ouder worden en in de buurt blijven wonen. Er was behoefte om hierover door te 
praten. Daarom werd een buurtgesprek in De Koperen Knoop georganiseerd. Daar was 
veel belangstelling voor. Hieruit ontstond een initiatiefgroep die aan de slag ging met hoe 

we in de buurt iets met elkaar konden organiseren, gericht op 
het vergroten van nabuurschap. Door overleg met de buren 
rondom het Witteneiland (in de Staatsliedenbuurt) en contacten 
met stadsdorpen in Amsterdam vormden we ons een beeld 

welke behoeften er in de buurt waren én hoe wij daar vorm aan wilden geven. 

2017: beginnen 

In het voorjaar werd Stadsdorp Westerpark opgericht. Onze eerste activiteiten begonnen 
in februari. Al snel kwam er ook een nieuwsbrief en kwamen er meer activiteiten van de 
grond. Op 21 juni schreven we ons in als informele vereniging bij de Kamer van 
Koophandel. Als doel formuleerden we dat we een bijdrage wilden leveren aan de 
samenhang in de buurt. We wilden als stadsdorp laagdrempelig zijn, informeel en met een 
eenvoudige organisatie.  

In december konden we ons logo en onze website presenteren. 
We kozen als motto ‘Samen maken we de buurt’. En er werden 
vijf thema’s gekozen: Gezellig, Schoon, Veilig, Sociaal en Groen. 

2018: groeien 

Al snel raakten tientallen buren betrokken en werden meer activiteiten opgezet, zoals de 
stadswandelingen, een maandelijkse burenborrel, de bureneettafel, Film & Soep en Boek 
& Film. Ook de Nieuwjaarsduik vond voor het eerst plaats en we organiseerden een Zing Je 
Mee-karavaan. Van begin af aan werkten we samen met andere organisaties en horeca in 

de buurt.  

Bij veel activiteiten deed het varkentje zijn intrede als manier om vrijwillig 
bij te dragen aan het stadsdorp.  

 

Ook besteedden we veel aandacht aan het opbouwen van een goede interne organisatie. 
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2019: verdiepen 

In alle opzichten groeiden we door. Meer dan 700 
nieuwsbrieflezers, ruim 60 vrijwilligers en elke maand 
ruim 200 deelnemers aan activiteiten. Het aantal 
partners waarmee we samenwerkten groeide tot boven 
de 20. Voor het eerst gingen we Opzoomeren: samen 
de buurt opruimen. Er ontstonden clubs van stadsdorpers met gelijke interesses, zoals een 
museumclub en een filmclub. We sloten het jaar af met een grote Kerstborrel. 

2020: omschakelen 

Dit jaar werd sterk bepaald door corona. Hoe hiermee om te gaan 
was een grote zoektocht. We probeerden zoveel mogelijk met 
iedereen in contact te blijven door enkele activiteiten online te 
organiseren, zoals de maandelijkse borrel en de koffieochtend. En 
nieuwe initiatieven werden geboren zoals de online Kerstquiz en 

de Zoomlezingen door buurtbewoners. Ook maakten we extra nieuwsbrieven en lanceerden 
we onze campagne Vitamine Stadsdorp. Op deze manier konden we actief blijven, ondanks de 
beperkingen. En waar het kon werd er in de buitenlucht 1 op 1 gewandeld.  

2021: vallen en opstaan  

Het was een wisselvallig jaar met lockdowns en beperkte 
mogelijkheden voor groepen. De online basis die we al hadden 
gecreëerd hielp enorm zodat we konden schakelen tussen offline en 
online activiteiten. Daarmee lukte het om veel stadsdorpers vast te 
houden. Ook bleven veel activiteiten in de ijskast staan totdat er weer 
iets kon en mocht. Die flexibiliteit pakte goed uit! 

2022: vieren 

Langzaamaan konden we weer terug naar ‘normaal’ in 2022. Vanaf de zomer waren er 
nauwelijks beperkingen meer en daar hebben we met volle teugen van genoten. Alle 
activiteiten keerden terug en bovendien vierden we ons jubileum met een aantal 
bijzondere momenten. Het werd een jubeljaar waarin we elkaar weer konden ontmoeten. 
En waarin we met trots terugkeken op wat allemaal is bereikt. 
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Stadsdorp Westerpark in 2022 in enkele getallen 
 
 

 

 

  

                                     Het stadsdorp kan iemand verrijken 
              Voor Letty Strijdhorst begon het contact met het 
stadsdorp toen ze een jaar of vijf geleden Angèle ontmoette bij 
‘Buren Vertellen’ in de Nassaukerk. Angèle en Walter runden 
samen de museumclub en ze waren op zoek naar iemand die de 
aan- en afmeldingen voor de museumbezoeken wilde bijhouden. 
Het leek Letty leuk om te doen, dus zei ze ja. Overigens, er kwamen steeds 
meer activiteiten bij waarvoor deelnemers zich konden aanmelden, waardoor 
het nu zo ver is dat twee anderen de administratie doen.  
Naast het administratieve werk werd Letty ook gastvrouw voor de museumclub en 
dat is ze nog. Ze zorgt ervoor dat ze tijdig op de afgesproken plaats is en houdt bij of 
de deelnemers allemaal aanwezig zijn voordat een rondleiding begint. Ze zit bij de 
brainstorm over wat er de volgende maand op het programma komt te staan en 
geeft dan soms ‘als buitenstaander’ aan dat ze vermoedt dat een plan goed zal 
aanslaan bij de stadsdorpers. Ze is heel blij gastvrouw te zijn bij de rondleidingen in 
musea. “Angèle vertelt altijd mooi, het heeft me verrijkt’. Zo is haar bijgebleven dat 
schilders tot de 15e eeuw eierdooiers gebruikten als bindmiddel om verf te maken. 
Leuk om te weten toch? 
Letty’s interesses zijn breed. Zo zit ze bij ‘de klappers’, een groepje dat geregeld als 
publiek bij actualiteitenprogramma’s zit. Denk aan Jinek, Beau, HLF8. Of het nu over 
politiek of showbizz gaat, het heeft haar belangstelling. En een enkele keer maak je 
iets spraakmakends mee, zo was ze aanwezig bij de uitzending met Glennis Grace.  
Bij het stadsdorp neemt ze vooral deel aan activiteiten die over vroeger gaan: als het 
even kan, loopt ze mee met de wandelingen van stadsgids Bertine. Ze zou erg graag 
zien, dat Buren Vertellen weer terugkomt. En dan hoopt ze dat Martijn Akkerman nog 
eens teruggevraagd wordt. Toen hij jaren geleden over de juwelen van het Koninklijk 
Huis Nederland vertelde “hing ik aan zijn lippen”. Ook gunt ze ‘Jantje Boeketje’ de 
bloemenman een groter publiek dan de kleine setting waarin hij nu heeft verteld. 
Terugkijkend zegt ze: “Het enthousiasme van de vrijwilligers van het stadsdorp,  
dat is zo mooi!” 

Ruim 900 
nieuwsbrief-
abonnees  

Meer dan 35 
verschillende 
activiteiten 

Circa 55 
vrijwilligers 

Ongeveer 
2900 

deelnemers 
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Communicatie 
 
Onze eigen website 
www.stadsdorpwesterpark.nl 
bevatte steeds tientallen actuele 
berichten over stadsdorpactiviteiten, 
nieuws uit de buurt, leuke tips en 
buurtactiviteiten. 
 
 
Online waren we ook actief:  op onze website staat ons eigen blog ‘Stadsdorpers’.   
De webserie ‘Westerpark door de jaren heen’ toonde de geschiedenis van een straat in beeld 
gedurende de laatste honderd jaar. Onder andere het Zaanhof en het Nassauplein kwamen 
dit jaar aan bod. 

 
   
 
 
 
Van verschillende activiteiten zijn videoverslagen gemaakt en op de 
website geplaatst: de Paasduik, de virtuele 4 mei Herdenkingswandeling, 
de stadsdorpbijeenkomst op 13 oktober, en de Kerstjubileumborrel. Alle 
verslagen vind je op de website of via deze QR-code. 
 

Drukwerk in de vorm 
van flyers en posters om 
bekendheid te geven 
aan onze activiteiten 
bleef een belangrijke 
informatiebron voor 
buurtbewoners. 
 
Onze activiteitenladder 
werd elk kwartaal op 
tientallen punten in de 
buurt verspreid. 
 

 
Onze activiteiten zijn sinds dit najaar ook opgenomen in de Staatskrant. 

http://www.stadsdorpwesterpark.nl/
https://stadsdorpwesterpark.nl/Westerpark/h/1742/246/15205/Stadsdorp-online/Stadsdorp-Westerpark---Foto--en-filmarchief
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Onze digitale nieuwsbrief was opnieuw hèt 
centrale communicatie- en contactmiddel met 
alle stadsdorpers. Elke maand stond de brief vol 
met stadsdorpactiviteiten, onze blog of 
videoserie, leuke weetjes, tips en activiteiten uit 
en voor de buurt. De nieuwsbrief verscheen dit 
jaar liefst 13 keer. Aan het eind van 2022 
ontvingen ruim 900 mensen onze nieuwsbrief.  

 
 
Waar waren we actief? 
Onze activiteiten vonden plaats in de 
Staatsliedenbuurt, de Frederik 
Hendrikbuurt, op het Marcanti-eiland en 
in de Spaarndammerbuurt. 
 
Iedereen binnen en buiten stadsdeel 
Westerpark is welkom om mee te doen. 
 
 
Waar wonen stadsdorpers? 

 

Omdat we geen leden hebben zijn onze nieuwsbrieflezers een goede indicatie waar de 
meeste stadsdorpers wonen. Dat ziet er zo uit: 
 

 
 

13%

3%

9%

8%

11%

44%

12%

AANTAL NIEUWSBRIEFLEZERS PER BUURT

Frederik Hendrikbuurt Houthavens Onbekend Marcanti/GWL

Spaarndammerbuurt Staatsliedenbuurt Buiten Westerpark
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        De Staatsliedenbuurt, of toch buurt Westerpark? 

Anne-Marie van de Fliert was 7 (ja echt, zeven) jaar lid van 

kerngroep Stadsdorp Westerpark, al heette dat in het begin 
anders. Dat zit zo: tussen de bewoners van blok 2 en 3 aan de 
Wittenkade bestonden al vele jaren goede contacten. De wens 
ontstond om samen te kunnen blijven wonen. Ze 
organiseerden huiskamergesprekken om na te gaan wat daar 

dan voor nodig zou zijn. Tijdens deze gesprekken werd duidelijk, dat ze elkaar toch 
beter moesten leren kennen. Enkele bewoners, waaronder Anne-Marie, vormden ‘de 
kopgroep’, die wilden nadenken over hoe ze dat konden aanpakken. 

Al snel kwam de kopgroep tot de conclusie dat ze te veel op zichzelf gericht was. 
Immers, ze wonen in een sociale buurt en wat zijn buurtbewoners zonder buurt? 
Trouwens, wat is ‘onze’ buurt eigenlijk? De Staatsliedenbuurt? Maar, zoals Anne-
Marie het formuleert: “..een watertje over en je zit al in de Frederik Hendrikbuurt”. 
Dus organiseerde de kopgroep bijeenkomsten en stopte bij een brede buurt enquêtes 
in de bus. Er bleken veel wensen te leven: samen wandelen, fietsen, naar film of 
musea gaan, samen eten en borrelen, om maar wat te noemen. Zo kwam het 
moment dat de kopgroep besloot zich aan te sluiten bij de bestaande Amsterdamse 
stadsdorpen. Ze had een duidelijke eigen identiteit voor ogen en zette deze 
nauwkeurig op papier. 

Ondertussen werd er gewerkt aan een website. Anne-Marie is daar bijzonder trots 
op: vrolijk, uitnodigend en toegankelijk, “daarmee hebben we echt een punt 
gemaakt”. Bij de lancering van de site werd in november 2017 Stadsdorp Westerpark 
een feit. Na ongeveer twee jaar voorwerk werd ‘kopgroep’ ‘kerngroep’. 

En toen begon... het praten met mensen die zich aanmeldden om iets te organiseren, 
het vragen aan mensen of ze iets voor het stadsdorp konden betekenen, het praten 
met ondernemers over film en soep, een borrel, lunch of buurtmaaltijd organiseren. 
Het nadenken over hoe wordt de groep stadsdorpers een betere afspiegeling van de 
buurt? Kunnen we een armoedebeleid vormgeven? En nog zo veel meer… 
Anne-Marie hoopt dat het Stadsdorp mensen blij blijft maken, dat 
eenzaamheid wordt opgelost doordat mensen na een uitstapje 
ook zelf meer dingen durven te ondernemen of een 
gelijkgestemde vinden om samen dingen mee te doen. 
O ja, zelf gaat ze het liefst naar de borrels: lekker buiten, komen 
en gaan wanneer je wilt, blijven plakken om wat te eten: “Ja, de 
borrels vind ik wel super.” 
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Stadsdorpactiviteiten  
We hebben dit jaar onze activiteiten in negen klusters verdeeld, te weten: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Deze indeling is ook terug te vinden op onze 
driemaandelijkse stadsdorpladder met activiteiten. In 
dit verslag blikken we aan de hand van deze klusters 
terug. 
 
Het kluster Buurttraditie omvat grotere activiteiten die 
meestal één maal per jaar plaatsvinden zoals de 
Nieuwjaarsduik, de 4 & 5 mei activiteiten en het 
Opzoomeren. 
 
 

 
 
Burenborrel, bureneettafel en koffieochtenden 
De burenborrels bij café Rooster konden gelukkig weer plaatsvinden. Een vaste groep 
stadsdorpers wist de weg te vinden naar deze maandelijkse borrel. De bureneettafel streek 
neer bij Zaal 100, waar elke maand een groepje buren samen de maaltijd gebruikte. 
 
De maandelijkse koffieochtend in Museum Het Schip is inmiddels vaste prik. Het biedt 
bewoners uit de Spaarndammerbuurt de kans elkaar te ontmoeten in de eigen buurt. 
 
 
 
 
 
 
 

Film 

     Wandelen In gesprek 

Kunst & Cultuur Eten & Drinken Sport & Spel 

Zomers 

Eten & Drinken 

Schoon 

Buurttraditie 
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Opnieuw organiseerden we met Het Ketelhuis Film & Soep 
elke twee weken op donderdagmorgen. Samen een film 
bekijken en daarna een kop soep eten is heel populair en is een 
vaste waarde geworden in het stadsdorp. Inmiddels hebben er 
al ruim 50 plaatsgevonden. 
 
 
 

Op 15 december was er een drukbezochte jubileumspecial 
van Film & Soep met filmmaakster Digna Sinke rondom haar documentaire ‘Bewaren’. Zij 
beantwoordde vragen na afloop van de vertoning. Tijdens de feestelijke nazit met soep en 
een extra hapje werd veel nagepraat over wat je wilt bewaren in je leven. 

 
 
Boek & Film in de OBA kon weer van start gaan. Vijf keer keken we 
dit jaar naar de verfilming van een Nederlands boek, gevolgd door 
een nagesprek met een hapje en een drankje. Per avond waren er 
ongeveer 25 deelnemers.  
In 2022 maakten we voor het eerst gebruik van de OBA in de 
Spaarndammerbuurt. Een spannende maar geslaagde 
onderneming; er waren nieuwe deelnemers uit de 
Spaarndammerbuurt en de Houthavens. 
 

 
De Filmclub ging als vanouds weer elke laatste vrijdagmiddag van de maand naar de film. De 
mailing over de maandelijkse film op vrijdagmiddag gaat naar ruim 100 mensen. Steeds 
komen daar meerdere stadsdorpers op af die samen een film bekijken en na afloop gezellig 
een drankje drinken. 
 
 

Op zondag 28 augustus konden stadsdorpers een                            
Groen Uitstapje maken naar Tuinpark Zonnehoek.  
Enkele tuinders stelden hun tuin open en gaven een rondleiding in het 
park. Voor veel buren was het een eerste kennismaking met dit 
bijzondere plekje in de buurt. Alle deelnemers boden we een kopje 
koffie of thee aan met iets lekkers. 

 

Film 
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In 2022 bezochten we 10 keer een tentoonstelling in de museum in de stad. 
Drie keer is er gewandeld langs openbare kunst in de buurt. En er waren twee fietsroutes 
langs openbare kunst. 
Een bijzondere wandeling vond plaats vanaf het beeld De Dragers van Verre van kunstenaar 
Nelson Carrilho in het Westerpark. De maker gaf een toelichting bij zijn beeld en ontving de 
deelnemers aan het eind van de wandeling in zijn atelier in de Jordaan. 
 
 

Op 7 oktober was er een speciaal museumbezoek. Een groep 
van 25 stadsdorpers kreeg een rondleiding naar de oude 
raadszaal, de trouwzaal en de werkkamer van de 
burgemeester in het prachtige, historische hotel The Grand. 
Ook werd de muurschildering van Karel Appel bekeken. Een unieke gelegenheid om 
een aantal kunstwerken te zien die normaal verborgen zijn in het hotel. 

 
 
Voor het eerst: een duik op 1e Paasdag 
Ook op 1 januari 2022 konden we de door de coronabeperkingen 
opnieuw geen Nieuwjaarsduik organiseren. Maar dat werd meer 
dan goedgemaakt door de eerste Paasduik te organiseren op 17 
april. De duik in de Kattensloot was ouderwets gezellig en de 
opbrengst kwam volledig ten goede aan Oekraïne (giro 555). In 
totaal konden we maar liefst € 644 doneren! 
 
 
 
 
 
 

Kunst & Cultuur 
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       4 & 5 mei: Herdenking en Bevrijding 
Herdenkingswandeling 

Voor de derde keer organiseerden we activiteiten rondom 4 en 5 mei. Er was al een 
Herdenkingswandeling samengesteld langs bijzondere plekken in de buurt die 
verbonden zijn met de Tweede Wereldoorlog. De wandeling kon nu voor het eerst 
doorgaan en is ook als video opgenomen, zodat mensen de wandeling zelf konden 
lopen.  
 

Vrijheidssoep 
Op 5 mei deelden we opnieuw blikken met Vrijheidssoep uit. Dit keer 
op aanvraag én aan mensen die een complimentje konden gebruiken. 
De blikken werden ons ter beschikking gesteld door het Amsterdamse 
4 en 5 mei comité. 
 
Vrijheidsgedicht 

Elk jaar vragen we een buurtgenoot om een gedicht voor te 
dragen ter gelegenheid van Bevrijdingsdag. In 2022 droeg 
filmmaakster Nafiss Nia een eigen gedicht voor, dat ook op video 
is geregistreerd. De tekst van haar gedicht is: 

 
In dit huis kun je geen tuin aanleggen zegt de tuinman 

te veel zout te veel haat 
het groen is ontzield 

de dorst van de appel les je niet met bloed. 

Hij legt zijn hark neer 
ik ruim zijn wanhoop op 
ontken zijn gemopper 

en vertrouw mijn voornemens 

Als vrede een bloembed is en vrijheid 
een appelboom geef me de wereld 

en ik maak er een tuin van. 

 

o r meer dan 100 mensen zijn die niet in Westerpark wonen en af en toe 
deelnemen aan onze activiteiten? En dat we dat een hele eer vinden? 

o we jaarlijks een bijeenkomst organiseren om onze vrijwilligers te bedanken? 
o tijdens de laatste bijeenkomst bijna alle vrijwilligers hebben staan dansen? 
o er een  
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Wist je dat .. ? 
o er meer dan 100 mensen zijn die niet in Westerpark wonen en af en toe 

deelnemen aan onze activiteiten? En dat we dat een hele eer vinden? 
o we jaarlijks een bijeenkomst organiseren om al onze vrijwilligers te bedanken? 
o tijdens de laatste bijeenkomst bijna alle vrijwilligers hebben staan dansen? 
o er een stadsdorper is die alles weet van koeien in de kunst? 
o er zowel een stadsgids als buurtgidsen rondleidingen en prachtige wandelingen 

organiseren in de buurt? 
o Corrie en Elly samen alle aanmeldingen verwerken? En dat we daar blij mee zijn? 
o we met een groep van 25 stadsdorpers heel hartelijk zijn ontvangen door de 

general manager van hotel The Grand? En dat ze vervolgens ook het eerste deel 
van de rondleiding verzorgde? 

o we één van de grootste stadsdorpen zijn in Amsterdam en omgeving? 
o onze Kerstborrel ondanks de regen meer dan 150 mensen trok? 
o we als jubileumaandenken ruim 150 blikjes (met daarin 2550 roomboterkoekjes) 

hebben verpakt? 
o de giften via onze spaarvarkens, QR-codes, Tikkies en de bankrekening meer dan 

€ 1.500 opleverden in 2022? 

 
 
 
Lekker naar buiten om met een groepje buren te wandelen bleef een populaire activiteit.  
Buurtgidsen verzorgden samen acht wandelingen om hun favoriete plekjes in verschillende 
buurten te laten zien. Onze vaste stadsgids hield twee keer per maand een rondleiding. Voor 
het eerst vonden in de Spaarndammerbuurt en omgeving wandelingen plaats langs leuke 
plekken in de wijk.  

 
 
 
 
 
Daarnaast waren er nog twee speciale wandelingen: langs de Buyskade en omgeving en een 
literair-historische wandeling over de Westelijke Eilanden en door de Zeeheldenbuurt. 

Op 28 september werd Willem’s wandeling voor de laatste keer 
georganiseerd als jubileumwandeling. Nog een keer liep een groep 
enthousiaste wandelaars langs bekende plekken in de buurt. Na 
afloop trakteerde het Stadsdorp op een drankje en werden vele herinneringen 
opgehaald aan deze unieke buurtwandelingen. 

Wandelen 
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r is Vijf jaar Stadsdorp Westerpark in beeld 

OTOCOLLAGE 2017 - 2022 
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Betrokkenheid in de Spaarndammerbuurt 

      Sinds enkele maanden is Martine Kroon “heel gelukkig in de 

Spaarndammerbuurt”.  Ruim twintig jaar woonde ze in Aalsmeer, 
voor ze naar Amsterdam verhuisde. Eerst een jaar naar het 
Mercatorplein en nu dus naar de omgeving van Het Schip.  

Dat ze zo gelukkig is heeft twee belangrijke redenen. Martine is erg 
betrokken bij de maatschappij en zet zich in voor verschillende, voor 
haar belangrijke zaken. Dat deed ze vroeger vooral via internet. Na 
haar verhuizing naar Amsterdam ervoer ze dat een grote stad veel 
vrijwilligerswerk biedt voor mensen die graag een zinvolle bijdrage 
willen leveren aan de samenleving. “Ik kom hier echt tot bloei” zegt 
ze, nu ze ook daadwerkelijk aan acties kan deelnemen en bijvoorbeeld buddy kan zijn 
bij hospice Kuria. 

Daarnaast is Martine gelukkig in de Spaarndammerbuurt door ‘de enorme 
betrokkenheid die ze voelt van de bewoners bij de buurt’. Opvallend meer dan toen ze 
‘in het dorp’ (lees het centrum) van Aalsmeer woonde.  

Een wezenlijk punt voor Martine is ‘met respect omgaan met het milieu’. Zo doet ze 
met veel zorg haar aankopen, waarbij ze zich eerst afvraagt heb ik dit echt nodig? Dan 
komt de vraag, wat kies ik? Want de aankoop moet ecologisch en maatschappelijk 
verantwoord zijn. Tot slot telt voor Martine: word ik er blij van? Zo ja, dan koopt ze 
het, omdat ze er nu zeker van is, dat dit voor haar een duurzame aankoop is. 

Door die zorg voor het milieu kwam ze in contact met het stadsdorp, met Schone 
Buurters, de activiteit op zaterdag om samen zwerfvuil op te ruimen. Ook bij het 
Mercatorplein ruimde ze al geregeld op met de grijper en speciale ring die de 
gemeente op aanvraag beschikbaar stelt. Nu ‘prikt’ ze dus op zaterdag en vaak gewoon 
als ze tijd over heeft. “Want alleen al om de vele positieve reacties die je krijgt is het de 
moeite waard”.  

Martine zou graag zien dat het stadsdorp activiteiten ontwikkelt waar de gelegenheid 
wordt geboden meer diepgaande gesprekken te voeren. Film & Soep vindt ze heel 
gezellig. Ze is al diverse malen geweest en zal zeker nog meer komen, maar de 
gesprekken zijn oppervlakkig. De themagesprekken kent ze trouwens nog niet, daar is  
ze wel benieuwd naar. Maar voorlopig gaat ze voor echte gesprekken naar de 
koffieochtenden in Het Schip. 
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De Themagesprekken in huiskamersetting 
waren een succes. Afwisselend in 

museum Het Schip en op het GWL-terrein vertelden stadsdorpers 
over hun bijzondere hobby, interesse of beroep. De 
kleinschaligheid gaf de bijeenkomsten een persoonlijk tintje.  
De opzet van een themagesprek, waarin een stadsdorper in een 
kleine groep vertelt waarna er een gesprek kan plaatsvinden, trok 
steeds een groep enthousiaste buren. 
 

           Zomers 

In de zonnige maanden konden stadsdorpers deelnemen aan Zonnig 
Fietsen; samen een route buiten de stad fietsen. Dit is drie keer 
georganiseerd en 14 bewoners namen hieraan deel. 

 
 
 
Ook was er Zomers Buiten; vier keer is in een kleine groep in 
de buitenlucht een gezellige middag georganiseerd. In 
totaal namen er ruim 20 mensen aan deel. 
 
 

 
 
Opzoomeren 
Op 17 september ondersteunde het stadsdorp de lokale 
groep Schone Buurters, die elke zaterdag in de 
Spaarndammerbuurt de straten opruimt. De datum van 
het Opzoomeren was gekoppeld aan de internationale 
World Clean-Up Day. De dag bracht een kleine groep 
buren op de been die samen de straten rondom de 
Westzaanstraat hebben opgeruimd. Met muzikale 
ondersteuning van het Frankfurter Polka Trio en 
heerlijke koekjes van 
bakkerij Brood. 
 
 
 
 
 

        Schoon 

In gesprek 



 
  

 

18 
 

 

                                     Kerstborrel 22 december ‘22 
 
 
 
 
 
 
 

Op donderdag 22 december sloten we ons jubileumjaar af met een 
Kerstjubileumborrel bij Molen de Otter. Een spannende onderneming: een 
winterborrel in de buitenlucht. Ondanks de regen kwamen er meer dan 150 
mensen! Zij genoten van de live muziek van Sonny Griffin, de kerstkraam van Kerk & 
Buurt, de lichtprojecties van Buurtlicht, de heerlijke hapjes die door vrijwilligers 
waren klaargemaakt en de bijzondere ambiance op het historische terrein. De 
glühwein en de warme chocomel liepen als een trein. Het was gezellig 
en bijzonder sfeervol! 
Het koor Staatsliederlijk trad op en maakte de kerststemming compleet. 
We kijken met veel plezier terug op deze prachtige afsluiting van het 
jaar en van ons jubileum. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
In de zomer vonden weer Jeu-de-Boulesmiddagen plaats op 
donderdagmiddag, ditmaal op het Hendrik Jonkerplein. Een 
groep enthousiaste deelnemers trof elkaar wekelijks op de baan. 
 

En eind 2022 begon de wekelijkse Bridgeclub: dit trok veel 
stadsdorpers aan, zowel beginners als gevorderden. Inmiddels 
wordt er ook lesgegeven. Als locatie wordt gebruik gemaakt van de 
gemeenschappelijke ruimte van een woongroep. 

 

Sport & Spel 
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Stadsdorp is mensen met elkaar verbinden 

       Ook in de Antonie Heinsiusstraat ontstond een jaar of zes 
terug het plan om een stadsdorp op te richten. ’Kadeburen’ zou 
het gaan heten vertelt Loes Timmers. “Dit plan bloedde echter 
dood toen duidelijk werd dat ze ‘aan de overkant’ (op De 
Wittenkade) ook al bezig waren met iets dergelijks”. Dat plan 
groeide uiteindelijk  uit tot het Stadsdorp Westerpark.  
Loes draagt het stadsdorp een warm hart toe. “Wat ik fijn vind, is 
dat het in de buurt is”, begint ze. “Het is gewoon leuk om mensen 
tegen te komen op een wandeling in het Westerpark die je groeten. Dat dorpse vind 
ik prettig”.  Ze roemt het brede aanbod van activiteiten van het stadsdorp.  
 
Ook zij draagt haar steentje bij door incidenteel activiteiten te organiseren. 
Gezamenlijke fietstochtjes in juli en augustus bij voorbeeld. En ‘Zomers Buiten’ (met 
Sonja en Joke) op een mooi plekje buiten met thee en koekjes praten over gedichten 
of zoals een keer spontaan gebeurde, elkaar vertellen over het verhaal achter je 
voornaam. Dat werd onverwacht een ontroerende en grappige middag.  
 
Eigenlijk kun je Loes flexibel inzetbaar noemen: ze belt of wordt gebeld en ineens 
kom je haar dan tegen in een stand op het Zaandammerplein of koffieschenkend op 
de feestavond. Ze neemt geregeld de rol van ‘gastvrouw’ op zich. Het is belangrijk 
dat het stadsdorp gastvrouwen heeft vindt ze, want ze hebben een verbindende rol. 
“Stadsdorp is  een sociaal gebeuren. Natuurlijk, het gaat ook over activiteiten, maar 
het gaat er vooral om mensen bij elkaar te brengen. Daarnaast is het belangrijk om 
het gezellig te maken in je buurt. Immers, je woont in een grote stad en dat kan tot 
anonimiteit leiden”.  
  
De favorieten van Loes? Film op het eind van de maand, typisch Amsterdamse 
dingen bezoeken zoals Hotel The Grand en Ons’ Lieve Heer op Solder. Ook komt ze 
met plezier naar de borrel bij café restaurant Rooster.  
En niet te vergeten ‘vogelspotten in het Westerpark’. Dat wil ze graag nog eens 
organiseren begin volgend jaar. Vlak voor corona is ze samen met liefhebbers en de 
vogelclub een keer op pad geweest, maar de volgende keren werden 
noodgedwongen afgeblazen. Zo jammer, zeker als je weet dat er ijsvogeltjes in het 
park rondvliegen! 
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Jubileum Puzzel-Crypto 
Vul de antwoorden in met behulp van de aanwijzingen en vind de oplossing van de zin (1-19). 

Kijk op onze website en ding mee naar een prijs. Je kunt insturen tot 30 maart 2023. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   
 

1. Na de film eten we … (4) 
2. Babbeltje met je buren (7) 
3. Familie van de geldwolf? (11) 
4. Staatsman in boekenkist (4,2,5) 
5. Museumboot (3,5) 
6. Zo gaan de wieken van … (2,5) 
7. Luisteren naar een camera (10) 
8. Wijkgenoten (5) 
9. Ren over het water (10) 
10. Zonder dwang spannen ze zich in (12) 

11. Korte bibliotheek (2,3) 
12. www (7) 
13. Beeldgebouw met stookinrichting (9) 
14. Wandelend openen ze je ogen (6) 
15. Borrelschema (7) 
16. Buitenschoonmaak (10) 
17. Eten in 10 x 10 (7) 
18. Hoge vochtvoorziening (10) 
19. Met het oog op literatuur (4,2,4) 
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Stadsdorpbijeenkomst 13 oktober 2022 
Na de coronajaren konden we dit jaar eindelijk weer een 
stadsdorpbijeenkomst organiseren. Op 18 oktober kwam 
een groep van 70 stadsdorpers, gebiedsmakelaars en politici 
bij elkaar om met elkaar en met Thomas Hermans, lid van 
het dagelijks bestuur van stadsdeel West, in gesprek te gaan 
over twee vragen:  
- Hoe kan de relatie tussen bewoners en het stadsdeel 

worden versterkt?  
- En: hoe kunnen het stadsdeel samen met de bewoners en 

organisaties bijdragen aan verduurzaming van de wijk?  

 
De vragen die in vier kleinere groepen werden besproken. 
 
       Enkele suggesties uit deze discussiegroepen: 

o Maak de lijnen korter.  
o Vaste bekende contactpersonen voor diensten zijn belangrijk.  
o Ontwerp een brochure met een duidelijk overzicht hoe de bestuurlijke en 

ambtelijke lijnen lopen en contactgegevens, ook telefoonnummers.  
o Zoek naar mogelijkheden om ook voor bewoners zonder of met weinig digitale  

vaardigheden optimaal toegankelijk te zijn.  
o Maak duidelijk welke rol en taak het stadsdeel heeft bij de energietransitie.  
o Haal als overheid zwerfvuil vaker op.  
o Vergroen en verduurzaam de wijk door tegels te vervangen door planten, groene 

daken en meer zonnepanelen. Zoek bij VVE’s en woningcorporaties naar 
mogelijkheden.  

o Zorg voor evenwicht in de combinatie cultuur en natuur in het Westerpark. 

 
Tijdens de burenbijeenkomst werd genoten van de muziek van 
buurtbewoner Sonny Griffin. Hij kreeg mensen aan het dansen. 
Ook was er een quiz over de buurt. En niet te vergeten de hapjes 
en drankjes aan het einde van een geslaagde avond.  
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Vrijwilligersbijeenkomst op 18 november 
Tijdens deze bijeenkomst in Zaal 100 kon iedereen 
genieten van het spel en de muziek van theatergroep 
Lydia. Het vrolijke stuk dat ze met veel enthousiasme 
speelden gaat over eenzaamheid en alleen-zijn. En de 
manier waarop je daarmee om zou kunnen gaan. Aan het 
eind stonden alle vrijwilligers te dansen! Daarna was er 
een borrel en als afsluiting een heerlijke vegetarische 
maaltijd van kok Erik Wilschut van Vekologisch. Kortom: 
een geslaagde bijeenkomst, waarmee we onze vrijwilligers bedankten voor hun onmisbare 
bijdrage aan het zo goed laten functioneren van het stadsdorp. 
  
Een bijzonder koekblikje 

Als aandenken aan ons jubileum 
lieten we een stadsdorp-koekblikje 
maken, met daarin heerlijke 
Amsterdamse roomboterkoekjes. 
 
Alle vrijwilligers en al onze partners 
kregen een blikje als cadeau 
aangeboden. Voor anderen was het 
blikje te koop. We hebben er bijna 100 verkocht; een onverwacht 
succes! 

 
En een speciale lustrumansichtkaart 
We lieten dit jaar een speciale dubbele ansichtkaart maken met prachtige foto’s uit de buurt. 
Om stadsdorpers te bedanken voor hun deelname en steun. En een 2e deel om weg te geven 
aan iemand die Stadsdorp Westerpark nog niet kende. Zo kwamen veel buurtgenoten voor 
het eerst met ons in contact op aanbeveling van stadsdorpers. 

 

Jubileum  
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Meer dan 60 activiteiten in vijf jaar 
 
In de periode 2017-2022 bedachten en organiseerden we allerlei verschillende activiteiten. In 
totaal waren dat er meer dan 60! Sommige activiteiten zie je ook bij andere stadsdorpen in 
Amsterdam terug, zoals een burenborrel, de bureneettafel of wandelingen in de buurt. Maar 
we zijn ook trots op zelf ontwikkelde activiteiten zoals Zomers Buiten, onze lichtprojecties, de 
Herdenkingswandeling, Fietsen langs Kunst, ons eigen blog, Film & Soep, onze ansichtkaarten 
en de campagne Vitamine Stadsdorp. Regelmatig droegen stadsdorpers zelf ideeën aan en 
zetten zelf hun activiteit op, ondersteund door het Stadsdorp met publiciteit, materiaal of 
een ruimte. 
 
Hieronder zie je in willekeurige volgorde alle activiteiten genoemd: 
 

 
              Stadsdorpbijeenkomst    Burenlunch    Webserie Westerpark door de jaren heen 

      BuurtLichtKunstRoute                  Bureneettafel             Blog Stadsdorpers 

                 Discussieclub                     Opzoomeren                    Afscheid van tram 10 
 Vraag & Aanbod   Wandeling in de Spaarndammerbuurt Literair-historische wandeling 

      Stadsdorp Cryptogram            Jeu de Boules    Informatiebijeenkomst 
Bridgeclub                          Fietsen langs Kunst   HotSpot 60+          Zomers Buiten       

 Online Burenborrel        Kunstwandeling                       Vogelexcursie 
   Hart onder Riem-projecties   Muzikale middag         Lichtpuntjesprojectie   

 Film & Soep Themagesprekken Online Koffiedrinken                  Eetclub 
          Kerstborrel         Vrijheidsgedicht               Vrijwilligersbijeenkomst 
     Bloemenzaadjes rondbrengen           Pepermuntblikjes                    Koffieochtend   

 Nieuwjaarsduik Buurtgidswandeling  Correspondentieclub      Atelierbezoek    

      Artikelserie Wonen in Westerpark        Rondleiding met stadsgids  Burenborrel 
  Westerpark Buurtquiz      Paasduik 5 mei muziek in de buurt       Spelletjesclub 

Museumbezoek       Online Zoomlezingen Nieuwjaarsduik           Bridgeclub 

   Online Stegenwandeling       4 mei Herdenkingswandeling           Boek & Film 
   Vitamine Stadsdorp  Willems wandeling     Filmclub       Zing je Mee-karavaan 

     Wandelmaatjes    Online Kerstquiz  Vrijheidssoep uitdelen  Leesclub 
Kennis Maken              Feuilleton De Groene Kade               Speurtocht in de buurt 
  Buurt-IFTAR           Zonnig Fietsen                 Vrijheidsmuziek in de wijk 

 Buurten bij Westergas-markt    Stadsdorp ansichtkaart       Sinterklaasborrel 
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Organisatie van het stadsdorp 
 
Geen lidmaatschap 
We willen steeds zoveel mogelijk buren de gelegenheid geven om aan activiteiten deel te 
nemen. Je hoeft daarom geen lid te worden van het stadsdorp om mee te doen. 
Sommige activiteiten waren gratis. Bij andere, zoals voor de film, betaalden mensen de 
kosten zelf. We hielden de kosten zo laag mogelijk. In het Ketelhuis en de OBA kon de 
Stadspas met groene stip worden gebruikt voor korting op de toegangsprijs. 

                     
 
Een bescheiden administratie 
We voerden een eenvoudige boekhouding en een beperkte persoons- en 
activiteitenregistratie die voldoet aan de privacywetgeving (AVG). We zijn een informele 
organisatie gebleven met een lichte structuur en lage kosten. Omgerekend kost het stadsdorp 
per deelnemer nog geen € 3,50 per persoon. 
 
Onze inkomsten in 2022 
Bij de meeste activiteiten konden mensen in een spaarvarken of via een Tikkie vrijwillig 
bijdragen aan het stadsdorp. Daarnaast kregen we veel giften. In 2022 vormden de bijdragen 
en giften (samen € 2.471) ruim 31 procent van onze inkomsten. Ook dit jaar ontvingen we 
een buurtbudgetsubsidie ter grootte van € 4.500 van de Gemeente Amsterdam. De overige 
inkomsten in dit jaar bedroegen € 929. Dit bestond uit een donatie van de Stichting De 
Koperen Knoop en uit de verkoop van koekblikjes. 
De totale inkomsten bedroegen hiermee in 2022 € 7.900. 

 

45002471

929

Inkomsten in 2022 in €

Subsidies Vrijwillige bijdragen Overige inkomsten
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Onze uitgaven in 2022 
De kosten voor de activiteiten bedroegen bijna € 3.500. Dat is meer dan in voorgaande jaren, 
vooral vanwege ons jubileum. De kosten voor communicatie bedroegen ruim € 4.800. Ook 
dat was door het jubileum hoger dan anders. De organisatiekosten lagen op € 2.460.  
De verhouding tussen de kostensoorten bleek gelijk in vergelijking met andere jaren. 
 
De totale uitgaven bedroegen in 2022: € 10.015.  
 

 
 

 
Onze kascommissie controleert en adviseert 
Onze financiële boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd door een commissie van twee 
stadsdorpers. Aan de hand van hun advies is een aantal punten in onze boekhouding en 
verslaglegging aangepast. 
 
 
Vrijwilligers: voorwaarde voor ons functioneren 
Wat zou het stadsdorp zijn zonder vrijwilligers? Laten we 
daar duidelijk in zijn: dan zouden we niet bestaan. Van 
rondleiders, gastvrouwen, redacteuren, inleiders tot 
kerngroepleden: zij dragen allemaal op hun eigen manier 
een steentje bij om van Stadsdorp Westerpark een succes 
te maken. In 2022 was een groep van circa 55 vrijwilligers actief. Het vijfjarig bestaan van het 
stadsdorp was een reden om onze vrijwilligers eens extra in het zonnetje te zetten. Ze 
hebben allemaal een (stadsdorp) blikje met koekjes gekregen en in november is een 
vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd in Zaal 100. De namen van al onze vrijwilligers vind je 
op de achterkant van dit verslag. 
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De kerngroep faciliteert en organiseert 
De kerngroep zorgde voor de randvoorwaarden 
waardoor stadsdorpers in staat gesteld werden om 
buurtactiviteiten te ondernemen. Het gaat hierbij om 
planning, eventuele financiering, communicatie en 
contacten met vrijwilligers en buurtorganisaties.  
Naast deze coördinerende taken startte de kerngroep 
zelf vooral de jubileumactiviteiten en betrok daar ook 
andere stadsdorpers bij. Onze inzet hierbij is om 
activiteiten zo divers, inclusief en toegankelijk mogelijk te laten zijn. 
 
De kerngroep vergaderde 11 keer. Daarnaast was er veel tussentijds overleg. Twee nieuwe 
leden zijn de kerngroep komen versterken. Eén stadsdorper oriënteert zich momenteel op 
deelname aan de kerngroep. 
 
Het stadsdorp werkt veel samen in en met de buurt 
Een aantal van onze activiteiten zou niet mogelijk zijn geweest zonder de samenwerking met 
andere organisaties, zoals Het Ketelhuis, de OBA, Buurtlicht, Molen de Otter, Café Rooster, 
Museum Het Schip, Stichting Kerk & Buurt, Tuinpark Zonnehoek, Het Ruim en Zaal 100. Ze 
hebben er mede voor gezorgd dat we in ons jubileumjaar bijzondere activiteiten konden 
organiseren. We kunnen het stadsdorp zijn dat we zijn door de organisaties waarmee we 
samenwerken. Op de achterzijde van dit verslag noemen we al onze partners bij naam. 

 
 
We stonden met een kraam op het buurtfeest op het 
Zaanplein in de Spaarndammerbuurt en tijdens de open dag 
in Buurthuis de Reiger in de Frederik Hendrikbuurt. Dat 
leverde weer nieuwe stadsdorpers op.  
 

Er was regelmatig overleg met de gebiedsmakelaars van Stadsdeel West over de ontwikkeling 
van het stadsdorp, de voorbereiding van de stadsdorpbijeenkomst en over samenwerking 
met de gemeente.  
 
We geven publiciteit aan buurtinitiatieven 
In de nieuwsbrief en op de website gaven we bekendheid aan meerdere buurtinitiatieven en 
organisaties. Denk daarbij aan de Oekraïne-acties van Kerk & Buurt, de theemiddagen in de 
Regentenkamer van het Hugo de Groothof, de dansgroep 50- en 60+, NEMO en het 4 en 5 
mei comité Spaarndammerbuurt.  
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Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen 
Al enkele jaren werken we samen met de ruim 30 andere  
stadsdorpen in Amsterdam en omgeving in het Netwerk  
Amsterdamse Stadsdorpen. Tijdens bijeenkomsten en workshops zijn vele ervaringen en tips 
uitgewisseld. Omdat elk stadsdorp haar eigen koers bepaalt, valt er veel van elkaar te leren.
  

                            Willems Wandeling, een begrip voor vele stadsdorpers!    

   Maar hoe begon dat eigenlijk? De grondlegger, Willem 

Kerkhoven, houdt van wandelen en daarbij af en toe stilstaan om 
erop te wijzen dat “dit wel apart is, wat we hier zien”. Hij vertelt 
dat de eerste stadsdorpwandelingen werden georganiseerd via 
een appje. Dat ging dan ongeveer als volgt (en ja, hij overdrijft 
zwaar): dame 1 oppert dat ze morgen om 13.09 wil wandelen van 
station Centraal naar pont NDSM. Dame 2 wil mee, maar dan overmorgen, vanaf 
15.19 en graag de route andersom. Je kunt je voorstellen hoe het verder ging met 
meneer 3 die liever maandag ....  
Willem bedacht met Loes Timmers een heldere wandelformule: maandelijks, vaste 
dag, tijd en startlocatie: bij de zuil op De Wittenkade. Dat en “plezier hebben in lopen 
en plezier in het gezelschap” maakte volgens Willem dat het werkte. 
Denk nou niet dat het iedere keer dezelfde wandeling was. Nee Willem heeft vanuit 
de startlocatie zo’n twaalf wandelingen van ongeveer anderhalf uur in zijn hoofd. 
Wandelingen met het accent op het Westerpark, de Houthavens, Begraafplaats 
Vredenhof en de buurt rond Het Schip, om er maar enkele te noemen. 
Het verzinnen van buurtwandelingen blijkt langzaam gegroeid te zijn. Jaarlijks nodigde 
een lid van een vriendenclub allen uit om een wandeling te maken. “Mooi in ‘t groen, 
met schapen en heuveltjes enzo”. Maar Willem bedacht, dat een wandeling door de 
stad minstens zo leuk kon zijn. Hij maakte met veel succes een Amsterdamwandeling 
voor zijn vrienden. Dat inspireerde om wandelingen vanuit huis te maken in ”zijn dorp 
in Amsterdam” met buurtbewoners, familie en andere bezoekers. Ook zij waren 
enthousiast en dat legde de basis van onze stadsdorpwandelingen. 
Een bijzondere plaats neemt de Herdenkingswandeling in. Zeven plaatsen in onze wijk 
bleken zichtbare herinneringen te dragen aan de Tweede Wereldoorlog. Willems 
Wandeling zou op 4 mei 2020 langs deze plaatsen gaan om te herdenken dat 
Nederland 75 jaar geleden werd bezet. Zo liep het helaas niet, corona werd 
spelbreker. Maar de wandeling was vooraf gefilmd en werd online gezet, waardoor 
toch honderden mensen de wandeling konden beleven. Afgelopen voorjaar is de 
Herdenkingswandeling alsnog met meer dan 20 mensen gelopen. Willem heeft dat  
als het hoogtepunt van de afgelopen jaren ervaren: “Het was echt heel mooi.” 
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SAMEN MAKEN WE DE BUURT 

 Dank je wel voor je bijdrage aan het stadsdorp 

     … al onze vrijwilligers 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                               … en onze partners 

 
 
 
  

Angèle, Anne-Marie, Annemiek, Bertine, Carla, Constance, Corrie, 
Doris, Elly, Erica, Eveline, Fanny, Gijsbert, Greetje, Hanneke, Hans, 

Henriëtte, Hokon, Ineke, Irma, Jacques, Jan, Jeanette, Jet, Joke, 
Josje, Kees, Kyra, Letty, Lilian, Loes, Loes, Lucie, Lydeke, Maarten, 
Marion, Mia, Mieke, Nellie, Paula, Peter, Pieter, Pim, Sabine, Siu, 
Sonja, Sophia, Sylvia, Theo, Willem, Willem, Willy, Wilna en Wim 
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