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TOP ADRESSEN VOOR TECHNISCHE HULP EN LEKKER ETEN 

 
     Leden geven elkaar tips over goede, betrouwbare en betaalbare technische hulp en verschillende 

manieren om lekker en gezond eten in huis te halen zonder zelf te hoeven koken. Hieronder de vier meest 

populaire aanbieders. 

 

PC Rider: vijf jaar betrouwbare computerhulp              

     De computerhulp met de avontuurlijke naam PC Rider is gevestigd aan de Ceintuurbaan nr. 15 en is 

vanaf het begin populair bij StadsdorpZuid-leden. Op onze website staat een getal van 14 positieve 

aanbevelingen, maar Jaap Wiggers, eigenaar directeur van PC Rider, kan uit zijn hoofd 

zo al 20 namen noemen van vaste StadsdorpZuid klanten. 

     “In de beginjaren waren klanten nog echte leken op computergebied en de 

programma’s waren niet zo gebruikersvriendelijk als nu”, vertelt Jaap. Tegenwoordig 

weten klanten beter de weg op hun apparaat. Problemen met virussen komen meer 

voor, vooral bij jongeren die hun apparaten intensief gebruiken. Wiggers: “Stadsdorp 

leden gebruiken de computer gemiddeld minder en misschien voorzichtiger”. Wat de 

apparatuur zelf, de hardware betreft, is het grootste probleem het zgn. vastlopen en het vervangen van de 

harde schijf. Soms is reparatie niet meer verantwoord. Dan betrekken leden hun nieuwe apparaat vaak bij 

PC Rider. Levering van hardware is echter niet de kernactiviteit. Dat is hulp bieden. Bijvoorbeeld met ‘data 

recovery’: het terughalen van de verloren bestanden. Wiggers vindt dat leden van SDZ niet vaak naar de 

winkel komen, terwijl ze daar snel met kleinere problemen geholpen worden. Ze geven de voorkeur aan 

bezoek thuis, ook boven hulp op afstand, ofwel ‘Remote service’. “Het is bij deze vorm net als bij hulp aan 

huis een kwestie van vertrouwen”, zegt Wiggers, “je moet altijd iemands privacy eerbiedigen.” Een uitkomst 

in de nood, dat is PC Rider voor veel leden. Moge dat zo blijven. (Interview door Kees Jansen en Anneke 

Huygen.) 

Populaire alleskunner: Guus Braam 

     Als het om karweitjes in huis gaat is Woonhulp Guus Braam de meest populaire alleskunner. Liefst 27 

aanbevelingen hebben onze leden ingezonden. Tel er daar maar gerust een heleboel bij op, want Guus 

heeft al vele leden prima geholpen. Een lid van het eerste uur schreef: “Guus Braam heeft mijn bank hoger 

gemaakt door de poten te verlengen. Hij vond het geen probleem en stelde drie verschillende oplossingen 

voor. Ook zaken als behang bijplakken, bijschilderen en gaten in de muren dichten. Ik ben erg tevreden.” 

Marleen kookt nog steeds 

     Voor Marleen kookt geldt niet zo heel veel leden (slechts 9) hebben ons een recensie gestuurd, maar wij 

horen vaak dat Marleens kookkunst er mag zijn, en voor een sympathieke prijs. Zo meldde Jeannette 

Weinberg: “Marleenkookt.nl is een absolute topper. Inmiddels weet ik precies wat ik van haar gerechten 

verwachten mag.”  Marleen bezorgt thuis en betaling gaat via internet. 

 

UITNODIGING OM LID TE WORDEN VAN STADSDORPZUID                              

 
Beste Buurtbewoner, 

 
 
     Onze coöperatieve vereniging van ruim 400 leden, een initiatief van een aantal bewoners van Apollo- en 

Irene-buurt, bestaat nu 6 jaar. Doel: zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis blijven wonen, onder 

eigen regie. Door buurtbewoners in de  leeftijd 50+ met elkaar in contact te brengen bleek StadsdorpZuid te 

voorzien in een grote behoefte. Bekende gezichten kregen namen en de buurt kreeg ‘dorpse’ trekjes. 

Voorbeelden van ervaringen van leden met ons Stadsdorp vindt u in deze brochure. 

 
     Voor het gewenste onderling contact hebben we Kringen (zie bijlage), Borrels, Evenementen (lezingen en 

excursies e.d.) en 12 BinnenBuurten. In die laatsten organiseren leden eigen activiteiten en helpen elkaar 

een handje waar nodig (modern nabuurschap). 

Daarnaast kent ons Stadsdorp werkgroepen, die zich bezighouden met actuele zaken rond Zorg, Wonen, 

Klussen in huis en Lekker en Gezond Eten. De werkgroepen inventariseren vraag en aanbod op deze 

terreinen en waar men recht op heeft. Zij selecteren vakmensen, die betrouwbaar zijn en goed werk leveren 

tegen scherpe prijzen. Onze Zorgsupporter helpt leden hun weg te vinden in de zorg die bij hun persoonlijke 

situatie past. 

     Regelmatig verschijnt de Nieuwsbrief met berichten, wetenswaardigheden en onze ‘activiteiten-kalender’. 

Leden krijgen daarnaast via e-mail uitnodigingen en nieuwsbrieven thuisgestuurd. Uiteraard vindt ook 

informatie-uitwisseling plaats op onze website www.stadsdorpzuid.nl. 

In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de zogenaamde Dorpspleinbijeenkomsten kunnen leden hun 

inbreng leveren in het beleid. 

 
     In dit vouwblad en bijbehorende bijlagen vindt u meer informatie over de ervaringen van leden en over de 

StadsdorpZuid-organisatie. Persoonlijk contact kan altijd: bel of mail onze coördinator Anneke Huygen. 

Voelt u zich aangesproken, vul dan bijgaand aanmeldings- en machtigingsformulier in of meldt u aan via 

onze website. Een goede buur is tenslotte beter dan een verre vriend. 

Wij horen graag van u! 

 

 

Frans Oostrik, voorzitter StadsdorpZuid                1 januari 2017 

http://www.stadsdorpzuid.nl/
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EEN INDRUK VAN ONZE DIENSTEN EN ACTIVITEITEN  

 

Samenkomsten en Speciale Evenementen 

     Het bestuur organiseert diverse informatieve samenkomsten in de vorm 

van lezingen en interviews en informeert leden over nieuwe ontwikkelingen. 

De samenkomsten worden afgesloten met een borrel, waarbij men met 

elkaar en het bestuur van gedachten kan wisselen. Zo ontstaan er nieuwe 

initiatieven. Ook organiseren wij excursies en in de zomer de veel bezochte 

ZomerBorrels. Voor mensen die (tijdelijk) slecht ter been zijn, regelen wij 

vervoer. 

 

BinnenBuurten 

     De twaalf BinnenBuurten tellen elk zo’n 35 leden en hebben hun eigen bijeenkomsten. De plek om 

bijvoorbeeld boeken te ruilen, apparaten (uit) te lenen of een scrabblepartner te vinden. Men helpt elkaar bij 

klusjes, zoals het vervangen van een lamp in een plafonnière.  

 

Kringen  

     De volgende kringen zijn binnen ons Stadsdorp actief en tellen veel enthousiaste leden.  

 de FilmKring gaat elke maand naar de film 

 de UitEtenKring naar een gezellig restaurant  

 de BridgeKring speelt elke vrijdag  

 de WandelKring wandelt regelmatig op zondag 

 de LeesKring bespreekt elke drie maanden een boek  

 de ToneelKring heeft een aantrekkelijk programma 

 de KoffieKring is om de 14 dagen te vinden in Brasserie Brooks en  

 de MilieuKring, de SocratischGesprek- en de FilosofieKring diepen thema’s uit.   

     In het Tabletcafé houden enkele leden van StadsdorpZuid op de 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand 

tussen 14-16 uur in de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan het Roelof Hartplein een inloopmiddag. Gratis 

advies en hulp bij al uw digitale vragen. 

 

Werkgroepen  

Zorg: verzamelt zorginformatie, en onderzoekt mogelijkheden in de buurt en stelt zorgplannen op. Onze 

zorgsupporter - een pilotproject - staat mensen bij en adviseert hoe de weg te vinden in de wirwar van 

regelgevingen van gemeentediensten, en zij weet waar men recht op heeft. Een welkome steun in vaak 

lastige situaties.  

Wonen: volgt de ontwikkelingen op het gebied van levensbestendig wonen, onderzoekt de knelpunten en 

stelt de informatie beschikbaar o.a. door te kijken naar simpele oplossingen, bijvoorbeeld thuisliften.  

Modern Nabuurschap: coördineert, veelal via de BinnenBuurten, hand- en spandiensten bij tijdelijk 

ongemak of vakantie. Voor wie wel een steuntje in de rug kan gebruiken na een operatie of slecht ter been 

is, zijn er leden die graag voor wat extra aanspraak en/of hulp willen zorgen. 

Vaklui en Klussers: heeft via de leden een lijst opgesteld met adressen van ervaren professionals, van 

klussers tot aannemers, van stoffeerders tot woninginrichters. De criteria zijn betrouwbaarheid, kwaliteit en 

betaalbaarheid.  

Lekker en Gezond Eten: geeft tips over restaurants waar men goed, gezond en gezellig kan eten tegen een 

reële prijs. Ook verzamelt de werkgroep adressen van cateraars in de buurt en thuisbezorgers.  

 

Waarom ik lid ben geworden van StadsdorpZuid?  

‘Vanaf het begin van StadsdorpZuid heb ik de ontwikkelingen op de voet gevolgd. SdZ 

loopt vooruit op de maatschappelijke veranderingen en heeft tevens een belangrijke 

functie in het doorbreken van de anonimiteit. Een ontwikkeling die mijn volle sympathie 

heeft en niet meer weg te denken is.’  (Liesbeth) 

 
‘Wij zijn in 2013 lid geworden van StadsdorpZuid. Dat is voor mij belangrijker geworden 

door de frequentere bijeenkomsten van onze gezellige BinnenBuurt. Het is leuk mensen op straat te 

herkennen en ik kan me voorstellen dat, als het nodig is, je gemakkelijker een beroep op elkaar doet.’ (Alide) 

 
‘Ik ben nu drie jaar lid van StadsdorpZuid en heb BinnenBuurt 5 ervaren als een gezellig en nuttig trefpunt 

voor nabije buurtgenoten. Ik ben actief in de werkgroep Wonen, die zich bezighoudt met informatie en 

adviezen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.’(Dick) 

 
‘Recent ben ik na 30 jaar in Amerika te hebben gewoond, teruggekeerd naar Nederland. Ik woon nu in de 

Gerrit van der Veenstraat en iemand wees mij op het bestaan van StadsdorpZuid. Daar ben ik tot de dag van 

vandaag zéér dankbaar voor: ’it connects me with my neighbourhood!’. (Suzanna) 

 
‘Het begon bij mij met na te denken over ‘Wat te doen na je pensioen’. Nu, juist nu, heb ik de energie en de 

tijd dat ik iets kan doen voor mijn buurt en anderen. Stel niet uit, denk niet: ’daar ben ik te jong voor’, maar 

word lid.’ (Peter) 

 

Contributie en aanmelden 

     De lidmaatschapskosten zijn € 7,50 per persoon en € 11,25 voor samenwonenden per maand. U kunt u 

aanmelden d.m.v. bijgaand aanmeldingsformulier, of bij de coördinator: Anneke Huygen, Olympiaplein 65 II.  

Bereikbaar per telefoon op 06 – 253 456 41 of per e-mail info@stadsdorpzuid.nl 


