
Nieuwsbrief januari 2019 Stadsdorp Noord Jordaan 

 

Koffie drinken bij P96 

 

Vrijdag 18 januari: de derde vrijdag van de maand en dus weer koffiedrinken bij P96. Vanaf 

11 uur staat de koffie weer klaar. 

 

 
 

Eten bij Capri op de Lindengracht 

 

Iedere drie maanden proberen we een restaurant te vinden waar we met een grote groep  

buurtgenoten terecht kunnen.  

Deze keer is dat geworden Italiaans restaurant Capri, Lindengracht 63.  

De datum 14 februari.  

 

Wil je mee eten geef je dan vóór 11 februari op bij Gerda Spreeuwenberg:  

gerda.spreeuwenberg@gmail.com 

Geef daarbij meteen even aan of je pizza of pasta wil eten. Dat is enige wat het restaurant 

vooraf  

van ons wil weten. 

We hebben geen vaste prijs afgesproken. Het zijn de prijzen van de kaart,  

maar het is geen duur restaurant. 

 

After Dinner Walk 

 

Een wekelijks terugkerend genoegen. Iedere woensdag om 19.00 uur verzamelen zich een 

aantal buurtbewoners bij Albert Heijn op het Haarlemmermeerplein.  

Vandaaruit wandelen zij een uur door de buurt. Een absolute aanrader! Aanmelden hoeft 

niet maar wil je meer informatie mail dan even naar vanrijn.elly@gmail.com 

 

Eten bij de Oranjerie 

 

De belangstelling voor het maandelijkse eten bij de Oranjerie blijft onverminderd groot.  

Voor dinsdag 5 februari staat er weer vlees op het menu.  



Wil je mee eten? Meld je dan uiterlijk 27 januari aan bij Ada Out : 

ada_out_nr1@hotmail.com  Doe het snel, want vol is vol 

 

Klank-improvisatie: plek voor nieuwe deelnemers! 

 

De club 'Klank-improvisatie' heeft een doorstart gemaakt.  

Nieuwe mensen er in en een aantal mensen eruit vanwege (veelal) andere muzikale 

verplichtingen.  

Onze klank-improvisatieclub heeft dan ook weer plek voor nieuwe deelnemers. “Wie kan 

praten kan zingen” zegt een Afrikaans spreekwoord.  

Het gaat in onze club niet om methodes of zangtechnieken maar om het plezier van op 

elkaar reageren en spelen met geluid en klanken.  

Er is dan ook absoluut geen klankscholing vereist, integendeel zelfs. Het is ook geen kwestie 

van goed-je-best-doen. Jij met jouw stem, precies zoals die nu is, meer is niet nodig.  

Tijdens onze bijeenkomsten improviseren we met klanken, maar ook met 

muziekinstrumentjes dan wel andere objecten waar klank en geluid in zit.  

Zingen doen we ook. Het zijn vrolijke en ontspannen sessies. We komen een keer per maand 

bij elkaar bij iemand thuis.  

Op woensdag 20 februari om 11.30 uur komen we weer bij elkaar. Leuk als je meedoet. 

Informatie: iljaramaker@tiscali.nl 

 

 
 

Save the Date 

 

Ons Stadsdorp Noord Jordaan bestaat dit jaar alweer 5 jaar.  

Uiteraard willen we bij dit heuglijke feit stilstaan met een (bescheiden) feestelijke 

bijeenkomst.  

Het is leuk als er zoveel mogelijk mensen zijn. Zet de datum dan ook alvast in jullie agenda: 

donderdag 9 mei vanaf 16.00 uur.  

Nadere informatie volgt tegen die tijd. 

 

Met hartelijke groeten, 

 

Peter, Ada, Gerda, Gemma en Elly 


