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Van het Bestuur 

 

 

Veranderingen 

  

Het zal niemand zijn ontgaan dat de prijzen zijn gestegen. We hebben te 

maken met een forse inflatie, ook de SOOP heeft hier hinder van. Hierdoor zijn 

we genoodzaakt de kosten voor het deelnemen aan cursussen en activiteiten 

aan te passen. 

  

De kosten van cursussen zijn met €1,00 per les gestegen. Voor de bridgers en 

deelnemers van een leesgroep zijn de kosten €2,50 per keer. 

   

We hebben lang aan iedereen gratis concerten en lezingen kunnen aanbieden, 

maar dat is jammer genoeg niet langer haalbaar. 

Voor het bijwonen van concerten en lezingen vragen we een bijdrage 

van  €2,50 per keer. 

  

Om te voorkomen dat de verhoging inhoudt dat mensen niet zouden kunnen 

deelnemen aan onze activiteiten  hebben we besloten dat houders van een 

stadspas met een groene stip voor korting in aanmerking komen. Voor hen 

gelden  de verhogingen niet. 

 

Kunst & Cultuur 

 

 

SOOP Cinema 

https://www.soop.amsterdam/


 

Key Largo 
  

 

  

Op zondag 29 januari 2023 om 14:00 starten we het nieuwe filmjaar met een 

echte klassieker: Key Largo. Een Amerikaanse 'film noir' van John Huston uit 

1948. 

 

Entree €4,00, kaartjes zijn vanaf dinsdag 3 januari verkrijgbaar aan de bar bij 

de SOOP. Betalen is alleen mogelijk met een pinpas. De film begint om 14:00. 

De zaal gaat open om 13:30. En na de film nog even gezellig napraten met een 

drankje en een hapje. Tot dan! Lees meer 

 

Potiche 
  

 

  

https://www.soop.amsterdam/soop/h/2909/0/14974/Films/Key-Largo


 

Op zondag 26 februari 2023 vertonen wij Potiche, een Franse komedie uit 2010 

van François Ozon, met o.a. Catherine Deneuve, Gérard Depardieu en Fabrice 

Luchini. 

 

Bourgois dametje Suzanne (Deneuve) is de echtgenote van een hoekige 

paraplufabriekseigenaar (Luchini), die het danig verknalt bij zijn stakende 

werknemers. Wanneer hij wordt gegijzeld, neemt Suzanne de taken over met 

behulp van een linkse burgemeester (Depardieu). Deze lichtvoetige komedie, 

naar een populair toneelstuk, speelt zich af in de jaren zeventig met de 

typische kleuren van die tijd. Hoogtepuntje in deze film, met zeer relaxte rol 

van Deneuve, is een seniorendansje van de diva met Depardieu in de disco. 

 

Entree €4,00, kaartjes zijn vanaf woensdag 1 maart verkrijgbaar aan de bar 

van de SOOP. Betalen kan alleen met je pinpas. De film begint om 14:00 en de 

zaal gaat  open om 13:30. 

 

En je kunt na de film nog even gezellig napraten met een drankje en hapje. Tot 

kijks bij SOOP Cinema! 

 

 

SOOP Salon 

 

 

 

Donderdag 9 februari, 16:30 

Rebolada, Irene Sorozabal (zang) en Adrian Moncada (piano). Zij laten 

ons  kennis maken met traditionele Spaanse cultuur, maar dan gezien door 

hedendaagse ogen. Klanken van oude folkloristische dansen mengen zich met 

jazz en vrije improvisatie.  

Entree €2,50 Lees meer  

 

https://www.soop.amsterdam/soop/h/2911/0/14973/Muziek/Rebolada


 

 

 
  

Donderdag 9 maart, 16:30 

Maud Sauer, hobo, en Monique Copper, piano. Zij spelen stukken van Mozart, 

Schumann, M.Sauer, Heitor Villa Lobos en Ignace Lilien. Het laatste is voor 

hobo, fluit en piano. Ze spelen samen met fluitist Helen Metzelaar. 

Entree €2,50 

 

 

SOOP Expositie 

 

Full Colour in Gouache en Olie 
  

 

 

Tot en met woensdag 1 februari 2023 is deze expositie van beeldend 

kunstenaar Marianne Pruimboom nog te bekijken. Lees verder   

 

 'In Memoriam' Nellie Burgdorffer 

https://www.soop.amsterdam/soop/h/2778/0/14711/Exposities/Marianne-Pruimboom


 

  

 

 

Op donderdag 2 februari 2023 om 16:30 zal de vernissage van de expositie 'In 

Memoriam' plaatvinden met bijzondere werken van beeldend kunstenaar en 

buurtgenoot Nellie Burgdorffer (1918 – 1984). Burgdorffer was actrice en 

kinderboekenschrijfster, maar vooral een begenadigd beeldend kunstenaar. Ze 

werkte graag met olieverf. Voor haar wat kleinere werken maakte ze ook 

gebruik van gouache. Haar werk is kleurrijk en vrolijk. Vrijwel elk onderwerp 

kon op haar belangstelling rekenen. Van vrouwenfiguren tot zeegezichten, om 

maar wat te noemen. Lees meer 

 

 

SOOP Lezing 

  

 

 

Verzetsmuseum heropend 

 

Op donderdag 23 februari 2023 om 16:30 vertelt Liesbeth van der Horst, 

directeur van het Verzetsmuseum, over het pas heropende en geheel 

verbouwde museum. Entree €2,50 

 

 

Aansluitend hebben we vanaf 17:30 natuurlijk weer onze Maandelijkse 

Buurtborrel. 

 

Beide evenementen gebeuren in samenwerking met de Vrienden van de 

Plantage en de SOOP. Lees meer 

Buurtborrel binnenkort jarig 

  

https://www.soop.amsterdam/soop/h/2778/0/14971/Exposities/Nellie-Burgdorffer
https://www.soop.amsterdam/soop/h/2912/320/14975/Lezingen/Heropening-Verzetsmuseum


 

 
Door Janny Lok 

  

De Maandelijkse Buurtborrel bij de SOOP is 26 januari jarig. Janny Lok 

schrijft een biografie van de bijna zestienjarige. Lees verder 

 

 

Mededelingen 

 

 

Boekenkast 
  

 

 

Een bezoeker van de SOOP is zo aardig geweest om de boekenkast in de hal 

eens goed te ordenen. Nu staan ze weer mooi en op kleur voor jullie klaar om 

mee te nemen of te ruilen. 

 

De SOOP is op zoek naar vrijwilligers die met de laptop en de beamer 

kunnen omgaan. 

Tot nu toe zijn dat Hans Slemmers en Johan Wiggers, de enigen die 

https://www.soop.amsterdam/soop/h/2800/320/15077/En-nog-meer---/Maandelijkse-Buurtborrel-binnenkort-jarig


 

op zondagen de film en bij lezingen de apparatuur kunnen bedienen. 

Gezien de plannen om in de  toekomst ook documentaires te gaan draaien, of 

op een zondag of op een avond in de week, wordt dit voor Hans en Johan een 

beetje veel, vandaar deze oproep. 

 

Cursussen 

 

 

Twee schrijvers uit het hoge noorden 

 

 

 

  

Duitse literatuur 

 

Onderwerp van gesprek zijn dit keer twee zeer verschillende auteurs, 

beiden afkomstig uit Husum (Duitsland). De dichter en schrijver van novellen 

Theodor Storm (1817-1888) en de taalkundige en romanschrijfster Dörte 

Hansen (*1964). In beider werk (en leven) speelt de streek een belangrijke 

rol. Lees meer 

 

Cursusgegevens 

 

Docent: Harald Kunst. 

Datum en tijd: dinsdag 7 februari t/m 18 april 2023 (28 februari géén 

bijeenkomst!) van 11.00 tot 13.00 

Maximaal aantal deelnemers: 12 

Kosten: €30,00 (exclusief kopieerkosten) 

De teksten van Storm zullen in kopievorm worden verstrekt. 

Zelf aanschaffen: Dörte Hansen: Mittagsstunde. München: Penguin Verlag 

(paperback ca. €15,00) 

Aanmelden: Jette Westerbeek, jettewesterbeek@gmail.com 

 

Engels 

https://www.soop.amsterdam/soop/h/2945/0/14966/Duits/-D-rte-Hansen---Theodor-Storm
mailto:jettewesterbeek@gmail.com


 

 

 

 

De meeste mensen vinden dat zij zich in het Engels weliswaar een beetje 

kunnen redden, maar een ontspannen gesprek voeren is a different kettle of 

fish. Voor deze mensen geeft Marieke Kloosterman Engelse conversatieles. 

 

Docent: Marieke Kloosterman 

Datum en tijd: 8 lessen op maandag en vrijdag. 

Maandag 6 februari t/m 27 maart van 14:00 - 16:00 

Vrijdag 10 februari t/m 31 maart van 14:00 - 16:00 

 

Kosten:  €24,00 exclusief eventuele kopieerkosten. 

Aanmelden: Silvie van Venrooij: silvie.v.venrooij@planet.nl 

lees meer >> 

 

Zin om te boetseren ? 
  

 

 

Zin om met klei te werken? 

Er is plek in de groepen op maandag! 

Zowel in de ochtend van 11.00 -13.00, als in de middag van 14.00-16.00. 

Van alles is mogelijk, boetseren, werken met plakken, vrije vormgeving of 

gebruiksgoed maken. 

Je krijgt begeleiding naar jouw wens. 

Per serie van 10 lessen. 

Voor starters en gevorderden, iedereen is welkom. Een proefles is ook 

mailto:silvie.v.venrooij@planet.nl
https://www.soop.amsterdam/soop/h/2947/0/13186/Engels/Cursus-converseren-in-het-Engels


 

mogelijk. 

 

Docent: Marlies Bron 

Dag en tijd: Maandag van 11:00 - 13:00 of maandag van 14:00 - 16:00 

Kosten: 10 bijeenkomsten €35,00 inclusief materiaal, excl. bakken. 

Info en aanmelden: Marlies Bron marliesbron@planet.nl 

Hier meer over weten? 

 

 

Schilderen bij Evert en Els 
  

 

 

Schildercursus van 3 lessen. 

De bedoeling is dat de cursisten een mooie vakantiefoto en een sportfoto uit de 

krant meenemen om te schilderen. 

 

Docent: Els en Evert 

Datum en tijd: 10, 17, 24 februari 

Vrijdag van 11:00 - 13:00 

Kosten: €25,00 (inclusief materiaal) 

Info en aanmelden: Silvie van Venrooij, silvie.v.venrooij@planet.nl 

 

Filosofie 

 

Vraagtekens rond vrijheid 

Wat is vrijheid? 

Vrijheid hoort tot de kernnoties van de Westerse cultuur en samenleving en is 

voor ons een topwaarde. Tegelijk treft ook ‘dat het misschien wel 

gemakkelijker is voor vrijheid te sterven dan er een definitie van te geven’, 

zoals iemand eens heeft gezegd. Eigenlijk is vrijheid, raadselachtig als ze is, te 

ongrijpbaar voor begripsvorming. Toch zijn in de westerse denkgeschiedenis 

ook aanzetten tot een antwoord te vinden. Die kunnen nu nog helderheid 

mailto:marliesbron@planet.nl
https://www.soop.amsterdam/soop/h/2950/0/13192/Boetseren/Zin-om-te-kleien-
mailto:silvie.v.venrooij@planet.nl


 

verschaffen en inspireren. 

 

Docent: Bart Voorsluis 

Datum en tijd: 1 maart t/m 10 mei (woensdag 19 april géén les) 10 lessen op 

woensdag van 11:00 – 13:00 

Kosten: €30,00 (exclusief syllabus). De syllabus met vertaalde fragmenten à 

€15,00, is uiterlijk een week vóór de aanvang van de cursus beschikbaar bij de 

SOOP. 

Info en aanmelden: Eva Sauter, empsau@hotmail.com  

 

Doorlopende activiteiten 

 

 

Spelletjes 

 

Elke 2e en 4e vrijdag van de maand vanaf 14:30 spelletjesinloop. We hebben 

allerlei spelletjes, van rummikub en yahtzee tot scrabble en wat je maar wilt. 

Kom gewoon een keer langs, u vraagt, wij spelen.  

 

 

Bridgen 
 

 

 

Datum en tijd: Iedere woensdag van 13:30 tot 17:00 

Iedere vrijdag van 12:00 tot 16:00 

Kosten: € 2,50 per keer. 

Alleen of met een partner. 

Van te voren opgeven bij Silvie van Venrooij, silvie.v.venrooij@planet.nl 
  

We bestaan al 25 jaaren kunnen nu best wat nieuwe bridgespelers gebruiken. 

Er wordt heel serieus gespeeld, maar het is ook heel gezellig. Lees daarvoor de 

verhalen van enkele van onze spelers hieronder. U bent van harte welkom om 

eens te komen kijken of mee te spelen. Wel even van te voren aanmelden bij: 

Silvie van Venrooij. 

mailto:empsau@hotmail.com
mailto:silvie.v.venrooij@planet.nl
https://www.soop.amsterdam/soop/h/2913/0/0/Bridge


 

 

Biljarten 

 

 

Er kan weer gebiljart worden in de Gelaghkamer bij de SOOP. 

Datum en tijd: Dinsdag van 14:00 - 16:30 

Kosten € 2,50 per middag.  

 

Programma overzicht Computer Cursussen 

februari - juni 
  

Je kunt je inschrijven voor een cursus door een e-mail te sturen 

aan soopcomputercursus@gmail.com. Vermeld daarin je telefoonnummer en je naam en 

voor welke cursus je wilt inschrijven en de startdatum. Heb je belangstelling voor 

individueel les stuur ook dan een e-mail, de docent zal dan contact met je opnemen. 

 

Wachtlijst 

Als er geen plek meer is in een cursus kom je op de wachtlijst. Je krijgt dan voorrang als de 

cursus opnieuw wordt gegeven. Er wordt contact met je opgenomen om te vragen of je de 

cursus alsnog wilt volgen. 

 

Inloopspreekuur 

Heb je vragen over of een probleem met je computer kom dan naar het inloopspreekuur 

van de SOOP. Er is altijd een computerdocent aanwezig om je te helpen. Heb je een laptop, 

neem die dan mee. 

Tijd: de eerste en de derde woensdagmiddag van de maand van 14.00 – 15.00 uur. 

Kosten: € 3,00 per keer (maximaal een half uur). 

 

Seniorweb Computervraagdagen 2023 

De SOOP doet in januari weer mee met de landelijke Computervraagdagen 

van Seniorweb. Op donderdag 19 januari 2023 van 13u-16u. kunt u bij ons 

binnenlopen met uw vragen over de pc, laptop, tablet of smartphone. U hoeft 

hiervoor geen lid te zijn van Seniorweb. Ook kunt bij ons advies krijgen over 

onze cursussen. 

 

Cursus overzicht 

https://soopnet.us7.list-manage.com/track/click?u=d2e3e946b6c47ec391924d2ac&id=443d1e64c3&e=553c7a4403


 

Individuele lessen 

 

Let op: Onderwerp en aantal lessen worden in overleg met de docent bepaald. 

 

Beter leren omgaan met de Android smartphone 

 

Alles wat je kunt weten over de Kobo e-reader 

 

Noodinformatie op een smartphone instellen 

 

Groepslessen 

 

Beter leren omgaan met Gmail 

Donderdag van 14:00 tot 16:00, aanvang 2 februari, duur 2 lessen 

 

Workshop Internet en televisie 

Maandag van 14:00 tot 16:00, aanvang 6 februari, duur 2 lessen 

 

Workshop Foto’s en documenten beheren in Windows 10 

Dinsdag van 14:00 tot 16:00, aanvang 7 februari, duur 3 lessen 

 

Cursus Leer de iPhone kennen 

Maandag van 11:15 tot 13:15, aanvang 20 februari, duur 4 lessen 

 

Workshop Kennismaking Twitter 

Donderdag van 14:00 tot 16:00, aanvang 9 maart, duur 1 les 

 

Workshop Opslaan in de Cloud 

Vrijdag van 14:00 tot 16:00, aanvang 24 maart, duur 2 lessen, geen les op 31 maart 

 

Workshop Maak kennis met Windows 11 

Maandag 11:15 tot 13:15, aanvang 27 maart, duur 2 lessen 

 

Kennismaking Instagram 

Dinsdag van 14:00 tot 16:00, aanvang 18 april, duur 1 les 

 

Cursus Leer de Android tablet kennen 

Maandag van 11:15 tot 13:15, aanvang 1 mei, duur 4 lessen 

 

Workshop Beveiliging in Windows 10 

Vrijdag van 14:00 tot 16:00, aanvang 12 mei, duur 2 lessen, geen les op 19 mei 

 



 

Workshop Foto’s bewerken in Windows 10 

Maandag 11:15 tot 13:15, aanvang 5 juni, duur 3 lessen 

 

Basiscursus Windows 10 

Cursusdata in overleg met de docent 

 

Voor meer informatie raadpleeg de SOOP Website 
 

 

 

http://www.soop.amsterdam/

