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Beste Stadsdorper, 

Vanwege onze 'zomerstop' heb je dit keer een maandje extra moeten 
wachten, maar nu is hij er: onze najaarsnieuwsbrief. Boordevol 
verslagen, aankondigingen van komende evenementen en ander 
buurtnieuws. Uit de verslagen blijkt al dat er van een zomerstop 
eigenlijk geen sprake was. Een deel van de activiteiten ging - soms 
wat minder frequent - gewoon door en ook onze vaste ontmoetingsplekken bij Hulschers en Hegeraad bleven 
gewoon open. En dan hebben we het nog niet over onderlinge afspraken en toevallige ontmoetingen. Bekenden 
tegenkomen is het hele jaar plezierig, maar krijgt extra waarde wanneer je je 's zomers tussen de massieve 
stroom toeristen vaak een vreemdeling in eigen buurt voelt.   
 
Inmiddels begint de allergrootste drukte te luwen 
en ons stadsdorp heeft de zomer uitgeluid met een 
geanimeerde nazomerborrel op een unieke locatie. 
Voor het eerst in huis en tuin(en) van een van onze 
stadsdorpers. Lees de impressie en het interview 
met onze gastvrouw die met haar initiatief ook 
anderen op ideeën hoopt te brengen. 
 
Verder vind je in deze nieuwsbrief uitnodigingen 
voor twee interessante bijeenkomsten, alweer in - 
voor ons -nieuwe locaties. Ook deze waren het 
resultaat van de zoekactie waarover we al eerder 
schreven. We hopen dat de kennismaking 
wederzijds bevalt, want dat zal onze 
mogelijkheden voor het organiseren van 
ontmoetingen en bijeenkomsten vergroten. 
Om die mogelijkheden daadwerkelijk te benutten 
moeten er dan ook nog genoeg mensen zijn die 
ons daarbij willen helpen. En daar schort het nog 
aan op het moment. Zeker nu Ella Kruzinga heeft aangekondigd dat het drie jaar na haar verhuizing naar West 
toch echt tijd is meer afstand te nemen van haar oude buurt. Ze blijft gelukkig wel aanspreekbaar voor concrete 
klussen zoals het beheren van de website, maar verlaat per 1 september de kerngroep. Vandaar dat we de 
komende maanden met extra urgentie gaan speuren naar verborgen talenten onder de stadsdorpers. Je hoort 
nog van ons! 
 
 
De kerngroep 
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Agenda 
 
12 sept Koffie-inloop 
26 sept  Bijeenkomst Eetgroep 
30 sept Buurtborrel 
1   okt  Digitale wijsheid    
10 okt  Koffie-inloop 
28 okt  Buurtborrel 
11 nov Bijeenkomst 

verduurzaming             

grachtenpanden 
 

 



LOCATIE, LOCATIE, LOCATIE… 
 
Nee, in dit geval bedoelen we niet de waarde van het vastgoed in ons stadsdorp maar de plek, of plekken, waar 
wij als stadsdorp onze activiteiten kunnen laten plaatsvinden. Zoals bekend hebben wij in onze buurt weinig 
mogelijkheden voor een geschikte en herkenbare eigen plek. Tot nog toe gebruiken wij de Wester- of 
Noorderkerk voor de grotere bijeenkomsten, Die Port van Cleve voor de borrel en Café Hegeraad voor de koffie. 
Ook bij mensen thuis vinden allerlei activiteiten plaats, zoals de leeskringen. En de Noorderkerk en Café 
Hegeraad vallen dan ook nog eens als locatie buiten onze stadsdorpgrenzen! 
 
Omdat de mogelijkheid van de Torensluis als eigen plek veel vertraging heeft opgelopen en het nog steeds 
onbekend is hoe dit gaat aflopen is de kerngroep met de stofkam op zoek gegaan naar mogelijke andere 
locaties om evenementen te organiseren. Aanvullende redenen hiervoor waren at wij ook niet altijd een beroep 
willen doen op de goodwill van beide kerken, kerken die niet voor alle soorten evenementen geschikt zijn. De 
prijzen van Die Port van Cleve zijn in de loop der tijd behoorlijk gestegen zodat een extra borrellocatie ook fijn 
zou zijn. 
 
Tot onze eigen verrassing hebben wij toch nog een aantal 
alternatieven gevonden, ook nog eens binnen de 
stadsdorpgrenzen. Wij gaan die in 2019 allemaal uitproberen om 
te kijken of het (wederzijds) bevalt en of wij deze locaties vaker 
kunnen inzetten. De eerste locatie die wij hebben geproefd was 
de Vinse School aan de Haarlemmerstraat 132, waar in het 
voorjaar Gabri van Tussenbroek een door onze stadsdorpleden 
zeer goed ontvangen lezing gaf over de relatie tussen onze 
buurt en de Nachtwacht van Rembrandt. De samenwerking met 
de Vinse School verliep uiterst plezierig, dus die locatie willen wij 
zeker vaker gebruiken.  
 
Ook aan de Haarlemmerstraat, op nummer 146, zit Het Koffiehuis, een dagbestedingsproject voor daklozen. 
Deze ruimte staat iedere dag na 5 uur ’s middags leeg en men wil de ruimte heel graag ’s avonds beschikbaar 

stellen voor buurtactiviteiten. Op deze locatie vinden twee stadsdorpactiviteiten plaats: de bijeenkomst ‘Digitale 

wijsheid: wees slim met smartphone en tablet’ waarover in deze nieuwsbrief meer valt te lezen, en het 

volgende diner van de Eetkring. Dit wordt een heel speciale aflevering, omdat er voor het eerst niet in een 
restaurant zal worden gegeten. Ook anderen dan de vaste Eetkringdeelnemers zijn welkom (zie elders in deze 
nieuwsbrief). Na 1 oktober zullen wij deze samenwerking eveneens evalueren, waarna wij zullen besluiten of we 
vaker van Het Koffiehuis gebruik zullen maken. 
 
Tot slot mogen wij éénmalig gratis gebruik maken van de Rode Hoed, aan Keizersgracht 102. Dit zal gebeuren 
op 11 november, wanneer wij een bijeenkomst organiseren over de mogelijkheden van verduurzamen van 
grachtenpanden. Elders in de nieuwsbrief is hierover meer te lezen. Wij hopen natuurlijk dat ook deze 
samenwerking zo plezierig verloopt, dat herhaling wellicht mogelijk is.  

                                Marjo Visser 
 

BORREL 
 
 

Het weer was ons goedgezind. De locatie uitermate geschikt: overal zitjes, hoekjes en doorkijkjes. De 
stadsdorpers hadden hun best gedaan. Ze hadden hapjes meegenomen: mini-pizza’s, salades, kazen, worsten, 
noten, gevulde dadels en chips in alle soorten en maten. Gastvrouw Dorette Schilte-Ouwehand had voor wijn en 
water gezorgd, voor de liefhebbers was er ook nog taart.  
Meer dan vijftig stadsdorpers kwamen naar de zomerborrel op de Keizersgracht, in de tuin achter de poort naast 
de Groenlandpakhuizen. Een tuin die bewondering opriep. Zo veel groen, zo doordacht aangelegd. Met 
verrassingen zoals het tuinhuis helemaal achterin, het zacht klaterende water, een opening met zicht op de 
grote tuin van de buren. Verborgen spiegels doen de tuin nog groter lijken dan deze in werkelijkheid is. Zoveel 
bezoekers passen makkelijk in dit kleine paradijs.  
Er zijn veel bekende gezichten, maar ook nieuwkomers voor wie dit een aangename kennismaking is met wat 
het stadsdorp wil zijn: een kans om buurtgenoten te ontmoeten en samen te zorgen voor een aangenaam 
leefklimaat.  
Voorzitter Ina Wilbrink vraagt het woord. Ze bedankt Dorette voor het beschikbaar stellen van haar mooie tuin en  
  

ZOMERBORREL 
 



overhandigt een cadeau. ‘Laat dit het begin zijn van een traditie. Wie organiseert volgend jaar weer zo’n 
geslaagde zomerborrel in zijn/haar tuin? Het mag ook gewoon bij iemand thuis hoor, zonder tuin’. Goed idee.  

           

            Wilco Kalbfleisch, foto’s: Jacques Wilbrink 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Op iedere tweede donderdag van de maand van 
10.30 – 12.00 uur is er een koffie-inloop in het 
historische café Hegeraad, Noordermarkt 34, vlak 
naast de Noorderkerk.  

We kunnen terecht in de opkamer. De volgende 
koffie-inlopen zijn op de donderdagen 12 
september en 10 oktober.  

Kom je liever niet alleen en wil je samen met een 
andere stadsdorper naar de koffie-inloop te gaan, 

laat dit dan weten aan Janneke Doreleijers  via 
contact@stadsdorpbuurt7.nl of via 06-23 46 86 35, 
dan komt iemand van ons van tevoren even bij je 

langs.  

 

Ontmoet elkaar onder een drankje op maandag 30 
september tussen 17:00 en 19:00 uur in Hulscher’s 
op de hoek van de Nieuwezijds Voorburgwalen 178 
en de Molsteeg in het gebouw van Die Port van 
Cleve,  
De eerstvolgende buurtborrels zijn op de 
maandagen 30 september en 28 oktober. 

Voor wie hierna blijft eten: Die Port van Cleve biedt 
speciaal aan ons buurtgenoten een daggerecht voor 
€16,50. Je kunt je hiervoor tijdens de buurtborrel 
opgeven. 

 

 DIGITALE WIJSHEID: WEES SLIM MET SMARTPHONE EN TABLET  
 
“Een smartphone of tablet,  wat zijn dat voor apparaten? Als ik 
op een knop druk gebeuren er allemaal onverwachte dingen. Ze 
willen gegevens van mij weten die ik niet wil vertellen, want wie 
weet is het wel nep. Heb ik ze nou echt wel nodig?” 
  
Herken je je in deze gedachten of gevoelens? Overweeg je een 
smartphone of tablet aan te schaffen, maar hik je er nog tegen 
aan? Heb je een smartphone, maar je weet nog niet wat je er 
allemaal mee kunt? Wil jij als gebruiker de baas zijn en wil jij 
bepalen wat je met je smartphone of tablet wilt doen? Wil je 
meer weten over hoe je veilig de digitale toekomst in kunt? Kom 
dan naar de bijeenkomst van StadsdorpBuurt7 over  
 
Digitale wijsheid: wees slim met smartphone en tablet op 1 
oktober van 19.30-21.30 in het Koffiehuis, Haarlemmerstraat 146-148. 
  

KOFFIE-INLOOP 
 

BUURTBORREL 
 

BIJEENKOMSTEN 
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Wij vertellen je de grondbeginselen van smartphone en tablet en jij kunt alle vragen stellen die je na de inleiding 
nog zou kunnen hebben. Door je beter te informeren en handiger te worden in het gebruik, kun je veilig meer uit 
deze digitale hulpmiddelen halen.  
 
Lijkt je dit een goede manier om over dit onderwerp iets meer te horen? Meld je dan aan via Janneke: 
evenementen@stadsdorpbuurt7.nl.  
Je krijgt dan enkele vragen, waarvan de antwoorden ons kunnen helpen bij de organisatie van deze avond. 
 
De digi-groep van StadsdorpBuurt7 
 

 
HOE DUURZAAM IS EEN GRACHTENPAND? 

 
Nou, in de meeste gevallen is een grachtenpand niet echt heel erg duurzaam!  
En is het ingewikkeld om zo’n pand duurzaam te maken? Hoe zit het dan met vergunningen? Of: als ik op zou 
houden met verwarmen op gas, wat zijn dan de alternatieven? En hoeveel zou dat kosten? 
 
Dit zijn vragen die steeds meer mensen in onze buurt bezighouden. Om die reden organiseert de kerngroep op 
11 november een voorlichtingsavond over dit onderwerp in De Rode Hoed.  
De precieze invulling van de avond is nog niet helemaal bekend, maar al wel dat iemand van De Groene 
Grachten (www.degroenegrachten.nl) een inleiding zal houden. In de volgende nieuwsbrief zal meer 
gedetailleerd over het programma worden bericht. Maar omdat die pas begin november verschijnt, openen we 
nu alvast de mogelijkheid om voor deze avond in te schrijven.  
 

Alle stadsdorpers zijn van harte welkom; ook om hun buren en bekenden uit de buurt mee te nemen. Deelname 
is vanwege de locatie echter beperkt tot 50 personen, dus als het bij nader inzien toch niet lukt om te komen, 
meld je dan ook weer tijdig af. Bij overinschrijving zal namelijk een wachtlijst worden gemaakt, zodat na 
afmelding andere mensen een plaats kunnen krijgen in de zaal. Deelname gaat in volgorde van aanmelding via 
Janneke Doreleijers, je kunt haar mailen op: evenementen@stadsdorpbuurt7.nl of bellen op 06-23468635. 
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Diner in Het Koffiehuis  

 
De Eetkring organiseert het volgende diner op 26 
september in Het Koffiehuis (Haarlemmerstraat 
146). Deze bijzondere plek in onze buurt, een plek 
waar daklozen komen voor koffie, ontspanning en 
ontmoeting, wil ’s avonds hun ruimte gebruiken voor 
andere zaken. En dan het liefst voor de buurt en 
dus ook heel graag voor het stadsdorp! Er zal een 
heuse chef voor ons koken. Wij zullen worden 
bediend door de vrijwilligers van Het Koffiehuis. De 
afspraak is dat er maximaal 15 mensen kunnen 
deelnemen en het ziet ernaar uit dat veel vaste 
deelnemers van de Eetkring de 26e september 
afwezig zijn. Daarmee stellen we deze bijzondere 

avond graag open voor andere stadsdorpers!  
Wie wil deelnemen kan zich opgeven bij Marjo 
Visser via marjovisser@icloud.com Deelname gaat 
op volgorde van binnenkomst van de aanmelding tot 
het aantal van 15 personen is bereikt. 

     Er is een vast bedrag voor het diner van 15 euro, bij 
de entree te voldoen (cash of pinnen). Water komt 
uit de kraan en is gratis. Er is rode en witte wijn 
verkrijgbaar à 3 euro per glas (uitsluitend cash af te 
rekenen aan het eind van de avond). 
De inloop is vanaf 18.30 uur. Om 18.50 uur zal Roel 
Piera, de ‘baas’ van Het Koffiehuis, even kort iets 
vertellen over hun activiteiten. En om 19.00 uur 
sharp wordt het voorgerecht geserveerd. De chef 
geeft daarbij een toelichting op het speciaal voor 
ons gecomponeerde diner. 

Burenhulpgroep  

Boodschappen doen voor een zieke buurtgenoot? 

Even de vuilniszak buiten zetten? Met iemand 
meegaan naar de huisarts of het ziekenhuis? Af en 
toe een ommetje maken in de buurt of samen naar 
de bioscoop?  

De acht leden van de Burenhulpgroep staan er klaar 
voor! Dus kun je zelf wat hulp van een 
medestadsdorper gebruiken, laat het ons weten via 
de mail: burenhulp@stadsdorpbuurt7.nl of bel 06-14 
77 68 75, je krijgt dan Nanny Truijens aan de lijn die 
de burenhulp coördineert.  

En breng de burenhulp ook onder de aandacht van 
buurtgenoten die zelf niet zo makkelijk hulp vragen.  

Zanggroep  

‘Iedereen kan zingen’, 
is het motto waarmee 
vorig jaar oktober onze 
zanggroep onder 
leiding van Marianne 
Selleger van start ging. 
Dat motto is na acht 
maandelijkse 
zangsessies intussen 
overtuigend bewezen, de meeste deelnemers 
tekenen dan ook bij voor een volgende 

reeks. Maar er is nog plaats voor nieuwe zangers 
en zangeressen. Dus wil je je eigen vocale 
mogelijkheden (her)ontdekken? Grijp dan je kans en 
kom een keer vrijblijvend kennis maken.  
 
Het nieuwe seizoen op start op 23 september. We 
repeteren doorgaans op de laatste maandag van de 
maand in het sfeervolle atelier van Marianne aan de 
Geldersekade 63A. De kosten bedragen €15 per 
keer.  

Opgeven bij Janneke Doreleijers of bellen naar 06-

23 46 86 35.  

De instrumentale groep  

IN ENGLISH 
 
Hi! The instrumentalists of our city village have had 
a summer break. We are meeting again 30 august 
and new members are welcome from September. 
We hope that more people want to join the pool of 
musicians who like to play together with neighbors. 
We have a classical group that meets at least once 
a month and we may start up an improvising group 
more jazz, light-  and folk oriented if there are 
enough interested instrumentalists. 
 
Make contact with Judith Pertz by  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 

mailto:marjovisser@icloud.com
mailto:jandore@planet.nl


email jlpertz@hotmail.com of by telephone 
0206266578 
 
IN HET NEDERLANDS 
 
Hoi! De instrumentalisten van ons stadsdorp 
hebben een zomerpauze gehad. Nieuwe leden zijn 
welkom vanaf september. Wij hopen dat meer 
mensen willen deelnemen aan de pool van musici 
die plezier hebben in musiceren in de buurt.  
Er is een klassieke groep die samenkomt op een 
middag eens per maand. Mogelijk komt er een nog 
groep met interesse en/of ervaring in improvisatie in 
jazz, lichte- en volksmuzieksoorten. 
 
Neem contact op met Judith Pertz per email 
jlpertz@hotmail.com  of per telefoon 020 6266578. 

 

Cultuurburen 
 
Paradiso op een zaterdagavond. Enkele 
Cultuurburen staan al vroeg in de rij, want zij willen 
zittend luisteren naar de Carmina Burana die in het 
kader van het Grachtenfestival wordt uitgevoerd. 
Het is uitverkocht en beneden in de zaal staan de 
mensen dicht opeengepakt. Desondanks luistert 
deze opeenhoping van mensen anderhalf uur stil 
naar dit bijzondere muziekstuk. Deze uitvoering van  
de Carmina Burana is de keuze van Raoul Steffani, 
Artist in Residence van het Grachtenfestival.  
Carl Orff heeft de tekst ontleent aan Middeleeuwse 
teksten die waarschijnlijk in de 13de eeuw zijn 
opgetekend door monniken van een klooster in 

Beieren. De inhoud is echter weinig religieus te 
noemen. Het Toonkunstkoor Amsterdam en het 
Grachtenfestival Kinderkoor bezingen vol 
overtuiging de opkomst en neergang van het lot, 
met name in de wellustige liefde.  
Eerst beklagenswaardig, daarna vol zinnelijkheid 
zingt de mooie stem van bariton Steffani zijn ode 
aan de maagden. Sopraan Vanessa Waldhart heeft 
een wonderschone heldere stem en tenor Jeroen de 
Vaal beeldt een dramatische stervende zwaan uit.  

Het geheel werd ondersteund door Percussion 
Friends en het Pianoduo Scholtes & Janssens en 
geleid door dirigent Boudewijn Jansen. Wat ook 
hielp bij de ervaring waren de teksten in het Latijn 
en in het Nederlands - soms met illustraties - op het 
grote scherm tegen de prachtige glas in lood ramen. 
Al die namen doen er niet zo veel toe, maar zij 
waren met ons onderdeel van een spannende 
uitvoering. 
 
Een van de vele uitvoeringen kun je o.a. vinden hier 
op youtube:  
 

                                                         Ella Kruzinga 
 

Klaverjasclub  

Op maandag-
middag van half 
twee tot vier uur 
spelen vier 
stadsdorpers 
klaverjas aan de 

ronde tafel achterin café Hegeraad op de 
Noordermarkt. Een paar stadsdorpers die niet 
wekelijks willen spelen, maar het wel leuk vinden af 
en toe met ons te klaverjassen vallen graag in 
wanneer iemand van ons verhinderd is.  
Heb je ook zin om zo nu en dan klaverjas te spelen 
en wil je op de reservelijst, mail dan naar de 
klaverjasclub. 

 
Wij wandelen 
 
Ieder die een leuke wandeling van ongeveer 10 km 
weet en deze ook wil 
organiseren, kan dat, ook met 
een kleine groep. Aanmelden bij 
Jolande.  
     

Fietsen 
 
Beste Stadsdorpers in heel Amsterdam! In 
verscheidene stadsdorpen zijn fietsclubjes actief.  
Het idee is om wekelijks op zondagen een kortere of 
langere fietstocht te ondernemen rond Amsterdam. 
Deelname is geheel vrijblijvend, zonder 
ingewikkelde administratie. Deelname staat open 
voor alle Amsterdamse stadsdorpers.  
Het basisidee: bewegen en gezelligheid. Een keer 
in de maand of elke week. It's all up to you!  

Fietsroutes bepalen we aan de hand van 
fietsknooppunten. Afstanden 30-60 km. De 
fietssnelheid zal zo tussen de 15 en de 20 km per 
uur liggen, we zijn geen raceclub. Er is ruime 
aandacht voor enkele koffiestops.  
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Communicatie verloopt via een whatsapp-groep (je 
meldt je aan met je mobiele nummer en alle info 
over vertrektijden (zal meestal tussen 10 en 11 zijn) 
en startlocaties wordt via die media uitgewisseld 

Zin  om mee te doen? Graag aanmelden met 
emailadres en mobiele nummer bij: Gerrit de Zeeuw 
(stadsdorp Nieuwmarkt)   
gerritdezeeuw@hotmail.com, T 06 53950785. 

 

 

Leeskring A’dam  

Gabri van Tussenbroek, De Toren van de Gouden 
Eeuw  (Een Hollandse strijd tussen gulden en God) 
 

Het verhaal van de 
bouwhistoricus Gabri van 
Tussenbroek voert je letterlijk 
mee in de materialistische tijd 
van de VOC, aan het staartje 
van de geldverslindende 80-
jarige oorlog, naar het 
touwtrekken van 
machthebbende 
burgemeesters. Enerzijds de 
libertijnen als Andries Bicker, 
die streefde naar grootse 
nieuwbouw van een 

verouderd stadhuis, anderzijds de strenge 
calvinisten met Willem Cornelisz Backer die vocht 
voor het realiseren van een imposante toren aan 
zijn Godshuis.  
De strijd ontstond in 1645 toen de Nieuwe Kerk in 
vlammen opging en eindigde in 1652 met de dood 
van de ijveraar, lobbyist van de toren én het 
afbranden van het oude stadhuis. De toren werd 
nooit gebouwd, God werd de verliezer, de Gulden 
won. 
Na het lezen van deze geschiedenis kan je niet 
langer gedachteloos over de Dam slenteren zonder 
aan de mores van die tijd te denken, het politieke 
gekonkel van de ’gebroederlijke’ schutters op de 
Nachtwacht. Bovendien weet je nu dat er precies 
6.363 nodeloos geslagen eikenhouten palen onder 
de grond zitten op hoek van Dam / Nieuwe Zijds. 

                                                                                                      
Marijke Winnubst 
 

Het volgende boek is Zondedboek van Jacobine 
van den Hoek 

 

Leeskring NU, debuten en recent verschenen 

romans  

Leeskring Nu kwam in juli in Bilthoven bijeen in een 

huis waar één van de leden verblijft in de zomer. Dit 

uitstapje van deze leeskring is in de zomerperiode 

een traditie aan het worden.  
Naast praten over boeken wordt er uitgebreid genoten 
van lokale culinaire heerlijkheden. 
 

We bespreken Otmar’s Zonen van 
Peter Buwalda. In de vorige 
Nieuwsbrief werd de inhoud van het 
boek uitvoerig beschreven, daar de 
Leeskring VI dit boek al had 
gelezen (voor het verslag: zie de 
website van Buurt7)  
 
Het boek levert qua stijl en thema’s 
veel stof tot discussie op. Het is 
absoluut geen saai boek. Het boek 
geeft bij enkele leden van de 

leeskring een continu gevoel van dreiging, de anderen 
vonden vooral de kleine onvolkomenheden van het 
leven op een hele goede manier beschreven. Soms 
doet het  taalgebruik wat gekunsteld aan. 
Kortom een bijzonder boek. Kijken we uit naar de 
volgende twee delen? Ja en Nee. 
We bleven in de bespreking wel achter met de vraag: 
waarom begint het boek bij hoofdstuk 111 en telt het 
dan af? 
 
Het volgende boek dat we gaan lezen is De Goede 
Zoon van Rob van Essen.                                                                                                                           

 
Ciska van der Laan 

 

Leeskring IV  

De Goede Zoon. Veel interpretaties mogelijk 
 

Een 
opmerkelijk 
boek lazen 
we, heel 
ongewoon. 
Wanneer 
speelt het 

zich af? Waar komt die voortdurende dreiging 
vandaan? De goede zoon biedt stof voor heel veel 
interpretaties, we lezen er allemaal iets anders in. 
Schrijven kan Rob van Essen die voor deze roman 
de Libris Literatuurprijs 2019 kreeg. Beeldende 
scenes, vaak heel herkenbaar, maar ook 
verwarrende associaties. Alles wordt verteld door 
een hoofdpersoon die een onbetrouwbare verteller 
blijkt. Hij is een succesvolle schrijver van ‘plotloze 
thrillers’. De schrijver speelt met de tijd. Hij schetst  
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een beeld van een beangstigende nabije toekomst, 
maar een groot deel van het boek speelt zich af in 
het verleden en zit boordevol herinneringen, vooral 
aan de moeder van de hoofdpersoon voor wie hij de 
goede zoon wil zijn. 
Pas in de laatste hoofdstukken krijgt de roman een 
zekere vaart, er volgt een lange rit in een 
zelfrijdende auto, een auto die tegen hem praat, met 
wie hij een innige band krijgt. 
Het einde van het boek werd eigenlijk al voorspeld, 
de plot wordt netjes afgewikkeld, de lezer 
verdwaasd achterlatend. 
 

Evenaar Leeskring Biografieën  

In juli bespraken we van Andrea Wulf De uitvinder 
van de natuur, over Humbolt. Enkele ‘min of meer 
gedeelde’ opmerkingen: 

- Het boek raakt 
aan zoveel, is zo 
actueel: aan de 
politiek en het 
milieubeleid, 
natuurbeleving, 
reizen in Noord- en 
Zuid Amerika, 
slavernij 
   
- Het boek geeft 
een goed beeld van 
de wetenschap en 
de geschiedenis 
van de wetenschap, hoe dat in de 18/19e eeuw 
toeging, dat gepruts met instrumenten onderweg, 
het organiseren  
  
- Humboldt’s enorme vasthoudendheid en passie 
komt goed tot zijn recht, ook zijn pleidooi dat alles 
met alles samenhangt en dat hokjes en 
specialismen doorbroken moeten worden 
  
- Wulf heeft zich geweldig gedocumenteerd. 
Ondanks de hoeveelheid informatie, leest het boek 
als een trein. Misschien te veel parafrasering, te 
weinig mooie citaten van Humboldt zelf,  
  
- Uitvinder van de natuur is te serieus. Het boek van 
Daniel Kehlmann over Humboldt en Gauss, is veel 
geestiger  
  
In het najaar leen we van Christina de Stafano 
Oriana Fallaci, een vrouw. 
                                                             Marre 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Centrum begroot 

De actie ‘Centrum 
Begroot‘ van het 
stadsdeel 
Centrum wordt 
vervolgd. Uit de 
144 inzendingen 
zijn 53 plannen 
geselecteerd, 
waaronder het 
Gedenkteken 
Blauwburgwal. 
Dit plan gaat dus 
mee naar de 

volgende ronde. Vanaf 9 september kun je 
stemmen op de verschillende projecten voor de 
buurt.  
Het plan voor de Leliegracht ‘Opera op de Lelie’ 
kreeg maar liefst 566 stemmen; het gedenkteken 
Blauwburgwal behaalde 85 stemmen. 

De projecten met de meeste stemmen komen in 
aanmerking voor de gemeentelijke subsidie, het 
bedrag van 200.000 euro wordt in de laatste 
stemronde verdeeld over de winnende plannen.  
 
Stemmen kan tot en met 6 oktober. 
Meer informatie over de geselecteerde plannen is te 
vinden op de website van de gemeente 
Centrumbegroot.  

Subsidie voor culturele activiteiten 

Iedere bewoner van stadsdeel Centrum met een 
leuk idee voor een culturele activiteit kan daar 
subsidie voor aanvragen. Per initiatief is er 
maximaal € 5.000,- beschikbaar, voor een 
meerdaagse activiteit maximaal € 10.000,-. 
Voorwaarde is wel dat de activiteit bedoeld is voor 
buurtbewoners en dat er geen winstoogmerk is. 
 
Onder deze subsidieregeling vallen heel veel 
activiteiten. Een optreden van lokale zangers, 
rappers of dichters kan bijvoorbeeld ook in 
aanmerking komen voor subsidie, net als een 
graffitifestival of een filmvertoning in de open lucht. 
De subsidieregeling is bedoeld voor activiteiten voor 
en door bewoners van alle leeftijden. 
 

ANDER (BUURT) NIEUWS 

https://centrumbegroot.amsterdam.nl/plannen


 
De binnenstad kent al 
een uitgebreid 
aanbod, het stadsdeel 
kiest er daarom 
nadrukkelijk voor om 
het subsidiebudget te 
gebruiken voor 
laagdrempelige, 

lokale activiteiten. Bij elke aanvraag wordt gekeken 
of het plan een positieve invloed heeft op de buurt. 
Daarnaast willen we ervoor zorgen dat 
gesubsidieerde activiteiten zo goed mogelijk over 
het stadsdeel worden verspreid. 
 
Vindt de activiteit tussen 1 januari en 1 juli 2020 
plaats? Zorg dan dat de subsidieaanvraag vóór 1 
oktober 2019 ingediend is. Wij maken daarna een 
keuze uit de ingediende aanvragen. Elk halfjaar is 
er een totaalbedrag van € 52.500,- beschikbaar. Op 
de website staat meer informatie over het indienen 
van een subsidieaanvraag. 
 

Geen Buurtconciërge 
 
Op de drukste plekken in het centrum zijn sinds kort 
buurtconciërges actief. Ze zijn dagelijks op straat 
aanwezig om ervoor te zorgen dat de buurt schoon 
blijft. De zes buurtconciërges werken op het 
Rembrandtplein, de Dam, het Leidseplein, de 
Wallen, het Waterlooplein, de Negen Straatjes en 
de Elandsgracht. 
De buurtconciërges zijn de ‘oren en ogen’ in de 
openbare ruimte. Het is hun taak om de straat 
zichtbaar schoon te houden. Daarom hebben ze 
nauw contact met onze handhavers, de 
vuilophaaldienst en de veegploegen. Zo kunnen ze 
snel schakelen wanneer er iets opgeruimd of 
schoongemaakt moet worden. Wanneer het nodig 
is, steken de buurtconciërges zelf de handen uit de 
mouwen. 
Niet dus in ons Stadsdorp, ook niet in de drukke 
Haarlemmerbuurt.  

 

 Extra ondersteuning voor 
mantelzorgers 

Amsterdammers 
in stadsdeel 
Centrum die 
zorgen voor een 
naaste die 
chronisch ziek, 
dement of om 
andere reden 
extra zorg nodig 
heeft, krijgen dit 

najaar extra ondersteuning aangeboden. 
Mantelzorgers kunnen deelnemen aan gratis 
cursussen en themabijeenkomsten waarin men 
praktische informatie en concrete handvatten krijgt  

om (beter) met zijn situatie om te gaan. De 
cursussen worden georganiseerd door Markant, 
centrum voor mantelzorg en mogelijk gemaakt door 
Stadsdeel Centrum. 
  
Mantelzorgers kunnen zich opgeven voor: 

• 8 oktober: Rondleiding Onvergetelijk Stedelijk’ 

voor mensen met dementie  

• 16 oktober: Training ‘Omgaan met dementie, de 

kracht van communicatie (5 middagen)  

• 22 oktober: Themamiddag ‘Financiële 

(on)mogelijkheden voor mantelzorgers’  

• 1 november:  Eéndaagse training ‘Werk en 

mantelzorg combineren’ 

• 2e week nov. Dementiecabine Into D’mentia, 

Marineterrein  

• 18 november: Training ‘Interactieve vaardigheden 

de Mat’, voor mantelzorgers van naasten met 

psychische problemen (7 avonden) 

• 19 december: Herhaling training ‘Interactieve 
vaardigheden de Mat’,  

Informatie over inhoud, tijd en locatie vindt u op 
www.markant.org/agenda 
 
Ook meedoen? 
Deelname is gratis. Bel of mail naar Markant, T. 020 
– 886 88 00 / E. info@markant.org  

 
Alzheimer trefpunt 
 
Het Alzheimer Trefpunt is een prettige en veilige 
plek voor mensen met dementie, hun partners, 
familieleden, vrienden en hulpverleners. Ook andere 
belangstellenden zijn welkom. U kunt er met 
lotgenoten praten over de dingen die u meemaakt 
en er is veel informatie beschikbaar.  
 
Woensdag 4 september: Wat is dementie? 
Woensdag 2 oktober: Dementie en euthanasie 
Woensdag 6 november: De kracht van 
herinneringen 

Inloop steeds vanaf 19.00-, start 19.30-, eind 21.30 

uur. U hoeft zich niet tevoren aan te melden en de 

toegang is gratis.  

Voor meer informatie over het Alzheimer Trefpunt 

Amsterdam Centrum kunt u bellen met:  

Rogier Willems 06- 47 02 33 27      

Locatie: Huis de Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69 

 
 
 
 
 
 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BF075E0C9-EE1F-418B-AB35-DCCB1BEED94D%7D#case_%7B4E690FCF-19A3-4B55-A76A-519F30BCC13A%7D
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Multaltuliherdenking 2020 
 
Op 2 maart 2020 is het tweehonderd jaar geleden 
dat Eduard Douwes Dekker in de 
Amsterdamse Korsjespoortsteeg ter wereld kwam.  
 

Het Multatuli 
Genootschap werkt aan 
een grootscheepse 
viering en daar hebben 
we u hard bij nodig!  
In de Nieuwe Kerk 
wordt dan een 
gedenksteen onthuld 

met als feestredenaar Arnon Grunberg.  
Ook geven we Multatuli een digitaal monument: een 
prachtige website waarop al zijn werken te lezen 
zijn in een aantrekkelijke, visuele en 
cultuurhistorische context.  
Multatuli zit alleen wat krap bij kas. Help mee om 
het digitale monument voor Multatuli en de andere 
festiviteiten mogelijk te maken.  
In het Museum vanaf 15 september de 
tentoonstelling ‘Jongensdagen, alledaags 
kinderleven in de Jordaan’. Ook organiseert het 
Genootschap in het najaar weer een aantal 
boeiende wandelingen door de buurt. Kijk op deze 
website voor meer informatie. 

 

Lezing slavernijverleden 
 
Op 22 oktober organiseert 
de Vereniging Vrienden 
van de Amsterdamse 
Binnenstad een avond 
rond het onderwerp 
‘slavenhandel en 
Amsterdam’. Leo Balai 

houdt een lezing over dit onderwerp. Plaats: Arcam, 
Prins Hendrikkade 600. 
Tijd: 20.00 uur. Meer info en opgave via de website. 

Najaarsprogramma 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Nu de zomervakanties weer voorbij zijn, worden er 
ook in onze buurt heel veel voorstellingen en 
aantrekkelijke activiteiten georganiseerd.  
Kijk bijvoorbeeld eens op de website van de Rode 
Hoed, de Rode Bioscoop of de OBA op het 
Oosterdok.  
 
Concerten in onze buurt worden gegeven in de 
Westerkerk (momenteel wegens restauratie geen 
programma) en de Noorderkerk. Deze laatste biedt 
een interessant herfstprogramma, zie de website .  
 
Ook de Dominicuskerk in de Spuistraat organissert 
af en toe concerten. Kijk hier voor het programma.  

Buurtkrant Zeven  

Vier keer per jaar vindt u als buurtbewoner een 
nummer van de unieke Buurtkrant Zeven op de mat. 
Een krantje volgeschreven met interessante 
wetenswaardigheden over onze buurt en in uw  
brievenbus gestopt door vrijwilligers. Het laatste 
nummer verscheen begin juni, het volgende 
nummer komt uit in september.  
Hoewel iedereen zijn best doet, wil de bezorging 
van deze papieren krant weleens misgaan. Je kunt 
hem later altijd terugvinden op de website van 
Wijkcentrum d'Oude Stadt 

 
  

http://www.multatuli-museum.nl/genootschap-inleiding
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/agenda/
https://rodehoed.nl/agenda/
https://rodehoed.nl/agenda/
https://www.roodebioscoop.nl/overzicht-per-maand/2019/08
https://www.oba.nl/vestigingen/centrale-oba.html
https://www.noorderkerk.nl/
http://dominicusamsterdam.nl/cultuur/concert/
https://www.oudestadt.nl/


Sociaal ouderenproject Amsterdam in verhuur 

In de Houthaven van Amsterdam wordt hard gebouwd aan LIFE: een sociaal gebouw voor mensen van 60+ die 
geloven dat de wereld net een beetje leuker wordt als je naar elkaar omkijkt. Ouderen willen steeds vaker 
zelfstandig samenwonen met gelijkgestemde leeftijdsgenoten. Ieder in een eigen appartement dat meegroeit 
met een mogelijke zorgvraag, maar toch intensief bij elkaar betrokken. Op dit moment zijn de laatste sociale 
huurwoningen in verhuur. Einde deze maand volgen de vrije sector huurwoningen. LIFE wordt eind 2019 
opgeleverd. 
 
Alle verhuureisen en voorwaarden staan op https://www.leveninlife.nl/informatie-vrije-sector-huur of klik voor 
meer informatie op de website van het stadsdorp waar een artikel over dit onderwerp staat.   

 

https://www.leveninlife.nl/informatie-vrije-sector-huur
http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7/h/2019/142/8580/Wonen-en-Zorg/Sociaal-ouderenproject-Amsterdam-in-verhuur


In de rubriek Portret komen telkens buurtgenoten aan het woord. Wil je zelf graag je verhaal 
kwijt, of weet je iemand die iets opmerkelijks te melden heeft, geef het door aan de redactie. 

 

Dorette Schilte-Ouwehand  
 
De speciale zomerborrel voor de Stadsdorpers van Buurt7 vindt plaats op uitnodiging van 
Dorette Schilte-Ouwehand. Alle reden dus om een kijkje te nemen achter de geheimzinnige 
poort naast de Groenlandpakhuizen. Ooit stond hier een gewoon kantoorpand maar dat werd 
in de jaren dertig wegens bouwvalligheid afgebroken en er is nooit iets voor in de plaats 
gekomen. Achter de poort was jarenlang een fietsenstalling, nu kom je in een groene oase die 
leidt naar de ingang van het appartement van Dorette.  

 
Zij woont al sinds 1983 
in onze buurt. Voor het 
eerst werden toen ook 
op de gracht 
pakhuizen verbouwd 
tot appartementen, 
Gerard Prins was de 
architect. Ze heeft de 
buurt enorm zien 
veranderen en is daar 
op verschillende 
manieren bij 
betrokken. “De buurt is 
ongelooflijk belangrijk, 
daar moet je energie 
insteken. Weet je, de 
ouderen blijven hier 
wonen ook als het huis 
moeilijker bewoonbaar 
wordt. Want waar zou 
je naartoe moeten?  
 
Hier in de buurt zijn 

geen alternatieven dus moet je er het beste van maken. Goede contacten zijn dan 
uiterst belangrijk.”   
 
Na een rechtenstudie in Leiden kwam Dorette naar Amsterdam en werkte achtereenvolgens bij de 
Citibank en De Nederlandsche Bank. Ze woonde altijd in de binnenstad. Eerst aan de Prinsengracht 
later aan de Amstel met haar man Ed Schilte. Daarna hier in de Groenlandpakhuizen.  
 
Dit stukje van de gracht had geen goede naam. Toen, begin jaren tachtig, waren de voormalige 
kantoorpanden van papiergroothandel Bührmann Tetterode een bolwerk van krakers en hun 
vrienden. Er verbleven veel verslaafden in en rond de panden. Dat waren hun buren. Haar 

PORTRET 

mailto:redactie@stadsdorpbuurt7.nl


echtgenoot verstond de kunst 
om goede contacten op te 
bouwen met de krakers. Na hun 
verhuizing naar de Silodam 
werden zij ook daar hartelijk 
uitgenodigd.  
 
De tuin achter het huis van 
Dorette is een toonbeeld voor 
alle grachtentuinen met een 
prachtig tuinhuis waar in de 
jaren tachtig de krakers nog 
een broodoven in hadden 
gebouwd.  
Jarenlang heeft ze zich ingezet 
voor het behoud en beter 
inrichten van de 
grachtentuinen. Ze was 
bestuurslid van de Stichting 
Amsterdamse Grachtentuin die 
de aanzet gaf voor de Open 
Tuindagen die nog steeds elk jaar 
in juni worden gehouden en een 
groot succes zijn geworden. Oorspronkelijk waren ze bedoeld voor Amsterdammers en 
tuinliefhebbers, nu komen er in drie dagen ruim 7000 bezoekers onder wie steeds vaker toeristen die 
ook weleens willen kijken achter de gevels langs de gracht. 
 
Met de opbrengst van de tuindagen werd een bijdrage geleverd aan het openbare groen in de stad.  
Zo is er geïnvesteerd in de aanleg van de tuin achter de Hermitage. De Stichting heeft altijd gepleit 
voor de aanleg van tuinen die passen bij de historische context. Er moest afscheid worden genomen 
van de tendens uit de jaren zestig om er parkeerplekken van te maken. “Plant moerbeibomen die 
horen thuis bij de historische panden langs de gracht”, was een van hun actiepunten.    
 
De Stichting heeft veel energie gestoken in de uitgave van een serie fraaie boeken over de 
Amsterdamse grachtentuinen. Na vijftien jaar vond de commissie dat haar taak was volbracht en 
werd de organisatie van de Open Tuindagen overgenomen door enkele grachtenmusea.  
 
“Het wonen in deze buurt is een voorrecht, een ideale plek in de stad”, zegt Dorette. Niet te ver van 
het Centraal Station, dichtbij de winkels van de Haarlemmerdijk, de Westerstraat en niet te vergeten 
de Ware Jacob in de Herenstraat, Met tal van plezierige voorzieningen in de buurt zoals de Rode 
Bioscoop op het Haarlemmerplein, markten op de Noordermarkt en de Lindengracht, het geweldig 
Marnixbad waar ze wekelijks deelneemt aan de aquafitness. En op fietsafstand het prachtige 
Westerpark. Een dierbare plek is ook begraafplaats Sint Barbara waar haar man ligt begraven die 
vier jaar geleden is overleden.  
 
Dorette heeft zich al de jaren dat ze nu in het Centrum woont ingezet voor de stad en de buurt. Ze 
stond jaren geleden op de lijst voor de stadsdeelraad voor het CDA. Ze volgt de stadspolitiek 
nauwgezet en neemt deel aan de bijeenkomsten in de Rode Hoed die de Gemeente Amsterdam 
belegt voor buurtbewoners, bijeenkomsten die wel nuttig zijn maar weinig concreets opleveren. Voor 
StadsdorpBuurt7 zat ze een aantal keren in de kascommissie en is ze financieel adviseur.  
Zoals wij allemaal maakt ze zich zorgen over de toenemende drukte, de verbouwwoede en de snelle 
veranderingen in de buurt. Daarom hecht ze erg aan het idee achter het Stadsdorp. “Zorg ervoor dat 

     De Groenlandse pakhuizen jaren vijftig. Volop bedrijvigheid.  
     Links de poort naar de tuin van Dorette. (foto: Stadsarchief) 



mensen elkaar kunnen ontmoeten 
en samen dingen kunnen doen. In 
feite zou iedereen die in deze buurt 
woont zich Stadsdorper moeten 
voelen. Nu is het allemaal nog een 
beetje vrijblijvend. Het zou mooi 
zijn als er een eigen plek kwam 
waar je dingen kunt organiseren. 
Misschien is het wel nodig om een 
klein bedrag aan contributie te 
vragen, dan voelen buurtgenoten 
zich mogelijk meer betrokken bij 
ons Stadsdorp.”  
 
“Het organiseren van deze 
buurtborrel is mijn bijdrage, ik hoop 
van harte dat anderen dit idee 
overnemen en volgend jaar een 
zomerborrel organiseren in hun 
huis, met of zonder tuin.”  

 

Wilco Kalbfleisch                                                                                                             

Wil je ook iets in de Nieuwsbrief kwijt? Stuur je bericht naar contact@stadsdorp 
 

Op zoek naar.... Iemand voor werkzaamheden in en rond het huis? Of iemand die u kan helpen 

met de computer? StadsdorpBuurt7verzamelt adressen van door buurtgenoten aanbevolen 

vakmensen. Als u iemand zoekt, kunt u contact opnemen met Marijke Winnubst of Nora de Gorter. 
U kunt ook bellen naar 020-624 20 56.  

Wij bemiddelen slechts tussen stadsdorpers en vaklui. Je regelt zelf de uitvoering en betaling met 

betrokkenen. Als ú mensen kunt aanbevelen horen we dat ook graag van u. Hoort zegt het voort.  
(Om privacyredenen vermelden we geen namen en adressen in de nieuwsbrief of op onze website.)  

______________________________________________________________________________ 
De Nieuwsbrief van Buurt7 wordt per mail verstuurd aan alle leden van de Verenging 
StadsdorpBuurt7. Wil je de Nieuwsbrief ook regelmatig ontvangen, geef je dan hier op.  

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin november. Op de website van het stadsdorp vind je al het 
actuele nieuws. Vergeet dus niet af en toe naar onze website te kijken.  

 

INFORMATIE EN VRAGEN 

http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7

