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OKTOBER 2019 
 
 

 

 

Beste Stadsdorper, 

Geen verslagen van grote evenementen dit keer; daardoor was er 
in deze nieuwsbrief extra ruimte  voor wat ‘kleinschaliger’ nieuws. Kleinschalig was om te beginnen de eerste 
bijeenkomst over het slim gebruiken van smartphone of tablet. Het feit dat de organisatoren zich ‘digiteam’ 

noemen, duidt er al op dat dit geen eenmalig optreden was. Ze blijven 
beschikbaar voor verdere digitale coaching en eventueel voor het 
herhalen van deze bijeenkomst voor mensen die de vorige gemist 
hebben.  
 
Kleinschalig is ook nog steeds het burenhulpteam dat vorig jaar in het 
leven is geroepen naar aanleiding van een binnengekomen hulpvraag. 
Toen die hulp niet meer nodig was, duurde het even voordat zich 
nieuwe vragen aandienden. Nu komen die wel binnen, vooral op het 
vlak van mee naar buiten gaan met buurtgenoten die daar zelf moeilijk 
toe komen. Gaandeweg ontstaat daarbij een nieuwe werkwijze en ook 
meer zicht op de betekenis van de burenhulp voor mantelzorgers.  
 

Vorig jaar gingen ook de zanggroep en de muzikantengroep van start. Met momenteel zeventien zangers is de 
eerste groep niet echt kleinschalig meer te noemen. Maar gelukkig passen ze nog steeds in de sfeervolle studio 
aan de Gelderse kade waar maandelijks geoefend wordt. Sommige instrumentalisten komen zelfs nog vaker in 
actie. Beide groepen bestaan voor een belangrijk deel uit buurtgenoten die niet eerder aan activiteiten 
deelnamen. Een levend bewijs dat het ondanks de bloei van bestaande groepen ook loont om nieuwe 
activiteiten te blijven opzetten! Heb je zelf een idee voor iets dat leuk of zinvol is om samen met buurtgenoten te 
ondernemen? Laat het ons weten en als je dat wilt, kunnen we je helpen om het van de grond te krijgen. 
 
                                                                                                                                                          De kerngroep 

 
 

 

Agenda 
 
28 okt. Buurtborrel 
14 nov. Koffie-inloop 
25 nov. Buurtborrel 
12 dec. Koffie-inloop 
30 dec. Buurtborrel 
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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 donderdag 14 november en 
12 december.  

Kom je liever niet alleen en wil je samen met een 
andere stadsdorper naar de koffie-inloop gaan, laat 
dit dan weten aan Janneke Doreleijers via 
contact@stadsdorpbuurt7.nl of via 06-23 46 86 35, 
dan komt er iemand van te voren bij je langs. 

Ontmoet elkaar onder een drankje op maandag 28 
oktober 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 28 oktober, 25 november en 30 
december. 

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: blijf zelf de baas over smartphone of tablet - een verslag 

 
Het was een kleine, maar prettige en 
zinvolle bijeenkomst op 1 oktober in 
Het Koffiehuis. Zo’n tien 
belangstellenden waren naar de 
bijeenkomst Digitale wijsheid: wees 
slim met smartphone of tablet 
gekomen.  
Met behulp van een powerpoint 
presentatie gaven Johan en Wilco info 
over verschillende onderwerpen zoals 
het verschil tussen Android en Apple, 
de instellingen: waar vind je ze en wat 
kun je ermee, draadloze 
netwerkverbindingen, veiligheid en 
virussen, om maar een paar kreten te 
noemen.  
Door de vragen kwamen veel onderwerpen aan bod, wat als nadeel had dat daardoor niet erg diep op de zaken 
ingegaan kon worden, maar het was toch voor deze avond wellicht voldoende om een goed beeld te geven van 
de mogelijkheden en de aandachtspunten. Beide inleiders legden er de nadruk op dat je als gebruikers zelf heel 
veel kunt instellen: wie er toegang hebben tot je berichten, wie kan zien op welke sites je bent geweest.  
 
Bij voldoende belangstelling kan er gedacht worden aan een herhaling of een vervolg van deze avond. Lijkt dat 
iets voor jou? Laat het weten via evenementen@stadsdorpbuurt7.nl. 
 
Het digiteam 
  

KOFFIE-INLOOP 
 

BUURTBORREL 
 

BIJEENKOMSTEN 
 

mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
mailto:https://www.dieportvancleve.com/nl/
mailto:evenementen@stadsdorpbuurt7.nl
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Winterborrel? 
 

Waarom eigenlijk ook niet eens een winterborrel bij 
iemand aan huis, vroeg de kerngroep zich af naar 
aanleiding van onze geslaagde zomerborrel als start 
van het seizoen 2019/2020. Altijd leuk om elkaar weer 
te zien en bij te praten met een borrel, maar nog veel 
leuker als dat gebeurt in een huis met een eigen 
verhaal en een persoonlijke atmosfeer.  
Een huis waar je met zestig man sterk terecht kunt is 
natuurlijk een zeldzaamheid, zeker als er in wintertijd 
geen uitloopmogelijkheid naar de tuin is. Maar 
misschien zijn er wel mensen met huizen die 
voldoende capaciteit hebben om bijvoorbeeld dertig 
buurtgenoten tegelijk te ontvangen?  
 
Heb je zo'n huis en vind je het leuk om daar je 
buurtgenoten een paar uurtjes van mee te laten 
genieten? Laat het ons weten en maak je geen zorgen 
over al het geregel eromheen, dat nemen wij je zoveel 

mogelijk uit handen. Als je belangstelling hebt, laat het dan weten via contact@stadsdorpbuurt7.nl. 

 

 

 
Hoe duurzaam is een grachtenpand? 

 
 
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij een voorlichtingsbijeenkomst 
aan over verduurzaming van historische panden. Deze avond zou 
plaatsvinden op 11 november in de Rode Hoed. Helaas gaat deze 
bijeenkomst niet door. Het aantal inschrijvingen was zo gering dat wij 
moesten besluiten het evenement af te blazen.  
Wij laten het thema wel ‘op de plank liggen’ tot zich een moment 
voordoet waarop het meer leeft dan nu. Bijvoorbeeld zodra duidelijk 
wordt wat de plannen van de gemeente zijn met betrekking tot een 
gasloze toekomst voor ons deel van de stad.  
 
Afbeelding: De groene menukaart 
 

 

 

 

Op onze oproep voor digihulpen in de Buurtkrant, zijn drie reacties binnen gekomen. De 
digihulpen willen mensen helpen bij het gebruik van hun smartphone of tablet. Je kunt je 
probleem uitleggen en zij helpen je dan met het vinden van een oplossing.  
Marijke Winnubst coördineert dit samen met Nora Gorter.   
 
Heb je een probleem, wil je hulp bij het gebruik van je smartphone of tablet, neem dan 
contact op met Marijke Winnubst, zij zal je dan in contact brengen met één van de drie 
digihulpen. Haar telefoonnummer is 020 6230605 en haar e-mailadres is 
winnubst@kpnmail.nl. 

 

mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl.
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl.
mailto:https://www.degroenemenukaart.nl/
mailto:winnubst@kpnmail.nl
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Burenhulpgroep 

Burenhulp - ook voor de mantelzorger 

Hoe gaat het eigenlijk met de burenhulp, 
vroeg een Stadsdorper laatst, daar schrijven 
jullie nooit iets over in de nieuwsbrief.  
Inderdaad en dat was in de eerste plaats 
omdat er, zoals bij alle startende hulpdiensten 
de eerste tijd niet heel veel te melden was.  
Bekendheid en vertrouwen moeten groeien en 
ook dan blijft het hoe dan ook moeilijk om een 
ander om hulp te vragen. Zelfs als je die hulp 
kunt vragen aan een burenhulpgroep, die er 
naar eigen zeggen 'voor klaar staat'.  
 
De contacten die intussen zijn ontstaan komen 
dan ook vooral via signalen van alerte 
buurtgenoten tot stand. Vorig jaar begon het 
met een klein team van twee leden van de 
burenhulp die afwisselend bij een stadsdorper 
die wat aan het verpieteren was op bezoek 
gingen. En zo gaan op dit moment 
verschillende mensen van het burenhulpteam 
wekelijks op stap met twee stadsdorpers die 
zelf niet meer makkelijk de deur uit komen. Dit 
gebeurt met een groep zodat er bij 
afwezigheid of ziekte van een van de 
‘burenhulpers’ altijd een opvang is. 
 
Het werken in kleine groepjes is vaak prettig, 
niet alleen omdat je dus niet ‘onmisbaar’ bent, 
maar ook omdat je af en toe eens even met 
elkaar kunt overleggen. Bovendien is het ook 
nog eens gezellig om met zijn drieën op stap 
te gaan! 
Op die manier kunnen we ook de 
mantelzorgers onder ons af en toe een beetje 
ontlasten. 
 
Dus bij deze: behalve hulp bij ons vragen voor 
jezelf of een buurvrouw of buurman, kun je 
ons ook om hulp vragen als je mantelzorger 
bent. 
 
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: 
mailto: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. 
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 buurt-muziekgroep  
 
We zijn het 
tweede jaar 
ingegaan. Eens 
per maand 
verzamelen we bij 
iemand thuis en 
halen onze 
instrumenten uit 
hun kisten: violen, 
fluiten, cello en de 
nieuwste aanwinst: een hobo! (Wie weet 
groeien we uit tot een buurtorkestje?)  Alleen 
de pianist hoeft slechts de muziek neer te 
zetten en de A aan te slaan. Na het stemmen 
beginnen we met eenvoudige muziek om in te 
spelen. Veel van ons spelen namelijk niet elke 

GROEPSACTIVITEITEN 

mailto:burenhulp@stadsdorpbuurt7.nl
mailto:jandore@planet.nl
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dag. Als iedereen weer met stevige streek- en 
adem speelt nemen we een wat lastiger stuk 
op. Elke maand klinkt het mooier. Deze 
muziekgroep inspireert me om zelf weer vaker 
te spelen. 

Kun je ook spelen en zou je mee willen doen 
of meer informatie willen inwinnen? Neem dan 
contact op met de huidige coördinator Judith 
Pertz (jpertz@hotmail.com of telefonisch: 020-
6266578).  

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. 
 

Uit Etengroep 
 
In september bleken nogal wat leden van onze 
eetkring op stap buiten Amsterdam te zijn. 
Omdat 26 september als datum voor ons plan 
om bij Het Koffiehuis in de Haarlemmerstraat 
te gaan eten reeds vaststond, konden we 
andere stadsdorpleden verwelkomen. 
Het is nogal een ombouw, van dagopvang 
voor daklozen naar een gezellig etentje voor 
de buurt. Met een echte kok en een paar 
aardige vrijwilligers voor dekken en serveren, 
werd deze klus geklaard en er kwam een 
smakelijke drie-gangen maaltijd op tafel. In de 
loop van de maaltijd steeg wel het 
geluidsniveau tot grote hoogte, ook elders in 
de horeca een bekend verschijnsel. Onze 
gastheer Roel Piera kreeg meteen al advies 
hoe dit te verbeteren van een van de 
aanwezigen met deskundigheid op akoestisch 
gebied. 
 

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

 
 
 
 
Er is veel gelezen in de afgelopen periode 
door de verschillende leesgroepen. De 
volledige verslagen zijn te lezen op de website 
van StadsdorpBuurt7. 
 
Leeskring A’dam dompelde zich onder in het 
Amsterdam van voor de Alteratie en las De 
zondebok van Jacobine van den Hoek. 
‘Fascinerend’ vonden de lezers van deze 
leeskring het. 
 

Leeskring Nu las ’t Hooge 
Nest van Roxanne van 
Iperen, over een bijzonder 
huis in de bossen rond 
Naarden dat in de Tweede 
Wereldoorlog een 
opmerkelijke rol heeft 
gespeeld. ‘Fabuleus goed 
geschreven’, luidde het 

oordeel.  
 
Leeskring IV hield twee besprekingen. In 
september over Grip, een roman van Stefan 
Enter. De meningen over dit boek waren nogal 
verdeeld, ‘meer een ideeën roman dan een 
verhaal over mensen van vlees en bloed.’ 
In oktober bespraken de leden van deze 
leesgroep Melodie d’ Amour van Margriet de 
Moor. ‘Nogal teleurstellend, vier losse 
verhalen over de liefde, zonder de nodige 
samenhang.’  
 
 
  

LEESKRINGEN 
 

mailto:jpertz@hotmail.com
mailto:Lantingahl@live.nl
mailto:jolandecoelho@hotmail.com
http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7
http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7/h/1813/0/0/Leeskring-A-dam
http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7/h/1814/0/0/Leeskring-NU
http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7/h/1945/0/0/Leeskring-IV
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De groep Reisboeken van de Evenaar las 
Een Italiaanse reis van Philipp Blom, over de 
vioolbouw. ‘Prachtig, bijna lyrisch’ luidde het 
oordeel.  
 
De Biografieleesgroep las twee boeken: Het 
achtste leven van Nino Haratischwili, een 
monumentaal epos van 1269 bladzijden, 
‘meeslepend geschreven.’  
Daarnaast werd ook Een vrouw besproken, de 
biografie van Oriana Fellaci geschreven door 
Christina de Stefano. Sommigen vonden het 
boek “oppervlakkig”, anderen waren 
daarentegen heel enthousiast.  

 
 
 

 
 
 

Centrum begroot 

1442 stemmen zijn er uitgebracht op het plan 
om een monument op te richten voor de 
slachtoffers van de bommen op de 
Blauwburgwal. Niet genoeg om in aanmerking 
te komen voor een subsidie van de Gemeente 
in het kader van het project Centrum begroot. 
Twaalf andere projecten zijn wel in de prijzen 
gevallen.  

Het Buurtinitiatief Herdenking Blauwburg-
wal komt binnenkort bij elkaar om zich nader 
te beraden over de vraag hoe ze de 
benodigde gelden (11.000 euro) wél bij elkaar 
kunnen krijgen. 
 
Ook het plan Opera op de Lelie, een 
operavoorstelling op de Leliegracht, haal het 
niet. Zij kregen 513 stemmen. 
 
Zie voor de details de website 
Centrumbegroot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSEUMNACHT 2 NOVEMBER 
 

Ook het 
Multatulimuseum 
in de 
Korsjespoort-
steeg doet mee 
aan de jaarlijkse 
Museumnacht.  
Door de hele 

stad zijn er vele feestelijkheden georganiseerd 
in de verschillende musea.  
 
Ook in onze buurt zijn er musea en openbare 
ruimtes open in deze Museumnacht: Het Anne 
Frankhuis, de Embassay of the Free Mind, en 
ook de Metrohalte Centraal Station doen mee.  
 
Kijk op de speciale website voor meer 
informatie. 
 
 

 

 

  

ANDER (BUURT) NIEUWS 

http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7/h/1993/0/0/Leeskring-Evenaar
http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7/h/1993/0/0/Leeskring-Evenaar
https://centrumbegroot.amsterdam.nl/
https://museumnacht.amsterdam/home
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DESIGN OP HET CENTRAAL 
STATION 

 
 
Op donderdag 7 november zullen alle 80 
reclameschermen op het Centraal Station 
geen reclames tonen maar flitsende beelden, 
gemaakt door ontwerpers vanuit de hele 
wereld. Dit evenement duurt 24 uur en heet 
Design in Motion, ofwel DEMO. 
Het evenement zal plaats vinden in de 
publieke ruimtes van het station, op de 
reclameschermen en de grote videowalls. 
Toegang is helemaal gratis. Bezoekers met 
een ov-chipkaart kunnen via de poortje naar 
binnen. Als je geen ov-chipkaart hebt is er een 
speciale toegang geregeld op het station.  

DE VERENIGDE STRATEN VAN 
AMSTERDAM 

Wat wilt u zelf kunnen bepalen in uw buurt? 
Wat kunt u zelf doen en hoe? Welke 
initiatieven zijn er allemaal al in de stad? Over 
deze vragen en meer gaat het op 
zaterdagmiddag 9 november tijdens de 
manifestatie De Verenigde Straten van 
Amsterdam. 

Amsterdam is een ongekend initiatiefrijke stad. 
Laat een wereld voor u opengaan hoe 
Amsterdammers zich samen hard maken voor 

meer eigenaarschap en (mede)zeggenschap 
in hun buurten: onze lokale democratie. Leer 
elkaar kennen en leer van elkaar. 
9 november 2019, 13.00 – 17.00 uur 
Hyperion Lyceum, Badhuiskade 361 (500 
meter vanaf pont Buiksloterweg) 
 
Wil je 9 november aanwezig zijn, meld je dan 
aan. 
 
 
 

CLIFFROCK CASTLE IN DE 
EVENAAR 

 
Denk niet dat je alles al weet over Cliffrock 
Castle. Josephine Rombouts heeft opnieuw 
een fascinerend boek geschreven over die 
kleine Schotse gemeenschap! 
 
De schrijfster vertelt in 
Literaire Reisboekhandel 
Evenaar over “Terug naar 
Cliffrock Castle”, woensdag 6 
november om 17.30 uur 
Josephine Rombouts gaat in 
haar nieuwe boek dieper in 
op de ingewikkelde relatie 
met haar werkgever, het 
personeel en de 
omwonenden van Cliffrock 
Castle. Laat het maar aan 
haar over om op die 
welbekende lichte toon te 
schrijven over de kleinste finesses van dat 
subtiele standenspel. Voortdurend loopt ze op 
eieren en zet vol humor vraagtekens bij 
vanzelfsprekendheden die het kasteel 
beheersen. En net als in haar eerste boek 
speelt de Schotse natuur een grandioze rol. 
 

Na afloop proosten we met nostalgie op het 
kasteel en de bijzondere bewoners! 

Literaire Reisboekhandel Evenaar 
Korsjespoortsteeg 2/ hoek Singel 82. 

 

https://www.amsterdam.nl/formulieren/bestuur-organisatie/overige-organisatieonderdelen/aanmelden-verenigde-straten-amsterdam/
https://www.amsterdam.nl/formulieren/bestuur-organisatie/overige-organisatieonderdelen/aanmelden-verenigde-straten-amsterdam/
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OEK DE JONG BIJ ISLAND-
BOEKHOLT 

Op zondag 17 
november om 16.00 
uur komt Oek de Jong 
vertellen over zijn 
roman Zwarte schuur 
in boekhandel 
Island/Boekholt op de 
Westerstraat. U kunt 

alvast reserveren, door even te bellen of te 
mailen met de winkel (020-6389252 
islandboekholt@gmail.com). Toegang 5 euro, 
het aantal plaatsen is beperkt, reserveren 
gewenst. 

 

 

 

KANS VOOR WOONGROEPEN  
 
Amsterdam wil serieus werk gaan maken van 
de 'wooncoöperatie'. In het gepresenteerde 
ambitieuze actieplan wordt ingezet op het 
starten van 15 tot 20 projecten binnen twee 
jaar. Op de langere termijn hoopt men via 
dergelijke collectieve woonvormen in 2025 
zo'n 7.000 woningen in ontwikkeling of 
gerealiseerd te hebben. Dat moet zowel via 
nieuwbouw als in de bestaande bouw 
plaatsvinden. In de bestaande bouw wil de 
gemeente daarvoor afspraken maken met de 
corporatiesector. Amsterdam mikt met dit 
nieuwe segment vooral op sociale en 
middeldure huur.  
Meer informatie in TROUW  

 

 

 

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. 

Nina Meilof 
 
Hoog boven de stad, met een mooi uitzicht op de ronde Lutherse kerk woont Nina Meilof nu al 23 
jaar met partner en kinderen op de bovenste verdieping van het grote pand. Het zonlicht komt van 

verschillende kanten naar binnen. De ingang 
bevindt zich aan de stille Roomolenstraat. 
Ruim en breed zijn daar de gangen. Via 
trappen en dwarsgangen beland ik in het 
trappenhuis van het pand aan het Singel. 
Overal zijn deuren en wonen mensen.  
 
Nina is een echte Amsterdamse. Ze groeide op 
in Noord en woonde op verschillende plekken 
in de stad voordat ze in deze woongroep in de 
oude confectiefabriek belandde. Er staat een 
gitaar in de hoek, er ligt bladmuziek op de bank 
en de viool van Nina. ‘”Dat is een hobby,” zegt 
ze, “de gitaar is van mijn dochter, zij speelt 
intensief jazz. Ik hou het bij klassieke muziek. 
Ooit ben ik begonnen met blokfluit en daarna 
heb ik altijd viool gespeeld, in veel 
verschillende ensembles. Nu dus in de 

muziekgroep van het Stadsdorp, dat doe ik met heel veel plezier.’  

PORTRET 

https://www.trouw.nl/economie/de-woongroep-is-terug-in-amsterdam-we-willen-geen-winst-we-willen-gewoon-een-thuis~bd0b421c/
mailto:redactie@stadsdorpbuurt7.nl
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Ze heeft het nog altijd druk, werkt nu voornamelijk als docent. Ze geeft Nederlandse les aan 
buitenlanders die de taal goed willen leren. Lang werkte ze als multimediamaker, in het vroege begin 
van het internettijdperk. Ze was toen nauw betrokken bij De Digitale Stad, een van de eerste 
mogelijkheden voor niet-professionals om het internet te verkennen. Later heeft ze meegewerkt aan 
het opzetten van de websites van vara en vpro en diverse nieuwemedia-producties. Ze stopte met dit 
werk toen Facebook en andere commerciële bedrijven te veel macht kregen en zich weinig gelegen 
lieten aan de privacy van de gebruikers.  
 
Nina heeft veel onderzoek gedaan naar de boeiende geschiedenis van het pand. De oorlogstijd was 
roerig. Ze ontdekte dat in de kelder goederen en machines opgeslagen lagen van confectiebedrijfjes 
die hadden moeten stoppen. Nog steeds is niet alles duidelijk, met name niet wat er in de kraaktijd 
precies gebeurde. Ze wil de betrokkenen graag interviewen. “Misschien komt er wel een boekje van.” 
 
Het pand aan het Singel is in de vroege jaren 
twintig gebouwd door architect Adriaan Moen met 
duidelijke kenmerken van de Amsterdamse 
School. Tot de jaren zestig heeft het gefungeerd 
als confectiebedrijf. Daarna kwam de 
Rijkspostspaarbank erin die het goed kon 
gebruiken omdat er zulke stevige vloeren in waren 
gelegd zodat er -toen nog- zware computers 
konden worden gebruikt. Zoals veel panden in de 
buurt kwam het in de jaren zeventig leeg te staan 
en in 1976 werd het gekraakt. De grote lege 
ruimtes waren helemaal niet geschikt om te 
bewonen, maar de groep maakte er het beste van 
en wist na veel gedoe in 1987 een legale status te 
verkrijgen. Al voor die tijd investeerden ze zelf en 
maakten ze er geschikte woonruimtes van.  
Vanaf het begin was er een heus buurtcentrum.  
Er ontstond een formele woongroep die nu een 
hechte club is van bewoners. De groep bestaat uit 
twintig volwassenen en tien kinderen, onder hen 
zijn verschillende kunstenaars en zelfstandige 
ondernemers. Er is een formele vereniging met de 
fraaie naam ‘Hoeksteen van de Samenleving’. “We 
hebben het al die jaren kunnen volhouden omdat 
we goed konden organiseren. We overleggen veel en gaan ervan uit dat je niet alleen voor jezelf de 
zaken goed regelt maar ook voor anderen. Niet alleen halen maar ook brengen. Er zijn kleine 
werkgroepen voor zaken als het groen rond het huis, de verduurzaming van het pand. De 
‘wensgroep’ inventariseerde de wensen voor de toekomt.”   
 
De bewoners hebben altijd gestreefd naar een flexibele opzet. Er is geen splitsingsakte waarin zaken 
al te rigide zijn vastgelegd. Jarenlang was het mogelijk om wat op te schuiven, muren te verplaatsen, 
ruimtes groter of juist kleiner maken. Natuurlijk is het karakter van de groep in de loop der jaren 
veranderd en gaat alles wat minder geïmproviseerd.   
 
Er was veel gedoe met de gemeente over de erfpacht. De vereniging is wel eigenaar maar met 
zekere ‘beperkingen’. Gemeentelijke regels pasten niet altijd. De gemeente wilde er in de jaren 
zeventig ‘hat-eenheden’ van maken, voor ieder een afgepaste eenheid met douche en wc. “Wij 
wilden best de douche en de wc delen. De gemeente ging uiteindelijk akkoord, bestempelde het 
gebouw als een ‘regelluw’ gebied.”  
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Twintig jaar geleden, toen Nina net haar eerste kind kreeg, werd de Roomolenstraat afgesloten voor 
het autoverkeer. Na een juridische strijd met name met de bewoners van de Langestraat kwamen er 
paaltjes. Kinderen kunnen nu op straat spelen. Een keer per jaar is er een straatdiner, wat leidt tot 
veel contact met de mensen uit de buurt.  
“Wat ik aantrekkelijk vind van deze buurt is de diversiteit. De Langestraat kende vroeger veel 
verwaarloosde huizen waar studenten woonden. De dwarsstraten hadden een ander karakter dan de 
toch wat deftige grachten. Dat merk je nog altijd.”   
 
“Nee”, zegt Nina, “ik heb geen last van de toenemende stroom toeristen. Ik zit hier hoog en droog, 
vol verbazing te kijken naar de rij voor een bezoekje aan de poezenboot. Ik houd van de stad, daar 
hoort de drukte gewoon bij. Amsterdam is nauwelijks een wereldstad, op heel veel plekken is het nog 
altijd heel rustig.”   
Als ze toch behoefte heeft aan rust en ruimte, pakt ze de fiets en gaat ze naar hun volkstuin, in de 
buurt van het Westerpark.  
 
(verhalen over De Hoeksteen? Laat het Nina weten, contact@ninameilof.nl) 
 
 

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. Je 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 jij mensen kunt aanbevelen horen we dat ook graag. Hoort zegt het voort.  
(Om privacy redenen 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 januari. 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 
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