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Beste Stadsdorpers, 

Sinds de Brainstorm over de Torensluis op 18 januari zijn de ontwikkelingen razendsnel gegaan. 

De ideeën die massaal kwamen bovenborrelen tijdens deze brainstorm verwerkten Ella Kruzinga en Peter 

Hagedoorn in hun concept Plan van Aanpak Buurtcentrum De Torensluis. Na een intensieve 

mailwisseling over dit concept waarin nog meer ideeën werden gespuid, is op 26 januari het definitieve 

Plan van Aanpak naar de Bestuurscommissie gestuurd. Een week later 

ontving ook u het Plan van Aanpak met de oproep om mee te doen aan de 

honderd en een dingen die geregeld moeten worden om de plannen voor 

Buurtcentrum De Torensluis te verwezenlijken. Hierop hebben intussen 

11 mensen gereageerd.  

En nu roepen wij u op naar het Stadhuis te komen voor de vergadering 

van de Bestuurscommissie Centrum waarin de ‘Definitieve invulling 

Torensluis’ besproken wordt en over de bestemming van de Torensluis 

definitief wordt beslist. Voor agenda en stukken klik op AB-vergadering.  

Komt allen! 

Het bestuur van StadsdorpBuurt7 

 

 

                 

 

 

 

Op woensdagmiddag, 18 januari waren meer dan veertig Stadsdorpers in de Noorderkerk bijeen voor de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) en de brainstorm over de Torensluis. De ALV verliep voorspoedig. 

 

AGENDA 

 

27 februari ►  Buurtborrel 

 

28 februari ►  Vergadering Bestuurs- 

        commissie Centrum 

 

  9 maart ►  Koffie-inloop  

 

 

      

 

Vergadering Bestuurscommissie Centrum op dinsdag 28 februari 2017 

in het Stadhuis, De Rooszaal (0.239), 20:00 uur 

Agendapunt 6 ‘Definitieve invulling Torensluis’ 

Kort verslag Algemene Ledenvergadering en Brainstorm Torensluis 

op 18 januari in de Noorderkerk 

 

 

 

mailto:https://centrum.notubiz.nl/vergadering/345677/AB-vergadering%2028-02-2017
https://centrum.notubiz.nl/vergadering/345677/AB-vergadering%2028-02-2017
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In de conceptnotulen van de vergadering kan men de gemaakte op- en aanmerkingen lezen, evenals het 

inmiddels gewijzigde jaarverslag 2016, beide staan op de website.  

 

Vooraf aan de hierop volgende brainstorm gaf Ella Kruzinga een 

overzicht van de verwikkelingen rond de Torensluis en Peter 

Hagedoorn, als afgevaardigde van Brug9Buurt, vertelde wat de 

Brug9Buurt eigenlijk is, wie er wonen en waarom ze een 

buurtcentrum willen. Hierna vroeg Marcel Jonker aan de aanwezigen 

vrij te associëren over wat de Stadsdorpers zouden willen doen in de 

Torensluis.  

 

Het resultaat was een overweldigende hoeveelheid “Geeltjes” (zie 

foto). 

 

Samenvattend kan worden gezegd dat veel van de aanwezige 

Stadsdorpers een plek voor ontmoeting, zoals koffiedrinken, 

buurtborrel en leestafel belangrijk vonden. Daarnaast werden vele 

activiteiten genoemd op het gebied van sporten, spel, educatie, 

muziek, eten en/of koken. Alle voorstellen zijn inmiddels meegenomen in het Plan van Aanpak en wie 

actief wilde zijn in de voorbereiding van de activiteiten en de invulling van het gebruik van de Torensluis 

werd uitgenodigd zich te melden bij Ella via stadsdorptorensluis@gmail.com. 

 

 

 

 

De kerngroep is bezig een themabijeenkomst te organiseren in de maand april en zal door een grote flyer-

actie de buurt hierover informeren, ook de Haarlemmerbuurt. Datum en programma worden zo spoedig 

mogelijk bekend gemaakt. 

 

 

 

 

Op maandag 27 februari is weer de maandelijkse borrel! 

 

Ontmoet elkaar tussen 17.00 en 19.00 uur in de “Blauwe Parade” van Die Port van Cleve, 

Nieuwezijds Voorburgwal 178. 

 

Voor wie blijft eten: Die Port van Cleve biedt speciaal aan ons buurtgenoten een 

daggerecht voor €16,50. 

 

Let op: wegens een verbouwing is deze borrel niet zoals voorheen in “Maximiliaan” (wel nog in het 

gebouw van Die Port van Cleve). 

 

 

 

 

De eerstvolgende keer dat we met elkaar koffiedrinken en bijpraten is op  

donderdag 9 maart (de tweede donderdag van de maand)  

vanaf half 11 tot 12 uur bij café Hegeraad, Noordermarkt 34. 

 

Als u het leuk vindt om samen met een andere stadsdorper naar de 

koffie-inloop of de borrel te gaan, laat dit dan weten aan Janneke Doreleijers  

via contact@stadsdorpbuurt7.nl of aan Ina Wilbrink, via de stadsdorptelefoon  

06 – 46 25 64 12, dan komt iemand van ons vooraf even bij u langs. 

 

BUURTBORREL 

 

                

 

 

KOFFIE-INLOOP 

THEMA BIJEENKOMST IN APRIL  

mailto:stadsdorptorensluis@gmail.com
http://www.dieportvancleve.com/
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
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Eetgroep  
Peter en Ella zijn bezig een restaurant uit te zoeken. Geef je mailadres door aan 

kruzinga@online.nl als je mee wil eten en (nog) niet op de eetgroep-mailinglist staat. 

 

Cultuurburen  

De cultuurburen gaan op 3 maart naar Karin Bloemen in het DeLaMar theater en op 

24 maart naar Bellevue, waar een lunchtheatervoorstelling "Calcutta, Vastenavond" 

wordt opgevoerd met Kees Hulst, Elsie de Brauw en Ria Eimers. 

Ook gaan ze naar het Muziekgebouw aan het IJ op 9 april, voor Arvo Pärt. 

 

De kaartjes voor de voorstellingen zijn inmiddels gekocht en als je nog mee wilt, zul je daar zelf voor 

moeten zorgen. Meld het dan even aan mij, dan kunnen we elkaar voor of na de voorstelling ontmoeten. 

Als je op de lijst van de cultuurburen wilt, laat het me dan even weten via henniepotman@hotmail.com. 

 

Museumkring 
De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op woensdag 15 maart van 12 tot 14 uur. Nadere gegevens 

volgen voor de deelnemers op de mailinglist.  

Heb je belangstelling, meld je aan bij Josine Bokhoven, galerie.josinebokhoven@hetnet.nl. 

 

Wij wandelen 

Het is de Rokjesdagloop op 2 april a.s. We lopen dan 10 of 15 km voor MS. 

Kosten €15,-. Ik heb vorig jaar ook meegedaan en vond het heel leuk. Een leuke 

sfeer en vele rokjes, ook door mannen gedragen. We lopen v.a. het Science Center 

in Oost naar de Oostelijke Eilanden (Java eiland etc.). Vorig jaar liepen we via 

IJburg. Start en finish v.a. dezelfde plek. 

Via Google is er van alles over de Rokjesdagloop te vinden. Je hebt ook de Ladies 

Run maar daar doen wij natuurlijk niet aan mee. 

Wandelaars die voor MS willen lopen kunnen mij een mailtje sturen, jolandecoelho@hotmail.com. 

 

1
e
 Leeskring  

Leeskring I ging in januari haar derde jaar in met de bespreking van alweer het achttiende boek. 

Verbazingwekkend genoeg lukt het nog steeds om boeken te vinden die in of rond onze eigen buurt 

spelen. Plaats van handeling is dit keer Westermarkt 6, waar de uit Frankrijk uitgeweken filosoof René 

Descartes en het dienstmeisje Helena Jansz in 1634 een romance beleven. Op basis van de beschikbare 

gegevens vertelt Guinevere Glasfurd in haar debuutroman De woorden in mijn hand het verhaal van hun 

vanaf het begin onmogelijke, maar toch langdurige relatie. 

In februari bespraken we Logboek van een onbarmhartig jaar van Connie Palmen. De titel leidde meteen 

al tot discussie, bedoelt ze met logboek-schrijven de werkelijkheid te beschrijven? Maar dan, riep iemand, 

is het geschiedvervalsing. Of  moeten we het als een fictief verslag, een roman, beschouwen. Hoe dan 

ook, men vond dat Connie haar  rouwervaring met gevoel had geschreven, al werden sommige passages 

te intiem en persoonlijk gevonden. Het boek lokte levendige herinneringen aan Van Mierlo in onze buurt 

uit en ondanks narcistische trekjes van de schrijfster heeft iedereen het boek uitgelezen. 

► Geert Mak’s boek De levens van Jan Six, een familiegeschiedenis bespreken we in maart. 

 

2
e
 Leeskring  

Op 1 februari 2017 kwam de voltallige 2e leeskring bij elkaar om het boek Het vogelhuis van Eva 

Meijers, uitgegeven bij Cossee, te bespreken. Dit boek is de derde roman van deze jonge schrijfster, die 

ook beeldend kunstenaar, singer-songwriter en filosoof is. In Het vogelhuis duikt de schrijfster in het 

leven van Len Howard, 1894 – 1973, die in Engeland leefde. 

Len Howard was concertvioliste in een orkest in Londen. In de 2e helft van haar leven trekt ze zich terug 

in een klein huisje op het platteland en leeft mét en bestudeert vogels. Ze heeft 2 bestsellers geschreven 

over het gedrag van vogels. Het boek Het vogelhuis is een mooi geschreven boek, dat je meer bewust naar 

GROEPS ACTIVITEITEN 

mailto:kruzinga@online.nl
mailto:henniepotman@hotmail.com
mailto:galerie.josinebokhoven@hetnet.nl
mailto:jolandecoelho@hotmail.com
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vogels doet kijken. Maar heeft ook vragen opgeroepen omdat de schrijfster niet zo veel materiaal ter 

beschikking had over het leven van Len Howard. 

► De andere romans van Eva Meijer gaan ook over dieren. We vonden Het vogelhuis zo mooi dat we 

voor de volgende bijeenkomst opnieuw een boek van haar kozen: Dagpauwoog, eveneens bij Cossee 

uitgegeven. 

 

 

 

Gevraagd: Barokopera Amsterdam zoekt tijdelijk onderdak voor een Engelse 

zanger die meewerkt aan één van hun producties. De periode is van 11 tot 13 maart - of 

liever nog tot 18 maart.  

Informatie bij Frédérique Chauvet, artistiek leider Barokopera Amsterdam,  

Singel 74 C. Tel: 06-5128 52 41 of info@barokopera.nl. 
 

 
 

 

Op woensdagmiddag, 18 januari waren een veertigtal Stadsdorpers bij elkaar 

in de Noorderkerk om eerst de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te 

wonen en daarna te praten over de ontwikkelingen rondom de Torensluis. 

 

 

StadsdorpBuurt7 heeft geen ingewikkelde 

officiële structuur en het verslag van de vorige 

ALV, het jaarverslag over 2016 en de financiële 

stukken konden daarom snel 

afgehandeld worden, zodat er 

lekker veel tijd over bleef voor 

waar iedereen werkelijk voor 

gekomen was: de Torensluis. 

Ella Kruzinga vertelde in het 

kort de stand van zaken en Peter Hagedoorn, als 

afgevaardigde van Brug9Buurt, vertelde wat de 

Brug9-Buurt eigenlijk is, wie er wonen en 

waarom ze graag een buurtcentrum willen. Wilt 

u meer willen weten over de geschiedenis van de 

Torensluis als historisch monument, dan kunt 

beginnen bij Jan Roodenpoortstoren of leuk is 

ook jordaanweb. Wat het Stadsdorp en 

Brug9Buurt willen met de Torensluisruimtes 

kunt u vinden op Brug9Buurt.nl of op onze eigen 

StadsdorpBuurt7. 

Na een eerste brief gestuurd te hebben naar de 

Bestuurscommissie Centrum - de gemeente is 

eigenaar van de Torensluis - waarin een eerste 

intentie werd neergelegd voor het willen 

gebruiken van de ruimtes onder de 

Torensluisbrug als buurtcentrum, is als vervolg 

daarop een onderbouwing gestuurd in de vorm 

van een ‘Plan van Aanpak’. U kunt dit document 

opvragen via StadsdorpBuurt7.  

We hopen voor het einde van de maand te weten 

of we Buurtcentrum De Torensluis kunnen 

starten of niet.  

Zie hiervoor ook de 

vergadering van de 

Bestuurscommissie 

Centrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEP 
 

Het grote verhaal over de ALV en BRAINSTORM de TORENSLUIS 

mailto:https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Roodenpoortstoren
mailto:http://www.jordaanweb.nl/startamsterdam/HTML/kpoudeleliestrsingel.htm.
http://brug9buurt.nl/
mailto:%20http://stadsdorpbuurt7.nl/torensluis-2/.
mailto:stadsdorptorensluis@gmail.com
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Maar zover was het nog niet op de 18
e
, want het idee was juist dat we 

wilden weten wat voor ideeën er leefden onder de Stadsdorpers. Dus deze 

bijeenkomst werd verder besteed aan het samen bedenken van activiteiten 

als de Torensluis werkelijk een buurtcentrum wordt.  

 

Marcel Jonker en Ina Wilbrink deelden ‘geeltjes’ uit, kleine gele papiertjes 

waarop iedereen een aantal ideeën kon schrijven voor activiteiten in Buurtcentrum De Torensluis. Er 

werd driftig gepraat, nagedacht en geschreven. Na het verzamelen van alle geeltjes werden de ideeën 

gegroepeerd.  

Er was een grote verscheidenheid aan voorstellen, maar het bleek toch heel goed mogelijk om in thema’s 

te rubriceren: er was een ‘pretgedeelte’ en een deel wat meer ‘sociaal-maatschappelijk’ georiënteerd was.  

 

Rubrieken waren bijv.: spelletjes, van sjoelen tot kaartspelen; muziek, we willen een koor opzetten, over 

muziek praten en jammen; luisteren: naar verhalen uit de buurt, maar ook naar lezingen over 

(buurt)geschiedenis, en andere leuke onderwerpen; we willen een leestafel, samen 

koffiedrinken, eten en borrelen. Maar we willen ook dat het Buurtcentrum open 

staat voor mensen die het, om wat voor reden dan ook, moeilijk hebben. We moeten 

de buurtcohesie versterken en er zo voor elkaar zijn. De Torensluis kan hiervoor een 

goed middel zijn was de uiteindelijke conclusie. 

 

 

 

 

 

Comité Westelijke Grachtengordel e.o. 

Onlangs is het comité Westelijke Grachtengordel e.o. opgericht. Het gebied bestrijkt het gebied van Buurt 

7 en Buurt 6, de grachtengordel t/m Spuistraat, NZ Voorburgwal en de Dam. 

De doelstelling is een platform te creëren en een stem te kunnen laten horen, over zaken als verkeer, 

openbare ruimte, horeca- en terrasbeleid en evenementen. Voor het laatste is nieuw beleid in de maak.  

Cees Maris  Eveline van Nierop  Carel Roos  e-mail adres: he.vannierop@telfort.nl. 

 

 

 

 

Adressen. Het Stadsdorp verzamelt adressen van goede vakmensen, huishoudelijke hulpen of andere 

mensen die u nodig zou kunnen hebben en naar op zoek bent. Wilt u iemand die betrouwbaar is? Vraag 

ernaar bij Marijke Winnubst of Nora de Gorter. U kunt ook bellen naar 020-624 20 56. 

We melden deze namen niet op de website om geen problemen te krijgen ivm reclame maken of  

oneerlijke concurrentie. 

 

Wilt u ook iets in de Nieuwsbrief kwijt? Stuur uw bericht naar contact@stadsdorpbuurt7.nl 

 

Hulpvraag. Heeft u een hulpvraag, wilt u hulp bieden of wilt u samen met iemand iets ondernemen?  

Stuur uw verzoek naar Janneke Doreleijers, contact@stadsdorpbuurt7.nl  

 

ANDER (BUURT)NIEUWS 

 

INFORMATIE EN VRAGEN 

mailto:he.vannierop@telfort.nl
mailto:winnubst@kpnmail.nl
mailto:n.gorter5@upcmail.nl
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl

