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Nieuwsbrief 30 – maart 2017  
 

Inhoud Nieuwsbrief  
- Buurtcentrum De Torensluis  

- Themabijeenkomst in april 

- Buurtborrel 

- Koffie-inloop 

- Groepsactiviteiten 

- Mattheus Passion in de Sint Nicolaasbasiliek 

- Ander (buurt)nieuws  

- Informatie en vragen  

 

 

 

…en toen hieven wij het glas op Buurtcentrum De Torensluis !!! 

 

 

 

AGENDA 

 

27 maart ► Buurtborrel 

 

    4 april ► Thema bijeenkomst  

 in de Noorderkerk 

 

  13 april ► Koffie-inloop  
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-  

-  

 

 

 

Beste Stadsdorpers, 

 

U kreeg al het bericht hoera, het is gelukt, wij mogen van de Gemeente beschikken over de ruimte onder 

de Torensluis! En deze wij zijn de twee buurtgroepen. Toch betreuren we het dat dit zo is gegaan, dat 

door een te grote kloof in zienswijze op het gebruik, de samenwerking met het Spinhuis en hun best wel  

inspirerend anarchisme niet is gelukt. Wil je de vergadering zien, ga dan naar Bestuurscommissie. 

 

Na deze positieve beslissing van 28 februari volgt nu overleg met gemeenteambtenaren over het 

renovatieplan van de Torensluis waarvoor een verbouwingsvergunning aangevraagd zal worden.  

Intussen wordt er door beide buurtgroepen samen nagedacht over een officiële organisatiestructuur en hoe 

je met z’n allen uit een papieren Plan van Aanpak van twee buurtinitiatieven, een gemeenschappelijk 

succesvol Buurtcentrum De Torensluis kunt maken. Het zijn nog steeds spannende tijden. 

 

Graag spreken wij nogmaals onze dank uit voor het meedenken, 

meedoen en meebecommentarieren over de Torensluis en roepen jullie 

van harte op hiermee door te gaan.  

Kortom, geef je op via detorensluis@gmail.com en werk mee aan de 

toekomst van Buurtcentrum De Torensluis!  

 

En dan nog even dit. Tussen alle opwinding door heeft de kerngroep 

gewoon doorgewerkt aan de organisatie van een themabijeenkomst 

vooralsnog in de Noorderkerk, hieronder vind je alle informatie.  

 

 Bestuur StadsdorpBuurt7 

 

-  

-  

 

 

 

 

Programma: 16:45 inloop  

 17:00 Nitika Chouhan over De Andere Apotheker 

 18:00 borrel, napraten 

 19.00 einde 

 

 

 

Iedere stadsdorper uit Buurt 7 en omgeving (zoals rond de Haarlemmerstraat), is van harte welkom. 

De bijeenkomst is gratis. Graag aanmelden bij Janneke Doreleijers: activiteiten@stadsdorpbuurt7.nl of 

Ina Wilbrink: 06-46 25 64 12. 

 

DE ANDERE APOTHEKER 

Wat behoren apothekers te doen en wat kunnen zij ‘anders’ doen? Apotheker Nitika Chouhan, werkzaam 

bij Amsterdam Central Doctor & Pharmacy in het Amsterdam Centraal Station zal presenteren wat haar 

vak allemaal inhoudt: met een andere blik voor zorg in de toekomst.  

Van een dorpse wijk in de Bollenstreek naar een stad zag zij verschillen in het werk van collega’s en 

vanuit haar rol als voorzitter voor de Vereniging van Jonge Apothekers wil zij ons de visie van de ‘Jonge 

Apotheker’ laten zien.  

Thema Bijeenkomst in de NOORDERKERK 

op dinsdag 4 april 2017 

van 16:45 tot 19:00 uur 

 

Oproep:  

meld je aan om vorm te geven aan Buurtcentrum De Torensluis via  
detorensluis@gmail.com. 

 

mailto:https://centrum.notubiz.nl/vergadering/345677/AB-vergadering%2028-02-2017
mailto:detorensluis@gmail.com
mailto:activiteiten@stadsdorpbuurt7.nl
mailto:detorensluis@gmail.com
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De meeste geneesmiddelen kennen hun oorsprong uit de natuur. Tegenwoordig worden reguliere 

synthetische geneesmiddelen van de alternatieve geneeswijzen gescheiden: homeopathie, fytotherapie, 

kruidengeneeskunde, orthomoleculaire therapie, een handgreep aan woorden die horen bij alternatieve 

geneeswijzen. In sommige gevallen worden deze therapieën beschouwd 

als ‘kwakzalverij’. Maar wat vindt de apotheker hiervan, wat zou het 

advies zijn? En zou alternatieve therapie vergoed moeten worden?  

 

Over deze en andere aspecten van farmaceutische patiëntenzorg, 

medicijngebruik, bewaking van medicatieveiligheid zullen wij van haar 

als apotheker, een centrale speler in de zorgketen, iets horen. 

En zo krijgen wij een blik achter de schermen van de apotheek, waar 

we allemaal wel eens met een recept in de hand voor de balie staan.  

 

 

 

 

 

Op maandag 27 maart 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 13 april (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. 

 

 

 

 

Museumkring 

De museumkring plande op woensdagmiddag 15 maart een bezoek aan het Stedelijk Museum voor twee 

tentoonstellingen: De verliefde camera van Ed van der Elsken en Truth/Love van Jordan Wolfson.  

 

Twee uitersten: Ed van der Elsken een terugblik op 

een fotografisch oeuvre en Jordan Wolfson hoogst 

actuele, zelfs controversiële installaties met 

computer gestuurde robots. Stof om over na te 

praten ! 

Belangstellenden voor de museumkring kunnen 

zich aanmelden bij Josine Bokhoven.  

BUURTBORREL 

 

                

 

 

KOFFIE-INLOOP 

GROEPS ACTIVITEITEN 

http://www.dieportvancleve.com/
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
mailto:galerie.josinebokhoven@hetnet.nl
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Cultuurburen  

De cultuurburen zijn op 3 maart naar Karin Bloemen in het DeLaMar theater geweest. Karin Bloemen 

was geweldig in haar imitatie en grappen van een Russische vrouw die Nederlands met een zwaar accent 

spreekt en niet begrijpt waarom Nederlanders haar grappen niet 

waarderen. Ook subliem was haar betoog in cockney Engels. Verder 

onder andere een prachtig liedje over het verlies van haar moeder en 

stevige popsongs.  

Als je op de lijst van de cultuurburen wilt, laat het me dan even weten via 

henniepotman@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

Eetgroep  
Op 13 maart hebben zo’n 14 stadsdorpers gegeten in Royal Tandoori Indian 

Restaurant, Nieuwezijds Voorburgwal 53. We zaten aan een lange tafel,  

de bediening was vriendelijk en het eten heerlijk, een paar van ons genoten 

met een langdurige koffie na.  

 

 

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 vanaf dezelfde plek. Wandelaars 

die voor MS willen lopen kunnen een mailtje sturen naar Jolande Coelho. 

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. 

 

 

 

1
e
 Leeskring  

De eerste leeskring leest boeken die zich afspelen in onze buurt en Amsterdam.  

Eind maart bespreken we De levens van Jan Six, een familiegeschiedenis van 

Geert Mak. 

 

 

2
e
 Leeskring  

Voor onze bijeenkomst op 14 maart lazen we het boek 

Dagpauwoog van Eva Meijer. Mooi!! vonden we unaniem. 

Beter nog dan het daarna verschenen Het Vogelhuis van 

dezelfde schrijfster dat we ook al zo bijzonder vonden. Op 

zeker moment liet iemand het woord autisme vallen, wat 

onder ons woorden zoals 'ja, dat wilde ik nou niet zeggen 

maar inderdaad…' eveneens eenstemmige reacties opriep. 

Vooral de laatste twintig pagina’s ontlokten een lyrische  

ontboezeming: daar ga ik even voor zitten en genieten! 

 

Het volgende boek wordt 'De welwillenden' van Jonathan Littell. 

 

 

 

 

 

mailto:henniepotman@hotmail.com
mailto:jolandecoelho@hotmail.com.
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Op dinsdagavond 11 april 2017 doet de Amsterdamse Sint Nicolaasbasiliek iets 

bijzonders. Voorafgaand aan Pasen biedt ‘De Nieuwe Philharmonie Utrecht’ in de 

prachtige Amsterdamse kerk een intieme uitvoering aan van Johann Sebastian 

Bach’s ‘Mattheus Passion’. 

Deze uitvoering van dirigent Johannes Leertouwer ontving vorig jaar zelfs een 5-

sterren beoordeling van NRC (zie:Mattheus Passion). 

Wij hopen dat ook u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om deze unieke 

uitvoering bij te wonen. 

Voor kaartaankoop en reservering verwijzen wij u graag naar: Nicolaaskerk. 

 

Attentie: met uw kaartaankoop en aanwezigheid op 11 april ondersteunt 

u meteen ook de broodnodige restauratie van de Amsterdamse 

Nicolaasbasiliek, een kerk uit 1887 die tevens de oudste kerkelijke 

parochie van Amsterdam huisvest (anno 1334) en een kerk is op de 

grens van buurt 7. 

 

 

 

 

Ophalen van papier en karton.  

In Buurt 7 tussen het Singel, de Brouwersgracht, Prinsengracht en Raadhuisstraat wordt op de 

woensdagavonden van de oneven weken (dus 29 maart, 12 april, 26 april, …) papier en karton 

opgehaald. Vanaf 16.30 uur kun je ze verwachten.  

De stadsdorper die deze informatie doorgaf had gemerkt dat op het Singel nooit vóór 18.00 wordt 

opgehaald, soms zelfs nog om 21.30 uur. Voor meer informatie ga naar: papier en kranten. 

 

Petitie behoud "Jacob Hooy & Co. sedert 1743" 

In 1722 werd Jacob Hooy in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat, geboren, 

grondlegger voor wat "Jacob Hooy & Co. sedert 1743" zou worden. Hij begon met 

een kruidenkraam op de Nieuwmarkt, op 21 jarige leeftijd opende hij zijn eerste 

winkel in drogerijen aan de Barndesteeg en twee jaar later verhuisde hij naar het nu 

zo overbekende winkelpand aan de Kloveniersburgwal. 

Hoewel het bedrijf sinds 1846 in handen is van de familie Oldenboom, is de naam 

Jacob Hooy altijd gehandhaafd gebleven. Door opzegging van het huurcontract 

dreigt deze winkel nu te verdwijnen. Bent u ook van mening dat deze historische 

winkel als nationaal erfgoed behouden moet blijven, teken dan de petitie.  

Hoort zegt het voort. 

 

Meldpunt overlast door personen op straat. 

Bewoners in stadsdeel Centrum die overlast ervaren van personen op straat (schreeuwen, plassen, etc.) 

kunnen tegenwoordig 24/7 bellen met 14020. Zij worden dan direct doorverbonden naar de meldkamer 

van Handhaving en Toezicht. Daar wordt gekeken of er handhavers ter plekke zijn die direct op het 

probleem af kunnen gaan. Binnenkort kan dit type overlast ook worden gemeld via www.amsterdam.nl. 

Voor meer informatie klik op amsterdam.centrum. 

 

De theatervoorstelling Broos.  
Op dinsdag 28 maart om 14.30 uur is in het Tropeninstituut (KIT) de theatervoorstelling Broos, die  

gaat over ouderenmishandeling en is voor iedereen interessant: ouderen, mantelzorgers, familie-leden, 

(actieve) buurtgenoten, theaterliefhebbers, zorgverleners en studenten van zorgopleidingen.  

De toegang is gratis. 

ANDER (BUURT)NIEUWS 

 

Johann Sebastian Bach’s ‘Mattheus Passion’ 

in de Sint Nicolaasbasiliek 

op dinsdag 11 april 2017 om 19:30 uur 

 

mailto:https://www.nrc.nl/nieuws/2016/03/29/leertouwers-intieme-matthaus-is-toonbeeld-van-eleg-1602505-a1322454
mailto:%20http://nputrecht.nl/concerten/mattheus-passion-bach-april-2017-amsterdam-nicolaaskerk/
mailto:http://kanadocumenten.amsterdam.nl/SRVS/Data/Amsterdam/KnowledgeBases/Kennisbank/document/Extern/Centrum/oudpapier-plattegrond-B-2017.pdf
mailto:https://behoudjacobhooy.petities.nl
http://www.amsterdam.nl/
mailto:https://www.amsterdam.nl/centrum-gebied/centrum-actueel/nieuws-centrum/nieuws-stadsdeel/last-personen-straat/?reload=true
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Op donderdagavond eten in buurtrestaurant De Kloof. 
In buurtrestaurant De Kloof aan Kloveniersburgwal 95 wordt op iedere donderdagavond 

een driegangen-diner geserveerd voor slechts €5,00. 

De Kloof wordt gerund door deelnemers en vrijwilligers van De Regenboog Groep en 

inloophuis De Kloof. Onder begeleiding van een gepassioneerde kok bereidt het 

kookteam een heerlijk driegangendiner. 

Iedereen is van harte welkom! Wel graag van te voren reserveren via ikdoemee of 020-5317639 (op 

werkdagen tussen 13.00-17.00 uur). 

 

Onderzoek naar obstakels in de mobiliteit van ouderen - Buurtkijken.  

Na het succesvolle symposium ‘Mobiliteit buitenshuis’ van afgelopen oktober heeft de ouderen advies 

raad (OAR) een ‘aanjaagteam’ in het leven geroepen dat in vijf gebieden van Amsterdam centrum een 

wandeling (voorheen ‘buurtschouw’) organiseert om meer te weten te komen over de knelpunten in 

mobiliteit van ouderen, hun woonbeleving, de bestaande voorzieningen en mogelijke verbeteringen. 

Gewandeld wordt door het aanjaagteam, mensen van de OAR, de gemeentelijke gebiedsmedewerker en 

actieve bewoners/stadsdorpers. 

 

Enquêtes onder ouderen. Vijf en twintig studenten van de Hogeschool van Amsterdam nemen in 

diezelfde gebieden vragenlijsten over deze onderwerpen af aan 70-plussers. Doel is in de gemeentelijke 

gebiedsplannen meer rekening te houden met de oudere bewoners en bewustwording van de obstakels in 

de openbare ruimte voor mensen die niet meer zo goed ter been zijn. Er is een website, speciaal gemaakt 

voor dit project: www.buurtkijken.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. 

Project Jong+Oud=Goud 

Stichting SeniorenStudent zet zich in om senioren te helpen zelfstandig en gelukkig oud te worden.  

Bij het project Jong+Oud=Goud koppelen zij studenten aan senioren voor hulp en voor gezelligheid.  

De studenten komen gedurende een jaar minimaal 6 uur per maand bij de senior op bezoek. Samen 

ondernemen ze leuke activiteiten en de student biedt concrete hulp. Er zijn 500 plekken beschikbaar in de 

regio’s Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. U kunt senioren aanmelden die de ondersteuning van een 

student kunnen gebruiken. 

 

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.  

 

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

 

INFORMATIE EN VRAGEN 

mailto:www.deregenboog.org
mailto:ikdoemee@deregenboog.org
http://www.buurtkijken.nl/
mailto:winnubst@kpnmail.nl
mailto:n.gorter5@upcmail.nl
http://stichtingseniorenstudent.us9.list-manage2.com/track/click?u=38337cdbe55c859453820ee9c&id=d37dc1ebed&e=fabdd3f91e
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl

