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Beste stadsdorpers,  

 

Twee bijeenkomsten in juni markeerden het einde van het 

seizoen. In het Pianolamuseum zagen we pianolamuziek 

gedemonstreerd met borrel na. En op de Multatulibrug 

organiseerde het Kernteam van De Torensluis een (zelf mee te 

nemen) borrel met hapjes en ontmoetten we de Brug9Buurt, 

onze partner in het buurthuisproject. 

En zo werd het hartje zomer.  

 

Toch blijven we 

elkaar iedere tweede donderdag onder een koffie met of zonder 

appeltaart ontmoeten in Hegeraad en elke laatste maandag van 

de maand op de hoge krukken in Hulscher’s. Ook het 

klaverjassen op maandagmiddag 

gaat gewoon door, een spel dat zich 

uitstekend leent voor onderbre-

kingen door verhalen over het wel 

en wee in onze buurt. De lezers 

onder ons slepen gedurende de zomer de afgesproken boeken -zich afspelend 

in Amsterdam respectievelijk van hedendaagse schrijvers en debutanten- naar 

hun vacantieverblijven om hierover in augustus met elkaar te praten. En de 

sportievelingen onder ons lopen ook in de zomer door. 

 

Terwijl het uitgedunde bestuur van StadsdorpBuurt7 in de gaten blijft houden of 

alles in de vereniging correct verloopt, is gestaag doorgewerkt aan het 

Torensluis-project en het komend seizoen staat dan ook 

geheel in het teken van de oprichting van De Torensluis, 

huis van de buurt, onze toekomstige ontmoetingsplek. 

Lees hieronder het laatste nieuws! 

 

Naast deze ontwikkeling rond de ontmoetingsplek pakt 

de kerngroep van StadsdorpBuurt7 (voorheen Thuis-in-

de-Buurtgroep geheten) na de zomer de discussie over 

onze toekomst weer op en zal ze nieuwe themabijeen-

komsten organiseren.  

 

AGENDA 

  

 31 juli ►  Buurtborrel  

 

 10 augustus ►  Koffie-inloop  

 

 28 augustus ►  Buurtborrel 
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En dan deze Nieuwsbrief, op de borrel kwam ter sprake dat de brief persoonlijker zou 

moeten en niet alleen uit formele aankondigingen en verslagen zou moeten bestaan 

waarin niemand bij name wordt genoemd. Graag gaan we in op dit commentaar en 

hopen op uw medewerking voor de realisering in deze richting.  

Wij wensen iedereen mooie reizen toe en fijne vacantieverblijven waar dan ook ter 

wereld of gewoon een heerlijke zomertijd in onze prachtige buurt zeven.   

 

                                 Het bestuur van StadsdorpBuurt7. 

                                 Joop Smoor en Hanna Lantinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Buurtcentrum De Torensluis naar De Torensluis, huis van de buurt 

 

Gisteravond, donderdag 13 juli, werden de statuten door de Kerngroep van De Torensluis 

goedgekeurd. Een fijne mijlpaal. We zijn het eens geworden over de meest wezenlijke dingen waar 

je bij de oprichting van een ‘huis van de buurt’ mee te maken krijgt. Wat is je doel, je visie, je 

missie, welke doelgroepen ga je aanspreken, welke uitstraling wil je hebben, willen we een stichting 

of een vereniging worden en hoe ziet de structuur er dan uit en ook hoe gaan we heten? Talloze 

onderwerpen passeerden de revue en nu kunnen de statuten naar de notaris. Dat betekent ook dat 

er een bestuur is, want zonder bestuur geen statuten. 5 Bestuursleden zijn benoemd: voorzitter 

wordt Peter Hagedoorn, penningmeester is Sven Pinck geworden, ikzelf wordt secretaris, Mirjam 

Coelho wordt bestuurslid namens de programmacommissie en Marcel Jonker namens de 

beheercommissie. We zijn nog op zoek naar een bestuurslid voor de vrijwilligerscommissie en voor 

de communicatie en marketingcommissie. Dat zijn gelijk ook de 7 bestuursleden die we wettelijk 

zullen hebben. We kunnen nu ook gericht mensen gaan vragen om mee te doen en mee te denken 

met een van de commissies en vooral dat is heel plezierig, want als je nog niet weet welke 

commissies er nodig zijn en hoe je je huis van de buurt structureel wilt inrichten, dan is het ook 

moeilijk om mensen te vragen om mee te doen. 

 

De volgende hobbel is het geld. Hoe komen we aan het geld om de ruimtes in te richten en te 

exploiteren, waarvoor is het geld nodig, welke programmering gaan we aanbieden en wat heb je 

daarvoor nodig. Het wordt al een stuk concreter, want nu kunnen we het hebben over waar het in 

een huis van de buurt echt om draait: leuke en mooie dingen organiseren voor de buurt. 

 

De Gemeente denkt na de zomer met de verbouwing te kunnen beginnen. Wij zijn iets voorzichtiger 

en hopen dat dat in ieder geval in oktober gaat lukken.  

 

Ella Kruzinga 

 

               

                De achtergrondtegel komt uit de Torensluis. 
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Pianola Presentatie 

 

Voor de laatste thema-bijeenkomst van dit seizoen begaven we ons 

over de buurtgrens naar Westerstraat 106. Hier in het voormalige 

politiebureau werd in 1994 het Pianola Museum geopend. Eerst op 

de begane grond, vijftien jaar later kwam daar de eerste verdieping 

bij, echter nog het niet groot genoeg voor de vijftig instrumenten 

die het museum bezit, want slechts vijftien zijn tentoongesteld.  

 

Dit en meer verteld Kasper Janse die ons verwelkomde met thee en 

koffie voor we naar zijn verhalen luisterden in de klassiek rode en 

bruine sfeer van het brede ondiepe zaaltje waar hij de voorzet-, 

ingebouwde en reproductie pianola’s demonstreerde en bespeelde, 

de mogelijke versnelling met een hendel liet zien, het harder en 

zachter spelen en uitlegde hoe lucht de hamers aandrijft.  

 

Hij vertelde dat in voormalig Nederlands Indië pianola’s ook in trek waren, 

sprak over de opkomst rond 1900, het verval in de dertiger jaren door de 

toenmalige crisistijd en opkomende alternatieven als radio en grammofoon. Al 

zou je het laatste niet verwachten toen wij in contrast met de heldere pianola 

klanken een enorme ruis uit de 

ouderwetse grammofoon hoorden komen nadat 

Kasper de naald had neergelaten op een grammo-

foonplaat uit ‘his masters voice’ tijd.  

 

En hij speelde en demonstreerde nog veel meer, wie 

hiervoor de buurt niet uitkwam heeft iets gemist, 

ook de oergezellige borrel na.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

donderdag 10 augustus (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. 

 

 

 

 

Verslag van de Pianola Presentatie op maandag 12 juni 2017 

in het Pianola Museum 

 

KOFFIE-INLOOP 

 

mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
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Op maandag 31 juli is weer de maandelijkse borrel! 

 

Ontmoet elkaar tussen 17.00 en 19.00 uur in Hulscher’s (voorheen Maximiliaan)  

op de hoek van de Nieuwezijds Voorburgwal en de Molsteeg  

in het gebouw 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torensluisborrel zondag 18 juni 

 

 

 

Onder brandende zon een glas koele witte wijn, 

rode wijn, bier of frisdrank, in de hand een 

hapje van de schalen vol salades, crackers, toast 

en taarten, tegen de zon plu’s of hoeden, met 

elkaar kletsen op banken zittend of staande en 

luisteren naar de woorden van Ella, kortom… 

lang leve Buurthuis de Torensluis! 

 

 

 

GROEPS ACTIVITEITEN 

 

Verslag Torensluis Zomerborrel op zondag 18 juni 2017 

 

 

 Torensluisborrel zondag 18 juni 

een impressie 

 

……brandende zon, een glas koele witte 

wijn, bier, rode wijn, frisdrank en schalen 

vol salades, stokbrood, toastjes en taarten, 

paraplu’s en hoeden tegen oververhitting, 

zittend op banken of staand met buurtge-

noten praten, ook even met een paar krakers 

beneden en luisteren naar de woorden van 

Ella, lang leve De Torensluis…. 

 

 

BUURTBORREL 

 

http://www.dieportvancleve.com/
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Wij wandelen 

Op maandag 17 juli wandelden 7 stadsdorpers het Liniepad. We begonnen in 

Abcoude en gingen via de Gein en het fort bij Nigtevecht weer terug naar Abcoude. 

Het was 10 km puur genieten, van het weer, van de natuur en van de gezelligheid. 

Bijgaand een natuurimpressie. 

Mocht u de wandeling zelf willen lopen, dan kunt u de route vinden op 

https://www.natuurmonumenten.nl/route/pdf/7474. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museumkring 

Belangstellenden voor de museumkring kunnen zich aanmelden bij Josine Bokhoven.  

 

Bridgegroep in oprichting  
Wie graag het volgende seizoen met andere stadsdorpers wil bridgen, kan zich opgeven  

bij Ientje Hazewinkel. 

 

 

GROEPS ACTIVITEITEN 

 

mailto:galerie.josinebokhoven@hetnet.nl
mailto:i.g.hazewinkel@gmail.com
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Eetgroep  
We waren met een stuk of 11 mensen vanuit het Stadsdorp te gast in restaurant Singel 101. Iedere keer als 

ik daar binnenkom krijg ik nostalgische gevoelens van toen Singel 101 nog Sing Singel heette en er de 

meest heerlijke spareribs gegeten konden worden en ook nog 

voor een redelijke prijs. Maar inmiddels is dat lang geleden 

en is Sing Singel nu het domein van Julia, telg uit een 

Chileense familie met meer familie in de horeca in 

Amsterdam. Als je al eens koffie gedronken hebt in 

Het Paleis in de Paleisstraat (met klassieke muziek bij 

je ochtendkoffie) dan herken je de familietrekken en 

de vanzelfsprekende vriendelijkheid. 

 

Tegenwoordig hebben ze geen menukaart meer in 

Singel 101, maar kun je alleen aangeven hoeveel 

gangen je wilt hebben, ergens allergisch voor bent of 

iets echt niet lust. Daar wordt goed rekening mee 

gehouden. Je moet wel gaan voor een 5 gangen menu 

want de porties zijn niet groot en je hebt alle gangen 

nodig om een gezonde Hollandse maag enigszins te 

vullen. De gerechten zijn van verse producten en zo 

veel mogelijk biologisch en het ziet er allemaal uit als een plaatje. We hebben er 

ongewoon lang gezeten. Het was een gezellige avond, met lekker eten en goed 

gezelschap.         

 

 

Cultuurburen  
Op 2 september gaan de cultuurburen naar de voorstelling ‘De Vader’ 

in de Stadsschouwburg. Gespeeld door Hans Croiset en Johanna ter 

Steege. “Een ontroerende en bij vlagen komische voorstelling over de 

ziekte van Alzheimer.” 

  

Op 25 november gaan de cultuurburen 

naar Wende Snijders in Paradiso, naar haar 

voorstelling ‘Mens’. 

 

 

 

1
e
 Leeskring  

De eerste leeskring leest boeken die zich afspelen in Amsterdam. In juni 

bespraken we Gimmick ! van Joost Zwagerman. Met  de twee woorden 

‘geweldig boek’ werd de toon gezet. Het geeft een uitstekend beeld van eind 

tachtiger jaren, van het toenmalige ‘seks, drugs en rock and roll’ 

wereldje. Staat Gimmick voor de nachtclub RoXY? vroegen we 

ons af. Het boek is door Zwagerman in overrompelend tempo 

geschreven. Met veel seksscènes en toch een liefdesgeschiedenis 

door de voortdurende hunkering van de hoofdpersoon naar haar 

en alleen maar naar haar, die ene verloren liefde.   

 

Eind augustus bespreken we Goed Volk van Teun van de Keuken. 
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 2
e
 Leeskring  

De tweede leeskring besprak in een vacantieverblijf in het bosrijke Bilthoven de 

roman  Fuzzie van Hanna Bervoets, een gelauwerd schrijfster en ook dit boek vond 

in de literaire wereld een goed onthaal. Echter iets minder bij ons, het boek vonden 

we weinig gestructureerd, maar de vraag is of dit nodig is. Haar personages gingen 

niet voor ons leven, zij hadden weinig diepgang en het feit dat zij ze ‘in een 

laboratorium situatie zet’ zoals wordt geschreven, gaf ons niet veel 

meer begrip. Wel vonden we in het boek een aantal heel mooie en 

interessante filosofische overpeinzingen, eigenlijk meer iets voor haar 

columns. 

 

Begin augustus komen we bijeen voor Peachez, een romance, de 

meest recente roman van Ilja Leonard Pfeijffer.  

 

 

 

 

  

Historisch onderzoek door bewoners: start medio september 

 

In aanloop naar de opening van de Torensluis als ‘huis van de buurt’ 

lijkt het mij leuk alvast te beginnen met de bundeling van kennis over 

de buurt en de Torensluis in het bijzonder. Daarom ben ik op zoek 

naar buurtbewoners die willen meedoen in een werkgroepje dat zich 

bijvoorbeeld zal richten op:  

 Huisonderzoek (wellicht het huis dat je zelf bewoont): 

wanneer is de kavel voor het eerst bebouwd en hoe kan dat 

huis eruit hebben gezien? Wat is er over de bewoners vanaf 

dat moment te vinden? Is er iets bekend over de inrichting, bijvoorbeeld een inventaris? 

 Buurtonderzoek: ga na met behulp van beeldmateriaal hoe een bepaald huizenblok of gebouw er 

op een bepaald moment uitzag en hoe het werd gebruikt. De Torensluis zelf zou een mooi eerste 

project zijn. Want wat was het voor Toren? En hoe zag die sluis eruit?  

 Wie hebben zich historisch onderscheiden en in het Noordelijk deel van de binnenstad of 

grachtengordel gewoond of gewerkt?  

Cornelis Anthonisz, de maker van de beroemde vogelvluchtkaart van Amsterdam uit 1544 

bijvoorbeeld, had zijn winkel de Schrijvende Hant op de Achterburgwal (Spuistraat) vlakbij de 

Molsteeg en moet vaak over de Torensluis zijn gelopen naar zijn tuin ergens aan de andere kant 

van het Singel (zijn bezit wordt genoemd in zijn testament). 

 

De werkgroep komt deze herfst regelmatig bij elkaar en begint met de inventarisatie van de interesses en 

kennis van de deelnemers en de onderzoeksvra(a)g(en). Als docent Kunstgeschiedenis (UvA) heb ik 

ruime ervaring met het begeleiden van historisch onderzoek, dus de eerste opzet kan ik (waar nodig) 

structureren. Daarna verwacht ik dat de werkgroep op allerlei manieren zelfstandig aan het werk zal gaan. 

Ik hoop dat er in de Torensluis meteen bij opening (in de lente?) een (kleine) tentoonstelling kan worden 

ingericht van de eerste resultaten van ons onderzoek. En misschien kunnen er al een paar historische 

buurtbewoners ‘tot leven komen’.  

 

Start: medio september met een (kunst-)historische inleiding en een introductie in de digitale en analoge 

mogelijkheden van onderzoek in het stadsarchief. Andere praktische details (een (werkgroeps-)ruimte, 

een datum en uur ed.) heb ik nog niet, voor de start denk ik aan een minimale omvang van vijf 

deelnemers. 

 

Reacties kunnen naar mij gestuurd worden: m.simons@uva.nl. 

 

Madelon Simons 

 

ANDER (BUURT)NIEUWS 

 

mailto:m.simons@uva.nl
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Week tegen de Eenzaamheid: eettafels. 

In de ‘Week tegen Eenzaamheid’, van 21 september tot 1 oktober 2017, worden in heel Amsterdam 

eettafels georganiseerd. Dit is een jaarlijks initiatief van Coalitie Erbij, waarin verschillende 

Amsterdamse welzijnsorganisaties opstaan tegen eenzaamheid in de stad. Het is een laagdrempelige 

manier  voor buurtbewoners om nieuwe contacten te leggen of bestaande contacten te verduurzamen. 

Samen eten verbindt!  

U beslist zelf op welke dag u de tafel organiseert en of het om een ontbijt, lunch- of dinertafel gaat. Het 

gaat erom dat er gezellig samen gegeten wordt, want samen eten verbindt! 

 

U wordt geholpen met locale sponsoring, speciaal promotiemateriaal, een Kom Erbij-pakket en handige 

tips en tricks.  

Mail voor aanmelding uw naam/organisatie, locatie, datum, tijd en (maximaal) aantal deelnemers 

naar eettafels.amsterdam@gmail.com of neem contact met ons op via telefoonnummer 020 622 6211. 

Ook kunt u uw beschikbaarheid opgeven via dit online formulier. Meer informatie over de Week tegen de 

Eenzaamheid vindt u op de landelijke website van de Coalitie Erbij. 

 

Ophalen van papier en karton.  

In Buurt7 tussen het Singel, de Brouwersgracht, Prinsengracht en Raadhuisstraat wordt op de 

woensdagavonden van de oneven weken 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

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:eettafels.amsterdam@gmail.com
http://bit.ly/2v4T9Jt
https://www.samentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid/voor-organisatoren/kom-erbij-schuif-aan
mailto:http://kanadocumenten.amsterdam.nl/SRVS/Data/Amsterdam/KnowledgeBases/Kennisbank/document/Extern/Centrum/oudpapier-plattegrond-B-2017.pdf
http://www.amsterdam.nl/
mailto:https://www.amsterdam.nl/centrum-gebied/centrum-actueel/nieuws-centrum/nieuws-stadsdeel/last-personen-straat/?reload=true
mailto:winnubst@kpnmail.nl
mailto:n.gorter5@upcmail.nl
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl

