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Op dinsdag 31 oktober in de Westerkerk horen we van locatiemanager Carlien Meijs en fysiotherapeut 

Sies Cuppens wat het OLVG Spuistraat 239a allemaal te bieden heeft. 

  
We zijn blij met de ziekenhuisvestiging dichtbij onze Buurt, gelegen aan de Spuistraat even voorbij  

de Wijdesteeg. Twee en een half jaar geleden openden zij hun deuren. Het is daar allemaal nog niet 

uitgekristalliseerd en er kan misschien nog wel meer, we horen het graag. Van hun kant willen de 

sprekers onze wensen en suggesties horen en met ons in gesprek. 

Kortom: kom en luister en praat mee over de medische voorzieningen in onze buurt.   
 
          Programma: 

16:15  inloop met koffie en thee 

            aanbellen op Prinsengracht nummer 277 B 

            16:45  Carlien Meijs en fysiotherapeut Sies Cuppens vertellen over   

                        OLVG locatie Spuistraat en gaan met ons in gesprek 

            Drankje na om ongeveer 18:00 

 
 

Mocht u zich hiervoor nog niet opgegeven hebben, het kan nog! Meldt u aan bij Janneke Doreleijers 

via contact@stadsdorpbuurt7.nl of via de telefoon bij Ina Wilbrink: 06 - 46 25 64 12. 

 

 

 

 
 

 

AGENDA 

  

  

 30 oktober ►  Buurtborrel  

 

 31 oktober      ►  Westerkerkbijeenkomst 

 

 9 november    ►  Koffie-inloop  

 

 THEMA-BIJEENKOMST IN DE WESTERKERK 

over  ‘OLVG locatie Spuistraat’  

dinsdag 31 oktober 2017  

vanaf 16:15 
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Op maandag 30 oktober 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

donderdag 9 november (de tweede donderdag van de maand)  

vanaf half 11 tot 12 uur in 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. 

 

 

 

 

 

 

De Torensluis weer toegankelijk 

 
Op 4 oktober was het dan eindelijk zover: de Torensluis werd weer toegankelijk gemaakt. Politie, 

gemeente en mannen met eigen logo’s op hun jasje forceerden de deuren van de monumentale werfkelder 

en zagen een janboel binnen. Er was niets meer heel en natuurlijk geen kraker meer te bekennen. Het was 

zelfs zo erg dat Boudewijn Oranje op twitter aankondigde 

dat Stadsdeel Centrum aangifte gaat doen wegens 

“vernieling van het rijksmonument de Torensluis”. 

Ook werd asbest aangetroffen gezien de waarschuwings-

borden en de rood-wit geblokte linten die de toegang tot 

de Torensluis aan de noordkant versperden. Daarnaast 

werd verteld dat een deel van de binnenkant onder water 

stond. Lang hebben de krakers respect getoond voor de 

mooie kelder onder de Torensluis, maar kennelijk hadden 

ze er uiteindelijk zo de pest over in dat zij niet mochten 

blijven, dat ze dan ook maar de zaak hebben gemold.  

Het lijkt een vernielzuchtig, kinderachtig ‘lekker puh’. 

 

BUURTBORREL 

 

 

KOFFIE-INLOOP 

 

 

STICHTING DE TORENSLUIS  
 

http://www.dieportvancleve.com/
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Inmiddels is het asbest zorgvuldig weggehaald, is het water uit de 

kelder gepompt en ligt er een schip vol met achtergelaten troep 

langs de kade. Ondanks dat de berichten niet vrolijk stemden, gaf 

het wel weer energie: er is weer een stap genomen op weg naar ons 

doel: De Torensluis, het ‘huis van de buurt’. 

 

Het volledige twitterbericht van Boudewijn Oranje luidde als volgt: 

 

   Stadsdeel Centrum doet aangifte van vernieling van het eerder gekraakte Rijksmonument de Torensluis.   

   Bij ontruiming gisteren (4 oktober, PMK) werd de schade geschat op €50.000-€100.000. De renovatie  

   neemt naar verwachting enkele maanden in beslag, waarna buurtcentrum De Torensluis officieel wordt  

   geopend. 

   Ella Kruzinga 

 

 

                                    

w 

 

 

De Naaister in de Bergstraat 
Op die zonnige zaterdag 23 september stroomde de Bergstraat vol buurtgenoten: het 

beeld van de Naaister werd onthuld.  

Frank Evelein, voorzitter Projectgroep De Naaister schetste de voorgeschiedenis,  

voormalig bewoonster van de Bergstraat Jos Kraay sprak haar gedicht uit, Caroline 

Kampfraath gaf een toelichting op het bronzen beeld dat zij had gemaakt en Hanneke 

Groenteman vertelde over haar jaren in deze buurt maar, zei ze, neerkijkend op de 

menigte buurtgenoten vanaf de hoge stoep van het belendende huis vanwaar zij 

voorzichtig het rode doek over het beeld van De Naaister wegtrok ‘ik wist niet dat de 

Bergstraat een bordes had…’.  

Nog lang werd nagepraat met drankjes, hapjes en een heel grote taart. 

 

 

 
 

 

  

 

 

Bridgegroep   
Naast de bestaande klaverjasgroep gaat dit seizoen een bridgegroep 

van start. Belangstellenden zijn welkom en kunnen contact opnemen 

met Ientje Hazewinkel. 

 

 

 

GROEPS ACTIVITEITEN 

 

Verslag Onthulling van het beeld De Naaister op  zaterdag 23 september 2017 

mailto:i.g.hazewinkel@gmail.com
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Cultuurburen 
In november gaan de Cultuurburen naar twee voorstellingen:  

naar Kleine Zielen van Louis Couperus door Toneelgroep 

Amsterdam in de Stadsschouwburg en naar de voorstelling 

Mens van Wende Snijders in Paradiso. 

 

  ►►  Belangstellenden voor Cultuurburen kunnen zich 

aanmelden bij Hennie Potman    

 

 

 

Eetgroep  
Op 5 oktober hebben we heerlijk gegeten in het oergezellige Italiaanse restaurant Luca 

in de Haarlemmerstraat 130. Na de bestelling moesten we wel lang wachten op het 

eten, maar bij binnenkomst hadden we op het raam 

de oproep voor personeel al gezien, dus geen 

geklaag: het was er zeer  plezierig toeven en tafelen!

  

 

Wie de volgende keer mee wil eten en niet op de 

mailinglist staat kan zich opgeven bij Els Willems 

 

 

 
Museumkring  
Op 10 oktober j.l. kwam een klein groepje kunstliefhebsters naar het Cromhouthuis aan de Herengracht 

voor de tentoonstelling Geniaal getekend, meestertekeningen van Leonardo da Vinci tot Rembrandt uit 

de collectie Fodor, in 1860 geschonken aan de stad Amsterdam.  

 

De tentoonstelling door de directeur van het 

Rijksmuseum Taco Dibbits samengesteld, was klein 

maar fijn, echter in de sterk verduisterde expositie 

ruimtes wel erg moeilijk te zien. Interessant was het 

fenomeen van de tekening als ‘zelfstandig’ 

kunstwerk, naast voorstudies voor schilderijen en 

vlotte notities op schetsboek blaadjes. Treffend was 

de tijdloosheid van de eenvoudige potloodlijnen op 

deze bladen. 

 

Ook de overige ruimten van het Cromhouthuis, nog maar kort geleden als 

museum ingericht, werden bekeken. In samenwerking met het Wunder-

kammercollectief hebben de inrichters geprobeerd het karakter van een 

weelderig stadspaleis op te roepen, door meubels en kunstvoorwerpen 

afkomstig uit Amsterdamse collecties te combineren met hedendaagse 

decoratiekunst. Fraai maar verwarrend en a-historisch! 

 

          Een volgend museumbezoek zal gepland worden in november,  

       belangstellenden voor de museumkring kunnen zich aanmelden  

       bij Josine Bokhoven.  

 

 

 

mailto:henniepotman@hotmail.com
mailto:w.m.willems@hetnet.nl
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5 

 

 

 

 

 

 

1
e
 Leeskring  

In oktober besprak de leeskring Kees de Jongen van Theo 

Thijssen. Een boek vol dagdromen van de jonge Kees. Zijn 

vader zal niet dood gaan, o nee! Maar deze overlijdt toch, 

waarna hij -oudste van drie kinderen- tegen de armoede in 

blijft dromen. Over hoe hij het gezin er bovenop zal helpen en het 

daadwerkelijk doet door voor een baan zelfs zijn school niet af te maken, 

geen goed einde vonden we. 

 

Per mail werd verder gepraat. Over Thijssen’s idealisme, …genoeg 'stof tot praten’ maar 

er bleef iets onbesproken zoals: hoe is het mogelijk dat Thijssen het geschreven heeft in 

1923 en aan z’n 36ste druk is en wij het ook nog even goed vinden en niet ouderwets.   

Één van ons wandelde nog dezelfde dag naar 

de Rosa Overbeekbrug over de Bloemgracht, 

genoemd naar het meisje, met wie Kees een 

prille liefde beleefde en dat hij verlangend 

nakeek tot aan haar huis in de Reestraat.  

 

Begin november bezoeken we het  geboortehuis van de schrijver in de 

Eerste Leliedwarsstraat 16, het tegenwoordige Theo Thijssen Museum, 

 

Later in die maand bespreken we de Weduwe voor een Jaar van John Irving onder andere over de moord 

op Zwarte Riek in de Bergstraat in de jaren negentig. Ook besteden we dan nog even tijd aan Kees de 

Jongen voor de paar afwezigen tijdens de oktoberbespreking. 

Hanna Lantinga 

 

 

 

 
    2e

 Leeskring  
    De tweede leeskring specialiseert zich in debuten en recent  

    verschenen romans.  

    In november bespreken we Het smelt van Lize Spit. 

 

 

 

 

 
Wandelgroep 

In de Wandelgroep bestaan plannen om een wandeling te maken in het Amsterdamse Bos. 

Wie mee op pad wil en niet op de mailinglist staat kan zich opgeven bij Hennie Potman    
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Buurtkrant Zeven 

Vier keer per jaar vindt u als buurtbewoner een nummer van de unieke Buurtkrant Zeven op de mat.  

Een krantje dat door vrijwilligers volgeschreven wordt met interessante wetenswaardigheden over  

onze buurt en in uw brievenbus gestopt.  

Hoezeer iedereen zijn best doet, toch wil de bezorging van deze papieren krant wel eens misgaan. Echter, 

u kunt hem altijd vinden op de website van Wijkcentrum d'Oude Stadt. Voor het laatste nummer zie bij 

Buurtkrant Zeven, september 2017.  

In het december-nummer kunt u onder meer een artikel over de Torensluis verwachten. 

 

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. 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 door-verbonden 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. 

 

 

ANDER (BUURT)NIEUWS 

 

 

INFORMATIE EN VRAGEN 

mailto:http://www.oudestadt.nl/
mailto:http://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2014/06/Buurtkrant116-LR.pdf
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
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