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Beste Stadsdorpers,  

’t Zijn opwindende tijden, ook in onze buurt. Dit jaar -nu bijna ten einde- besloot het Stadsbestuur de 

historische kelders onder de Multatulibrug te bestemmen voor De Torensluis, huis voor de buurt! Met 

andere woorden, voor onze toekomstige ontmoetingsplek. Komend jaar zal de verbouwing klaar zijn en 

kunnen we de ruimte in gebruik nemen. Dit gaat niet zomaar, het is weliswaar voor ons, maar ook dòòr 

ons: er is veel te doen!  

In deze nieuwsbrief vindt u een oproep de koffie-inloop en maandelijkse borrels te helpen runnen. 

 

Ook kunt u een verslag van de themabijeenkomst over 

‘OLVG locatie Spuistraat’ lezen, op 31 oktober gehouden in 

de Westerkerk, waarschijnlijk de laatste grote bijeenkomst in 

deze vertrouwde unieke kerk. Op onze website staat het 

verslag van anderhalf jaar woon- en zorggroep, het korte 

verhaal vind u in deze nieuwsbrief.  

 

Tot slot nog dit: omdat de laatste maandag in deze maand op 

eerste kerstdag valt, is de borrel een week eerder! Komt allen 

het jaar 2017 uitluiden op maandag 18 december!!!  
Wij wensen u nu alvast mooie feestdagen en een prachtbegin 

van het nieuwe jaar! 

Het bestuur van StadsdorpBuurt7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  AGENDA 

  

 

 18 december     ►  Buurtborrel  

 

 11 januari          ►  Koffie-inloop  

 

 

  

 

Sneeuwjacht op het Singel…..  
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Tweeënhalf jaar geleden -op 4 juni 2015- praatten we in de Westerkerk 

over de volgende stap voor onze stadsdorp. Wat wilden wij? De wensen 

liepen uiteen, maar unaniem stond op nummer één de wens: een vaste 

plek voor de ochtendkoffie, borrels en activiteiten, kortom een 

ontmoetingsruimte! Het PC Hoofthuis werd gesuggereerd en ook de 

Torensluis… 

Hierna raakten we in een rollercoaster van gebeurtenissen met de 

ongelooflijke uitkomst: De Torensluis wordt een huis voor de buurt!  

 

De kelderruimte onder de Multatulibrug is momenteel in verbouwing en zodra de 

werkzaamheden in het voorjaar van 2018 klaar zijn, kunnen we onze activiteiten naar 

de Torensluis verplaatsen. Om te beginnen denken we aan een wekelijkse koffie-

inloop op iedere dinsdagochtend en een  maandelijkse buurtborrel (verschoven van de 

laatste maandag van de maand naar de laatste donderdag). 

 

Echter, in de Torensluis treffen we geen professionele barman of barvrouw aan 

achter de tap, geen horecaservice, niets. We moeten zelf aan het werk, het 

koffieapparaat bedienen, drankjes inschenken….  

 

Een pool van stadsdorpers is nodig om dit te organiseren. Voor het maken van 

een rooster, om zelf diensten te ‘draaien’ en eventueel voor vervanging te 

zorgen. En vooral om een enthousiaste, fijne sfeer te creëren en een succes te 

maken van de wekelijkse koffie-inloop en maandelijkse borrels!  

 
De Torensluis, ons huis voor de buurt komt er aan: niet alleen voor ons, ook dòòr ons!  

Iedereen is nodig! Daarom, als je hieraan een steentje wil bijdragen hoe weinig het ook lijkt  

te zijn, geef je op bij Janneke Doreleijers of via de telefoon bij Ina Wilbrink: 06 – 46 25 64 12  
 

 

 

 

 

 

De eerstvolgende keer dat we met elkaar koffiedrinken en bijpraten is  

op donderdag 11 januari (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. 
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DE TORENSLUIS: VOOR ONS EN DOOR ONS ! 
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KOFFIE-INLOOP 
 

mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
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Geniet van de laatste buurtborrel van dit jaar op maandag 18 december !!! 

 

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. 

We zitten weer aan de lange tafel (niet meer op de hoge barkrukken). 

 

 

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

daggerecht voor €16,50. 

 

Let op: wegens de kerstdagen is de borrel niet zoals gebruikelijk  

op de laatste maandag van deze maand, maar een week eerder! 

 

 

 

 

 

 

 

Onder grote belangstelling introduceerde Ina Wilbrink de twee sprekers over OLVG locatie Spuistraat: 

Liesbeth Marijnen, rechterhand van locatiemanager Carlien Meijs die verhinderd was, en fysiotherapeut 

Sies Cuppens met een eigen praktijk op deze locatie. 

 

Zij vertelden enthousiast over deze OLVG-vestiging: we kunnen hier terecht voor 

dermatologie, interne geneeskunde, KNO, maag-, darm-, en lever- ziekten, 

neurologie, esthetische behandelingen, oogheelkunde, diëtetiek, soa-poli en  

bloedafname. Maar er wordt niet geopereerd: in het gebouw is geen ‘intensive 

care’. In 2018 wordt op cardiologisch gebied een ‘Fast Track poli’ voorzien ( zie 

website spuistraat/polikliniek-cardiologie) 

 

Daarnaast bevinden zich in de Spuistraat onder meer een grote 

apotheek, een podotherapeut en een huisartsenpost met huisarts 

Arjan de Meij aan het roer. Cordaan thuiszorg is eveneens actief 

met verschillende teams.  

De korte lijnen met de specialistische zorg in de Spuistraat blijken 

efficiënt te werken: de patiënt staat centraal en ‘overlap’ tussen de 

verschillende medische disciplines wordt zoveel mogelijk 

vermeden. Een portier, als beveiliger, is eveneens in dienst.  Een 

toehoorder merkte op: ‘voor als het de spuigaten uitloopt….’. 

 

Suggesties uit het publiek waren: een afdeling radiologie aan locatie Spuistraat toevoegen, een EHBO 

post in het gebouw vestigen en cursussen reanimatie organiseren. Verder: bredere bekendheid geven aan 

locatie Spuistraat via flyers, media aandacht, buurtkranten et cetera. En meer info op de website zetten 

over  telefoonnummers, spreekuren, openingsuren apotheek met links naar andere websites.  

 

In antwoord op vragen: anderhalvelijnszorg komt er voorlopig niet en ook specialistische zorg voor 

‘ouderen’ en/of verwarde patiënten is vooralsnog niet gepland (VU Amsterdam heeft een Alzheimer 

centrum). De afdeling bloedafname werkt snel en efficiënt. Medische specialisten in de andere zieken-

huizen van het OLVG hebben directe toegang tot de dossiers van de patiënt, afspraken kunnen worden 

‘doorgezet’ naar Spuistraat en/of OLVG Oost of West. 

VERSLAG THEMA BIJEENKOMST IN DE WESTERKERK 

over ‘OLVG locatie Spuistraat’ 

dinsdag 31 oktober 2017 
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BUURTBORREL 

 

http://www.dieportvancleve.com/
mailto:https://www.olvg.nl/locatie-spuistraat/polikliniek-cardiologie
mailto:https://www.olvg.nl/locatie-spuistraat/polikliniek-bloedafname
mailto:https://www.olvg.nl/contact-locatie-spuistraat
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Mooie afronding van deze informatieve middag was het voorstel van de sprekers een rondleiding door het 

OLVG Spuistraat te geven om alle mogelijkheden ter plekke te bekijken. Waarna uitgebreid werd 

nagepraat onder van een drankje aangeboden door ‘De Ware Jacob’. 

 

Lees HIER het volledige verslag van Hannie Maas over deze Westerkerk Themabijeenkomst.  

 

 

 

 

 

 

De themabijeenkomst Vooruitziend Wonen 

van 22 oktober 2015 in de Westerkerk leidde 

tot oprichting van de werkgroepen Wonen en 

Zorg. Op 4 februari 2016 kwamen een tiental 

stadsdorpers voor het eerst bijeen in café 

Hegeraad. Sommigen interesseerden zich 

meer voor zorg en anderen voor wonen, toch 

bleven we gezamenlijk vergaderen tot aan de 

twaalfde en tevens laatste bijeenkomst op 19 

september.  

Jasper Klapwijk voegde zich bij ons, expert op het gebied van wonen en zorgcoöperaties en een bron van 

veel informatie. En ook zij die onze StadsdorpBuurt7 vertegenwoordigen in kenniskring Wonen en 

Kenniskring Zorg van het Amsterdamse Stadsdorpnetwerk en de stadsdorper die lid is van de Ouderen-

AdviesRaad (OAR).  

 

Op de eerste bijeenkomsten werd de zorg van alle kanten bekeken 

en leerden we alles over de wijkzorg, wijktafel, klanthouder, over 

de aanspreekpunten zoals huisarts, het Sociale Loket of WMO 

helpdesk en over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(Wmo2015) die beoogt iedereen zolang mogelijk thuis te laten 

wonen met gemeentelijke ondersteuning. We praatten met iemand 

van buurtzorg Jordaan, een kwartiermaker uit de wijkzorg en 

andere deskundigen op zorggebied. 

 

Hierna ging het vooral over wonen. Over ‘domweg gelukkig in de binnenstad’  en de vraag hoe lang nog? 

Het leidde tot een themabijeenkomst onder die titel in de Noorderkerk op 13 september 2016 

(zie nieuwsbrief 26 pg.3). Mogelijkheden van verhuizing naar senior vriendelijke huisvesting 

in het centrum blijken schaars, zowel voor huurders als voor eigenaren, we spraken hierover 

met verschillende experts. Pogingen om met ondersteuning van Jasper Klapwijk in de 

binnenstad een eigen woonproject in de middenhuur sector te ontwikkelen zijn nog op niets uitgelopen. 

Wel lijkt het gebrek aan voor ouderen geschikte huisvesting enigszins tot de gemeente door te dringen. 

 

Eindconclusie: het was zinvol, we zijn een stuk wijzer geworden maar voorlopig 

uitgestudeerd en stoppen daarom met de werkgroepbijeenkomsten. Enkele groepsleden 

sluiten zich aan bij het initiatief voor seniorenwoningen op het Marineterrein. Het 

praatgroepje dat de trapliften bekeek, blijft elkaar nog als klankbord gebruiken. En de 

vertegenwoordiger van StadsdorpBuurt7 in de Kenniskring Wonen van Stadsdorp-

netwerk Amsterdam voegt zich bij de kerngroep (of informele bestuur) van ons 

Stadsdorp. De verzamelde informatie wordt zoveel mogelijk op de website gezet. 

Ga naar het volledige verslag..... 

 

 

 

VERSLAG ANDERHALF JAAR  WOON & ZORG GROEP 

mailto:http://stadsdorpbuurt7.nl/wp-content/uploads/2014/02/ThemaBijeenkomst31-10-17verslag.pdf
mailto:http://stadsdorpbuurt7.nl/wp-content/uploads/2014/07/Nieuwsbrief26.pdf
mailto:http://stadsdorpbuurt7.nl/zorg/
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Cultuurburen 

Drie ‘cultuurburen’ hadden kaartjes kunnen bemachtigen voor de 

voorstelling: MENS van Wende Snijders in uitverkocht Paradiso. 

 

Het was een gemengd programma met intieme liedjes begeleid door 

haarzelf aan de vleugel en heftige nummers samen met haar twee 

begeleiders met synthesisers en computers. 

Na afloop waren we het met elkaar eens dat de intieme rustige liedjes ons het beste bevielen. 

Elisabeth Bracht 

 

 

Ook bezocht werd Kleine Zielen door Toneelgroep Amsterdam van Louis Couperus (1863-1923)  

Regie Ivo van Hove. Scenografie & licht JanVersweyveld. 

 

Een familie met meerdere generaties heeft zich teruggetrokken in een afgelegen 

huis, op zoek naar troost na een dramatisch zelfdoding van één van hen. Aan het 

begin van de voorstelling kunnen zij de demonen van het verleden niet loslaten, ze 

klampen zich vast aan de kostwinner in het huishouden en maken elkaar verwijten 

tot een buitenstaander in hun leven binnendringt en hen een andere wereld 

voorspiegelt. Niet de opgesloten wereld van henzelf maar ook te luisteren en oog 

te hebben voor de eenzame en ongelukkige ander. Kortom een universeel 

onderwerp, empathie opbrengen voor de ander.  

Het toneel in de Stadsschouwburg ziet er prachtig uit, een immens groot tapijt op 

het middenveld met slechts een klein schaaktafeltje, waar alle scènes zich 

afspelen. Aan de randen zijn via trappen tempo doeloe achtige balkons met 

planten, waar de acteurs zich terugtrekken. Achter op het toneel verlicht een 

schemerlamp de muzikant Harry de Wit aan de piano die de voorstelling met 

melancholieke tonen begeleidt. 

 

Kortom een geslaagd hedendaags, relativerend stuk, niet al te zwaar zoals 

Couperus zou doen vermoeden. Een minpuntje, teveel boekentaal en hier en 

daar wat clichés.  

Marijke Winnubst 

 

 

 

Op l6 januari gaan een paar cultuurburen naar het toneelstuk GIDSLAND  (in 

Bellevue t/m 3februari).  

Na het veel geprezen Kunsthart maken Mugmetdegoudentand, schrijver 

Nathan Vecht en regisseur Lineke Rijxman een nieuwe actuele komedie 

over de Nederlandse identiteit. Over polderaars, opportunisten en idealisten, 

over een land dat de weg wijst als er geen wolkje aan de lucht is. Maar hoe 

gedragen we ons als er wel iets op het spel staat? 

 

Wie ook nog naar deze voorstelling wil, moet dit zelf regelen bij Bellevue.  

Voor informatie en de  mailinglist van cultuurburen, mail naar Hennie Potman    

 

 

 

GROEPS ACTIVITEITEN 

 

mailto:henniepotman@hotmail.com
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Eetgroep 
Eten organiseren voor het Stadsdorp – een kijkje in de keuken 

 

Men neme een kaart van de buurt waar de restaurants op staan, bijvoorbeeld via 

www.iens.nl. Je zoekt een paar goed lijkende adressen uit met goede recensies en 

dan komt het leuke deel: je gaat proef eten met elkaar. Drie keer hebben we proef 

gegeten voordat we zeker wisten, dit wordt het.  

Bij het eerste adres vonden we het eten niet lekker genoeg, bij het tweede adres 

hebben we heerlijk gegeten, maar vonden we dat de verhouding kwaliteit <> prijs 

wat erg naar de prijs overhelde. Dit konden we de mee-eters niet aandoen. 

Uiteindelijk hebben we voor het derde adres gekozen: in de Gravenstraat bij De 

Nieuwe Pilserij. De Gravenstraat is een leuk straatje met meerdere eetgelegenheden 

en verder toeristische attracties. Bij De Nieuwe Pilserij komen ook veel toeristen, 

maar ze weten toch aardig de zaak in balans te houden. Het eten was lekker, de 

muziek zetten ze voor ons zachter, de bediening hield ons goed in de gaten en we 

hebben een erg gezellige avond gehad.  

Els, Ella en (een beetje) Peter 

 

Wie de volgende keer mee wil eten en niet op de mailinglist staat, kan zich opgeven bij Hanna Lantinga 

 

 

1e Leeskring 
Op 29 november stond het boek “Weduwe voor een jaar” van John Irving op het programma. De relatie 

met onze buurt (het ‘Leitmotif’ voor de boekenkeuze van de 1
e
 leesclub) was gelegen in de rol die de 

moord op een prostituee in de Bergstraat -echt gebeurd in 1959- in het verhaal speelt. De schrijver is 

kennelijk goed op de hoogte van de situatie in Amsterdam en vele straatnamen in de binnenstad passeren 

in dit Amerikaanse boek de revue. 

 

Helaas waren de meesten in de groep het erover eens dat we hier met een erg 

wijdlopige schrijver te maken hebben. Heel veel zinnen en passages worden 

onderbroken door tussenzinnen waarin overbodige neveninformatie wordt gegeven. 

Zeg maar gerust “weggegeven”, want de lezer krijgt geen gelegenheid om 

bijvoorbeeld het karakter van personen zelf te ontdekken door wat deze zegt en doet. 

Het wordt er allemaal meteen bij vermeld als een personage geïntroduceerd wordt. 

Toch was niet iedereen negatief over het boek. Er wordt wel een hele wereld 

geschapen (het boek is 592 pag. dik!) en sommigen vinden het prettig daar eens 

helemaal in te kunnen duiken. 

 

Voor de volgende keer is gekozen “Dichter van de droge naald” van Rineke van Houten over beeldend 

kunstenaar Frank Lodeizen die jarenlang zijn atelier op de Herengracht had.    

                                                                            Ton Mol 

 

2e Leeskring 
In oktober 2017 besprak de 2

de
 leeskring de lijvige debuutroman ‘Het Smelt’ van de 

Vlaamse schrijfster Lize Spit.  Een verhaal met zeer lovende recensies en diverse 

nominaties. 

 

'Het Smelt' gaat over Eva, die opgroeide in een klein Vlaams plattelandsdorpje met een 

suïcidale vader, een drinkende moeder en een zusje met dwangneuroses. In 1988 worden 

er in dit dorp slechts drie kinderen geboren: twee jongens en het enige meisje Eva. Bij 

gebrek aan leeftijdsgenootjes, worden de drie bijna noodgedwongen vrienden, waarbij de 

twee jongens de leiding nemen en Eva moet volgen. In de puberteit loopt het uit de hand. 

De jongens bedenken een wreed spel en er gebeuren vreselijke dingen.  

 

http://www.iens.nl/
mailto:lantingahl@live.nl
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Na dertien jaar keert Eva terug naar haar geboortedorp met een reusachtig ijsblok in haar kofferbak om 

wraak te nemen op de twee jeugdvrienden. 

 

De  leesgroep vindt de sfeerbeschrijvingen indrukwekkend, tragisch en beklemmend.  

Het verhaal wordt steeds perverser en extremer, met een luguber einde.                                                         

 

De 2
e
 leeskring leest debuten en recent verschenen romans, in het Nieuwe Jaar (januari)  

staat het boek van Max Pam ‘Leviathan of  het hart in de steen’ op  het programma. 

                                                                                     

                                                                                                                Hannie Maas 

 

 

Bridgegroep 
Misschien is de Torensluis een mooie plek om met elkaar te gaan bridgen. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ientje Hazewinkel. 

 

 

 

 

In het nieuwe jaar 2018 hoort u ook weer van de Museumgroep en de Wandelgroep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Buurtkrant Zeven 

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

Een krantje dat 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 decembernummer zie Buurtkrant117 

 

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. 

 

ANDER (BUURT)NIEUWS 

 

mailto:i.g.hazewinkel@gmail.com
mailto:http://www.oudestadt.nl/
mailto:https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2017/12/Buurtkrant117gecond.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
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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:winnubst@kpnmail.nl
mailto:n.gorter5@upcmail.nl
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl

