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Nieuwsbrief 5 - september2014

In deze Nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:
Nieuwe locatie Buurtborrel
Nieuwe activiteit Thuis in de Buurt
Een eetgroep, iets voor u?
Nieuwe leesclub...
Operagroep ter ziele?
Symp os iu m Ouderen Adviesraad Amsterdam Centrum
Leren van gemaakte fouten: voorbeelden...

Agenda

29 september ) buurtborrel

22 octaber ) Thuis in de Buurt

20 november )symposium

Beste Stadsdorpers,

Het is inmiddels september geworden en langzamerhand begint iedereen weer van vakantie binnen te

druppelen. Het weer is nog prachtig, maar je ruikt de herfst al als je os morgens vroeg op staat. Wat zal er

het komende seizoen gaan gebeuren in ons Stadsdorp? Gaat het echt van de grond komen, gaan we er met
z'n allen tegenaan of is de buurt er nog niet klaar voor? Het is niet een idee, een droom die van bovenaf
gedicteerd wordt, maar moet een streven worden voor en door ons allemaal. Dus organiseer iets, kom met
ideeën, praat met elkaar en kijk om u heen of iemand u nodig heeft. Vraag om hulp als u een boor nodig
heeft om eindelijk eens dat schilderijtje op te hangen of als u het alleen niet af kunt. U wordt geholpen en

u ontmoet gelijk een buurtgenoot. Met z'n allen kunnen we onze droom waar maken!

BuurÍbomel
Elke laatste maandag van de maand is er een buurtborrel vanaf 17.00 uur. Nu: 29 september!

Ontmoet buurtgenoten
bij íïrannemakers!
Singel210
29 september tussen 17.00 en 19.00 uur

Met het woegsre restaurant d' Theeboon heeft de buurt een leuke, nieuwe, locatie voor de buurtborrel
gekregen. Restaurant d' Theeboon is veranderd in Wannemakersl en eigenaar Maurits van den Bosch is
enthousiast over het idee van een buurtborrel in zijn grand café en houdt iedere laatste maandag van de

maand het voorste deel van zijn restaurant tot 19.00 uur wij voor de buurt. Laten we hem niet
teleurstellen! Neem de buurman, of -wouw natuurlijk, of andere buurtgenoten mee a.s. maandag.
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Woensdag 22 oktober van 17.00 tot 19.00 uur
in de V/esterkerk.Thuis in de Buurt

De volgende bijeenkomst van Thuis in de Buurt
gaat plaatsvinden in de Westerkerk. Wie kent hem niet! Maar bent u er al eens in geweest? Heeft u er wel
eens een rondleiding gehad of gehoord wie er eigenlijk begraven liggen en waaÍom de kerk zo bekend is?

Dit is uw kans!

Marcel Vos van Hart voor de Wester zaleen inleiding houden
over de Westerkerk en over de actie Metsel een Steen, ten bate van
de restauratie van de gevel. Het tweede deel van de bdeenkomst is
gewijd aan ons eigen Stadsdorp, de huidige stand van zaken en de

toekomstplannetr.

Iedere buurtbewoner is welkom. Er zijr. geen entreekosten voor u
aan verbonden. l/el grmg van te voren opgeven via
activiteiten@stadsdorpbuurtT.nl of via het §tadsdorp
telefoonnummer: 06-46 25 64 12.

In de volgende Nieuwsbrief leest u meer hierover en u kunt de
informatie ook op de website vinden: www.stadsdorpbuurtT.nl.

Een eetgroep iets voor u?
We weten van éen eetclub in buurt 7 die begonnen is met een aantal mensen om af en toe bij elkaar te
komen en dan voor elkaar te koken. Het is gezellig, je hoeft een avond niet zelf te koken, je eet weer eens

wat anders en je praat met buurtgenoten over andere dingen dan je thuis meestal doet. Deze eetgroep is
vol, maar niets let u om ons te mailen en in de volgende Nieuwsbrief een oproep te plaatsen voor nog eeÍl
eetgroep. U kunt mailen naar contact@stadsdorpbuurt7.nl.

Nieuwe leesclub, maor IVAT voor één...

Onlangs vatten twee van onze Stadsdorpers spontaan het plan op voor een leesgroep en binnen de kortste
keren wÍuen er nog twee enthousiastelingen, die meteen met ideeën kwamen over het hoe, hoe vaak, waar
en vooral waarover.
Inspiratiebron is ons Stadsdorp zelf, plek van vele historische en eigentijdse spraakmakende figuren en
ontwikkelingen. Voorlopig denken we daarom aanliterattrur waarin onze buurt een rol speelt. Let wel:
voorlopig, want er kunnen nog een aantal leden brj en die moeten mee kurnen beslissen over tijd, plaats
en handeling.

Op onze stadsdorp-activiteitenmarkt woensdag22 oktober in de Westerkerk kunt u zich aanmelden, maar
wij raden u aan dat eerder te doen want vol is vol. Aanmelden kan bij ria.mathijsen@hofinail.com of
telefonisch 02A-624 77 86.

Operugroep ter ziele?
De coördinator van de "Operagroep" kan helaas de kar van deze groep niet meer
trekken. Maar het is nog steeds een leuk initiatief. Met meerdere mensen naÍIr
Tuschinsky om te luisteren naar een opendie in New York wordt uitgevoerd. In het
nieuwe seizoen is er de gelegenheid om elke maand topartiesten aan het werk te zien
in wereldberoemde stukken van onder andere Bizet, Mozart en Verdi. Belangstelling?
Mail dan naar ellakruzinga@gmail.com.
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Symposium
Op donderdag20 november is er in de Keizersgrachtkerk in de grote zaal, eeft symposium met als titel
Participatie aan de keukentafel: Ouderen in de Regie. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de

Ouderen Adviesraad Amsterdam Centrum.
De achterliggende vraag in dit symposium is hoe overheid, organisaties, professionals en burgers (dus u
en ik) op de nieuwe situatie rond zorg en wonen reageren. Dit is een zeer actueel thema en daarom
wellicht interessant voor u om heen te gaan? Er zitten mooie onderwerpen bij bijvoorbeeld over
ouderengeneeskunde vanuit de huisartsenpraktijk, over participatie van bewoners in het tot stand komen
van nieuwe woonvormen, over de inbreng van bewoners in de samenstelling van de wijkzorg. Meer
informatie kunt u vinden op www.ouderenadviesraad-amsterdamcentrum.nl onder "Actualiteit" (in het
menu aan de linkerkant). De toegang is gratis en u hoeft zich van te voreÍr niet op te geven.

Leren van gemflakte fouten
Heeft u wel eens het gevoel bij de neus genomen te zijn? Ik bedoel dat er op je ingepraat wordt tot een

reparatie of nieuwe aanschaf, die wel even had kunnen wachten of eigenlijk niet noodzakelijk was?

Mij is dat kortelings tweemaal overkomen. Oliedom hoor ik u denken, maar toch ... het kan ook u
overkomen!

De eerste maal was het een bonafide loodgietersbedrijf dat meteen een afspraak maakte voor een nieuwe
buis, hoewel de bestaande buis toch net was doorgeprikt. Ik had eerst de lakmoesproef moeten doen, om
te bepalen of het wel noodzakelijk was.
De tweede keer was het een loodgieter/schoorsteenveger van een foldertje in de brievenbus: redelijke

prijs, geen voorrijkosten. Toen ik belde: keurige stem, hij had nog een plekje in
zijn agenda en bij aankomst schudde hlj mlj vriendelijk de hand.

De sputterende waakvlam van de geiser was mijn zorg. De waakvlam werd er
uit gehaald. Terwijl hij hem omhoog hield was het commentaar, dat die
vernieuwd moest worden; het buisje zat dicht. Hij zou zien of hij nog een

onderdeel in zijn auto kon vinden. 'Weer bovengekomen met het onderdeel in de hand noemde hij een
prijs van drie cijfers en vroeg hij of ik akkoord ging met plaatsing van dit onderdeel. Met een visioen van
koud water en geen douche was mijn antwoord: o'ga uw gang maar". Het einde was een zeer begrotelijke
rekening.

Bij navraag bleek dat werklui zelf de prijs van de onderdelen mochten bepalen. Als akkoord gegeven is,
kun je er niet meer vanaf. Op de bon dient echter wel een specificatie te staan van de kosten van het
nieuwe onderdeel, arbeidsloon, enz. resp. ZlYo en 6 % BTW. Dat laatste stond niet op mijn bon. Met die
kennis heb ik met een pittige brief een nieuwe bon met een lager bedrag ontvangen.

Conclusie:
Heb geen haast; vrdag een loodgieter of klussenman op recommandatie, waag indien mogelijk een offerte
en bij twijfel, stel het uit en ga eerst informatie inwinnen.

Eveline van Nierop

§topt u de Nieuwsbrief even bij uw buren of geen-email hebbende vrienden of bekenden in de bus?

Heeft u een hulpvraag, iemand nodig om boodschappen te doen of wilt u met iemand naar de film?
Stuur uw verzoek naar contact@stadsdorpbuurtT.nl en uw vraag wordt opgenomen in onze
nieuwsbrief. U kunt ook bellen naar 06 * 4625 6412.
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