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Nieuwsbrief  36  -  februari 2018  

 

 

Inhoud Nieuwsbrief  

- Algemene Ledenvergadering 

- Presentatie groepen/borrel 

- Buurtborrel 

- Koffie-inloop 

- Thema-bijeenkomst 

- Groepsactiviteiten 

- Ander (buurt)nieuws  

- Informatie en vragen 

 

 

 

Beste Stadsdorpers,  

De kerngroep van ons stadsdorp heeft niet stil gezeten.  

In deze nieuwsbrief vinden jullie de aankondiging van de jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) 

op dinsdag 20 maart in de Noorderkerk, waarna een ludieker samenzijn volgt: onder een drankje vertellen 

de verschillende groepen hun verhaal, muzikaal omlijst door zang van de Vrouwen van Kabaal.  

Verder in het verschiet ligt een themabijeenkomst georganiseerd op dinsdag 5 juni in de 

Westerkerk waar Nono Schrader spreekt over allerlei zaken rondom levenseinde en 

nalatenschap.  

De groepen hebben in deze nieuwsbrief weer veel bijeenkomsten en uitstapjes te melden. 

Zelf kun je natuurlijk ook een nieuwe groepsactiviteit beginnen en een oproep plaatsen. 

Tot slot, vergeet niet te kijken naar de aankondigingen bij ‘Ander (buurt)nieuws’. 

 

Het bestuur van StadsdorpBuurt7 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 20 maart van 16.00 – 16.20 uur vindt de Algemene Leden Vergadering van 

StadsdorpBuurt7 plaats in de Noorderkerk.  

 

- het bestuur legt aan de leden van StadsdorpBuurt7 de notulen van de ALV op 18 januari 2017, 

het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 en de begroting voor 2018 ter goedkeuring voor.  

- ook staat de bestuurssamenstelling op de agenda.  

 

Agenda en stukken worden tijdig aan de leden toegestuurd.  

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING in de NOORDERKERK 

dinsdag 20 MAART 2018 

16: 00 – 16:30 uur 

 

 

                  AGENDA 

 

   26 februari   ►  Buurtborrel  

 

       20 maart   ►  Ledenvergadering 

                                      & 

                               Presentatie groepen 

 

        8 maart    ►  Koffie-inloop 

 

           5 juni    ►  Thema-bijeenkomst 
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   Na de Algemene Leden Vergadering 

 

   vanaf  16:30 uur ontvangst met koffie en thee 

 

   16:45 – 18:00    presentatie/carrousel  van de groepen van StadsdorpBuurt7 

 

   18:00 – 19:00    borrel met zang van de Vrouwen van Kabaal 

 

 

 

 

 

De eerstvolgende keer dat we met elkaar koffiedrinken en bijpraten is  

op donderdag 8 maart (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geniet van de buurtborrel op maandag 26 februari. 

 

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 hierna blijft eten: Die Port van Cleve biedt speciaal aan 

ons buurtgenoten een daggerecht voor €16,50. 
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KOFFIE-INLOOP 

 

BORREL & PRESENTATIE GROEPEN in de  

NOORDERKERK  

 dinsdag 20 MAART 16:30 – 19:00 uur 
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Je kunt alvast de thema-bijeenkomst van dinsdag 5 juni in de namiddag in je agenda noteren. 

Deze zal plaats vinden in de Westerkerk en begint met koffie en thee.  

Nono Schrader zal met een collega een lezing geven rondom het levenseinde en het regelen van de 

eventuele nalatenschap. Daarna praten we na onder een borrel. 

Het volledige programma volgt in een van de komende nieuwsbrieven. 

 

 

 

  

Wandelgroep.  
Vorig jaar wandelden zeven stadsdorpers op rokjesdag voor MS en ook dit jaar kunnen we meedoen:  

 

op zondag 18 maart 2018 is weer een walk4ms georganiseerd om geld in te zamelen voor onderzoek 

naar de ziekte MS.  

Het is de bedoeling dat je jezelf inschrijft, ik heb het 

zelf al gedaan. Aanwijzingen voor de inschrijving zijn: 

individueel en 10 km walk4ms. 

De inschrijfkosten zijn € 15,- en het startnummer kun 

je à 2,50  laten opsturen, dan hoef  je op de dag zelf 

niet in de rij te staan.  

 

Klik  HIER voor inschrijving wandeling rokjesdag 

Kom je er niet uit, mail naar Jolande Coelho 

 

 

Cultuurburen   

Eind januari gingen de cultuurburen naar twee voorstellingen: 

 

GIDSLAND, een toneelstuk van Mugmetdegoudentand in Bellevue. 

Schrijver Nathan Vecht en regisseur Lineke Rijxman maakten deze 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. De toneelschrijver Nathan 

Vecht houdt onze maatschappij een spiegel voor. Iedereen zit in zijn eigen bubbel met bijbehorend 

jargon; er is niet één kloof   in ons land, er zijn er talloze. Acteurs o.a. Guy Clemens (ook in Kunsthart) 

en Anniek Pheifer.  

Helaas was Gidsland  veel minder origineel  en verrassend dan Kunsthart,wat betreft de onderwerpen van 

de scenes en werd er veel geschreeuwd door de acteurs.  

 

CLEAN CITY, Grieks documentair theater in de Stadsschouwburg over 5 

Atheense schoonmaaksters.. De extreemrechtse politieke partij Gouden 

Dageraad wil Griekenland zuiveren van migranten. In dit theaterstuk wordt 

deze retoriek omgedraaid, want wie maakt er eigenlijk 

schoon in dit land? Migranten! Vijf Atheense 

schoonmaaksters leggen hun bezem opzij en doen op het 

podium hun verhaal (Grieks met boventiteling).  

De vijf vrouwen zijn van verschillende generaties immigranten: een Filippijnse, een 

klassieke zangeres uit Moldavië, een Albanese en een Bulgaarse. Ze kwamen naar 

Griekenland door een huwelijk of om geld te verdienen, voor een beter leven. 

De vrouwen dwongen bewondering af zoals ze daar zonder theaterervaring stonden te vertellen en te 

zingen over hun leven. Ze kregen een welverdiend applaus. 

 

GROEPS ACTIVITEITEN 

 

THEMA BIJEENKOMST IN DE WESTERKERK 

dinsdag 5 juni 2018 
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In februari staat KING ARTHUR van Purcell door BarokOpera 

Amsterdam, o.l.v. onze buurtgenote Frederique Chauvet in de Kleine 

Komedie op het programma.  

 

Op zondagmiddag  25 februari zijn we van plan de muziektheatervoorstelling bij te 
wonen van LUCEBERT, Alles van waarde is weerloos  door Theatergroep FLINT 
gebaseerd op de poëzie van Lucebert in Theater De Roode Bioscoop op het 

Haarlemmerplein. Aanvang 16.00 uur. Ongeplaceerd, dus koop zelf een kaartje als je 

meewilt. 

 

Verder wordt gedacht aan het bijwonen van Shakespeare bewerkingen in Frascati: 

OTHELLO, een eigenzinnige bewerking en eerste regie van Daria Bukvić (1989) voor het 

Nationale Theater.  

ROMEO & JULIA door Toneelgroep Oostpool met regisseur Marcus 

Azzini (Angels in America, On the Road) . We gaan op 2 maart om 

20.30 uur naar Frascati. 

Als je nog mee wilt, koop dan zelf een kaartje, het is ongeplaceerd. 

 

Mail voor informatie naar Hennie Potman 

 

 

1e Leeskring 
Dichter  van de droge naald, Frank Lodeizen 1931-2013 door Rineke van Houten. 

De levensgeschiedenis van een tekenaar en etser. Een visueel in romanvorm geschreven verhaal, over het 

kunstenaarsleven in Amsterdam tegen de achtergrond van een periode van ont-

worteling en grote maatschappelijke vernieuwingen in het naoorlogse Amsterdam. Hij 

werkte veel samen met Hans Andreus en heeft vrienden in de Cobra-beweging en bij 

de dichters van de vijftigers. Twee van ons hebben Frank Lodeizen persoonlijk gekend 

en vertelden hierover. We vonden het unaniem een prachtig boek.                                                 

Marianne Stoete. 

 

 

Eind februari bespreekt de eerste leeskring De Greppel van Herman Koch 

over een fictieve burgermeester van Amsterdam. 

 

 

 

2e Leeskring 
De 2e leeskring besprak de roman Leviathan of het hart in de steen van Max Pam. 

Een lijvige roman van bijna 500 pagina’s, goed geschreven, al had het wel iets minder 

volumineus gekund en vooral evenwichtiger gestructureerd. We krijgen een inkijkje in 

de diamant industrie met als hoogtepunt de spannende scene waarin het kloven van de 

grootste diamant ooit gevonden, lijkt mis te gaan. Andere lijnen zijn een gepas-

sioneerde liefde, een familiegeschiedenis met een grootvader die eindigt in Sobibor, de 

Arbeiders Vereniging voor Lijkverbranding, het proces Demjanjuk en de nalatenschap 

van Theo van Gogh. Nogal veel, niettemin met plezier gelezen.  

                                                                                                          Hanna Lantinga 

 

De 2
e
 leeskring leest debuten en recent verschenen romans en bespreekt in 

februari Ondanks de Zwaartekracht van Suzanna Jansen, ook de auteur van 

het Pauperparadijs. 
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Museumkring 
Afgelopen woensdag 6 februari bezochten we het Amsterdam Museum en genoten wij van de 

meesterwerken van de twee Rembrandtleerlingen en prachtschilders Ferdinand Bol en Govert Flinck. 

De goed gedocumenteerde tentoonstelling was zo opgebouwd dat je steeds heel goed de twee meesters 

met elkaar kon vergelijken en de stijlverschillen kon onderscheiden. 

 

Het volgende museum uitstapje vindt plaats op woensdag 21 maart. We ontmoeten 

elkaar om 11 uur bij de kassa van het Joods Historisch Museum en bezoeken daar de 

tentoonstelling van de fotografe Maria Austria. 

 

Een volgend museumbezoek zal gepland worden in november.  

Voor informatie over de museumkring mail naar Josine Bokhoven.  

 

 

Uit Eten Groep 
Onopvallend verscholen in de Willemsstraat ligt het Chinese restaurantje Lucky House 

gedreven door een echtpaar uit Hongkong dat elkaar pas in Amsterdam leerde kennen. 

‘Gelukshuis’ noemen zij lachend hun restaurant. Binnenkomers worden hartelijk begroet, 

de tweede keer al bij voornaam. Buurtbewoners lopen binnen voor hun 

bestelling of zetten zich evenals wij aan tafel. We worden vriendelijk én 

efficiënt bediend. Heerlijke gerechten met verse groenten worden ons 

voorgezet. Alle aanwezigen van de Uit Eten Groep waren unaniem lovend. 

‘Een ontdekking’ vond iemand.                                      Hanna Lantinga 

 

Wil je op de mailinglist  van de eetgroep meld je bij Ton Mol 

 

 

Bridgegroep 
Belangstellenden voor een bridgegroep kunnen contact opnemen met Ientje Hazewinkel. 

 

 

 

 

 

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

Een krantje volgeschreven met interessante wetenswaardigheden over onze buurt en in uw brievenbus 

gestopt door vrijwilligers. Het eerst volgende nummer verschijnt begin maart. 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.  

 

Het Grote Binnenstad Debat 

Op maandagavond 5 maart om 20:00 uur organiseert de Vereniging Vrienden van de 

Amsterdamse Binnenstad (VVAB) in pakhuis De Zwijger het Grote Binnenstad Debat. De 

lijsttrekkers van zes partijen zullen met elkaar in discussie gaan over het beschermd 

stadsgezicht, de openbare ruimte en de balans van de binnenstad. Het gemeentebeleid lijkt 

vanuit een verdienmodel te eenzijdig gericht op commerciële belangen. Daarom staat dit 

verkiezingsdebat in het teken van de toekomst van onze binnenstad. Hoe zorgen we ervoor 

dat de monumentale binnenstad niet ten onder gaat aan haar eigen succes? 

De deelnemers aan het debat zijn: Eric van der Burg (VVD), Rutger Groot Wassink (GroenLinks), 

Marjolein Moorman (PvdA), Laurens Ivens (SP), Reinier van Dantzig (D66) en Diederik Boomsma 

(CDA). De moderator is Kemal Rijken. Dit debat staat in het teken van de toekomst van onze historische 

binnenstad. 

Zie de website van De Zwijger voor gratis reserveren: dezwijger.nl 

ANDER (BUURT)NIEUWS 

 

mailto:galerie.josinebokhoven@hetnet.nl
mailto:amol@upcmail.nl
mailto:i.g.hazewinkel@gmail.com
mailto:http://www.oudestadt.nl/
http://dezwijger.nl/


6 

 

 

 

Matthäus Passion 

Op dinsdagavond 27 maart 2018 brengt in de Amsterdamse Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73, de 

Nieuwe Philharmonie Utrecht (NPU) opnieuw de hoog gewaardeerde uitvoering van de Matthäus-

Passion, volgens de interpretatie van dirigent en violist Johannes Leertouwer. De laatste jaren kreeg de 

Matthäus-Passion van de NPU lovende recensies, in de NRC: “In deze stad klonk de Matthäus-Passion 

het beste” 

Met de aankoop van uw kaartje draagt u tevens bij aan de restauratie 

van de magnifieke Nicolaasbasiliek uit 1887 in neorenaissance stijl 

met barokke elementen, welhaast ogend als een Italiaanse kerk. De 

kerk huisvest de oudste kerkelijke parochie van Amsterdam uit 1334 

en is de 'opvolger' van de Oude Kerk en de schuilkerk Ons' Lieve 

Heer op Solder. 

Voor informatie zie: Mattäus Passion in de Nicolaasbasiliek 

 

 

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. 

 

 

INFORMATIE EN VRAGEN 

mailto:https://www.nrc.nl/nieuws/2016/03/29/leertouwers-intieme-matthaus-is-toonbeeld-van-eleg-1602505-a1149842
mailto:https://www.klassiekemuziek.nl/e/10877/matthäus-passion-2018-nieuwe-philharmonie-utrecht-amsterdam
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

