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Nieuwsbrief  38  -  mei 2018  

 

Inhoud Nieuwsbrief  

- Themabijeenkomst 5 juni 

- Buurtborrel 

- Koffie-inloop 

- Zorg en Wonen 

- Groepsactiviteiten 

- Ander (buurt)nieuws  

- Informatie en vragen  

 

Beste Stadsdorpers,  

Ons Stadsdorp bestaat vijf  jaar! Wij vieren dit op dinsdag 5 juni met een feestelijke borrel in de Wester-

kerk na de lezing. Het programma van de themabijeenkomst vindt u hieronder. 

Ook is in deze nieuwsbrief weer veel nieuws te lezen over de groepen. Ondanks het zomerweer gaan onze 

maandelijkse borrels, koffie-inlopen en diverse groepsactiviteiten gewoon door. 

Wij wensen alle stadsdorpers, zowel de thuisblijvers in onze prachtstad als reizigers naar verre en minder 

verre oorden alvast een heel fijne zomer. Maar hopen u eerst nog te begroeten in de Westerkerk tijdens de 

lustrum themabijeenkomst op 5 juni! 

De kerngroep van StadsdorpBuurt7 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 5 juni viert StadsdorpBuurt7 haar vijfjarig bestaan in de Westerkerk.  

Nono Schrader en Virginie de Zanger van Confidente, Amsterdam komen ons bijpraten 

over wat je vooraf kan regelen en wat allemaal achteraf te regelen valt bij overlijden, iets 

dat soms ook heel plotseling bij jong en oud kan gebeuren.  

Een officieuze start van onze muziekgroep in oprichting geeft de borrel na een extra 

feestelijke tint! Vier strijkers zullen samen met een fluitiste vrolijke klassieke muziek 

spelen, bij de inloop en tijdens de borrel. 

   

Programma:  

16:00 - 16:30   inloop met thee en koffie 

16:30 - 17:30   lezing door Nono Schrader en Virginie de Zanger van Confidente, Amsterdam  

  over Het Levenstestament, alles in kaart gebracht, met beantwoording van  

  vragen uit de zaal. 

17:30 – 18:30  muziek, feestelijke drankjes en hapjes 

 

U bent van harte welkom en kunt zich inschrijven bij Janneke, via contact@stadsdorpbuurt7.nl of via de 

stadsdorptelefoon: 06-23 46 86 35.  

 

 

 

  

 

                  AGENDA 

               

         5 juni    ►  Themabijeenkomst         

 

       14 juni    ►  Koffie-inloop 

 

       25 juni   ►  Buurtborrel  

 

        12 juli    ►  Koffie-inloop 

 

THEMA BIJEENKOMST IN DE WESTERKERK 

dinsdag 5 juni 2018 
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De eerstvolgende keer dat we met elkaar koffiedrinken en bijpraten  

is op donderdag 14 juni (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 via de 

stadstelefoon 06 23468635 dan komt iemand van ons vooraf even 

bij u langs. 

 

  

 

 

 

 

 

Geniet van de buurtborrel op maandag 25 juni 

 

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 hierna blijft eten: Die Port van Cleve biedt speciaal aan 

ons buurtgenoten een daggerecht voor €16,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de opheffing van onze Zorg & Woongroep vorig jaar september is Marjo Visser namens ons Stads-

dorp blijven deelnemen aan de Kenniskring Zorg en Wonen van zes samenwerkende Amsterdamse 

Stadsdorpen. Zij houdt ons op de hoogte wat speelt op dit terrein.  

 

Op 9 maart 2018 organiseerde deze kenniskring  

hun jaarlijkse inspiratiebijeenkomst. Ervaringen 

werden uitgewisseld en de stand van zaken en 

werkwijze doorgenomen. Stadsdorp Vondel-

Helmers en Bellamybuurt  vertelde over hun 

kleine begeleide gespreksgroepen, Stadsdorp Zuid 

over de (door leden gefinancierde) zorgsupporter en onderzoek naar huisliften, Stadsdorp Centrum-Oost 

over hun ‘spillen’ en Stadsdorp Elsrijk (Amstelveen) over huis-aan-huis bezoek. Lees HIER het volledige 

verslag van deze inspiratiebijeenkomst op onze website. Wil je meer weten over zorg en wonen, neem 

contact op met Marjo Visser. 
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KOFFIE-INLOOP 

 

VERSLAG van de Inspiratiebijeenkomst Kenniskring ZORG EN WONEN  

van de Stadsdorpen  

op 9 maar t 2018 

 

 

K

O

F

F

I

E

-

I

N

L

O

O

P 

BUURTBORREL 
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Burenhulpgroep 
We hebben nu een groep van 7 mensen die andere stadsdorpers terzijde willen staan. 

Meer stadsdorpers zijn altijd welkom in de burenhulpgroep! 

Meld je aan bij Janneke, jandore@planet.nl of 06-23468635 

 

 

 

Muziekgroep   
We zijn al met 16 mensen. Wat hier bijna zeker uit voort zal komen is een 

koor(tje), want er zijn aardig wat mensen die graag zingen. Een leuk begin! 

Maar er kunnen meer mensen bij, dat geeft dan ook mogelijkheden voor het 

vormen van instrumentale groepjes.  

In september gaan we met zoveel mogelijk gegadigden naar de grote studio van 

Marianne Selleger aan de Geldersekade. Zij heeft stapels muziek liggen die we samen 

kunnen spelen en zingen, ze is er een kei in via zo’n ‘workshop’ te zorgen voor een 

goede start. Marianne is zangeres en koordirigente, en is - voor haar plezier - ook een 

verwoed en briljante pianiste.  

Bij deze gelegenheid kunnen dan onderlinge afspraken voor een koor en voor 

instrumentale groepjes gemaakt worden. 

Meld je aan bij Janneke, jandore@planet.nl of 06-23468635 

 

 

 

Wandelgroep.  
De wandelclub heeft ongeveer 13 leden. Een ieder die een leuke wandeling 

weet van ongeveer 10 km en deze ook wil organiseren, kan dat melden bij 

Jolande. Tijdens de zomer liever niet in het weekend. 

 

    De laatste wandeling ging langs het Gein. 

  

 

 

 

 

 

Museumkring 
Op 6 juni om half 11 komen de museumkringleden weer bijeen voor hun tweemaandelijkse 

museumtripje, ditmaal in het Stedelijk Museum. Bezocht worden twee exposities: Freedom is 

recognized necessity en Studio Drift-Coded Nature. 

Wij verzamelen bij de kassa. Het bezoek duurt ongeveer tot 12 uur. Daarna wellicht 

een kopje koffie. 

Nieuwe museumkringleden kunnen zich opgeven bij Josine Bokhoven  tel.6258 285   

 e-mail : Josine Bokhoven 

 

Cultuurburen   
De Cultuurburen bezoeken voorstellingen in diverse theaters. Voor informatie mail naar Hennie Potman  

 

 

 

 

GROEPS ACTIVITEITEN 

 

mailto:jandore@planet.nl
mailto:jandore@planet.nl
mailto:jolandecoelho@hotmail.com
mailto:%20galerie.josinebokhoven%20@hetnet.nl
mailto:henniepotman@hotmail.com
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Uit Eten Groep 
De Uit Eten groep at op 20 april bij 

restaurant De Twee Grieken in de 

Prinsenstraat. Dit is zeer goed bevallen. 

We zaten ruim, bij een groot raam dat 

uitzag op een binnenplaatsje en de 

achterzijde van het Sonshofje. Boven-

dien kwam er daardoor goed licht 

binnen zodat iedereen elkaar 

goed kon zien (schrijver dezes houdt niet 

zo van schemerend dineren, maar dat zal 

wel een kwestie van smaak zijn). Door 

omstandigheden bestond de groep deze 

keer uit slechts 7 personen, maar dat 

mocht de pret niet drukken. 

De bediening is prettig, niet overdreven 

formeel of “deftig” (etiket van wijnfles eerst 

laten zien en dan met een scheve 

armbeweging bijschenken…dat 

niet dus). Het eten was echt 

mediterraan met veel groenten 

en erg smakelijk. Het is een 

sfeervol restaurant met een zacht Grieks 

muziekje op de achtergrond. Op de achtergrond 

ook het getinkel van glazen en wel 

hoorbare maar niet verstaanbare 

conversatie van andere gasten (vrij veel, 

maar niet bomvol). Bovendien is het 

restaurant bepaald niet duur. Eigenlijk wel 

een aanrader. 

Ton Mol 

 

 

 

1e Leeskring, romans en boeken die zich in Amsterdam afspelen 
Onderwerp van ons gesprek op 9 mei was Het grote zwijgen, roman van 

dichter, essayist, literatuurrecensent Erik Menkveld. Het verscheen in 2011, 

drie jaar voor zijn overlijden aan een hartstilstand op 54-jarige leeftijd. Groot 

verlies voor de Nederlandse literatuur want deze eerste en helaas enige 

roman is prachtig.  

Hoofdpersonen zijn de componist Alphons Diepenbrock, zijn vrouw Elsa 

freule de Jong van Beek en Donk en de componist-muziekrecensent Matthijs 

Vermeulen, bijfiguren zijn dirigent Willem Mengelberg en componist 

Gustav Mahler. Hoe schrijf je over die gevoelige mix van muziek en liefde en daarbij komende emoties 

als jaloezie, trouw en sjagrijn en verlatenheid? Menkveld kan dit, het zal geen toeval zijn dat een poëtisch 

oeuvre vooraf ging aan deze roman. Bestel dit boek en lees! 

 

Tijdens de bespreking wees iemand op de sfeer van vooruitgang in de eerste 

decennia van de 20
e
 eeuw die Menkveld’s roman oproept. Iemand anders 

vestigde onze aandacht op de vernieuwing in Matthijs Vermeulen’s composities 

en vond Diepenbrock’s muziek minder indrukwekkend. 

 

Een aantal van ons hadden ook Cécile en Elsa, strijdbare 

freules van Elisabeth Leijnse gelezen, een dubbelbiografie die 

vier jaar na Menkveld’s overlijden uitkwam, onder meer 

gebaseerd op dezelfde documentatie waarover hij beschikte. 

De auteurs hadden afgesproken elkaars boeken voor publi-

catie ongelezen te laten en het speet de biografe dat zij wel zijn 

roman over Elsa kon lezen, maar Menkveld niet haar 

dubbelbiografie.  

Op Youtube is een interview te zien van Erik Menkveld over Het grote zwijgen. 

                          Hanna Lantinga 

Op 13 juni bespreken we Wees onzichtbaar van Isik Murat. 
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 Leeskring, debuten en recent verschenen romans 

Op 27 april kwam de 2e leeskring bij elkaar om het nieuwe boek van Martin Michael Driessen, De 

Pelikaan te bepreken. Het verhaal is een tragische komedie welke zich afspeelt in het Kroatische deel van 

Joegoslavië na Tito.  Het handelt over twee mannen die elkaar, zonder dat ze het van 

elkaar weten, chanteren.   Hun levens raken steeds meer met elkaar verstrengeld.  De 

mannen wonen in een stadje aan de kust waar enkele weken per jaar pelikanen op de 

boulevard komen uitrusten en eten op weg naar Afrika. Dit verklaart de titel van het 

boek. 

Het stadje, de personen, de natuur en de omgeving  worden heel stilistisch 

omschreven.  

De roman riep een levendige en prettige discussie op over wel of geen diepgang in 

het verhaal, het nut van dit verhaal en de manier van schrijven van Martin Michael 

Driessen. 

Het boekje is prachtig uitgegeven bij van Oorschot in Amsterdam 

Ciska van der Laan 

 

Op 23 mei besprak de tweede leeskring De heilige Rita van Tommy Wieringa.  

 

 

 

 

 

 

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 juni. 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  Wijkcentrum d'Oude Stadt 

 

Conferentie donderdag 21 juni: maak je dorp in de stad 

Tijdens het groots opgezette vijf dagen durende festival WeMakeThe.City  verzorgen samenwerkende 

burgerinitiatieven waaronder Stadsdorpen uit grote steden, RestoVanHarte en de Helpdesk van Nederland 

Zorgt voor Elkaar op donderdag 21 juni een inspirerende conferentie dag. Een dag over het 

ontwikkelen, opzetten en onderhouden van bewonersinitiatieven rond welzijn, zorg en wonen. Geen 

prachtige beleidsvisies, maar praktische expertise van reeds bestaande initiatieven in de grote steden. Met 

interessante sprekers en pittige interviews in de ochtend. Met praktische uitwerkingen in de middag over: 

age friendly city en levensloopbestendig wonen, over zorgvragen en opvang in de buurt, over bijblijven 

en eenzaamheid geen kans geven. Zie voor onze conferentiedag: Maak je Dorp in de Stad 

 

De Lucas Community en Stadsdorpen ontmoeten elkaar op 28 juni: een uitnodiging.  

Amsterdam Osdorp is een buurt met veel nationaliteiten en een relatief hoge werkloosheid. Juist daar zijn 

buurtbewoners begonnen met de Lucas Community, met Lucaszorg, met BeWondernemers, misschien 

kun je zeggen: met ‘Stadsdorp Plus’.  

Wil je hier meer van weten en je eigen stadsdorpervaring delen, geef je op voor deze ontmoetings-

bijeenkomst. De organisatoren Jacques Allegro (Stadsdorp Zuid), Marcella Blok (Stadsdorp Vondel-

Helmers), Mostafa el Filali (Lucas Community) en Nazha Lemhadi (Lucas Zorg) heten geïnteresseerden 

van harte welkom.  

De bijeenkomst is op donderdag 28 juni, Notweg 32 Amsterdam Osdorp van 10:30 tot 13:00 uur. 

Voor meer informatie kijk bij kennisbank stadsdorpen Amsterdam en Lucas Community 

 

 

 

 

ANDER (BUURT)NIEUWS 

 

https://www.oudestadt.nl/archief-buurtkrant-zeven/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwemakethe.city%2Fnl%2F&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7C791ea40103d844dfb03f08d5b9a31a8d%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C636619032534856704&sdata=1%2Fjv8uVuBVgziJ3W3FbCWLrN7ArTXFZkT7BGtXV9eC8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwemakethe.city%2Fnl%2Fprogramma-item%3Fprogramid%3D4214&data=02%7C01%7CJurgen.vanderHeijden%40atosborne.nl%7C791ea40103d844dfb03f08d5b9a31a8d%7C6f9c99473a3245de834e3b44abdccf0c%7C0%7C0%7C636619032534856704&sdata=qbldRz4CswFt28PAcpXLQSj4bVuzSAy8p1Ket4lcmPo%3D&reserved=0
http://www.stadsdorpenamsterdam.nl/kennisbank/lucas-community/
https://www.lucascommunity.nl/
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Rookvrije binnenstad. 

Comite-westelijke-grachtengordel meldt dat zij zich inzet voor een rookvrije binnenstad door het zenden 

van een raadsadres en inspreken op een commissievergadering van Zorg en Sport over dit onderwerp. 

H.E. van Nierop, www.comite-westelijke-grachtengordel.nl 

 

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 amsterdam.centrum. Voor meer informatie klik op www.amsterdam.nl. 

 

 

 

 

 

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 

http://www.comite-westelijke-grachtengordel.nl/
mailto:https://www.amsterdam.nl/centrum-gebied/centrum-actueel/nieuws-centrum/nieuws-stadsdeel/last-personen-straat/?reload=true
http://www.amsterdam.nl/
mailto:winnubst@kpnmail.nl
mailto:n.gorter5@upcmail.nl
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl

