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Beste Stadsdorpers,  

Op 5 juni vierden we ons eerste lustrum met een feestelijke bijeenkomst in de Westerkerk, mooi slot van 

dit seizoen. In deze nieuwsbrief vindt u hiervan verslag.  

Alvorens achterover te leunen in ons dierbaar Mokum of uit te vliegen naar exotische streken, heeft de 

kerngroep toch nog even een eerste bijeenkomst voor het komende seizoen voorbereid. Eind september 

begin oktober gaan we naar de Nicolaaskerk! Buiten de buurt, ja. Maar niet zo erg ver: voor je het 

Centraal Station uitloopt en rechtsaf onze buurt induikt, rijst aan je linkerhand de basiliek in zijn volle 

glorie voor je ogen op! U hoort er nog van. 

De museumkring en cultuurburen hebben in deze nieuwsbrief geschreven over hun keuze uit het rijke 

culturele aanbod van onze stad. De eerste leeskring over een roman zich afspelend in een Amsterdamse 

buurt letterlijk en figuurlijk ver van de onze. En de nieuwe reisboekenleeskring over hun eerst bediscus-

sieerde boek. 

Ook tijdens hoogzomer kunnen we culturele en andere belevenissen uitwisselen tijdens de maandelijkse 

buurtborrels en koffie-inloop die gewoon doorgaan, en met elkaar praten over de vreugden en verdriet 

van de buurt.  

Wij wensen u allen een heel fijne zomer! 

De kerngroep van StadsdorpBuurt7 

 

 

 

 

 

 

Ook in hartje zomer ontmoeten we elkaar op iedere tweede 

donderdag van de maand in café Hegeraad onder het genot  

van hun koffie verkeerd! 

 

De eerstvolgende inloop is op donderdag 9 augustus  

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. 

 

 

                     

                     AGENDA 

                       

             30 juli   ►  Buurtborrel  

 

           9 augustus   ►  Koffie-inloop 

 

         27 augustus   ►  Buurtborrel 

 

       13 september  ►  Koffie-inloop 
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In de zomer borrelen we gewoon door!  

 

Ontmoet elkaar onder een drankje op maandag 30 juli en maandag 27 augustus 

tussen 17:00 en 19:00 uur in Hulscher’s 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. 

 

 

 

 

 

 

Het 1
e
 lustrum, vijf jaar StadsdorpBuurt7 op dinsdag 5 juni 2018 in de Westerkerk: 

een feestelijke bijeenkomst met een serieus kantje 

 

De voorzitter van het bestuur Ina Wilbrink opent de bijeenkomst met een welkomstwoord aan de 

Stadsdorpers die in grote getale zijn gekomen.  

 

Ina blikt terug op 5 jaar Stadsdorp. Het eerste jaar was moeizaam, 

de initiatiefnemer  Hennie Brouwer (1943-2016) viel helaas weg. 

Er ontstond stagnatie. Pas langzaam ontstonden de themabijeen-

komsten en de activiteitsgroepen. Er kwam naast de buurtborrel 

ook een koffieochtend bij café Hegeraad. Ina benoemt dat bij de 

organisatie van het Stadsdorp ondersteuning nodig is voor taken 

als bijvoorbeeld flyeren. 

 

De spreekster van deze themabijeenkomst was 

drs. Nono Schrader van Confidente.  Confidente  

helpt bij het opstellen van een levenstestament, het reguliere testament en geeft hulp bij 

alles wat er speelt rondom overlijden. Mevrouw Nono Schrader hield een helder betoog. 

De strekking was dat het vooral belangrijk is om zaken duidelijk te regelen.  

Confidente heeft een zeer duidelijke website www.confidente.nl  waar alles is na te lezen. 

Voor vragen zijn ze ook belbaar. 0620037057 of 020-6756711 

 

Na de lezing gaan we over tot de feestelijke borrel die omlijst wordt door de muziekgroep 

bestaande uit stadsdorpers. 

 

De koffie en thee bij aanvang was aangeboden door de Westerkerk. De 

wijn door  slijterij De Ware Jacob, de snacks door AH, de kaas door 

Kaasland-Singel. En onze nieuwe slager in het stadsdorp Remco van Doornen kwam 

ons hoogstpersoonlijk  trakteren op een schotel van zijn fijne worsten en vleeswaren. 

Bitterballen bekroonden het geheel. 

 

Voor de eerste maal werd er bij de themabijeenkomst een vrijwillige bijdrage 

gevraagd. Hiervan konden o.a. de sprekers, de koster, een vrijwilliger van de 

Westerkerk en de musici in de bloemen worden gezet.  

Ciska van der Laan 

VERSLAG THEMA BIJEENKOMST IN DE WESTERKERK op dinsdag 5 juni 2018 
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Museumkring 

Met zijn tienen bekeken en beleefden we op 6 juni twee tentoonstellingen in het 

Stedelijk. 

 

De eerste -Freedom is recognized necessity- over de groeiende vrijheid van de kunst 

in Rusland na de val van de muur en de invloed van de westerse kunst daarop.  

 

De tweede -Studio Drift-Coded Nature- over een ontwerpersduo uit Eindhoven, dat 

voorwerpen maakt, waarin de techniek en de natuur samenwerken, zoals een 

gloeilamp gemaakt met de parapluutjes van een uitgebloeide paardenbloem (dandy-

light). 

Josine Bokhoven 

 

Voor de volgende te bezoeken tentoonstelling wordt 

gedacht aan: de Ambassade van de vrije geest in het 

Huis met de Hoofden. Nader bericht volgt. 

 

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

 

 

 

Cultuurburen   
Op 29 mei bezochten de cultuurburen de voorstelling Bending the Walls in Bellevue.  

De Spaanse danser en choreograaf  Magadan van het Nederlands Dans Theater toonde zijn 

eerste avondvullende voorstelling. Het was een vaak adembenemende choreografie met 

zeven dansers waarin muren met bakstenen worden opgebouwd en afgebroken, soms 

letterlijk, vaak als metafoor voor hoop en contact, ook als het hopeloos lijkt. 

Als één lichaam beweegt de kluwen dansers vloeiend, al kruipend en aan elkaar trekkend 

over de vloer, om vervolgens in kleine groepjes of soms in een duo uiteen te vallen.  

Het was een prachtige voorstelling met sublieme beelden en bewegingen. 

Hennie Potman 

 

 

Vier Cultuurvrienden gingen naar de voorstelling De Eurocommissaris door Mugmetdegoudentand in 

Theater Bellevue. 

Joan Nederlof speelde heel knap een dubbelrol van zowel de altijd vrolijke liberale 

Eurocommissaris Charlotte Hajenius als ook een kritische vragen stellende reporter. Op de 

achtergrond waren in elkaar geschoven film- en videobeelden op drie grote schermen te 

zien. Het spel ging heen en weer tussen de actrice en de beelden van de Europese Unie, 

diverse politici, een vakantiehuis in Italië, vluchtelingen dobberend op zee en wachtend in 

naargeestige opvangcentra.  

Dit allemaal van commentaar voorzien door de ‘Eurocommissaris’ en haar alter ego.  

Heel veel vragen en gedachtes over de EU kwamen bij ons op tijdens de drukke 

voorstelling. 

Er werd dan ook nog lang nagepraat over de voorstelling en iedereen was vol lof over de prestatie van 

Nederlof. 

Elisabeth Bracht 

 

 

 

GROEPS ACTIVITEITEN 
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Hennie Potman zocht in het enorme aanbod van het Holland festival een topper, een fenomenaal stuk uit: 

Anna Karenina  -  een ware belevenis van een spetterend, virtuoos muzikaal gelaagd spektakel  

 

De voorstelling speelt zich af in een  radiostudio Kareninaaa !!! 

waar een hoorspel wordt opgevoerd van Tolstoj’s vuistdikke 

overspel roman Anna Karenina,  onderbroken met perfect getime-

de jingles, bizarre reclame boodschappen, sport en weerberichten 

en dans en fitness oefeningen, instrumentale muziekstukjes van 

dezelfde acteurs en (liefdes) liedjes uit de 70 en 80er jaren, die 

perfect aansluiten bij de verhaallijn. 

Op de achtergrond door een groot venster van de studio zien we onder andere een romantisch besneeuwd 

Moskou waar de personages al schaatsend in verdwijnen of het publiek met verrekijkers begluren. 

Kortom totaal theater, niet eerder vertoond. 

Marijke Winnubst 

 

Romeinse Tragedies. Na 11 jaar werden in Carré Shakespeare’s tragedies Coriolanus, Julius Caesar en 

Antonius & Cleopatra geënsceneerd door Ivo van Hove nog één laatste week gespeeld. Achter elkaar in 

een zes uur durende voorstelling waarbij het publiek kon eten en drinken en overal zitten, ook op het 

toneel en altijd binnen het bereik van een beeldscherm.  

Echt een sublieme voorstelling, aldus een van ons. Twee anderen hadden de gedenkwaardige voorstelling 

in de Stadsschouwburg bijgewoond waarin Marcus Antonius met Julius Caesar in zijn armen ter aarde 

stortte en toeschouwers zich onthutst afvroegen: hoort dit erbij…? Maar nee, Marcus Antonius alias Hans 

Kesting werd met gebroken enkel naar het ziekenhuis afgevoerd en de voorstelling kwam voortijdig ten 

einde.  

In Carré zagen we de voorstelling helemaal uit en kreeg Kesting een 

ovatie na zijn prachtige speech: Vrienden, Romeinen, landgenoten. Leen 

mij uw oor. Ik kom om Caesar te begraven, niet om hem te prijzen… 

Kortom, een overdonderend voorstelling over het Romeinse Rijk tijdens 

een woelige periode waarin door politiek gekonkel en populistische 

manipulaties de democratisch instituties in dit Rijk wankelden. Met 

cynische verwijzing naar onze Trumpiaanse tijden, we verlieten de zaal 

onder Bob Dylan’s destijds hoopvolle The times they are a-changin’… 

Hanna Lantinga 

 

De Cultuurburen bezoeken voorstellingen in diverse theaters, voor informatie mail naar Hennie Potman  

 

 

 

1e Leeskring, romans en boeken die zich in Amsterdam afspelen 
Na de lijvige biografie van Alphons Diepenbrock haalden we ons met de zeshonderd pagina's van Wees 

onzichtbaar van Murat Isik opnieuw een stevige portie leeswerk op de hals. Dat was echter beslist geen 

straf, want het boek leest als een trein. Het dompelt de lezer onder in de wereld van de 

Turkse jongen Metin, tegen het decor van de Bijlmer in de jaren tachtig.  

Thuis wordt hij vernederd door een tirannieke vader, op school gepest door klasgenoten 

en door docenten onderschat. Maar thuis is er ook nog zijn moeder, die zich aanvankelijk 

lijkt te schikken in haar lot, maar gaandeweg uitgroeit tot een sterke vrouw die 

zichzelf ontwikkelt en haar kinderen stimuleert om te gaan studeren. Missie 

meer dan geslaagd, kunnen we na lezing van ‘Wees onzichtbaar’ constateren. 

En al even geslaagd en voor herhaling vatbaar was deze literaire kennismaking 

met het leven in een heel ander deel van onze multiculturele stad. Maar in de zomermaanden 

buigen we ons nu eerst over de biografie van Eberhard Van der Laan, alweer een dikke pil….      

Ria Mathijsen en Ina Wilbrink 

 

mailto:henniepotman@hotmail.com
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2
e
 Leeskring, debuten en recent verschenen romans 

Op 23 mei besprak de tweede leeskring De heilige Rita van Tommy Wieringa en voor onze bijeenkomst 

in augustus lezen we Bestseller Boy van Mano Bouzamour. In de volgende nieuwsbrief vertellen we iets 

over onze ervaring met beide boeken. 

 

Leeskring Reisboeken 
Op 27 juni vond de eerste bijeenkomst van de reisboeken leesclub plaats. We lazen het boek De Monnik 

van Mokka van Dave Eggers. Na de kennismaking en bespreking van de manier waarop we tewerk gaan, 

ontstond er een levendige discussie over het boek.  

Het gaat over een 2e generatie jonge immigrant die opgroeit in San Francisco. Hij ontwikkelt een bijna 

obsessieve belangstelling voor koffie en vertrekt naar Jemen, waar zijn voorouders vandaan komen, om 

de koffiecultuur daar weer een impuls te geven en het uit te voeren naar Amerika. In de discussie kwam 

naar voren dat het boek een beetje oppervlakkig geschreven is. Vooral het laatste 

deel waarin Moktahar ondanks de vreselijke oorlog in Jemen probeert zijn koffie het 

land uit te voeren, wordt beschreven als een avonturenverhaal terwijl de toestand in 

Jemen verschrikkelijk schijnt te zijn. 

Het boek, dat gebaseerd is op een waar verhaal, geeft wel een heel goed beeld over 

alles wat er te maken heeft met de teelt, branderij, smaakkeuring en handel van 

koffie. Na het lezen van dit boek ga je heel anders kijken naar je dagelijkse “Bakkie 

leut” 

Het was een geslaagde bijeenkomst, mede door de goede voor bereiding van Maria 

van de Reisboekhandel Evenaar. 

Ciska van der Laan 

 

We komen op 12 September weer bij elkaar en hebben dan Tokio mon amour van Ian Buruma gelezen. 

 

 

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

Meer stadsdorpers zijn altijd welkom!  

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). 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. 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 

 

Eetgroep 

Wie zin heeft om samen uit eten te gaan en een restaurant op het oog heeft, kan de meest recente 

mailinglist opvragen bij Ella. 

 

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. 

Maandag lijkt voor veel mensen een goede dag. 

 

    . 
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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 volgeschreven met interessante wetenswaardigheden over onze buurt en in uw brievenbus 

gestopt door vrijwilligers. Het laatste nummer verscheen 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 

 

Comité Westelijke Grachtengordel e.o. meldt dat zij op 20 juni een bezwaarschrift tegen de vergunning 

Pride 2018 bij het College van Burgemeester en Wethouder heeft ingediend. 

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,  

oneerlijke concurrentie of uit privacy overwegingen. 

 

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 

https://www.oudestadt.nl/archief-buurtkrant-zeven/
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

