
1 

 

Nieuwsbrief  40  -  oktober 2018  

 

Inhoud Nieuwsbrief  
- Koffie-inloop 

- Buurtborrel 

- Groepsactiviteiten 

- Ander (buurt)nieuws 

- Informatie en vragen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Stadsdorpers 

 

Oktober alweer. Hoog tijd om na twee maanden zomerluwte de digitale pen weer op te 

nemen. Er is zelfs meteen groot nieuws: we hebben een spetterende nieuwe website. 

Eigentijds, kleurig en uitnodigend tot regelmatig bezoek. Vandaar de feestelijke ballonnen 

boven dit bericht.  

 

Neem een kijkje  op www.stadsdorpbuurt7.nl en ontdek het nieuw gezicht van ons Stadsdorp. 

Om je wegwijs te maken vind je er meteen een kleine toelichting hoe het allemaal werkt.  

 

Wij zijn natuurlijk heel trots op onze nieuwe ‘buitenkant’ en we hopen dat je het een 

makkelijke manier gaat vinden om op de hoogte te blijven van wat er allemaal binnen het 

Stadsdorp en in de buurt gebeurt. En help ons ook met het vinden van nieuwe mensen voor 

het versterken van het redactieteam, zie de oproep. Want alleen zo kunnen we alle nieuwe 

mogelijkheden ook optimaal benutten.  

 

Kerngroep StadsdorpBuurt7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

                       

          11 oktober   ►  Koffie-inloop 

          29 oktober   ►  Buurtborrel 

        8 november   ►  Koffie-inloop 

       26 november  ►  Buurtborrel  

 

 

Redactieteam zoekt versterking 

Vanwege de nieuwe website en de vernieuwing van de Nieuwsbrief, waar we ook mee 

bezig zijn, is er een redactieteam opgezet. Om ervoor te zorgen dat alle communicatie 

actueel en gestroomlijnd bij je binnenkomt heeft dat team dringend versterking nodig.  

Heb je zelf ervaring  in het bijhouden van websites, het schrijven of redigeren van teksten 

of in het omgaan met ‘social media’ als Facebook en Instagram en lijkt het je leuk die in te 

zetten voor ons Stadsdorp? Of ken je zulke mensen in je omgeving? Laat het ons weten!  

Hoe meer mensen meedoen, hoe beter het allemaal wordt. Kom de redactie versterken! 

http://www.stadsdorpbuurt7.nl/
mailto:inwil@xs4all.nl,%20kruzinga@online.nl,%20lantingahl@live.nl
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De eerstvolgende inloop is op donderdag 11 oktober  

vanaf half 11 tot 12 uur in café Hegeraad, Noordermarkt 34. 

 

Als je het leuk vindt om samen met een andere stadsdorper naar de 

koffie-inloop of de borrel te gaan, laat het ons weten en mail dan naar 

Janneke Doreleijers (of bel tel. 06-23468635), dan komt iemand van 

ons vooraf even bij je langs. 

 

 

 

 

 

 

Ontmoet elkaar onder een drankje op maandag 29 oktober 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 Levenstestament – een oproep 
Na de bijeenkomst op 5 juni jl. over het Levenstestament bleek dat bij een aantal deelnemers 

van het Stadsdorp behoefte was om verder in gesprek te gaan, meer informatie over dit onder-

werp te vergaren en ervaringen te delen.  

Ciska van de Laan verzorgt graag de onderlinge contacten van eventuele belangstellenden op: 

 

 

 

 

Desgewenst kan over dit onderwerp een gespreksgroep worden opgezet.  

Opgeven bij Ciska van der Laan 

 

GROEPS ACTIVITEITEN 

 

K

O

F

F

I

E

-

I

N

L

O

O

P 

KOFFIE-INLOOP 
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BUURTBORREL 
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11 oktober a.s. om 12 uur in café Hegeraad  
na afloop van de koffieochtend. 

 

Stadsdorp e-mailadressen: 

Door migratie van het domein StadsdorpBuurt7 zijn problemen ontstaan met onze 

Stadsdorp e-mailadressen. In deze nieuwsbrief zijn daarom persoonlijke e-mailadressen 

gebruikt.  

Dus als je klikt op een e-maillink, kom je goed terecht en krijg je antwoord op je e-mail. 

Lukt het niet, dan kun je altijd bellen naar Janneke Doreleijers, tel. 06-23468635. 

 

mailto:jandore@planet.nl
http://www.dieportvancleve.com/
mailto:cvdlaan1@xs4all.nl.
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Muziekgroep 

We hadden het al aangekondigd, de startbijeenkomst voor de muziekgroep! 

Die zal zijn op 10 oktober van 11:00 tot 13:00 uur. Inloop met koffie vanaf 10.45. 

Er kunnen nog mensen aanhaken voor deze bijeenkomst, maar meld je snel 

aan, want de muziekgroep is al aardig aan het groeien en er is een maximum 

van 20 deelnemers, althans, op 10 oktober. Daarna uiteraard onbeperkt! 

Locatie is Geldersekade 61. Marianne Selleger zal de bijeenkomst leiden, zij 

heeft daar een grote studio met een vleugel en stapels muziek.  

Bij deze gelegenheid kunnen dan onderlinge afspraken voor bijvoorbeeld een koor en/of 

instrumentale groepjes gemaakt worden. 

Omdat ons Stadsdorpsbestuur heeft toegezegd eventuele tekorten te dekken, is de prijs voor 

deze ochtend 10 euro per persoon. 

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

 

 

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

Onze eerste bijeenkomst is op dinsdagochtend 16 oktober om 10:30 uur in café 

Hegeraad, Noordermarkt 34, om te bespreken hoe we het zullen organiseren.  

Wil je ook eenvoudige hand en spandiensten verlenen aan een stadsdorpsgenoot en 

kun je erbij zijn op 16 oktober, meld je dan even bij Janneke, jandore@planet.nl of 

06-23468635.  
Als je niet kunt op 16 oktober, ben je natuurlijk ook zeer welkom in de burenhulpgroep en 

ontvangt Janneke graag je berichtje van aanmelding! 

 

 

Cultuurburen   

Op 19 september zijn wij naar een openbare repetitie geweest van de 

voorstelling Een Klein Leven naar de bestseller van de roman van Hanya 

Yanagihara. Ramsey Nasr speelde de hoofdrol.  

De première was op 23 september in de Stadsschouwburg. 

 

 

De Cultuurburen bezoeken voorstellingen in diverse theaters, voor informatie 

mail naar Hennie Potman.  
 

 

Museumkring 

Een bezoek aan het Huis met de Hoofden, waar de Ambassade van de Vrije Geest een 
ontmoetingsplaats is waar  wijsheid uit de hele wereld is verzameld in tekst en beeld, 

is in voorbereiding. Binnenkort volgt nader bericht. 

Ook mee op excursie? Meld je voor toevoeging aan de mailinglist bij Josine Bokhoven (of 

tel. 6258 285). 

 

 

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. 

 

mailto:jandore@planet.nl
mailto:jandore@planet.nl
mailto:jandore@planet.nl
mailto:henniepotman@hotmail.com
mailto:%20galerie.josinebokhoven%20@hetnet.nl
mailto:kruzinga@online.nl
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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.  

 

 

1e Leeskring, romans en boeken die zich in Amsterdam afspelen 
De 1e Leeskring, die zich voortaan Leeskring A’dam noemt, besprak op 8 augustus het boek 

Van der Laan, Biografie van een burgemeester van Kemal Rijken. Het boek verscheen 

oorspronkelijk in 2016; na het overlijden van Van der Laan volgde 

een vierde, geactualiseerde druk. De extra toegevoegde 

hoofdstukken veroorzaakten enige spraakverwarring bij de be-

spreking, aangezien sommigen zich baseerden op de oude en anderen 

op de nieuwe editie.  

Iedereen was het er echter over eens dat het een informatierijke en 

vlot lezende biografie is, die door allen met plezier gelezen werd. 

Het met vele feiten onderbouwde beeld van Van der Laan dat eruit 

oprijst, neigt naar een grotendeels positieve beoordeling. Dit is 

kennelijk de mening van de auteur of wordt althans door deze als een 

“objectief” standpunt gezien. Toch wordt dit beeld niet geheel 

zonder nuances gegeven. Gaandeweg de bespreking, bleek zelfs dat 

de leden van onze groep op basis van dezelfde tekst tot een 

behoorlijk uiteenlopende visie op Van der Laan konden komen.  

De conclusie naar aanleiding daarvan was dat dit toch ook weer de mérites van het boek als 

biografie onderstreept. Al met al wel een aanrader. 

Ton Mol 

 

Leeskring A’dam heeft zich in Augustus/September gebogen over het 

boek Descartes in Amsterdam van de auteur/filosoof Hans Doormalen. 

Het boek biedt, naast de spanning van een aantal mysterieuze doden, 

waarin Descartes wordt geraadpleegd, een dwaaltocht door het hartje van 

Amsterdam met zijn grachthuizen, straten, stegen en kroegen van de 

zeventiende eeuw, de VOC tijd,  inclusief de sociale en politieke 

verhoudingen. Bijzonder lezenswaardig, hoewel wij alle vonden dat er 

een betere schrijver met al deze wetenswaardigheden aan te pas had 

moeten komen. 

Marijke Winnubst 

 

 

2
e
 Leeskring, debuten en recent verschenen romans 

In augustus las de tweede Leeskring Bestsellerboy door Mano Bouzamour. 

Zoon van analfabete ouders in de Zuid-Oost werkt zich op tot gelauwerd 

schrijver. Door enkelen te rolbevestigend (voegt weinig toe) bevonden. Maar 

unaniem: "deze man kan schrijven", beheerst de Nederlandse taal tot in de 

finesses, de gedetailleerde seks scènes altijd met respect voor de vrouwen en als 

je de veelvuldige "fuckings"en "terings" voor lief neemt, een zeer lezenswaardig 

boek.  

Blijkt bovendien ook jongeren aan te spreken, het leest als een trein. 

Rita Mok 

 

Voor de bijeenkomst in oktober lezen we Wees onzichtbaar van Murat Isik. 

mailto:jolandecoelho@hotmail.com
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Leeskring Evenaar 
Deze leeskring besprak het boek Tokio mon amour, Japanse avonturen van 

Ian Buruma. 

Het boek behandelt de jaren 1975 tot 1981 die Buruma in Japan,Tokio door 

bracht. 

Hij ging er studeren aan de filmacademie. Buruma vertelt in het boek in een 

hoog tempo over de vele contacten die hij had in de toneel en filmwereld. 

Daarnaast ook over zijn positie als buitenstaander in Japan.   

Bij Buruma is in deze periode de levenslange liefde voor Japan ontstaan. 

Er ontstond een levendige discussie over het boek, sommige leeskring 

leden vonden iets te veel theater en te weinig cultuur beschreven in het 

boek.  

Ciska van der Laan 

 

Het volgende boek dat gelezen wordt is De Schotse Marsen van Rory Stewart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onthulling 

informatiebord 

historische kade 

langs het Singel 

door 

Nanny Truijens  

14 september 2018 

 

 

 

Interview met Pauline van de Ven, auteur van Grachtenhuis. 

Op onze website kun je het interview lezen van Janneke Doreleijers met Pauline van 

de Ven. Grachtenhuis is een roman over de menselijke verwikkelingen rond de uit 

de hand gelopen restauratie van een monumentaal huis in hartje Amsterdam. 

Centraal staat de prachtig beschreven relatie die tussen de bewoners en een bonte 

stoet bouwvakkers ontstaat. Dan is er nog een bijrol voor het huis zelf dat we nu 

ook eens achter de schitterende façade te zien krijgen. Ook de bouwkundige 

verwikkelingen komen aan bod met een schat aan bouwdetails, steeds speels en 

luchtig neergezet.  

De inhoud is gebaseerd op dagelijkse aantekeningen tijdens anderhalf jaar 

verbouwen. 

Grachtenhuis komt op 1 oktober van dit jaar uit. Lees hier het interview 

ANDER (BUURT)NIEUWS 

http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7/h/880/0/7249/Buurtnieuws/Pauline-van-de-Ven---Interview
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Benefietconcert in de Posthoornkerk 

Op vrijdag 12 oktober om 20.00 uur vindt in de Posthoornkerk 

(Haarlemmerstraat 124-126) 

het jaarlijkse Benefietconcert voor de Stichting Ark plaats.  

Op het programma staat muziek van Bach, Chopin, Schubert en Fauré. 

In de pauze worden door diverse sponsors allerlei heerlijke hapjes 

aangeboden aan het publiek.  

Kaarten à 25 euro zijn voor aanvang in de kerk verkrijgbaar, maar 

kunnen ook worden besteld via arkspecialevents@gmail.com.  

Ark is een internationaal dagcentrum voor kinderen met een lichte tot 

zware beperking en geeft één op één zorg aan deze kinderen. De hele 

opbrengst van dit concert komt ten goede aan deze stichting. 

Zie ook Benefietconcert. 

 

 

Buurtkrant Zeven 
Vier keer per jaar vindt je 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 september. 

Hoezeer iedereen zijn best doet, toch wil de bezorging van deze papieren krant wel eens 

misgaan. Echter, je kunt hem altijd vinden op de website van Wijkcentrum d'Oude Stadt 

 

 

Ontmoet Moedertje Rusland in de Evenaar  

Reisboekhandel Evenaar organiseert op donderdag 18 oktober om 17.30 uur 

een boekpresentatie van Een onbekende vriend, een selectie van de mooiste 

Russische verhalen,  samengesteld door Ruslandkenner Michel Krielaars. De 

auteur geeft een toelichting en signeert na afloop. Muzikale omlijsting door 

Henriette Schenk (zang) en Ellen Boers (accordeon) maakt de onderdompeling 

in Russische sferen compleet. Graag reserveren: info@evenaar.net 

 

 

 

 

 

Adressen. Het Stadsdorp verzamelt adressen van goede vakmensen, huishoudelijke hulpen of 

andere mensen die je nodig zou kunnen hebben en naar op zoek bent. Wilt je iemand die 

betrouwbaar is?  

Vraag ernaar bij Marijke Winnubst of Nora de Gorter. Je kunt ook bellen naar 020-624 20 56. 

 

We melden deze namen niet op de website om geen problemen te krijgen i.v.m. reclame 

maken, oneerlijke concurrentie of uit privacy overwegingen. 

 

 

Hulpvraag. Heb je een hulpvraag, wil je hulp bieden of wilt u samen met iemand iets 

ondernemen? Stuur je verzoek naar Janneke Doreleijers.  

 

 

Wil je ook iets in de Nieuwsbrief kwijt? Stuur je bericht naar redactie stadsdorpbuurt7 

 

INFORMATIE EN VRAGEN 

mailto:arkspecialevents@gmail.com
https://www.iamsterdam.com/nl/uit/muziek/klassieke-muziek/benefietconcert-voor-stichting-ark
https://www.oudestadt.nl/archief-buurtkrant-zeven/
mailto:info@evenaar.net
mailto:winnubst@kpnmail.nl
mailto:n.gorter5@upcmail.nl
mailto:jandore@planet.nl
mailto:inwil@xs4all.nl,%20kruzinga@online.nl,%20lantingahl@live.nl



