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Nieuwsbrief 28 - december 2016  
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Beste stadsdorpers,  

 

Het hing al een tijdje in de lucht: een Algemene Ledenvergadering (ALV) over de Torensluis.  

Inmiddels is het onderwerp niet meer beperkt tot ‘de Torensluis’ alleen en willen wij met jullie praten 

over toekomstperspectieven van StadsdorpBuurt7 en de vraag ‘ past hierin een buurthuis?”  

Lees hiervoor De Torensluis is dood, leve de Torensluis? door Ella en Joop elders in deze nieuwsbrief 

 

Vooraf aan dit gesprek staan op de agenda de gebruikelijke punten van de jaarlijkse ALV en leggen we 

aan de aanwezigen het financieel overzicht en jaarverslag van 2016 ter goedkeuring voor. 

 

De bijeenkomst -inclusief borrel na afloop- vindt plaats op woensdag 18 januari van 16:00 tot 18:00  

uur in de Noorderkerk. In een aparte mailing wordt de definitieve uitnodiging met agenda en stukken 

toegezonden.               

Het bestuur van StadsdorpBuurt7 

 

 

 

 

De Woon- en Zorggroep komt om de zes weken 

bijeen in Café Hegeraad. Momenteel houden wij 

ons vooral met wonen bezig, onder andere wordt 

gedacht aan het starten van een woonproject in 

de middelhoge huursector. Ook sociale huur-

woningen worden niet vergeten. Verderop in de 

nieuwsbrief vindt u twee oproepen. 

 

De eerste oproep om zich aan te sluiten bij de 

woongroep van Buurt7 voor het project Samen 

onafhankelijk wonen in de binnenstad  om met 

een aantal gelijkgestemden voor ouderen ge-

schikte, zelfstandige en betaalbare woningen 

(met een maandhuur van € 750 tot € 1.000) 

te  ontwikkelen. 

 

De tweede oproep komt van alle stadsdorpen in 

Stadsdeel Centrum en heeft het doel de behoefte 

aan sociale huurwoningen voor ouderen in de 

hele binnenstad te inventariseren  en daarmee 

invloed uit te oefenen op de naleving van de 

bestaande afspraken tussen de gemeente en de 

woningbouwcorporaties. 

  

                      AGENDA 

 

    2 januari ►  Nieuwjaarsborrel! 

  12 januari     ►  Koffie-inloop  

  18 januari     ►  Ledenvergadering (ALV) 

  30 januari     ►  Buurtborrel 

 

      

 

Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 januari 2017 in de Noorderkerk 

van 16:00 tot 18:00 uur 

De Torensluis is dood, leve de Torensluis? 
 

WOON- EN ZORGGROEP 
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            Omdat de laatste maandag van december  

            op tweede kerstdag viel, is de december 

     borrel een week opgeschoven en willen 

     we op maandag 2 januari het glas heffen  

     op het nieuwe jaar !! 

     

     Ontmoet elkaar tussen 17.00 en 19.00 uur.   

     bij Maximiliaan van Die Port van Cleve,  

     hoek Nieuwezijds Voorburgwal-Molsteeg. 

 

     Voor wie blijft eten: Maximiliaan biedt speciaal aan  

     ons buurtgenoten een daggerecht voor €16,50  

             

               

          Op 30 januari hebben we gewoon weer de maandelijkse borrel!                    

                 

      Let op: wegens een verbouwing die half januari begint, is  

      deze borrel nog steeds in het gebouw van Die Port van Cleve,  

      maar in "De Blauwe Parade" of "Regentenzaal".  

      Misschien moet je daardoor even zoeken waar we zijn. 

 

 

 

 

 

De eerstvolgende keer dat we met elkaar koffiedrinken en bijpraten is op  

donderdag 12 januari (de tweede donderdag van de maand)  

vanaf half 11 tot 12 uur bij 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 via 

contact@stadsdorpbuurt7.nl of via de Stadsdorptelefoon  06 – 46 25 64 12 

dan komt iemand van ons vooraf even bij u langs. 

 

  

 

 

 

Eetgroep  
Het etentje op 21 november in  

restaurant Prego, Herenstraat 25  

was zeer geanimeerd en gezellig  

en de gerechten goed. Wel 

kwam men opvallend vaak de 

wijn bijschenken.  

 

 

Het eerstvolgende Uit Eten is op maandag  

16 januari 18:30 uur in het (vegetarische)  

Restaurant De Bolhoed, Prinsengracht 60. 

Er is gereserveerd voor 12 a 13 personen.  

 

Wil je op de mailinglist van de Eetgroep, geef 

dit dan door aan contact@stadsdorpbuurt7.nl

 

MAANDAG  2  JANUARI  2017    

 

NIEUWJAARS BORREL 

 

                

 

 

KOFFIE-INLOOP 

GROEPS ACTIVITEITEN 

http://www.dieportvancleve.com/
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
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Cultuurburen  

Op 8 november gingen de Cultuurburen naar het Compagnietheater voor het toneelstuk Olie door het 

Nationale Toneel met o.a. Tamar van den Dop. 

Op zoek naar olie komen Herbert Kahmer, zijn vrouw Eva en een zakenpartner terecht 

in een door oorlog geteisterd derdewereldland. Eva trekt zich terug in de kelder van 

hun huis, bang voor aanslagen. 

Het stuk bood  een somber makend tafereel van scheve machtsverhoudingen tussen de 

verschillende culturen en  tussen man en vrouw. Het draait allemaal om macht en geld. 

Het toneelbeeld was prachtig met een enorme ballon die na elke scene verder opgeblazen werd  en 

uiteindelijk samen met de oliezoeker uit elkaar knalde 

 

Ook zijn we  naar Het Vervoegde Leven in Theater Bellevue geweest. Een mooie lunch- 

voorstelling, waarbij de achtergrondbeelden prachtig het toneelbeeld aanvulden. 

Fascinerend om te zien hoe één persoon het publiek een uur lang kan boeien. Zeer de 

moeite waard.  

 

En er staat ook al een nieuwe voorstelling op de planning: De Meiden van Jean Genet in 

de Stadsschouwburg. Informatie hierover bij henniepotman@hotmail.com  

 

Museumkring 
We zijn in november met een aantal mensen naar de 

tentoonstelling #SafePassage van Ai Weiwei in Foam geweest. 

De tentoonstelling gaat over de strijd tussen het individu en de 

machtsstructuren die de samenleving domineren. Centraal staan 

zowel de ervaringen die Ai Weiwei ertoe hebben gebracht zijn 

vaderland te verlaten, als die van honderdduizenden vluchte-

lingen en migranten die hun leven blijven riskeren 

om Europa te bereiken, vaak met als enige resultaat 

dat zij voor gesloten grenzen komen te staan. Er zijn 

foto’s van het leven van Weiwei toen hij in China onder toezicht stond en hele muren vol met 

foto’s over het leven van de vluchtelingen in verschillende landen. Het is een prachtige 

tentoonstelling. Niet alleen omdat het mooie foto’s zijn, maar ook omdat de foto’s als geheel 

een prachtig beeld vormden. Als u dit leest kunt er niet meer heen en dat is jammer. 

 

Bridge en klaverjas: een oproep 

Bridge. Aan de koffietafel bij Hegeraad bleek belangstelling te bestaan voor een op 

te richten bridgegroep. Twee mensen die het spel machtig zijn, zoeken minstens twee 

mensen die zin hebben om mee te doen! 

Meld je bij contact@stadsdorpbuurt7.nl. 

 

Klaverjas. De klaverjasgroep speelt elke maandagmiddag bij een van de vijf leden 

thuis onder genot van thee, koffie, chocola, taart of koek en afgewisseld door gepraat 

over de buurt. Het zesde lid dat zich als reserve bij de groep voegde, valt in wanneer 

het aantal aanwezigen onder de vier daalt.  

Voor stadsdorpers die zich in dit klaverjasgebeuren willen storten, zal een tweede groep gevormd moeten 

worden. Meld je bij contact@stadsdorpbuurt7.nl, ook wanneer je het spel nog niet kent, het is makkelijk 

te leren, is in de bestaande groep bewezen.  

 

Wij wandelen 

De eerstvolgende wandeling wordt georganiseerd door Jolande Coelho.  

Wil je mee wandelen en sta je nog niet op de lijst, meld je dan aan  

bij jolandecoelho@hotmail.com  
 

 

 

mailto:henniepotman@hotmail.com
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
mailto:jolandecoelho@hotmail.com
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e
 Leeskring  

'De Jordaan. Amsterdam, de wilde jaren 

zeventig. De ogen van een kind. Ja, zo was het!' 

beveelt Geert Mak op de flaptekst De wensdagen 

van Patricia Wessels ter lezing aan. Ook voor 

onze leeskringers staat er veel 

herkenbaars in, al waren we te druk met 

studie, werk en/of gezinszaken om er zo 

met huid en haar in op te gaan als de 

ouders van Patricia. Het bezorgt haar en 

haar broertje een avontuurlijke jeugd, 

met veel vrijheid en spannende 

belevenissen, vooral als hun vader weer 

in ‘t land is. Als die leuke vader na een 

maand alweer naar Indonesië vertrekt 

voor ontwikkelingswerk voor de Subud, 

een soort boeddhistische sekte, blijven 

de kinderen achter met een moeder die 

aanvankelijk creatief weet om te gaan met 

chronisch geldgebrek en de bouwvalligheid van 

hun huisje in de Boomstraat, maar steeds depres-

siever wordt.’s Middags uit school 

hoopt Patricia lopend vanaf de 

Nieuwezijdskolk achter elke brug van 

Singel tot Prinsengracht haar moeder te 

zien opdoemen. Maar, schrijft ze ‘mijn 

moeder lag in bed en versliep de lente’ 

en Patricia moet haar weer uit bed 

sleuren. Bij ons als lezers riep het boek 

naast veel herkenning ook nogal wat 

ergernis op over haar ouders die zo 

bezig zijn met zichzelf dat ze als ouder 

behoorlijk tekort schieten. 

►In januari duiken we met De woorden in mijn hand van Guinevere Glasfurd weer aanzienlijk dieper het 

verleden in. 

          

2
e
 Leeskring  

Kom hier dat ik u kus van Greet Op de Beeck 

bespraken we op dinsdag  20 december, een 

roman over Mona als kind, als vierentwintig-

jarige en als vijfendertigjarige. Het kind gedeelte 

vonden we te lang, maar we lazen toch door. 

‘Het maakte mij juist nieuwsgierig’ zei iemand. 

De hoofdpersoon gaf aan het einde een 

positieve wending aan haar leven, in die zin is 

het boek te zien als ontwikkelingsroman. En 

een autobiografie? In ieder geval heeft Op de 

Beeck haar ervaring als dramaturg aan 

Mona meegegeven. De roman werd het 

lezen waard gevonden, de schrijfster 

herinnerden wij ons als memorabele zomergast 

en een copie van het inter-

view met haar in Opzij 

heeft inmiddels iemand van 

ons door de brievenbus 

geduwd om te lezen, fijn! 

► Op 1 februari bespreken we: Het Vogelhuis van Eva Meijer uitgegeven bij Cossee. Het vogelhuis 

draait om muziek en vogelzang, mensenmanieren en koolmeesconventies, en uiteindelijk om wat het 

betekent om ergens thuis te horen. 

 

                 

 

     

Dominicuskerk. Dinsdag 15 november mochten 

we een kijkje nemen in deze bijzondere kerk, die 

ook nog eens mooi centraal (nou ja..) in ons 

stadsdorp staat!  

Een kleine veertig stadsdorpers kwamen door de 

regen en de kou toch naar de Dominicuskerk. 

We werden hartelijk met koffie en thee ont-

vangen door Emile Linssen, secretaris van de 

Dominicusgemeente, daarna vertelde 

Ton van Dam veel over de geschie-

denis en de architectuur van de kerk.  

 

Zo was er bijvoorbeeld eerst een hoge 

toren op en een groot plein voor de 

kerk gepland, maar beide ontwer-pen 

bleken niet te realiseren op die plek. 

En het gedeelte bij de ingang van de 

kerk is aangepast aan de hoek waarin de 

Korsjespoortsteeg op de Spuistraat staat; de 

binnenkerkwand is rechtgemaakt en bij de 

ingang loopt dat stukje kerk dus spits toe. 

 

Ton van Dam is al zo’n 50 jaar betrokken bij de 

kerk en voert nog steeds veel vrijwillige taken 

uit. Er zijn trouwens maar liefst 200 vrijwilligers 

die zorgen dat de Dominicuskerk levend 

blijft!  

 

Er werden veel vragen gesteld en na af-

loop was er een gezellige borrel, alweer 

gesponsord door de Ware Jacob die ook 

deze keer heerlijke wijnen naar de kerk 

had gebracht. 

        Verslagen: StadsdorpBuurt7 in de Dominicuskerk en Kerstborrel op de Multatulibrug 
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Kerstborrel op de Multatulibrug 

Zondag 18 december was een gezellige borrel met gluhwein en erwtensoep voor en door bewoners van 

Brug9Buurt en de opkomst was groot. Echter, een half uur voor aanvang tijdens het halen van een bank 

uit een keldertje slipte Peter Hagedoorn met zijn voet en moest met een breuk van het kuitbeen worden 

afgevoerd naar het ziekenhuis. Dankzij het harde werk van Sven en Sabine verliep de borrel met soep en 

wijn uiterst genoeglijk en geanimeerd. Al werd Peter zeer gemist. De stadsdorpers van Buurt7 wensen 

hem een succesvolle operatie en spoedig beterschap! 

 

 

 

 
“Geachte heer Oranje, beste Boudewijn,  

  Tot mijn grote spijt moet ik je meedelen dat het Torensluis-initiatief niet zal worden doorgezet” 

Zo begint de brief aan de Bestuurscommissie met het bericht dat Het Spinhuis Collectief, de Brug9Buurt 

en StadsdorpBuurt7 geen toekomst meer zien in het gezamenlijk initiatief voor een creatieve broedplaats 

in de Torensluis. Gezien de ontstaansgeschiedenis, oriëntaties en cultuurverschillen was het ook een 

moeilijke opgave en uiteindelijk hebben de twee buurtinitiatieven het vertrouwen in deze onderneming 

opgezegd. 

 

Inmiddels hebben Brug9Buurt en het Stadsdorp een brief gestuurd naar de Bestuurscommissie, waarin 

gevraagd wordt om het budget voor de renovatie van de Torensluis veilig te willen stellen voor 2017 en 

de verhuur van de Torensluis te gunnen aan het nieuwe buurtinitiatief om van de Torensluis een buurthuis 

te maken. Binnenkort zal hierover overlegd worden. Het is spannend, gaat het lukken om toch iets te 

redden uit het oorspronkelijke initiatief om iets voor de buurt op te gaan zetten? Zal het ons gegund 

worden? 

 

De energie is terug bij de vertegenwoordigers van Brug9Buurt en het 

Stadsdorp. De ideeën voor een buurthuis buitelen over elkaar heen. We 

gaan er pingpongen, muziek maken, er wordt gekookt, gegeten, 

gedronken, door kinderen gespeeld, door bewoners verteld over hun vak, 

verhalen uit de buurt worden gedeeld, kunstenaars kunnen exposeren, we 

lezen boeken met elkaar, we houden lezingen over het woonbeleid van de 

gemeente of over de zorg, we nodigen de politie uit om over veiligheid te 

praten, we vergaderen, leren omgaan met computers, ruilen boeken en 

leren om onze kapotte fiets te maken om maar wat dingen te noemen. En 

er kan nog veel meer. Het enthousiasme is groot.  

En, met dit alles hopen we de sociaal-maatschappelijke cohesie in de hele buurt te versterken. Een eigen 

plek te creëren waar we elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen. Dit is waar het Stadsdorp ook 

zonder eigen plek al jarenlang naar streeft. Nu kunnen we het versterken door voor een buurthuis te gaan, 

samen met Brug9Buurt, samen met de hele buurt 7. 

 

Natuurlijk kun je je afvragen of de Torensluis wel de meest geschikte locatie is om een buurthuis in te 

beginnen. Er zijn trappen buiten en trappetjes binnen. Het is een monumentale werfkelder, met alle voor- 

en nadelen van dien. In het plan voor de verbouwing zit in eerste instantie geen voorziening voor een 

betere bereikbaarheid, maar er is hoop en vertrouwen dat in een later stadium geld gevonden kan worden 

om hier toch iets aan te doen. Niet voor niets staat er in het Gebiedsplan Centrum West 2017 dat 

“toegankelijkheid een eis is die geldt voor alle gebieden en buurthuizen.” Je zou zeggen dat dit er niet 

voor niets in staat!  

 

Voor het bespreken en maken van plannen, om wensen te delen, activiteiten te bedenken, bezoeken af te 

leggen bij andere buurthuizen, bestuursleden te werven en programmamakers in te lijven is op 18 januari 

een Algemene Ledenvergadering.  

 

Ella Kruzinga en Joop Smoor 

DE TORENSLUIS IS DOOD, LEVE DE TORENSLUIS? 
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Oproep: Samen onafhankelijk wonen in de binnenstad 

 

Veel mensen die in het centrum van Amsterdam 

wonen, willen er nooit meer weg. Ze vinden de 

buurt gewoon heerlijk vanwege de voorzie-

ningen en de cultuur. Ook als ze een dagje ouder 

worden, blijven mensen graag in de binnenstad.  

  

Maar lang thuis blijven wonen is niet altijd 

makkelijk. Ouderdom komt met gebreken, en die 

gebreken vergen soms aanpassing van je woning. 

En dat is in de binnenstad niet altijd mogelijk; 

veel huizen hebben bijvoorbeeld een monumen-

tenstatus. 

  

Soms is het dan nodig te verhuizen. Maar waar 

vind je een geschikte woning in de binnenstad? 

Ook in andere woningen kun je vaak niet 

zelfstandig blijven wonen. Bovendien zijn de 

woningen in het centrum vaak te duur. 

  

Herkent u dit? Is uw woning ook ongeschikt om 

lang zelfstandig in de binnenstad te blijven 

wonen? Denkt u erover om op een termijn van 

drie tot vijf jaar te verhuizen naar een woning in 

het centrum waar dat wel kan?  

  

Wilt u samen met een aantal gelijkgestemden 

zelfstandig wonen, en kunt u een maandhuur van 

€ 750 tot € 1.000 betalen? Sluit u dan aan bij de 

woongroep van Buurt7 om samen betaalbare, 

voor ouderen geschikte woningen te  ontwik-

kelen. 

  

We zoeken een aantal gelijkgestemden die bereid 

en in staat zijn de handen uit de mouwen te 

steken om zelf betaalbare huurwoningen te 

ontwikkelen in het Centrum van Amsterdam, 

bijvoorbeeld in het Deli-gebouw (Herengracht 

286). 

  

Heeft u belangstelling om mee te doen, meld u 

dan bij Jasper Klapwijk door een e-mail te 

zenden naar jasper@kantelingen.nl. We beleg-

gen bij voldoende belangstelling begin 2017 een 

bijeenkomst om wensen en mogelijkheden te 

inventariseren. 

    Jasper Klapwijk 

@kantelingen 

jasperk@xs4all.nl 

0614395940 

 

 

  

Onderzoek naar behoefte aan sociale huurwoning voor 65+ 

 

Bent u 65 jaar of ouder? Bent u op zoek naar een huurwoning die geschikt is voor ouderen? Komt u in 

aanmerking voor een sociale huurwoning? Wij hebben gemerkt dat de mogelijkheden in Stadsdeel 

Centrum beperkt zijn en daarom roepen wij u op om contact met ons op te nemen op het volgende 

adres socialehuurwoning@stadsdorpbuurt7.nl. 

 

Samen met andere stadsdorpen hopen wij dat we door uw reacties een beeld 

kunnen krijgen van de daadwerkelijke behoefte onder ouderen in Stadsdeel 

Centrum en daarmee invloed kunnen uitoefenen op de naleving van de 

bestaande afspraken tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties. 

Indien u niet zeker weet of u in aanmerking komt voor een sociale 

huurwoning dan kunt u meer informatie vinden op de volgende website van 

de overheid   

 

 

 

 

 

 

OPROEPEN WOON- EN ZORGGROEP 
 

mailto:jasper@kantelingen.nl
mailto:jasperk@xs4all.nl
mailto:socialehuurwoning@stadsdorpbuurt7.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/sociale-huurwoning-voorwaarden
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Roze Stadsdorp 

Roze Stadsdorp Amsterdam is een groeiend netwerk voor 50plus LHBT+ en bestrijkt de hele stad en 

Amstelveen en Diemen. Meer informatie kunt u lezen op hun website 

 

Mantelzorg 

Markant organiseert in samenwerking met het AMC op 10 januari een cursus voor mantelzorgers in 

stadsdeel Centrum die zorgen voor een naaste met psychische of psychiatrische problemen. Mantel-

zorgers kunnen zich vanaf nu aanmelden.  

Ga voor meer informatie naar markant 

 

Comité Westelijke Grachtengordel e.o.  

Onlangs is het comité Westelijke Grachtengordel e.o. opgericht om Buurt 6 en 7 gelijkelijk te 

laten optrekken met het comité Walbewoners Prinsengracht en het comité Woonbootbewoners 

Prinsengracht. Gezamenlijk is beroep ingesteld tegen de verleende vergunning van EuroPride op gronden 

van de decibels, het eindtijdstip van het evenement en het gebrek aan handhaving. Wilt u meer weten of 

zich aansluiten bij het Comité dan kunt u info vragen bij Eveline van Nierop: he.vannierop@telfort.nl   

 

Thejo's Bloemen Onder de Westertoren     
Meer dan 45.000 klanten en sympathisanten van Thejo's Bloemen hebben de petitie ondertekend voor 

behoud van Jolanda’s bloemenkraam in de Westerstraat. Zij dreigde haar jarenlange gedoogde plek in de 

Westerstraat te verliezen omdat de gemeente weigerde de vergunning op haar naam over te schrijven. Het 

heeft voorlopig gewerkt, we kunnen vooralsnog een mooi bloemetje uitzoeken in Jolanda’s kraam in de 

Westerstraat. Het is nog steeds van belang de petitie te ondertekenen  

 

 

 

 

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. 

 

Wilt u ook iets in de Nieuwsbrief kwijt? Stuur uw bericht naar contact@stadsdorpbuurt7.nl 

 

Hulpvraag. Heeft u een hulpvraag, wilt u hulp bieden of wilt u samen met iemand iets ondernemen?  

Stuur uw verzoek naar contact@stadsdorpbuurt7.nl  

 

 

  EN 

 

               

ALLE STADSDORPERS 

   

           

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR  

 

               

  TOEGEWENST !  

 

 

ANDER (BUURT)NIEUWS 

 

INFORMATIE EN VRAGEN 

http://www.markant.org/agenda/herstelcontact/
mailto:he.vannierop@telfort.nl
https://jolandasbloemenpetitie.petities.nl/petitions/thejo-s-bloemen-moet-blijven
mailto:winnubst@kpnmail.nl
mailto:n.gorter5@upcmail.nl
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl

