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Nieuwsbrief 20 - januari 2016  
 

 

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen:  

- Van het Bestuur  

- 18 februari in de Westerkerk 

- Buurtborrel  

- Koffie-inloop let op locatie 

- Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten  

- … en ander (buurt) nieuws  

 

 

Beste Stadsdorpers,  

 

Van het Bestuur  

Alweer een nieuw jaar is aangebroken. Wat zal het ons brengen? Drukte in de stad, ongetwijfeld, maar 

wellicht ook vriendschappen, georganiseerde activiteiten of onverwachte gebeurtenissen. We hopen in 

2016 weer veel van de grond te krijgen èn we hopen dat u, als u hulp nodig heeft voor dat weerbarstige 

haakje dat maar niet wil blijven zitten of die boodschappen die u niet voor elkaar krijgt, het Stadsdorp 

weet te vinden. Telefonisch via 06-46 25 64 12 of via contact@stadsdorpbuurt7.nl. 

 

De eerste bijeenkomst is weer gepland. We hopen veel mensen op 18 februari in de Westerkerk tegen te 

komen. In de Nieuwsbrief van februari leest u er meer over, maar hou die datum vast! Ook beginnen de 

groepen weer op gang te komen. Aarzel niet als u mee wilt doen: bel of mail.  

 

Trefpunt in de Buurt: inspirerende voorbeelden 

Wanneer: 18 februari  
Tijdstip: van 17.00-19.00 uur 
  Vanaf 16.45 uur bent u welkom en kunt u nog even een kopje koffie of thee drinken. Om  

  17.00 uur begint het programma.  

  Het programma duurt tot 18.00 uur. Daarna borrel tot 19.00 uur. 

Waar:  in de Westerkerk. U kunt via de hoofdingang van de kerk naar binnen. 

Aanmelden: via activiteiten@stadsdorpbuurt7.nl of via 06-46 25 64 12. 

 

 

Carin Giesen geeft tijdens deze bijeenkomst een inleiding met als titel: Trefpunt in 

de Buurt: inspirerende voorbeelden. Carin is zelfstandig onderzoeker en lid van 

Stadsdorp Rivierenbuurt. Carin schreef o.a. het boek Sonnevanck, Thuis in een 

openbaar lokaal. Zij bezocht levendige ontmoetingsplekken in Nederland. Plekken 

waar mensen in gesprek raken. Meer hierover leest u in de volgende nieuwsbrief. 

 

U komt toch ook naar de bijeenkomst op donderdag 18 februari in de Westerkerk?  

 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Agenda 

14 januari    ► Koffie-inloop, let op locatie! 

25 januari  ► Buurtborrel 

18 februari   ►Trefpunt in de Buurt, Westerkerk 

 

mailto:activiteiten@stadsdorpbuurt7.nl


 

StadsdorpBuurt7: www.stadsdorpbuurt7.nl – contact@stadsdorpbuurt7.nl – tel. 06-46 25 64 12 

 

Buurtborrel 

We kunnen met elkaar nog net op het nieuwe jaar toasten op de eerste buurtborrel van het jaar. Deze is op 

maandag 25 januari. En misschien wilt u wel blijven eten. Er is een dagmenu voor €16,50. 

 
 

 Ontmoet elkaar bij de eerste buurtborrel van 2016 

 Op maandag 25 januari tussen 17.00 en 19.00 uur.  

 Bij Maximiliaan van Die Port van Cleve,  

 hoek Nieuwezijds Voorburgwal-Molsteeg. 

 

Koffie-inloop  

Na het succes van de eerste koffie-inloop, hopen we iedereen weer tegen te 

komen op 14 januari, de tweede donderdag van januari, bij café Hegeraad. De 

koffie-inloop is van half 11 tot 12 uur, Noordermarkt 34. 

 

Praktische hulpvragen 

Op de hulpvraag in de vorige Nieuwsbrief voor een coördinator die een lijst met praktische ondernemers, 

zoals timmerlieden, computermensen, klusjesmensen, elektriciens, etc. bij kan gaan houden, hebben twee 

mensen zich aangemeld. Geweldig! Maar nu komt het op de uitvoering aan en daar hebben wij uw hulp 

bij nodig. 

 

Oproep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Woon- en Zorg thema-groepen 

Omdat de onderwerpen heel dicht bij elkaar (kunnen) liggen, komt er binnenkort een datum om met beide 

groepen tegelijk een eerste verkennende bijeenkomst te houden. Tijdens die bijeenkomst wordt gekeken 

hoe verder gegaan kan worden. 

Wilt u nog meedoen? Meld u aan bij Janneke Doreleijers of Ina Wilbrink. 

 

Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten  

 De Leeskring  

Voor de eerste bespreking in het nieuwe jaar werd gekozen voor Dichtertje, Uitvreter en 

Titaantjes van Nescio. Zijn verhalen spelen zich af door de hele stad, op de Citatenkaart van 

Amsterdam is Nescio (pseudoniem voor J.H.F. Grönloh) dan ook maar liefst op tien locaties 

vertegenwoordigd. Een ervan is het Damrak, en wel met de intrigerende passage: “Daar 

wandelt de God van Nederland weer op het Damrak over 't gloeiende asfalt”... 

 

 

 Dineren uit en thuis  

Op donderdag 21 januari 18:30 uur is voor 10 personen gereserveerd in Restaurant Stout, 

Haarlemmerstraat 73 (hoek Herenmarkt). Hun plateaumenu een aanrader, er kan ook á la carte gegeten 

worden. Wil je mee eten, mail dan naar Hanna Lantinga.  

 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Kent u praktische vakmensen die u graag door wilt geven zodat ook andere Stadsdorpers hier gebruik 

van kunnen maken? Meld dit dan bij Marijke Winnubst of Nora de Gorter.  

 

Heeft u een klus waar u een vakman/vrouw voor nodig heeft? Ook dan kunt u mailen naar Marijke of 

Nora en wellicht kunnen zij u verder helpen. 

mailto:jandore@planet.nl
mailto:wilbrink@xs4all.nl
mailto:LantingaHL@live.nl
mailto:winnubst@kpnmail.nl
mailto:n.gorter5@upcmail.nl
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mailto:n.gorter5@upcmail.nl
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 Cultuurburen 

Het jaar wordt luchtig begonnen en wel met een liedjesprogramma. Simone Kleinsma begint een 

soloprogramma in het Delamar theater op 2 februari. Ze zingt liedjes en haalt herinneringen op. 

Heb je zin om mee te gaan op dinsdag 2 februari?  

Informatie en aanmelden bij Hennie Potman. 

 

Op 6 januari gingen een paar mensen naar het Museum Willet-Holthuysen om de tentoonstelling 

Knipkunst te bekijken. Met o.a. werk van de beroemde Joanna Koerten. Het bleek een kleine 

tentoonstelling, met een korte film over deze knipkunst. Interessante vraag: is het kunst of Kunst of knap 

tijdverdrijf? Voor wie er nog heen wil, het kan nog t/m 17 januari. 

 

 

… en ander (buurt) nieuws 

Mantelzorgspreekuur in Amsterdam Centrum 
Mantelzorgers in stadsdeel Centrum kunnen met hun vragen over mantelzorg gratis terecht op het 

mantelzorgspreekuur in het Claverhuis en De Witte Boei. Harry 

Cox, van Markant, centrum voor mantelzorg, geeft informatie en 

advies, kan regeltaken overnemen en biedt een luisterend oor. 

Als u dat wilt, kan hij ook een vrijwilliger inzetten die een paar 

uur per week uw hulpbehoevende naaste gezelschap houdt of iets 

leuks onderneemt met hem/haar. Dan heeft u even de handen vrij 

om iets voor uzelf te doen. Een indicatie of verwijzing is niet nodig. De hulp is gratis. 

 

Mantelzorgspreekuur in het Claverhuis, Elandsgracht 70: 

elke maandagochtend in de even weken van 10.00 - 12.30 uur (11 en 25 jan, 8 en 22 feb, 7 en 21 mrt, 4 en 

18 apr. 2 en 30 mei, 13 en 27 juni, 11 en 25 juli, 8 en 22 aug, 5 en 19 sept, 3, 17 en 31 okt, 14 en 28 nov, 

12 dec 2016). 

 

Mantelzorgspreekuur in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201:  
elke maandagmiddag in de oneven weken van 12.30 - 15.00 uur (4 en 18 jan, 1, 15 en 29 feb, 14 mrt, 11 

en 25 apr, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni, 4 en 18 juli, 1, 15 en 29 aug, 12 en 26 sept, 10 en 24 okt, 7 en 21 

nov, 5 en 19 dec 2016). 

 

Voor meer informatie of een afspraak : T. 020 - 886 88 00 / info@markant.org / www.markant.org 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u ook iets in de Nieuwsbrief kwijt?  

Dat kan, maar het moet iets met StadsdorpBuurt7 of de doelgroep ervan te maken hebben, georganiseerd 

worden door buurtbewoners of in het gebied van Buurt 7 plaats vinden. Dus er moet wel een link zijn met 

StadsdorpBuurt7, ook al houden we ons niet heel erg strak aan onze grenzen. 

 

 

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

Stuur uw verzoek naar contact@stadsdorpbuurt7.nl en uw vraag wordt opgenomen in 

onze nieuwsbrief. U kunt ook bellen naar 06 – 46 25 64 12.  

 

mailto:henniepotman@hotmail.com
mailto:info@markant.org
http://www.markant.org/

