
 

 

Nieuwsbrief 23 - april 2016  
 

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen:  

- Van het Bestuur  

- Algemene ledenvergadering in de Westerkerk 

- Buurtborrel  

- Koffie-inloop  

- Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten  

- … en ander (buurt) nieuws  

 

 

Beste Stadsdorpers,  

 

Van het Bestuur  

Op donderdag 21 april wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van StadsdorpBuurt7 

gehouden. Een mooie gelegenheid om te praten over de koers van ons Stadsdorp. De agenda en overige 

stukken krijgt u binnenkort toegestuurd. Evenals vorig jaar vindt de ALV plaats in de Prinsenzaal van de 

Westerkerk. U bent welkom vanaf 15.45 uur, de vergadering is van 16.00 – 16.45 uur. 

U kunt naar binnen via de zijdeur, Prinsengracht 277B. Bellen: grote zaal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te laten zien wat we allemaal binnen het Stadsdorp organiseren, wordt er na de vergadering een 

carrousel gehouden waarbij een van onze Stadsdorpers iets vertelt over een bepaalde activiteit en over 

plannen voor nieuwe activiteiten. Hierna kan er nog tot 18.00 uur nagepraat worden bij een glaasje en een 

drankje. 

 

U kunt zich nu al aanmelden voor deze bijeenkomst via activiteiten@stadsdorpbuurt7.nl. U kunt dit 

natuurlijk ook telefonisch doen via onze Stadsdorptelefoon: 06 – 46 25 64 12. 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Agenda 

14 april  ► Koffie-inloop 

21 april  ► ALV StadsdorpBuurt7 

Aanmelden: activiteiten@stadsdorpbuurt7.nl 

25 april  ► Buurtborrel 

 

 

Een van de punten op de agenda is het bestuur zelf. Op de ALV zullen twee van de vier 

bestuursleden aftreden, nl Gemma Keyzer en Ella Kruzinga. Gemma hoort eigenlijk thuis in 

Stadsdorp Noord-Jordaan en wil graag daar haar krachten aan wijden. Ella verhuist naar 

Stadsdeel West en zal heel langzaam afscheid gaan nemen van StadsdorpBuurt7. Dat betekent 

dat er dringend behoefte is aan mensen die mee willen denken over de voortgang van het 

Stadsdorp en het beleid daarvan.  

 

Bovendien zoeken we iemand voor het bijhouden van de ledenadministratie, iemand die de 

Nieuwsbrief wil schrijven en iemand die de website, nadat deze is verbeterd, wil gaan 

bijwerken. 

 

Wilt u meer weten hoe het is om bestuurslid te zijn, neem dan contact op met een van de 

huidige bestuursleden via contact@stadsdorpbuurt7.nl of bel naar  

06- 46 25 64 12. 
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De Torensluis 

Al diverse keren is er bericht over de onderhandeling die momenteel 

gehouden worden over het gebruik van de ruimte onder de Torensluisbrug. 

Met drie partijen proberen we te komen tot een duurzaam concept voor in 

de Torensluis te programmeren (vernieuwende) activiteiten, de oprichting 

van een daarbij passende organisatie en het sluiten van een 

bruikleenovereenkomst met de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum. 

De drie partijen zijn de krakers die er momenteel bivakkeren en die 

verenigd zijn in het Spinhuis Collectief, de 

Burg9Buurt (de mensen die wonen en werken rondom Burg 9 ofwel rondom 

de Torensluis) en StadsdorpBuurt7. Namens ons Stadsdorp onderhandelen 

Joop Smoor en Ella Kruzinga met de andere twee partijen onder 

voorzitterschap van Fred Kramer, secretaris van de VVAB (Vrienden van de 

Amsterdamse Binnenstad) over o.a. doelstellingen, visie en regels. Ook zijn 

er bijeenkomsten samen met bestuurders van Stadsdeel Centrum,  

want voordat er überhaupt iets in de Torensluis kan gebeuren, moeten de faciliteiten aangepakt worden en 

dat kost geld, veel geld en daar moet het Stadsdeel als eigenaar voor een groot deel voor tekenen. Het is 

fijn dat ze met ons meedenken over een centrum waar o.a. het Stadsdorp verdere activiteiten voor en door 

buurtbewoners kan ontplooien. 

 

Om kennis te maken met dit initiatief, maar ook met een tweede buurtinitiatief 

“StadonderDak” kwam op 29 maart het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum bij 

elkaar om de Torensluis te bezichtigen en daarna in het PC Hoofthuis een presentatie te 

krijgen van StadonderDak en na de pauze over de plannen met de Torensluisbrug. 

Beide plannen werden zeer welwillend aangehoord. Er waren relevante vragen, waarop 

relevante antwoorden kwamen. Voor StadonderDak is het nog een beetje een wens 

voor de toekomst (zie verder over dit buurtinitiatief http://www.stadonderdak.info/), 

maar voor het stadsdorp beginnen de plannen concreet te worden en zoals het er op deze avond uitzag met 

medewerking van het Stadsdeel. Men stond positief tegenover dit initiatief en dacht mee over de 

financiële consequenties. Er werd zelfs gesproken over een “om-niet” huurcontract, iets wat ons als 

muziek in de oren klonk, want de financiële gevolgen van dit avontuur is een groot punt van aandacht. Er 

moet nog veel gepraat en afgesproken worden, maar misschien is het goed om vanuit het Stadsdorp met 

een soort klankgroep te gaan werken om alvast na te denken over activiteiten die straks in de 

Torensluisbrug gestart kunnen worden en eventueel de onderhandelaars met ideeën bij te staan. 

 

Trefpunt in de Buurt: inspirerende voorbeelden – een verslag 

Op 18 februari werd in de Westerkerk een lezing gehouden door Carin Giesen met 

bovenstaande titel. Carin Giesen onderzoekt ‘levendige ontmoetingsplekken’, plekken waar 

mensen in gesprek raken en waar iedereen zich thuis voelt. Eigenlijk is dat precies wat de 

Stadsdorpen willen zijn in hun buurt. Kennis over zulke ontmoetingsplekken is voor 

StadsdorpBuurt7 extra actueel nu de ruimte onder de Torensluis mogelijk beschikbaar komt 

voor ons als medegebruiker. 

 

Carin Giesen signaleert dat plekken waar ouderen terecht kunnen, afnemen: buurthuizen 

sluiten en cafés zijn vooral gericht op commercie. Intussen zijn stadsdorpen juist op zoek naar 

ontmoetingsplekken. Ze bespreekt vier plekken die indruk op haar hebben gemaakt.  

De eerste is Sonnevanck in Wijk aan Zee, in 1985 overgenomen door een zelfstandig ondernemer die het 

vervallen hotel in enkele jaren transformeerde tot een bruisend trefpunt. In  haar studie Sonnevanck, thuis 

in een openbaar lokaal (2014) beschrijft Carin de succesfactoren van zijn aanpak:  

- Een inspirerende ‘kartrekker’, gedreven, enthousiast, een mensenmens, heeft initiatief, 

verbeeldingskracht en doorzettingsvermogen; 

- De locatie is altijd open, ook op feestdagen; 

- Iedereen krijgt tijd en aandacht, mensen worden met elkaar in contact gebracht en kunnen 

aanschuiven aan de stamtafel; 
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http://www.stadonderdak.info/


- Geen consumptieplicht, eten en drinken zijn betaalbaar; 

- Geen achtergrondmuziek, maar zelf musiceren wordt aangemoedigd; 

- Gezelschapspellen zijn beschikbaar, schaakclub en zangkoor brengen extra leven in de brouwerij;  

- Uitbater en personeel geven zelf het goede voorbeeld in het uitleggen van normen en het scheppen 

van een tolerante atmosfeer, die niet wordt overheerst door één groep; later spelen ook de  vaste 

gasten hierin een rol; 

- Lange adem; het duurde ongeveer anderhalf jaar voor de zaak begon te lopen. 

 

De tweede locatie was een multicultureel buurthuis in een Utrechtse buitenwijk met een sociaal beheerder 

in loondienst, die de opdracht kreeg te zorgen dat het buurthuis ging functioneren voor de hele buurt. Zijn 

aanpak: hij maakte het buurthuis en zichzelf deel van de buurt, zorgde dat hij de mensen leerde kennen, 

men kon niet slapen in het buurthuis maar verder kon alles, de vrijwilligers noemden zichzelf ook ‘de 

huisdieren’, hij nam op deze manier de kloof tussen culturen en generaties weg. 

De laatste twee ontmoetingsplekken waren speciaal gericht op ouderen. In een seniorenflat in Oss kreeg 

de coördinator (in loondienst) de opdracht de ontmoetingsruimte open te stellen voor oudere 

buurtbewoners. De tegenwerking van de eigen bewoners werd langzaam overwonnen en actieve 

bezoekers werden gestimuleerd om contact te zoeken met kwetsbare ouderen en ze mee te nemen. 

In Doetinchem duurde het acht jaar voor de gemeente een ontmoetingscentrum voor senioren ter 

beschikking stelde. Om het activiteitenaanbod te bepalen werden vooraf panelbijeenkomsten 

georganiseerd, waaraan zo’n 200 bewoners deelnamen. De gemeente betaalt huur en nutsvoorzieningen 

van het centrum, verder draait het helemaal op vrijwilligers. Hier dus geen beheerder in dienstverband als 

‘kartrekker’, maar een actief stichtingsbestuur.  

 

Enkele punten uit de discussie: 

- De organisatievorm maakt niet veel uit, als de leiding maar inspirerend is.  

- Voor een Stadsdorp is een ontmoetingsplek vitaal en die moet voor iedereen toegankelijk zijn. 

- Een locatie die altijd geopend is, zal voor Stadsdorpen niet haalbaar zijn. Belangrijk is dan vooral 

duidelijkheid over openingsuren en betrouwbaarheid – zorg dat mensen niet voor een dichte deur 

komen te staan.  

 

Buurtborrel 

De volgende buurtborrel is op maandag 25 april. Misschien wilt u wel blijven eten. Er is een dagmenu 

voor €16,50 en tot nu toe is het eten erg lekker. 
 

 Ontmoet elkaar bij de volgende buurtborrel  

 Op maandag 25 april tussen 17.00 en 19.00 uur.  

 Bij Maximiliaan van Die Port van Cleve,  

 hoek Nieuwezijds Voorburgwal-Molsteeg. 

 

Koffie-inloop  

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

14 april (de tweede donderdag van de maand), bij café Hegeraad. De koffie-

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

 

Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten  

 Wij wandelen  

Op zondag 13 maart liepen een aantal Stadsdorpers de uitgestelde wandeling uit het 

boekje Natuurlijk Amsterdam en dan de wandeling Engelse landschappen in Oost. Zo 

bekeken we Park Frankendael en liepen we door het Oosterpark, maar ook door de 

Watergraafsmeer en Jeruzalem, een buurt in de wijk Tuindorp Frankendael. Deze buurt 

dankt haar naam aan het uiterlijk van de witte duplexwoningen (lage witte woningen met 
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een plat dak). Er is de laatste tijd nogal wat te doen in deze wijk wegens geplande renovatie. 

De natuur fleurde zichtbaar op. Bollen begonnen zichtbaar te worden en nakomelingen 

liepen al piepend rond in de buurt van moeder eend. Het werd zo een mooie lentewandeling 

in buurten die niet zo maar op ieders route liggen. Een goede manier op je stad te leren 

kennen. 

 

 Cultuurburen 

Op 1 maart zagen drie Cultuurburen Ibsen’s John Gabriel Borkman (1906), een "vlijmscherp portret van  

mensen gedreven door eigenbelang". Het werd gespeeld door het 

DeutschesSchauSpielHausHamburg en geregisseerd door Karin Henkel 

(1970). 

Alle frustratie van de spelers door de situatie waarin zij leven, werd 

uitvergroot in fysieke pijn en gebogen lichaamshoudingen. Het toneelbeeld 

was een soort grot met oplopende treden waarin de buitenwereld niet bestond. 

Allesbehalve vrolijk, maar zeker indrukwekkend en het bood genoeg stof om gezellig na te praten in het 

café van de Stadsschouwburg. 

 

 Leeskring 

De leeskring besprak in maart Charlotte, het nieuwste boek van Pia de Jong, een indringende beschrijving 

van het spannende eerste levensjaar van haar dochter. Na dit recente werk duiken we met Publieke 

Werken van Thomas Rosenboom weer wat dieper de buurtgeschiedenis in. 

 

Onderwerpen voor lezingen 

Waar zou u wel eens iets meer over willen weten? Heeft u een idee voor een lezing? Laat het ons weten 

via contact@stadsdorpbuurt7.nl en wie weet kunnen wij uw wens in vervulling laten gaan. 

 

 

… en ander (buurt) nieuws 

BENEFIETCONCERT VOOR HET BEELD “DE NAAISTER” 
 

een buurtinitiatief van de bewoners van de Bergstraat 
 

Zaterdag, 16 April, 2016, 20:00 

English Reformed Church 

Begijnhof 48 
 

programma 

een selectie uit Neun Deutsche Arien van Händel 

en werken van Gluck, Schubert en Rachmaninoff 

Judi Haynes-Smart, sopraan 

Monika Geibel, viool 

Judith van Swaay, cello 

Olja Bučo, piano 
 

entree € 17,50 

Buurtenquête 2016  

Hoe kan wonen, werken en recreëren zó samengaan, dat het voor iedereen prettig vertoeven is in de 

binnenstad? Waar wordt u vrolijk van of wat stoort u? En, heeft u nieuwe ideeën? Alle ervaringen, 

meningen en suggesties zorgen samen voor een goed beeld van wat er leeft in uw buurt.  

Wilt u uw mening kwijt? Vul dan de buurtenquête in. De reacties die via de enquête binnenkomen, 

worden gebruikt om de gebiedsplannen voor 2017 te maken. 

U kunt de enquête invullen via www.onderzoekenstatistiek.nl/centrum.  

Voor meer informatie over deze buurtenquête kunt u vanaf 1 april de volgende website raadplegen: 

www.amsterdam.nl/centrum. 

 

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

Stuur uw verzoek naar contact@stadsdorpbuurt7.nl. U kunt ook bellen naar 06 – 46 25 64 12.  
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