
 

 

Nieuwsbrief 24 - mei 2016  
 

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen:  

- Van het Bestuur  

- Buurtborrel  

- Koffie-inloop  

- Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten  

- … en ander (buurt) nieuws  

 

 

Beste Stadsdorpers,  

 

Van het Bestuur  

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

gehouden. Het verslag van deze bijeenkomst krijgt u binnenkort toegestuurd en zal ook op de website 

gezet worden. We namen afscheid van twee bestuursleden: Gemma Keijzer en Ella Kruzinga. Dat wil niet 

zeggen dat zij niet meer betrokken zullen zijn bij het stadsdorpgebeuren. Gemma gaat meer aandacht 

besteden aan Stadsdorp Jordaan Noord, waar zij ook woont, terwijl Ella langzaamaan haar taken gaat 

overdragen als de tijd daar rijp voor is. Er is een communicatiegroep opgezet die zich gaat bezig houden 

met Nieuwsbrief, website, Facebook, flyers en posters. Lijkt u dit ook wat, laat dit dan weten via 

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

 

Na de ALV werd een carrousel gehouden waarbij per activiteit telkens een andere Stadsdorper iets 

vertelde over een bepaalde activiteit en over plannen voor nieuwe activiteiten. Het was leuk om te horen 

hoeveel mensen samen al iets ondernemen en welke plannen er nog op stapel staan. In deze Nieuwsbrief 

leest u er verder meer over. 

 

Buurtborrel 

De volgende buurtborrel is op maandag 30 mei. 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 30 mei 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 

9 juni (de tweede donderdag van de maand), bij café Hegeraad. De koffie-inloop is 

van half 11 tot 12 uur, Noordermarkt 34.  

Mocht u niet alleen naar café Hegeraad willen of kunnen, laat dit dan even weten, 

dan komt iemand u ophalen. U kunt dit doorgeven via contact@stadsdorpbuurt7.nl of  

via de Stadsdorptelefoon.  

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Agenda 

30 mei  ► Buurtborrel 

  9 juni  ► Koffie-inloop 
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Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten  

 Wij wandelen  

Op zondag 1 mei werd met een zevental stadsdorpers een rondje Marken 

gelopen. Het weer was prachtig en overal was mooi fris voorjaarsgroen te 

zien. Vanaf de dijk bij de vuurtoren was er een mooi uitzicht op een groot 

zeilschip en zittend op het terras in de zon genoten we van al die boten die kwamen binnenvaren. Weer 

eens een andere ervaring dan in een stad als Amsterdam. 

 

 Cultuurburen 

De Cultuurburen kijken vooruit naar het 

Nederlands Theater Festival in september 

en zijn bezig met een inventarisatie van 

wensen voor voorstellingen in het kader 

van dit festival. Net als vorig jaar 

selecteerde de jury elf voorstellingen als 

de beste voorstellingen van dit moment.  

Ferry Mingelen, de voorzitter, vertelde het volgende over de selectie ” … Het afgelopen jaar heb ik een 

enorm aanbod aan zeer uiteenlopende voorstellingen gezien. Ik had geen idee hoe gevarieerd het theater 

is. Als jury hebben wij gekozen voor voorstellingen van hoge kwaliteit. Ze moesten hoe dan ook goed 

gemaakt en interessant zijn…”. 

De voorstellingen zijn te zien tijdens het Nederlands Theater Festival van 1 tot en met 11 september in 

Amsterdam.  

Heeft u belangstelling om ook een van deze voorstellingen te zien en heeft u geen zin om alleen te gaan, 

meld u dan aan bij Hennie Potman, ook als u hulp nodig heeft bij het vervoer!  

 

Op 23 april gingen de Cultuurburen naar The Little Foxes (1939) van Lilian Hellman. Dit stuk gaat in de 

eerste plaats over hebzucht en verder over eenzaamheid in het huwelijk, de afhankelijke positie van 

vrouwen en het verlangen om te ontsnappen naar een gelukkiger leven. Helaas was het minder spannend 

dan beloofd in het programmaboekje, doordat de inhoud nogal gedateerd was, ondanks de verplaatsing 

qua sfeer naar de vroege jaren ’60 in de Amerikaanse provincie. Hierdoor bleven we wat afstandelijk 

kijken naar het Nationale Toneel uit Den Haag. 

 

Bij een glas wijn na afloop hebben we nagepraat en onze ervaringen en gevoelens uitgewisseld en dat 

maakte het weer de moeite waard om toch dit stuk gezien te hebben. 

 

Ook op 13 mei was het niet wat verwacht was. Toen ging men naar De Freudjes van Mug met de gouden 

Tand. “We blikten wat treurig terug. Wisten eigenlijk niet goed wat ervan te vinden. Oergeestig was het 

niet, dit stuk met drie zussen die voornamelijk met zichzelf bezig zijn, hun stressvolle carrière, slechte 

huwelijk of sloverige zorgen voor zieke moeder. Soms leverde dat natuurlijk komische momenten op, 

waarin ze elkaar de maat namen, maar we hadden er meer van verwacht.” 

 

 2
e
 Leeskring van start 

De 2e Leeskring is in april jl. van start gegaan. Deze Leeskring richt zich met name op 

debutanten en nieuwe boeken. Het doel is: bijblijven op literair gebied.  

De keuze voor de eerste boekbespreking is gevallen op het nieuwe boek van schrijver 

H.M. van den Brink en heeft de korte titel Dijk. Het is uitgegeven bij Atlas Contact.  

Er is afgesproken dat we zonder recensies in te zien gaan lezen, zodat we het boek met 

open vizier kunnen benaderen.  

 

De Leeskring komt eenmaal per 6 weken bijeen. Er zijn nu 6 leden en in de komende 

winter gaat een 7e stadsdorper zich aansluiten. Dat betekent dat er waarschijnlijk ook 

voldoende leden zijn, net als bij de 1
e
 Kring.  

 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 
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Maar niet getreurd, er kan altijd weer een nieuwe Leeskring opgestart worden.  

Mocht u toch belangstelling hebben voor een van beide Leeskringen of zin hebben om er zelf eentje te 

beginnen? Meldt dit bij Ina Wilbrink (1
e
 Leeskring) of Ciska van der Laan (2

e
 Leeskring). 

 

 1
e
 Leeskring 

De 1
e
 Leeskring bespreekt momenteel Publieke Werken, het boek van Thomas 

Rosenboom. Er is inmiddels ook een heel aardige film van verschenen. 

 

Publieke Werken is een historische roman uit 1999, waarin de belangrijkste locatie 

de twee huisjes zijn die nu nog te zien zijn in de gevel van het Amsterdamse Victoria 

Hotel. 

 

Het Amsterdam Museum heeft naar aanleiding van boek en film een stadswandeling 

gemaakt. Zie http://hart.amsterdammuseum.nl/nl/page/52878/stadswandeling-

publieke-werken 

 

 Museumkring 

Naast de 2
e
 Leeskring is ook de Museumkring een nieuwe loot aan de stam van StadsdorpBuurt7. Josine 

Bokhoven gaat dit organiseren. Josine heeft zelf een kunstgalerie gehad in Buurt 7 waar “internationale, 

hedendaagse kunst werd getoond, die werd gekenmerkt door effectief materiaalgebruik, visuele 

intelligentie, intensiteit en integriteit”. Dus een goede gids voor ons museumbezoek. 

 

 Muziekkring 

Er is inmiddels geprobeerd om ook de nieuwe Muziekkring tot leven te brengen. De wensen lopen echter 

nogal uiteen: van een popkoor tot een strijkkwartet, maar met zijn achten is er nog niet zoiets specifieks 

mogelijk. Er is toen een voorstel gedaan voor een workshopachtige bijeenkomst met Marianne Selliger, 

een inspirerende en creatieve koordirigent die zich aanbood om iets te gaan doen met deze groep mensen. 

Helaas was hier te weinig animo voor. We blijven proberen en heeft u interesse om ook iets op 

muziekgebied te doen, laat dit vooral weten, want hoe meer mensen belangstelling tonen, hoe sneller er 

andere initiatieven genomen kunnen worden. U kunt dit laten weten via contact@stadsdorpbuurt7.nl of 

via de Stadsdorptelefoon: 06 – 46 25 64 12. 

 

 Eetgroep 

De eetgroep is een datum aan het prikken om weer uit eten te gaan. Heeft u geen bericht gehad en wilt u 

toch mee? Laat dit dan weten aan Jan van Aart, die samen met Lies Pelger het “uit eten gebeuren” dit keer 

organiseert. 

 

Gaat u mee naar de OBA?  

Wilt u wel eens naar de Openbare Bibliotheek samen met andere Stadsdorpers om 

bijvoorbeeld onder het genot van een kop koffie tijdschriften te lezen en te bespreken 

of daar naar een lezing of tentoonstelling te gaan en dan hierover van mening te 

wisselen? Had u dit idee al langer in uw hoofd? Meldt u aan, dan gaan we zoiets organiseren, want het 

lijkt ons leuk om te gaan doen. U kunt dit laten weten via contact@stadsdorpbuurt7.nl of via de 

Stadsdorptelefoon: 06 – 46 25 64 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Het Stadsdorp verzamelt al enige tijd adressen van goede vakmensen, 

huishoudelijke hulpen of andere mensen die u nodig zou kunnen hebben en waar u 

al een tijdje naar op zoek bent. Wilt u iemand die betrouwbaar is? Vraag erna bij 

Marijke Winnubst of Nora de Gorter. U kunt ook bellen naar 020-6242056. 

 
We melden deze namen niet op de website om geen problemen te krijgen ivm reclame maken of 

oneerlijke concurrentie. 
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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 

 

Theo is weer thuis. 

Dit was het opbeurende nieuws dat vrienden en bekenden kregen van Theo. Hij lag in het ziekenhuis en is 

nu weer thuis. Het is fijn dat we wisten dat hij in het ziekenhuis lag, want daardoor konden we informeren 

hoe het ging en aan zijn vrouw Rita vragen of we iets voor haar of Theo konden doen. Zij hebben een 

cirkel van familie en vrienden om op te leunen, maar niet iedereen heeft dit. Hoe zit het met u, heeft u 

vrienden of kennissen die u opvangen als u ziek wordt? De buurt wil graag helpen als dit nodig is, maar 

dan moet de buurt dit ook weten. Geef het door, laat het weten. “Nabuurschap” is het bestaansrecht van 

het Stadsdorp en dat willen we ook graag in de praktijk brengen.  

Nabuurschap, voor en met u! 

 

Open dag politiebureau Nieuwezijds Voorburgwal/De Kolk 

Op donderdag 23 juni is er een open dag voor buurtbewoners van het nieuwe politiebureau. Exacte 

tijden zijn nog niet bekend. Wilt u er heen, informeer dan even bij een van de Amsterdamse bureaus. 

 

Goed Wonen van Ouderen 

Op woensdag 8 juni van 12.00-17.00 uur wordt er in Casa 400 een symposium gehouden over het wonen 

van ouderen in Amsterdam.  

De behoefte aan geschikte huisvesting voor ouderen neemt toe 

door veranderende regelgeving en de toenemende wens van 

ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen. De gemeente 

Amsterdam heeft het Programma Ouderenhuisvesting 2015-2018 

opgesteld met aandachtspunten voor de huisvesting van ouderen in 

Amsterdam. 

Het symposium is bedoeld voor Amsterdamse ouderen van 65 jaar 

en ouder.  

Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/symposium-goed-

wonen/#h5f4c3fb8-5161-4044-b579-6b7834216a8a. 

 

Nieuw telefoonnummer Sociaal Loket 

Vanaf 1 april 2016 heeft het Sociaal Loket van de gemeente Amsterdam een nieuw 

centraal telefoonnummer: (020) 255 29 16. Bij het Sociaal Loket (of loket Zorg en 

Samenleven) kunt u terecht met al uw vragen over zorg, welzijn en zelfstandig 

wonen. Meer informatie over het Sociaal Loket in uw stadsdeel vindt u hier 

 

 

 

 

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.  
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