
 

 

Nieuwsbrief 25 – juli-augustus 2016  
 

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen:  

- Buurtborrel  

- Koffie-inloop  

- De Torensluis 

- Werkgroep Wonen en Zorg 

- Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten  

- Nagekomenbericht: 2
e
 Leeskring 

- … en ander (buurt) nieuws  

 

 

Beste Stadsdorpers,  

 

Het is vakantietijd, dus gebeurt er weinig in ons Stadsdorp. Toch een Nieuwsbrief met o.a. alvast de 

aankondiging voor een bijeenkomst in de Noorderkerk op 13 september. Schrijf het alvast in uw agenda. 

Ook nieuws over het Torensluis project. Het gaat door, maar wat zijn de consequenties en er moet een 

werkgroep komen om een jaarprogramma te maken. Verderop in de Nieuwsbrief meer hierover.  

In augustus geen Nieuwsbrief. Mocht er toch iets zijn om te vertellen, dan krijgt u vanzelf een bericht.  

Zo blijft u ook in vakantietijd op de hoogte! 

 

Buurtborrel 

De volgende buurtborrel is op maandag 25 juli. Vergeet u ook de borrel in augustus niet? Deze  is dan 

op de 29
e
. 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 juli en 29 augustus 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 

11 augustus (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.  

 

De Torensluis 

In de afgelopen Nieuwsbrieven heeft u al diverse keren over het Torensluis project kunnen lezen. De 

Torensluisruimte werd in september 2015 gekraakt door leden van Het Spinhuis Collectief. 

Omwonenden, onder de noemer van de Brug9Buurt, hadden al eerder hun oog laten vallen op deze 

ruimte, maar via de legale weg geen gehoor bij het Stadsdeel gevonden. Ook StadsdorpBuurt7 had al  

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Agenda 

25 juli  ► Buurtborrel 

01 augustus ►2
e
 Leeskring 

10 augustus ► Museumkring 

11 augustus ► Koffie-inloop 

29 augustus ► Buurtborrel 

13 september ► Bijeenkomst over wonen voor  

     senioren 

mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl


eens (vergeefs) geïnformeerd of er een mogelijkheid was om gebruik van de Torensluis te maken. Door 

toedoen van de Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Centrum en de Vereniging Vrienden van de 

Amsterdamse Binnenstad (de VVAB) zijn de diverse partijen om de tafel gaan zitten om te kijken of er 

een mogelijkheid was de Torensluisruimte open te stellen voor de buurt. Er zijn inmiddels veel 

bijeenkomsten geweest onder leiding van de VVAB, met en zonder het stadsdeel, waarbij overlegd werd 

over het verschil in cultuur en achtergrond tussen de diverse partijen, de mogelijke activiteiten, de kosten, 

het doel, de principes. We zijn nu zover in de onderhandelingen dat het Stadsdeel Centrum, de eigenaar 

van de brug, bereid is de nodige investeringen te doen om de Torensluisruimte geschikt te maken voor 

verhuur aan de toekomstige Stichting Torensluis met als doel “het ontwikkelen en vormgeven van een 

duurzaam concept voor het gebruik en beheer van de Torensluisruimte voor sociale, culturele en 

educatieve activiteiten, met meerwaarde voor buurt en stad”. Besloten is een stichting op te richten waarin 

in ieder geval Het Spinhuis Collectief, de Brug9Buurt en StadsdorpBuurt7 in zullen participeren. De 

stichting in wording zal statuten moeten maken waarin alle partijen zich kunnen vinden. Deze statuten 

zullen voorgelegd moeten worden aan de deelnemers in het Stadsdorp, gezien het Stadsdorp een 

coöperatieve vereniging is, waarbij de leden de uiteindelijke beslissing moeten nemen. 

 

Kosten 

Er zijn natuurlijk kosten aan verbonden en voorwaarden. Die kosten zijn voor de gemeente/stadsdeel 

aanzienlijk, ca. €76.000. Het gewelf lekt, er zijn instabiele muurdelen geconstateerd, er dienen toiletten te 

komen, verwarming, stroomvoorziening en andere facilitaire voorzieningen die voor een groot gedeelte 

voor rekening van de gemeente/stadsdeel komen. Maar een deel van de investering (ca. €25.000) zal 

worden verhaald op de stichting in wording door middel van het heffen van een huurprijs per maand. De 

kale huur zal €617 per maand bedragen. De huur zal worden betaald door de inkomsten die de stichting in 

wording zal genereren door de verkoop van koffie, thee en (al dan niet alcoholische) drank. Op de 

inkoopprijs zal een (geringe) opslag komen die in een gezamenlijk pot gestort wordt. Uit deze pot worden 

dan alle kosten (huur, gas, water, licht en verdere vaste en minder vaste kosten) betaald. Met een goed 

jaarprogramma en met behulp van vrijwilligers moet het mogelijk zijn deze kosten te betalen. In principe 

zijn alle partijen akkoord gegaan met de voorgesteld huurprijs. De penningmeester van het Stadsdorp, 

Joop Smoor, heeft zijn bedenkingen: wat als we de kosten niet kunnen betalen?, hoe is de 

verantwoordelijkheid geregeld?, kunnen we ons eventueel nog terugtrekken? etc. De Thuis in de Buurt 

groep echter ziet mooie kansen voor het Stadsdorp en voor de buurt en wil graag met dit project aan de 

slag. 

 

Naast de huur, zijn er ook nog de kosten van de inrichting: het schilderwerk, de pantry, verlichting, tafels 

en stoelen etc. Voor een groot deel kan het werk gedaan worden door vrijwilligers, maar er zullen kosten 

aan verbonden zijn. De onderhandelingen hierover zijn nog volop aan de gang. 

 

Oproep 

De gemeente (en natuurlijk alle deelnemende partijen ook) wil graag dat dit project van de grond komt en 

dat het slaagt, maar heeft als voorwaarde gesteld dat er alleen een huurovereenkomst kan worden gesloten 

“… als de initiatiefnemers een gezamenlijke entiteit hebben laten vastleggen en als het definitieve 

programma (het gebruik) door het gebiedsoverleg 1012 en het dagelijks bestuur is goedgekeurd.” Aan 

“gezamenlijke entiteit” wordt gewerkt (de stichting en statuten), uw hulp wordt ingeroepen voor de 

tweede voorwaarde: “het programma”. De bedoeling is dat StadsdorpBuurt7 een jaarprogramma opstelt 

van al bestaande activiteiten en activiteiten die we zouden willen ontwikkelen als we de ruimte van de 

Torensluis in gebruik kunnen nemen. We stellen ons voor om een werkgroep te formeren die hier aan 

gaat werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Wilt u meedenken over de activiteiten die het Stadsdorp 

in de Torensluis zou kunnen gaan ondernemen? Meldt u 

dan aan via contact@stadsdorpbuurt7.nl of via de 

stadsdorptelefoon 06 – 46 25 64 12.  

We moeten nu onze schouders er onder zetten en hebben 

uw creativiteit en inzet hard nodig. 

 

mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl


Werkgroep Wonen en Zorg 

Op 4 februari vond de eerste gezamenlijke bijeenkomst plaats van de Werkgroep Wonen en de 

Werkgroep Zorg. In de nieuwsbrief van februari stond hier een stukje over.  

Intussen is er besloten om gezamenlijk door te gaan; de onderwerpen wonen en zorg hebben heel veel 

raakvlakken. Er zijn sinds 4 februari  nog vier bijeenkomsten geweest, er hebben zich steeds meer nieuwe 

mensen gemeld en… Jasper Klapwijk is nog steeds van onschatbare waarde. Jasper is een duizendpoot, 

het is geweldig dat hij toch steeds weer tijd vindt om naar Hegeraad aan de Noordermarkt te komen. Daar 

komen we elke 6 weken bij elkaar op de dinsdagochtend in het ‘achterkamertje’ waar we ongestoord 

kunnen brainstormen. Jasper houdt zich professioneel bezig met onderzoek, advies en projectleiding in 

wonen, zorg en pensioenen (http://www.marketingfacts.nl/). Hij draagt graag bij aan verandering door 

anders te denken, mensen centraal te stellen en bewoners, bedrijven en bestuurders te verbinden. 

Daarnaast is hij ook nog vrijwilliger bij allerlei instanties en activiteiten, bijvoorbeeld bij 

STADonderDAK (http://www.stadonderdak.info/). Hij houdt ons ook op de hoogte van allerlei nieuwtjes 

op het gebied van wonen en zorg. 

 

De werkgroep bestaat momenteel uit 13 actieve leden en 2 belangstellenden die voorlopig nog aan de 

zijlijn staan. Soms duizelt het je, zoveel initiatieven zijn er op allerlei gebied! We willen proberen daar 

voor onszelf wat orde in te scheppen. Er worden regelmatig kleinere groepjes gevormd om bepaalde 

aspecten van wonen en/of zorg nader te onderzoeken.  Velen van ons zijn ook naar allerlei symposia, 

lezingen en discussies geweest over wonen en zorg. Zo kwam een van onze leden terug van een 

bijeenkomst in het wijkcentrum met informatie over een initiatief om een nieuw zorgfonds op te richten. 

Aandachtspunt is onder andere het beperken/opheffen van de eigen bijdrage die nu al hoog is, maar 

binnenkort nog hoger wordt.  

 

Kijk op https://nationaalzorgfonds.nl/ en  

betuig meteen je steun 

 

 

We hadden in april twee mensen van Buurtzorg Jordaan te gast, erg informatief en leuk om zo eens 

informeel met hen te praten. Er zijn nog meer plannen voor gasten; onder andere iemand van 

monumentenzorg om mee van gedachten te wisselen over het levensbestendig maken van een 

monumentaal huis en iemand van een woningcorporatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Jeanette Dijkman 

 

 
     Marinus Dijkman 

 

 

 

 

 

 

 
             Jasper Klapwijk 

 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Er staat een leuke informatieve 

bijeenkomst over wonen voor senioren  

op stapel: 

 

Dinsdag 13 september in de 

Noorderkerk van 16.00 tot 19.00 uur 

met een drankje na.  

 

Gasten zullen onder andere zijn Jeanette 

en Marinus Dijkman, van Stijlvol Ouder 

(http://www.stijlvolouder.nl/) uit den 

Haag. Zij zullen de uitkomsten van het 

Haagse onderzoek naar hoe senioren daar 

willen wonen aan ons presenteren. Ook 

in Amsterdam is een dergelijk onderzoek 

gedaan, maar op kleinere schaal. Jasper 

Klapwijk (http://www.marketingfacts.nl/) 

vertelt ons daar iets over. 

De rest van het programma maken we 

eind augustus bekend, maar noteer alvast 

deze datum! 

 

(http:/www.marketingfacts.nl/
http://www.stadonderdak.info/
https://nationaalzorgfonds.nl/
http://www.stijlvolouder.nl/
http://www.marketingfacts.nl/


Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten  

 Wij wandelen  

Tijdens de maanden juli en augustus wordt er niet gewandeld door de 

stadsdorpers als groep. Voor september is de keuze al gevallen op NS-

wandeling De Bretten. Deze wandeling is 10 kilometer lang. “NS-

wandeling De Bretten is een verrassende route door een groene 

wildernis vol planten en dieren. Verborgen tussen flats, spoorlijnen en 

snelwegen ligt een prachtig stukje struinnatuur. Je wandelt over 

grasdijken, langs kanalen en slootjes en volgt slingerende 

struinpaadjes.”Wilt u meewandelen en daar berichten over ontvangen, 

laat dit dan even weten via contact@stadsdorpbuurt7.nl. 

 

 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.  

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!  

 

 Museumkring 

Na een eerste, zeer succesvol, bezoek op donderdag 26 mei aan de Hermitage aan de 

Amstel, waar de De Spaanse Meesters uit de Hermitage bekeken werden, wordt er nu 

een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum. Behalve de nieuwe inrichting zijn daar te 

zien: de 17e eeuwse Hollandse landschappen van Adriaen van de Velde, Japan 

Modern, een collectie van Elise Wessels, Arita porselein en in de tuin de beelden van Giuseppe Penone. 

We gaan op woensdag 10 augustus van 10-12 uur. Wilt u mee? Geef u dan op bij Josine van Bokhoven. 

 

 1
e
 Leeskring 

De 1
e
 leeskring besprak op 28 juni de roman Stoom van Willem van 

Tooren. Ook deze roman speelt zich weer in belangrijke mate in of 

rond onze buurt af. Alles wat de hoofdpersoon meemaakt geeft 

bovendien een beeld van het sociaal onrecht eind 19
e
 eeuw en de 

opkomst van het socialisme in Nederland. Trouw aan ons thema 

vervolgen wij met de roman Dijk van H.M. van den Brink. Het 

IJkwezen speelt daarin een grote rol als werkgever van de 

hoofdpersoon. Het betreffende gebouw (1
e
 helft 20

e
 eeuw: “het 

IJkkantoor”) is nog steeds te zien op de Brouwersgracht. 

 

 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 contact@stadsdorpbuurt7.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

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. 

mailto:henniepotman@hotmail.com
mailto:galerie.josinebokhoven@hetnet.nl
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
mailto:winnubst@kpnmail.nl
mailto:n.gorter5@upcmail.nl


Nagekomen bericht 

2
e
 Leeskring 

We zijn in mei bijeen geweest om de nieuwe roman Dijk van H.M. van den Brink te bespreken. Gezien 

het feit dat de andere Leeskring het zelfde boek gaat lezen lijkt het geen goed idee om hier iets 

te noemen over de inhoud.  

 

Maandag 1 augustus komen we weer bijeen en bespreken dan het debuut De Consequenties 

van Nina Weijers. De roman zit kunstig in elkaar. De hoofdpersoon heet Minnie. Zij is een 

internationaal succesvol kunstenares. Haar persoon en leven zijn integraal onderdeel van haar 

grensverleggende kunstwerken. Wilt u meer hiervan weten? Neem contact op met 

Ciska v.d. Laan. 

 

 

… en ander (buurt) nieuws 

5 oktober van 15.00-20.00 uur: Bewonersfair/markt Zorg, Welzijn en Bewonersinitiatieven. In 

Amsterdam Centrum.  

De veranderingen in het sociaal domein zijn dit jaar in gang gezet. Formele en informele zorg- en welzijn 

aanbieders en bewonersinitiatieven vinden elkaar steeds vaker een gaan allianties aan.  

Tal van organisaties, vrijwilligers en bewonersnetwerken zijn inmiddels actief om de dragende 

samenleving vorm te geven. 

 

Om dit te ondersteunen en tegemoet te komen aan de informatiebehoefte over welk aanbod er allemaal is 

organiseert stadsdeel Centrum een bewonersfair. Een markt waar inwoners van het stadsdeel (van jong tot 

oud) zich kunnen laten informeren over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en 

vrije tijd besteding. Meer informatie volgt. 

 

13 oktober van 13.30-18.00: Themabijeenkomst over mobiliteit Is Amsterdam een ouderenvriendelijke 

stad?In de tuinzaal van de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566. 

Korte praatjes, discussies, na afloop borrel.  

Meer nieuws komt in september 

 

Zet u alvast bovengenoemde data in uw agenda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:cvdlaan1@xs4all.nl

