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Nieuwsbrief 10 - februari 2015 
 

 

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

Van het Bestuur 

Bouwen aan Buurtnetwerken 

Buurtborrel  
Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten 

Hulpvragen 

Buurtnieuws 

Sponsoren 

 

 

Beste Stadsdorpers, 

 

Van het Bestuur 

Op donderdag 12 maart bent u uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 

StadsdorpBuurt7. Deze ALV wordt gehouden in een zaaltje van de Westerkerk van 16.00 - 16.45 uur. 

Vanaf 15.30 uur bent u welkom via de zijdeur, Prinsengracht 277B. Bellen: grote zaal. Tijdens de ALV 

worden zaken besproken die specifiek met het reilen en zeilen van StadsdorpBuurt7 te maken hebben. 

Alle mensen die op de een of andere manier zijn ingeschreven bij het Stadsdorp hebben al per e-mail een 

uitnodiging en de relevante stukken ontvangen. Heeft u de stukken nog niet en wilt u 

ze wel hebben? Meldt dit even via contact@stadsdorpbuurt7.nl. Dan sturen wij ze 

toe. U kunt ze ook vinden op www.stadsdorpbuurt7.nl. Tijdens dit deel van de 

middag wordt ook afscheid genomen van de pioniers van ons Stadsdorp: Henny 

Brouwer en Gemma Crijns. We missen ze nu al. 

Alle gegevens over de ALV vindt u natuurlijk ook op de website van het Stadsdorp 

www.stadsdorpbuurt7.nl, onder de tab “Bestuur”. Vanwege de beschikbare tijd, zou 

het mooi zijn als u van te voren eventuele vragen naar het bestuur stuurt, zodat wij 

ons daar op kunnen voorbereiden. U kunt uw vragen en/of opmerkingen sturen naar 

contact@stadsdorpbuurt7.nl. Ook kunt u zich nu via dit e-mailadres aanmelden voor 

de ledenvergadering. 

 

Bouwen aan Buurtnetwerken 

Na de ALV krijgt u in de Westerkerk nog een programma aangeboden door de Thuis in 

de Buurtgroep onder de titel Bouwen aan Buurtnetwerken.  

Dit deel van de middag begint om 17.00 uur, maar u kunt al vanaf 16.45 uur in de kerk 

terecht. U wordt ontvangen met fluitmuziek door Frédérique Chauvet. Frédérique is de 

artistiek leider en dirigent van Barokopera Amsterdam. Zij zijn gevestigd op het Singel, 

zij is dus ook een buurtgenote en vind het daarom extra leuk om voor ons te spelen. U 

leest verder in deze Nieuwsbrief meer over dit gezelschap.  

Na het korte fluitintermezzo zullen deelnemers aan de Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten kort vertellen 

wat hun groep zoal doet, waarna we hopen dat u zich bij één of meerdere activiteiten zult aansluiten. Er 

ligt een aanmeldingsformulier voor u klaar! 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Agenda 

Aanmelden Algemene Ledenvergadering  

► contact@stadsdorpbuurt7.nl 

Aanmelden Bouwen aan Buurtnetwerken 

► activiteiten@stadsdorpbuurt7.nl 

15 februari ► Wandelen rondje Gaasperplas  

23 februari ► Buurtborrel 

26 februari ► Hoe houden we onze   

  binnenstadsbuurt leefbaar 

12 maart    ► ALV  

12 maart    ► Bouwen aan Buurtnetwerken 
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Om 17.30 uur gaat Karin Hanekroot, directeur van de 

Vrijwilligersacademie Amsterdam, met ons in gesprek over het Bouwen 

aan Buurtnetwerken. Ze doet dit eerst door zelf een korte inleiding te 

geven, maar daarna wil ze met ons in discussie over het thema: hoe krijgen 

we het voor elkaar om elkaar te helpen? We discussiëren hier al een tijdje 

over, hoe weet je dat je buren je eventueel nodig hebben, hoe bied je je 

hulp (hoe bescheiden dan ook) aan? Hoe zorg je er voor dat je niet 

opgeslokt wordt door een hulpvraag. Interessante vraagstukken voor een Stadsdorp. 

We sluiten de middag af met een drankje en een hapje en kunnen dan ook verder met elkaar praten over 

het wel en wee van elkaar en het Stadsdorp. 

U kunt zich nu aanmelden voor Bouwen aan Buurtnetwerken via activiteiten@stadsdorpbuurt7.nl. 

 

Buurtborrel 

Elke laatste maandag van de maand is er een buurtborrel vanaf 17.00 uur. De volgende is op 23 februari! 

 Ontmoet elkaar bij de buurtborrel  

 Elke laatste maandag van de maand  

 Tussen 17.00 en 19.00 uur.  

 Bij Wannemakers!, Singel 210 

 Op maandag 23 februari  

 

Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten 

Op 12 maart staan we uitgebreid stil bij de Thuis in de Buurt groepsactiviteiten. Onderstaand vindt u dan 

ook geen totaal overzicht van alle activiteiten, maar een weerslag van wat er gebeurd is en wat er op korte 

termijn gaat komen. U kunt het totaal overzicht wel vinden op de website van het Stadsdorp 

www.stadsdorpbuurt7.nl. 

 Wij bewegen 

Op zondag 15 februari wordt er een rondje gewandeld om de Gaasperplas, de afstand is nog niet zeker, dit 

hangt vooral af van het weer. Informeer hoe, wat en waar bij jolandecoelho@hotmail.com. 

 Koken met Michel – een verslag 

Op zondag 8 februari kwam een groep buurtgenoten bij elkaar bij “at Michel’s”, 

de huiskamer van Michel Yammine (http://www.foodbymichel.com/). Doel was 

om te leren hoe je Libanees eten kookt en vooral wat de smaken zijn van deze 

eetcultuur.  

We kunnen nu allemaal thuis zelf baklava maken, lekkere 

kleine hapjes met een vulling van een soort notenpasta, 

overgoten met een zelfgemaakte, niet zo heel erg zoete 

siroop. Dat is ook het verschil tussen bijvoorbeeld de 

Libanese en Turkse keuken, de Libanese keuken is minder 

zoet. We weten nu ook dat je wat kaneel bij de rauwe ui in 

een salade moeten doen en dat je vooral heel veel peterselie in een salade kunt of 

zelfs moet stoppen. Michel is een gepassioneerd voorstander van de Libanese 

keuken, daarbij geïnspireerd door zijn moeder, die hij veelvuldig citeerde. Hij had 

zelf ook het een en ander klaargemaakt en we gingen dan ook uiteindelijk vol en 

voldaan naar huis.  

Het was ook erg gezellig om wat meer van elkaar te weten te komen in een zeer ongedwongen sfeer.  

 

 

 

 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 
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Foto van Lennart Monaster 

Hulpvragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtnieuws 

Barokopera Amsterdam met de Händel Revue 
Op 5 februari was de première van Händel Revue, de nieuwste 

voorstelling van buurtgezelschap Barokopera Amsterdam. Volgens 

recensies is het een leuke, vrolijke en levendige voorstelling geworden.  

De Händel Revue is een “politiek-historische revue” met Händel (hoe kan 

het ook anders!) als rode draad. ‘Highlights’ en weinig bekende muziek 

van Händel, Rameau, Lully en de integrale komische opera La Serva 

Padrona van Pergolesi komen in deze muzikale voorstelling aan bod.  

De maatschappelijke tegenstellingen en ontwikkelingen weerspiegelen zich in de vele schitterende 

muziek uit deze periode. Voor meer informatie en de speellijst: http://www.barokopera.nl/. De 

eerstvolgende uitvoering is al op 15 februari in de Kleine Komedie in Amsterdam. Voor een recensie die 

iets weergeeft van de sfeer van het stuk: www.theaterkrant.nl/recensie/handel-revue/. 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Gevraagd: 

Iemand die van schilderen houdt. Het gaat om 

kleine klusjes. Tegen betaling, of een maaltijd 

of misschien wel een andere klus die ik als 

tegenprestatie zou kunnen doen.  

Jolande Coelho, jolandecoelho@hotmail.com. 

Gevraagd: 

Is er iemand in Buurt 7 leden die 

verstand heeft van elektriciteit? Ik 

heb een kleine klus maar men moet 

niet bang zijn om met elektriciteit om 

te gaan. Wie o wie heeft er verstand 

van? Hennie Detiger, 

hdetiger@xs4all.nl. 

Gevraagd: 

Barokopera Amsterdam zoekt tijdelijk onderdak voor 

een sopraan die in bepaalde periodes mee zingt aan 

één van hun producties. De periodes zijn o.a.  

5 tot 16 mei; 11 juni tot 8 juli; 14 tot 25 september. 

Informatie: bel of ga langs bij Frédérique Chauvet, 

artistiek leider Barokopera Amsterdam, Singel 74 C. 

Tel: 06-51 28 52 41 of info@barokopera.nl. 

Gevraagd:  

Notulist voor de ALV. Wie wil een verslag maken van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 12 

maart? Informatie: contact@stadsdorpbuurt7.nl. 

Gevraagd:  

Rapporteur voor Bouwen aan 

Buurtnetwerken. Wie wil een verslag maken 

van het tweede deel van het programma op 

12 maart? Informatie: 

contact@stadsdorpbuurt7.nl. 

Gevraagd: 

StadsdorpBuurt7 is op zoek naar 

lege souterrains of ongebruikte 

ruimtes waar we als buurtbewoners 

elkaar kunnen ontmoeten en 

eventueel kleinschalige activiteiten 

kunnen ontplooien. Informatie: 

contact@stadsdorpbuurt7.nl. 

Gevraagd: 

Enthousiaste buurtgenoten. 

In het kader van het programma Vrijheidsmaaltijd wordt er 

naar gestreefd om voor Bevrijdingsdag straten zelf een 

straatdiner te laten organiseren. Dit zijn lokale diners waarbij 

het eten door een team van enthousiaste buurtbewoners wordt 

bereid. Het vertellen en uitwisselen van verhalen is een 

belangrijk onderdeel van de straatdiners. “Door de maaltijd te 

delen, delen we ook de verhalen. De verhalen geven betekenis 

aan het verleden en helpen ons de geschiedenis te 

doorgronden.” Informatie: Floortje Schouten, Stichting 

StraatDiners, 06-12 16 02 27. 

Gevraagd: 

De Westerkerk zoekt vrijwilligers 

voor kerktaken. Informatie: 

info@westerkerk.nl. 

mailto:jolandecoelho@hotmail.com
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Bewonersbijeenkomst 

Iedereen in Buurt 6 en 7 wordt uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst op 26 februari om 20.00 uur. 

(maximaal twee uur) De kernvraag hierbij is “Wordt de leefbaarheid van onze binnenstadbuurt (de 

westelijke grachtengordel van pakweg de Leidsegracht tot de Brouwersgracht) serieus bedreigd en zo ja, 

wat kunnen we als bewoners daar dan aan doen? De zorg voor een leefbare binnenstadbuurt, met een 

goede balans tussen bewoners, ondernemers en bezoekers, wordt in een bewonersbrief aan de orde 

gesteld door Carla Hoffschulte en Jeroen van der Hulst. Zij willen hier graag met buurtbewoners over 

praten om eventueel tot gezamenlijke actie te komen. De hele brief staat op de website onder “nieuws en 

agenda” (www.stadsdorpbuurt7.nl). 

 

OLVG in de Spuistraat 

Na de sluiting van de locatie Prinsengracht kunnen (centrum)bewoners van Amsterdam naar de locatie 

Spuistraat 239 voor een medisch consult, een kleine behandeling door een arts of voor het 

priklaboratorium (iedere werkdag van 7.30 tot 16.30 uur). Het gaat dan met name om spreekuren van 

Dermatologie, Interne Geneeskunde, Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Maag-, Darm- en Leverziekten en 

neurologie. Ook opende de afdeling Oogheelkunde haar deuren voor patiënten. Voor bloedprikken 

kunnen patiënten iedere werkdag terecht van 7.30 tot 16.30 uur. 

 

Sponsoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Stadsdorp mag op 12 maart kosteloos gebruik maken van de Westerkerk, ook de drank wordt ons 

gratis aangeboden door de Ware Jacob. Frédérique Chauvet van Barokopera Amsterdam en Karin 

Hanekroot van de Vrijwilligers Academie Amsterdam werken eveneens belangeloos mee aan deze 

middag. We zijn iedereen hier dankbaar voor. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Stopt u de Nieuwsbrief even bij uw buren of geen-email hebbende vrienden of bekenden in de bus? 

 

 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. 

 


