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Nieuwsbrief 11 - maart 2015 
 

 

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

Van het Bestuur 

Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten 

Buurtborrel  

Buurtnieuws 

 

 

Beste Stadsdorpers, 

 

Van het Bestuur 

Op 12 maart organiseren we op één middag twee  

activiteiten in de Westerkerk. Eerst houden we om  

16.00 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

(ALV). Tijdens de ALV wordt over het Stadsdorp 

gesproken aan de hand van de agenda die u kunt 

vinden op de website: http://stadsdorpbuurt7.nl/alv/. 

We nemen ook afscheid van de oprichters van  

StadsdorpBuurt7: Henny Brouwer en Gemma Crijns. 

Als u bij de ALV aanwezig wilt zijn en u heeft zich 

nog niet opgegeven, dan kunt u dit nog doen via 

contact@stadsdorpbuurt7.nl. Op genoemde website  

vindt u ook de informatie over waar u moet zijn 

(zijdeur, Prinsengracht 277, bellen: grote zaal), hoe 

laat de zaal open is, etc. 

Vanaf 16.45 uur bent u welkom bij het informele deel  

van de middag, dat om 17.00 uur begint. U kunt via de 

hoofdingang van de kerk naar binnen. Mensen die 

zich aangemeld hebben voor de ALV, zijn 

automatisch ook aangemeld voor dit deel van de 

middag. Kunt of wilt u niet bij de ALV aanwezig zijn, 

maar wilt u wel naar het tweede deel van de middag 

komen? Meldt u zich dan even aan via 

activiteiten@stadsdorpbuurt7.nl. Tijdens dit deel van 

de middag kunt u luisteren naar en deelnemen aan een 

lezing over Bouwen aan Buurtnetwerken, wordt er 

muziek gemaakt en kunnen we tot 19.00 (verder) 

praten onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

 

 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Agenda 

Aanmelden Algemene Ledenvergadering  

► contact@stadsdorpbuurt7.nl 

Aanmelden Bouwen aan Buurtnetwerken 

► activiteiten@stadsdorpbuurt7.nl 

10 maart ► Cultuurburen – naar de film 

12 maart ► ALV  

12 maart ► Bouwen aan Buurtnetwerken 

15 maart ► Wij bewegen - wandelen 

30 maart ► Buurtborrel 

Gevraagd: Wie wil een verslag maken van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 12 maart? 

Informatie: contact@stadsdorpbuurt7.nl. 
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Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten 

 Wij bewegen 

Op zondag 15 februari werd door negen buurtbewoners een rondje gewandeld om 

de Gaasperplas. Het was mooi weer: zonnig, hoewel aan de koude kant. We konden 

wel zien dat de blaadjes aan de bomen en struiken het al warm genoeg vonden om 

voorzichtig te voorschijn te komen. Ook in het frisse voorjaar is het een mooi stuk 

natuur zo dicht bij het centrum van Amsterdam. Op deze zondagmorgen was het 

tijdens het wandelen nog niet druk en het licht was prachtig. Gelukkig was er wel 

een hondenuitlater die ons even allemaal op de foto wilde zetten. De koffie 

halverwege de wandeling was lekker en het was gezellig. Als u op zondag 15 maart 

ook mee wilt en u staat nog niet op het wandellijstje, stuur dan een e-mail naar 

jolandecoelho@hotmail.com en u krijgt vanzelf een bericht over de volgende wandeling. 

 

 Cultuurburen 

Op dinsdag 10 maart is afgesproken om naar de film Selma in Tuschinski te gaan. We gaan naar de 

middagvoorstelling om 16.05 uur en ontmoeten elkaar om 15.30 uur om met elkaar de kaartjes te kopen 

en daarna nog een kopje thee te drinken. Meldt u zich wel even aan via lizzy.venekamp@kpnmail.nl? 

Buurtborrel 

Elke laatste maandag van de maand is er een buurtborrel vanaf 17.00 uur. De volgende is op 30 maart! 

 Ontmoet elkaar bij de buurtborrel  

 Elke laatste maandag van de maand  

 Tussen 17.00 en 19.00 uur.  

 Bij Wannemakers!, Singel 210 

 Op maandag 30 maart  

 

 

Buurtnieuws 

BIZ PrinsHeerlijk 

Winkeliersvereniging PrinsHeerlijk is druk bezig met het groener maken van de Heren-

en de Prinsenstraat. Ze krijgen steeds meer buxussen en ook geveltuintjes met blauwe 

druiven en witte regens. Ze willen de groenste straten van Nederland worden. 

Voorwaar geen lichte ambitie. Helaas hebben ze geen groene vingers genoeg om deze 

ambitie uit te voeren en daarom zijn ze op zoek naar buurtbewoners die maandelijks al 

dat groen, tegen een leuke vergoeding of een lekkere eetbon, willen bijhouden. 

Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij Leonie Vilters, SPIKES and more, 

Prinsenstraat 23 huis, telefoon: 020-770 56 79 of e-mail: info@spikesandmore.nl. 

 

Pakhuis de Zwijger 

Pakhuis de Zwijger (Piet Heinkade 179) heeft veel interessante programma’s over allerlei zaken die ook 

voor ons als stadsdorpers van belang zijn (o.a. op 18 maart over de hoeveelheid toeristen en 

hotelkamers, een ‘hot item’ momenteel) of op maandag 23 maart (vanaf 20.00 uur) een avond over de 

zorg van onderop, ook wel de ‘informele zorg’ genoemd. Het doel van deze avond is het informeren, 

activeren en dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de informele zorg en deze bovendien voor 

een breed publiek zichtbaar maken. Een onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben of krijgen. 

Voor meer informatie ga naar http://www.dezwijger.nl/. 

 

Van Wijkraad naar Buurtenoverleg 

Actieve wijkraadsleden van Wijkcentrum d’Oude Stadt (Nieuwe Doelenstraat 55) willen hun 

bijeenkomsten vooral richten op het samenwerken en het uitwisselen van ervaringen in de buurten en  

werkgroepen. Alle actieve bewoners zijn welkom op het nieuwe Buurtenoverleg van Wijkcentrum  

►►►►►►►►►►►►►►►►► 
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d’Oude Stadt. Doel van de bijeenkomsten is het uitwisselen van 

ervaringen en het samenwerken bij buurtoverschrijdende thema’s. 

Op elke 1
e
 maandag van de maand zijn buurtbewoners welkom om hun voorstellen in te dienen 

bijvoorbeeld inzake de leefbaarheid van de binnenstad. Agenda en nieuws: www.oudestadt.nl. 

 

Posthoornkerk 

Op zaterdag 7 maart om 16.00 uur wordt in de Posthoornkerk (Haarlemmerstraat 126a) gezongen in het 

kader van het Internationaal Korenfestival. 7 Koren komend uit heel Europa doen mee. De entree is 

gratis. Verdere informatie kunt u vinden op http://www.musicandfriends.net/. 

 

Op vrijdag 10 april wordt iedereen om 20.00 uur in de Posthoorn uitgenodigd voor een 

benefietconcert voor Ark. Ark is een internationaal dagcentrum voor kinderen met een 

lichte tot zware beperking en geeft 1 op 1 zorg aan deze kinderen. Dus bestel kaartjes via 

arkspecialevents@gmail.com, nodig vrienden uit, geef dit bericht door, want het beloofd 

weer een bijzondere avond te worden met een heel mooi programma. Meer informatie via 

www.arkstichting.nl/. O ja, de prijs is €25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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. 

 


