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In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen:  

- Van het Bestuur  

- Koffie-inloop  

- Buurtborrel  

- Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten  

- Hulpvragen  

- Buurtnieuws  

- Tips 

 

Beste Stadsdorpers,  

 

Van het Bestuur  

Buurtbewoners druppelen langzaam de stad weer binnen. Vergaderingen staan opnieuw in agenda’s en 

plannen worden gesmeed voor de tweede helft van het jaar. We zijn vol goede moed; hebben energie 

bijgetankt en gaan met plezier aan de gang in en voor het nieuwe seizoen. We hopen dan velen van u 

terug te zien. We verheugen ons daarop.  

 

Koffie-inloop in de Westerkerk voor StadsdorpBuurt7  

We kunnen nog twee keer bij de Westerkerk op de koffie!  

Data: donderdagochtend 20 en 27 augustus  

Tijd: van 10.00 – 12.00 uur  

Locatie: grote zaal van het Prinsenhuis van de Westerkerk  

 

Kom gezellig nog even langs! 

In de maanden juli en augustus waren bewoners van Buurt 7 welkom om een kopje koffie 

te komen drinken in de Westerkerk. Tot nu toe kwamen zo’n 7-12 mensen aanwippen om 

even een praatje te maken en met elkaar van gedachten te wisselen over wat er zoal in de 

buurt gebeurt. 

Er zijn nog twee mogelijkheden om elkaar in de Westerkerk te ontmoeten en wel op de 

donderdagen 20 en 27 augustus. 

 

Buurtborrel 

De Buurtborrel wordt op de laatste maandag van de maand gehouden. In augustus is dat op 31 augustus.  

 

 Ontmoet elkaar bij de buurtborrel  

 Op 31 augustus tussen 17.00 en 19.00 uur.  

 Bij Wannemakers!, Singel 210  

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Agenda 

20 augustus ► Koffie-inloop Westerkerk  

27 augustus ► Koffie-inloop Westerkerk  

23 augustus ► Wandelen 

31 augustus ► Buurtborrel  
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Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten  

 Wij bewegen 

Zondag 19 juli werd de kleine Abcoude route, langs de riviertjes de Winkel, 

Angstel en Gein gelopen. In de regen zoals u op bijgaande foto kunt zien.  

 

Maar ondanks de regen was het een spannend 

avontuur met kruip- en sluipdoor paadjes en aan het 

eind wachtte de verrukkelijke appeltaart en koffie en 

de vriendelijke bediening en atmosfeer in de 

Eendracht. Niemand had er spijt van en toen we uit de metro stapte ging de zon 

voor ons schijnen, dat nou weer wel. 

 

Op zondag 23 augustus wordt deze wandeling, en dan hopelijk met beter weer, 

nog een keer gelopen, want door de regen kon er niet genoeg aandacht aan de 

mooie bloemetjes en de omgeving gegeven worden. Bijgaand de kale Jonker, die 

werd wel gezien!  

 

Wilt u meelopen en staat u nog niet op de lijst? Neem dan contact op met winnubst@kpnmail.nl.  

 

 Cultuurburen  

Wil je ook wel eens naar de film of de schouwburg of naar iets interessants waarover je in de krant hebt 

gelezen? Maar heb je geen zin om alleen te gaan? Laat dit weten aan Hennie Potman 

(henniepotman@hotmail.com).  

 

 De Leeskring  

Na de zomerstop werd in augustus verder gelezen met De joodse cel, een van de 

Fantastische Vertellingen van Ferdinand Bordewijk, een oud-buurtgenoot.  

 

Wil je ook een leeskring opzetten en je weet niet hoe dit aan te pakken? Neem 

dan contact op met Ina Wilbrink (wilbrink@xs4all.nl). 

 

 Dineren uit en thuis  

Op donderdag 9 juli werd met een groep buurtbewoners bij De Gaper gegeten, het eetcafé op de hoek 

Prinsenstraat/Prinsengracht. Het was onverwachts druk, waardoor de aardige bediening minder aandacht 

had voor ons dan prettig was. Maar het eten was lekker en we kregen een gratis nagerecht omdat ook zij 

vonden dat we een beetje lang op ons eten moesten wachten. 

 

Iedere keer organiseert iemand anders een “uit eten adres” in de buurt. Wil je ook een keer mee?. Meld je 

dan aan via contact@stadsdorpbuurt7.nl. 

 

 Heel Buurt 7 aan de klaverjas!  

Elke maandagmiddag klaverjassen een vijftal staddorpers beurtelings bij iemand thuis, met thee, koek en 

chocola op tafel en veel gepraat over de buurt.  

Aanmelden bij jolandecoelho@hotmail.com of bij Lantingahl@live.nl.  

 

Hulpvragen  

 

 

 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Wilt u meehelpen met het zoeken naar een geschikte locatie voor activiteiten van StadsdorpBuurt7? 

Neem dan contact op via contact@stadsdorpbuurt7.nl of via 06-46 25 64 12. We zouden graag een 

vaste stek krijgen waar we ons thuis voelen en waar we elkaar kunnen ontmoeten. 

mailto:henniepotman@hotmail.com
mailto:wilbrink@xs4all.nl
mailto:jolandecoelho@hotmail.com
mailto:Lantingahl@live.nl
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
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Buurtnieuws 

Hotel Die Port van Cleve bestaat 145 jaar 

Op 3 september viert Die Port van Cleve 145 jaar hotel geschiedenis. Die Port van Cleve zit op de 

Nieuwezijds Voorburgwal 176-180 en is dus een buurtgenoot. 

 

 Op 5 september 1870 openden de gebroeders Hulscher Bierhuis Die Port van Cleve. Zij bottelden en 

verkochten Heineken bier dat aan de Stadhouderskade (huidige Heineken Experience) werd gebrouwen. 

De gebroeders Hulscher namen het pand over van Gerard 

Heineken, de grondlegger van de Heineken brouwerij en 

breidden het bierhuis later uit met een bodega en een restaurant.  

 

Begin 2015 is het unieke Delfts Blauwe tegeltableau (1887) in 

Bar-Bodega De Blauwe Parade gerestaureerd en in oude luister 

hersteld. Het voormalige restaurant De Poort is in maart herschapen tot de eigentijdse Grand-Café - 

Brasserie Maximiliaan. De traditie om genummerde biefstukken te verkopen wordt voortgezet en intussen 

zijn meer dan 5.800.000 biefstukken verkocht.  

 

Om het 145 jarig jubileum te vieren en een periode van renovaties af te sluiten, 

wordt op donderdag 3 september 2015 een kunstwerk onthuld dat een beeld 

geeft van de kleurrijke geschiedenis van het bedrijf. Het tableau dat kunstenares 

Katarina Stupavska heeft gemaakt op basis van archiefmateriaal van Heineken 

en van Die Port van Cleve wordt aangebracht in de hal van het hotel en geeft 

iedere bezoeker een prachtig beeld van de historie van De Poort. Voor de buurt 

is er van 1 tot 30 september een speciaal menu waarbij men kan proeven wat het 

Maximiliaan te bieden heeft.  

Voor meer informatie: http://www.dieportvancleve.com/nl/geschiedenis. 

 

Wijkcentrum D’Oude Stadt 

Hierbij nodigen wij u uit voor het Buurtenoverleg op maandag 7 september in het 

wijkcentrum d´ Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55.  

Aanvang: 20.00 uur; inloop voor koffie en thee vanaf 19.45 uur. 

Deze avond hebben wij als thema luchtkwaliteit en mobiliteit met als gast  

wethouder A. Choho. Verdere informatie via http://www.oudestadt.nl/. 

 

Wegwijzer voor mantelzorgers in het Centrum  

Voor mantelzorgers in Amsterdam Centrum is er vanaf nu een speciale Mantelzorgkrant beschikbaar met 

praktische informatie en adressen waar men in het stadsdeel terecht kan voor ondersteuning. Een handige 

wegwijzer voor iedereen die langere tijd zorgt voor een familielid of naaste die lichamelijk of psychisch 

ziek is, een beperking heeft of vergeetachtig is. De krant is gratis af te halen bij alle sociale loketten, 

buurtcentra, gezondheid- en welzijnszorginstellingen of aan te vragen bij Markant, centrum voor 

mantelzorg: tel.020 - 886 88 00. De Mantelzorgkrant Amsterdam Centrum is een uitgave van Markant en 

is mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam Centrum. Informatie: www.markant.org. 

 

Age-friendly City 

Age-friendly City is een breed, meerjarig programma dat er op gericht is om Amsterdam een 

aantrekkelijke stad te laten blijven en worden voor álle ouderen om in te leven. U wordt uitgenodigd voor 

een bijeenkomst op 26 augustus. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie en praat u als oudere mee 

over zaken die belangrijk zijn voor ouderen in Amsterdam. 

De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van Cliëntenbelang Amsterdam en de gemeente Amsterdam 

en vindt plaats op .woensdag 26 augustus 2015 van 10.00 – 12.00 uur in het gebouw van de Stichting 

Welzijn Doven Amsterdam e.o., Stadhouderskade 89, 1073 AV Amsterdam. 

Voor informatie en aanmelding: info@clientenbelangamsterdam.nl. 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

mailto:info@clientenbelangamsterdam.nl
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Beter Thuis 

BeterThuis, de marktplaats van de ouderenzorg, organiseert op donderdag 27 

augustus van 15.00 tot 17.00 uur een kennismakingsbijeenkomst voor 

Amsterdamse ouderen en thuishelpers. De bijeenkomst vindt in het tuinhuis van 

het Museum Geelvinck, (ingang aan kant Herengracht 518 sous) plaats. Tijdens 

deze middag is er voor ouderen en andere zorgvragers alle gelegenheid om 

vrijblijvend kennis te maken met de aanwezige thuishelpers, met gratis koffie, thee en een borrel.  

Aanmelden kan tot en met 26 augustus via contact@beterthuis.nl of (020) 718 99 19. 

 

Samen Vrij 

Samen Vrij richt zich op het welzijn en de zelfredzaamheid van senioren in Amsterdam. Wij 

onderscheiden ons door de ruime ervaring die onze medewerkers hebben in het werken met senioren. 

Hierdoor weten we goed en professioneel te handelen in het geval van bijvoorbeeld dementie en fysieke  

beperkingen. Bij Samen Vrij wordt u gekoppeld aan een voor u passend persoonlijk begeleider. Samen 

gaat u activiteiten ondernemen. U bepaalt wat u gaat doen en wanneer. Denk aan een bezoek op de kamer, 

het oppakken van een oude hobby of bijvoorbeeld het bezoeken van een museum, het theater of Artis. Ú 

heeft de regie. Kunt u wat extra hulp gebruiken in en rondom het huis? Ook daarbij kan uw persoonlijk 

begeleider u assisteren.  

Als extra wordt u gratis lid van de Samen Vrij Club. Via de club kunt u in contact komen met andere 

leden van de club waarmee u interesses deelt. Ook verbinden wij u graag met leuke initiatieven uit de 

buurt. Samen Vrij hoopt ook u te mogen verwelkomen in onze club! 

 

Als u interesse heeft kunt u zich aanmelden of extra informatie aanvragen via de mail: info@samen-

vrij.nl, de telefoon 020 775 1769 of u kunt onze website bezoeken www.samen-vrij.nl.  

 

10 jaar Burendag 

2015 is een bijzonder jaar. Burendag bestaat namelijk 10 jaar en dat mag gevierd worden! Wat ooit begon 

als een dag waarop 500 buurten meededen, is uitgegroeid tot een landelijk fenomeen. Inmiddels vieren 

ieder jaar bijna 1 miljoen mensen Burendag. Dit is jouw moment om samen met de buurt een mooi 

jubileumfeest op te zetten. Dit jaar is het mogelijk om geld aan te vragen bij het Oranje Fonds wanneer je 

Burendag op 25, 26 of 27 september viert. 

Voor meer informatie: http://www.burendag.nl/over-burendag/.  

 

Tips 

In Het Parool van 22 juni stond een artikel “app verovert schoonmaakmarkt”. Via de app Helpling kun je 

een hulp voor het schoonmaken van je huis aanvragen, wit. Het kan ook via het internet via 

(https://www.helpling.nl/schoonmaakster/amsterdam). Zij zorgen er voor dat je een betrouwbare 

schoonmaker krijgt. Ik heb er geen ervaring mee. Mocht iemand deze ervaring wel hebben, dan zou ik dat 

graag willen horen, want het lijkt een goede oplossing als je zelf geen hulp kunt vinden. 

 

Ik heb zelf onlangs gebruik gemaakt van studentaanhuis.nl (https://www.studentaanhuis.nl/) om mijn 

computer, die ernstig in de war was, weer schoon op gang te krijgen. Je betaalt ervoor, maar niet te veel 

en ze komen bij je aan huis (op de fiets) en vertellen je wat er gebeurt en waarom. Het beviel mij goed. 

(Ella Kruzinga) 

 

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:contact@beterthuis.nl
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