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Nieuwsbrief 19 - december 2015  
 

 

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen:  

- Van het Bestuur  

- 18 februari in de Westerkerk 

- Buurtborrel let op locatie 

- Koffie-inloop let op locatie 

- Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten  

- Start Woon- en Zorg thema-groepen 

- Hulpvraag  

- … en ander (buurt) nieuws  

 

 

Beste Stadsdorpers,  

 

Van het Bestuur  

Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2015 en al terugkijkend bepeins je dan wat er in 2015 allemaal binnen 

StadsdorpBuurt7 is gebeurd. Inspirerende bijeenkomsten in de Westerkerk: in oktober over “wonen en 

zorg”, in juni hebben we met elkaar gepraat over hoe we het in de buurt en binnen het Stadsdorp zouden 

willen zien als wij het “voor het zeggen zouden hebben”. En in maart verdiepten we ons in de 

problematiek van “hoe we het voor elkaar krijgen om elkaar te gaan helpen”. Bijeenkomsten die een 

inspiratiebron voor onszelf waren, maar ook voor het verder nadenken over de koers van het Stadsdorp. 

Deze bijeenkomsten werden omlijst door prachtige muziek of door bewegen via de Laban-methode. 

Denkt u er wel eens aan terug?  

Naast deze algemene thema-bijeenkomsten zijn ook de groepen echt van de grond gekomen: we gaan met 

elkaar naar toneel of muziek, we wandelen en eten samen. Er wordt geklaverjast en gelezen. We komen 

elkaar bij de slager tegen en wisselen dan recepten uit en we helpen elkaar ook op andere manieren soms 

een handje. Het is allemaal de basis voor modern nabuurschap: het er voor elkaar zijn, gezellig in 

groepen, luisterend en meedenkend in grotere bijeenkomsten, maar vooral als je naaste je nodig heeft. En 

zo komen we weer uit bij de kerstgedachte, want is Kerst ook niet een van die momenten om stil te staan 

bij je medemens? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

28 december ► Buurtborrel, let op locatie! 

14 januari    ► Koffie-inloop, let op locatie! 

18 februari   ►Trefpunt in de Buurt, Westerkerk 

 

 

Namens StadsdorpBuurt7 wensen wij u allen goede kerstdagen 

 en vooral een zo gezond mogelijk 2016. 



 

StadsdorpBuurt7: www.stadsdorpbuurt7.nl – contact@stadsdorpbuurt7.nl – tel. 06-46 25 64 12 

 

18 februari in de Westerkerk 

Onze volgende bijeenkomst in de Westerkerk is op 18 februari. Zet deze datum alvast in uw agenda, 

want het belooft weer een interessante bijeenkomst te worden. Carin Giesen geeft een inleiding met als 

titel: Trefpunt in de Buurt: inspirerende voorbeelden. Aan de hand van haar analyse van een bruisend 

dorpscafé en andere voorbeelden uit de praktijk, wil Carin in discussie gaan over voorwaarden voor het 

welslagen van een ontmoetingsplek in de buurt. Carin is zelfstandig onderzoeker en lid van Stadsdorp 

Rivierenbuurt.  

 

Buurtborrel 

We kunnen met elkaar het jaar uitluiden op de laatste buurtborrel van 2015. Deze is op maandag  

28 december. En misschien wilt u wel blijven eten. Er is een dagmenu voor €16,50. 
 

 Ontmoet elkaar bij de laatste buurtborrel van 2015 

 Op maandag 28 december tussen 17.00 en 19.00 uur.  

 Bij Maximiliaan van Die Port van Cleve,  

 hoek Nieuwezijds Voorburgwal-Molsteeg. 

 

Koffie-inloop groot succes 

0p 10 december, de tweede donderdag van de maand, was het zover. 

Tegen half 11 aarzelde ik het stoepje van café  Hegeraad op, het zag er van 

buiten verdacht  rustig uit. Maar binnen waren de eerste enthousiaste 

stadsdorpers al aangeschoven aan de ronde tafel in het oergezellige opkamertje.  

Het eerste kopje koffie én de huisgebakken appeltaart werden voor deze keer aangeboden door ons 

Stadsdorp.  

En het werd hoe langer hoe gezelliger - een vrolijke ontmoeting van meer dan twintig buurt7-genoten die 

heen en weer scharrelden van de ronde tafel naar de tafeltjes rondom. Een aanwinst, dat Hegeraad.  

 

 

 

Voor wie het nog niet wist: voortaan elke 

tweede donderdag van de maand, van half 

11 tot 12 uur, Noordermarkt 34, vlak naast 

de Noorderkerk. De eerstvolgende keer is op 

donderdag 14 januari 2016. 
 

Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten  

 De Leeskring  

Van de acht boeken die we het afgelopen jaar besproken hebben, bleken de 'klassiekers' 

van schrijvers als Multatuli en Bordewijk ons het meest te verrassen. Vandaar dat we voor 

onze eerste bespreking in het nieuwe jaar opnieuw kozen voor een werk in deze categorie: 

Dichtertje, Uitvreter en Titaantjes van Nescio. Zijn verhalen spelen zich af door de hele 

stad, op de Citatenkaart van Amsterdam is Nescio (pseudoniem voor J.H.F. Grönloh) dan 

ook maar liefst op tien locaties vertegenwoordigd. Een ervan is het Damrak, en wel met 

de intrigerende passage: “Daar wandelt de God van Nederland weer op het Damrak over 't 

gloeiende asfalt”... 

 

Start Woon- en Zorg thema-groepen 

Omdat de onderwerpen heel dicht bij elkaar (kunnen) liggen, wordt begin januari een datum 

gezocht om met beide groepen tegelijk een eerste verkennende bijeenkomst te houden, we mikken 

daarvoor op de tweede helft januari. Tijdens die bijeenkomst wordt gekeken hoe verder 

gegaan kan worden. 

Wilt u nog meedoen? Meld u aan bij Janneke Doreleijers of Ina Wilbrink. 

mailto:jandore@planet.nl
mailto:wilbrink@xs4all.nl
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Hulpvraag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… en ander (buurt) nieuws 

Kitchen Roulette 

Kitchen Roulette organiseert evenementen waarbij allerlei mensen met elkaar aan tafel schuiven!  

 

Tipje van de sluier: 

- 30 januari wordt lekker spicy! 

- dan ook voor het eerst op avontuur in Zuidoost! 

- 3 gangen in 3 keukens met élke gang nieuwe gezichten 

 

Is er genoeg enthousiasme vanuit jullie stadsdorp (schrijft Kitchen Roulette), dan is het ook leuk dit op 

termijn vanuit het stadsdorp zelf te organiseren. Zie ook http://eepurl.com/bH9VOD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

StadsdorpBuurt7 zoekt iemand die de coördinatie op zich wil nemen van een lijst met praktische 

ondernemers, zoals timmerlieden, computermensen, klusjesmensen, elektriciens, etc. Deze mensen 

worden aangedragen door Stadsdorpers, worden op een lijst gezet en mensen kunnen vervolgens naar 

de coördinator bellen als ze zo’n praktisch iemand nodig hebben.  

http://eepurl.com/bH9VOD

