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Nieuwsbrief 9 - januari 2015 
 

 

In deze Nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 

Van het Bestuur 

Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten 

Volgende Buurtborrel  

Wie zoekt de buurt Thuiskok? 

Nieuwjaarsborrel Wijkcentrum d’Oude Stadt 

 

 

Beste Stadsdorpers, 

 

Een nieuw jaar is begonnen. Wat zal het brengen met alle veranderingen in de zorg en de beloofde 

bezuinigingen? Krijgt u daar ook last van? Het zal pas in de loop van het jaar duidelijk worden hoe de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal gaan uitpakken. Zit u hiermee en weet u niet goed wat 

u er mee moet, laat het ons weten en wellicht kunnen wij u hiermee helpen.  

We hopen in ieder geval elkaar in 2015 vaak tegen te komen, op straat, bij de buurtborrel of bij een van 

de groepsactiviteiten, waarover u onderstaand meer informatie vindt. Ook hopen we dat u uw 

buurtgenoten weet te vinden als u een klusje in huis geklaard wilt hebben, of als u ziek bent en u even 

geen boodschappen kunt doen. Laat het ons weten, vraag of geef hulp. Laten we in 2015 om elkaar 

geven! 

 

Van het Bestuur 

Er is door het bestuur nagedacht over het lidmaatschap voor 2015 en de contributie daarvoor. In 2014 was 

dit in eerste instantie €40,-- per jaar. Na juli werd dit €20,--. Van deze lidmaatschapsgelden werden de 

eerste en de daarop volgende kosten betaald, maar door het ontvangen van subsidie van de Gemeente 

Amsterdam/Stadsdeel Centrum en een donatie lijkt een contributie voor 2015 minder noodzakelijk. Wel wordt om 

een vrijwillige donatie gevraagd om toch een zekere mate van financiële onafhankelijkheid, ook voor de toekomst, 

te waarborgen. Dit betekent ook dat iedereen die als lid 2014 en als belangstellende genoteerd staat, in 2015 als lid 

wordt beschouwd. Dit kan volgens de Statuten, want daarin staat  alleen dat er van de leden een ‘register’ 

aangehouden dient te worden, dat leden zich horen aan- en af te melden en de vereniging op de hoogte te horen 

stellen van een adreswijziging. Het Bestuur zal een voorstel indienen op de komende Algemene Ledenvergadering 

waarin toestemming voor deze verandering zal worden gevraagd.  

 

Deze Algemene Leden Vergadering (ALV) zal op donderdag 12 maart van 16.00-19.00 uur in de Westerkerk 

worden gehouden. Reserveer maar alvast deze datum, want het is niet het enige wat gaat gebeuren! Er komt een 

afscheid, een lezing, misschien wel muziek en een borrel. In de volgende Nieuwsbrief het programma. 

 

Thuis in de Buurt Groepsactiviteiten 

Zo worden de bijeenkomsten genoemd die vanuit StadsdorpBuurt7 worden georganiseerd om kennis te 

maken met buurtbewoners én om buurtbewoners kennis te laten maken met elkaar. U kunt altijd 

aansluiten. Wees niet verlegen, doe mee!  

 

Onderstaand een overzicht. 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 

Agenda 

20 januari ► Rode Hoed 

21 januari ► Wijkcentrum  

26 januari ► buurtborrel 

8 februari ► Libanees koken 

15 februari ► wandelen 

12 maart ► ALV en afscheid 
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 Klaverjassen en Bridgen 

De Bridgegroep is nog niet van de grond gekomen. Er is wel een vijftal mensen bij elkaar geweest om 

samen te klaverjassen. Ze vinden het leuk om elkaar zo te ontmoeten. Zij hebben laten weten nog graag 

iemand erbij te willen hebben. Ze willen van de maandag in principe hun vaste klaverjas-dag maken. 

Meldt u aan bij jolandecoelho@hotmail.com.  

 Wij bewegen 

De eerste inzet is om te gaan wandelen. Waarschijnlijk 1x per maand in het weekend. Op 21 december is 

de eerste wandeling gemaakt met 6 buurtbewoners. Zij liepen met veel plezier de Vijverwandeling in het 

Amsterdamse Bos. De koffiepauze in het midden was nog gezelliger!  

De volgende mogelijkheid is op zondag 15 februari (18 januari verviel vanwege het slechte weer). 

Informeer hoe, wat en waar bij jolandecoelho@hotmail.com. 

 Eetgroepen 

Er zijn inmiddels twee eetgroepen actief, die in wisselende samenstelling samen eten. Het is leuk en 

lekker. Gezellig samen eten kunt u regelen via w.truijens@chello.nl. 

 De Leeskring 

De leeskring kwam nog net voor de Kerst bij elkaar voor de eerste echte 

boekbespreking, met toelichting van de schrijfster zelf, buurtgenoot en 

Stadsdorper Ria Mathijsen. In februari staat opnieuw een boek van een 

buurtgenoot op het programma: De buurman van J. Voskuil. 

 Zin om mee te lezen? Er is nog plaats voor één of twee boekenwurmen. 

Stuur een e-mail naar wilbrink@xs4all.nl.  

 Cultuurburen 

Dit is de nieuwe naam voor de Uitgroep: buurtgenoten die graag met elkaar naar een film, concert of 

voorstelling willen en het eerste ‘uitje’ is ook al een feit.  

Een verslag:  

Op 13 januari zagen we met z'n zessen Maria Stuart van Schiller in de Stadsschouwburg. Geweldig spel 

van Halina Reijn (die wel altijd Halina blijft) als Maria en een magistrale Chris Nietvelt als koningin 

Elizabeth I. Het machtsspel van deze twee vrouwen werd sluw gestuurd door een stel intriganten en 

adviseurs, allen mannen. Mooi was de combinatie van Nederlandse en Vlaamse acteurs, zowel in de 

hoofd- als in de bijrollen. Het toneelbeeld was strak en simpel, de geluidseffecten veel te hard voor ons, 

op de tweede rij. 

In meerderheid vonden we het een interessante toneelavond en een leuke manier om elkaar een beetje te 

leren kennen als buurtgenoten. 

Wie doet het volgende voorstel voor een uitje naar een film, concert, cabaret, etc.? Mail naar 

henniepotman@hotmail.com 

 Kooklessen van een Libanese restauranthouder 

Er is een afspraak voor een kookworkshop gemaakt op zondag 8 februari 2015. We 

krijgen kookinstructies van Michel Yamimmine. Michel is een Libanese kok en je 

kunt op de website foodbymichel.com zien wat hij allemaal maakt en wat hij in  

opdracht doet. Zijn restaurant zit aan de Veembroederhof 160. Dus niet al te ver uit 

de buurt. De kosten zijn €50,-- voor de workshop en het opeten. 

Er is plaats voor 12 mensen en er zijn tot nu toe 9 aanmeldingen. Zin om mee te koken en mee te eten?  

U kunt zich nog aanmelden. Mail naar hdetiger@xs4all.nl. 

 

 Buurtborrel 

 Elke laatste maandag van de maand is er een buurtborrel.  

 Tussen 17.00 en 19.00 uur.  

 De volgende is op maandag 26 januari bij Wannemakers!, Singel 210. 

►►►►►►►►►►►►►►►►► 
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Wie zoekt de buurt Thuiskok? 

In Het Parool van 22 december 2014, stond een artikel over iemand die met Prakken in West 

(www.prakkeninwest.nl) buurtbewoners in contact brengt met thuiskoks in dezelfde buurt. In 

het artikel wordt ook verwezen naar www.thuisafgehaald.nl. Dit is een online platform, waarop 

thuiskoks hun kookkunsten aanbieden. Thuiskoks zijn mensen die, tegen een kleine vergoeding 

en vanuit hun eigen huis, voor andere mensen, koken. 

Als je naar deze website kijkt, dan valt op dat er ook een aantal thuiskoks in Buurt 7 zijn. Het 

zou mooi zijn als er een lijstje met uitleg, namen en gegevens kan komen dat op de website van 

het Stadsdorp geplaatst kan worden en waar buurtgenoten dan gebruik van kunnen maken. Is er 

iemand die dit lijstje zou kunnen maken? Het lijkt een eenmalige klus, die van achter de thuiscomputer 

uitgevoerd kan worden en het lijkt enorm nuttig.  

Vraag het artikel op of meldt u aan om een dergelijk lijstje te maken via contact@stadsdorpbuurt7.nl. 

www.prakkeninwest.nl is trouwens een mooie en nuttige website. Kijk er eens naar! 

 

Serie debatten in de Rode Hoed over ouderdom. 

 

Wat, oud? 

De verbeelding van ouderdom in literatuur en kunst 

In de vorige Nieuwsbrief – nummer 8 – werd uitgebreid verteld waar deze debatten over gaan en hoe ze 

zijn opgezet. Ook kunt u het op de website van het Stadsdorp nog eens bekijken. Maar handiger is het om 

rechtstreeks naar de website van de Rode Hoed te gaan. 

Kosten, programma en meer informatie: http://www.rodehoed.nl/ 

 

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. 

 


