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JAARVERSLAG 2018 VAN STADSDORPBUURT7 

 

Vijf jaar StadsdorpBuurt7  

Op 5 juni dit jaar vierde StadsdorpBuurt7 haar vijfjarig bestaan in de Westerkerk, een plek waar 

we in de afgelopen jaren diverse themabijeenkomsten hadden. De pas gekozen voorzitter Ina 

Wilbrink gaf die middag een inkijkje in de geschiedenis van ons Stadsdorp en vier muzikanten 

van onze muziekgroep in oprichting maakten het feest compleet.  

 

Themabijeenkomst en Excursie  

In het themagedeelte van de bijeenkomst op 5 juni in de Westerkerk vertelde Nono Schrader 

van Confidente over het levenstestament naast het reguliere testament, een onderwerp waarop 

veel buurtgenoten afkwamen en geanimeerd over nagepraat werd tijdens de Jubileumborrel. Er 

werd nog twee keer over verder gepraat in een kleine groep.  

De tweede, zeer drukbezochte bijeenkomst, was de culturele najaarsexcursie op 2 oktober naar 

de Nicolaasbasiliek. Enthousiaste rondleiders vertelden over het tot stand komen van de 

Nicolaaskerk als jongste van de drie aan de Amsterdamse stadspatroon gewijde godshuizen en 

gaven toelichting op de verschillende onderdelen van het monumentale interieur.  

 

Algemene Ledenvergadering  

Op dinsdag 20 maart vond in de Noorderkerk de Algemene Ledenvergadering plaats waarbij 

financiële en andere stukken werden goedgekeurd, het tweekoppig bestuur werd aangevuld tot 

de statutaire drie en de Torensluis werd besproken. Tijdens de borrel vertelden verschillende 

groepen hun verhaal en zongen de Vrouwen van Kabaal.  

 

Kerngroep 

In de Kerngroep vonden dit jaar diverse personele wisselingen plaats. Marcel Jonker wist een 

baan te veroveren en Ciska van der Laan wilde na vier jaar trouwe dienst minder gebonden zijn. 

Gelukkig blijft zij incidenteel beschikbaar voor het Stadsdorp. Het Stadsdorp is hen veel dank 

verschuldigd voor het enthousiasme en het meedenken tijdens hun periode als Kerngroeplid. 

Het toetreden tot de Kerngroep van Els Willems – als vaste gastvrouw op buurtborrel en koffie-

inloop voor velen een bekend gezicht - bracht het totaal aantal leden inclusief bestuur weer op 

negen. De Kerngroep kwam in 2018 acht maal bijeen.  

 

Extern 

Leden van de Kerngroep namen deel aan bijeenkomsten van diverse verwante organisaties en 

aan de inspiratiebijeenkomsten van het stedelijke netwerk van Amsterdamse stadsdorpen en 

van de daarbinnen functionerende Kenniskring Wonen en Zorg. Aan deze Kenniskring werd op 

het thema ‘Wonen’ vanuit ons Stadsdorp door Marjo Visser tot haar terugtreden eind 2018 een 

actieve bijdrage geleverd.  
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Op uitnodiging van de nieuwe Stadsdeelvoorzitter had in december een kennismakingsgesprek 

plaats met voorzitters van enkele ‘Binnenstadsdorpen’, waaraan vanuit ons Stadsdorp Ina 

Wilbrink deelnam. Hierbij kwam ook het gebrek aan laagdrempelige ontmoetingsruimten voor 

oudere buurtbewoners ter sprake, dat in ons deel van de binnenstad nog nijpender blijkt te zijn 

dan in andere buurten.  

 

Nieuwsbrief en website 

Zeven Nieuwsbrieven verschenen dit jaar op het scherm van de Stadsdorpleden. Er werden 

plannen gemaakt voor verandering van de website en de Nieuwsbrief en er werd een 

redactieteam gevormd, Wilco Kalbfleisch trad toe tot deze redactie. Dankzij Ella Kruzinga heeft 

de website nog dit jaar een totale metamorfose ondergaan. Verder werd de enquête voorbereid 

die op 4 januari 2019 aan de Stadsdorpleden is toegezonden. In 2018 steeg het aantal 

buurtgenoten die de Nieuwsbrief wilden ontvangen van 175 naar 220. Dit is mede te danken 

aan de succesvolle thema- en excursiebijeenkomsten. 

 

Torensluis 

Ondanks meningsverschillen over de invulling van het toekomstige ‘huis voor de buurt’ die in 

2018 tot uiting kwamen (zie ook het verslag van de vorige Ledenvergadering) en de wat minder 

gebruiksvriendelijke toegang, wil StadsdorpBuurt7 nog steeds graag gebruik maken van de 

ruimten onder de Torensluisbrug. Deze intentie werd toegelicht in een door Stadsdeelbestuurder 

Roelof Rengelink geïnitieerde bijeenkomst met bestuursleden van Stichting De Torensluis en 

een delegatie van de Kerngroep van ons Stadsdorp in april 2018. Sindsdien heeft het herstel van 

de Torensluisbrug echter ernstige vertraging opgelopen, zodat vooralsnog geen uitzicht is op 

het gebruik van deze ruimten. 

Voor de Kerngroep was het aanleiding om te gaan omzien naar alternatieve locaties voor 

verschillende activiteiten en plannen voor bijvoorbeeld het opstarten van een muziekgroep niet 

langer te bewaren voor ‘straks in de Torensluis’. 

 

Buurtborrel en -koffie 

De maandelijkse buurtborrels werden ook in 2018 gehouden in Hulscher’s, onderdeel van die 

Port van Cleve. Na afloop van de borrel waren er altijd wel Stadsdorpers die van het, speciaal 

aan ons, aangeboden daggerecht genoten. Wegens de feestdagen verviel de december borrel en 

hielden we in plaats daarvan een nieuwjaarsborrel. 

Ook de maandelijkse koffie-inloop op de tweede donderdag van de maand in café Hegeraad 

bleef in trek en evenals bij de borrel doken af en toe ook hier nieuwe gezichten op.  

 

Groepsactiviteiten  

De Klaverjasclub verhuisde begin van het jaar haar wekelijkse sessie op de maandagmiddag 

naar café Hegeraad. Dit om gelijkvloers voor alle leden toegankelijk te blijven.  

De Cultuurburen bezochten in 2018 14 theater-, dansvoorstellingen of muziekuitvoeringen in 

de grote verscheidenheid aan theaters en muziekzalen die onze stad rijk is: de Stadsschouwburg, 

Bellevue, Kleine Komedie, Rode Bioscoop, Frascati, Carré, Concertgebouw, of 

Muziekgebouw.  

De Eetgroep ging vier keer uit eten van Grieks tot Chinees en dat allemaal in onze buurt of 

even over de grens. Meestal met z’n tienen. 

De Wandelclub heeft ongeveer 13 leden. Jammer genoeg was deze groep in 2018 niet erg actief.  

Leden van de Museumkring bezochten dit jaar het Amsterdam Museum om de schilders 

Ferdinand Bol en Govert Flinck te zien, het Joods Historisch Museum voor het werk van 

fotografe Maria Austria, het Stedelijk Museum voor de twee exposities Freedom is recognized 

necessity en Studio Drift-Coded Nature en lieten zich rondleiden in het ‘Huis met de Hoofden’, 
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waar tegenwoordig de Ambassade van de vrije geest gevestigd is, een museale bibliotheek en 

ontmoetingspunt voor het vrije denken.  

De leeskringen mogen zich nog steeds in een grote belangstelling verheugen. 

De 1e Leeskring leest romans en boeken die zich in Amsterdam afspelen en is zich Leeskring 

A’dam gaan noemen. Dit jaar besprak zij acht boeken; op één bijeenkomst had ter verdieping 

een deel van de kring een extra boek gelezen. 

De 2e Leeskring leest debuten en recent verschenen romans en noemt zich Leeskring NU. Zij 

lazen zeven boeken dit jaar. Op de laatste bijeenkomst in 2018 werd Wilco Kalbfleisch 

(coördinator van Leeskring IV) uitgenodigd vanwege zijn ervaring in het begeleiden van 

leesclubs  

Door Literaire Reisboekhandel Evenaar die middenin onze buurt neerstreek, werd in 

samenwerking met het Stadsdorp, de Leeskring Reisboeken opgericht, op 27 juni hadden zij 

hun eerste bijeenkomst. Voor het einde van dit jaar hadden zij drie boeken besproken.  

Doordat alle leeskringen volgeboekt waren, ontstond Leeskring IV. Deze kring besprak dit jaar 

twee boeken die eveneens door Leeskring Nu zijn gelezen (de Leeskringen A’dam en NU kiezen 

ook wel eens een zelfde boek). 

 

Naast al dit leesgeweld, wordt ook naar buren omgekeken: de Burenhulpgroep die op 16 

oktober haar eerste bijeenkomst had, telt inmiddels zeven leden. Ze is bedoeld voor de kleine 

dingen zoals een boodschap doen of het meegaan naar het ziekenhuis. Maar ook het samen naar 

een film of theater gaan behoort tot de mogelijkheden. 

Koorgroep. Na twee zangworkshops ter introductie, die door Marianne Selleger geleid werden, 

besloot men om op de maandag als vaste datum door te gaan, onder haar leiding en in haar 

studio aan de Geldersekade 61. Het resultaat klinkt al zo aardig dat misschien bij een volgende 

grote Stadsdorpbijeenkomst iets ten gehore gebracht kan worden. En wie weet ook nog samen 

met de instrumentale groep. 

De instrumentale groep. Deze instrumentale groep is min of meer tegelijkertijd ontstaan en 

wordt gecoördineerd door Judith Pertz. Eind van het jaar waren er 8 muzikanten: 1 pianist, 4 

blazers en drie strijkers. Er is intussen al vier keer samengespeeld in verschillende bezettingen. 

De groep komt meestal twee keer per maand bij elkaar, is niet altijd compleet, maar Judith Pertz 

weet iedere keer wel iets nieuws te verzinnen.  

 

Alles overziend blikken we terug op een jubileumjaar waarin 45 nieuwe buurtbewoners zich bij 

ons aansloten en zeven nieuwe groepen zijn ontstaan naast de reeds bestaande, een jaar van 

drukbezochte buurtborrels, koffie-inlopen en themabijeenkomsten, een jaar waarin het bestuur 

weer compleet werd, een bestuur dat zich gesteund weet door de overige Kerngroepleden en 

door de contactpersonen van de activiteitsgroepen en de ledenadministratie, en niet te vergeten 

door onze trouwe sponsor De Ware Jacob, die met zijn wijnen vijf jaar lang zorgt voor een 

feestelijk slot van onze (thema)bijeenkomsten. 

We zouden zeer tevreden kunnen zijn over ons vijfjarig Stadsdorp, ware het niet dat we moeten 

oppassen voor metaalmoeheid bij degenen die nu al jaren de verantwoordelijkheden dragen.  

Echter, dit gezegd hebbende, kunnen we er toch niet omheen: StadsdorpBuurt7 bloeit! 

 

Hanna Lantinga 

Secretaris 


