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Beste Stadsdorpers, 
 
Allereerst voor iedereen een mooi nieuw jaar met leuke activiteiten, 
inspirerende bijeenkomsten en veel aandacht voor elkaar! 
 
In de laatste maanden was het wat stiller dan gepland door het afblazen 
van de themabijeenkomst over verduurzamen van woningen. Gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten was 
er in de tussentijd echter te over door de stroom van bewonersbijeenkomsten van de gemeente over kwetsbare 
kademuren en autoluwe maatregelen. 
 

In het nieuwe jaar nemen we de programmering weer zelf ter 
hand met een goed gevulde en gevarieerde agenda, zie de 
verschillende aankondigingen. Geef je nu alvast op voor de 
lezing door Marita Mathijsen: Multatuli: rebel, romanticus op 
6 februari in de Vinse school. Als je tenminste geïnteresseerd 
bent in literatuur- en wie is dat eigenlijk niet in een Stadsdorp 
met vijf leeskringen? Dus voorkom dat je straks achter het net 
vist, want er is een beperkt aantal plaatsen! 
 
Voor het welslagen van deze en andere activiteiten is digitale 
communicatie steeds belangrijker.  
Lees daarom vooral onze oproep voor versterking van de 
kerngroep; we zoeken in het bijzonder mensen met kennis en 

ervaring op dit gebied. Heb je die zelf en vind je het leuk om bij te dragen aan de digitale vooruitgang van ons 
Stadsdorp? Of ken je zo iemand in de buurt? Laat het ons weten!   
 
Tot slot bedanken we de stadsdorpers en overige vrienden die 
zich in het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze activiteiten!  
 
 
De Kerngroep 
  

NIEUWSBRIEF 
46== 

          Agenda 
 
  9 jan  Koffie-inloop 
27 jan  Buurtborrel 
  6 febr  Multatuli-lezing 
13 febr Koffie-inloop 
24 febr Buurtborrel 
26 maart Jaarvergadering 
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Op iedere tweede donderdag van de maand van 
10.30 – 12.00 uur is er een koffie-inloop in het 
historische café Hegeraad, Noordermarkt 34, vlak 
naast de Noorderkerk.  

We kunnen terecht in de opkamer. De volgende 
koffie-inlopen zijn op de donderdagen 9 januari en 
13 februari.  

Kom je liever niet alleen en wil je samen met een 
andere stadsdorper naar de koffie-inloop te gaan, 

laat dit dan weten aan Janneke Doreleijers  via 
contact@stadsdorpbuurt7.nl of via 06-23 46 86 35, 
dan komt iemand van ons van tevoren even bij je 
langs.  

 

 

Ontmoet elkaar onder een drankje tussen 17:00 en 
19:00 uur in Hulscher’s op de hoek van de 
Nieuwezijds Voorburgwal 178 en de Molsteeg in het 
gebouw van Die Port van Cleve,  
De eerstvolgende buurtborrels zijn op de 
maandagen 27 januari en 24 februari. 

Voor wie hierna blijft eten: Die Port van Cleve biedt 
speciaal aan ons buurtgenoten een daggerecht voor 
€16,50. Je kunt je hiervoor tijdens de buurtborrel 
opgeven. 

 

KOFFIE-INLOOP 
 

BUURTBORREL 
 

 
Kerngroep zoekt versterking 
 

Omdat de afgelopen jaren enkele leden van de Kerngroep van StadsdorpBuurt7 zich 
hebben teruggetrokken is de Kerngroep op zoek naar versterking.  
Wat houdt het lidmaatschap van de Kerngroep in? De Kerngroep organiseert en 
coördineert de diverse activiteiten van het Stadsdorp. De vaste activiteiten en clubjes 
worden door de deelnemers zelf georganiseerd, maar de Kerngroep zorgt ervoor dat 
hierover via nieuwsbrief en website wordt gecommuniceerd. Het gaat ook om activiteiten 
die door anderen worden georganiseerd, maar in onze buurt plaatsvinden, of anderszins 
van belang zijn voor de leden van het Stadsdorp.  
Daarnaast organiseert de Kerngroep ledenvergaderingen, themabijeenkomsten, borrels 
e.d. en probeert in algemene zin te zorgen voor een goed functionerend Stadsdorp waar 
de leden elkaar kennen, kunnen ontmoeten en in voorkomende gevallen ook helpen.  
De Kerngroep bestaat op dit moment uit vijf actieve leden. We vergaderen een keer of 
zes per jaar. Op die vergaderingen worden nieuwe ideeën, lopende en nieuwe zaken 
besproken en taken verdeeld. De cultuur is niet-hiërarchisch, creatief, ondernemend en 
consensusgericht. En vooral ook gezellig. Alle leden van de Kerngroep zijn meerdere 
keren per jaar op reis of in ieder geval de stad uit, soms zelfs voor langere tijd, dus alles 
wordt flexibel gepland!  
Wij zijn op zoek naar versterking met twee nieuwe leden die beschikken over 
specifieke kennis, ervaring en vaardigheden op het gebied van (digitale) 
communicatie. Het bijhouden van de website en het onderhouden van de 
emailconfiguratie zijn daarbij de belangrijkste aandachtsgebieden.  
Heb je hier affiniteit mee en vind je het leuk om bij te dragen aan de digitale vooruitgang 
van ons Stadsdorp? Neem dan voor nadere informatie contact op met Ina Wilbrink 
inwil@xs4all.nl  

mailto:contact@stadsdorpbuurt7
https://www.dieportvancleve.com/nl/
https://www.dieportvancleve.com/nl/
mailto:inwil@xs4all.nl
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Multatuli: rebel, romanticus 
 
Op 6 februari, nog vóór zijn tweehonderdste geboortedag op 2 maart 
2020, luiden we het Multatuli jaar in met een lezing van Marita Mathijsen, 
emeritus-hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. We zijn heel blij met haar bereidheid om deze 
fascinerende negentiende-eeuwse buurtgenoot voor ons tot leven te 
brengen.  
 
Als StadsdorpBuurt 7 hebben we bovendien een extra connectie met zijn 
geboortehuis, het huidige Multatulimuseum. We organiseerden daar onze 
allereerste stadsdorpbijeenkomst, later gevolgd door een lezing van conservator Klaartje Groot over 
de verrassend moderne ideeën van Multatuli over vrouwenemancipatie. Toen pasten we nog met 
gemak in de foyer van het minimuseum.   
Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef je snel op bij Janneke Doreleijers via 
evenementen@stadsdorpbuurt7.nl of 06-23 46 86 35.  
 
Wanneer: 6 februari 2020, 17 – 19 uur 
Waar:  Vinse school 

Haarlemmerstraat 132-136 
 

 
 
 
 
  

BIJEENKOMSTEN 
 

mailto:evenementen@stadsdorpbuurt7.nl
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Burenhulpgroep  

Burenhulpgroep 
• Even een boodschap meenemen? 
• Mee gaan naar de dokter of naar de poli?  
• Of af en toe een uurtje gezelschap houden?  

  
De acht leden van de 
burenhulpgroep staan er 
klaar voor! Behalve hulp 
voor jezelf kun je bij ons 
ook hulp vragen voor een 
ander. Voor een buurman 

of buurvrouw bijvoorbeeld of wanneer je zelf 
mantelzorger bent. 
  
Dus laat het ons weten via de 
mail: burenhulp@stadsdorpbuurt7.nl 
of bel 06-14 77 68 75, je krijgt dan Nanny Truijens 
aan de lijn die de burenhulp coördineert.  
En breng de burenhulp vooral onder de aandacht 
van buurtgenoten die zelf niet zo makkelijk hulp 
vragen! 

Cultuurburen 
 
Op 25 oktober gingen we naar 'Peachez- een 
romance' in Bellevue, naar de roman van Ilja 
Leonard Pfeijffers. 
Er ontspint zich een hartstochtelijke mailwisseling 
tussen een professor in klassieke talen en een 
onbekende vrouw, Sara Peachez. De professor 
wordt ondanks zichzelf verliefd, ... 
Porgy Franssen en Maartje van de Wetering zijn de 
geweldige acteurs. Mooi is het contrast tussen de 
zeer beschaafde taal van de classicus en de 
straattaal van Peachez. En er volgt een 
verrassende ontknoping. Toptoneel! 
 
'Lost Tango' in de Stadsschouwburg op 16 
november was een fraai spektakel op een zinkend 
cruiseschip met muzikanten, het Regazzekwartet en 
Carel Kraayenhof, de actrices Meral Polat en 
Dagmar Slagmolen en ook nog twee dansers.  
Er werd oude en nieuwe tangomuziek gespeeld 
terwijl de vader (Carel K.) na een beroerte probeert 
te overleven in een rolstoel met zijn muziek en zijn 
dochters hun eigen oplossingen zoeken: 
verzorgend, zakelijk, of dwangmatig vioolspelend.  
 
De Cultuurburen bezoeken voorstellingen in diverse 
theaters. Wil je mee? Neem contact op met Hennie 
Potman.  
 

 

 

Zanggroep  

‘Iedereen kan zingen’, is het motto waarmee vorig 
jaar oktober onze zanggroep onder leiding van 
Marianne Selleger van start ging. Dat motto is na 
een dik jaar intussen overtuigend bewezen en 
daarbij hebben we ook veel plezier samen. 
De meeste deelnemers tekenen dan ook bij voor 
een volgende reeks. Een lid van de zanggroep is 
intussen verhuisd naar Haarlem, maar komt voor 
deze maandagochtenden speciaal naar Amsterdam!

 
Er is altijd plaats voor nieuwe zangers en 
zangeressen, dus wil je je eigen vocale 
mogelijkheden (her)ontdekken? Grijp dan je kans en 
kom een keer vrijblijvend kennis maken.  
We zingen doorgaans op de laatste maandag van 
de maand in het sfeervolle atelier van Marianne aan 
de Geldersekade 63A, van 11.30 tot 13.45. 
De kosten bedragen €15 per keer. 

Opgeven bij Janneke Doreleijers of bellen naar 06-

23 46 86 35.  

De buurt-muziekgroep  

 Sinds een jaar spelen we 

met ons muziekgroepje 

eenmaal per maand 

samen, bij iemand thuis. 

We spelen meestal wat 

klassieke muziek, van 

Telemann, Bach, 

Charpentier of Young. De 

bezetting is momenteel dwarsfluit, hobo, viool, cello 

en piano. Een enkele keer hebben we ook 

modernere muziek gespeeld. Het klinkt veelal als 

een mooi geheel. 

Kun je ook spelen en zou je mee willen doen of 

meer informatie inwinnen? Neem dan contact op 

met de coördinator Judith Pertz 

(jlpertz@hotmail.com of 020-6266578) 

                                                                           

Het stadsdorp muziekgroepje 

 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 

mailto: burenhulp@stadsdorpbuurt7.nl
mailto:henniepotman@hotmail.com
mailto:henniepotman@hotmail.com
mailto:jandore@planet.nl
mailto:jlpertz@hotmail.com
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Klaverjasclub  
 
Op maandagmiddag van half twee tot vier uur 
spelen vier stadsdorpers klaverjas aan de ronde 
tafel achterin café Hegeraad op de Noordermarkt. 
Een paar stadsdorpers die niet wekelijks willen 

spelen, maar het 
wel leuk vinden af 
en toe met ons te 
klaverjassen 
vallen graag in 
wanneer iemand 
van ons 

verhinderd is. 
Heb je ook zin om zo nu en dan klaverjas te spelen 
en wil je op de reservelijst, mail dan naar de 
klaverjasclub. 
 

 
Uit Etengroep 
 
Wil je samen met buurtgenoten een restaurant 
proberen in onze buurt en omgeving, vraag dan de 
mailinglist van de Uit Eten groep op bij Ella. 
 

Wij wandelen 
 
Ieder die een leuke wandeling 
van ongeveer 10 km weet en 
deze ook wil organiseren, kan 
dat, ook met een kleine groep. 
Aanmelden bij Jolande.  

                             
                            

 

 
 
 
 
Er is ook dit najaar veel gelezen door de 
verschillende leesgroepen. De volledige verslagen 
zijn te vinden op de website van StadsdorpBuurt7, 
klik hier. 

De deelnemers van 
Leesgroep 
Amsterdam lazen in 
de afgelopen periode  
De goede zoon van 
Rob van Essen en 
Wij zijn de Bickers 
van Simone van der 
Vlugt.  
Over dat laatste boek 
schreef Willemien Dijkshoorn ‘We vonden het een 
vrij interessant boek, het geeft veel informatie over 
Amsterdam. Jammer dat grote delen het karakter 
van een opsomming hebben’. 
Leeskring Nu raakte in de ban van schrijver 
Maarten ’t Hart die 75 jaar geworden is. In De 
Nachtstemmer komen bekende ‘t Hart thema’s naar 
voren zoals de muziek van Bach en zijn 
geboorteplaats Maassluis.  
Leeskring IV kwam bij elkaar om de roman Zwarte 
Schuur van Oek de Jong te bespreken. Een groots 
opgezette roman rond een kunstenaar die een 
geheim met zich meedraagt. ‘Boeiend en goed 
geschreven’ luidde het oordeel van de lezers.  
De Leeskring Biografieën komt in januari weer bij 
elkaar om Uit de kei van Saramacca. Een 
Surinaamse familiegeschiedenis van K.R. Sing, te 
bespreken.  
Leeskring Reisboeken van de Evenaar las Het 
Zoutpad van de debuterende schrijver Raynor Winn, 
over een barre tocht van een dakloos geworden 
echtpaar langs de kust in Wales. Het boek leverde 
veel discussie op. Juist dat is de bedoeling van het 
samen bespreken van boeiende boeken. 
 
 
 

 
 

Voortgang Herdenking Blauwburgwal 

Goed nieuws van het Buurtinitiatief Herdenking 
Blauwburgwal. Na tachtig jaar gaat het op 11 mei 
2020 dan eindelijk gebeuren: de onthulling van een 
sobere hardstenen plaquette op de Blauwburgwal 
19 als blijvende herinnering aan de slachtoffers van 
de fatale bominslag op pinksterzaterdag 1940.   
Via Buurtkrant 7 en onze Stadsdorp Nieuwsbrief 
hebben we de moeizame weg naar de realisering 
ervan op de voet kunnen volgen.  
Eindelijk is de vergunning rond; zet de datum van 
de onthulling vast in je agenda!  
Meer gegevens over de invulling van de herdenking 
op 11 mei volgen en - niet onbelangrijk – ook over 
de manier waarop je als buurtgenoot kunt bijdragen 
aan de kosten. In januari start de fondsenwerving 
met de verspreiding van een flyer in de hele buurt. 

 

 

 

 

ANDER (BUURT) NIEUWS 

LEESGROEPEN 
 

Stadsdorp digihulpen 
 
Digihulpen kunnen mensen helpen bij het 
gebruik van hun smartphone of tablet. Je kunt je 
probleem uitleggen en zij helpen je dan met het 
vinden van een oplossing.  
Marijke Winnubst coördineert dit samen met 
Nora de Gorter.   
 
Heb je een probleem, wil je hulp bij het gebruik 
van je smartphone of tablet, neem dan contact 
op met Marijke Winnubst, zij zal je dan in contact 
brengen met één van de drie digihulpen. Haar 
telefoonnummer is 020-6230605 en haar e-
mailadres is winnubst@kpnmail.nl. 

mailto:lantingahl@live.nl
mailto:kruzinga@online.nl
mailto:jolandecoelho@hotmail.com
http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7
mailto:winnubst@kpnmail.nl
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Dolle boel in de Roode Bioscoop 

Onze buren van Stadsdorp Dijk en Plein 
organiseren op maandag 13 januari de eerste van 
een reeks praatprogramma’s over en voor de 
Haarlemmerbuurt. Het thema van de eerste avond 
is Moord en Doodslag.  
Want ooit was het een spannende buurt, met veel 
(verborgen) geweld, kraken en georganiseerde 
misdaad. Klein en groot leed. Hierover komen aan 
het woord ex-hoofdcommissaris en auteur Joop van 
Riessen, de buurtregisseurs en buurtbewoners met 
hun getuigenissen.  
Jan Eilander zingt liederen uit de onderwereld. 
Meer info vind je hier. 
 

Danspaleis in de Westerkerk, 23 april 
  
Het Danspaleis verzorgt op 
uiteenlopende locaties ouderwets 
gezellige dansfeesten voor ouderen 
en iedereen die van swingen houdt. 
Op donderdag 23 april, van 3 tot 7 
gaan we dansen in de Westerkerk, 

vanaf 3 uur inloop, van 4 tot 6 danspaleis en van 6 
tot 7 napraten met een hapje en een drankje. 
Alle stadsdorpers uit Amsterdam centrum zijn 
welkom, iedereen kan introducés meenemen.  
De toegang is gratis.  
Begin volgend jaar horen jullie er meer over 
Zie de mooie website 
http://www.hetdanspaleis.com/ 
 

Meezingen in de II Prinsen 
 
Elke woensdagavond wordt vanaf 19.45 uur luid 
gezongen in café De II Prinsen op de hoek van de 
Prinsenstraat en de Prinsengracht. Taal en genre 
wisselen per week, tekstbundels zijn aanwezig. 
Toegang is gratis, drankjes tegen normale 
caféprijzen.  
Op vrijdag 3 januari een Nieuwjaars-meezingavond.  
Meer informatie vind je hier. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verontruste bewoners 
 
Onlangs werd het Comité verkeersdruk 
Keizersgracht opgericht.  Bewoners maken zich 
zorgen over het toenemende aantal auto’s dat via 
de gracht het centrum wordt ingestuurd. Door het 
afsluiten van grote verkeersaders kiezen vooral 
taxi’s de route via 
de Keizersgracht. 
‘Het beleid is slecht 
doordacht. Het 
roept animositeit 
tussen straten en 
buurten op en 
brengt bewoners 
met elkaar in 
aanvaring.’ 
Contactpersoon: 
Ruud ter Wee  
 
Pauline van de Ven heeft met anderen de 
Werkgroep Fundering opgericht die zich richt op de 
schade die de toenemende verkeersdrukte kan 
hebben op kades en fundamenten van de panden in 
de bennenstad. Meer informatie daarover is te 
vinden op de website van d’Oude Stad.   
 

Velen van u hebben de afgelopen tijd aandacht 

gevraagd voor het autoverkeer op de grachten. 

Daarom nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op 

22 januari van 19:00 – 20:00 uur in het West-

Indisch Huis over dit onderwerp. Met vriendelijke 

groet,  
 
Rinke Oostra 
Gebiedsmakelaar Westelijke Grachtengordel 
Stadsdeel Centrum.  
 
Gratis bomen 
 
Wist je dat er in 
Amsterdam 
ongeveer één 
miljoen bomen 
staan? Best veel, 
hè? Bomen zijn 
dan ook erg 
belangrijk voor de 
stad. Ze geven 
schaduw, vangen 
water op (een boom drinkt ongeveer 500 liter per 
dag!) en geven zuurstof. Daarmee helpen ze de 
stad te beschermen tegen extreme regen én  
  

https://dijkenplein.nl/
https://www.roodebioscoop.nl/
http://www.hetdanspaleis.com/
http://www.demeezingers.com/cafe2prinsen.htm
mailto:ruud@equinox.nl
mailto:ruud@equinox.nl
https://www.oudestadt.nl/werkgroep-fundering/
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droogte. En groen in je woonomgeving is ook 
gewoon mooi en geeft energie. Omdat we bomen 
zo belangrijk vinden, mag je gratis een boom laten 
planten in je tuin. 
 
Lijkt het wat? Dan kun je de subsidie Aanplant 
nieuwe bomen aanvragen. De subsidie kan worden 
aangevraagd door huiseigenaren, VvE's en 
huurders. Als huurder moet je wel toestemming 
hebben van de verhuurder.  
De meeste woningbouwcorporaties geven 
standaard goedkeuring voor een boom met deze 
subsidie. De boom moet aan een aantal 
voorwaarden voldoen en geplant worden door een 
gecertificeerd bedrijf. Deze kosten worden ook 
vergoed. De subsidie per boom kan oplopen tot 
maximaal € 5.000,-. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grachten van smaragd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groen op de daken van de woonboten in onze 
buurt. Dat staat beter en heeft ook veel 
milieuvoordelen. De gemeente stimuleert dat met 
adviezen en een vergoeding. De organisatie 
‘Grachten van smaragd’ kreeg geld uit de pot van 
Centrum Begroot. Zie www.grachtenvansmaragd.nl 
 
Oud-stadsdorper en lid van de kerngroep Ella 
Kruzinga is te vinden op de website van de 
Gemeente Amsterdam waarop informatie wordt 
gegeven over het aanbrengen van groen op de 
daken van woonboten.  
Ella en haar man Peter woonden voorheen in de 
Nieuwe Nieuwstraat maar verhuisden drie jaar 
geleden naar een woonboot op de Bilderdijkkade en 
hun dak is groen! 
Het verhaal van Ella en Peter is hier te vinden met 
veel informatie over het groener maken van de stad.  
 

Buurtkrant Zeven  

Vier keer per jaar vindt u als buurtbewoner een 
nummer van de unieke Buurtkrant Zeven op de mat. 
Een krant volgeschreven met interessante 
wetenswaardigheden over onze buurt en in je 
brievenbus gestopt door vrijwilligers. 
Het mooie laatste nummer van 2019 verscheen 
begin december, met als thema reizen.  
Hoewel iedereen zijn best doet, wil de bezorging 
van deze papieren krant weleens misgaan. Je kunt 
hem later altijd terugvinden op de website van 
Wijkcentrum d'Oude Stadt 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BF8C1D850-A801-469A-83A3-097E04EB483A%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BF8C1D850-A801-469A-83A3-097E04EB483A%7D
https://www.grachtenvansmaragd.nl/
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuws/groen-dak-woonboot/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20191128&utm_content=link_ID0E5MAK&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Amsterdam%2028%20november%202019%2c%20editie%20centrum
https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2019/05/Buurtkrant-123-webklein.pdf
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In de rubriek Portret komen telkens buurtgenoten aan het woord. Wil je zelf graag je verhaal kwijt, of 
weet je iemand die iets opmerkelijks te melden heeft, geef het door aan de redactie. 

JOOP SMOOR 
 
Al een aantal jaren is Joop penningmeester van StadsdorpBuurt7. Hij is actief in Leeskring IV, de 
muziekgroep en de zanggroep. We zitten in de goudgele salon in het achterhuis aan de tuin. Vanuit 
de verte klinken kinderstemmen, het zijn de kleintjes van de Burghtschool die iets verderop buiten 
aan het spelen zijn. Door de glas-in-loodramen schijnt 

de zon in de kamer. Niets wijst erop dat hier 
aan de Keizersgracht voorheen een klein hotel 
was. Joop en zijn vrouw Angeline kwamen in 
1987 naar Amsterdam en konden toen voor 
relatief weinig geld dit pand kopen. Ze troffen 
veel hokkerige kamertjes aan, het kostte veel 
moeite om er weer een prettige woning van te 
maken.  
 
Joops wortels liggen in Nijmegen, bij het 
Kronenburgpark. Hij ging op school bij de 
jezuïeten van het Canisius College. Later ging 
hij studeren in Utrecht. Hij kwam in de jaren 
zeventig en tachtig al regelmatig naar 
Amsterdam, nieuwsgierig naar al het nieuws 
dat bijvoorbeeld het Stedelijk Museum te 
bieden had.  
 
 
 
 

 
Hij heeft altijd als psycholoog gewerkt bij verschillende instellingen zoals het Riagg in Amsterdam-
Oost, maar ook in Heiloo, Rotterdam en Groningen. Hij oefende zijn vak uit vanuit een grote 
maatschappelijke betrokkenheid. Het ging hem niet alleen om het oplappen van kwetsbare mensen 
maar hij betrok altijd de woon- en werkomgeving van de mensen daarbij. Hij was een van de eersten 
die begon met het opzetten van mannenpraatgroepen. Zijn leidraad was ‘de verbeelding aan de 
macht’, niet de protocollen. 
 
Tegen het eind van zijn loopbaan nekten bezuinigen veel van wat hij wilde; lang niet altijd kon Joop 
zijn plannen verwezenlijken. Rond zijn zestigste kreeg hij de mogelijkheid om vervroegd met 
pensioen te gaan. Een nieuwe periode brak aan. Het werd geen tijd van stilzitten. Nog steeds vervult 
hij verschillende bestuurstaken en werkt hij als adviseur. Wel was er meer tijd voor zijn grote passie 
voor muziek 
 

PORTRET 

mailto:redactie@stadsdorpbuurt7.nl
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Als kind kreeg hij als enige geen pianoles, zijn oudere zussen allemaal wel. Als jonge student 
luisterde hij op zijn zolderkamertje naar zowel Bach als Monk. Veel 
te laat begon hij aan de saxofoon. Een heerlijk instrument maar 
hoewel hij dagelijks oefent, zal zijn spel nooit de soepelheid laten 
horen die musici bereiken die jong zijn begonnen. Joop geniet van 
het samen muziek maken. Het gaat er heel gedisciplineerd aan 
toe. Het heet geïmproviseerde muziek maar je moet je aan heel 
veel onderlinge afspraken houden, elkaar in de gaten houden, 
afstemmen, regelen.    
 
Een andere passie is het fietsen van grote afstanden. Het begon 
met een fietstocht naar Rome, samen met Angeline. En nu maken 
Joop en Angeline tochten van wel twee maanden door delen van 
Canada, door Alaska, langs de Amerikaanse kust. Vorig jaar in het 
midden van de VS, rond Chicago. ‘Je moet je wel goed 
voorbereiden en van tevoren zorgen dat je conditie goed is. We 
volgden een sleutelcursus bij de Vakantiefietser, de specialist op 
dit gebied in de Westerstraat, lekker dichtbij.’  
Joop en Angeline publiceren mooie verslagen op de website 
https://joopenangelinenaarchicago.waarbenjij.nu/ 
 
‘Je kunt inderdaad spreken van een soort verslaving. Maar het is geweldig. Je gaat heel anders naar 
de omgeving kijken, je ziet ongelooflijk veel, je krijgt overal hulp en leuke reacties. Fijn om dat ook 
samen met Angeline te kunnen doen.’ Vorig jaar maakten ze een voettocht in Nepal met hun drie 
dochters.  
 
Als hij vanuit de drukte rond het Centraal Station naar huis loopt, is het elke keer weer een geweldige 
beleving om de relatieve rust van dit stukje van de binnenstad te ervaren. Het is er vaak nog dorps 
rustig. ‘Ik ervaar een prettig evenwicht tussen aan de ene kant de anonimiteit van de stad, elkaar met 
rust laten, geen sociale controle en aan de andere kant een zekere betrokkenheid. Er zijn buren die 
ik al vijftien jaar van gezicht ken maar nog nooit hebt gesproken, een knikje volstaat. Met anderen is 
er gelukkig een veel hechter contact.’ 
 
Door zijn betrokkenheid bij het Stadsdorp heeft hij inmiddels veel meer buurtgenoten leren kennen. 
‘Het is goed te zien dat er ook hier weer jonge gezinnen met kinderen zijn komen wonen. Natuurlijk, 
de buurt verandert, Ook Joop ziet dat het drukker wordt, maar hij beklaagt zich niet. Er wonen steeds 
meer expats die vooral elkaar opzoeken. ‘Ik betreur het dat culturele broedplaatsen verdwijnen en 
plaats moeten maken voor dure appartementen. Ouderen die kleiner willen gaan wonen zouden in 
de buurt moet kunnen blijven. Daar zou de gemeente iets aan moeten doen.’    
 
Het Stadsdorp is er vooral om bewoners mogelijkheden te geven om meer met elkaar in contact te 
komen. Dat lukt heel aardig. Ik kom nu veel meer mensen tegen die ik ken. We kunnen nog wel wat 
mensen gebruiken die zich willen inzetten voor de buurt. Vooral mannen zou ik willen oproepen om 
actief te worden. Laat wat van je horen!’ 
 
                                                                                               Tekst en portretfoto: Wilco Kalbfleisch 
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Wil je ook iets in de Nieuwsbrief kwijt? Stuur je bericht naar contact@stadsdorp 
 

Op zoek naar iemand voor werkzaamheden in en rond het huis?  Of iemand die u kan helpen met 

de computer?  StadsdorpBuurt7verzamelt adressen van door buurtgenoten aanbevolen 

vakmensen.  Als u iemand zoekt, kunt u contact opnemen met Marijke Winnubst of Nora de Gorter. 
Je kunt ook bellen naar 020-624 20 56.  

Wij bemiddelen slechts tussen stadsdorpers en vaklui. Je regelt zelf de uitvoering en betaling met 

betrokkenen. Als ú mensen kunt aanbevelen horen we dat ook graag van u. Hoort zegt het voort.  
(Om privacy redenen vermelden we geen namen en adressen in de nieuwsbrief of op onze website.)  

______________________________________________________________________________ 
De Nieuwsbrief van Buurt7 wordt per mail verstuurd aan alle leden van de Verenging 
StadsdorpBuurt7. Wil je de Nieuwsbrief ook regelmatig ontvangen, geef je dan hier op.  

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin maart. Op de website van het stadsdorp vind je al het 
actuele nieuws. Vergeet dus niet af en toe naar onze website te kijken.  

  
 

INFORMATIE EN VRAGEN 
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