
Jaarverslag 2019 StadsdorpBuurt7 

Ook in 2019 kende StadsdorpBuurt7 weer een bloeiend bestaan. Er zijn 12 nieuwe stadsdorpers bijgekomen in 2019 

en er zijn nu in totaal ongeveer 265 mensen die de nieuwsbrief ontvangen. Een deel van de stadsdorpers is passief lid. 

Dat wil zeggen dat zij het prettig vinden via de nieuwsbrief op de hoogte te worden gehouden van alles wat er in het 

stadsdorp wordt georganiseerd en van wetenswaardigheden uit de buurt waaraan in de nieuwsbrief ook in 

toenemende mate aandacht wordt besteed. Veel leden zijn echter ook actief binnen een  of meer van de vele 

activiteitenclubs, of bezoeken de bijenkomsten die door het stadsdorp worden georganiseerd.  

Omdat de kerngroep wilde weten waaraan de stadsdorpers nu eigenlijk behoefte hadden, hoe mensen het stadsdorp 

beleven, wat voor suggesties voor verbetering ze hebben en welke ideeën over nieuwe thema’s en activiteiten, 

hielden we begin 2019 voor het eerst een ledenenquête. Hierop heeft ruim een derde van de stadsdorpers  

gereageerd. Een mooie score voor een schriftelijke enquête! Duidelijk werd dat er onder de stadsdorpers genoeg 

ideeën leven. Opvallend in de uitkomsten was dat vooral de behoefte aan ontmoetingsmogelijkheden groot is; het 

geen ‘vreemde’ zijn in de eigen buurt. En uitgerekend daarin voorziet het stadsdorp, zodat de conclusie luidt dat de 

enquête geen aanleiding geeft om het beleid te herzien. Heel belangrijk wordt ook om dezelfde redenen het 

buurtnieuws op de website en de nieuwsbrief gevonden. De nieuwsbrief wordt met name zeer goed gelezen en 

gewaardeerd. De uitkomsten van de enquête zijn hier na te lezen 

Bovendien zagen we gelukkig ook enkele namen van mensen die aangeven een bijdrage te willen leveren. Dat zou 

wellicht een begin kunnen zijn van de broodnodige ‘verversing’ van de kerngroep! De meeste leden van de kerngroep 

zijn namelijk al sinds de oprichting, een dikke zes jaar dus, actief. 

Bijeenkomsten 

Op 2 april vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Zowel de jaarstukken 2018, als de begroting 2019 

werden door de leden goedgekeurd en de penningmeester was blij te kunnen aankondigen dat vanwege een prudent 

financieel beleid ook in 2019 geen contributie van de leden zal hoeven te worden gevraagd. Belangrijk thema op deze 

ALV was de uitkomst van de enquête. In de discussie die n.a.v. de enquête plaatsvond bleek dat veel stadsdorpers 

verwachtingen hebben van het stadsdorp t.a.v. het behartigen van belangen over de maatschappelijke problemen die 

er in de buurt zijn. Het stadsdorpsbestuur maakte echter duidelijk dat bestuur en kerngroep niet de capaciteit en 

middelen hebben om als belangenbehartiger op te treden en dat men zich hiervoor rechtstreeks tot de 

Bestuurscommissie moet wenden. Wel bleek uit de discussie duidelijk dat het misnoegen over sommige 

ontwikkelingen groot is.  

In het inhoudelijk deel van de ALV gaf Fred Geukes Foppen een presentatie over de nagedachtenis van de 44 

slachtoffers van de bominslag op de Blauwburgwal op 11 mei 1944. 

Op 16 mei organiseerden we in de Vinse School, een nieuwe locatie voor ons, een lezing van Gabri van Tussenbroek 

over de schutters van de Nachtwacht van Rembrandt. Vanwege het Rembrandtjaar 2019 -  de herdenking van de 

350ste sterfdag van onze grootste schilder – was dit een actueel thema. Met uitzondering van de luitenant Willem van 

Ruytenburch die net over de Raadhuisstraat aan de Herengracht woonde, blijken alle afgebeelde schutters onze 

buurtgenoten te zijn geweest. Zo woonde Kapitein Frans Banninck Cocq een halve eeuw lang in ‘De Dolfijn’ op Singel 

140-142. De lezing bleek zo populair dat we voor het eerst een wachtlijst moesten hanteren! 

Op een andere nieuwe locatie, Het Koffiehuis, organiseerden we op 1 oktober een workshop ‘Digitale Fitness’, omdat 

was gebleken dat veel stadsdorpers wel wat ondersteuning konden gebruiken bij het gebruik van smartphones en 

tablets. De grondbeginselen werden uitgelegd en er was ruimte voor de deelnemers om alle vragen te stellen die zij na 

de inleiding nog hadden. Het beoogde doel - door beter te zijn geïnformeerd en handiger te worden in het gebruik, 

veilig meer uit deze digitale hulpmiddelen te halen – werd zeker behaald. De 10 deelnemers waren erg enthousiast en 

een vervolg zit in de planning.  

Nieuw was de Zomerborrel. Dit idee kwam tot stand omdat stadsdorper Dorette Schilte-Ouwehand had aangegeven 

graag haar tuin een keer te willen openstellen voor het Stadsdorp. Het werd een door Dorette en de kerngroep 

gezamenlijk georganiseerde, zeer succesvolle zomerse stadsdorpborrel in de tuin van Dorette op vrijdag 30 augustus 

2019. Meer dan vijftig stadsdorpers, waaronder ook veel nieuwkomers!, kwamen naar de zomerborrel in deze 

aangename en prachtig aangelegde tuin. De bezoekers pasten makkelijk in dit kleine paradijs. Unaniem werd besloten 

dat we  in de zomer van 2020 wéér gaan proberen een zomerborrel te organiseren. 
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Een bijeenkomst die helaas niet doorging was een voorlichtingsbijeenkomst over verduurzaming van grachtenpanden. 

De op 11 november geplande avond in de Rode Hoed trok te weinig belangstellenden. De reden hiervoor blijft gissen, 

maar wij vermoeden dat er nog geen momentum is omdat de gemeente nog niets heeft bedacht voor de vervanging 

van gas in onze buurt. Om die reden zijn investeringen in alternatieve systemen nog met teveel onzekerheden 

omgeven. Het hoge aantal VvE’s in de buurt, waarbinnen besluitvorming over grote investeringen extra lastig is, werkt 

in dit opzicht extra verlammend. Uitstel betekent echter geen afstel! Het idee blijft op de plank liggen. 

Locaties 

Ook in 2019 hadden we nog steeds geen ‘eigen’ of in ieder geval vaste locatie waar we onze bijeenkomsten kunnen 

houden. Natuurlijk staan we nog steeds vooraan als de Torensluis haar deuren opent om buurtactiviteiten te gaan 

faciliteren, maar vanwege de lekkageproblemen met het brugdek is de verbouwing van de Torensluisruimte voor 

langere tijd uitgesteld. Ook eind 2019 was nog geen uitzicht op de oplevering van de ruimte. Wij houden een vinger 

aan de pols. 

Ondertussen zijn wij in 2019 met de stofkam op zoek gegaan naar mogelijke alternatieve ruimten in ons stadsdorp. De 

meeste geschikte ruimtes worden commercieel geëxploiteerd (Koepelkerk, Rode Hoed, West Indisch Huis) en zijn voor 

ons financieel niet haalbaar. Alleen de Rode Hoed wil ons graag éénmalig tegen een zacht prijsje van dienst zijn, dus 

we zinnen op een leuke bijeenkomst die daar goed past. Gelukkig staan zowel de Westerkerk als de Noorderkerk 

onverminderd voor ons klaar als wij grote bijeenkomsten willen houden, dus dat blijft voorlopig zo. Daarnaast hebben 

wij toch nog twee nieuwe locaties ‘ontdekt’, die geschikt zijn voor bijeenkomsten met tussen de 15 en 40 bezoekers. 

De ene is de Vinse School aan de Haarlemmerstraat: een kleine middelbare school in het gebouw waarin voorheen het 

buurthuis Straat en Dijk en oorspronkelijk de R.K. Meisjesschool St. Antonia was gevestigd. De andere locatie is Het 

Koffiehuis (naast de Vinse School gelegen), een dagopvang voor dak- en thuislozen. Over de in deze twee locaties 

georganiseerde activiteiten leest u elders in dit jaarverslag meer. Veel activiteiten van ons stadsdorp vinden verder 

plaats in de locale horeca en bij mensen thuis. 

Activiteitenclubs 

De Museumkring  is in 2019 2 keer naar een museum geweest. De Museumkring bezocht op 15 maart de 

tentoonstelling ‘Meesterwerk 2019’ in de Nieuwe Kerk. Op 26 april werden de tentoonstellingen in FOAM bezocht. 

De Cultuurburen zijn met elkaar in 2019 5 keer naar een voorstelling geweest. Op 18 januari gingen de Cultuurburen 

naar ‘Wij zijn hier voor Robbie’, een toneelstuk van Maria Goos in het Nieuwe Delamar. Op zondagmiddag 10 maart 

zagen zij de film 'On the Basis of Sex' over het leven en werk van Ruth Bader Ginsberg. Tijdens het Grachtenfestival 

bezochten zij de Carmina Burana in Paradiso. Op 25 oktober gingen ze naar 'Peachez- een romance' in Bellevue, naar 

de roman van Ilja Leonard Pfeijffers. En op 16 november naar ‘Lost Tango’ in de Stadsschouwburg, een fraai spektakel 

op een zinkend cruiseschip met muzikanten. 

De leeskringen die het stadsdorp kent zijn onverminderd succesvol. Begin 2019 werd de 5e leeskring, Evenaar 

Leeskring Biografieën,  onder leiding van literaire reisboekhandel Evenaar geboren, nadat zij een jaar eerder al Evenaar 

Leeskring Reisboeken hadden opgericht. De reeds eerder opgerichte leeskringen, Leeskring A’dam (boeken met locatie 

Amsterdam), Leeskring NU (debuten en recent verschenen romans), Leeskring IV (Nederlandse romans) gingen ook 

alle drie onverminderd enthousiast door in 2019. Inmiddels bleken de boekbesprekingen in de loop van 2019 zo’n 

grote hap van de nieuwsbrief in beslag te nemen, dat eind 2019 is besloten om in de nieuwsbrief de leeskringen wel te 

blijven noemen, maar voor de boekbesprekingen zelf een link naar de website van het stadsdorp op te nemen. 

De eind 2018 geboren Koorgroep is een succes gebleken. Het gehele jaar 2019 kwam de groep maandelijks bijeen in 

de studio van Marianne Selleger aan de Geldersekade. Inmiddels is het koor zover dat over een optreden wordt 

nagedacht. Uiteraard zal hiervoor een stadsdorpbijeenkomst worden gekozen zodra het koor zover is om ‘van zich te 

laten horen’.   

Ook de eind 2018 opgerichte Instrumentale Groep is het hele jaar 2019 regelmatig blijven spelen, in diverse 

bezettingen. De stadsdorp muzikanten zijn begonnen met het spelen van klassieke muziek. Maar er ontstonden 

meteen al plannen om een 2e groep op te richten met als repertoire blues, jazz en wereldmuziek met een vleugje 

improvisatie, mits daar voldoende belangstelling voor was. Dit is tot nog toe niet het geval, maar de groep is nog 

steeds in ontwikkeling. Wie weet komt ook deze groep een keer tot een optreden in stadsdorpverband.  



De Wandelclub kende in 2019 een dip. De bedoeling is dat steeds iemand anders het initiatief neemt voor een 

wandeling van ongeveer 10 kilometer, en dat wilde niet altijd lukken. Wel is er in de zomer een wandeling 

georganiseerd door de Houthavens in aanbouw. Daarnaast ontstond voorjaar 2019 het plan van een vaste dag per 

maand: iedere derde dinsdag van de maand zou er een wandeling op het prikbord komen, inclusief het aantal 

kilometers, de route en de verzamelplaats. Aangezien slechts enkelen hiervan gebruik maakten, is het initiatief na een 

paar maanden weer gestopt. 

De Klaverjasclub is ook al jaren actief, maar speelde tot en met 2018 bij mensen thuis. Sinds 2019 kun je op de 

maandagmiddagen echter een viertal stadsdorpers zien klaverjassen aan de ronde tafel achterin café Hegeraad op de 

Noordermarkt. Er zijn trouwens ook reserveleden en er is altijd plaats voor meer leden! 

De Eetkring leek in 2019 wat aan inspiratie te hebben ingeboet. Misschien omdat alle – redelijk betaalbare – 

restaurantjes binnen de strakke grenzen van de buurt wel zo’n beetje waren bezocht? Maar ook hier geldt: steeds 

dient een ander lid het initiatief te nemen en dat lukte blijkbaar niet meer in 2019. In deze ontstane luwte nam de 

Eetkring in de zomer het initiatief om een buurtdiner te laten plaatsvinden op de nieuwe locatie Het Koffiehuis. Dit 

idee ontstond in een gesprek met Roel Piera, de coördinator van Het Koffiehuis, die ook de hele opzet heeft bedacht 

en een fantastische kok uit zijn netwerk heeft ingeschakeld. Omdat er maar weinig leden van de Eetkring de 

betreffende avond aanwezig konden zijn, werd het diner opengesteld voor alle stadsdorpers. Het werd een leuke 

avond en het 3 gangendiner was heerlijk, maar uiteindelijk kleefden er aan Het Koffiehuis als dinerlocatie toch teveel 

bezwaren. Het is daarom bij dit experiment gebleven. 

De maandelijkse Koffie-inloop in Café Hegeraad en de eveneens maandelijkse Buurtborrel in Hulscher’s in Die Port van 

Cleve gingen daarentegen het hele jaar door, óók tijdens de zomerperiode, en werden druk bezocht. Veel nieuwe 

stadsdorpers lieten er in 2019 hun gezicht zien. Ook van de mogelijkheid om na afloop van de borrel bij Hulscher’s te 

blijven eten voor 16,50 werd weer veel gebruik gemaakt. 

Burenhulp en service 

De burenhulpgroep bestond vóór 2019 weliswaar ook al, maar doordat er weinig ruchtbaarheid aan werd gegeven was 

dit onderdeel van de activiteiten van het stadsdorp relatief onbekend. Sinds we de bekendheid hebben vergroot, blijkt 

burenhulp wel degelijk te voorzien in een behoefte. Zowel aan de vraag- als aan de aanbodkant is het aantal betrokken 

stadsdorpers dat actief  toegenomen. Aan de aanbodkant waren er eind 2019 8 stadsdorpers actief, die vaak in teams 

van 2 personen werkten. Niet alleen is er dan altijd een ‘invaller’, maar er kan ook onderling overlegd worden en vaak 

is het ook gezelliger iets met z’n drieën te doen.   

Het blijft moeilijk om een ander om hulp te vragen; er zijn in 2019 opnieuw geen directe vragen om hulp 

binnengekomen, wel een aantal indirecte, dat wil zeggen, buren die om versterking vroegen voor de hulp aan een 

buurtgenoot. Dat heeft geresulteerd in twee intensieve grotere ‘projecten’: 

1. Een aantal weken hebben 4 burenhelpers, samen met buurtgenoten die (nog) geen stadsdorpers zijn, gezorgd 
dat een alleenstaande zieke stadsdorpgenote iedere dag te eten kreeg en in gezelschap haar maaltijd op kon 
eten. Dit betekende een grote ontlasting van de familie (mantelzorgers) van deze stadsdorper. 

2. Sinds deze zomer gaan 3 burenhelpers, in afwisseling, iedere week op een vaste dag wandelen en koffie 
drinken met een stadsdorper die niet meer makkelijk alleen de deur uit kan. Ook dit projectje biedt soelaas 
aan de mantelzorger van deze stadsdorper. 

Verder blijkt dat enkele burenhelpers, waaronder ook stadsdorpers die zich niet als burenhelper hebben aangemeld, 

ook – vaak behoorlijk intensief - één op één hand en spandiensten verlenen aan andere stadsdorpers. 

Een ander onderwerp waarover wij niet veel publiceren is de service om via het stadsdorp namen door te krijgen van 

goede en (bewezen) betrouwbare huishoudelijke hulpen, vaklieden en klussers. Het stadsdorp verzamelt hier adressen 

van. Ten einde geen problemen te krijgen wegens reclame maken en oneerlijke concurrentie of onvoldoende 

waarborgen van privacy, vermelden we deze namen en adressen niet op de website, maar geven we die uitsluitend 

één-op-één door. Van deze service werd in 2019 een paar keer gebruik gemaakt, niet alle aanvragen konden 

gehonoreerd worden, omdat er óf erge haast bij was óf men de aangeboden klusser te duur vond. Veel vraag was er 

trouwens naar betrouwbare  hulp bij computerproblemen; de (professionele) pc hulp heeft vele klanten gekregen, ook 

door mond op mond reclame. 

 

 



Nieuwsbrief en website 

Wegens drukke werkzaamheden heeft Hanna Lantinga de hoofdredactie van de Nieuwsbrief na vele jaren moeten 

neerleggen. Wij zijn blij dat wij Wilco Kalbfleisch bereid hebben gevonden dit van haar over te nemen.  

De nieuwsbrief voorziet duidelijk in een behoefte van de stadsdorpers om naast de informatie over (evenementen 

van) het stadsdorp zelf, ook op de hoogte te worden gehouden van divers buurtnieuws. De nieuwsbrief, oorspronkelijk 

begonnen als korte maandelijkse informatiebron, verschijnt de laatste jaren tweemaandelijks. Het nieuws blijft 

daardoor soms noodgedwongen enige tijd ‘op de plank’ liggen. De website kent die vertragingsfactor niet; hier worden 

binnenkomende berichten uit het stadsdorp en uit de buurt zo snel mogelijk opgenomen. Het loont daarom zeker de 

moeite tussentijds af en toe de nieuwspagina van de website te checken en steeds meer stadsdorpers beseffen dat. 

Het gemiddeld bezoekersaantal lag in 2019 op 836 per maand, waarbij de interesse vooral uit ging naar de activiteiten 

pagina’s. Van de mogelijkheid om een oproep op het digitale prikbord te plaatsen wordt echter nauwelijks gebruik 

gemaakt.  

Stadsdorpers bleken evenmin behoefte te hebben aan de mogelijkheid om via een afgeschermde ledenpagina met 

elkaar in contact te treden. We peilden dit naar aanleiding van het pleidooi van een van de leden op de vorige 

jaarvergadering en kwamen tot de conclusie dat invoering niet zinvol is en overigens bij onze huidige websiteprovider 

ook niet mogelijk is. Meer lezen 

Afstemming tussen nieuwsbrief en website vindt regelmatig plaats in het redactieteam, bestaand uit Wilco Kalbfleisch 

als eindverantwoordelijke voor de nieuwsbrief, Ella Kruzinga eindverantwoordelijk voor de website en Ina Wilbrink als 

schakel met de kerngroep. 

Bestuur en kerngroep 

Ook in 2019 heeft weer een wisseling van de wacht plaatsgevonden in de kerngroep van het stadsdorp. Ella Kruzinga 

trad af, omdat zij het drie jaar na haar verhuizing naar Stadsdeel West tijd vond om zich terug te trekken. Wel bleef zij 

nog betrokken als verantwoordelijke voor de website en redactielid van de nieuwsbrief. Als nieuw lid van de 

kerngroep werd Els Willems verwelkomd. Eind 2019 bestond de kerngroep uit de bestuursleden Ina Wilbrink 

(voorzitter), Hanna Lantinga (secretaris), Joop Smoor (penningmeester) en de leden Ania Bien, Janneke Doreleijers, Ria 

Mathijsen, Marjo Visser en Els Willems. Aangezien binnen afzienbare tijd nog meer mutaties worden verwacht binnen 

de kerngroep, werd eind 2019 een profiel opgesteld om nieuwe leden te werven. De kerngroep organiseert alle 

themabijeenkomsten en de Algemene Ledenvergaderingen, houdt contact met de redactie van de nieuwsbrief en met 

de contactpersonen van de activiteitengroepen. Daarnaast houdt de kerngroep zich ook bezig met het behartigen van 

de externe contacten, er wordt altijd gezorgd voor afvaardiging naar bijeenkomsten met de gezamenlijke stadsdorpen 

in Amsterdam en dit jaar ook naar enkele bijeenkomsten met de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum, waar 

onder andere het gebrek aan goede ontmoetingsruimten - waar alle ‘binnenstadsdorpen’ mee kampen - op de agenda 

stond.   

Ook werd samen met vier andere stadsdorpen het initiatief genomen voor een evenement dat stadsdorpers uit het 

hele centrum via de dans met elkaar in contact brengt: Dansen in de Westerkerk, op 23 april 2020, in samenwerking 

met de Westerkerk en het Danspaleis. 

De kerngroep wordt gesteund door de contactpersonen van de diverse activiteitengroepen en de ledenadministratie 

en tenslotte willen we hier ook onze trouwe sponsor noemen, De Ware Jacob, die met zijn wijnen al zes jaar lang zorgt 

voor een feestelijk slot van onze (thema)bijeenkomsten. 

 

 

 

http://www.stadsdorpbuurt7.nl/Content/2027081858/buurt7/Photoalbums/914211a1-dc88-49e3-9519-2b48ffc22b96/Verkenning%20Ledenlogin.pdf

