15-03-2020

Beste stadsdorpers,
De kerngroep heeft vandaag het volgende besloten: vanaf vandaag, zondag 15
maart, worden alle stadsdorpbijeenkomsten afgeblazen, voorlopig geldt dat tot en
met 31 maart.
Dat houdt in dat de buurtborrel van maandag 30 maart niet doorgaat en dat we de
ALV van 26 maart uit zullen moeten stellen.
Je hoort daar uiteraard later nog over.
Wij als stadsdorp moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen; in de eerste plaats
om onze stadsdorpleden te beschermen, maar in de tweede plaats om bij te dragen
aan het niet-verspreiden van het virus; de ziekenhuizen zijn nu al overbelast.
Alles wat we kunnen doen om de besmetting te vertragen moeten we doen en
gelukkig is dat voor de meesten onder ons een redelijk makkelijke opdracht.
We blijven in deze situatie natuurlijk wel actief wat betreft het goede nabuurschap,
misschien niet alleen de mensen die ‘officieel’ in de burenhulpgroep zitten, er zijn vast
wel meer mensen die bijvoorbeeld voor een buur die de deur niet meer uit kan, de
boodschappen willen doen. (en die dan bij de deur afleveren…)
Als je graag in contact wilt komen met een stadsdorper die boodschappen voor je kan
doen of je wilt je aanbieden om boodschappen voor iemand anders te doen, mail of
bel dan naar Janneke jandore@planet.nl of 06-23468635.

Hartelijke groeten van de Kerngroep, Ina, Els, Kitty, Marjo, Joop en Janneke

29-03-2020

Beste stadsdorpers,

Het is wel heel stil zo, op straat, maar ook in ons stadsdorp!
Daar willen we iets aan doen, we hebben met de kerngroep van
alles verzameld,
handige tips, maar ook leuke dingen om te bekijken of te lezen.

En dan dit: een stadsdorper heeft op haar zolder 40 legpuzzels in
diverse formaten liggen die ze graag aan andere stadsdorpers uit
wil lenen. Ze kunnen ook gehaald en gebracht worden als je liever
binnenblijft.

En nu we elkaar niet meer ‘live’ kunnen ontmoeten komt de ouderwetse
telefoon ook weer om de hoek kijken! Ben je op zoek naar zo’n leenpuzzel of een
boodschappenhulp, of wil je even een luisterend oor, bel de stadsdorptelefoon, 0623468635, dan krijg je Janneke aan de lijn.
Dit alles en nog veel meer staat op: http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7
Pas goed op jezelf en op elkaar!

DE KERNGROEP

5-04-2020

Lieve beste stadsdorpgenoten,
Blijf gezond! Het is in coronatijd de vanzelfsprekende afscheidsgroet geworden
waarmee we elkaar hopen te beschermen tegen het virus. Het bijna complete
‘huisarrest’ dat ervoor nodig is, hebben we er graag voor over. Maar nu dat langer
duurt, wordt ook het gemis aan alles wat we ervoor moeten inleveren sterker. De
stadsdorpers die we de afgelopen weken op dat ene dagelijkse ‘ommetje’ spraken,
missen vooral het elkaar ‘in het echt zien en spreken’. Herken je dat ook? Wij in elk
geval wel.
De speciale ’Wij kunnen dit aan’ pagina op onze website, ook al is hij sinds vorige
week nog aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt, is nog steeds geen
vervanging voor dat regelrechte contact, we beseffen het. Zie het liever als een op de
doelgroep ‘60 plus’ afgestemde selectie uit al het nieuwe online aanbod, waar je
anders misschien moeilijk je weg in vindt.
En zie de site daarnaast vooral als een uitnodiging voor eigen inbreng. Wil je
ervaringen delen in het ‘op gepaste afstand’ doorgaan van je leeskring of andere
groep? Wil je nieuwe initiatieven opstarten? Inspireert deze uitzonderlijke tijd je tot
dichten, haiku’s maken of korte beschouwingen? Of bekijk je het leven in de stil
geworden stad door de lens van je camera?
Laat van je horen, delen is belangrijk, behalve natuurlijk het delen van dat ene rottige
virus…
Hartelijke groeten, blijf gezond en houd de moed erin!
Ina, Ella en Janneke (coronawebteam), mede namens Hanna, Els, Marjo, Kitty en Joop
contact@stadsdorpbuurt7.nl of 06-23468635.

11-04-2020

Lieve en beste stadsdorpgenoten,
Hartverwarmend al jullie reacties en tips, dankjewel! Zo
komen we samen verder.
De meeste tips zijn intussen al verwerkt, (kijk bij bijdragen
van mede-stadsdorpers), enkele houden we nog even in
petto.
Één tip gaat over beeldbellen met een groep(je). Als het je leuk lijkt om een keer
zoiets te doen, meld je dan bij ons, we kunnen het organiseren, dankzij Will, die zijn
Zoomaccount ter beschikking stelt.
Stel je dan iets voor als onze koffie inloop of de buurtborrel, maar dan iedereen in
eigen huis met een kopje koffie of een glaasje. We hebben met de kerngroep
intussen zelf onze eerste ervaring met vergaderen via Skype opgedaan en, ook al is
het op de computer, het is tóch leuk om elkaar weer te zien en te spreken.
Hartverwarmend ook alle toevallige ontmoetingen met
buurtgenoten bij dit mooie weer. Als stadsdorper merk je dan
pas goed hoeveel meer buurtgenoten je hebt leren kennen.
Maar ook bij het mooiste weer kunnen we niet verbloemen dat
we in een hele spannende tijd leven, dat we zorgen hebben over
onze eigen gezondheid en die van anderen en dat ‘opgesloten
zitten’ niet altijd meevalt. Vooral als je zelf ziek bent of
noodgedwongen vanuit de verte mee moet leven met zieke
familieleden of vrienden.
We denken aan jullie en we willen iedereen toch hele goede dagen wensen!
Ina, Ella en Janneke (coronawebteam), mede namens Hanna, Els, Marjo, Kitty en
Joop. contact@stadsdorpbuurt7.nl of 06-23468635.

Goede Paasdagen!

18-04-2020

Beste Stadsdorpers,
Voor de vierde keer alweer onze wekelijkse corona update in je mailbox. Opnieuw
kregen we deze week mooie nieuwe tips van jullie. Zo groeien de speciale ‘Wij
kunnen dit aan’ pagina’s die we ervoor hebben bestemd al aardig uit tot een ‘virtuele
dorpspomp’, waar je elkaar ontmoet - al is het op afstand - en even kunt opladen.
Was het wel de moeite om er de website speciaal op in te richten, twijfelden we
aanvankelijk nog even, de afgekondigde ‘intelligente lockdown’ gold immers maar
voor een beperkte periode? Inmiddels is duidelijk dat die periode langer gaat duren
dan voorzien en alleen maar stap voor stap zal overgaan in een ‘nieuw normaal’.
Misschien met iets meer bewegingsvrijheid, maar dan eerst vooral gericht op het
weer op gang krijgen van de economie en het onderwijs. En in elk geval nog steeds
gebaseerd op die anderhalve meter afstand. Bovendien zullen we elk van die stappen
eerst moeten ‘verdienen’ met een verdere daling in de coronacurves.
Voorlopig zal onze virtuele dorpspomp nog wel even een functie blijven vervullen.
Maar blijft het daarbij of gaan we samen de uitdaging aan om ook ons eigen
stadsdorpsleven af te stemmen op de anderhalve meter samenleving?
Laat je inspireren tot ‘out of the box’ denken door het filmpje van de Italiaanse
buren, die een wel heel originele anderhalve meter invulling geven aan hun
buurtborrel: https://www.youtube.com/watch?v=cApmvJdWW7Y.
Of dichterbij huis door de leden van Leeskring IV die hun eerste boekbespreking in de
open lucht beleefden.
Onnodig te zeggen dat onze mailbox contact@stadsdorpbuurt7.nl ook de komende
week weer wijd open staat voor jullie ideeën en ervaringen. En dat je ze natuurlijk
ook via de stadsdorptelefoon 06-23468635 kunt doorgeven aan Janneke.
Lieve groeten van het coronawebteam, Ina, Ella en Janneke.

25-04-2020

Allerbeste dorpsgenoten!

We moeten nog even door met het afstand houden
Maar nu het ernaar uitziet dat we het nog minstens een paar
weken zonder een live ontmoeting moeten doen, gaan wij
van het coronawebteam een virtuele koffie-inloop
organiseren.
Dat willen we doen met videobellen, dan zie je elkaar op het
scherm van je computer (of ander apparaat) en uiteraard
kun je elkaar ook horen. Al te veel door elkaar heen praten
werkt niet zo goed, maar…eigenlijk gaat dat in het echt ook
niet optimaal.
Dat elkaar op deze manier ontmoeten – gegeven de omstandigheden – heel leuk kan zijn, weten
sommigen van jullie vast al, maar ook als je geen ervaring hebt met ZOOM– want dat gaan we
gebruiken -probeer het en kijk wat je ervan vindt.
Kijk op de website bij vers van de pers, daar vind je wat meer informatie over zoomen.

Geef je op voor onze eerste koffiezoom, volgende week donderdagochtend 30 april om 11 uur.
Mocht je eerst een keertje willen proef zoomen met een van ons, ook leuk, laat maar weten.
We hopen op veel reacties van jullie, opgeven kan per mail of telefoon bij Janneke Doreleijers:
jandore@planet.nl of 06-23468635
Intussen dus: HOUD MOED en blijf gezond!
Ina, Ella en Janneke (coronawebteam)

01-05-2020

Lieve en Beste Stadsdorpers,
Allereerst een kleine mijlpaal: we hadden deze week onze eerste virtuele stadsdorpbijeenkomst!
Ans schrijft daarover:
Deze eerste Zoom-In Koffie-ochtend (met gemberthee) op donderdag 30 april 2020 is een creatie
van het coronawebteam. Na enige oefening kijken wij elkaar fris en fruitig aan. Wij zijn met ons
zevenen: een magisch geheel. Waarover spreken wij? U raadt het al: hoe overleef je het C-woord?
Eenieder doet zijn zegje en blijkt een meester in het managen ervan: ieder op z’n eigen – unieke
doch positieve – wijze. Deze Zoom – In is spannender en duurt langer dan gewoonlijk. Tenslotte is
iedereen het er roerend over eens: beeldbellen is een houvast en geheel gratis! Dus meld je snel aan
voor de volgende sessie! Doen!
En die volgende sessie is op donderdag 14 mei om 11.00.
Naast deze koffieochtend gaan we ook eens kijken of het idee van een virtuele buurtborrel
weerklank vindt bij jullie: We gaan borrelen op maandag 11 mei, om 17.00, ook weer met zoom.
Dan kunnen we napraten over de onthulling van de gedenksteen voor de slachtoffers van het
bombardement op de Blauwburgwal (livestream van diezelfde ochtend). Mocht je mee willen doen
en wel een computer of laptop hebben, maar geen ingebouwde camera, schaf dan snel (per
internet) een webcam aan, dat kan al voor circa 20 euro.
Inlichtingen hierover of een keertje proefzoomen, opgeven voor de koffiezoom en/of de
borrelzoom, dat kan allemaal bij Janneke: jandore@planet.nl of 06-23468635
En dan hebben we net een – vooral – digitale Koningsdag gehad, volgende week komen er nog
twee gedenkwaardige dagen aan: 4 en 5 mei. Hoe we dat toch thuis een beetje mee kunnen
beleven zie je hier
Als je op een rustig tijdstip van huis gaat, kun je in onze eigen buurt, op het Hekelveld, een
bloemetje neerleggen bij het monument voor koerierster Annick van Hardeveld.
Je kunt het ook doen via deze site
En dan besluiten we maar weer met:
Hou vol! Blijf gezond!
het coronawebteam
Ella, Ina en Janneke

01-05-2020

Allerbeste stadsdorpers!
Stap voor stap worden de coronamaatregelen versoepeld; we kunnen nu bijvoorbeeld weer naar de
kapper en wie weet in juni op een terrasje zitten…
Het wordt er voor ons toch nog niet echt makkelijker op, dat kan ook eigenlijk niet.
Afstand houden en drukte vermijden is duidelijk, verder moeten we veel met ons eigen gezond
verstand en wijsheid gaan beslissen de komende tijd.
Ons bericht over het monument voor koerierster Annick van
Hardeveld heeft iets teweeggebracht: velen kenden dit
monumentje niet en onder andere Marijke is er zelf naar toe
gegaan, zij schrijft daar over: ik heb takken van mijn vol
bloeiende rododendron geknipt, er een rood-wit-blauw en een
oranje lintje omheen gebonden en ben samen met een
medestadsdorper naar het Hekelveld gegaan om Annick eer te
bewijzen.
Maandag aanstaande om 11 uur zal de onthulling van de gedenksteen voor de slachtoffers van het
bombardement op de Blauwburgwal plaatsvinden. Helaas een onthulling zonder publiek, maar
gelukkig wel op film vastgelegd en zodra de montage klaar is vanaf onze website te bekijken.
Voorlopig kunnen we dus nog steeds niet in levenden lijve bij elkaar komen om koffie te drinken of
te borrelen, maar we hebben komende week twee opties om elkaar via Zoom te ontmoeten.
Opgeven voor de koffiezoom (donderdag 14 mei om 11.00) en/of de borrelzoom (maandag 11 mei
om 17.00) bij Janneke: jandore@planet.nl of 06-23468635. Je kunt ook bij haar terecht als je nog
niet vertrouwd bent met Zoom en liever eerst een keertje ‘proefzoomt’.

En tot slot weer dank voor jullie leuke reacties en tips!
Hartelijke groet, veel wijsheid gewenst en tot volgende week.
Het coronawebteam
Ella, Ina en Janneke

15-05-2020

Lieve en Beste Stadsdorpers,
Zónder corona hadden we afgelopen week een indrukwekkende buurtgebeurtenis beleefd: de
plechtige onthulling van de gedenksteen op de Blauwburgwal ter herinnering aan de slachtoffers
van het ‘vergeten’ bombardement op 11 mei 1940. Met nabestaanden, buurtbewoners en
leerlingen van de Burghtschool en met een aansluitende herdenkingsbijeenkomst in de
Dominicuskerk. Alles tot in detail voorbereid door initiator Fred Geukes Foppen en het hem
ondersteunende Buurtinitiatief.
Mét corona werd het programma noodgedwongen teruggebracht tot de
essentie: de onthulling door oud-burgemeester Job Cohen, het leggen
van bloemen namens nabestaanden en buurtgenoten door de nu 85jarige
Nico Schoen die als vijfjarige jongen de bommen zag vallen en tot slot de
overhandiging van het eerste exemplaar van In Memoriam de
Blauwburgwal aan Job Cohen door auteur Fred Geukes Foppen.
Vanaf de overkant van de Blauwburgwal keek een veertigtal
buurtbewoners toe, maar gelukkig is er een film gemaakt, hier kun je er
naar kijken en er meer over lezen. De geplande herdenkingsbijeenkomst
is, in de hoop op betere tijden, uitgesteld tot 11 mei 2021.
En dan nog even dit: gisteren hebben we weer een koffiezoom beleefd, dit keer met zijn twaalven,
het was heel geanimeerd. We waren nog lang niet uitgepraat, dus volgende week donderdag 21
mei weer, om 11 uur. Aanmelden kan nog hoor, bij Janneke: jandore@planet.nl of 06-23468635
Tot volgende week en blijf voorzichtig!
Het coronawebteam: Ina, Ella en Janneke

22-05-2020

Allerbeste stadsdorpers,
We mogen steeds meer en straks vanaf 1 juni nóg
meer!
Toch wordt het er voor ons niet echt makkelijker op,
dat schreven we twee weken geleden al, we moeten
steeds veel afwegingen maken.
Maar we blijven wél in beweging!
Het kan nog wel even duren voordat er een vaccin of
geneesmiddel beschikbaar is tegen het coronavirus.
1600 artsen en andere medisch experts zeggen: dat betekent niet dat we tot die tijd stil moeten
blijven zitten wachten.
Want fit zijn verkleint de kans op ernstige symptomen en vergroot de kans op een goed herstel.

Dus: laten we allemaal dagelijks dubbele afleveringen van Nederland in
Beweging (we hebben nog een aanvulling op het bewegen, kijk hier) gaan doen
en nóg gezonder gaan eten….
In ieder geval is het bijna iedere dag heerlijk lenteweer!

Veel warme groeten en …blijf bewegen
Het coronawebteam: Ella, Ina, Janneke

29-05-2020

Allerbeste Stadsdorpers,
Eveline mailde ons met de suggestie om iets over wandelen te schrijven. Wat een goed idee! Dit
weekend moet het nog even per groepje van twee, maar na aanstaande maandag 12.00 uur is er
geen beperking meer wat betreft het aantal mensen – de anderhalve meter onderling blijft
uiteraard wel.
Gisterochtend tijdens de koffiezoom hebben we meteen onze kans gepakt; we gaan volgende week
met een klein clubje richting Houthavens wandelen en daar ergens koffiedrinken.
Wil je ook weer wandelen met andere stadsdorpers, meld je dan aan bij de
Wandelgroep via Jolande.
Bijna iedereen van ons zal deze zomer wel eens van het OV gebruik gaan maken,
dus….klik hier om te kijken waar je op moet letten
En natuurlijk gaan we deze zomer proberen om zoveel mogelijk in eigen land vakantie te vieren,
maar….soms valt de reislust niet te bedwingen en dan is deze site handig, je kunt je ook inschrijven
voor een ‘corona reiswijzer alert’ en het land van je keuze invullen, dan krijg je updates per mail
over de coronamaatregelen en de toegankelijkheid van dat land.
Laten we hopen dat het de komende weken goed blijft gaan en dat we dus nog meer kunnen gaan
genieten van het mooie weer!
Uiteraard wel nog steeds voorzichtig zijn en goed oppassen, op jezelf en op anderen.

Het coronawebteam Ina, Ella en Janneke

06-06-2020

LIVE
Deze week durfden en konden we alweer wat meer! Er waren maar liefst drie stadsdorpactiviteiten
waarbij diverse stadsdorpers elkaar in levenden lijve hebben ontmoet en dat is uitermate goed
bevallen.

Zo ging dinsdag een aantal ‘koffiezoomers’, aangevuld met 2
mensen van de wandelgroep op pad naar het Houthavengebied.
We hadden een leuke ochtend, het was prachtig weer en we
leerden van alles over dit stukje stad, van elkaar en van de mensen
die daar aan het werk waren. En natuurlijk was er een koffiepauze!
Op donderdag kwam de kerngroep, na in april een digitale
vergadering te hebben gehad, ook weer live samen om te
overleggen. Uiteraard op gepaste afstand, maar het was toch een opluchting om elkaar weer in het
echt te kunnen zien en spreken en zeker ook om voorzichtig al wat plannen te maken voor het
najaar.
En op vrijdag ging de muziekgroep weer ‘live’.
Helaas nog lang niet compleet; met blaasinstrumenten moet je nóg meer afstand nemen van
elkaar.
We hebben geen ruimte die daar groot genoeg voor is, dus we hebben gedaan wat veilig is (en ook
heel leuk): twee violen. Nina en Janneke speelden duetten.
KOFFIE LIVE
Volgende week donderdag, 11 juni, is het zo ver: de koffie-inloop kan – bij goed weer – ook weer bij
Hegeraad plaatsvinden. We mikken dus op hun terras, want binnen kunnen we de anderhalve
meter niet waarmaken.
WANDELING
Iedereen vond de wandeling van deze week voor herhaling vatbaar.
We gaan volgende week of de week daarna met het pontje naar het IJplein (minder druk dan de
pont die recht oversteekt, wel mondkapjes mee!) en dan wandelen langs het IJ, naar het
Mandelahuisje en misschien nog wat verder. Dag en tijd laten we nog even van het weer afhangen.
Wil je in principe meelopen, meld je dan aan bij Janneke: jandore@planet.nl of 06-23468635.
Omdat we al veel meer naar buiten kunnen gaan en zelfs weer musea en concerten kunnen
bezoeken zul je vanaf nu deze mail eenmaal per twee weken ontvangen. We gaan ons nu richten op
gezamenlijke activiteiten buitenshuis, dus: kom maar op met ideeën! Laat ze weten aan Janneke,
zie boven.
Hartelijke groet en wie weet tot donderdag op het terras van Hegeraad!
Het coronawebteam, Ina, Ella, Janneke

20-06-2020

Allerbeste stadsdorpers!
Wat is de wereld om ons heen alweer - ten goede - veranderd, wat een verschil als we terugdenken
aan de eerste twee maanden van onze quarantaine! We hopen dat jullie dit ook zo ervaren.
Vorige week donderdag hadden we voor het eerst weer ‘live’ contact met elkaar bij de koffie van
café Hegeraad, onze gebruikelijke stek voor de maandelijkse koffie-inloop. Het was als vanouds
gezellig.

Afgelopen dinsdag maakten we onze tweede wandeling, dit keer naar
het Mandelahuisje.
Eerst het IJ over met de pont, allemaal braaf mondkapjes op,
vervolgens een beetje rondgedrenteld en tegen half twaalf zaten we
aan de koffie met lekkers erbij op het terras van het Mandelahuisje,
aan het IJ.
We waren met zijn negenen, een van ons was er al eens geweest, maar
nu zijn we allemaal vast van plan om er nog eens naar toe te gaan. Een aanrader!
Plannen voor de volgende wandeling zijn er ook al: dat wordt woensdag 1 juli, om 10.00 vertrek
vanaf het CS, dan lopen we (fietsen of trammen kan ook) naar Java en KNSM-eiland en om
ongeveer 11 uur drinken we koffie bij Kanis en Meiland. Wil je mee, meld je dan bij Jolande. Je kunt
haar ook bellen: 06 43 84 64 00

Buurtborrel ook weer live! Op maandag 29 juni zijn we weer welkom in Hulscher’s,
uiteraard met wat aanpassingen. De borrel vindt plaats in het restaurant, het is ook weer
mogelijk om daarna een hapje te blijven eten. Er is plaats voor 20 mensen, dus graag snel bij
Els opgeven voor de borrel. Wil je blijven eten dan kun je dat ook meteen aan Els laten
weten, maar op de dag zelf kan dat ook eventueel nog. Hou er rekening mee dat je bij aankomst de
verplichte gezondheidsvragen zult moeten beantwoorden.

Tijdens de wandeling kwam Willemijn met het idee om een bioscoopuitje te organiseren,
bijvoorbeeld naar EYE of het Ketelhuis, drankje en eventueel hapje na. Datum nader te bepalen. Als
je dit leuk vind, ga dan mee en mail dit even naar Willemijn.
En als jij ook een idee hebt voor een uitje, een gezamenlijke onderneming, leuk, zeer welkom! Mail
Janneke of bel: 06-23468635.
Kijk verder op onze website voor alvast een paar concerten en tentoonstellingen in onze buurt die
we nu weer buitenshuis kunnen gaan beleven.
Hartelijke groeten van het coronawebteam Ella, Ina, Janneke

3-7-2020

Lieve en beste stadsdorpers,
Ina ging afgelopen maandag voor het eerst weer ‘in het echt’ naar de buurtborrel en schreef er het
volgende over: “Maar liefst 12 buurtbewoners hieven samen het glas bij de eerste ‘live’ buurtborrel
bij Hulscher’s: 10 stadsdorpers die zich vooraf hadden aangemeld bij Els en 2 jonge buurtgenotes
die de aankondiging in de Buurtkrant hadden gezien
en spontaan eens een kijkje kwamen nemen. Een
leuke start van het ‘post-coronatijdperk’, zeker toen
Theo en Rita er een rondje bitterballen bij
aanboden. En met dat maathouden in de onderlinge
afstand is het intussen ook nog heel aardig gelukt;
op een ‘spreading event’ in onze buurt zit per slot
niemand te wachten! “
Zo krijgt ons leven na 1 juli weer meer ruimte.
Hebben jullie in de afgelopen maanden ook zo naar
de sportschool verlangd?
We gingen van koffiezoom, naar wandelen, naar de gebruikelijke koffie-inloop (op 9 juli weer), naar
de ‘echte’ buurtborrel (ook weer op 27 juli) en nu naar de bioscoop: op 6 juli gaan 5 stadsdorpers
naar de film in Eye. Ze gaan dan naar La Vérité.
En er werd ook nog voor de derde keer gewandeld, Jolande schrijft: “We waren met 7 stadsdorpers.
Het weer was ideaal, de binnentuinen van het Java-eiland prachtig en groen, koffie op het terras
van Kanis en Meiland. We liepen terug over de kade van het Java-eiland, waarbij we de gevels en
het uitzicht over het IJ bewonderd hebben. We waren allemaal heel tevreden over deze leuke en
bijzondere wandeling.”
Onze volgende stadswandeling is op dinsdag 14 juli, we gaan dan naar Holland Park in Diemen. Een
heel bijzonder nieuwbouwproject. Met de metro, lopen, fietsen, kan allemaal,
meer details volgen later, als je mee wilt, geef je op bij Janneke, kan ook per
telefoon: 06-23468635.
En dan kwam op de valreep dit mooie initiatief nog binnen: een ‘Hart van Troost’
boot met “bloemetjes en lichtjes”. Vanaf zaterdag 4 juli vaart de boot, tussen
16.00-24.00 uur, door de stad, voor iedereen die de afgelopen tijd afscheid heeft
moeten nemen van een dierbare. U kunt een gratis bloem bestellen, met een
persoonlijke boodschap voor degene die u mist. Die wordt dan voor u op de
boot gelegd. Zaterdagmiddag zal burgemeester Halsema bloemen leggen op de
boot.
Hartelijke groeten van het coronawebteam Ella, Ina en Janneke

18-07-2020

De lange, maar nog niet zo hete zomer….
Het is rustig aan het worden in het Stadsdorp. Best wat stadsdorpers zijn al op reis gegaan. Ze
nemen de gok, omdat in veel landen om ons heen
een vergelijkbare situatie is als in Nederland. We
moeten afwachten of het verstandig is en of er
gevolgen zullen zijn. Er zijn ook veel mensen die dit
nog niet aandurven en de vakantie in eigen land
doorbrengen. Genieten van de nu nog relatieve rust
in Amsterdam, van minder mensen in musea en
bioscoop.

Zo gingen vorige week 3 stadsdorpers naar Eye. Je kunt hier het verslag lezen.
Op maandag 3 augustus gaan we weer naar de film. Laat in de ochtend of vroeg in de middag in
Eye, Movies of Ketelhuis. Ben je in principe geïnteresseerd om mee te gaan, meld je dan bij
Willemijn. Zij zal je tegen die tijd laten weten welke film het wordt.
Deze week wandelden we alweer voor de 4e keer, deze keer naar Holland Park in Diemen, lees er
hier meer over.
Op woensdag 29 juli gaan we er weer op uit! Dan gaat de tocht naar de Ceuvel in Amsterdam
Noord, vertrek 10.30 vanaf de Herenmarkt: wil je mee, geef je dan op bij Janneke, je kunt haar ook
bellen: 06-23468635.
En vergeet de buurtborrel niet op maandag 27 juli. Er is nog steeds maar plaats voor 20 mensen,
dus laat het Els tijdig weten.
En op de valreep kregen we nog het volgende bericht:
In stadsdeel Centrum krijg je via ‘Tegels eruit, groen erin!’ maatwerk advies en hulp bij het ontwerp
van je groene tuin. Ook krijg je gratis tuinaarde (max 4 m3 ), bomen en planten (zolang de voorraad
strekt). Meld je tuin aan via: www.tegelseruit.nl/aanmelden of info@tegelseruit.nl. Als je een foto
meestuurt van je stapel tegels op straat, krijg je gratis plantjes. Let op: alleen op maandag 27 juli
kun je je tegels op straat zetten.
In dat geval doe je ook mee met het NK tegelwippen en bovendien zijn er nog meer leuke acties,
kijk hier of open meteen de flyer.

Hartelijke groet weer van het coronawebteam: Ella, Ina, Janneke

01-08-2020
Goedemorgen stadsdorpers!
Soms lijkt het wel of corona ver weg is…
Er zijn weer veel toeristen in de stad, menige
Amsterdammer is met vakantie, je ziet weinig
mondkapjes en anderhalve meter is een stuk
meer dan de meeste mensen denken.

Gelukkig doet de gemeente daar iets aan, de
Haarlemmerstraat en -dijk worden tijdelijk
drastisch aangepakt door voetgangers en
fietsers meer ruimte te geven en onder
andere in de Herenstraat en in de
Prinsenstraat hebben ze stoep- en
straattekeningen gemaakt om de - ook
tijdelijke – shared space duidelijk te maken.
Daarbij vroegen we ons af hoe jullie deze speciale zomer
beleven? Voel je je opgesloten of trek je je juist weinig aan
van de coronasituatie? We zijn op zoek naar persoonlijke
verhalen en we zouden het erg leuk vinden als jullie ons iets
hierover laten weten!
Alle reacties welkom, mag ook met foto natuurlijk. Stuur ze
naar jandore@planet.nl

Er zijn nog stadsdorpers die wel in de stad zijn en samen leuke dingen doen, zo gingen Kitty, Paul en
Janneke een kijkje nemen bij the Green Light Experience, die onlangs van start ging. Lees hier wat
Kitty er over schrijft.
En afgelopen woensdag werd er weer gewandeld, naar de Ceuvel in Amsterdam Noord. De
wandeling kreeg zowaar een rapportcijfer van Marijke: een 9! Klik hier voor een verslag met foto’s
over dit erg interessante project.
Onze volgende wandeling is op woensdagochtend 12 augustus, bestemming: IJburg en
Zeeburgereiland. Nadere informatie volgt voor de liefhebbers, meld je aan bij Janneke, dat kan ook
per telefoon 06-23468635.
Als we een rondje maken langs de Leeskringen, dan leest Leeskring IV nog steeds op het terras van
Angelique, waarbij zij het geluk hadden dat het ook steeds goed weer was op de afgesproken data.
Leeskring Evenaar Biografieën paste met vijf leden nog net in de winkel - met open deur, Leeskring
Evenaar Reisboeken week met haar acht leden uit naar de tuin van een van de deelnemers en
Leeskring A’dam hield een kleine zomerstop, maar gaat in september weer verder.
En….vergeet niet de koffie inloop bij Hegeraad op 13 augustus en alvast de buurtborrel op 31
augustus.
We merken trouwens dat niet iedereen de ‘linken’ naar meer informatie heeft ontdekt, als je op
een onderstreept woord klikt, opent de desbetreffende website zich.
Hartelijk gegroet van het webteam: Ina, Ella, Janneke

13-08-2020
Beste stadsdorpers,
We hebben het deze week allemaal vooral warm, daarom kondigen we dit keer alleen 2 leuke
nieuwe activiteiten aan en je krijgt een verslag van een uitstapje naar een plek vlakbij waarvoor je
niet in een overvolle trein of in de file naar Zandvoort hoeft. Er is meer dan genoeg ruimte hier! Een
spannend gebied waar nog van alles te gebeuren staat.

Woensdagochtend gingen we met een klein hittebestendig gezelschap naar Strand Blijburg;
begrijpelijkerwijze had meer dan de helft van de wandelaars afgezegd vanwege het weer. Na de
tramrit streken we al gauw op het terras van strand Blijburg neer, daar was het goed toeven.
Op de terugweg waren we het erover eens: we kunnen dit uitje aanbevelen. Je kunt hier meer lezen
over IJburg en alle plannen voor de toekomst van dat gebied. Ook op deze site staat goede
informatie en op beide sites kun je erg leuke filmpjes over IJburg vinden!
Onze volgende wandeling zal ons op maandag 24 augustus langs voorbeelden van de Amsterdamse
School architectuur voeren in Amsterdam Zuid. Vertrek 10.00, plek nog te bepalen. Dit is een idee
en initiatief van Leny, als je in principe geïnteresseerd bent om mee te gaan kun je je bij haar
opgeven per mail of telefoon: 020-4208102 of 06-13132463. Leny zal je dan in de komende tijd de
details van deze wandeling laten weten.
En op aanstaande maandag, 17 augustus, gaan we naar de film: The last black man in San
Francisco. Om 13.30 in de Movies, napraten op het terras op het Haarlemmerplein. Wil je mee, geef
je op bij Willemijn.
Warme groeten van het webteam: Ella, Ina, Janneke
PS Het duurt nog even, maar zet hem alvast in je agenda: buurtborrel op maandag 31 augustus!

27-08-2020

Beste Stadsdorpers,

We gaan onvervaard door met onze activiteiten, ondanks eventuele mondkapjes en extra
voorzichtigheid.
Extra voorzichtig zijn ze in elk geval bij Hulscher’s, waar je aanstaande maandag vanaf 17 uur weer
kunt borrelen en bijpraten met buurtgenoten op onze maandelijkse buurtborrel. En natuurlijk kun
je na afloop ook weer blijven eten. Dit keer je komst liefst vóór vrijdag 17 uur aanmelden bij Els.
Wandelen is in deze Coronatijden een populaire activiteit geworden. Afgelopen maandag
wandelden zeven Stadsdorpers rond in het zuidelijke deel van de Pijp om de Amsterdamse school
architectuur daar te bekijken. Klik hier voor een verslag met foto’s.
De volgende wandeling voert ons op vrijdag 11 september door het Westerpark naar de
buurtboerderij, vanaf de Herenmarkt zo’n drie kwartier lopen. Lukt het wandelen niet, dan is er
altijd nog een bus die je ook naar de boerderij brengt.
Voor het geval het weer roet in het eten gooit, hebben we alvast een plan B: we bekijken dan het
waterleiding terrein in West met koffie of lunch bij café Restaurant Amsterdam, dat midden in die
wijk ligt. Wil je mee, laat dat dan weten aan Janneke. Bellen kan ook: 06-23468635.
Verder gaan we op vrijdag 4 september weer naar de film in de Movies, Eye of in het Ketelhuis.
Willemijn zal de film nog uitkiezen, zo vroeg mogelijk op de dag, na afloop napraten op een terras.
Nadere informatie en opgave bij Willemijn.
Een activiteit die helaas opnieuw moest worden uitgesteld, is het al eerder naar 8 oktober
verschoven dansfeest met Het Danspaleis in de Westerkerk. Een nieuwe datum is al geprikt,
namelijk donderdag 22 april 2021, hopelijk is samen dansen op de graven van onze voorouders dan
wel weer een verantwoorde activiteit.
Nu grotere bijeenkomsten in de Westerkerk weer mogelijk zijn, proberen we daar op of rond 8
oktober onze lang uitgestelde ALV te houden. ‘Live’, maar natuurlijk op gepaste afstand en met een
interessant programma met daarbij volop gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten. Zodra de
datum vast staat, laten we dit meteen weten via de website en in onze mail.
Hartelijke groeten van het webteam Ella, Ina en Janneke

08-09-2020
Ons stadsdorp bruist!!
Allereerst is er weer de koffie-inloop aanstaande donderdag, 10 september, vanaf 10.30 bij café
Hegeraad.
De volgende dag, vrijdag 11 september maken we een tocht naar de buurtboerderij, vertrek 10.30
vanaf de Herenmarkt. Wil je mee, laat dat dan even weten aan Janneke.
Op maandag 15 september is er weer een filmuitje; een film in de buurt (Movies, Eye of Ketelhuis)
en na afloop natuurlijk napraten met een kopje koffie of thee. Lijkt het je leuk, meld je aan bij
Willemijn. (Kijk voor een verslagje van het filmbezoek op 4 september hier)
We kondigen vast het volgende spannende wandelplan aan, dat komt van Ans: een literair rondje in
de buurt, we zwerven over de Westelijke eilanden, horen allerlei leuke wetenswaardigheden en we
eindigen met een voorleespicknick op het poolkleed! In verband met het weer mikken we voorlopig
op vrijdag 18 september. Lees er hier meer over, aanmelden kan bij Janneke. Wees er snel bij, want
we moeten voor de voorleespicknick een maximum van 8 personen aanhouden.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) gaat door op 8 oktober en wel in onze vertrouwde
Westerkerk. Daar hebben we enorm veel ruimte, de kerk is heel groot en hoog zoals jullie weten,
maar er zijn uiteraard ook nog strikte regels, zodat we ons allemaal echt op ons gemak en veilig
kunnen voelen. Na de vergadering volgt er een interessant vraaggesprek van stadsdorper Paul
Hassing met de nieuwe gebiedscoördinator Sabine van der Snoek. Vragen als ‘wat doet zo’n
gebiedscoördinator, wat hebben wij er, als buurtgenoten, aan’ zullen vast langskomen. De borrel na
afloop wordt feestelijk, omdat we elkaar weer in het echt kunnen spreken en zien en om het nog
feestelijker te maken zullen Nina en Janneke, van onze eigen muziekgroep, ons op de achtergrond–
uiteraard ook op afstand - omarmen met hun vioolspel. Binnenkort krijgen jullie een mail met meer
informatie en alle stukken.
Dan nog een oproep voor iemand die het leuk vindt om Buurtkrant 7 rond te brengen: Viermaal per
jaar zou je ongeveer 300 krantjes huis aan huis in brievenbussen moeten doen, een uurtje werk. Er
zijn vast wel mensen onder ons die dit willen doen, je kunt er ook een gezellige wandeling met een
buurtgenoot van maken! Laat het weten aan Nanny Truijens, w.truijens@chello.nl of 06 14776875.
We wensen jullie allemaal een goede week toe! Het webteam Ella, Ina, Janneke

23-09-2020

02-10-2020

Avondklok?
Het virus is weer aan het donderjagen…we moeten
de komende tijd ons gedrag aanpassen, wie weet
straks ook nog vroeg naar bed en wat meer
voorzichtigheid kan helemaal geen kwaad.
Door de maatregelen die er nu zijn, maar ook doordat
we ons vanuit het stadsdorp verantwoordelijk voelen
voor de bijeenkomsten die wij organiseren, kan de
Algemene Leden Vergadering (ALV) voorlopig niet
doorgaan. Jammer, het was zo’n mooie gelegenheid
om elkaar weer eens te zien en te spreken in groten getale en we hadden dan ook mooi samen een
toost kunnen uitbrengen op de toekomst van Stichting StadsdorpBuurt7. We gaan bedenken
wanneer en op welke manier we de ALV door kunnen laten gaan.
De koffie–inloop kan alleen doorgaan als we buiten op het terras kunnen zitten. Duimen dus voor
goed weer op 8 oktober!
Dit was even het minder goede nieuws, er zijn gelukkig ook altijd lichtpuntjes:
De wandeling van 13 oktober gaat gewoon door en ook naar de film kan heel goed. Eye is enorm
groot en de filmclub gaat meestal in het begin van de week, zo vroeg mogelijk op de dag. Geen kip
in de zaal, alleen stadsdorpers!
De meeste leeskringen zijn actief gebleven; lees hier het verslag van Leeskring A’dam.

Bloembollen!
En dan kregen we nog een leuke tip, je kunt een gratis pakket van 50 tulpen aanvragen, de
bedoeling is dan wel dat je daarmee je straat opfleurt. Lees er hier meer over
Hartelijke groet en blijf gezond!
Het webteam Ella, Ina, Nina en Janneke

