
 
 

Jaarverslag 2016 van StadsdorpBuurt7 

 

Eind december maakten de verwikkelingen rond de Torensluis een 

gesprek met de 132 leden op onze mailinglist dringend noodzakelijk.  

Het bestuur besloot tot het bijeenroepen van de Algemene 

Ledenvergadering van StadsdorpBuurt7 op 18 januari en legt tevens, 

vooraf aan dit gesprek, de financiële stukken en het jaarverslag van 

2016 voor. 

  

Torensluis. Ella en Joop vertegenwoordigden ons in het overleg rond 

de Torensluis. Dit raakte in zo ver gevorderd stadium dat binnen ons 

Stadsdorp een groep werd opgericht voor samenstelling van een 

jaarprogramma voor activiteiten in deze ruimte. Echter, het gesprek 

over de voorwaarden voor gebruik van de Torensluis liep vast. Daarna 

hebben we samen met Brug9Buurt een aanvraag ingediend voor 

buurtgebruik op basis van de reeds ontwikkelde plannen en 

voorwaarden. Het hierna komend verslag van onze activiteiten in 2016 

kan dienen als concreet uitgangspunt voor gesprek over de toekomst 

van ons Stadsdorp, met eventueel de Torensluis als locatie. 

 

Bestuur. Dit jaar betreurden wij het verlies van Henny Brouwer, 

oprichter en eerste voorzitter van StadsdorpBuurt7. Op haar 

drukbezochte crematie werd namens het Stadsdorp gesproken en 

verschillende stadsdorpers houden contact met haar man Walter.  

Twee bestuursleden traden af, echter Gemma Keijzer blijft actief 

stadsdorper maar nu in Stadsdorp Noord-Jordaan en Ella Kruzinga 

komt ondanks haar verhuizing, gelukkig nog steeds op alle 

bijeenkomsten en zet haar activiteiten voor de Torensluis en onze 

website gewoon voort. Wel droeg ze een aantal andere van haar vele 

werkzaamheden over aan verschillende mensen. Onder andere de 

maandelijkse nieuwsbrief waarin alle activiteiten van ons Stadsdorp 

gedetailleerd beschreven staat.  

 



Thuis-in-de-Buurtgroep. Dat het bestuur in 2015 is uitgedund tot 

twee leden, was niet echt merkbaar. Het grote organiserende werk 

wordt door ons officieuze bestuur de Thuis-in-de-Buurtgroep 

(ThidBgroep), gedaan. Zij organiseerden drie druk bezochte (tussen de 

30 en 40 aanwezigen) themabijeenkomsten: in de Westerkerk over 

Trefpunt in de Buurt, in de Noorderkerk Domweg gelukkig in de 

binnenstad en in de Dominicuskerk een lezing over de Dominicuskerk. 

Met geanimeerde borrels na, gesponsord door De Ware Jacob met 

wijn en door Albert Heijn met koekjes en zoutjes. De ThidBgroep 

zorgde voor posters en ontwierp een algemene flyer over 

StadsdorpBuurt7. Ook verzorgde deze groep de praktische organisatie 

voor de ALV van 2015 en 2016. 

 

Woon- en Zorggroep. Vanaf 4 februari vergaderde de nieuwe Woon- 

en Zorggroep van ongeveer 14 leden aangevuld door expert op 

woongebied Jasper Klapwijk, om de zes weken in café Hegeraad.  

Zorg. De duizelingwekkende hoeveelheid initiatieven in de zorg werd 

geïnventariseerd en deskundigen zoals van Buurtzorg Jordaan werden 

uitgenodigd. Een aantal leden woonde de presentaties Beter Oud en 

een symposium van de OAR bij en bemande mede de kraam van 

stadsdorpen binnenstad op Bewonersmarkt Zorg en Welzijn.  

Wonen. Dit onderwerp ligt lastiger. StadonderDak is een lange 

termijnproject. Niettemin, stadsdorpen van de binnenstad 

inventariseren momenteel de behoefte aan sociale huurwoningen en 

recent is Jasper Klapwijk een project voor huurwoningen in de 

middensector in de binnenstad gestart.  

 

Maandelijkse borrel en maandelijkse koffie-inloop. In december 

2015 was de eerste koffie-inloop in café Hegeraad. Vanaf dit moment 

had StadsdorpBuurt7 twee keer per maand een vaste ontmoetingsplek, 

open voor elke belangstellende buurtgenoot, een borrel en een koffie-

inloop. Oude getrouwen probeerden nieuwkomers bij de gesprekken 

te betrekken en kaarten gingen rond voor handtekeningen om 

afwezige zieken beterschap te wensen. Beide bijeenkomsten werden 

druk bezocht en gingen hartje zomervakantie gewoon door. Na afloop 

van de borrel zaten zo’n zes tot twaalf stadsdorpers aan tafel voor het 

door Die Port van Cleve, tegen gereduceerd tarief, aangeboden 

daggerecht. 

 



Reeds bestaande Uit- en Thuisgroepen  

Klaverjasgroep. In 2016 klaverjaste deze groep op 39 maandag-

middagen bij één van de vijf leden thuis; soms werd beroep gedaan op 

het reservelid dat zich dit jaar bij de groep voegde (12 januari 2015 

kwam de groep voor het eerst bijeen en speelde in dat jaar 40 

middagen). 

Wandelgroep. In wisselende samenstelling werden 3 zondags-

wandelingen gemaakt; de mailinglist telt 15 personen. 

Cultuurburen. In wisselende samenstelling woonden de leden van 

deze groep 7 theatervoorstellingen bij; 12 personen staan op de 

mailinglist. 

Eerste leeskring. De groep bestaat uit zeven leden en komt 

beurtelings bij een van hen thuis bijeen voor bespreking van een boek 

dat zich in Amsterdam afspeelt, dit jaar waren het 7 boeken.  

Uit Eten. In 2016 is 5 keer buiten de deur gegeten met gemiddeld  

10 personen. De mailinglist van de Uit Eten-groep bestaat uit liefst 18 

personen.  

 

Nieuwe Uit- en Thuisgroepen 

Museumkring. De groep is dit jaar opgericht en bezocht 3 tentoon-

stellingen; op de mailinglist staan 10 personen.  

Tweede Leeskring. Deze groep bestaande uit vijf personen leest 

boeken van debutanten en jonge schrijvers en heeft bij Ciska 

(oprichter van de groep) thuis inmiddels 4 boeken besproken.  

 

Uit- en Thuisgroepen in oprichting 

Tweede Klaverjasgroep. Twee stadsdorpers zoeken minstens twee 

andere belangstellenden voor deze nieuwe groep. 

Muziekgroep/koor. Het is nog niet gelukt om genoeg mensen te 

vinden die een instrument bespelen om een ensemble te vormen. Er 

zijn ook stemmen opgegaan om een buurtzangkoor op te richten.  

 

Andere buurt- of stadsactiviteiten  

Buurt. Brug9Buurt waarmee nauw contact is ontstaan door het 

Torensluis-overleg, organiseerde een lunch en een borrel op de 

Multatulibrug die ook door stadsdorpers werden bezocht. Verder 

waren we te vinden op de borrel ter gelegenheid van de onthulling van 

het beeld van de naaister in de Bergstraat en bezochten sommigen de 

open dag van het nieuwe politiebureau op de Nieuwezijds.  



De vertrouwde Buurtkrant Zeven die decennia lang vier keer per jaar 

in de brievenbussen wordt gestopt telt onder haar redactieleden een 

aantal actieve stadsdorpers.  

Wijk. Een enkele stadsdorper van Buurt7 is betrokken bij het 

Wijkcentrum d’Oude Stad en bij het nieuw ontstane Comité 

Westelijke Grachtengordel e.o. opgericht in 2016 met het doel een 

platform te creëren en een stem te laten horen over zaken als verkeer, 

openbare ruimte, horeca- en terrasbeleid en evenementen.  

Stad. Netwerk Amsterdam van de 22 stadsdorpen organiseerde in 

2016 twee bijeenkomsten waarop ook StadsdorpBuurt7 vertegenwoor-

digd was. De borrel na is zeer in trek voor het uitwisselen van veel 

dezelfde ervaringen, zoals bleek uit de gepresenteerde inventarisatie 

op de afgelopen novemberbijeenkomst.  

 

Samenvattend overzicht  

StadsdorpBuurt 7 bestaat vanaf het officiële begin in de zomer van 

2013 nu ruim drie jaar. In 2014 is vergaderd, werden door de 

ThidBgroep een paar ledenwerfbijeenkomsten georganiseerd en drie 

groepjes gestart die alle ter ziele gingen: twee huiselijke eetgroepjes 

en een pingponggroepje. Halverwege het jaar verscheen de eerste 

nieuwsbrief, bron van alle informatie.  

De ThidBgroep ging door met ledenwervende themabijeenkomsten en 

boekte succes. In 2015 ontstonden de klaverjasgroep, wandelgroep, 

UitEtengroep, de cultuurburen en eerste leeskring. Ook bezocht men 

de al veel langer bestaande buurtborrel in Wannemakers. 

Deze trend zette door in 2016: drie themabijeenkomsten in de kerken, 

naast de bestaande groepen oprichting van de woon- en zorggroep, de 

museumgroep en tweede leeskring. Miste men de steeds drukker 

bezochte maandelijkse buurtborrel, dan kon men elkaar twee weken 

later tegenkomen op de koffie-inloop. Kortom, aan ernstige 

onderwerpen als ‘zorg en wonen’ en themabijeenkomsten wordt 

gestaag doorgewerkt en de vrolijke groepen dijen uit met wensen voor 

2017: een tweede klaverjasgroep, een muziek ensemble, een koor en 

(nog steeds) een pingponggelegenheid.  

StadsdorpBuurt7 bloeit en nu een buurthuis… de Torensluis….? 

 

Bestuur StadsdorpBuurt7 

Amsterdam, 12 januari 2017  


