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Algemene Ledenvergadering. Al op 18 januari 2017 riep het bestuur de leden bijeen voor 

een Algemene Ledenvergadering (ALV) in de Noorderkerk voor bespreking van het 

jaarverslag en de financiële stukken van 2016 en om de leden te informeren over de 

Torensluis.  

Brainstorm activiteiten Torensluis. Na afloop van deze ALV werd een brainstorm georga-

niseerd over gewenste activiteiten in de kelders van de Torensluis indien de ruimte door de 

gemeente bestemd zou worden voor buurtbewoners. Veel borrelde op en kwam terecht in het 

Plan van Aanpak Buurtcentrum De Torensluis op basis waarvan de gemeente c.q. de 

Bestuurscommissie Centrum op 28 februari besloot het gebruik van de Torensluis toe te 

kennen aan de buurt. In de nieuwsbrief werd hierover verslag gedaan. Ook over wat volgde: 

de feestelijke borrel van 18 juni op de Multatulibrug, 13 juli goedkeuring statuten en vorming 

Stichtingsbestuur, 29 augustus verlijden van statuten Stichting De Torensluis en 4 oktober 

ontruiming van de kelders door de gemeente.  

Themabijeenkomsten. De kerngroep organiseerde in 2017 drie thema bijeenkomsten met 

koffie en thee bij binnenkomst en borrel na. Op 4 april hield in de Noorderkerk Nitika 

Chouhan, werkzaam bij Amsterdam Central Doctor & Pharmacy in het CS een lezing over  

De andere apotheker en vertelde orthomoleculair bioloog Sandra Happe over vitamines en 

voedingssupplementen; de flyeractie werd deze keer uitgebreid tot de Haarlemmerbuurt. 

Op 12 juni gaf Kasper Janse voor ons al concerterend een lezing over pianola’s in het 

Pianolamuseum. En op 31 oktober vertelden in de prinsenzaal van de Westerkerk Liesbeth 

Marijnen (rechterhand van locatiemanager Carlien Meijs) en fysiotherapeut Sies Cuppens 

over wat OLVG locatie Spuistraat aan ons buurtbewoners te bieden heeft. Ook dit jaar waren 

deze bijeenkomsten gratis, de wijn werd aangeboden door De Ware Jacob en de koekjes en 

zoutjes stelde Albert Heijn kosteloos beschikbaar. In 2018 worden deze bijeenkomsten 

voortgezet.  

Woon & Zorggroep. Op 19 september dit jaar kwam de Woon- en Zorggroep voor het laatst 

bijeen in Café Hegeraad. Door informatie uitwisseling weet men over zorg en wonen wel 

meer sinds de eerste bijeenkomst anderhalf jaar daarvoor, maar tenslotte kwam men niet 

verder. Toch was het niet voor niets, enkele groepsleden sloten zich aan bij het initiatief voor 

seniorenwoningen op het Marineterrein, het praatgroepje over trapliften blijft nog bij elkaar 

en onze vertegenwoordiger in de Kenniskring Wonen van Stadsdorpnetwerk Amsterdam 

stapte over naar de kerngroep. De verzamelde informatie komt t.z.t. op de website. Daar is 

ook het volledige verslag van de Woon & Zorggroep te vinden, het korte verslag stond in 

nieuwsbrief nr. 35 van december 2017. 

Maandelijkse borrel. Elke laatste maandag van de maand vonden we elkaar op de buurt-

borrel in het gebouw die Port van Cleve. Wegens de verbouwing een paar keer niet in 

Maximiliaan maar in de Blauwe Parade. Daarna keerden we terug naar de verbouwde 

Maximiliaan, (omgedoopt in Hulscher’s) in het midden van de ruimte aan verhoogde tafels op 



heel hoge krukken. In december borrelden we weer op onze oude stek aan de lange tafel met 

gewone stoelen. Na afloop van de borrel gingen altijd wel een aantal mensen aan tafel voor 

het speciaal aan ons aangeboden daggerecht. Extra was dit jaar de nieuwjaarsborrel op 2 

januari in plaats van de decemberborrel van het jaar daarvoor die op Tweede Kerstdag viel.  

Maandelijkse koffie-inloop. Elke tweede donderdag van de maand zochten stadsdorpers 

elkaar op in café Hegeraad met z’n unieke koffie verkeerd. Soms was het overvol, soms een 

kleinere kring en evenals op de borrel doken af en toe nieuwe gezichten op, vooral na het 

artikel Telkens weer het Dorp van Marijke Winnubst in het septembernummer van Buurtkrant 

Zeven.  

 

Groepsactiviteiten 

De groep Wij wandelen liep op rokjesdag, een zonnige dag in april, 10 km voor MS. En 

maandag 17 juli wandelden zeven stadsdorpers het Liniepad, eveneens 10 km. De Eetgroep 

beproefde in het wisselende gezelschap van zo’n tien mensen vijf zeer verschillende 

restaurants: vegetarisch en Indiaas, een chique restaurant met gerechten als schilderijtjes, 

Italiaans en een grand café en vertelden over  hun ervaringen in de nieuwsbrief. De 1e 

Leeskring las acht boeken die zich afspelen in Amsterdam en de 2e Leeskring een zevental 

pas uitgekomen boeken dan wel debuten en beide groepen schreven hierover uitgebreide 

recensies. Na het lezen van Kees de Jongen bezocht de 1
e
 leeskring het Theo Thijssen 

Museum. De Museumkring bracht in maart een bezoek aan het Stedelijk Museum voor het 

fotografisch oeuvre van Ed van der Elsken en de installaties van Jordan Wolfson. In oktober 

bekeek de kring tekeningen ’van Leonardo da Vinci tot Rembrandt’ in het Cromhouthuis en 

wierpen ook een blik op meubels en kunstvoorwerpen afkomstig uit Amsterdamse collecties 

aanwezig in andere ruimtes. De Cultuurburen bezochten voorstellingen in uiteenlopende 

theaters als Stadsschouwburg, DeLaMar, Bellevue, Muziekgebouw aan het IJ en Paradiso en 

evenals de andere groepen deden zij daarvan uitvoerig verslag. Geattendeerd werd op voor-

stellingen met bijvoorbeeld een wachtlijst of de Mattheus Passion in de Sint Nicolaasbasiliek. 

En voor 2018 had men al een heel programma in het vooruitzicht. Een bridgegroep kwam nog 

niet van de grond maar de klaverjasgroep was bijna elke maandagmiddag bijeen om te 

klaverjassen onder het doornemen van de buurt en de wereld totdat en soms vergeefs, om de 

ernst van het spel, tot zwijgen gemaand werd. 

Bestuur, leden en nieuwsbrief. Het officiële bestuur bestond in 2017 uit 2 leden en werd in 

haar taken ondersteund door de kerngroep (voorheen Thuis-in-de-Buurtgroep). Vanuit de 

kerngroep zal het bestuur in 2018 tot drie worden uitgebreid. Het aantal ‘belangstellende 

leden’ is gestegen tot 175. De nieuwsbrief, het contactorgaan, waarin de leden op de hoogte 

worden gesteld van alles wat speelt in ons stadsdorp kwam in 2017 zeven keer uit.  

Samenvatting.StadsdorpBuurt7 bloeide in 2017 zonder nog een vaste ontmoetingsplek als de 

Torensluis, waarover wij in het begin van dat jaar hebben gebrainstormd. Een aantal leden 

van de kerngroep hebben zich ingezet voor het dichterbij brengen van een dergelijke vaste 

plek. Het opstellen van het Plan van Aanpak, dat in het besluit van de Bestuurscommissie 

Centrum de basis vormde voor de bestemming van de Torensluis voor onze buurt, is hierin 

cruciaal gebleken en zo zien we vol vertrouwen de toekomst tegemoet. 


