Info over brandveiligheid, lange termijn agenda, middagconcerten, Vraag & Aanbod, nieuwe lokatie, inloop en enquete.
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Brandweer op bezoek bij stadsdorp De PIJP
De brandweer Amsterdam-Amstelland kwam op de themaavond "Brandveiligheid" ons informatie geven over diverse
zaken. 20 leden van stadsdorp De PIJP en 2 brandweerheren
zaten er klaar voor.
Na een introductie starten Jan en Henri hun presentatie, met
dank aan Pieter Jans voor het verzorgen van de beamer.
Helaas kon Paula Roos van de Themawerkgroep niet
aanwezig zijn.

zaterdag 19 sept. 12.00 - 17.00
uur
Bustocht naar Teylers-museum
vanaf De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
aanmelden, zie Bericht.
-----------------------woensdag 30 sept. 19:00 uur
Inloopavond
De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
----------------------vrijdag 2 okt. 10.30 uur
Koffie-ochtend in Boca's
Sarphatipark 4 (naast
Café Krull)
-----------------------

Henri achter de laptop en Jan in vol ornaat

Kort wordt de geschiedenis en organisatie van de brandweer
weergegeven, Wisten we dat er een brandweer in 1874 is
opgericht en dat er nu 13 beroepskazernes en 7 vrijwilligerskazernes in Amsterdam-Amstelland zijn? Deze zijn verantwoordelijk voor ruim 1 miljoen mensen.
Ook laten ze ons weten dat er een afspraak is gemaakt met
de burgemeester om vooral preventief te werken en alle
Amsterdammers, scholen, buurthuizen enz. te informeren over
brandveilig-heid. En bewust te zijn van wat te doen bij brand
en andere calamiteiten, zoals hulp bij ongevallen, inzet bij
rampen, hulp aan dieren en reanimeren.
Deze hulp kan behoorlijk emotioneel aantikken, toch kunnen
ze het met elkaar goed opvangen.

zaterdag 3 okt.
10.30 - 12.00 uur
Cryptogramgroep
in Café Krull,
Sarphatipark 2
-----------------------maandag 5 okt.
Filmmiddag in Rialto
Ceintuurbaan 338
-------------------------
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Tijdens het zien van de sheets komen er veel vragen uit de
zaal, o.a. over vluchten, gevaarlijke zolders van hout, vlam in
de pan, rook-/ koolmonoxide-melders.

(Vervolg)
----------------------donderdag 8 okt. 17:00 uur
Stadsdorpborrel
in Café de Punt
2e J. v. Campenstraat 150
-----------------------

Nienke leidt de avond met veel humor bij alle ernst.
Rookmelders worden gratis geplaatst door de brandweer. De
heren geven veel tips en delen kaartjes uit met telefoonnummer om te bellen voor een afspraak om je huis na te laten
kijken op brandveiligheid. Dit is gratis. Bel 020-5556000 of
stuur een email met naam, adres en telefoonnummer naar
samenbrandveilig@brandweeraa.nl.
(Een langer verslag met tips wordt nog op onze website
gezet).
Nienke Kamsma

Lange termijn agenda op onze website
We gaan een lange termijn agenda op onze website zetten
zodat u lang vooruit weet wat er voor leuks en interessants
aan zit te komen en wanneer dat komt. Zo kunt u bijvoorbeeld
de thema-avonden, die u absoluut niet wilt missen, lang van te
voren in uw agenda zetten en uw vakantie daar omheen
plannen. Deze lange termijnagenda is met enig voorbehoud.
Er kan altijd wel eens iets veranderen door omstandigheden.
Zodra de lange termijn agenda op onze website staat krijgt u
daar uiteraard bericht van.
Het Bestuur

dinsdag 13 okt. 19:00 uur
Thema-avond "Geniet van
je Leven"
in De Buurman
Amsteldijk 35
----------------------zie voor meer informatie de
Agenda op de website.
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Dinsdagmiddagconcerten
In het komende seizoen, vanaf september, komt Het Concertgebouw met iets nieuws: middagconcerten op dinsdag (de
eerste is op 29 september van 14:00 - 15:00 in de Kleine
Zaal). Een mooi klassiek concert van een uurtje met vooraf
eventueel een lunch en na afloop (of vooraf) thee & taart en/of
een borrel & crostini.
Kijk voor nadere informatie op: www.concertgebouw.nl.

In de Pijplijn van Vraag & Aanbod
Zeker in de begintijd, toen we elkaar nog niet kenden, had
Vraag en Aanbod een belangrijke functie en zijn er veel contacten door tot stand gekomen.
- Zo is er bijvoorbeeld een clubje Frans, een clubje Engels,
een leesclub en een Cryptogrammenclub gestart.
- Er is hulp geboden bij boodschappen doen en er zijn allerlei
kleine klusjes in huis en tuin voor elkaar gedaan.
- Ook op het gebied van de computer en elektriciteit hebben
mensen elkaar geholpen.
- Er zijn door liefhebbers contacten over de tuin gelegd enz.
- Voor een stadsdorp-koor zijn er nog niet genoeg mensen,
dus wil je ook mee gaan doen...meld je aan.
Voor nieuwkomers is de website een goeie binnenkomer,
maar zeker ook de Inloop met het prikbord van Vraag en
Aanbod.
Doordat we elkaar beter leren kennen, zeker ook door de
binnenbuurten, zijn er onderling ook allerlei contacten en
daaruit voortvloeiende activiteiten ontstaan, die buiten Vraag
en Aanbod omgaan, maar natuurlijk hetzelfde doel hebben.
Wij denken bijvoorbeeld aan de filmclub, borrelen bij Café de
Punt en de koffieochtend bij Boca’s.
Kijk regelmatig op de website of wie weet heb je een idee voor
een leuke winteractiviteit. Meld het ons en we zetten het op de
website of brengen je in contact met degene waarop je
reageert!
Riet Lenders en Atie Praagman

Aanmelden als lid
Pijpbewoner,
denk mee, doe mee met de
verdere ontwikkeling van ons
Stadsdorp De Pijp.
U kunt zich aanmelden als lid
van de vereniging via de
website.
De lidmaatschapsbijdrage in
2015 is 15 euro per persoon
per jaar.
Geen internet? Dan kunt u ons
bellen 06-87169505 of het
formulier per post aanvragen
bij:
ledenadministratie
p/a H.Ronnerplein 50,
1073 KW Amsterdam
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Op 1 oktober gaan we verhuizen!
Ja het is zover: vanaf 1 oktober aanstaande sluit De Ontmoeting. Vanaf die datum kunnen we op onze gebruikelijke
avonden terecht in De Buurman. De Buurman is ook letterlijk
de buurman van De Ontmoeting en is gevestigd in het
Amstelhuis. Via de hoofdingang van het Amstelhuis,
Amsteldijk 35, kunnen we naar binnen.

Ook in De Buurman
kunnen we onze eigen
koffie, thee en andere
drankjes nuttigen; de
ruimte is iets kleiner maar
prima voor ons. Er is zelfs
een klein terras en we
krijgen een eigen kast om
onze spulletjes in op te
bergen.

In het Amstelhuis is ook een restaurant, waar je voor € 7,75
een hoofdgerecht kunt eten. Er is een dagelijks wisselend
menu.
Het Bestuur

Invulling inloop van af 1 oktober 2015
We hebben de afgelopen tijd om ons heen gevraagd hoe er
over de maandelijkse Inloop wordt gedacht en hebben gemerkt dat er bij leden behoefte is om de Inloop te wijzigen in
een Borrel-Inloop.
Daarnaast is er behoefte om zo eens in de drie maanden met
elkaar te discussiëren over allerlei zaken die spelen binnen
ons stadsdorp. Daarom hebben we het volgende bedacht:
de maandelijkse Inloop blijft bestaan maar op een ander tijdstip. Het wordt een Borrel-Inloop, maandelijks op de laatste
woensdag van de maand van 17.00 – 19.00 uur. We drinken
dan ontspannen een drankje met elkaar en het is dan mogelijk
om met elkaar wat te eten.
Eens per drie maanden organiseren we dan op het BorrelInloop-tijdstip een Discussie-Inloop. De Inloop van 30 september a.s. is nog vanaf 19.00 uur in De Ontmoeting en
deze Inloop willen we graag met elkaar over een aantal zaken
praten. Elders in deze nieuwsbrief (zie hieronder) staat er
meer over te lezen.

Werkgroep Evenementen
Anne Schröder, Alex
Burggraaff, Wiep de Groot en
Yol Köster zoeken nog extra
mensen.

Werkgroep Website
Pieter Jans, Willy Bloem
en Piet van der Maat zoeken
nog mensen die de website
willen (leren) uitbouwen en/of
beheren.

Werkgroep Comm & PR
Mia Bouwhuis en Piet van der
Maat zoeken mensen die
opmaak en stukjes schrijven
leuk vinden.
Voor meer informatie en
aanmeldingen: ga naar
de website, stuur een email,
bel 06-87169505 of meld je
aan op een Inloopavond.
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De eerste keer dat we met elkaar gaan borrelen is op woensdag 28 oktober 2015 vanaf 17.00 uur in De Buurman. Het
wordt dan wel iets speciaals, daarover zijn we in overleg met
de Werkgroep-Evenementen. Jullie horen daar nog meer over
in de volgende nieuwsbrief. Maar houd deze datum alvast vrij!
Het Bestuur

Inloop op 30 sept. met "discussie over ons stadsdorp"
Eens in het kwartaal, zoals hierboven al is aangegeven, gaan
we een Discussie-Inloop met informatie en discussie houden.
Hoe we die gaan invullen, dat wordt met elkaar besloten op de
komende Discussie-Inlopen.
De eerstkomende Inloop op 30 september wil het bestuur
graag de uitslag van de enquête bespreken met de leden.
Wij vonden het teleurstellend dat slechts 37 leden de enquête
hebben ingevuld.
Toch heeft de enquête het een en ander opgeleverd. Een aantal leden vindt het leuk om mee te werken aan een foto-archief
en smoelenboek. De werkgroepen Evenementen en Communicatie & PR kunnen worden versterkt. Opvallend is dat er met
name animo is voor eenmalige activiteiten. De meeste leden
hebben geen zin in (langerdurende) verplichtingen.

Deze nieuwsbrief komt
maandelijks uit en wordt
samengesteld uit teksten en
foto's die worden aangeleverd
door leden, werkgroepen en
het bestuur.
Opmaak en eindredactie
wordt verzorgd door de
Werkgroep PR &
Communicatie.
De volgende nieuwsbrief
komt rond 15 okt. uit. Heeft u
ook iets voor deze
nieuwsbrief? Mail dat dan vóór
11 okt. naar:
werkgroep Comm & PR

We vinden het belangrijk om met elkaar te bespreken hoe we
gezien dit gegeven ons stadsdorp op een goede manier met
elkaar draaiende kunnen houden en verder ontwikkelen.
Tijdens de laatste Inloop is voorgesteld om een keer ervaringen
uit te wisselen tussen de verschillende binnenbuurten. Daar
kunnen we 30 september een begin mee maken, als er voldoende tijd is. Ook kunnen we bespreken welke onderwerpen
we zullen oppakken tijdens de volgende discussie op de Inloop
van 27 januari 2016.
We hopen op een grote opkomst en een goede discussie op 30
september.
Het bestuur

Stadsdorp De Pijp
heeft nu 124 leden!
Op naar de 200!

