Info over website-gebruik,vraag & aanbod, bestuursleden, opera,
privacy, algemene ledenvergadering.

View this email in your
browser

Hoe kunnen we beter gebruik maken van onze website
?Thema-avond van 8 maart.
Dinsdag 8 maart om 19.00 uur
De Buurman, Amsteldijk 35, (ingang Ceintuurbaaan)

Op deze thema-avond willen wij graag de mogelijkheden van
onze website aan de orde stellen. Lang niet alle informatie
wordt geraadpleegd. Samen met jullie willen we kijken hoe we
dit kunnen verbeteren.
We zullen verschillende mogelijkheden en toepassingen van
de website laten zien. Maar jullie kunnen ook zelf op een
laptop of tablet het een en ander volgen en uitproberen, zo
nodig met begeleiding.
Ook als je geen computer of tablet gebruikt, is het leuk om te
zien wat er op de website te doen is.
Daarnaast willen we jullie vragen, of er behoefte is aan meer
ondersteuning op het gebied van computer- en tablet-gebruik.
Hierbij denken we aan handige adressen, workshops of
cursussen, een vragenrubriek of een ondersteuningspool.
Laten jullie je gedachten vast hierover gaan? En neem vragen
en ideeën mee.
Graag tot ziens op 8 maart,
Namens de werkgroep website,
Pieter Jans

woensdag 24 febr.
17:00 -19:00 uur
Inloop in De Buurman
Amsteldijk 35
(ingang Ceintuurbaan),
------------------------vrijdag 4 mrt. 10.30 uur
Koffie-ochtend in Boca's
Sarphatipark 4 (naast
Café Krull)
----------------------zaterdag 5 mrt.
10.30 - 12.00 uur
Cryptogramgroep
in Café Krull,
Sarphatipark 2
----------------------maandag 7 mrt.
Filmmiddag/avond in Rialto
Ceintuurbaan 338
------------------------dinsdag 8 mrt.
19:00 - 21.00 uur
Thema-avond website-gebruik
in De Buurman
Amsteldijk 35,
(ingang Ceintuurbaan)
----------------------donderdag 10 mrt. 17:00 uur
Stadsdorpborrel
in Café de Punt
2e J. v. Campenstraat 150
----------------------zie voor meer informatie:
de Agenda op de website
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In de Pijplijn van Vraag en Aanbod.
Hallo. Ik ben Anneke Nierop en sinds ruim een jaar lid van het
Stadsdorp De Pijp. Dat bevalt me goed. Ik vind het vooral leuk
om wat meer mensen in de buurt te leren kennen. Voortaan ga
ik samen met Atie Praagman Vraag en Aanbod doen. Riet
Lenders heeft me ingewerkt en blijft op de achtergrond
beschikbaar. Atie is over ruim een week weer terug uit Sri
Lanka en gaat zich dan ook weer met Vraag en Aanbod bezig
houden.
Je kunt ons dus benaderen voor computerhulp,
boodschappen, klussen, vervoer en nog veel meer. Maar denk
ook eens aan andere zaken waar je dit knooppunt van
Stadsdorpse activiteiten voor kunt gebruiken. Bijvoorbeeld
samen muziek maken, haak- en breihulp, kalligraferen, taarten
bakken, orchideeën kweken...
Iedereen kan wel iets waar een ander wat aan heeft en het
leven kan er een stuk leuker van worden. Kijk voor inspiratie
op onze site onder Vraag en Aanbod.
Heb je ideeën? Spreek Atie of mij dan vooral aan op de Inloop
op woensdagavond of op een ander moment.

Speciale mededeling van
V&A:
Op de thema-avond ontmoette
ik Mevrouw D die in het
Amstelhuis woont. Ze vertelde
dat ze een Yamaha een
elektronisch orgeltje heeft
waar ze een mooie plek voor
zoekt. Iemand die het goed
kan en wil gebruiken. Iemand
die ze er blij mee kan maken.
Diegene kan het gratis
ophalen. Weet je iemand of
heb je zelf interesse neem dan
contact met Vraag&Aanbod.
Je krijgt dan meer informatie.
Zie afbeelding op de website:
huisorgeltje.
Hartelijke groet, Riet Lenders

Anneke Nierop

Nieuwe bestuursleden gezocht: stand van zaken
In de Nieuwsbief van januari hebben we gemeld dat we op
zoek zijn naar nieuwe bestuursleden, omdat Piet van der Maat
dit voorjaar het bestuur gaat verlaten.
Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV). De bestuurswisseling vindt daarom plaats
in het voorjaar tijdens de ALV, die op woensdag 20 april plaats
vindt van 19:00 - 21:00 uur in De Buurman.
Inmiddels zijn we in gesprek met drie kandidaten. Twee hebben in principe al toegezegd.
Het zou fijn zijn als we na de ALV met een bestuur van vijf
leden verder kunnen gaan. Als het bestuur wat groter wordt
kost het iedereen minder tijd.
Er kunnen zich nog meer kandidaten melden. Liefst zo snel
mogelijk, maar uiterlijk donderdag 24 maart. Dan hebben we
nog ruim de tijd voor gesprekken voor de ALV. Voor nadere
informatie of een vrijblijvend gesprek kun je mailen of bellen
naar het secretariaat: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
of 06 87169505.
Het Bestuur

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
2016 is 20 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

aandachtig gehoor op de opera-avond
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Enorme bevlogenheid voor Opera
Het regende pijpenstelen de 9e februari, de opera-avond van
het Stadsdorp. Toch nog 25 geinteresseerden kwamen door de
stromende regen naar het gezellige Amstelhuis, om te
genieten van een mooie opera-avond.
Kees Schilder had gezorgd voor een
overzichtelijk programma-boek, en was
meteen op dreef. De avond startte met
uitleg over het ontstaan van zijn enorme
bevlogenheid voor opera. Die bevlogenheid kan niemand zijn ontgaan. Zijn
enthousiaste verteltrant, de vele anecdotes over opera-beroemdheden, zijn
ervaringen in de wereld van opera en prachtige muziekfragmenten zorgden voor een sfeervolle avond. Het was iedereen
duidelijk dat de vakanties van de familie naar het Gardameer
een goed compromis waren tussen Kees en zijn gezin. Hij kon
dan steeds naar Verona om daar de grote opera-sterren,
waaronder Pavarotti, Placido Domingo, Jan Derksen, Christina
Deutekom mee te maken. Met onder andere als resultaat 220
lezingen over opera totnutoe.

Contributie bijdrage 2016
Binnenkort ontvangen jullie
weer een mailtje (sommigen
een brief) met het verzoek de
lidmaatschapsbijdrage van
Vereniging Stadsdorp de Pijp
voor het jaar 2016 te betalen.
De minimale bijdrage is
verhoogd naar € 20,00,
zoals in de Algemene
Ledenvergadering is besloten.
maar je mag natuurlijk altijd
meer over maken. Vorig jaar
hebben we ook van een aantal
leden een extra bedragje
ontvangen waarvoor uiteraard
onze hartelijke dank.
Het bestuur

Bijzonder was het verhaal over Christina Deutekom, over hoe
zij door haar eerste LP bekend werd en mede daardoor in Italie
haar carriere als “de Hollandse Nachtegaal” begon.
Over Beniamino Gigli, en hoe hij de harten van de mensen stal
met La Spagnola. The Lords Prayer met Bocelli en The
Mormon Tabernakel Choir was zeer indrukwekkend, en is nog
steeds te beluisteren via You Tube.
Na een korte pauze vertelde Kees nog hoe hij in het bezit
kwam van een foto van de wereldberoemde tenor Lauri Volpi
met Willem van Loenen, gewaardeerde huisvriend van de
familie. Over hoe het zat met de ruzie tussen Toscanini en
Volpi. Over hoe Maria Callas Anna Boleyn zong met Volpi en
hem overtroefde met haar “cadenz”. Over hoe de best
verkochte cd van BZN “A Symfonic Night” ontstond.
Al met al was dit een prachtige muziekavond, met een zeer
verdiend applaus voor Kees Schilder, en zeker voor herhaling
vatbaar.
Els Sleking

Als Kees Schilder vertelt....

Werkgroepen
Werkgroep Evenementen en
Inloop:
email: stadsdorpdepijp.evene
menten@gmail.com
Werkgroep Website:
email: stadsdorpdepijp.websit
e@gmail.com
Werkgroep Comm & PR
email: stadsdorpdepijp.commu
nicatie@gmail.com
Werkgroep Thema-avonden
email: stadsdorpdepijp.thema
@gmail.com
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Foto’s op de website en privacy.
De foto-groep is hard bezig met het aanleggen van een
fotoarchief: foto’s van verschillende activiteiten (nu al zichtbaar
voor leden op de website in Foto-album) en een
portrettengalerij van leden.
Er zijn al heel wat portretfoto’s van leden gemaakt. Wij vinden
het leuk, als je kunt zien wie er bij een bepaalde naam hoort.
Ook kan het aardig zijn om een portret te plaatsen bij een
stukje dat iemand in de Nieuwsbrief schrijft.
Foto’s van activiteiten van het Stadsdorp worden zonder
vermelding van de personen opgeslagen, toegankelijk
gemaakt voor leden en gebruikt als illustratie in de
Nieuwsbrief.
In het verleden hebben wij dit zonder instemming gedaan.
Onze excuses daarvoor. Wij weten, dat niet iedereen ervan
gecharmeerd is, als hij of zij plotseling zijn portret tegenkomt
op de website of in de Nieuwsbrief.
Binnenkort ontvang je een e-mail met het verzoek ons
toestemming te geven een portret van jullie te bewaren in ons
foto-archief en te gebruiken voor:
-- de portrettengalerij: een voorraad portretfoto’s van leden, die
alleen toegankelijk is voor leden; deze portrettengalerij is met
een wachtwoord beveiligd;
-- als illustratie in de Nieuwsbrief.
Na ontvangst van het bijgevoegde formulier nemen wij je
portret op in de galerij.
Namens de foto-groep en het bestuur,
Ineke de Ruiter, Mia Bouwhuis en Pieter Jans.

Algemene Ledenvergadering op 20 april
Op woensdag 20 april van 19:00 tot 21:00 uur wordt de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden, deze keer in
De Buurman, Amsteldijk 35 (Ingang Ceintuurbaan).
Zet de datum al vast in uw agenda. Immers de leden bepalen
hoe ons stadsdorp wordt ingevuld. Dat kan met name op de
Algemene Ledenvergadering. Want daar kunt u aan geven wat
u denkt dat er moet gaan gebeuren of wat er volgens u nu niet
goed gaat.
Het bestuur

Werkgroep Vraag en Aanbod
email: stadsdorpdepijp.vraage
naanbod@gmail.com
Werkgroep Foto
email: stadsdorpdepijp.foto@g
mail.com
Voor meer informatie: ga naar
de website, stuur een e-mail,
bel 06-87169505 of meld je
aan op een Inloopavond..

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 is
deze keer, vanwege gebrek
aan menskracht in de PR&Comm-werkgroep, door een
lid van het bestuur gedaan.
De volgende nieuwsbrief is
gepland om uit te komen rond
15 mrt. Heeft u ook iets voor
deze nieuwsbrief? Mail dat
dan vóór 11 mrt. naar:
werkgroep PR & Comm
-----------------------------------------

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

