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AGENDA september 2013
De initiatiefgroep heeft deze zomer veel werk 
verzet en stadsdorpgroepen in de steigers 
gezet. Zie  “Wat gebeurde er tot nu toe?”  
In september zijn  twee bijeenkomsten 
gepland: in gebouw   De Ontmoeting, 
Servaes Noutstraat 101.
Zaterdag 14 sept.  Werveldag 
Een bijeenkomst waar wordt gebrainstormd 
door actieve stadsdorpgroep-deelnemers
Woensdag 25 sept. Inloopavond       
van 19.00 tot 21.00 uur. 
Wij nodigen u uit ook mee te werken aan het 
tot ontwikkeling komen van een echt netwerk 
van nabuurschap in Stadsdorp De Pijp.  

Wat is een Stadsdorp? *)
Stadsdorpen zijn burgerinitiatieven van 55-
plussers, die samen zoeken naar een 
organisatievorm die het “zo lang en zo goed 
mogelijk kunnen blijven wonen in je eigen 
woning/buurt" bevordert. 
De kern van een stadsdorp: de leden vormen 
met elkaar een gemeenschap (nabuurschap, 
dorp) binnen hun buurt. De buurtgenoten 
helpen elkaar waar nodig en mogelijk. 
Samen bemiddelen ze bij en oefenen ze 
invloed uit op professionele diensten en 
zorgverleners.  De leden kunnen in kleine 
groepjes  activiteiten ontplooien (samen eten, 
wandelclub, leesclub,  enzovoort) en ook hun 
diensten kenbaar maken, zoals  voorlezen, 
boodschappen doen,  hond uitlaten, poes 
eten geven, vervoer, klussen, enz. 

Wat gebeurde er tot nu toe?
In februari j.l. nam een klein groepje 55+ 
buurtbewoners uit De Pijp (de 
Aanslingergroep) het voortouw door 
ongeveer honderd Pijp-bewoners een 
eenvoudige enquête voor te leggen om na te 
gaan of er voldoende belangstelling is voor 
een dergelijk initiatief in De Pijp. Er bleek 
voldoende belangstelling. Op 14 juni j.l. 
organiseerde de Aanslingergroep een 
bijeenkomst voor alle geënquêteerden.
Met instemming van de bezoekers van die 
middag  is de Initiatiefgroep gestart. Ze 
hebben tweewekelijks overleg. De volgende  
Stadsdorpgroepen gaan van start:
- Vraag & Aanbod
- Goede Ouderenzorg in De Pijp
- Inloopbijeenkomsten en andere  activiteiten
- PR & Communicatie en Secretariaat
- Ledenadministratie / Websitebeheer 
Zij zoeken nog versterking.
De Initiatiefgroep vraagt Stadsdorpleden ook 
advies over de rechtsvorm, de ‘dorpsregels’ 
en de financiën.
Er moet nog heel veel gebeuren en dat kan 
alleen met de ideeën en praktische bijdragen 
van alle Stadsdorpers. 

*) Er is nog geen definitie voor het begrip stadsdorp in 
het woordenboek te vinden. In ieder geval komt het 
begrip nabuurschap uit oost Nederland en het begrip 
stadsdorp is over komen waaien uit Amerika. 

NIEUWSBRIEF nr.1 september 2013

http://www.stadsdorpdepijp.tk
http://www.stadsdorpdepijp.tk
mailto:stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
mailto:stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com


 Stadsdorp De Pijp           NIEUWSBRIEF nr.1 september 2013

Stadsdorp de Pijp  www.stadsdorpdepijp.tk, info via stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com en tel 06-87169505

Inloopbijeenkomst op 14 juni
Alle deelnemers en geënquêteerden waren 
door de Aanslingergroep uitgenodigd voor 
een feestelijke bijeenkomst  over de start van 
Stadsdorp de Pijp op 14 juni j.l.  in De 
Ontmoeting. Er kwamen 35 mensen.
Er werd gevraagd mee te denken over de 
rechtsvorm van het stadsdorp -  coöperatie? 
stichting? is er een bestuur nodig? - modern 
nabuurschap, al bestaande initiatieven in De 
Pijp, de overheid die bezuinigt, mantelzorg 
en burenhulp.

Op een beamer werd de website van 
Stadsdorp De Pijp getoond en de uitslag van 
de enquête. Daarna werd Vraag en Aanbod 
in de praktijk gebracht: de aanwezigen 
hebben op flappen hun vragen en 
aanbiedingen kenbaar gemaakt. Er 
ontstonden al wat matches. Op een andere 
flap hebben 9 aanwezigen zich opgegeven 
voor de Initiatiefgroep.
De Aanslingergroep heeft zichzelf opgeheven 
en is met die 9 mensen in een Initiatiefgroep 
doorgestart.
Over deze bijeenkomst vindt u een artikel in 
De Pijpkrant van juli 2013, ook geplaatst op 
onze website www.stadsdorpdepijp.tk

Vraag & Aanbod
Op 25 september is de Inloopbijeenkomst 
voor alle stadsdorpers, dus degenen die zich 
inmiddels als aspirant-lid hebben opgegeven, 
maar zeker ook voor toekomstige leden! 
Voor de Stadsdorpgroep “Vraag & Aanbod” 
zoeken we nog versterking. Deze groep gaat 
zich bezighouden met de uitvoering van 
Vraag & Aanbod.

Op de maandelijkse inloopbijeenkomsten 
waar we elkaar ontmoeten speelt Vraag & 
Aanbod ook een belangrijke rol.
Wilt u meedenken, meedoen? Mail dan naar  
stadsdorpdepijp.vraagenaanbod@gmail.com
Als u geen internet hebt, kunt u zich voor de 
groep aanmelden  per telefoon via nummer 
06-87169505, elke werkdag tussen 17.00 en 
19.00 uur.

Aanmelden als lid
Met ingang van augustus kunt u zich 
kosteloos aanmelden als aspirant lid en ook 
meedenken en doen  met de ontwikkeling 
van Stadsdorp De Pijp. Heeft u nog geen 
aanmeldingsformulier ontvangen, vraag dat 
dan aan bij de ledenadministratie , email 
stadsdorpdepijp.ledenadm@gmail.com  
Geen mail? Dan kunt u ons bellen of vraag 
een aanmeldingsformulier aan via  de post bij  
Mia Bouwhuis, die de ledenadministratie 
uitvoert: p/a H.Ronnerplein 50, 1073 KW 
Amsterdam.

In de ontwikkelfase van ons stadsdorp 
betalen de aspirant-leden niets. Vanaf het 
moment dat het Stadsdorp officieel van start 
gaat (we streven naar  januari 2014) gelden 
de afspraken die we met elkaar maken. 
Mogelijk zijn er dan wel kosten aan het 
lidmaatschap verbonden, maar hierover 
wordt u tijdig geïnformeerd. Het lidmaatschap 
kan te allen tijde worden beëindigd.

Informatie via e-mail of per telefoon
Voor meer informatie over Stadsdorp De Pijp 
kijkt u op  website www.stadsdorpdepijp.tk,  
of u mailt naar 
stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com 
Regelmatig worden de berichten gecheckt en 
u ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.  
Als u geen e-mail hebt, kunt u bellen met 
06-87169505. We zijn elke werkdag 
bereikbaar tussen 17.00 en 19.00 uur.
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