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Grote betrokkenheid op Inloopbijeenkomst
Er kwamen 27 mensen op de Inloopbijeenkomst van 23 oktober,
met vooral veel vragen over hoe dit initiatief is gestart en hoe we dit
initiatief verder vorm kunnen geven. Hierover is nog niet het laatste
woord gezegd. Wel dat er in de initiatiefgroep voors en tegens van
organisatievormen en lidmaatschap op een rijtje worden gezet.
Verschillende mensen gaven aan
dat ze hier graag over verder
willen praten. Daarover meer op
volgende bijeenkomsten.
En verder werden er veel nieuwe
afspraken gemaakt. De ‘Franse
conversatieclub’ trok zich in een
hoek terug om een afspraak te
maken. Nieuwe aanmeldingen
van ‘Vraag & Aanbod’ werden
genoteerd. En een aantal
mensen gaven aan dat ze mee
willen denken binnen verschillende stadsdorpgroepen.
Ook een kritisch geluid werd
gehoord: Passen we niet precies
in de ‘pul’ van de overheid met
de participatie samenleving?

Misschien kunnen we hierover
een discussie starten.
Kortom, Stadsdorp De Pijp bruist!
Woensdag 27 november is er
weer een inloopbijeenkomst.
Tijdens deze inloop kan er op
een lijst aangekruist worden
welke dag(en) en welke tijd(en)
jouw voorkeur hebben om
inloop-bijeenkomsten te
houden. Je kan kiezen uit twee
mogelijkheden Het zou fijn zijn,
als je op de 27ste november
aanwezig bent om dit aan te
kruisen. Tot ziens tussen 19.00
en 21.00 uur in De Ontmoeting,
Servaes Noutsstraat 101.

Berichtje van de ledenadministratie
We hebben de afgelopen zomer
een mailing uitgedaan aan
iedereen die bij een van onze
bijeenkomsten aanwezig is
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geweest met het verzoek een
inschrijfformulier in te vullen als
je adspirant lid wilt worden. Tot
nu toe hebben we al ruim 60

Agenda
november
woensdag 27 nov.
INLOOPAVOND
19.00 tot 21.00 uur in
De Ontmoeting, Servaes
Noutstr. 101
Een informele avond waar
u contact kan leggen met
andere stadsdorpers of
vragen kan stellen. U bent
welkom, alleen of met
kennissen of buren. Zo
bouwen we aan een
netwerk van senioren en
nabuurschap in Stadsdorp
De Pijp.

Informatie vragen
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.secretariaa
t@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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inschrijvingen binnen en dan
moeten we nog beginnen aan
een grote wervingsactie begin
volgend jaar! Dat ziet er dus
goed uit en we zijn er erg blij
mee!
Mocht u nog geïnteresseerden in
uw omgeving hebben die
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aspirant lid willen worden mail
dan even naar:
stadsdorpdepijp.ledenadm@gm
ail.com
We mailen dan een digitaal
inschrijfformulier.

Midwinterfeest 18 december aanstaande
Wie van jullie weet er een goede
en gezellige ruimte met
afspeelapparatuur? Jullie
zouden dan bijvoorbeeld een cd
met je favoriete nummer mee
kunnen nemen. Voor het
afspelen mag je dan vertellen,
waarom juist dit nummer jou
aanspreekt.
Wij zoeken personen die iets
kunnen zingen, reciteren, spelen
of een leuk trucje hebben. Heeft
iemand een ander idee? Meld
het ons.
De entreeprijs is iets meenemen
om te eten bijvoorbeeld een

salade, pasteitje, soep, hartige
taart of kaas. Noem maar op.
Neem dit mee als je wilt binnenkomen.
Verder zijn er mensen nodig, die
mee willen helpen een en ander
op poten te zetten en voor de
verzorging tijdens het midwinterfeest zelf.
Het feest duurt van 16.00 uur tot
20.30 uur.
We hebben echt jullie hulp
nodig!!! Stuur je ideeën op naar
het volgende mailadres en meld
je aan:
stadsdorpdepijp.secretariaat@g
mail.com
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Aanmelden als
(aspirant)lid
Pijpbewoner, denk mee,
doe mee met de
ontwikkeling van
Stadsdorp De Pijp!
U kunt zich kosteloos
aanmelden als aspirant
lid en meedenken en
doen met de
ontwikkeling van
Stadsdorp De Pijp.
Vraag via email een
aanmeldingsformulier
aan bij de ledenadministratie, mail naar
stadsdorpdepijp.ledenad
m@gmail.com
Geen mail? Dan kunt u
ons bellen of vraag een
aanmeldingsformulier
aan via post aan de
ledenadministratie p/a
H.Ronnerplein 50, 1073
KW Amsterdam.

Colofon
Deze nieuwsbrief komt
maandelijks uit en wordt
samengesteld uit teksten
en foto’s die worden
aangeleverd door
deelnemers aan de
stadsdorpgroepen en de
leden van de
Initiatiefgroep. Opmaak
en eindredactie wordt
verzorgd door de
PR&Communicatiegroep
Heeft u ook een bijdrage
voor deze nieuwsbrief?
Mail dan uw tekst en
foto’s voor 15e van de
maand naar
stadsdorpdepijp.commun
icatie@gmail.com
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