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Agenda 
december
woensdag 18 dec. 
MIDWINTER 
INLOOP
16.00 tot 20.00 uur in   
locatie:
Oranje Kerk
Tweede van der 
Helststraat 1-3

Een feestelijke winteravond 
met meegebrachte hapjes 
om samen met andere 
stadsdorpers de winter aan 
te kunnen. U bent welkom, 
alleen of met kennissen of 
buren die ook interesse 
hebben voor het stadsdorp. 
We bouwen aan een 
netwerk van senioren en 
nabuurschap in Stadsdorp                              
De Pijp.                                                                                               

                                            
Agenda      
januari  2014
maandag 6 januari  
Rialto filmmiddag                    
locatie:            
Ceintuurbaan 338      
voor exacte tijden zie 
website van het 
Stadsdorp De Pijp 
www.stadsdorpdepijp.tk                                                 

NIEUWSBRIEF nr.4 december 2013
Feest, film en plannen voor vorm en inhoud

Deze maand is er veel nieuws. Op de inloopavond van 27 
november zijn de aanwezigen bijgepraat. Kijk daarvoor in 
het verslag. Verder is er een nieuwe filmmiddag opgezet en 
krijgt de organisatie steeds meer (rechts)vorm. Maar vooral 
de voorbereidingen van de eerste feestelijke afsluiting van 
dit jaar, de Midwinterinloop, is in volle gang. Wij zien elkaar 
op 18 december in de zaal van de Oranje kerk. 

Om van de eerste plannen en 
voornemens te komen tot een 
levend, bruisend Stadsdorp De 
Pijp moet er heel veel gebeuren 
en is er op dit moment gelukkig 
ook al veel gerealiseerd. 
De taken zijn - zoals bekend - 
verdeeld over een aantal 
Stadsdorpgroepen. Vanuit 
iedere Stadsdorpgroep neemt 
een lid deel aan de Initiatief 
Groep. Op deze manier komt in 
de IG alle informatie samen en 
kunnen taken en plannen 
onderling worden afgestemd. 
Naast de concrete activiteiten 
als nieuwsbrieven, de website, 
de inloopbijeenkomsten en de 
markt van Vraag & Aanbod 
werken we op dit moment aan 
de organisatievorm/rechtsvorm 
van ons Stadsdorp. We willen 

onze vragen voorleggen aan 
een deskundige om vervolgens 
tot de keuze van een rechts-
vorm (Vereniging? Coöperatie?) 
te komen.

Inmiddels is ook een groepje 
begonnen met het formuleren 
van financieel beleid (welke 
uitgaven verwachten wij? Hoe 
komen wij aan de noodzakelijke 
inkomsten?) en met het 
opzetten van een financiële 
administratie. 
In de inloopbijeenkomsten 
wisselen wij graag met de 
andere Stadsdorpers van 
gedachten over deze 
onderwerpen. We staan zeker 
open voor suggesties. 
praktische tips, enz. 
Ineke de Ruiter

Bericht van de Initiatief Groep (IG)
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Filmmiddag in Rialto! Met ingang van 6 januari 
2014  elke eerste maandag  van de maand

Wij gaan graag naar de film. Er 
zijn vast meer Stadsdorpers, die 
van film houden maar 
• het niet gezellig vinden om er 

alleen heen te gaan
• niet graag ’s avonds de deur 

uit gaan, maar een 
middagvoorstelling fijn vinden

• het prettig vinden om na afloop 
met anderen over de film na te 
praten.

Met filmhuis Rialto in onze buurt 
blijkt dit alles gemakkelijk te 
realiseren:
Elke eerste maandag van de 
maand wordt op de entresol van 
Rialto een Stadsdorptafel 
gereserveerd. 

Informatie vooraf:
De filmmiddag wordt aange-
kondigd in de agenda van de 
Nieuwsbrief en van de website.

Een week van te voren staat 
een korte beschrijving van de 
betreffende film (plus de 
aanvangstijd) op de website.

Op de middag zelf:
Bij binnenkomst koopt iedereen 
zelf een kaartje (een stadspas 
geeft korting!), waarna we ons 
verzamelen rond de Stadsdorp-
tafel. Na de voorstelling zien we 
elkaar daar terug om over de 
film na te praten en over wat er 
nog meer ter tafel komt.
NB Film en consumpties zijn 
voor eigen rekening.

We hopen dat dit meer 
Stadsdorpers aanspreekt en dus 
graag tot ziens op 
maandagmiddag 6 januari!

Ans van G. en Ineke de R.

De midwinterinloop krijgt duide-
lijk vorm. De lokatie is perfect. 
De Stadsdorpers en hun buren 
die ook interesse hebben in 
nabuurschap kunnen in de 
Oranjekerk terecht voor een 
warme en intieme bijeenkomst.

Als iedereen als entreeprijs een 
hapje, salades, pasteitjes, 
hartige taart, kaas of andere 
lekkernijen meebrengt kunnen 
we samen smullen en praten.
Er is muziek en mensen krijgen 
de ruimte om zelf iets te zingen, 
reciteren, spelen of een leuk 
trucje of een grap te vertellen. 
Samen zetten we ons in voor 
een goed lopend bijeen zijn.  

Kan u niet zelfstandig naar de 
Oranje Kerk komen, laat dat dan 
weten. Mogelijk vinden we 
samen een oplossing. We zijn 
er om elkaar te helpen.
Vrijwilligers die nog hand en 
spandiensten willen leveren 
kunnen zich opgeven bij het 
volgende mailadres: 
stadsdorpdepijp.secretariaat@g
mail.com  

De Midwinterinloop start rond 
16.00 uur en duurt tot 20.00 uur. 
Wij zien u graag woensdag 18 
december in de Oranje Kerk in 
de Tweede van der Helststraat.
Neem iets te eten mee als 
entree.

Midwinterinloop 18 december in de Oranjekerk

Ineke  de Ruiter 
voorzitter Initiatief Groep

                        

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 activiteiten 
van Stadsdorp De Pijp. 
                                     
Vraag via email een 
aanmeldingsformulier 
aan bij de leden-
administratie, 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.
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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.secretari
aat@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.                                

                   

Colofon
Deze nieuwsbrief komt 
maandelijks uit en wordt 
samengesteld uit teksten 
en foto’s die worden 
aangeleverd door leden, 
deelnemers aan diverse 
stadsdorpgroepen en de 
leden van de Initiatief 
Groep. 

Opmaak en eindredactie 
wordt verzorgd door de 
PR&Communicatiegroep

De nieuwsbrief van  
januari 2014 komt rond 
10 januari uit.

Heeft u ook een bijdrage 
voor deze nieuwsbrief?
Mail dan uw tekst en 
foto’s voor 2 januari 2014  
naar 
stadsdorpdepijp.communi
catie@gmail.com                                   

Langzaam vult De Ontmoeting 
zich met 35 enthousiastelingen. 
Na een half uur (praatje, 
plaatsje zoeken) praat Ineke, 
IG-voorzitter, ons bij over de IG-
vergaderingen. Denk mee, zegt 
ze ook deze keer.
Wat is nou een geschikte 
rechtsvorm voor Stadsdorp De 
Pijp? Coöperatie? Vereniging? 
Stichting? De IG laat zich goed 
informeren door Gilde van 
Amsterdam. In het volgende 
Inloopverslag meer hierover.
Voor diverse evenementen, 
telefoon, kopieerkosten en 
dergelijke geeft het Stadsdorp 
geld uit.. Mogelijk wordt 
daarvoor straks een klein 
bedrag aan lidmaatschapsgeld 
gevraagd, om de uitgaven van 
Stadsdorp De Pijp 
kostendekkend te houden. Het 
stadsdeel heeft €1.900,- 
toegekend als eenmalige 
subsidie, die is nog niet binnen.
Stadsdorpgroep Goede zorg in 
De Pijp wil, nu er zo veel 
bezuinigd wordt op de zorg, dat 
stadsdorpers elkaar zo veel 
mogelijk steunen en vraagt zich 
af waar de grens ligt tussen 

onderlinge zorghulp, mantelzorg 
en professionele zorghulp. Hier 
kunnen wij  als stadsdorp een 
belanrijke rol spelen.

Nieuwe activiteit: Filmmiddag 
We houden vanaf januari iedere 
1e maandag van de maand een 
filmmiddag in Rialto! Zie het 
artikel hiervoor in deze 
nieuwsbrief.

Piet van de website geeft een 
tip door van een socioloog uit 
Stadsdorp Oost: Zorg dat je 
voor iedere straat of buurt een 
contactpersoon hebt. Hij/zij kijkt 
wat er bij de bewoners leeft, 
zorgt voor betrokkenheid bij het 
stadsdorp en geeft informatie.

Atie van Vraag & Aanbod vraagt 
aan ons hoe een match is 
verlopen. Ze is benieuwd! Ze 
vertelt erover op de volgende 
Inloop. Dan laat ze natuurlijk de 
namen achterwege.
Kletsen met elkaar gaat 
makkelijk omdat we onze naam 
op een plakkertje op onze borst 
hebben gespeld.

Martha Wolf

Verslag Inloopavond op 27-11-2013
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