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NIEUWSBRIEF nr.5 januari 2014
Voorlichting over Stadsdorp De Pijp
als vereniging of coöperatie
Bericht van de Initiatiefgroep (IG)
Het moment waarop Stadsdorp De Pijp officieel wordt opgericht
nadert nu met rasse schreden! De Initiatiefgroep en de andere
Stadsdorpgroepen gaan aan de slag om de
oprichtingsvergadering van een feestelijk tintje te voorzien en
bereiden de noodzakelijke PR-activiteiten en een grote
ledenwerving rond de oprichtingsdatum voor. Via de website,
inloopbijeenkomsten en mail worden alle Stadsdorpers hierover
steeds geïnformeerd en om hun medewerking gevraagd.
In de vorige nieuwsbrief
vertelden wij dat wij deskundig
advies wilden inwinnen en
inmiddels heeft een aantal
Initiatiefgroepleden twee
gesprekken gevoerd met de
heer Paul Rowold, organisatieadviseur bij het Gilde van
Amsterdam. Uit deze gesprekken werd duidelijk welke stappen we nu nog moeten zetten
om als Stadsdorp officieel van
start te kunnen gaan.
Op ons verzoek heeft Paul een
jurist uitgenodigd, die ons meer
kan vertellen over kenmerken
van en verschillen tussen een
vereniging en een coöperatie en
die ook op mogelijk verdere
vragen wil ingaan. Dat is de

heer Pieter Broos van Hendrikx
& Thomas Advocaten (Ceintuurbaan). De bijeenkomst is op
woensdag 15 januari van
16.00 – 17.30 uur in
Wijkcentrum Ceintuur,
Gerard Doustraat 133.
Alle Stadsdorpers, die belangstelling hebben voor dit onderwerp, zijn daar van harte
welkom om mee te praten!!
Wij staan als Initiatiefgroep altijd
open voor suggesties,
praktische tips, enz. Die kunnen
worden gegeven tijdens de
inloopbijeenkomsten, maar ook
via een mailtje naar het
Stadsdorp secretariaat.

Agenda januari
Voorlichtingsmiddag
woensdag 15 jan.
16.00 – 17.30 uur
locatie:
Wijkcentrum Ceintuur,
Gerard Doustraat 133.
Voorlichtingsmiddag over
verschil tussen
vereniging en coöperatie,
door Pieter Broos van
Hendrikx & Thomas
Advocaten

Inloopbijeenkomst
woensdag 29 jan.
19.00-21.00 uur
locatie:
Servaes Noutsstraat 101
Stadsdorp De Pijp
www.stadsdorpdepijp.tk

Filmmiddag Rialto
maandag 3 februari
14.00 - 16.00 uur
locatie:
Ceintuurbaan 338
voor exacte tijden zie
website van het
Stadsdorp De Pijp
www.stadsdorpdepijp.tk

Ineke de Ruiter
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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 activiteiten
van Stadsdorp De Pijp.

Het eerste feest van Stadsdorp De Pijp
Voor de feestelijke Midwinter Inloop van 18 december had de
Initiatief Groep aan iedereen gevraagd om met ideeën te
komen. In afwachting daarvan werd aan Tiny gevraagd of ze
wilde spelen. Zij is een pianiste met een klassiek repertoire.
Allang is ze een vertrouwd gezicht in Stadsdorp De Pijp. Ze
zei meteen ja. Dat zat alvast goed. Iemand van een
smartlappenkoor wist de gitarist daarvan te strikken. Twee
vriendinnen meldden zich voor duetten zingen.
De locatie was de Oranjekerk.
Deze kerk heeft een mooie
grote algemene publieksruimte
met tafels en stoelen en
achterin een bar met
daarachter een keuken. De
ruimte doet in niets denken
aan een kerk, of het moeten de
pilaren zijn. Aangrenzend is de
kerkzaal, met veel stoelen en
een vleugel. Daar gaf Tiny
haar concert. Ze speelde
Wiegenlied van Brahms,
Mondscheinsonate van
Beethoven, Auf Flügeln des
Gezanges van Mendelssohn,
een prelude van Bach en twee
walsen van Chopin. Klassieke
pianomuziek op een feestelijke
Inloop van Stadsdorp De Pijp:
kom daar maar eens om. Een
man, geen stadsdorper, gaf
Tiny een staande ovatie.
Desgevraagd vertelde hij dat
hij gekomen was omdat hij Tiny
en andere senioren
gymnastiekles geeft in De
Ontmoeting.

Na het concert stond de gitarist
al warm te draaien in de
feestzaal. We konden de
teksten van de smartlappen
erbij pakken. Hij zong met ons
onder meer De Fles, Aan de
voet van die mooie Wester,
Aan de Amsterdamse
grachten. Ondergetekende
stond zo hard te galmen dat
ze, terugblikkend, niet meer
weet of en in hoeverre
iedereen meezong.
Het werd steeds voller in de
zaal, uiteindelijk waren we met
ongeveer vijfenzestig mensen.
We zaten aan eilandjes van
tafeltjes en er was een lopend
buffet. Af en toe ging iemand
een hapje of een drankje
halen.
Het aanbod van eten was
overdonderend. Er was ons
gevraagd om hapjes mee te
nemen, al dan niet zelf
gemaakt, bij wijze van entree.
Welnu, wat daar stond
uitgestald was de som ervan:

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.

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.
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pompoen-quiche, andere
quiches, koekjes, bonbons,
salades, zalmrolletjes, gevulde
dadels, stokbroden, exotische
hapjes, een kaasplateau met 6
of 7 kazen, een grote bowl,
aardappelsalade, humus en
taarten.
Toen iedereen zat te smullen
en druk te kletsen – wie is toch
die slimmerik die heeft bedacht
om onze namen op ons te
spelden waardoor het ijs snel
gebroken is? – werd het
zangduo aangekondigd. De
twee vriendinnen zongen
tweestemmig, a capella,
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helemaal op elkaar
ingespeeld, een lied uit
Duitsland en een lied uit
Macedonië. Daarna kwam nog
even een heuse straatartieste
gitaar spelen. Tot onze
aangename verrassing droeg
vervolgens een dame die zich
voorstelde als Ali Papa een
gedicht voor van Charivarius,
het heeft voor zover ik weet
geen titel. Het zijn meer
grappige rijmen dan een
gedicht. De schrijver wil daarin
aantonen dat de Nederlandse
taal wonderlijk in elkaar zit.
Charivarius, pseudoniem voor
Gerard Nolst Trenité, was een
Nederlandse letterkundige,
anglist en taalcriticus
(1870-1946). (Wikipedia)
Zie verderop in deze nieuwsbrief voor het gedicht.
Ik sprak even met Piet, van de
website. Het speet hem dat er
nog geen satellietverbinding
was geregeld met Atie van
Vraag & Aanbod, op vakantie
in Sri Lanka, dan had ze er live
een beetje bij kunnen zijn.
Een groepje bracht na afloop
de niet aangesproken kazen
en salades naar de dak- en
thuislozen om de hoek.
Het bijna officiële Stadsdorp
De Pijp goed laten draaien
gaat niet vanzelf, hoor. Het is

nr.5 januari

2014

pompoen-quiche
500 gram pompoen
(biologisch) in stukken
1 ui gesnipperd
2 teentjes knoflook
gesnipperd
1 tl nootmuskaat
1 tl kaneel
zout
1 scheutje whisky, rum of
cognac
1 bosje bieslook
4 eieren
200 ml room
75 gr pecannoten
1 rol bladerdeeg
Oven voorverwarmen op
180 gr, Op bakplaat
stukken pompoen, ui,
knoflook, mengen met
nootmuskaat, kaneel
zoutje en scheutje drank.
Dit roosteren gedurende
10 minuten in de oven.
Vervolgens af laten
koelen.
Ovenschaal invetten en
bekleden met bladerdeeg. Pompoenvulling
verdelen. Eieren
loskloppen en vermengen
met room. Bieslook
fijnhakken en toevoegen.
Zout toevoegen en dit
over de pompoenvulling
gieten. Pecannoten
hierover verdelen.
Bak de taart vervolgens
gedurende 25 minuten af.
recept van Mia Bouwhuis
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een proces vol aanpassingen,
volle agenda’s, vallen en
opstaan, meedenken, plannen
maken en voorstellen doen
voor de website. Een
stadsdorp is ook bedoeld voor
vertier, dus was er het
Midwinter Feest. Dat geeft de
burger van Stadsdorp De Pijp
moed.

NIEUWSBRIEF
We hadden het naar onze zin,
we waren ontspannen en weer
een paar buurtbewoners uit De
Pijp hebben zich aangesloten
bij het stadsdorp.
Op naar het Lentefeest,
Zomerfeest, Herfstfeest, Feest
om het Feest.
Martha

nr.5 januari

2014

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
foto’s in dit nummer van
Trudy van der Winkel en
Michael Levkoff.

De volgende nieuwsbrief
komt rond 6 februari uit.
Heeft u ook een bijdrage
voor deze nieuwsbrief?
Mail dan tekst en foto’s
vóór 1 februari 2014
naar
stadsdorpdepijp.communi
catie@gmail.com

Eerste filmmiddag een succes!
Ruim 20 Stadsdorpers kwamen op 6 januari naar Rialto voor de
eerste maandelijkse filmmiddag. Dit keer zagen we The Lunchbox.
Samen naar een reguliere film en daarna nog even napraten bij
een drankje: het bleek een goed idee!
De volgende filmmiddag is op maandag 3 februari. Kijk na 27
januari voor verdere informatie in de agenda op onze website.
Ans van Ginkel en Ineke de Ruiter.

Inloopbijeenkomst 29 januari in de Ontmoeting
De eerste inloop in 2014 start
woensdag 29 januari, 19.00 uur
op het bekende adres aan de
Servaes Noutstraat 101.
Op de Midwinterinloop van 18
december zijn een vierkante

bakvorm en een cakevorm
blijven staan. Mist u die bel dan
nummer, 0687169505 of mail
stadsdorpdepijp.secretariaat@
gmail.com of haal ze op tijdens
de inloop op 29 januari a.s.

Stadsdorp De Pijp www.stadsdorpdepijp.tk, info via stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com en tel 0687169505

Stadsdorp De Pijp

NIEUWSBRIEF

nr.5 januari

2014

Gedicht van Chadivarius

Het meervoud van slot is sloten.
Maar toch is het meervoud van pot geen poten.
Evenzo zegt men altijd: één vat en twee vaten,
maar zal men zeggen: één kat en twee katen?
Wie gisteren ging vliegen zegt heden: ik vloog.
Dus zegt u misschien van wiegen, ik woog.
Nee, pardon. Want ik woog is afkomstig van wegen.
Maar is nu ik voog een vervoeging van vegen?
En dan het woord zoeken vervoegt men ik zocht,
dus hoort bij vloeken misschien ook: ik vlocht?
Alweer mis, want dit is afkomstig van vlechten,
maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten.
Bij roepen hoort riep, bij snoepen geen sniep,
bij lopen hoort liep,
maar bij kopen geen kiep.
En evenmin hoort bij slopen ik sliep.
Want dit is afkomstig van 't schone woord slapen.
Maar zeg nu weer niet: ik riep bij 't woord rapen,
want dit komt van roepen en u ziet terstond:
zo draaien we vrolijk in 't kringetje rond.
Van raden komt ried, maar van baden geen bied,
dit komt van bieden (ik hoop dat u 't ziet).
Ook komt hiervan: bood, maar van wieden géén wood.
U ziet: de verwarring is akelig groot.
Ali Papa draagt voor tijdens
Midwinterinloop 18 december 2013

Nog talloos veel voorbeelden kan ik u geven.
Want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven.
Men spreekt van: wij drinken, wij hebben gedronken,
maar niet van: wij hinken, wij hebben gehonken.
't Is: ik weet en ik wist,
maar schrijft u nu niet bij vergeten: vergist.
Dat is een vergissing! Ja moeilijk is 't!
Het volgende geval is bijna te bont!
Bij slaan hoort: ik sloeg, niet ik sling of ik slond.
Bij gaan hoort: ik ging, niet ik gong of ik gond.
En noemt men een mannetjesrat soms een rater?
Nee, dat gaat alleen bij een kat en een kater.
Zo heeft het Nederlands verschillende kwalen.
Niettemin is en blijft het dé taal der talen.
Bron: www.jvrtekst.nl
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