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Agenda februari
                                                                     
Inloopbijeenkomst 
woensdag 26 febr. 
19.00-21.00 uur         
programma zie website 
en aankondigingsmail                 
locatie:                 
Servaes Noutsstraat 101 
Stadsdorp De Pijp 
www.stadsdorpdepijp.tk   

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

Samen Eten
dinsdag 11 maart 
18.30 uur 
locatie: Stadskantine in 
de Van Woustraat 120 
voor aanvullende 
informatie zie de website. 
U kan zich aanmelden 
via mail 
stadsdorpdepijp.secretariaa
t@gmail.com of telefoon /
voicemail op 0687169505

  NIEUWSBRIEF nr.6 februari  2014

We zijn inmiddels aan de slag 
gegaan met de statuten, toege-
sneden op onze situatie. Daar-
naast komt er een huishoudelijk 
reglement, waarin we als 
stadsdorpers gezamenlijke
(werk-)afspraken kunnen 
opnemen.
Eind februari/begin maart organi-
seren wij een bijeenkomst voor 
geïnteresseerde aspirant-leden, 
waarin o.a. de concept-statuten 
op de agenda zullen staan. 
Zodra hierover meer bekend is, 
ontvangt u een uitnodiging en 
staat de bijeenkomst natuurlijk 
ook vermeld in de agenda op 
onze website.

Tegen die tijd wordt ook de 
officiële oprichtingsdatum 
bekendgemaakt. In de diverse
Stadsdorpgroepen wordt hard 
gewerkt om de formele 
oprichting voor te bereiden en er 
een feestelijk moment van te 
maken!

Suggesties, praktische tips, enz. 
kan u tijdens de inloopbijeen-
komsten delen met de IG-groep 
maar ook mailen naar het 
Stadsdorpsecretariaat.

Ineke de Ruiter

Bericht van de Initiatief Groep (IG)
De informatiebijeenkomst van 15 januari j.l., waar Piet Broos 
van Hendrikx & Thomas advocaten en Paul Rowold van het 
Gilde Amsterdam ons adviseerden (zie ook de vorige 
Nieuwsbrief), gaf antwoord op de vragen die wij als 
Initiatiefgroep nog hadden met betrekking tot de keuze van een 
rechtsvorm. De rechtsvorm Formele Vereniging blijkt het beste 
aan te sluiten bij de wensen en ideeën, zoals die eerder door 
ons zijn geformuleerd. (Voor belangstellenden is het verslag van 
de informatiebijeenkomst beschikbaar via ons secretariaat.) In 
het Initiatiefgroep overleg van 27 januari j.l. hebben we de 
knoop doorgehakt en besloten tot de oprichting van Vereniging 
Stadsdorp De Pijp.

Vereniging Stadsdorp De Pijp i.o.
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Hoe staat het met Goede Zorg in De Pijp  
Christien en Bettina van de zorggroep vertelden tijdens een 
gesprek over hun ideeën voor goede zorg in de Pijp. Beiden 
zijn wijkverpleegkundigen. Ze vinden dat mensen vaak 
onrealistische beelden hebben over oud en gebrekkig zijn, ziek 
zijn en zorg. Ze geven voorlichting aan stadsdorpers, maar ze 
zeggen daarbij dat stadsdorpers ook zelf voorlichters zijn, bij 
het doorgeven van hun ervaringen.

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.   

   

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.                               

                            

Bettina werkt voor ‘Buurtzorg’ 
in de Pijp. Het bevalt haar 
goed, want er zijn kleine 
teams, het is kleinschalig en 
buurtgericht met korte lijnen. 
Als ze een nieuw idee heeft 
hoeft ze niet eerst zes 
afdelingen langs.
Mensen hebben zorg op maat 
en medische zorg nodig, maar 
ook preventieve gezondheids-
zorg, zodat ziektes geen kans 
krijgen. Christien en Bettina 
willen een keer op een Inloop 
informatie geven over veilig en 
goed wonen. Dan gaat het 
over valpreventie, gezond eten 
en voldoende bewegen.
Preventie is ook in een goed 
huis wonen, met veel daglicht 
en veel groen om ons heen.
Steeds meer architecten zien 
in dat gezondheid van senioren 
mede afhangt van goed wonen 
en bouwen ‘gezonde wonin-
gen’. We kunnen misschien 
een keer een ‘groene’ architect 
uitnodigen op een inloopavond.
Veel instanties en mensen zijn 
momenteel actief om mensen 
zo prettig, veilig en lang 
mogelijk thuis te laten wonen:
- Onder de Pannen: samen 
eten in restaurantjes voor een 
lage prijs
- huisarts en wijkverpleeg-
kundige houden en maken 
mensen gezond
- ergotherapeuten en de 
klussendienst maken de 

woning veilig bij lichte 
gebreken
- de buurtregisseur houdt de 
wijk leefbaar
- Puur Zuid en Combiwel 
hebben gezonde, sociale en 
sportieve activiteiten.
- de (stadsdeel)gemeente zet 
vrijwilligersdiensten op (BUUV)
Er is in Zuid een "Informele 
Ondersteuningsdienst" (IOD) 
die het nieuwe plan 
beleidsnotitie 2012 voor 
participatiesamenleving gaat 
opzetten/ondersteunen. IOD 
heet ‘Buurtdienst’ in de Pijp en 
komt in Huis van de Wijk,       
2e Van der Helststraat 66. 
Bureau OSA gaat het proces 
begeleiden. Op de website 
Buuv.nu komt ook informatie 
over Buuv in de Pijp. De 
Buurtdienst integreert 
Vraag&Aanbod met Buuv, 
maar mensen kunnen ook 
zelfstandig gebruik maken van 
Buuv.nu

Christien en Bettina hebben 
een huisarts (dokter Nods) en 
een buurtregisseur bereid 
gevonden om op een Inloop 
voorlichting te geven. De 
buurtregisseur vertelt dan 
waarvoor en hoe we hem in 
kunnen schakelen. 

Ze zijn ook bezig met het 
aanleggen van een sociale 
zorgkaart van de Pijp. >> 
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Die komt op de website. Hij 
wordt lang. Wat er op komt is 
bijvoorbeeld waar je terecht 
kan voor zorg, maaltijden 
thuis, ziektekosten-
verzekering, financiën, 
massage, pedicure, senioren-
gymnastiek, schoonheids-
specialisten, vervoer: 
buurtbusje etc. Stadsdorpers 
kunnen hem zelf ook steeds 
aanvullen.

In De Pijp zijn een paar goede 
zorgaanbieders, die meteen 
zorg leveren zodra daar om 
gevraagd wordt en als er 
ruimte is om die in te plannen. 
Er zit toekomst in Goede Zorg 
in de Pijp waar het Stadsdorp 
baat bij kan hebben.

Martha Wolf

Samen eten buitenshuis is 
een gezellige bezigheid en 
dan ontmoeten we weer eens 
nieuwe mensen.
Met ingang van februari willen 
wij iedere tweede dinsdag van 
de maand ergens in een 
restaurantje “goedkoop” gaan 
eten. Iedereen betaalt zelf 
zijn/haar kosten.
We beginnen een maaltijd 
steeds om ca. 18.30 uur. 

Op de website van voor elkaar 
www.voorelkaarinzuid.nl  ziet 
u rechtsboven   ‘ONDER DE 
PANNEN’ staan.  Via  ‘onder 
de pannen’ kunnen we een 
plekje reserveren voor aan 
een aanschuiftafel, voor rond 
de €8,- per persoon. 
We kunnen ook zelf als 
stadsdorpers andere 
eetgelegenheden benaderen 
voor een “goedkope regeling”, 
want op dit moment staan er 
op hun lijst niet veel 
restaurants in de Pijp.

Het is de bedoeling dat er één 
persoon voor een groepje 
reserveert. De keer daarna 
doet iemand anders dat, 
enzovoort. Christien heeft 
daarvoor een regelplan 
gemaakt, u kunt dit opvragen 
door het nummer van het 

stadsdorp te bellen tussen 17 
en 19 uur, of u spreekt de 
voicemail in. Christien neemt 
dan contact met u op. Het 
nummer is 06-87169505. U 
kunt dit regelplan ook via 
email aanvragen: 
stadsdorpdepijp.secretariaat@
gmail.com
Voor Samen Eten kunt U zich 
ook per telefoon of via de 
email aanmelden. 

Op de volgende data willen 
we samen eten:
11 maart: aanmelden tot 
    7 maart
8 april: aanmelden tot 4 april
13 mei: aanmelden tot 9 mei
10 juni: aanmelden tot 6 juni
 
Ons eerste etentje is geregeld 
door Veronica, terwijl ze niet 
eens zelf mee kon! Er hebben 
zich ruim 12 deelnemers 
aangemeld voor 11 februari.
Wie meldt zich aan om het 
volgende etentje te regelen??
Zodra er weer een restaurant 
geregeld is wordt dat 
aangekondigd op onze 
website.

We denken dat het heel 
gezellig wordt, allen van harte 
uitgenodigd.

Christien Visch(werkgroep zorg)

  Samen eten in De Pijp

Vraag & Aanbod van 
Stadsdorp De Pijp: eerste 
geslaagde groepsmatch. 
Waar gebeurd en nog aan 
het gebeuren: Franse 
conversatieles. Een 
getuigenis van iemand die 
vaststelt dat Vraag & 
Aanbod werkt. En hoe!

Onafhankelijk van elkaar 
hadden vijf vrouwen bij 
Vraag aangegeven dat ze 
iemand zochten om Frans 
mee te praten. Toevallig 
waren ze allemaal op de 
Inloop. Cor was er ook. Hij is  
gek op de Franse taal, 
spreekt vloeiend Frans in 
Parijs dialect en vindt het 
leuk om er les in te geven. 
En zo heeft zich een groepje 
rond Cor geformeerd. 
Zonder enig omhaal gaan 
we akkoord met zijn voorstel 
om de lessen steeds bij 
iemand anders thuis te 
houden. Heb ik daarmee 
een ongeschreven wet te 
pakken van Stadsdorp De 
Pijp? Want binnen ons 
stadsdorp worden er 
gewoon bij iemand thuis 
cursussen gegeven en 
plannen uitgebroed. Mijn 
oerverlangen: bij buurt-
genoten over de vloer 
komen, wordt bevredigd.

Cor gaat heel vaak naar 
Frankrijk, vooral naar Parijs. 
Als vierjarige probeerde hij 
Franse zinnen te maken 
n.a.v. de Franse taal die hij 
op de radio hoorde. >>

Franse conversatie, 
een geslaagde 
groepsmatch van 
Vraag & Aanbod
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Hij is godzijdank overenthou-
siast. Hij gaf ons een ‘slam’ 
mee ter bestudering. Een 
slam is een poëtische rap als 
ik het wel heb en 
overgewaaid uit Amerika 
naar Europa en ook in 
Frankrijk beland. Deze slam 
is geschreven door een 
Fransman die zich Grand 
Corps Malade noemt (Groot 
Ziek Lichaam), want hij is 
kreupel. De slam heet Saint-
Denis en gaat over zijn liefde 
voor Saint-Denis, een 
voorstad van Parijs, daar is 
hij geboren. We leren van 
Cor dat de Fransen, die altijd 
woorden graag afkorten – 
dac i.p.v. d’accord, sympa 
i.p.v. sympathique, etc. – ook 
heel graag en steeds vaker 
woorden van meerdere 
lettergrepen omdraaien, 
zoals siphyque i.p.v. 
physique. Die draaien ze 
nota bene ook om bij 
serieuze gesprekken. Van die 
omgedraaide woorden 
wemelt het in die slam. 
Voortaan zijn we 
gewaarschuwd als we naar 
converserende Fransen 
luisteren, al blijft het Franse 
geratel moeilijk om te 
verstaan. 
Nu heeft hij ons Franse 
zinnen meegegeven waarin 
woorden zitten die je 
hetzelfde schrijft of 
uitspreekt, maar met een 
andere betekenis. Huiswerk: 
Wat staat daar? Probeer het 
eens te vertalen? Dat wordt 
puzzelen.
Cor geeft ons steeds een 
paar werkwoorden mee om 
daarvan de onvoltooid 
tegenwoordige tijd te leren. 

We stoeien af en toe met de 
subjonctif (de aanvoegende 
wijs). Het is een belangrijke 
werkwoordsvorm. Je hebt 
hem meteen nodig als je een 
beetje Frans wil spreken, 
want na ‘que’ (dat) krijgt het 
werkwoord een afwijkende 
vorm: de subjonctif. Saaie 
dingen om te leren en ik zoek 
maar eens op internet naar 
leuke leermethoden. Er is 
een mer à boire aan Franse 
lessen, ook op Youtube. Toch 
vind ik een prachtige, zeer 
geschikte website: 
www.verbuga.eu. Daar 
worden fijne, korte werk-
woordoefeningen gegeven, 
met ‘Bravo’ of woorden van 
gelijke strekking bij een goed 
antwoord en bij een fout ant-
woord klik je op de toelichting 
of op het goede antwoord.

Onze kennis van Frans 
verschilt enorm, van bijna 
niets naar redelijk veel, maar 
het maakt geen moer uit. We 
zijn zeer ‘sympa’. Toen er 
iemand op haar Franse 
praatstoel zat maakte Maria 
aantekeningen en ging haar 
verbeteren. Zij heeft, net als 
Cor, Frans gestudeerd, maar 
ook jarenlang Frans gedo-
ceerd. Met haar zitten we op 
rozen. Door haar gaat de zon 
weer schijnen. Frans is zo’n 
complexe taal, verschrikkelijk 
eigenlijk. Als je zit te 
modderen en te stuntelen 
met een zinnetje krijg je even 
een minuutje privé-les van 
Maria, daarna komt het 
zinnetje er zeer overtuigend 
uit. Haar support is 
weergaloos. Grappig, ze is 
iets minder op de hoogte van 

het Franse idioom van deze 
tijd dan Cor, ze vraagt soms 
om een toelichting. 
Cor, wars van didactiek (nou 
ja, niet helemaal), roept op 
een gegeven moment een 
bekend Hollandse grapje, 
een zinnetje dat op Frans 
lijkt, maar onbegrijpelijk is 
voor de Fransen: ‘Allez votre 
corridor mais.’ ‘Ga je gang 
maar’. Dan durf ik ook iets 
geks te roepen: 
‘Lantèrfanten’, maar dan op 
z’n Frans uitgesproken. 
Glimlachend onderdrukt Cor 
een reprimande.
Ik wil voor altijd naar deze 
Franse conversatieles.

Martha

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 volgende nieuwsbrief  
komt rond 10 maart uit.

Heeft u ook een bijdrage 
voor deze nieuwsbrief?Mail 
dan tekst en foto’s vóór 3 
maart 2014  naar 

stadsdorpdepijp.communic
atie@gmail.com
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