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UITNODIGING voor de eerste
algemene vergadering van
Vereniging Stadsdorp De Pijp
op vrijdag 21 maart
Op 21 maart begint de nieuwe
Lente en begint ook de nieuwe
Vereniging Stadsdorp
De Pijp. Op die dag vindt
namelijk om 16:30 uur de
Oprichtingsvergadering plaats
Schreeuw het van de daken!
Dat schreeuwt natuurlijk om
een feessie!
Vier het mee! Kom naar het
gebouw waar vroeger de
Diamantslijperij van Asscher
was gevestigd, in de Tolstraat
op nummer 129 (ingang t.o. de
Cinétol Bibliotheek).
Het feest is op de 1ste verdieping van dit gebouw, in een
galerij, een soort pijpenla.
Natuurlijk, dat kan niet mooier,
een pijpenla, voor Stadsdorp
De Pijp!
Daarna, om 17:30 uur begint
de feestelijke opening, een wat
officieel gedeelte met enkele
sprekers maar ook met
verrassingen.

En om zo ongeveer 18:30 uur
begint het echte feest en dat
mag u helemaal zelf invullen.
Als entree vragen we weer, net
als op het Midwinterfeest,
zelfgemaakte hapjes of eten.
Geef a.u.b. voor 18 maart
door of u komt en wat u aan
lekkers meeneemt om te
delen. De catering kan dan
daarop afgestemd worden.
We zoeken nog vrijwilligers
die meehelpen (zie oproep .p2)
Verder vragen we mensen die
willen komen muziek maken of
zingen. Dus neem vooral uw
muziekinstrument en uw
zangkeeltje mee.
U kunt dit alles mailen naar:
stadsdorpdepijp.evenementen@g
mail.com.

Bellen kan ook: 06-87169505
Laten we samen een
onvergetelijk feest bouwen!
Tot de 21ste!

Agenda maart
Feest / Oprichtingsvergadering
vrijdag 21 maart
17.30 uur (16.30 uur)
programma zie website en
aankondigingsmail
www.stadsdorpdepijp.com
locatie:Van Arkelzaal 1e verd.
Cultuurhuis Diamantslijperij
Tolstraat 129 (t.o.Cinetol)

Filmmiddag Rialto
maandag 7 april
14.00 - 16.00 uur
locatie: Ceintuurbaan 338
Voor film en exacte
tijden zie website
van het Stadsdorp
De Pijp

Samen Eten
dinsdag 11 april
18.30 uur
locatie: nog niet bekend voor
informatie zie de website. U
kan zich aanmelden via mail
stadsdorpdepijp.secretariaat
@gmail.com of
telefoon /voicemail op
0687169505
.
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Informatieve bijeenkomst 5 maart 2014
Bericht van de Initiatief Groep (IG)
5 maart was er een informatieavond ter voorbereiding van de
oprichting van de Vereniging Stadsdorp De Pijp ((SDP). Er was
behoorlijk wat belangstelling, er kwamen 19 mensen.
De Initiatiefgroep wilde tijdens deze avond de andere
Stadsdorpers informeren over belangrijke onderwerpen in het
kader van de officiële oprichting van de Vereniging Stadsdorp De
Pijp.

Maandag 10 maart zijn de
statuten getekend. De notaris
zorgt voor inschrijving van de
Vereniging SDP bij de Kamer
van Koophandel. Daarna
kunnen we een bankrekening
aanvragen. 21 maart a.s. wordt
de vereni-ging opgericht.
Deze avond werden de
concept-statuten toegelicht.
Er werden ook kritische vragen
gesteld. Een belangrijk
uitgangspunt is dat er zo min
mogelijk in de statuten wordt
vastgelegd, zodat we ruimte
houden voor ontwikkeling.
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oproep voor feest
21 maart
We zoeken vrijwilligers
die meehelpen tijdens
het oprichtingsfeest
met :
• het verzorgen van
drank en buffet
• de opbouw van de zaal
en natuurlijk ook weer
met de afbouw.
Aanmelden als lid

Sinds de eerste initiatieven van
een jaar geleden heeft ons
stadsdorp al aardig vorm
gekregen. Er zijn 79 aspirantleden, er is een website en er
zijn al heel wat activiteiten.
Kosten bleken onvermijdbaar,
dus er moest over inkomsten
worden gedacht. En over het
uitsluiten van aansprakelijkheid, over het verzekeren van
vrijwilligers, enz.
De vraag of een rechtsvorm
wenselijk is kwam zodoende
aan de orde. De Formele
Vereniging als organisatievorm
bleek voor ons op dit moment
de goede keuze.
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Piet van der Maat

Vervolgens werden de
bestuursleden voorgesteld.
Piet van der Maat: voorzitter
Anna Kamp:vice-voorzitter
Mia Bouwhuis: penningmeester
en ledenadministratie
Atie Engel: secretaris
21 maart wordt wat meer tijd
genomen om het bestuur voor
te stellen.
Tot slot werden de lidmaatschapsbijdrage 2014 en de
lidmaatschapsprocedure
besproken. De bijdrage wordt
voor 2014: € 15,00 per persoon.
Dit bedrag is gebaseerd op een
inschatting van wat we in 2014
nodig denken te hebben. We
krijgen waarschijnlijk nog een
keer subsidie, maar uitgangspunt is dat we onszelf

Pijpbewoner, denk mee,
doe mee met de verdere
ontwikkeling van Stadsdorp
De Pijp!
U kunt zich aanmelden als
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.ledenadm
@gmail.com
Geen mail? Dan kunt u ons
bellen 06-87169505 of per
post het formulier
aanvragen bij 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.com, of
u mailt naar
stadsdorpdepijp.secretaria
at@gmail.com
U ontvangt zo spoedig
mogelijk antwoord. Als u
geen e-mail hebt, kunt u
bellen met 06-87169505.
Als we niet opnemen
spreek dan de voicemail in
of probeer het een andere
keer.
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bedruipen. We proberen lage
kosten te houden.
De contributie mag geen belemmering zijn om lid te worden.
Wie het niet kan betalen kan
dit melden bij de ledenadministratie. Dan wordt discreet
overlegd over een oplossing.
Voor 2015 en daarna bepaalt
de Algemene Ledenvergadering
(ALV) de hoogte van
contributie.
Het lidmaatschapsbedrag wordt
na 21 maart per mail of brief
bekend gemaakt aan de
aspirant-leden met daarbij de
vraag om lid te worden en het
lidmaatschap te betalen.
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21 maart wordt de lidmaatschapsprocedure ook nog eens
toegelicht. Het was een
geanimeerde avond.
Wie alsnog nieuwsgierig is naar
de statuten: deze worden
binnenkort gepubliceerd op
onze website en kunnen ook
worden opgevraagd. Dat laatste
geldt ook voor het verslag
van 5 maart. Opvragen doet u
via de mail
stadsdorpdepijp.secretariaat@g
mail.com of via
de telefoon 06 87169505.
Atie Engel en Ineke de Ruiter

Henri, een ontroerende film…
Dit keer waren we met een klein
groepje Stadsdorpers naar
Rialto gekomen voor de film
"Henri".
Een Belgische film over de
bijzondere vriendschap tussen
een cafébaas, die onlangs
weduwnaar was geworden en
'Vlinder', een meisje met een
verstandelijke
beperking, dat in zijn café kwam
helpen bedienen.

Er waren veel amusante
scenes, maar steeds met een
ondertoon van ontroering.
Een bijzondere film!
Op maandag 7 april is de
volgende filmmiddag. Kijk de
week ervoor in de agenda op
onze website voor de film en
aanvangstijd.
www.stadsdorpdepijp.com
Ans van Ginkel en Ineke de Ruiter
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Colofon
Deze nieuwsbrief komt
maandelijks uit en wordt
samengesteld uit teksten
en foto’s die worden
aangeleverd door leden,
deelnemers aan diverse
stadsdorp-groepen 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
De volgende nieuwsbrief
komt rond begin april uit.
Heeft u ook een bijdrage
voor deze nieuwsbrief?
Mail dan tekst en foto’s
vóór 1 april 2014 naar

stadsdorpdepijp.communica
tie@gmail.com

Mail uw impressies
en foto’s van het
oprichtingsfeest
voor 1april a.s. aan
de redactie voor de
volgende nieuwsbrief

Het gebouw van de diamantslijperij van de Fa.
I.J. Asscher in de Tolstraat.

Deze fabriek herinnert aan de omvangrijke Joodse
diamantindustrie van voor de Tweede Wereldoorlog. De
diamantslijperij werd in 1907 gebouwd voor de joodse
ondernemer Asscher. De vele ramen zorgden voor goed
licht tijdens het slijpen. De architectuur naar ontwerp van G.
van Arkel in de Nieuwe Kunst stijl krijgt door de kantelen het
karakter van een kasteel. Nu zijn in het gebouw creatieve
bedrijven gehuisvest. Joodse ambacht Op haar hoogtepunt
bood Asscher plaats aan 300 veelal joodse werknemers. Zij
woonden in de buurt van de fabriek, waar namen zoals de
Diamant-, Saffier- en Smaragdstraat nog naar verwijzen.
Bron: http://m.iamsterdam.com/explore_locations/view/139
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