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Een heel saai leven, dat had ik! En...,
dat is nu over
Bericht van de voorzitter
We kunnen met veel voldoening en genoegen terugkijken op de
oprichtingsvergadering en het oprichtingsfeest. Het heeft qua
organiseren wel wat zweetdruppeltjes gekost, maar daar hebben
we ook wat mee geoogst. Ik kon er op het “moment supreme”
helaas zelf niet bij zijn. “Live sucks” zo af en toe. Maar ik mag echt
niet mopperen als ik hoor en zie wat er op die gedenkwaardige
middag en avond heeft plaatsgevonden.
Aan de hand van de enthousiaste verhalen van de
stadsdorpers die er wel bij
waren en aan de foto's en de
video op YouTube te zien
(dankjewel, Metje) kan ik niet
anders concluderen dan dat het
een heel geslaagd feestelijk
gebeuren is geweest. En het
geweldige is ook dat we het
weer als stadsdorpers met
elkaar tot stand hebben
gebracht. Dit ondanks de korte
tijd die we ervoor hadden en
ondanks dat het niet allemaal
van een leien dakje is gegaan.
Dus een wel verdiend applaus
voor ons als stadsdorpers is
zeker op zijn plaats. En een
ieder die zich hiervoor heeft
ingezet, wil ik bij deze dan ook
nog hartelijk bedanken.

Het stemt mij tevens heel
optimistisch voor de toekomst.
We kunnen nu al putten uit zo
veel leuke en talentvolle
mensen. En... ongetwijfeld,
zullen zich nog vele aanmelden.
Daar ben ik vast van overtuigd.
Als ik terugkijk op het afgelopen
jaar van pionieren met de
mensen die zich hebben
aangemeld als aspirantleden, of
hebben aangemeld voor de
aanslingergroep, de
initiatiefgroep en de
werkgroepen, dan zijn mijn
verwachtingen niet alleen
uitgekomen maar ook op een
verrassende manier
ruimschoots overtroffen.
Bovendien is het een tijd voor
mij geweest waarvan ik intens
heb genoten en heel veel heb
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Agenda april / mei
Inloopbijeenkomst
dinsdag 22 april
19.00-21.00 uur
Nb. De inloop is deze keer
op een dinsdag!
De Inloop van 22 april staat in
het teken van de doorstart
van Stadsdorp De Pijp als
Vereniging.
Locatie: De Ontmoeting,
Servaes Noutsstraat 101

Samen Eten
dinsdag 13 mei
18.30 uur
locatie: Grillrestaurant
Carlitos Gardel
Frans Halsstraat 89
Aanmelden via mail
stadsdorpdepijp.evenemente
n@gmail.com of telefoon /
voicemail op 0687169505

Inloopbijeenkomst
woensdag 28 mei
19.00-21.00 uur
Locatie: De Ontmoeting,
Servaes Noutsstraat 101
uitgebreide informatie en
programma: zie
www.stadsdorpdepijp.com
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geleerd. "Never a dull moment"
was een gevleugeld gezegde
als er weer ontwikkelingen
waren waar we niet direct een
antwoord op hadden of als we
met onze handen in het haar
zaten over hoe nu verder.

NIEUWSBRIEF
probaat middel geweest (mijn
vriendin zegt dat ik veranderd
ben) en wie weet, ook voor u.

We zijn nu na een jaar intensief
met elkaar bouwen een officiële
vereniging en wat voor een
vereniging. Wat is dat goed en
Ik wil u wel bekennen, ik had
snel gegaan. We beginnen nu
voorheen een heel saai leven
aan een nieuwe fase. Dat wordt
(ik hoop niet dat mijn vriendin
op zijn minst weer even
dit leest). Nou dat is heel erg
spannend, sprankelend en
ten goede veranderd toen ik in
verrassend als het afgelopen
de aanslingergroep en de
jaar. Hoe gaat ons stadsdorp
initiatiefgroep aan de gang ben zich verder ontwikkelen? Welke
gegaan. Dus als uw leven een
nieuwe en onverwachte
opkikker kan gebruiken (en ook wendingen gaan er
als dat niet het geval is; het kan plaatsgrijpen binnen ons
immers altijd nog leuker) meld u fantastische stadsdorp. Ik wil
zich dan aan voor een
het voor geen goud missen. En
bestuursfunctie of zet een
ik hoop, u allemaal ook niet.
nieuwe werkgroep op. Het is in
Piet van der Maat
elk geval voor mij een heel
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Aanmelden als lid
Pijpbewoner, denk mee,
doe mee met de verdere
ontwikkeling van vereniging
Stadsdorp De Pijp!
U kunt zich aanmelden als
lid van de vereniging en
meedenken en doen met
de activiteiten van
Stadsdorp De Pijp.
De lidmaatschapsbijdrage
in 2014 is €15 per persoon
per jaar. Meld u aan via het
aanmeldingsformulier op de
website.
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.secretariaa
t@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.

Het was een bruisende start..............en nu
aan de slag om er een bruisend stadsdorp
van te maken!! Atie Praagman over 21 maart
feestende Ali Papa,Martha en anderen (foto Atie Praagman)
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Impressie van het
feest op 21 maart

Feestelijk,gezellig.
Heerlijk hapjes .
Weer nieuwe mensen
ontmoet.
Speeches goed
voorbereid en daardoor
informatief en
interessant!
Jessy Wijzenbeek

> Wat ik me vooral
herinner van deze
middag is dat ik, door
vrij
plotseling lichamelijk
ongemak, hier niet bij
kon zijn, had en heb
daar
behoorlijk de p... over
in!!
Vriendelijke groet, Tineke
Pont.

Opeens schoten er
overal draden door
de ruimte, een tip
voor het echte
netwerken.
foto’s v.l.n.r. met de klok mee:: Ali Papa zoekt iets, in gesprek, ontspannen met
hond, serieus in gesprek, vastleggen (Anna en Metje Blaak), voel maar! (Ineke)
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De ontdekking van 21 maart j.l.
Tijdens het oprichtingsfeest van
Vereniging Stadsdorp De Pijp
werd ik getroffen door de
speech van Nico de Boer. Deze
zelfstandig onderzoeker sprak
over burger-initiatieven. Dit
thema onderzoekt hij en hij
schrijft erover. Zoʼn burgerinitiatief is de oprichting van
Stadsdorp De Pijp. Hij juicht ze
erg toe, ook in zijn publicaties.
Het wemelt van de burgerinitiatieven, nu de verzorgingsstaat door decentralisatie de
verzorgingsSTAD lijkt te
worden.
Hier zijn wat citaten uit zijn
boeken:
”Het gaat er niet om dat
netwerk (zoals een stadsdorp)
bij de hulpverlening te
betrekken, het is net andersom:
de hulpverlening bij dat netwerk
betrekken.”
(Uit: ʻBurgerkracht in de wijkʼ)

“Met name de organisaties
voor maatschappelijke
dienstverlening zien de burger
nog vooral als cliënt, veeleer
dan als burger.”
“Joost van Alkemade van
Movisie weet nu al dat burgers
– individueel of als collectief –
niet automatisch hun nieuwe
van overheidswege verstrekte
opdracht zullen gaan uitvoeren.”
“De gemeente heeft over
enkele jaren de overheidsmiddelen te besteden op een
veel breder spectrum dan nu:
naast welzijns werk en maatschappelijke zorg, werk en
inkomen en participatie.”
(Uit: ʻBurgerkracht, de toekomst van
het sociaal werk in Nederlandʼ)
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Iets dat me bij is
gebleven is
de presentatie van
Nico de Boer:
“Zorg dat het
netwerk zo breed
mogelijk wordt, doe
andere dingen dan
alleen zorg, zorg
ook voor jonge
mensen en maak je
niet afhankelijk van
de overheid.”
Benieuwd waar het
stadsdorp met elkaar
uitkomt.

“Het is een taak van de
overheid – en dus van de
politiek – om de
voedingsbodem voor
burgerinitiatieven zo vruchtbaar
mogelijk te maken.”
(Uit ʻDecentraal. De stad als sociaal
laboratoriumʼ)

En hoewel ik nog
geen actief lid ben,
ga ik nu wel even
naar de website om
te kijken hoe ik het
lidmaatschap kan
betalen.
Els Gijsbers

Wie zijn wij als burgers en
stadsdorpsleden? Worden we
hulpverleners ten dienste van
de overheid of moeten we
onderhandelen met
ambtenaren?
Volgens Nico de Boer ligt het
probleem vooral in de cultuur
van het welzijnswerk en de
ambtenarij. Hij vindt dat de
kracht van de burger niet
genegeerd of weggedrukt mag
worden.
Ik ben benieuwd of Nico de
Boer, naast zijn ideeën over
wijkteams, ook de burger in het
stadsdorp als vertrekpunt kan
nemen. En hoe hij onze kracht
ziet. In de volgende Nieuwsbrief
meer hierover!
Martha
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Wordt nu lid van de vereniging
Sinds de inloopbijeenkomst
van 14 juni 2013 is een lijst van
aspirantleden bijgehouden.
Er zijn nu omstreeks 80
aspirantleden ingeschreven
terwijl er nog vrijwel niets aan
PR is gedaan. Ook op 21 maart
j.l. hebben zich nog een aantal
mensen opgegeven.
In de maand april stuurt de
ledenadministratie iedereen die
op de lijst staat een mail/brief
waarin wordt gevraagd de
lidmaatschapsbijdrage te
voldoen. Deze bijdrage is voor
2014 gesteld op € 15,00 per
persoon per jaar. Het is een
minimum-bijdrage, d.w.z. dat
leden dit bedrag vrijwillig
kunnen verhogen. Het bedrag is
gebaseerd op een inschatting

van wat we in 2014 nodig
denken te hebben.
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.
In de mail of brief waarin
gevraagd wordt de lidmaatschapsbijdrage te voldoen
wordt tevens aangegeven vóór
welke datum betaald dient te
zijn. Betaalt u niet dan gaan we
er vanuit dat u geen lid wilt
worden. Degene die betaald
hebben zijn lid en ontvangen
een bevestiging van hun
lidmaatschap.
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Colofon
De nieuwsbrief komt
maandelijks uit en wordt
samengesteld uit teksten
en foto’s die worden
aangeleverd door leden,
deelnemers aan diverse
stadsdorpgroepen en het
bestuur.
Opmaak wordt verzorgd
door de PR &
Communicatiegroep
Foto’s in dit nummer van
Rob Godfried, Micheal
Levkoff,, Atie Praagman,
e.a.
De volgende nieuwsbrief
komt rond half mei uit.
Heeft u ook een bijdrage
voor de nieuwsbrief?Mail
dan tekst en foto’s naar
stadsdorpdepijp.commun
icatie@gmail.com
Stuur dit voor de
volgende nieuwsbrief op
tot en met 6 mei 2014.
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