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Ons logo en de nieuwe kleuren

Binnenbuurten*) in ons 
Stadsdorp

In de Oude Pijp is onlangs het 
initiatief genomen om een 
binnenbuurt te starten: een kring 
van Stadsdorp-leden, die dicht 
bij elkaar in de buurt wonen. Op 
24 april hadden we een eerste 
ontmoeting, waarvan al een kort 
verslag op de website staat. De 
aanwezigen wisselden hun 
ideeën en verwachtingen van 
een binnenbuurt uit. Er was heel 
veel overeenkomst. Door elkaar 
regelmatig in een kleiner verband 
te ontmoeten, leren we elkaar 

persoonlijk beter kennen en 
kunnen we hopelijk ook meer 
voor elkaar gaan betekenen.

Stadsdorp De Pijp bestrijkt een 
groot gebied, waardoor het 
mogelijk is om een solide 
organisatie te bouwen met 
ondersteuning van een bestuur 
en actieve werkgroepen, die 
stadsdorp-breed activiteiten 
ontplooien voor en met alle 
leden.
Maar juist daar waar het gaat om 
kleine hand- en spandiensten 
kan het reuze 

AGENDA

Deze nieuwsbrief draagt het 
nieuwe logo van de Vereniging 
Stadsdorp De Pijp. Het bestuur 
heeft vormgever Salomé 
Roozendaal een logo laten 
maken. De inspiratie van de 
vormgever was gebaseerd op 
haar eigen ervaringen als 
bewoonster in De Pijp. 
Het nieuwe logo verbeeldt 
straten en bebouwing, parken/

bomen, de mensen en water. 
Kernbegrippen zijn:
tussen de huizen - ontmoeten - 
straten - naast elkaar - doolhof - 
open ruimte - parken- bomen -
water

Vanaf nu kunt u Stadsdorp De 
Pijp herkennen aan dit nieuwe 
logo.

zaterdag17 mei 2014 
13.00 uur-15.00 uur
Samen midgetgolfen 
Amstelpark hoofdingang

woensdag 21 mei 2014
19.00 - 21.00 uur
Wervelbijeenkomst 
De Ontmoeting              
Servaes Noutsstraat 101

woensdag 28 mei 2014   
19.00 - 21.00 uur
Inloopavond in 
De Ontmoeting               
Servaes Noutsstraat 101

maandag 2 juni 2014     
14.15 uur- 16.00 uur
Filmmiddag in Rialto
Ceintuurbaan 388

zaterdag 7 juni 2014
10.30- 12.00 uur
Cryptogramgroep 
cafe Krull 
hoek Sarphatipark!

                                 
meer informatie vindt op 
de website
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*) Zie hiervoor ook Artikel 2 van onze 

statuten.



praktisch zijn als je dicht bij 
elkaar in de buurt woont en 
elkaar daar weet te vinden. 
Bovendien, als je elkaar 
persoonlijk kent wordt de 
drempel om wat hulp te 
vragen ook lager. 

Persoonlijk zie ik Stadsdorp 
De Pijp graag als de paraplu, 
waaronder op termijn een 
aantal actieve binnenbuurten 
‘hangen’. De paraplu wordt 
gevormd door alle leden; op 
dit niveau wordt het 
stadsdorpbeleid verder uitge-
bouwd en zijn er gezamen-
lijke activiteiten. De binnen-
buurten zijn er om de sociale 
cohesie te intensiveren en 
hiermee het nabuurschap 
meer handen en voeten te 
geven.
Zullen alle binnenbuurten er 
hetzelfde uitzien? Dat lijkt mij 
niet. Elke binnenbuurt wordt 
immers gevormd door haar 
eigen deelnemers en zij 
bepalen samen welke vragen, 
wensen, behoeften in hun 
binnenbuurt spelen. De ene 
binnenbuurt ontwikkelt 
wellicht gezamenlijke 
activiteiten als een 
telefooncirkel of samen 
koken. Een andere 
binnenbuurt heeft voorlopig 
voldoende aan een 
regelmatige ontmoeting en 
het uitwisselen van adressen, 
zodat je elkaar waar nodig 
kunt bereiken. 
Niets moet, veel kan. Wat? 
Dat bepalen de 
binnenbuurters samen!

Interesse om zelf een 
binnenbuurt te starten? 
Neem gerust contact op voor 
meer informatie.

Ineke 
(E-mailadres: jwder@xs4all.nl )

Adopteren van een 
mede-stadsdorper
Binnen ons Stadsdorp zijn nu 
15 leden die geen 
beschikking hebben over 
internet, terwijl alle informatie 
per mail verstuurd wordt. Ook 
deze leden willen toegang tot 
deze informatie.
Stadsdorpers kunnen een 
mede-stadsdorper adopteren 
en een uitdraai van ontvang-
en mail van het Stadsdorp in 
de bus doen bij die stads-
dorper zonder internet.
Op deze manier blijven alle 
leden op de hoogte van 
nieuws en activiteiten.
Tijdens de afgelopen inloop 
hebben zich spontaan al 
voldoende leden aangemeld.

Mia 

Dag burgers

Als je een woord heel vaak 
repeteert gaat het raar 
klinken, weet u wel? Zeg 
‘burger’ snel achter elkaar en 
het wordt ‘buh buh buh buh’. 
Geleerde mensen schrijven 
de laatste tijd veel over 
burgers in relatie tot de 
overheid. Geleerde mensen, 

zet achter ‘burgers’ vaker een 
komma en dan ‘mensen dus’. 
Tussen haakjes mag ook. 
Help. Ik heb de laatste tijd 
veel te veel gelezen over 
burgers. Daardoor ben ik u en 
mijzelf als rare verschijnselen 
gaan zien. Het woord ‘mens’ 
zegt me al bijna niets meer. Ik 
zal het u nog sterker 
vertellen. Straks zie ik alleen 
nog maar Burger Kings. De 
burger heeft namelijk een 
belangrijke positie gekregen. 
‘Burger’ is een titel 
geworden. Nu, dat is 
genieten, toch? Daar kan je 
wat mee. Tenminste, als je 
‘burger’ niet gaat zien als 
verschijnsel. Ik kan er niet 
meer nuchter tegenaan 
kijken. Hoe doet u dat? 
Jacqueline wel. Hieronder 
haar verhaal, ze laat zien wat 
Nico de Boer, schrijver van 
o.a. de boeken ‘Burgerkracht’ 
en ‘Decentraal’, over burgers, 
welzijnswerk en wijkgericht 
werken, bedoelt met burgers 
in relatie tot de overheid. 
Wijkgericht? Stadsdorp De 
Pijp! ‘Wij’ gericht! Kan heel 
interessant zijn.

Martha

Burgers? Wie dan?

Nico de Boer hield een 
praatje tijdens de oprichting 
van Stadsdorp de Pijp. Hij 
schrijft voor ambtenaren, 
welzijnswerkers en 
overheidsdienaren over 
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Aanmelden als lid

Pijpbewoner, denk mee, 
doe mee met de verdere
ontwikkeling van vereni-
ging Stadsdorp De Pijp.
U kunt zich aanmelden 
als lid van de vereniging 
via de website.
De lidmaatschaps-
bijdrage in 2014 is !15 
per persoon per jaar.
Geen mail? Dan kunt u 
ons bellen 06-87169505 
of het formulier per post 
aanvragen bij de 
ledenadministratie p/a 
H.Ronnerplein 50,
1073 KW Amsterdam.

Informatie vragen

Voor meer informatie 
over Stadsdorp De Pijp 
kijkt u op de website:
www.stadsdorpdepijp.co
m , of u mailt naar
stadsdorpdepijp.secretar
iaat@gmail.com 
U ontvangt zo spoedig
mogelijk antwoord. Als u
geen e-mail heeft , kunt 
u bellen met 
06-87169505.
Als we niet opnemen
spreek dan de voicemail 
in of probeer het een 
andere keer.

burgers in de samenleving. “Wie 
zijn die burgers?” vroeg ik hem 
tijdens een gesprek over zijn 
ideeën en werk. In zijn boeken 
stelt hij dat de overheid afscheid 
neemt van de verzorgingsstaat 
en zich gaat ontpoppen als de 
overheid van een 
‘participatiesamenleving’ waar 
burgers ‘het voortouw’ nemen. 
Wat dat ook moge betekenen. 
Hij gaf volmondig toe dat die 
burger, die hij schetst in zijn 
boeken, gebeeld-houwd is op 
de middel tot hoger opgeleide 
zelfstandige mens. Maar dat is 
slechts een klein deel van de 
leden van onze samenleving. De 
mensen die niet mondig zijn, of 
zich moeilijk kunnen handhaven 
in de maatschappij hebben nog 
geen plek in die nieuwe vorm 
van samenleven. Terwijl ze er 
natuurlijk wel deel van zijn. 
De laatste tijd zijn we de weg 
een beetje kwijt in de 
wisselwerking tussen de 
mensen, die hier leven, en de 
overheid. De laatste regelt zaken 
waar we niet op zitten te 
wachten. Of, nog erger, waar we 
helemaal niet blij mee zijn. Door 
de marktwerking zitten we nu 
opgezadeld met grote 
organisaties die opdrachten 
binnenslepen bij de overheid om 
de zorg-taken van die overheid 
uit te voeren. Daardoor is het 
zogenaamde maatwerk in het 
slop geraakt.

Verandering was noodzakelijk 
omdat de benadering van 
mensen niet meer van deze tijd 
is. Werden we eerst door de 
overheid verzorgd ‘van de wieg 

tot het graf’, later ontstond het 
idee dat we mondiger waren 
toen we zorg kwamen halen bij 
de overheid, we werden 
cliënten. Dat is nu allemaal 
voorbij. We worden geconfron-
teerd met een zich terugtrekken-
de overheid en we dienen nu 
zelf te kijken hoe we onze 
verzorging kunnen regelen.  
Het is zaak dat we duidelijk 
maken aan ambtenaren hoe zij 
aan onze vraag kunnen voldoen 
en onder welke voorwaarden. 
De overheid krijgt een heel 
andere taak maar wij als burgers 
moeten goed opletten dat er 
geen kapers op de kust komen 
die alles weer voor ons gaan 
regelen in modellen en schema’s 
zoals die van banken en 
verzekeringsbedrijven.
Door zelf initiatieven te 
ontplooien en ons met andere 
mensen te verbinden zouden we 
de lokale overheden weer 
duidelijk kunnen maken welke 
zaken we willen dat zij regelen 
en hoe we die zo dicht mogelijk 
onder onze regie kunnen 
houden. 

Nico adviseert ons dan ook als 
Stadsdorp De Pijp om relaties 
aan te gaan met andere 
burgerorganisaties en 
initiatiefgroepen in onze 
buurten, met  activiteiten- 
groepen, buurtcommitées, 
bewonersverenigingen, 
milieugroeperingen, gezellig-
heidsverenigingen, speeltuin-
verenigingen, sportclubs, 
creatieve groepjes en andere 
burenorganisaties. Volgens Nico 
is het zaak zoveel mogelijk 
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dwarsverbanden te leggen en 
ieder voor zich en toch met z’n 
allen op de juiste wijze een 
beroep te doen op de 
overheid. Die is tenslotte 
degene die de infrastructuur 
moet leveren en ons de 
gelegenheid dient te geven zo 
zelfstandig mogelijk onze 
doelen te bereiken. 
“Het Stadsdorp De Pijp zou 
een plek moeten worden waar 
het borrelt van de ideeën. Er is 
nog een hoop werk aan de 
winkel!  Samen kunnen we 
verder komen. Mensen 
inspireren elkaar”, quote Nico 
de BoerTEDx.

Jacqueline

Doet u mee aan een 
boodschappenpool?
`Vraag & Aanbod’ kan worden 
gezien als het dorpsplein van 
Stadsdorp De Pijp. Het is de 
bedoeling dat het een levendig 
plein wordt waar stadsdorpers 
elkaar kunnen vinden voor 
hand- en spandiensten of 
leuke gezamenlijke activiteiten.

Wij krijgen  regelmatig vragen 
of iemand boodschappen wil 
doen. Als het Stadsdorp 
bekender wordt verwachten 
we dat die vraag zal 
toenemen. Daarom zoeken we 
meer stadsdorpers die 
daarvoor beschikbaar zijn.
U kunt zich opgeven via de 
website, ons emailadres of de 

telefoon. Wilt u daarbij 
aangeven of u wekelijks of af 
en toe beschikbaar bent?  
Wilt u alleen boodschappen 
doen voor mensen in uw buurt 
dan kunt u uw straatnaam 
vermelden.
Op de website vindt u een 
overzicht van dingen die 
stadsdorpers voor en met 
elkaar willen doen. U kunt er 
ook een Vraag of Aanbod 
plaatsen.

U  komt er bijvoorbeeld 
midgetgolfers en tuiniers 
tegen. Er zijn stadsdorpers die 
willen bridgen of klaver-jassen. 
U kunt zich ook aan-melden 
voor een klusserspool of een 
vervoerspool.  Als u geen 
Internet hebt kunt u ons bellen 
of op een Inloopavond langs 
komen.
We zien uit naar nog meer 
verkeer op ons dorpsplein 
`Vraag & Aanbod’.

Werkgroep Vraag & Aanbod
stadsdorpdepijp.vraagenaanbod
@gmail.com

 

Draagt u soms uw 
naambadge als 
broche?
De meeste stadsdorpers die 
activiteiten hebben bezocht 
hebben ooit een naambadge 
gekregen. Bij het verlaten van 
de activiteit kan u die bij de 
uitdeler inleveren. 

Bij een volgende gelegenheid 
kan u de badge dan weer 
opspelden.

Wat nu: We zijn een aantal 
badges kwijt en denken dat  
leden dagelijks thuis de 
naambadge dragen. Dat kan 
de bedoeling niet zijn.
Mocht het zo zijn dat u een 
naambadge thuis hebt neem 
die dan mee naar een 
volgende activiteit en vergeet 
niet deze aan het eind van de 
avond in te leveren.
Dank voor uw medewerking.

Mia 

Uw Privacy bij 
Stadsdorp De Pijp

Om ervoor te zorgen dat ook 
de privacy van onze leden 
geborgd is hebben wij een 
protocol opgesteld voor het 
gebruik van ledenlijsten en 
voor het mailen naar leden.
De Ledenadministratie: houdt 
de ledenlijst maandelijks bij. 
Zij stelt  een corresponden-
tielijst op, dat is een lijst met 
alleen naam, adres en email. 

http://www.tedxamsterdam.com/aboutus/
http://www.tedxamsterdam.com/aboutus/
mailto:stadsdorpdepijp.vraagenaanbod@gmail.com?subject=reactie%20nieuwbrief%20mei
mailto:stadsdorpdepijp.vraagenaanbod@gmail.com?subject=reactie%20nieuwbrief%20mei
mailto:stadsdorpdepijp.vraagenaanbod@gmail.com?subject=reactie%20nieuwbrief%20mei
mailto:stadsdorpdepijp.vraagenaanbod@gmail.com?subject=reactie%20nieuwbrief%20mei
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Deze aangepaste ledenlijst 
wordt geplaatst in een  
bestand op internet dat  
uitsluitend toegankelijk is 
voor de werkgroepen..

Mail naar leden:
Deze bijgestelde ledenlijst 
kan gebruikt worden door 
werkgroepen om leden te 
bereiken via email of per 

brief. Als de leden per mail 
bericht krijgen staan de 
mailadressen altijd onder 
BCC, d.w.z. de bewuste mail 
is geadresseerd aan de 
verzender, de overige 
mailadressen staan onder 
BCC. 
Op deze manier blijven de 
mailadressen verborgen voor 
de andere ontvangers.

Als het een nieuwe activiteit 
betreft dan gaat altijd een 
CC mail naar het 
secretariaat: 
Stadsdorpdepijp.secretariaat
@gmail.com  Daar wordt 
alles gearchiveerd.

het bestuur

De Initiatiefgroep is niet meer......snif, snif
Met een gevoel van weemoed 
en we zullen jullie missen, 
hebben we als bestuur 
afscheid genomen van de 
Initiatiefgroep. Zo'n gevoel 
krijg je vanzelf als je een 
periode afsluit van intensief 
met elkaar pionieren, samen-
werken en opbouwen om dat 
gemeenschappelijke doel, 
een stadsdorp in De Pijp, te 
verwezenlijken. 
Om u daar een idee van te 
geven, zal ik u een aantal 
“avontuurlijke” zaken 
voorschotelen waar we als 
Initiatiefgroep voor kwamen 
te staan.
De Initiatiefgroep is ontstaan 
na de Inloopbijeenkomst van 
14 juni 2013. Zij hebben het 
stokje toen overgenomen van 
de Aanslingergroep. Zij heb-
ben verder gebouwd op de 
basis (o.a. enquête en 
website) die de Aanslinger-
groep had gelegd. De meeste 
mensen uit die Aanslinger-
groep zijn toen ook in de 
Initiatiefgroep gaan zitten, 
maar, niet onbelangrijk, er zijn 

toen 5 nieuwe mensen bij 
gekomen. Dat betekent, 
elkaar leren kennen, werk 
verdelen en gaan samen-
werken; kortom pionieren. 
Dat vond ik voornamelijk 
spannend en leuk maar soms 
ook moeilijk en moeizaam. 
Godzijdank zijn mensen 
verschillend en dat waren 
deze Initiatiefgroepsleden 
ook. Ze wilden derhalve niet 
allemaal hetzelfde doen. 
Desalniettemin blijft het 
natuurlijk toch de kunst om 
met elkaar het werk zo te 
verdelen dat iedereen kan 
doen waar zij of hij goed in is 
en dat eenieder het zo veel 
mogelijk naar de zin heeft. 
Dat is ons toen redelijk gelukt, 
mag ik wel zeggen, zij het 
soms na enig gedonder. 
Kijkend naar het resultaat, 
denk ik dat de kwalificatie 
‘redelijk’ een understatement 
is.
Voordat je het werk verdeelt 
moet je natuurlijk duidelijk 
hebben wat er aan werk is. 
Nou daar was geen gebrek 

aan. Je hebt voor je er aan 
begint geen idee wat er 
allemaal op je afkomt en vaak 
ook nog allemaal tegelijk. Er 
moet dan een indeling 
gemaakt, vooruitgedacht en 
prioriteiten gesteld worden. 
Vervolgens is aan de orde om 
daar dan een organisatievorm 
voor te bedenken die handig 
en efficiënt is en tevens de 
samenwerking en het overleg 
makkelijk maakt en bevordert. 
Maar er moet ook een 
evenwicht komen tussen 
kaders geven en open laten 
of anders gezegd, evenwicht 
tussen richting geven en 
initiatieven verwelkomen. 

U merkt het al, het is bepaald 
niet eentonig geweest en 
sociale vaardigheden waren 
zeer nuttig in deze. En jawel, 
er is inderdaad, denk ik, een 
goed organisatiemodel uitge-
rold en er is heel wat voort-
schrijdend inzicht geweest. 
Maar het meeste verrassende 
was wel, hoeveel goede 
ideeën iedereen had en hoe 
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creatief we waren tijdens de 
gesprekken en overleggen 
met elkaar.  En ook hoeveel 
verschillende talenten we met 
elkaar hadden om in te zetten 
voor het aanpakken van de 
problemen en het vinden van 
oplossingen. Dat ons stads-
dorp er zou komen, daar 
kregen we zo steeds meer 
vertrouwen in, sterker nog, 
daar raakten we vast van 
overtuigd. 

Een van de grootste vragen, 
mijn inziens, die we als 
Initiatiefgroep hebben moeten 
oplossen is: blijven we een 
platform (informele 
stuurgroep) of willen we een 
rechtsvorm en welke dan? Een 
stichting, een coöperatie of 
een vereniging? U kent de 
afloop; we zijn na heel veel 
informatie en advies inwinnen 
en een niet geringe hoeveel-
heid discussie uiteindelijk, met 
goede redenen, denken wij, bij 
een vereniging uitgekomen. 

De belangrijkste reden: in een 
vereniging bepalen de leden 
hoe die er uit gaat zien. 

Dit is mijn korte bloemlezing 
van wat de Initiatiefgroep zoal 
heeft gedaan tot aan de 
oprichtingsvergadering van 
Stadsdorp De Pijp op 21 
maart jongstleden.
En zoals al gememoreerd, het 
resultaat mag er wezen. Zij 
hebben er (uiteraard met hulp 
van de aspirant-leden) voor 
gezorgd dat we steeds groter 
zijn gegroeid, er een leven-
dige en bruisende groep 
stadsdorpers is ontstaan en 
dat we nu zo ver zijn als we nu 
zijn. 

De Initiatiefgroep bedanken 
voor hun inspanning en inzet 
is wel het minste wat we 
kunnen doen, hebben wij als 
bestuur gemeend. Dat hebben 
we dan ook uitgebreid gedaan 
middels een gezellig samen 
zijn met lekker eten (uiteraard 
zelf ambachtelijk bereid) en 
drinken en dankbetuigingen in 
zowel immateriële als 
materiële vorm.  

We namen niet echt afscheid 
van ze, want we komen ze 
natuurlijk nog regelmatig 
tegen in ons stadsdorp, maar 
dan is het wel in een andere 
hoedanigheid. En ze blijven 
ook wel actief meedenken en 
meebouwen, want zo zitten ze 
in elkaar (het zijn mensen met 

idealen en een missie) en ze 
vinden het vast ook veel te 
leuk. Dus niet meer meedoen 
is dan geen optie. 

Piet, voorzitter

Contributie 
Stadsdorp De Pijp
Alle aspirant leden hebben 
een mail/brief gehad over de 
contributie voor 2014.
Als u lid wilt worden van 
Vereniging Stadsdorp de Pijp 
denk er dan aan voor eind mei 
2014 te betalen. Het minimale 
bedrag bedraagt voor 2014 
€15,--. 
Meer betalen mag natuurlijk 
altijd.

Rekeningnummer        
NL53 INGB 0006 4543 19
Ten name van             
Vereniging Stadsdorp de Pijp
Graag vermelden        
2014 en eigen naam

Colofon

De nieuwsbrief komt  een keer 
per maand uit. Zij wordt door 
de leden geschreven.

Heeft u ook een bijdrage voor 
de nieuwsbrief?
Mail tekst en foto’s naar
stadsdorpdepijp.communicatie
@gmail.com
Sluitingsdatum voor de 
volgende nieuwsbrief is  
maandag 2 juni 2014
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