Nieuws over binnenbuurten, midgetgolfen, samen eten,
V&A, uitwisseling met andere stadsdorpen en de
agenda.
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Binnenbuurten in ons Stadsdorp (2)
In de vorige nieuwsbrief stond een bericht over de ontwikkeling van de binnenbuurten in Stadsdorp De Pijp.
Doel van de binnenbuurt is dat de Stadsdorpleden, die
in dezelfde buurt wonen, elkaar persoonlijk beter leren
kennen en elkaar hierdoor ook gemakkelijker weten te
vinden voor activiteiten of kleine hand- en spandiensten.

Binnenbuurt in de Oude Pijp
In de Oude Pijp – het gedeelte omringd door Ceintuurbaan / Ruysdaelkade / Stadhouderskade / Amsteldijk – is
in april j.l. het initiatief genomen om met een binnenbuurt
van start te gaan.
Op zaterdagmorgen 31 mei hadden we onze tweede
bijeenkomst bij één van de binnenbuurters thuis. Bij binnenkomst werd de betekenis van een binnenbuurt
direct voelbaar: een hartelijk weerzien over en weer en
onmiddellijk volop gespreksstof…
We hebben dit keer onderling nader met elkaar kennis
gemaakt en dan wordt prachtig zichtbaar wat een
schat aan ervaringen, kennis en kunde wij Stadsdorpers
met elkaar vertegenwoordigen. Wat kunnen we elkaar
veel vertellen en laten zien, van elkaar leren, met elkaar
en met anderen delen! Inmiddels hebben 15
stadsdorpers zich voor onze binnenbuurt
aangemeld. Omdat niet

AGENDA
-------------------------Zaterdag 21 juni 2014
13.00 uur-15.00 uur
Samen midgetgolfen
Amstelpark midgetgolfbaan
--------------------------woensdag 25 juni 2014
19.00 - 21.00 uur
Inloopavond in
De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
--------------------------zaterdag 5 juli 2014
10.30- 12.00 uur
Cryptogramgroep
cafe Krull
hoek Sarphatipark
- 1e Jan Steenstraat
-------------------------maandag 7 juli 2014
14.15 uur- 16.00 uur
Filmmiddag in Rialto
Ceintuurbaan 388
-------------------------meer informatie vindt
u op de website:
www.stadsdorpdepijp.com
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iedereen altijd naar elke bijeenkomst kan komen, lukt het
met dit aantal om bijeenkomsten bij een van ons thuis te
organiseren.
Maar er wonen meer leden in de Oude Pijp en het ledental zal zich in de toekomst hopelijk ook verder uitbreiden.
Gezamenlijk willen we kijken hoe de ontwikkeling hiervan
verloopt en wat dit voor de organisatie van de
binnenbuurten in ons deel van het Stadsdorp betekent.
Woont u in de Oude Pijp en hebt u als Stadsdorper
belangstelling voor deelname aan een binnenbuurt?
Laat het weten via het Stadsdorp-secretariaat of mail
naar: jwder@xs4all.nl
Ineke de Ruiter

Verslag van het midgetgolfen
Hallo stadsdorpers,
Ik wil jullie graag een verslag uitbrengen van de midgetgolfmiddag van zaterdag 3 mei 2014.
Met Wiep en Riet en mijzelf (Alex) zijn wij wezen midgetgolfen in het Amstelpark. Het was er erg druk maar wel
gezellig.
We begonnen met eerst wat te drinken en daarna zijn we
de baan opgegaan. Het was een gezellige spelmiddag.
De eerste was Riet, de tweede was Alex en de derde was
helaas Wiep. Maar ondanks dat, was het spannend en
fijn.
Wij willen vragen of er nog meer deelnemers naar het
midgetgolf in het Amstelpark willen komen. Het is elke
3de zaterdag van de maand vanaf 13:00 uur (zie de
agenda op deze nieuwsbrief).
Bij slecht weer gaat het niet door.
Wij hopen op meer succes. Het was er fijn en ik wil Wiep
en Riet bedanken voor de fijne middag.
Alex Burggraaf

Jammer, "Samen Eten" gaat niet door!
Jammer, jammer, jammer…. samen uit eten is toch zo
lekker en gezellig…en het gaat niet door!
Het “Samen Eten” gaat niet door omdat we nog geen
leden hebben gevonden die het willen organiseren. We
hopen dat het wel weer gaat lukken. We hebben namelijk
de indruk dat behoorlijk wat mensen het heel leuk en ge-

Aanmelden als lid
Pijpbewoner, denk mee,
doe mee met de verdere
ontwikkeling van ons
Stadsdorp De Pijp.
U kunt zich aanmelden
als lid van de vereniging
via de website.
De lidmaatschapsbijdrage
in 2014 is 15 euro
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 of u mailt
naar het secretariaat.
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.
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zellig vinden. Althans dat horen we steeds van diegenen
die al eens mee zijn geweest. We zoeken daarom
stadsdorpers die het willen gaan oppakken.
Wat houdt het in?
Er zijn al contacten met een aantal restaurants en er zijn
een zestal restaurants nodig. U kunt dan per jaar overal
twee keer eten.
1) Dus dat houdt in dat er nog een paar restaurants bij
gezocht moeten worden.
Als u een restaurant hebt geregeld dan moet het volgende gebeuren:
2) Kleine tekst aanleveren voor de website en voor de
mail die verstuurd wordt.
In deze tekst geeft u aan: de plaats, de datum en de tijd
en waar men zich aan kan melden. Handig is uw eigen
telefoon en mailadres. Vergeet vooral niet het tijdstip te
vermelden tot wanneer men zich kan aanmelden. Ook is
het nodig dat u aangeeft wat de prijs van een hoofdgerecht is bij dat restaurant en of ze een vegetarisch
menu hebben.
3) Als u weet hoeveel mensen er komen, dan dit melden
aan het betreffende restaurant.
U ziet, zo ingewikkeld is het niet. Als u daar in het begin
eventueel ondersteuning bij wilt hebben, dan kunnen we
daar voor zorgen. Het zou fantastisch zijn als een of meer
mensen zich aanmelden via 06-87169505 of email :
stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
We hopen dat er spoedig weer in ons stadsdorp “samen
gegeten” kan worden.

Interview met de twee Atie's en Riet van Vraag
& Aanbod
Stadsdokter, stadsduif....
Nee, in mijn Van Dale van 2005 staat Stadsdorp er nog
niet tussen. In de volgende uitgave natuurlijk wel, want,
tromgeroffel... er zijn vele stadsdorpen gekomen! Wat is
een stadsdorp? Een stadsdorp is nabuurschap voor en
door leden.
Met 'Hup twee, drie vier, nabuurschap' is het er nog niet,
ook niet als je erover zingt of predikt. Nee, dat moet je
organiseren. De werkgroep Vraag & Aanbod (Atie, Atie en
Riet) heeft voor Stadsdorp de Pijp van nabuurschap iets
concreets gemaakt, door V&A op te richten, een titel die
al concreet klinkt. Op de website van Stadsdorp De Pijp –
let op ons mooie nieuwe logo! – geven stadsdorpers bij
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Werving voor
activiteiten
Voor meer informatie en
aanmeldingen: ga naar de
website, stuur een email, bel
06-87169505 of meld je aan
op een Inloopavond.

Werkgroep Evenementen
Anne Schröder, Alex
Burggraaff, Wiep de Groot
en Yol Koster zoeken nog
extra mensen
Werkgroep website
Piet van der Maat en Pieter
Jans kunnen meer actieve
mensen gebruiken.
Werkgroep Comm & PR
Mia Bouwhuis en Piet van
der Maat zoeken mensen
die communicatie en PR
leuk vinden.
Werkgroep Wonen in de
Pijp
Riet Lenders en Mia
Bouwhuis kunnen nog
iemand erbij gebruiken.
Vervoer
Gezocht: een of twee
stadsdorpers die de
vervoerspool willen
coördineren en deel willen
nemen aan overleg.
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V&A hun wensen aan en bieden iets aan wat ze voor een
ander kunnen doen.
De dames van V&A zorgen dan voor een match en zodra
die er is, vragen ze nog een keer of alles naar
tevredenheid gaat of is gegaan en ronden het dan af.
Tijdens mijn interview met de dames merk ik dat ze er
verrukt over praten en er bijna bij gaan spinnen, omdat:
a- het werkt
b- er leuke aanbiedingen zijn
c- het nu goed gaat lopen
Een paar voorbeelden van geslaagde matches zijn:
meegaan met iemand naar de dokter, specialist of lastige
instantie, hulp bij computergebruik, reparaties van
apparaten.
Er zijn ook koppelingen gekomen voor activiteiten: een
leesclub, groepje Franse conversatie, cryptogrammen in
de kroeg, samen eten in een restaurant, samen naar de
film, midgetgolfen in het Amstelpark.
Een stadsdorper wilde Spaans/Mexicaans leren, dus geen
gewoon Spaans. V&A vroeg zich af of daar iemand voor te
vinden was. Maar liefst twee Spaans/Mexicaans
sprekenden boden zich aan!
Een aanbod dat verbazing opriep was: Trappenhuizen
schoonmaken. "Vanwege de vele trappen in de huizen van
de Pijp en omdat het een overzichtelijke klus is“,
verklaarde diegene zich nader.
Riet vergelijkt het steeds met een snoepwinkel, omdat er in
de stadsdorpwinkel zo veel soorten en smaken zijn en je
kan kiezen wat je voor en met elkaar wilt gaan doen.
Elk lid van ons stadsdorp kan een vraag of aanbod indienen op de website of via de telefoon. Het kan ook op de
gezellige maandelijkse inloopavonden. Daar is V&A
steeds aanwezig en kan iedereen elkaar ook leren kennen.
Martha Wolf
Meer informatie over Vraag & Aanbod op de website of
bel 06-87169505.

Je moet toch wel goed gek zijn....
Op een mooie zonnige vrijdagmorgen fietste ik naar
Pakhuis de Zwijger om deel te nemen aan de uitwisselingsbijeenkomst van alle stadsdorpen in Amsterdam en
Amstelveen. Ik dacht bij mezelf, "je moet toch wel niet
goed bij je hoofd zijn als je op zo'n mooie zonnige dag
vrijwillig binnen in een zaaltje gaat zitten uitwisselen met
andere stadsdorpen." Stevig doortrappend borrelde even
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Werving voor
activiteiten
(vervolg)

Binnenbuurten
Anneke van `t Hof: rond
het van der Helstplein.
zoekt stadsdorpers om het
mee te organiseren
Filmgroep
Ineke de Ruiter en Ans
van Ginkel zoeken nog
een stadsdorper die de
film-middag wil
organiseren.
Midgetgolfen
Wiep de Groot, Alex
Burggraaff en Riet Lenders
zoeken meer mensen die
mee willen doen.
Culturele kaart
Riet Lenders geeft
materiaal door en
heeft verzoek aan alle
leden om info door te
geven!
Samen eten
Gezocht: 2 stadsdorpers
die `Samen eten’ willen
organiseren (zie stukje).
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later de gedachte bij me op dat de vorige uitwisselingsdag
me veel plezier had opgeleverd. Ik heb toen veel
inspiratie, nieuwe ideeën, kennis en motivatie opgedaan.
"Wie weet gebeurt dat nu weer", dacht ik. Dus trapte ik
nog eens stevig op de pedalen en genoot intussen van
het mooie zonnige Amsterdam. De zaal binnenkomend,
werd ik verwelkomd door bekende vrolijke gezichten die
met elkaar in gesprek raakten.
Waar hebben ze het zoal over gehad?
We kregen een analyse van de ontwikkeling van de Amsterdamse stadsdorpen tot nu toe. Er zijn er intussen 22.
Bij die stadsdorpen is er een groeiende aandacht voor
thuiszorg en binnenbuurten.
De nieuwe website www.amsterdamsestadsdorpen.nl
werd gepresenteerd met daarop veel informatie inzake
Amsterdamse stadsdorpen. Hij komt zo spoedig mogelijk
in de lucht.
En er werd een presentatie gegeven over de aanstaande
veranderingen in de thuiszorg. Kleine professionele wijkzorgteams gaan deze zorg leveren. Daarin krijgt de wijkverpleegkundige de centrale rol. Verder is nog heel veel
onduidelijk en dat moet dus nog ingevuld worden. Ik heb
aangegeven dat ons stadsdorp mee wil doen aan een
gezamenlijk optrekken om zoveel mogelijk invloed op die
invulling te krijgen.
In het tweede gedeelte konden we kiezen uit 7 verschillende thema-groepen om verder uit te wisselen. Ik heb
gekozen voor het thema Zorg en het thema Ambitie. De
andere 5 thema's (Communicatie, Binnenbuurten, Beginnende stadsdorpen, Dam-digitaal, Website) heb ik met
tegenzin laten vallen, met name het thema Binnenbuurten.
Het was weer genieten. Toen ik naar huis fietste had ik
het zelfde gevoel als na de eerste uitwisselingsdag. Ik
bulkte van nieuwe inspiratie en enthousiasme om met de
net opgedane kennis en nieuwe ideeën ons stadsdorp
verder uit te gaan bouwen.
Piet van der Maat

Wie had dat ooit gedacht?
Stadsdorp De Pijp heeft nu al 68 leden.
En, we willen er nog meer!
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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
werkgroepen en het
bestuur.
Opmaak en eindredactie
wordt verzorgd door de
Werkgroep Comm & PR.
De volgende nieuwsbrief
komt rond 15 juli uit. Heeft
u ook een bijdrage voor
deze nieuwsbrief? Mail
dan tekst en foto’s vóór 10
juli 2014 naar:
stadsdorpdepijp.communitie@gmail.com

