Nieuws over thema-avonden, de vaste rubriek van Vraag &
Aanbod, bijnamen in de Pijp en de nieuwe folder.
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dinsdag 14 oktober:

Thema-avond 'Goede Zorg' met Nico de Boer.
In principe is er vanaf september elke 2e dinsdag van de
maand een thema-avond in de Ontmoeting (zie de
Agenda).
We zijn van plan een kleine serie thema-avonden te
organiseren over 'Goede Zorg'. De eerste avond is op 14
oktober en is gericht op onze eigen discussie:
- Hoe willen wij als Stadsdorp het nabuurschap invullen?
- Wat willen wij doen voor mede-stadsdorpers?
- Wat verwachten wij van het Stadsdorp als we zelf zorg
nodig hebben?
We hebben daarvoor Nico de Boer gevraagd als inleider.
Daarna is er volop ruimte voor discussie. Veel
stadsdorpers waren enthousiast over het verhaal van
Nico de Boer tijdens de oprichtingsbijeenkomst op 21
maart. We hopen dat hij ons ook nu weer zal inspireren.
11 november is er een thema-avond over 'wonen in de
'Pijp'. Daarover meer in de volgende Nieuwsbrief.
In 2015 willen we meer thema-avonden organiseren over
'Goede Zorg'. O.a. over de veranderingen in de zorg en
hoe wij daarmee als stadsdorp om zullen gaan.
Vind je het leuk om deze thema-avonden mee voor te
bereiden of heb je een voorstel om een avond over een
ander thema te organiseren, mail of bel ons dan:
stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com of 06-87169505.
Atie Engel.

Nico de Boer

AGENDA
-------------------------zaterdag 20 sept. 2014
13.00 - 15.00 uur
Midgetgolfen in het
Amstelpark
--------------------------woensdag 24 sept. 2014
19.00 - 21.00 uur
Inloopavond in
De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
--------------------------vrijdag 3 okt. 2014
10.30 uur
Koffieochtend
cafe Krull (hoek Sarphatipark
- 1e Jan Steenstr.)
--------------------------zaterdag 4 okt. 2014
10.30- 12.00 uur
Cryptogramgroep
cafe Krull
hoek Sarphatipark
- 1e Jan Steenstraat
--------------------------
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IN DE PIJPLIJN van Vraag en Aanbod.
Ons Stadsdorp bestaat intussen al ruim een jaar en ook
onze rubriek VRAAG & AANBOD. Er zijn intussen al heel
wat matches gemaakt. Het groeit en bloeit kunnen we wel
zeggen.
Nog leuker is dat er ook onderling al veel afspraken
worden gemaakt doordat je elkaar leert kennen tijdens de
Inloop en andere activiteiten. Dan is een melding via
VRAAG & AANBOD al niet meer nodig.
Toch zijn er nog wat vragen en is er ook een aanbod
waarvan we denken, "Daar zijn vast nog wel mensen voor
te vinden."
We willen dus graag in de Nieuwsbrieven wat berichten
uit de pijplijn halen en daar wat meer licht op laten
schijnen.
Zoals een vraag van iemand die heel graag met wat
mensen een conversatiegroepje Engels wil gaan
starten. "Kan ik daar wel aan meedoen met mijn steenkolenengels?", kan iemand denken. Daar is alleen maar
achter te komen door contact te leggen via mail of via de
inloopavonden als die persoon aanwezig zou zijn.
Een van de laatste vragen is van Atie Praagman, die voor
haar project in Sri Lanka leesbrillen in alle sterktes aan
het verzamelen is. Er is daar heel veel behoefte aan.
Wie weet ligt er bij jou in een lade of kast nog een
leesbril?
En zo willen we in iedere Nieuwsbrief de schijnwerpers
richten op een vraag of een aanbod uit de pijplijn.
Wie weet!
Vraag & Aanbod, Atie, Atie, Riet

AGENDA vervolg
maandag 6 okt. 2014
Filmmiddag in Rialto
Ceintuurbaan 388
-------------------------dinsdag 14 okt. 2014
19.00 - 21.00 uur
Thema-avond 'Goede Zorg'
in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
-------------------------zaterdag 18 okt. 2014
13:00 uur - 15:00 uur
Midgetgolfen
Amstelpark
-------------------------woensdag 5 nov. 2014
19:00 uur - 21:00 uur
Algemene Ledenvergadering in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
-------------------------meer informatie vindt
u op de website:
www.stadsdorpdepijp.com

Koffie-ochtend
Beste mensen,
Het leek ons leuk om eens te
zien of er animo is voor een
koffie-ochtend bij Krull
(adres: Sarphatipark 2).
Elke eerste vrijdagochtend
van de maand om half elf en
we beginnen ermee op 3 okt.
We hopen dat er veel
cappuchino geschonken
gaat worden!

stadsdorpdepijp.vraagenaanbod@gmail.com

Tot dan!

Bijnamen in De Pijp.
Mijn buurtjes Bert en Lenie Dekker zijn geboren en
getogen Pijpbewoners en bekend bij alles en iedereen in
vooral de Oude Pijp. Geboren en getogen in de Tweede
Jacob van Campenstraat en nu al weer 21 jaar
woonachtig bij mij in de straat. Ze kunnen terugkijken op
een heel leven in deze buurt, met als heftige tijd natuurlijk
de Tweede Wereldoorlog. Waar ze vaak aan terug
denken en veel over kunnen vertellen. Vooral over de
saamhorigheid die er toen was en de goede verzorging,
ondanks de armoede in die tijd.
Al met al levert een
ontmoeting altijd
geweldige, soms lange
en interessante
gesprekken op. Meestal
gewoon op straat, met
Bert als verteller en Lenie
voor de aanvulling en de
punten op de i. Tot ze
echt weer door moeten,
want er gaat geen dag
voorbij zonder even
kontakt met alle kennissen en vrienden in de buurt. Want
vergeten doen ze niets en niemand, en de aandacht is
altijd positief.
Dat weten de kinderen in de buurt ook. Lenie heeft altijd
snoepjes en mooi verpakte nijntje-koekjes voor ze in de
tas.
Bert is als gepensioneerd typograaf en later actief in DTP
en krantopmaak bekend bij iedereen, die ook maar iets te
maken heeft gehad met “de krant”. Met alle kranten, de
gehele Perscombinatie, maar vooral met Het Parool. En
vertelt altijd enthousiast als hij weer eens een van de
coryfeeën uit die tijd tegenkomt, die hem ook altijd nog
kennen. Lenie vertelt na een werkzaam leven graag over
het dansen dat ze zo graag deed. Al die mooie baljurken,
ze deed niet onder voor professionals, en haar foto’s zijn
duidelijk bewijs van een glorieus dansverleden.
Lenie vertelde dat haar moeder een lijstje bijhield met de
bijnamen die in de buurt werden gegeven. Dat was
typisch iets voor de Jordaan maar dus ook de Pijp had
deze folklore, die al van ver voor de Oorlog dateert.
Waarschijnlijk ontstaan omdat De Pijp fungeerde als
geliefd “overloopgebied” voor Jordanezen die iets rianter
wilden wonen.
Het is een lange lijst, 100 bijnamen, en misschien erg
leuk en herkenbaar voor de oudere Pijpbewoners. Er is
gelukkig veel over uitgegeven, en dat vind je allemaal bij
Bert in de kast.
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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 internet? 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:
http://stadsdorpdepijp.secretariaat@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.

Waarom heette iemand Punt Bruine Suiker? Juffrouw
Liefie? Automatische Warm? Mondje? Bijltje? Opoe
beddepuk? De poppendokter? Miep Seringen? De Witte
Bruid? Rexie Ruis? Hobbele Frank op osselappen?
Snossel? Vuile Fie? Surogaatje? De Kikkerbil? Greet
Boter Bal? Zwarte Iel? De gaspijp? Vieze keniene? Piede
Piede? Stip in de balk? Sterke Nelis? Vliegende cape?
Knipperde knip? Moot? Snuffeltje snor? Kaperston
sjelletje?
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Twee herinneringen: juffrouw Liefie kwam aan haar
bijnaam omdat ze een erg lief en gul mens was met een
kruidenierswinkeltje met o.a. turfmolm, schoensmeer en
snoepjes, om de hoek bij de Jacob van Campenstraat.
En het gezin Trompert, met 16 kinderen op een kleine
woning, ook in de Jacob van Campenstraat.
Elize Sleking

Het Stadsdorp de Pijp dragen ze een warm hart toe. Als
geen ander weten ze hoe belangrijk een goed kontakt
met de buren is. Wat dat betreft zijn ze een lichtend
voorbeeld in de buurt. En hopelijk kunnen de
buurtbewoners ze toch een keer verwelkomen bij een
Inloop, een binnenbuurtbijeenkomst of ander
Stadsdorpfeest. Ondanks de fysieke beperkingen en
ongemakken die het ouder worden toch ook zwaarder
maakt voor ze.
Lieve Bert en Lenie, voor nu veel dank voor de inzage in
de bijnamenlijst.
Elize Sleking

Bouw mee aan ons
stadsdorp
Voor aanmeldingen: ga naar
de website, stuur een email.
U kunt ook bellen 0687169505 of meld u aan op
een Inloop-avond.
U kunt helpen bij de inloop,
bij evenementen of de
website, bij de nieuws-brief
of wonen in De Pijp, bij de
vervoerspool, de film-groep,
of samen eten.
Of, dat kan natuurlijk ook,
zelf een werkgroep
oprichten. Mogelijkheden te
over om mee te helpen
bouwen aan ons stadsdorp.
Kies vooral wat je leuk vindt
en/of goed kan.

De Punt (kop van de 2e Jacob v Campenstraat)
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Onze nieuwe folder is uit
De folder van ons Stadsdorp is beschikbaar. Het zou fijn
zijn als zoveel mogelijk Stadsdorpers de folder
verspreiden bij vrienden, buren, huisarts, e.d.
De folders kun je bij mij (zie adresgegevens onderaan dit
bericht) ophalen. Mail of bel dan even. Je kunt de folders
ook meenemen op de Inloop.
Als je de folders bij een instantie zoals huisarts of
fysiotherapeut hebt afgegeven, wil je mij dan naam en
adres van de instantie doorgegeven? Dat is handig om
dubbelingen te voorkomen.
Een overzicht van die instanties staat op de website
onder het menu-kopje Ons Stadsdorp.
We hopen dat ons stadsdorp op deze manier breder
bekend wordt in De Pijp.
Atie Engel
secretariaat Stadsdorp de `pijp
Tolstraat 58hs, 1073 SC Amsterdam
e-mail: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
telefoon: 06-87169505

Colofon
Deze nieuwsbrief komt
maandelijks uit en wordt
samengesteld uit teksten
en foto’s die worden aangeleverd door leden,
werkgroepen en het bestuur.
Opmaak en eindredactie
wordt verzorgd door de
Werkgroep Comm & PR.
De volgende nieuwsbrief
komt rond 15 oktober uit.
Heeft u ook een bijdrage
voor deze nieuwsbrief? Mail
dan tekst en foto’s liefst vóór
10 oktober 2014 naar:
stadsdorpdepijp.communitie@gmail.com

Stadsdorp De Pijp
heeft nu 81 leden.
De buitenkant van onze nieuwe folder
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En uw buren zijn
van harte welkom!
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