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Onze eerste Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 5 november a.s. houden we onze
eerste Algemene Ledenvergadering in De Ontmoeting. Aanvang 19:30 uur. We roepen hierbij alle
leden op om deel te nemen aan deze vergadering. U
krijgt als lid nog een officiële uitnodiging met daarbij
de agenda voor de te bespreken punten.
In deze vergadering komen onder meer de volgende
punten aan de orde:

Atie Engel
AGENDA
-------------------------zaterdag 18 oktober

– vaststellen van het verslag van de oprichtingsvergadering d.d. 21 maart 2014

13.00 - 15.00 uur
Midgetgolfen in het
Amstelpark

– verslag van wat er sinds 21 maart zoal is gebeurd
en tot stand is gebracht

Aanmelden bij Kees Sol
(020-6723042;
keessol@kpn.nl)

– het bestuur stelt de belangrijke beleidslijnen voor de
nabije toekomst voor

--------------------------woensdag 29 oktober
19.00 - 21.00 uur

– vraag aan de leden hoe zij het afgelopen half jaar
in ons stadsdorp hebben ervaren

Inloopavond in
De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101

– vraag aan de leden wat zij zien als belangrijke
punten voor de (nabije) toekomst

--------------------------zaterdag 1 november
10.30- 12.00 uur

Wellicht onnodig om te vermelden maar voor alle
zeker-heid wijzen we er toch maar even op. De leden
hebben binnen de Algemene Ledenvergadering de
hoogste zeggenschap. Dus daar kunnen de leden
aangeven hoe het bestuur het doet en hoe het met
Stadsdorp De Pijp verder moet.

Cryptogramgroep
Café Krull
Sarphatipark 2

Maak gebruik van deze mogelijkheid om met elkaar
ons stadsdorp vorm te geven en kom naar onze
eerste Algemene Ledenvergadering.
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Tot 5 november,
Het Bestuur

Diya Dhara Projecthulp Sri Lanka
Elke tweede dinsdagavond van de maand wordt een
thema behandeld in De Ontmoeting.
Op dinsdagavond 9 september jl. is de spits afgebeten door Atie Praagman, met haar hulpproject Diya
Dhara in Sri Lanka. Er is veel belangstelling vanuit het
stadsdorp.
De projekthulp van Diya Dhara is gestart in december 2004, na de tsunami. Na een hulpvraag van
vrienden daar is het balletje gaan rollen.
Sri Lanka lijkt niet het meest gemakkelijke land om
zoiets te beginnen. De bevolking is voornamelijk
tamil, christen, singalees, hindoe, moslim en boeddhist. Het is, afgezien van de happy few, ook een erg
arm land. Atie vertelt iets over het harde bestaan in
de theeplantages. En laat zien wat de opleiding van
jonge mensen daar al heeft opgeleverd.
Diya Dhara is een succes. Dankzij Atie en haar familie, en dankzij de trouwe donateurs, die het allemaal
financieel mogelijk maken. Atie kan sinds mei 2005
zelf drie maanden per jaar de projekten en hulpvragen daar volgen en coördineren.

maandag 3 november
filmmiddag in Rialto
Ceintuurbaan
--------------------------woensdag 5 november
19:30 uur - 21:00 uur
Alg. Ledenvergadering
in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
------------------------vrijdag 7 november
10.30 uur
Koffieochtend
Café Krull,
Sarphatipark 2
--------------------------zondag 9 november
15.30-17.30 uur
Docutime
bij Elize Sleking
2e Jan Steenstr.11-A
opgeven:
elize.sle@relfort.nl
jwder@xs4all.nl
(zie website!)
---------------------dinsdag 11 november
19.00 - 21.00 uur
Thema-avond 'Wonen in
De Pijp'
in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
-------------------------meer informatie over
activiteiten vindt u op de
website:
www.stadsdorpdepijp.com

Atie Praagman glimt bij haar presentatie.
Er is een mooi verzorgde website, waarop alle activiteiten vanaf 2004 zijn terug te vinden. Als je iets wilt
doen, donateur wilt zijn bij een van de vele mooie
projekten in de wereld van mensen met weinig kansen, is dit wel een uitgelezen moment om actief te
worden.

Atie vertrekt eind november weer voor 3 maanden
naar Sri Lanka, en neemt ook graag niet meer in
gebruik zijnde leesbrillen mee. We wensen haar een
fijne tijd daar. Voor donaties en meer informatie is er
de website: www.diyadhara.nl
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Elize Sleking

IN DE PIJPLIJN van Vraag en Aanbod
Alweer het tweede bericht in deze rubriek.
Jammer genoeg hebben we nog geen reactie op de
oproep voor “de engelse conversatie”. Wel wat
leesbrillen voor Sri Lanka ....en dat mogen er nog
meer worden!!
Maar er is nog meer!
- Het Henriëtte Ronnerplein heeft een prachtig groen
perk in het midden. Een deel daarvan is een mooie
bloementuin, die wordt onderhouden door Greet. Zij
zou dat graag met iemand samen doen, dus wie wil
zo nu en dan lekker in de grond werken.
- En dan wil er iemand gitaarles geven aan beginners.
- Een ander heeft zin in een stadsdorp
koor............waarvoor ook een dirigent nodig is.
Kijk op de website en reageer of bel als het je leuk
lijkt.... en wij brengen jullie met elkaar in contact.
Vraag & Aanbod, Atie, Atie, Riet

11 november thema-avond "Wonen in De Pijp"
Al wandelend door de Pijp loop ik wel eens te mijmeren of ik in deze of die straat wil wonen of aan dat
mooie pleintje. Een ding weet ik wel zeker, in De Pijp
wil ik blijven wonen en wel zolang mogelijk zelfstandig.
Op dat moment bedenk ik me ook dat als ik ga verhuizen van 3 hoog naar een ander huis, ik het wel
direct “goed" moet doen. Dus het moet een benedenhuis worden of een appartement in een complex met
lift.
Maar waar vind ik die in de Pijp? Ik nam me voor dat
uit te zoeken en die informatie kan dan natuurlijk ook
voor andere stadsdorpers van belang zijn. Vandaar dit
initiatief.
Gelukkig kreeg ik hulp van een paar mede stadsdorpers om een themabijeenkomst WONEN IN DE PIJP
te organiseren.
We hebben alle Woningbouwverenigingen aangeschreven om informatie te krijgen over woningen die
voor ouderen van belang zijn. Niet alleen de seniorencomplexen en de WIBO 's, dat overzicht hebben
we intussen wel, maar zeker ook de woningen in
panden met een lift.
Alle informatie hebben we nog niet gekregen en
vandaar ook onze vraag of er in de straat / omgeving
waar u woont een complex is met lift. Alle informatie
is welkom.

Pieter Jans

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:
ledenadministratie
p/a H.Ronnerplein 50,
1073 KW Amsterdam.
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We willen op de thema-avond ook informatie geven
over huren / woningnet (er komen veranderingen aan
in 2015), over subsidies/ aanpassingen etc. .
De thema-avond WONEN IN DE PIJP is gepland op
DINSDAG 11 november. Inloop vanaf 19.00 aanvang
19.30 We eindigen om 21.00. Zoals gewoonlijk vindt
ook deze bijeenkomst plaats in De Ontmoeting.
Jullie zijn van harte welkom!
Mia, Elize en Riet

Riet Lenders

Zorgdebat Stadsdorpen Amsterdam
Op vrijdagmiddag 3 oktober organiseerde de Kenniskring Zorg, bestaande uit vertegenwoordigers van een
aantal Amsterdamse Stadsdorpen, een debat in het
kader van de stelselwijziging in 2015. Uit elk Stadsdorp konden maximaal twee leden deelnemen en zo
kwamen er op een zonnige middag een kleine dertig
Stadsdorpers naar De Tweede Uitleg in de Nieuwe
Looiersstraat.
Het debat ging niet over de voors en tegens van
deze stelselwijziging in de zorg: na het benutten van
de inspraakmogelijkheden kunnen we daar nu direct
weinig meer aan veranderen.
Nee, de discussie spitste zich toe op de mogelijke
gevolgen van de wijziging voor de Stadsdorpen en
dan met name voor het nabuurschap. De Kenniskring
formuleerde vooraf twee kernvragen voor de
discussie:
1. hoe borgen wij het principe van nabuurschap en
2. hoe voorkomen wij dat Stadsdorpen straks als
‘afvoerputje’ fungeren voor allerlei vragen op het
gebied van (niet verpleegkundige en/of ‘lijfgebonden’ )
zorg en welzijn, die niet (meer) worden opgepakt door
professionals, mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties?
Twee sprekers vanuit resp. Zorgbalans Haarlem en
Buurtzorg Nederland vertelden over hun eerste
ervaringen met de concrete inrichting van het nieuwe
zorgstelsel en reageerden op bovengenoemde
discussiepunten.
De levendige discussie die hierop volgde maakte
duidelijk dat het heel belangrijk is om als Stadsdorpen
zelf intern een discussie te voeren over wat de leden
onder nabuurschap verstaan en welke rollen/taken zij
voor hun Stadsdorp zien weggelegd vanaf 2015. Niet
afwachten maar actief reageren: wat willen wij zelf?
Met onze thema-avond Zorg op 14 oktober maakt
Stadsdorp De Pijp hiermee een goede start!
Ineke de Ruiter
PS Het verslag van dit debat komt voor geïnteresseerden binnenkort beschikbaar.

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.

Oproep
Wie wil er in de kraam staan
op de Informatie-markt
"Prettig wonen in de wijk" in
het Huis van de Wijk in de
Rijnstraat op 31 oktober van
13:00 - 16:00 uur om daar
ons stadsdorp te promoten.
Opgeven bij het secretariaat
van ons stadsdorp per mail
of per telefoon (zie bij
Informatie).

DOCUTIME OP ZONDAGMIDDAG
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Vanaf zondag 9 november is het in principe 1x per
maand DOZ, Docutime Op Zondagmiddag, voor
maximaal 8 stadsdorpers. Van half vier tot half zes
bekijken we een documentaire, drinken een kopje
thee of koffie, en praten over wat we hebben gezien.
Dat doen we voorlopig in huiselijke sfeer, op zondag 9
november, zondag 14 december en zondag 18
januari. Het is een try out, als er veel belangstelling is
passen we het programma aan.
Zondag 9 november 15.30 tot 17.30 u docutime bij
Elize, Tweede Jan Steenstraat 11-A.
Deze maand kijken we met max. 8 stadsdorpers naar
Off the Grid.
Aanmelden: elize.sle@telfort.nl enjwder@xs4all.nl.
Ineke de Ruiter

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 november uit.
Heeft u ook een bijdrage
voor deze nieuwsbrief? Mail
dan tekst en foto’s liefst vóór
10 november 2014 naar:
stadsdorpdepijp.communitie@gmail.com

Stadsdorp De Pijp
heeft nu 93 leden.
Op naar de 100!

