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Uitnodiging

Sinterklaasviering 

of winterfeest

van Stadsdorp De Pijp
dinsdag 9 december van 19:00 – 22:00 uur
in De Ontmoeting, Servaes Noutsstraat 101

We gaan Sinterklaas ontmoeten.. anders Piet wel!

Iedereen brengt een kado van max 5 euro mee,
mét gedicht!!

Je weet niet wie je gedicht en kado krijgt,
dat wordt lachen!

Voor het 2e drankje moet je betalen

Na afloop wordt er gezamenlijk opgeruimd.

Tot 9  december 

   Vriendelijke groet, werkgroep inloop&evenementen

                     info: anneschroder@gmail.com
              --------------------------------------------------------

P.S.  Houd woensdag 14 januari a.s. vrij in je agenda voor
de Nieuwjaarsborrel!

      =================================

Sinterklaas (inkleuren mag)

AGENDA
--------------------------
Midgetgolfen gaat voorlopig
niet door.
Kijk op de website voor meer
info
---------------------------
woensdag 26 november
19.00 - 21.00 uur
Inloopavond in
De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
---------------------------
maandag 1 december
Filmmiddag in Rialto
Ceintuurbaan 338
-------------------------
vrijdag 5 december
10.30 uur
Koffieochtend, Café Krull, 
Sarphatipark 2
-------------------------
zaterdag 6 december
10.30- 12.00 uur
Cryptogramgroep, Café Krull
Sarphatipark 2
---------------------------

https://us8.admin.mailchimp.com/templates/*%7CARCHIVE%7C*


 

IN DE PIJPLIJN
van Vraag en Aanbod

Over het vorige pijplijntje........Er  zijn veel leesbrillen
binnengekomen, o.a. via ons stadsdorp! Dank! 
Te zijner tijd zullen we een mooie foto in de nieuwsbrief
zetten van een Sri Lankaan met een nieuwe bril op zijn
neus!
Jammer, nog niemand voor het perk aan het H Ronner-
plein. Wel een match voor de Engelse conversatie, maar
er kunnen er nog meer bij.
Van de boodschappen pool is nog niet zo veel gebruik
gemaakt, maar we merken ook dat als er wel iemand
nodig is, het toch nog moeilijk is iemand te vinden. Ook
degenen die zich opgaven krijgen soms klachten met hun
gezondheid, waardoor het aanbod niet meer door kan
gaan. Dus ben je nog fit genoeg en heb je zin en een
beetje tijd.....meld je dan aan.
Weet je hoe je een hond moet trimmen en wil je het een
hondenbaasje leren? Geef het aan ons door en we
brengen je in contact.
Kijk verder op de website bij V&A of meld je vraag of
aanbod aan via de stadsdorp-telefoon.

V&A, Atie, Atie en Riet

          =================================

Docutime en veel lekkers. Dan... wil iedereen wel!
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Yol Kösters

Agenda (vervolg)

dinsdag 9 december
19.00 - 22.00 uur
Sinterklaasfeest
in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
---------------------------
donderdag 11 december 
vanaf 17:00 uur
Stadsdorpborrel, Café De
Punt
2e J.van Campenstraat 150
----------------
zondag 14 december
15.30-17.30 uur
Docutime bij Ineke de Ruiter
Quellijnstraat 124 D
(aanmelden: zie website)
--------------------------
meer informatie, kijk op de
website:
www.stadsdorpdepijp.com

http://www.stadsdorpdepijp.com/


Docutime 9 november jongstleden 

De eerste zondagmiddag met Docutime bleek best
succesvol, als try-out. 
We hebben, zoals aangekondigd, gekeken naar de
documentaire Off the Grid van Alexander Oey.
Er waren allerlei lekkere dingen meegenomen, waar-voor
natuurlijk veel dank. Al hoeft dat niet. Maar dat maakte
het tot een echte gezellige zondagmiddag.
En dus was het best uit te houden, om te zien hoe in
Amerika mensen zelfvoorzienend moeten worden als
gevolg van de crisis. 
Zover is het in Nederland gelukkig nog niet. 
De volgende docu-middag is bij Ineke de Ruiter op
zondag 14 december aanstaande. Informatie daarover
volgt (kijk op de website bij de Agenda).

Graag tot de volgende keer bij Docutime.
Geef je snel op, want vol is vol, in de huiskamer! 

Groet, Elize en Ineke

        ==============================

Adres-, telefoon- en mailgegevens
van stadsdorpers

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering werd
duidelijk dat er bij stadsdorpers behoefte is om te
beschikken over adres-, telefoon- en mailgegevens van
mede stadsdorpers. Dit geldt dan met name bij het
organiseren van activiteiten. Bijvoorbeeld bij het opzetten
van een binnenbuurt, en er zullen vast nog wel meer
activiteiten zijn/komen waarbij het handig is. Wij kunnen
ons dat wel voorstellen maar kunnen niet zomaar deze
gegevens vrijgeven. U zult het als lid daar wel mee eens
moeten zijn.

Zo ja, dan hoeft u niets te doen. 
Zo nee, laat dit dan weten per mail
naar stadsdorpdepijp.ledenadm@gmail.com
of stuur een briefje naar:
Henriette Ronnerplein 50, 1073 KW Amsterdam.

Voor leden die zich vanaf nu aanmelden geldt dat op het
inschrijffomulier wordt aangegeven dat hun adres-,
telefoon- en mailgegevens beschikbaar kunnen worden
gesteld aan mede-stadsdorpers bij het organiseren van
activiteiten.

Mia Bouwhuis

            ===============================
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Anne Schröder

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.

mailto:stadsdorpdepijp.ledenadm@gmail.com
tel:06-87169505


 

Thema-avond Zorg
(14 oktober jongstleden)

De stelselwijziging in de zorg brengt met ingang van 2015
ingrijpende veranderingen in de toekenning en de
uitvoering van de zorg. De overheid draagt veel taken
over aan de gemeenten en deze verandering gaat
gepaard met forse bezuinigingen.  
De media staan dagelijks vol met berichten over de
mogelijke gevolgen en er zijn al veel verontrustende
verhalen van zorgvragers en zorgverleners.  
Een belangrijke vraag is wat de betekenis van deze
veranderingen voor een initiatief als het Stadsdorp kan
zijn en omgekeerd wat het Stadsdorp hierin voor haar
leden kan betekenen.
Zaak om ons actief voor te bereiden op wat komen gaat! 
Het leek ons goed om te beginnen bij onszelf. 
Wat zijn onze ideeën als het om nabuurschap gaat?  
Wat zijn onze verwachtingen en mogelijkheden? 
Zijn er grenzen en zo ja, hoe hanteren we die? 
Ruim dertig Stadsdorpers en andere belangstellenden
kwamen op deze avond naar De Ontmoeting om onder
leiding van Nico de Boer samen te discussiëren over
inhoud en grenzen van nabuurschap.  
Binnenkort staat een uitgebreide samenvatting van deze
discussie op de website.  

Atie Engel en Ineke de Ruiter 

      ================================
 

Thema avond "Wonen in de Pijp"
dd. dinsdag 11 november jl.

in de Ontmoeting.

 
Zoals Riet al eerder aankondigde, was nu "Wonen in de
Pijp" het aandachtspunt van de maandelijkse thema
avond. De belangstelling was groot, wat niet verwonderlijk
is, want voor veel buurtgenoten is dit een “hot item”. Maar
ondanks de onzekerheid over te verwachten wijzigingen
in het woonbeleid, was het toch een erg gezellige en
geanimeerde avond.  
Want stel dat je al heel lang en heel gelukkig ergens in de
Pijp woont, maar wel bovenaan 3 trappen. Dan ga je je
toch afvragen hoelang dat nog gaat lukken, met die
trappen. En waar moet je naartoe, wat zijn de
mogelijkheden? De Pijp is wat dat betreft niet goed
voorzien van alternatieven. Bovendien, hoe vind je die? 
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Alex Burggraaff

 
Informatie vragen

Voor meer informatie over
Stadsdorp De Pijp kijkt u op
de website of u mailt naar
het secretariaat:
http://stadsdorpdepijp.secre-
tariaat@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.

 

http://stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com/


Daar is iets aan gedaan. Riet is, met hulp van Mia en
Elize, aan de slag gegaan. Die zoektocht heeft veel
informatie opgeleverd. Ook haar netwerk heeft daar veel
aan bijgedragen. Dank dus aan Sara Bruinsma van de
Edelsteen/Puur Zuid (Sociale Dienstverlening), aan
Suzanne Hoorn en haar stagiaire Shanna en aan Mischa
Meerburg van  het Wijksteunpunt Wonen. Ook Asmat
Molawizadeh, van Combiwel, was aanwezig voor uitleg
over

Thema-avond "Wonen in De Pijp"

de Klussendienst. Zij waren zo vriendelijk vrije tijd af te
staan voor informatie, en vragen konden zo direct worden
beantwoord.
Ook dank aan de woningbouwverenigingen. Zij waren zo
vriendelijk, informatie te verstrekken over de woon-
mogelijkheden voor 50-plussers in de wijk.
Alle informatie is eerdaags terug te vinden op de website
van het Stadsdorp, in het dossier Wonen. Bovendien zal
dit thema begin volgend jaar opnieuw onder de aandacht
worden gebracht. Met name de huurverhoging komt dan
in beeld, naast alle andere eerdaags bekend wordende
wijzigingen. 
Aankondiging daarvan zal tijdig worden doorgege-ven in
de nieuwsbrief, en zo nodig ook op de website. Een
goede reden dus om de nieuwsbrief te lezen en de
website regelmatig te bezoeken. Bovendien is het
belangrijk om buren en vrienden op de hoogte te brengen
van het Stadsdorp. De activiteiten en gezel-ligheid in het
kader van goed nabuurschap zullen veel mensen
aanspreken. Want, het is al eerder gezegd, samen ben je
meer.
 
Woon Thema Groep
Riet, Mia en Elize
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Ons Logo 
 
Ons logo is gemaakt door
vormgever Salomé Rozen-
daal. Haar inspiratie was
gebaseerd op eigen erva-
ringen als bewoonster van
De Pijp. 
Het logo verbeeldt (smalle) 
straten, pleinen en (hoge)
bebouwing (zie de letters
d en e), parken en bomen 
(zie de groene p), mensen 
(zie de letter i en j, de 
beginletters van ik en jij) en
water (zie de blauwe p).
In het logo zitten aldus 
kernbegrippen als ontmoe-
ten, tussen de huizen, naast
elkaar, open ruimte, doolhof,
parken, bomen en water.
Kortom we hebben een
prachtig logo.

 



        ================================
 

Onze eerste Algemene Ledenvergadering
5 november 2014

We hebben onze eerste Algemene Ledenvergadering
gehouden met een behoorlijke goede opkomst van de
leden en een aantal nieuwe mensen.
Op deze vergadering werd door het bestuur een presen-
tatie gegeven. Daarin kwamen de belangrijke wapen-
feiten en knelpunten van het afgelopen half jaar aan bod.
En natuurlijk ook welke belangrijke zaken we in de
toekomst vooral op moeten gaan pakken.
Het werd een levendig, vrolijk en informatief samenzijn.
Er werden vragen gesteld over de diverse onderwerpen,
zoals binnenbuurten en thema-avonden. Verder weden
meningen over contributieverhoging gepeild en werd
informatie over ons logo gegeven. Ook kwamen tips om
zaken handiger of beter aan te pakken kwamen op tafel. 
Er was een verzoek om persoonsgegevens beschikbaar
te maken voor elkaar zodat makkelijker onderling contact
kon wor-den opgenomen. (zie apart bericht in deze
Nieuwsbrief)
Verder kwamen er suggesties naar voren om de Inloop-
avond wat op te vrolijken met spelletjes, een ruilbeurs,
met muziek en uitwisselen in kleine groepen. Dit zal
worden voorgelegd aan de Inloop- en Evenementen-
groep.
Het onderwerp binnenbuurten mocht zich verheugen in
een grote belangstelling. Iemand vroeg zich af waarom er
al niet meer binnenbuurten zijn en of er nu gelijk spijkers
met koppen konden worden geslagen om er meteen een
op te richten. Het afbakenen van de grenzen is gebleken
een hobbel te zijn.
In de buurten waar nog geen binnenbuurt is, is grote
behoefte aan een paar vaste contacten waar men terecht
kan voor boodschappen, informatie of kleine hand- en
spandiensten. 
Tenslotte was er de wens "meer mannen", omdat die wel
erg in de minderheid zijn. Dat zou moeten lukken met
voor hen aantrekkelijke onderwerpen op thema-avonden.
Meer variatie in thema-avonden was ook niet verkeerd. 
Al met al niet slecht voor een eerste Algemene
Ledenvergadering.

Piet van der Maat
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Mia Bouwhuis

Colofon

Deze nieuwsbrief komt
maandelijks uit en wordt
samengesteld uit teksten en
foto's die worden aangele-
verd door leden, werkgroe-
pen  en het bestuur.
Opmaak en eindredactie
wordt verzorgd door de
Werkgroep Comm & PR.

De volgende nieuwsbrief
komt rond 15 december uit.
Heeft u ook een bijdrage
voor deze nieuwsbrief? Mail
dan tekst en foto’s liefst vóór
10 december 2014 naar:
stadsdorpdepijp.communi-
tie@gmail.com

Stadsdorp De Pijp
heeft nu 96 leden!
Op naar de 100.

mailto:stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com

