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INLOOPAVOND  van 29 oktober

Deze inloop in De Ontmoeting op de woensdagavond werd
weer volop bezocht. Het was een heel geanimeer-de avond,
met prima verzorging door Anne Schröder en Alex Burggraaff.
Goed om even met elkaar te kunnen praten over actuele
zaken. Leuk ook, om elkaar even te zien, te spreken. Ons
stadsdorp is ook voor gezelligheid, vriendschap en niet te
vergeten, voor nabuurschap.
Piet van der Maat memoreerde een paar zaken. Vraag en
Aanbod had weer nieuws, dus kijk op onze website.
Wat meteen een belangrijk punt aansneed: hoe doe je dat,
iets afspreken met een onbekende? Het veiligheids-spect is
heel belangrijk. Alleen bij ons stadsdorp inge-schreven, en
dus bekende, mensen kunnen reageren.
Tiny Heres vertelde iets over haar ervaringen toen ze ziek
was. De mensen waar ze veel steun van had, waren vooral
die van het fitness-centrum, waar ze al 15 jaar komt.
Burenhulp via ons stadsdorp is dus ook een kwestie van een
lange adem. Betrokkenheid, dienst en wederdienst, dat moet
groeien.
En er was informatie over wonen in De Pijp. Voor zover we
weten zijn er geen woongroepen in de Pijp. Vooral voor
oudere alleenstaanden is dat wel een aandachtspunt. Er is
een website van de landelijke vereniging gemeenschappelijk
wonen van ouderen, LVGO.
 
Tot ziens op de volgende Inloopavond,  Elize Sleking.  

Tiny Heres

AGENDA
---------------------------

Geen Inloopavond op Oudejaars-

avond.

---------------------------

zaterdag 3 januari

10.30 - 12.00 uur

Cryptogramgroep

in Café Krull, Sarphatipark 2

---------------------------

maandag 5 januari

Filmmiddag in Rialto

Ceintuurbaan 338

-------------------------

donderdag 8 januari

vanaf 17:00 uur

Stadsdorpborrel

in Cafe de Punt

2e J.v.Campenstraat 150

-------------------------

Sinterklaasavond, 9 december

2014: nog vol verwachting wat

de Sint zal brengen.

https://us8.admin.mailchimp.com/templates/*%7CARCHIVE%7C*
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IN DE PIJPLIJN
van Vraag en Aanbod

Er heerst een winterse rust in de pijplijn.
Er zijn op dit moment weinig nieuwe vragen en nieuw aanbod.
Maar niet in het afgelopen jaar. Er zijn vele matches gemaakt
die daarna geruisloos van de site zijn verdwenen. We kunnen
er wel eens een overzicht van maken om jullie te laten zien
dat deze rubriek ook echt werkt (als Atie P terug is gaan we
dat eens vermelden in de Pijplijn).
Want als het nodig is, zijn de stadsdorpers er wel. Zoals kort
geleden; naar aanleiding van een vraag om wat mensen die
stand-by willen en kunnen zijn bij een stadsdorper die dat heel
graag wil.
Dat heeft een goed resultaat opgeleverd. Atie P. is gaan bellen
en heeft er voor gezorgd dat er een goed vangnet rond haar is
opgebouwd. Zo zie je maar als het nodig is zijn we er voor
elkaar.
Wat ik ieder nog eens wil vragen: loop de lijst van vraag en
aanbod nog eens door en zie of er iets bij is wat je interesse
heeft of heb je een vraag of een aanbod: we horen het graag!

Vraag & Aanbod, Atie, Atie en Riet

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

 

Met deze "Pieten" kon de Sinterklaasviering op 9 december j.l. niet
meer stuk.

============================
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Willy Bloem

Agenda (vervolg)
---------------------------
vrijdag 9 januari, 10.30 uur
Koffie-ochtend in Boca's 
Sarphatipark 4 (naast
Café Krull)
---------------------------
woensdag 14 januari,
19:00 uur
Nieuwjaarsborrel
in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
---------------------------
woensdag 28 januari
19.00 - 21.00 uur
Inloopavond
in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
---------------------------
De koffie-ochtend wordt
(wegens lawaai bij Café Krull)
verplaatst naar Boca's,
Sarphatipark 4 (naast Café
Krull). In januari is het voor één
keer verplaatst naar vrijdag 9
januari.
Daarna weer de 1e vrijdag in
februari, enz...

Voor meer informatie, kijk op
de website:
www.stadsdorpdepijp.com

http://www.stadsdorpdepijp.com/


 

Er is weer een nieuwe binnenbuurt geboren!

Op 29 november hebben we met 13 stadsdorpers de eerste
bijeenkomst gehad van de binnenbuurt Nieuwe Pijp Midden.
Het was erg gezellig en we hebben op een leuke manier met
elkaar kennis gemaakt en afspraken gemaakt. We hadden
zoveel te vertellen dat we vergeten zijn foto’s te maken. We
spraken af de laatste zaterdag van de maand bij elkaar te
komen.
December is een drukke maand dus onze eerstvolgende
bijeenkomst staat voor zaterdag 31 januari 2015. Het gaat een
leuk jaar worden!

de rode lijn hieronder is de nieuwe binnenbuurt-grens
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Veronica van Dam

Nieuwe binnenbuurt
beginnen?

Wie wil er met een nieuwe
binnenbuurt beginnen? Het kan
met het gebied Nieuwe Pijp
Oost (ten oosten van Nieuwe
Pijp Midden) of met het gebied
Nieuwe Pijp West (ten westen
van Nieuwe Pijp Midden). Zie
hiervoor de kaart hiernaast.
Aanmelden bij het secretariaat:
mail naar
stadsdorpdepijp.secretari-
aat@gmail.com
 of bel 06-87169505

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.

http://stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com/
tel:06-87169505
tel:06-87169505


Nabuurschap  grenze(n)loos...

Dat ons Stadsdorp het nabuurschap als een kerndoel heeft
was voor mij indertijd een belangrijke overweging om lid te
willen worden. Ik kon toen nog niet bedenken dat dit
nabuurschap zich zelfs tot over onze landsgrenzen uit kan
strekken. Toch heb ik dit laatste in de afgelopen herfst met
veel plezier kunnen merken.
In september kreeg ik onverwacht een uitnodiging om naar
Frankrijk te komen. De heenreis verliep per trein en in Parijs
moest worden overgestapt. Dit keer niet op het gebruikelijke
Gare du Montparnasse maar op het Gare d’Austerlitz. Ik had
krap tijd voor deze overstap en ik loop de laatste tijd niet zo
snel als de reisplanner misschien wel veronderstelt. Enfin, op
de binnenbuurtkoffie, een paar weken voor mijn vertrek, kwam
dit plotselinge reisje ter sprake en Cor, ook een binnenbuurter
- en wie hem beter kent, weet dat hij dol is op alles wat Frans
is en dat hij regelmatig in Parijs vertoeft - vroeg wanneer mijn
vakantie zou beginnen. En wàt een toeval: rond die tijd zat hij
zelf in Parijs...
"Wat denk je ervan als ik die dag even naar Gare Du Nord
kom om je van de trein te halen en je snel naar Gare
d’Austerlitz loods?" Mijn eerste reactie was dat dit echt niet
hoefde; ik zou me wel redden en hij had vast wel leukere
dingen te doen in Parijs.
Maar Cor overtuigde me ervan dat hij dit met plezier voor me
wilde doen en ik accepteerde zijn aanbod toen graag.
En hoe leuk was het toen ik op het Gare du Nord uit de trein
stapte, waar Cor op het perron mij opwachtte en samen met
mij in de metro naar het juiste overstapstation reisde!
Daar was zelfs nog even tijd voor een eerste café au lait op
een levendig perronterrasje. Even later zat ik in de juiste trein
naar het zuiden, uitgezwaaid door Cor, die daarna weer zijn
geliefde Parijs indook.
Nogmaals bedankt Cor!

Ineke de Ruiter
 

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

De voorlees-Piet trakteert ons op een spannend Sinterklaas-
verhaal.
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Trudy van der Winkel

Informatie vragen

Voor meer informatie over
Stadsdorp De Pijp kijkt u op
de website of u mailt naar
Stadsdorpdepijp.secretari-
aat@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.
 

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


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

2015
Stadsdorp de Pijp wenst u een geweldig eensgezind jaar toe

Daarom
beginnen we het jaar met een 

SPETTERENDE NIEUWJAARSBORREL

Op woensdag 14 januari 2015 van 19:00 - 21:00 uur

1e drankje gratis, het volgende moet je betalen

in De Ontmoeting, Serveas Noutsstraat 101

Komt allen te samen!

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

Stadsdorp De Pijp wenst u
goede en gezellige feestdagen

en een 
geweldig 2015 

met veel nabuurschap

=======================
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Nienke Kamsma

Colofon

Deze nieuwsbrief komt maan-
delijks uit en wordt
samengesteld
uit teksten en foto's die worden
aangeleverd door leden, werk-
groepen  en het bestuur.
Opmaak en eindredactie wordt
verzorgd door de Werkgroep 
PR & Communicatie.
De volgende nieuwsbrief komt
rond 15 januari uit. Heeft u ook
een bijdrage voor deze nieuws-
brief? Mail dan tekst en foto’s
liefst vóór 11 januari 2014
naar: 
stadsdorpdepijp.communicatie-
@gmail.com

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