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Ta ta ra taah.......het 100ste lid!
Echt waar, we hebben het 100ste lid mogen inschrijven. Loes
Pool is de gelukkige. Loes, van harte welkom in ons stadsdorp. Het 101ste lid is natuurlijk niet minder van harte welkom. Maar de 100ste is toch een mijlpaal.
We mogen met zijn allen best trots zijn dat binnen zo'n 9
maanden ons stadsdorp uitgegroeid is naar nu al weer meer
dan honderd leden. Dat belooft wat voor de toekomst. Kunnen
we over weer zo'n 9 maanden het 200ste lid verwelkomen?
Aan ons stadsdorpers zal het niet liggen. Zolang wij leuke en
goede activiteiten organiseren, met elkaar de werklast goed
verdelen en ieder haar of zijn verantwoordelijkheid in deze
goed oppakt, kunnen we daar best vertrouwen in hebben.
We zien intussen voorbeelden van zulke "groeistuipen" want
het gaat soms snel en dan weer langzaam. Zo is er een
tweede binnenbuurt bijgekomen. En het houdt niet op. Aan de
geboorte van een derde binnenbuurt wordt hard gewerkt. Het
zal me dan ook niks verbazen dat we daar weldra meer over
gaan vernemen.
Verder zijn er bijna iedere week wel een of meer activiteiten
en de agenda op de website groeit en groeit.
Ik ben heel benieuwd waar we elkaar in het nieuwe jaar weer
mee verrassen.
Piet van der Maat

Binnenbuurt Links van het Midden (werknaam)
Een belangrijk doel van Stadsdorp De Pijp is om als betrokken
buurtbewoners samen een netwerk te vormen waarin invulling
wordt gegeven aan modern nabuurschap. Voor dit laatste is
het belangrijk om elkaar te leren kennen. Dat kan al via de
Inloopbijeenkomsten en allerlei andere Stadsdorpactiviteiten.
Een vervolgstap in de ontwikkeling naar een stevig netwerk is
het opzetten van zogenaamde binnenbuurten.
Op zaterdag 24 januari om 10.30 uur start de kennismakingsbijeenkomst van binnenbuurt "Links van het Midden";
dus van leden van ons stadsdorp die wonen in het gebied dat
omsloten wordt door:
Burg. Tellingenstraat (even kant), Hendrik de Keijserplein
(even) en Hendrik de Keijserstraat (even kant). Tja en dan de
zeer brutale ingreep! We zagen het blok tussen de Van
Ostadestraat en Sarphatipark brutaalweg doormidden, het

Loes Pool

AGENDA
----------------------zondag 18 jan. 15:30 uur
Docutime bij Elize Sleking
2e Jan Steenstraat 11a
----------------------zondag 25 jan. 16:00 uur
Try out "Schoonheid & Troost"
van W. Kayzer
bij Elise Sleking
2e Jan Steenstraat 11a
---------------------woensdag 28 januari
19.00 - 21.00 uur
Inloopavond
in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
---------------------maandag 2 februari
Filmmiddag in Rialto
Ceintuurbaan 338
-----------------------

stukje Sarphatipark (even) hoort erbij en vervolgens gaan we
verder via de even kant van de Ceintuurbaan, Ruysdaelkade ,
en de Jozef Isaëlskade, om vervolgens via de even kant van
de P.L.Takstraat bij Burgemeester Tellingen uit te komen (zie
kaartje hieronder).
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Als je in dit gebied woont en niet op de hoogte was van de
bijeenkomst, neem dan contact op met Paula Roos voor meer
informatie. Dit kan telefonisch 6764452 of mail:
paula.roos@hotmail.com.
Weet je welkom!
Binnenbuurt "Links van het Midden"

Kaartje van gebied binnenbuurt "links van het midden"

IN DE PIJPLIJN van Vraag en Aanbod
Er is niet veel te schrijven over Vraag & Aanbod, daarom
ben ik zo vrij er een gedicht in te zetten van Freek de Jonge.
Nieuwjaarslied
Wees niet bang, je mag opnieuw beginnen,
vastberaden, doelgericht of aarzelend op de tast
Houd je aan regels, volg je eigen zinnen
Laat die hand maar los of pak er juist een vast.
Wees niet bang voor al te grote dromen
Ga als je het zeker weet en als je aarzelt… wacht
Hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht.

Michèle van Oijen

Agenda (vervolg)
------------------------vrijdag 6 feb., 10.30 uur
Koffie-ochtend in Boca's
Sarphatipark 4 (naast
Café Krull)
--------------------------zaterdag 7 februari
10.30 - 12.00 uur
Cryptogramgroep
in Café Krull, Sarphatipark 2
------------------------dinsdag 10 februari, 19:00 uur
Jammer, geen Thema-avond
omdat we niet op tijd een
thema klaar kregen.
--------------------------donderdag 12 februari
vanaf 17:00 uur
Stadsdorpborrel
in Cafe de Punt
2e J.v.Campenstraat 150
--------------------------Voor meer informatie, kijk op
de website:
www.stadsdorpdepijp.com

Wees niet bang voor wat ze van je vinden
Wat weet je van de ander als je jezelf niet kent
Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden
Het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde went.
Wees niet bang, je bent een van de velen
en tegelijk is er maar een als jij
Dat betekent dat je vaak zal moeten delen
en soms zal moeten zeggen laat mij vrij.

Riet Lenders

Marri van der Heijden
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Nieuwe binnenbuurt
beginnen?

Prachtig winters beeld van De Pijp

Het Leesclubje van Stadsdorp de Pijp
In April 2014 begonnen we met z’n zessen aan een leesclubje. We hadden ‘Stoner’ van John Williams gelezen en
wisten eigenlijk niet hoe je zoiets moet aanpakken; wat is
goed en wat moet je niet doen bij een leesclub.. Gelukkig had
Rina van internet een soort “recept” geplukt en daar houden
wij ons tot nu toe aan.
Er zijn in de loop van dit jaar nog 2 leden bij gekomen zodat
we nu met z’n achten zijn. Het leesclubje is compleet!
Om toerbeurt gaan we bij een van de leden op bezoek en bespreken dan het gelezen boek. We beginnen met ieder kort
haar mening te laten uitspreken over het gelezen boek en dat
is zo grappig: de meningen liggen over het algemeen ver uit
elkaar en zo leren we elkaar ook beter kennen.
Dan gaan we meer inhoudelijk in op een boek en vragen ons
ook soms af wat nog literatuur is en wat niet meer. Hoe zit de
gelaagdheid van het boek in elkaar? Ook: wat vinden we van
het gedrag van de mensen in het boek en hoe komt de
schrijver bij zijn/haar plot??
De gastvrouw doet een voorstel voor het boek voor de
volgende keer en is dan de gespreksleidster.
Inmiddels hebben we al heel veel boeken gelezen:
-

Stoner - John Williams
Sprakeloos - Tom Lanoye
Vele hemels boven de zevende - Griet Op de Beeck
Teveel geluk - Alice Munro (korte verhalen, waarvan
we er 5 hebben gelezen)
- Een dwaze maagd - Ida Simons
- Rico’s Vleugels - Rascha Peper
Binnenkort lezen we ‘En uit de bergen kwam de echo’ van
Khaled Hosseini. Ook het daaropvolgende boek staat al vast,
weer Griet Op de Beeck, ‘Kom hier dat ik u kus’.
Mijn indruk is dat je een boek veel beter leest; waar je soms
overheen leest, dat wil je nu echt begrijpen. Het komt ook voor
dat je het besproken boek nog een keer gaat lezen omdat
iemand van de leesclub er een totaal andere mening over
had. Ook dat is zeer leerzaam.

Wie wil er nog een nieuwe
binnenbuurt beginnen? Het
kan met het gebied Nieuwe
Pijp Oost (ten oosten van
Nieuwe Pijp Midden).
Aanmelden bij het secretariaat:
mail naar
stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
of bel 06-87169505

Anne Schröder

Informatie vragen
Voor meer informatie over
Stadsdorp De Pijp kijkt u op
de website of u mailt naar
Stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com.
U ontvangt zo snel mogelijk
antwoord. Als u geen e-mail
heeft, kunt u bellen met 0687169505.
Als we niet opnemen, spreek
dan de voicemail in of probeer
het een andere keer.

Daar komt nog bij dat we proberen iedere keer een gedicht te
lezen, wel of niet geïnspireerd op het boek. Al met al hebben
we, vind ik, een heel harmonische leesclub. Ik hoop dat we
nog veel boeken met elkaar uitpluizen en dat we nog vaak
verbaasd zijn over elkaars mening daarover.
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Een goed voorbeeld van het intitiatief van het Stadsdorp!!
Anne Schröder

Nieuwe badges en knipkaart
We hebben nieuwe badges voor alle leden laten maken met
daarop het mooie logo van ons stadsdorp en de naam van het
betreffende lid.
Zo kan iedereen zien dat iemand lid is van stadsdorp De Pijp
en hoe diegene heet. Bovendien kan er een knipkaart aan
gekoppeld worden voor 10 consumpties van 50 cent. Die knipkaart kan men aanschaffen op de Inloop, thema-avonden of
op evenementen in De Ontmoeting. Prijs 5 euro.
Ieder lid krijgt binnenkort de nieuwe badge uitgereikt bij een
evenement. Een prachtige broche voor op de revers. Er hangt
natuurlijk wel een prijskaartje aan deze badge. We verstrekken deze badge eenmalig. Mocht u deze kwijt raken dan kunt
u een nieuwe kopen: kosten € 1,50. Meer informatie bij de
ledenadminstratie: stadsdorpdepijp.ledenadm@gmail.com

Mary Marcelis

Mia Bouwhuis

Aanmelden als lid

De nieuwe badge (boven) en de knipkaart (onder).

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 2015 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.

Nieuwjaarsborrel
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Wat was het een leuke, geanimeerde en druk bezochte
Nieuwjaarsborrel. Daar heeft de Inloop en Evenementenwerkgroep een groot aandeel in gehad. Ze hadden de zaal
versierd, we werden hartelijk verwelkomd en er waren lekkere
hapjes en drankjes. Veel dank daarvoor. Maar we moeten
onszelf ook niet onderschatten. Wij stadsdorpers kunnen het
blijkbaar goed met elkaar vinden. Er begint namelijk
gestaag een traditie te groei-en van bijzonder gezellige en
leuke bijeenkomsten. Ik denk aan de Inlopen, de Stadsdorpborrels, de Sinterklaasviering, de Koffie-ochtenden en dan nu
de Nieuwjaarsborrel. En dan zijn er nog waarvan ik het niet
weet.
Het belooft een prachtig 2015 te worden.
Piet van der Maat

Margreet Zickhardt

Hieronder een impressie van de Nieuwjaarsborrel

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
PR & Communicatie.
De volgende nieuwsbrief komt
rond 15 februari uit. Heeft u
ook een bijdrage voor deze
nieuwsbrief? Mail dan tekst en
foto’s liefst vóór 11 februari
naar:
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com

Algemene ledenvergadering
Op woensdagavond 22 april wordt onze jaarlijkse algemene
ledenvergadering gehouden. Tijd en plaats worden nog nader
bekend gemaakt.
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Stadsdorp De Pijp
heeft nu 105 leden!
Op naar de 200.
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