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Mooie start van Binnenbuurt “Links van ‘t Midden”
Op 24 januari heeft er een zonovergoten start van onze
binnenbuurt plaatsgevonden.
Voorlopig blijft de werknaam voor ons stukje Pijp “links van ’t
midden”. Al brainstormend kwamen we met zijn 11-en niet tot
iets mooiers, hoeft uiteraard niet - maar je weet maar nooit.
Het kennismakingsrondje maakte duidelijk dat alle aanwezigen een lekker-leuk gevuld rugzakje in de aanbieding hebben.
Dit nog los van de leden die al lang actief zijn binnen het
Stadsdorp.
De onderlinge verschillen maken de kennismaking boeiend.
Dit bleek vooral uit de door de leden geformuleerde verwachtingen ten aanzien van het moderne nabuurschap binnen
onze binnenbuurt. Zo heeft de een meer behoefte aan contact
dan de ander.
Hieronder binnenbuurters uit "links van 't midden"

Een directe vraag voor hulp werd niet genoemd.
Om het contact te intensiveren spraken we af elke laatste
zaterdag van de maand bijeen te komen. Dat is dus op
zaterdag 28 februari of eerder op de door het Stadsdorp
georganiseerde bijeenkomsten. Zie hiervoor de Nieuwsbrief
en Website.

Aniet Rupert

Agenda

---------------------woensdag 25 februari
19.00 - 21.00 uur
Inloopavond
in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
---------------------maandag 2 maart
Filmmiddag in Rialto
Ceintuurbaan 338
----------------------vrijdag 6 maart., 10.30 uur
Koffie-ochtend in Boca's
Sarphatipark 4 (naast
Café Krull)
----------------------zaterdag 7 maart
10.30 - 12.00 uur
Cryptogramgroep
in Café Krull, Sarphatipark 2
------------------------Zondag 8 maart, 15.30 uur
Docutime met
“Stand van de Maan”
bij Ineke de Ruiter
Quellijnstraat 124d
-------------------------
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En dan het belangrijkste: elkaar tegenkomen en groot-stads
elkaar voorbij struinen, hoort tot het verleden. En we weten dat
we zo nodig een beroep op elkaar kunnen doen.
Aniet Rupert en Paula Roos

Nog een Binnenbuurt.
De Nieuwe Pijp “Zuid Oost” gaat deze maand starten met een
binnenbuurt. Als het goed is, zijn alle leden van ons stadsdorp
uitgenodigd die wonen in het gebied dat begrensd wordt door
Ceintuurbaan, Amstel, Jozef Israelskade, en Van Woustraat:

Paula Roos

Agenda (vervolg)
--------------------------dinsdag 10 maart 19:00 uur
Thema-avond Zorg
in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101.
--------------------------donderdag 12 maart
vanaf 17:00 uur
Stadsdorpborrel
in Cafe de Punt
2e J.v.Campenstraat 150
--------------------------dinsdag 14 april 19:00 uur
Thema-avond Mantelzorg
in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101.
--------------------------Voor meer informatie, kijk op de
website:
www.stadsdorpdepijp.com

We komen op zaterdag 21 februari om 11 uur bij elkaar.
Helaas voor sommigen, je moet wel twee trappen op.
Mocht je komen en ook als je in deze binnenbuurt woont en
nog niet op de hoogte was van deze bijeenkomst, neem dan
contact met mij op per mail: christienvisch@gmail.com. of
per telefoon 06 44214567.
Ik verheug mij erop om jullie te ontmoeten.
Christien Visch

Vraag en Aanbod
Er is op dit moment weinig te melden over Vraag & Aanbod,
Maar kijk wel op de website bij V&A want er zijn regelmatig
nieuwe aanbiedingen en vragen zijn. En kijk ook bij de Tips!
Riet Lenders

Mia Bouwhuis
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Contributie bijdrage 2015
Binnenkort ontvangen jullie weer een mailtje (sommigen een
brief) met het verzoek de lidmaatschapsbijdrage van
Vereniging Stadsdorp de Pijp voor het jaar 2015 te betalen.
De minimale bijdrage is net als vorig jaar € 15,00, maar je
mag natuurlijk altijd meer over maken.
Vorig jaar hebben we ook van een aantal leden een extra
bedragje ontvangen waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.
Mia Bouwhuis

Foto's in de rechter kolom van de Nieuwsbrief
We plaatsen regelmatig foto's met naam van een van
onze leden er onder in de rechterkolom van de Nieuwsbrief.
Op deze manier leren we elkaar kennen en zien we bij de
naam een ge-icht. En er ontstaat zo van lieverlee een soort
"smoelenboek".
We hebben onlangs opmerkingen gekregen, zoals dat we
geen mooie foto van diegene hadden geplaatst en dat we
eerst toestemming hadden moeten vragen. Over smaak valt
uiteraard niet te twisten en door onderbezetting van de PRcommissie komen we aan toestemming vragen vaak niet toe.
Wat te doen?
We hebben een mogelijke oplossing. Als alle leden nu een
mooie foto van zichzelf of van een mede-stadsdorper zonder
email (natuurlijk met hun toestemming) naar ons mailen (ons
email-adres is: stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com ),
dan denken wij dat dit probleem uit de wereld. eh .. uit ons
stadsdorp is.
In blijde afwachting kijken wij uit naar een enorme stroom
mooie portretfoto's van stadsdorpers.
Piet van der Maat

Onze eerste Binnenbuurt
Hieronder een beeld van de koffieochtend op 31 januari j.l.

De Oude Pijp startte in april 2014 als de eerste binnenbuurt in
ons Stadsdorp en bestaat inmiddels uit 23 leden. De leden
ontmoeten elkaar tijdens de maandelijkse koffie-ochtend bij
een van de leden thuis. Omdat de binnenbuurt uit actieve
mensen bestaat met een vaak goedgevulde agenda, kunnen

Loes Pool

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 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.
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niet alle leden altijd naar de koffie-ochtend komen. Daarom
organiseren we nu ook zo nu en dan een BBB
(Binnenbuurtborrel) in de namiddag om hiermee onze
ontmoetingsmomenten te spreiden.
Enkele uitspraken van de aanwezige leden:
- Onze binnenbuurt is heel gezellig!
- Iedereen heeft wel wat te melden en er is nooit gebrek aan
gespreksstof.
- Bij ons schijnt op de koffieochtend de zon altijd buiten en
binnen….echt waar!
- Je kunt 40 jaar in deze buurt wonen en niemand echt
"kennen" en nu zijn er door de binnenbuurt diverse leuke
contacten ontstaan.
- Er worden onderling afspraken gemaakt, o.a.: samen
borrelen, uit eten, museabezoek, picknicken ( in de zomer),
bioscoopbezoek, bezoekjes aan elkaar thuis, wandelen, enz..
- Binnenkort bestaan wij 1 jaar, hoera, hoera!
Ineke de Ruiter

En dan onze Binnenbuurt "De Nieuwe Pijp Midden"
Met een opkomst van maar liefst 18 man begonnen we op 31
januari 2015 in het paviljoen aan het Thérèse Schwartzeplein
de bijeenkomst van onze binnenbuurt. Als extra gast was
Marijn van Ballegooijen van het stadsdeel aanwezig. Marri en
Gerda hadden voor de koffie en thee (met koekjes) gezorgd.
Omdat er weer nieuwe mensen bij waren gekomen, begonnen
we met een geanimeerd rondje kennismaking waarin iedereen
zich voorstelde en zijn of haar verwachtingen uitsprak wat we
verwachten van deze bijeenkomsten.
Gerard Kind vertelde dat hij op maandag een filosofiegroep
heeft waar zich nog één iemand bij kon voegen; daarvoor
meldde zich direct iemand aan.
Harriëtte Daniels vertelde dat zij op dinsdagavond een
meditatie-groep leidt hier in het paviljoen, waarbij iedereen
welkom is.
Anna Kamp stelde voor om bij haar thuis een avond te organiseren waar mensen hun verhalen kunnen vertellen en een
avond waarop het zogenaamde. omdenken besproken kan
worden.
Hieronder een beeld van deze tweede bijeenkomst

Jessy Wijzenbeek

Oproep
Werkgroep Evenementen
Anne Schröder, Alex
Burggraaff, Wiep de Groot en
Yol Köster zoeken nog extra
mensen.
Werkgroep Website
Pieter Jans en Piet van der
Maat zoeken nog mensen die
de website willen (leren)
uitbouwen en/of beheren.
Werkgroep Comm & PR
Mia Bouwhuis en Piet van der
Maat zoeken mensen die
opmaak en stukjes schrijven
leuk vinden.
Thema-avonden
Wie wil helpen om themaavonden te organiseren.
Voor meer informatie en
aanmeldingen: ga naar de
website, stuur een email, bel
06-87169505 of meld je aan op
een Inloopavond.
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Marja Vermeulen herinnerde ons eraan om je vòòr 1 juli 2015
bij woningnet in te schrijven; op die manier blijft de woonduur
de komende 15 jaar geldig.
Voor de koffie en thee werd een euro gedoneerd voor de
gemaakte kosten. Van het resterend geld maken we een potje
waarmee later leuke dingen gedaan kunnen worden. Er zit nu
10 euro in de pot. Willem en Marja namen het op zich om op
de volgende bijeenkomst op 28 februari de koffie en thee te
verzorgen.
Het was al met al een leuke en vruchtbare ochtend.
Marri van der Heijden en Gerda Stolk

10 maart: Thema-avond Zorg
Op dinsdag 10 maart 19.00 – 21.00 uur organiseren wij een
thema-avond met informatie en discussie over de veranderingen in de Zorg, in De Ontmoeting (Servaes Noutsstraat
101)
]
- 2015 is begonnen… heb ik nog kans op hulp wanneer dat
nodig is?
- Wat betekenen alle veranderingen in de zorg voor mij
persoonlijk?
- Waar kan ik terecht met een vraag over aanpassingen in
huis?
- Wat zijn dienstencheques en zijn die hier beschikbaar?
- Ik ben nu nog vitaal en later zie ik het wel! Of is het toch
handig om hierover wat meer te weten?
Allerlei vragen die u kunt stellen op deze thema-avond. Het is
een vervolg op de goed bezochte avond van 14 oktober,
waarop we onder leiding van Nico de Boer bespraken wat
nabuurschap concreet voor ons betekent.
Op 10 maart komen sprekers namens stadsdeel en zorgaanbieders in De Pijp vertellen wat de veranderingen in de
praktijk betekenen en onze vragen hierover beantwoorden.
Noteer deze avond alvast in de agenda.
Binnenkort volgt een uitnodiging met meer informatie over het
programma en de gasten van die avond.
Atie Engel en Ineke de Ruiter

unsubscribe from this list

Gerard Kind

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 maart uit. Heeft u
ook een bijdrage voor deze
nieuwsbrief? Mail dan tekst
en foto’s liefst vóór 11 maart
naar:
werkgroep Comm & PR

Stadsdorp De Pijp
heeft nu 112 leden!
Op naar de 200.
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