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Thema-avond Veiligheid op dinsdag 12 mei 
 
Op dinsdagavond 12 mei hebben we buurtregisseur Said El
Abbouti  bereid gevonden ons te komen informeren over
veiligheid/criminaliteit in De Pijp. Veel voorvallen kunnen
voorkomen worden naarmate we beter geïnformeerd zijn en
dan zijn we bij hem aan het goede adres.
Hij zal ons vertellen over babbeltrucs aan de deur, over veilig
afsluiten van de woning en veiligheid op straat.
Hij heeft veel informatie voor ons in petto waardoor we zelf
preventief aan de slag kunnen gaan. 
Door zijn grote ervaring kunnen we met alle vragen bij hem
terecht.
 

De thema-avond Veiligheid  is van 19:00 uur - 21:00 uur
en vindt plaats in De Ontmoeting, Servaes Noutsstraat 101.

We hopen u allemaal te kunnen verwelkomen  en dat u met
veel nieuwe ideeën naar huis gaat

Christien Visch

Project voor hulpbehoevende senioren 

Bent of kent u een senior die wel wat extra ondersteuning kan 
gebruiken? Dan kunt u terecht bij Stichting SeniorenStudent. 
Deze Amsterdamse stichting koppelt studenten aan senioren 
voor hulp en gezelschap.Senioren kunnen zich nu aanmelden 
voor het project Jong+Oud=Goud, dat één jaar duurt. In dit 

Harriette Daniels

Agenda
----------------------
zaterdag 18 april 16:00 uur
Lente High Tea
in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
-----------------------
woensdag 22 april. 19:00 uur
Algemene. Ledenvergadering
in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
-------------------------
woensdag 29 april. 19:00 uur
Inloopavond
in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
-------------------------
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jaar komt een student als vrijwilliger 3 uur per 2 weken op
bezoek. De student helpt bij klusjes in huis en samen
ondernemen ze leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan
boodschappen doen, samen koken en eten, buurtactiviteiten
bezoeken, spelletjes spelen en computeren.

Student en senior worden aan elkaar gekoppeld op basis van
persoonlijke overeenkomsten en gedeelde interesses. Zo
kunnen zij samen een bijzondere band opbouwen. Gedurende
het projectjaar worden er ook leuke activiteiten georganiseerd
waarbij de senioren elkaar ontmoeten.
Het project is bedoeld voor senioren met weinig budget en
een beperkt sociaal netwerk.
Voorwaarden voor deelname:
- 55+
- Wens om sociale netwerk en zelfredzaamheid te vergroten.
- Bereid om een eigen bijdrage van €20,- per maand te
betalen.
- Bereid om één jaar deel te nemen vanaf maart/april voor 3
uur per 2 weken.

Voor meer informatie:
www.stichtingseniorenstudent.nl of 020-3080916

Stadsdorp De Pijp organiseert:

Lente High Tea op zaterdag 18 april 2015

tussen 16:00 en 18:00 uur
in De Ontmoeting

In verband met de catering graag even aanmelden als je van
plan bent te komen: anneschroder@gmail.com

Thee en koffie aangeboden, overige consumpties tegen de
normale prijs.

Anne Schröder
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Aurel Pandaij 

Agenda (vervolg)
----------------------
vrijdag 1 mei 10.30 uur
Koffie-ochtend in Boca's 
Sarphatipark 4 (naast
Café Krull)
--------------------------
zaterdag 2 mei
10.30 - 12.00 uur
Cryptogramgroep
in Café Krull, 
Sarphatipark 2
------------------------
maandag 4 mei
Filmmiddag in Rialto
Ceintuurbaan 338
------------------------
dinsdag 12 mei 19:00 uur
thema-avond Veiligheid
in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
--------------------------
 

http://www.stichtingseniorenstudent.nl/
tel:020-3080916
http://inspiration.mailchimp.com/


 

Tip

Een tip van stadsdorper Nienke Kamsma die actief is in de
Ouderen Adviesraad Zuid.
Apothekers en zorgverzekeraars hebben een afspraak ge-
maakt over welke medicijnen aan cliënten geleverd mogen
worden. Alleen de goedkoopste varianten van middelen
mogen worden verstrekt. Deze staan op een ‘preferentielijst’.
De overheid heeft deze afspraak goedgekeurd.
Maar, let op! Wanneer uw huisarts of specialist u een middel
van een bepaalde fabrikant voorschrijft dat niet op de ‘prefe-
rentielijst’ staat, krijgt u waarschijnlijk in de apotheek te horen
dat u het zelf moet betalen. Dit is niet in alle gevallen waar.
Een aantal zorgverzekeraars voelt zich niet aan deze lijst
gebonden en vergoed wel het gevraagde medicijn.

Advies: ga niet in discussie met de apotheker of de assisten-
te, maar bel uw zorgverzekeraar en vraag of u recht heeft op
het geneesmiddel zoals voorgeschreven. 

IN DE PIJPLIJN van Vraag en Aanbod

Onze oude brillen voor Sri Lanka? Op de foto hieronder kun je
zien hoe goed onze oude lees-brillen gebruikt worden in
Sri Lanka.

Een krantje
erbij en ik kan
aan de reactie
zien welke bril
goed voor hem
of haar is. Als
ik van te voren
zeg, dat ik bril-
len bij mij heb
.........staat er
een hele rij te
wachten. 

Met name dit jaar veel brillen met meer dan +2 glazen.
Deze keer zijn veel brillen naar mensen in de theeplantages
gegaan.
Liggen er nog brillen thuis? Dus niet aangemeten brillen door
een oogarts, maar gewone Hema, Kruitvat, enz brillen?
...in november ga ik weer en kan ze daar zo weer kwijt.

Ik spaar ze vanaf nu al weer!
Dank van de Sri Lankanen.

Meer informatie over ons hulpproject in Sri Lanka kunt u
vinden op  www.diydahara.nl .

Atie Praagman

 
pagina 3

 

Marga Dolk

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 for-
mulier per post aanvragen bij:

ledenadministratie
p/a H.Ronnerplein 50,
1073 KW Amsterdam

tel:06-87169505


 

Oproep Stichting Karel

Wat doet Stichting Karel’?
Ze willen ouderen helpen om leuker, langer te leven. Dit doet
Stichting Karel door het organiseren van kleinschalige
projecten en activiteiten op het gebied van cultuur, vrije tijd,
bewegen en ontmoeten. Vooral het ontmoeten staat hoog op
de lijst. Meer contact met de kinderen, familie en mensen van
alle leeftijden. Zodat men minder alleen is en minder op
zichzelf terug geworpen. Stichting Karel laat ook ouderen
elkaar inspireren met positieve verhalen. “Zo zijn elf
zelfstandige ouderen uit Zuid met hulp van Stichting Karel hun
leven aan het fotograferen (zie foto hieronder)

Annie (100) en Annie (75)

Daarom hieronder een oproep
Ouderen uit De Pijp gezocht die hun leven willen fotograferen.
Bent u 65 jaar of ouder en vindt u het leuk om uw leven in De
Pijp te fotograferen onder begeleiding van Caro Bonink,
professioneel fotograaf en twee fotografie-studenten? U krijgt
fotografieles, tips en begeleiding en kunt, indien nodig, een
camera lenen. We werken samen aan een mooie expositie en
een boek.
U kunt zich opgeven voor 20 april 2015 via
carobonink@gmail.com of 06 43013410.
Voor meer info ga naar de website www.stichtingkarel.nl
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Mary Marcelis

 
Oproep

Werkgroep Evenementen 
Anne Schröder, Alex Burg-
graaff, 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 thema-
avonden te organiseren.

Voor meer informatie en
aanmeldingen: ga naar
de website, stuur een email,
bel 06-87169505 of meld je
aan op een Inloopavond.
 

 

mailto:carobonink@gmail.com
http://www.stadsdorpdepijp.com/
mailto:stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com


Kom naar onze Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 22 april a.s. houden we onze Algemene
Ledenvergadering in De Ontmoeting, Servaes Noutsstraat
101. Aanvang 19:00 uur. We roepen hierbij alle leden op om
deel te nemen aan deze vergadering. U hebt als lid intussen
een officiële uitnodiging gehad met daarbij de agenda voor de
te bespreken punten.
In deze vergadering komen onder meer de volgende punten
aan de orde:

– vaststellen van het verslag van onze eerste Algemene
Ledenvergadering d.d. 5 november 2014

– financiële verantwoording, verslag kascommissie, begroting,
en contributieverhoging

– presentatie van wat er sinds 5 november zoal is gebeurd en
tot stand is gebracht

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

– het bestuur geeft aan wat het als belangrijke beleidslijnen
voor de nabije toekomst ziet, zoals:

hoe vullen we met elkaar wederkerigheid in
hoe krijgen we meer leden die zich actief inzetten voor
ons stadsdorp
via enquête vragen hoe en waarmee men wil bijdragen
aan ons stadsdorp

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

Wellicht onnodig om te vermelden maar voor alle zekerheid
schrijf ik het toch maar even. De leden hebben binnen de
Algemene Ledenvergadering de hoogste zeggenschap.
Maak gebruik van deze mogelijkheid om met elkaar ons
stadsdorp vorm te geven en kom naar onze Algemene
Ledenvergadering.

Tot 22 april,
 

Piet van der Maat
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Marja Vermeulen

 
Colofon

Deze nieuwsbrief komt maan-
delijks uit en wordt samenge-
steld uit teksten en foto's die
worden aangeleverd door
leden, werkgroepen en het
bestuur.

Opmaak en eindredactie
wordt verzorgd door de
Werkgroep PR & Commu-
nicatie.

De volgende nieuwsbrief
komt rond 15 mei uit. Heeft u
ook een bijdrage voor deze
nieuwsbrief? Mail dan tekst
en foto’s liefst vóór 11
mei naar: 
werkgroep Comm & PR

 

Stadsdorp De Pijp heeft
nu 116 leden!
Op naar de 200.
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