
Info over thema-avond veiligheid, zomerinstuif, volstuinieren, optreden

Tiny Heres, vraag & aanbod, mededelingen en

overlijden Tineke Kwakkernaat, 
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Veel interesse voor thema-avond Veiligheid
 
Het was een leuke, informatieve en goed bezochte thema-
avond. Het liep wel even anders dan gepland. Het licht viel
uit. Zo als het goeie buurtregisseurs betaamt, namen ze gelijk
de leiding van de avond over. Christien Visch, die de thema-
avond organiseerde, kreeg nog net de kans om ze aan het
eind te bedanken. De buurtregisseurs vertelden onder andere
over de babbeltrucs en dat de politie ook gratis bij u thuis komt
om u te adviseren over hoe u uw woning beter kunt beveiligen
tegen inbraak. Iedereen ging met goeie informatie en folders
over veiligheid naar huis.

Buurtregisseur Peter en Said wisten ons te boeien

Ria Janssen

 

Agenda
-----------------------

woensdag 24 juni 19:00 uur

Inloopavond

in De Ontmoeting

Servaes Noutsstraat 101

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

zondag 28 juni 17:00 uur
Zomerinstuif
in De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101

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


 

Zomerinstuif op zondag 28 juni

Heeft u zin in gezellig instuiven? Dan hierbij de uitnodiging.

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

Enquête nog niet ingevuld? 
Hierbij het dringende verzoek om de enquête  alsnog snel 
in te vullen. We hebben namelijk heel hard meer actieve stads-
dorpers nodig en willen tevens een goed beeld krijgen van
wat eenieder wil oppakken en welke ideeën en talenten men
heeft. Geen enquête-mail (gehad) of zoekgeraakt?
Mail dan naar: stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com
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Rob Godfried

 

Agenda (vervolg) 
-----------------------

vrijdag 3 juli 10.30 uur

Koffie-ochtend in Boca's 

Sarphatipark 4 (naast

Café Krull)

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

zaterdag 4 juli 

10.30 - 12.00 uur

Cryptogramgroep

in Café Krull, 

Sarphatipark 2

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

maandag 6 juli

Filmmiddag in Rialto

Ceintuurbaan 338

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

donderdag 9 juli 17:00 uur

Stadsdorpborrel

in Café de Punt

2e J. v. Campenstraat 150

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

mailto:stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com


Op de tuin

Medio 2008 ging ik op zoek naar een volkstuin. Terug naar
de bloeiende bermen, dat was wat ik zocht. De Pijp woont fijn,
maar toch. Toevallig kwam ik terecht op Tuinpark Dijkzicht. 
Een tuinpark in de Duivendrechtsepolder, 20 minuutjes fietsen
vanuit de Pijp. Dat was een gelukkige beslis-sing. Het park is
inmiddels een van de mooiste ecoparken binnen de Neder-
landse Bond van Volkstuinders met het keurmerk Natuurlijk
Tuinieren. En met inmiddels 4 lieveheersbeestjes, een keur
merk, binnengehaald dankzij veel inzet van de vrijwilligers
op het park.

En, ook weer toevallig, is daar nog steeds de tuin van Mw.
Maria Hofker-Rueter. Mw. Hofker heeft vanaf 1957 tot 1999 op
Dijkzicht getuinierd, en is in heel Europa beroemd geworden
om haar tuin, en vooral haar tuinboeken. Ze beschreef en
schilderde iedere dag haar leven op de tuin. Dat heeft een
groot aantal jaarboeken opgeleverd, waarvan er een is
uitgegeven en op mijn tafel ligt: Schatten van mijn tuin. Vol
verfijnde aquarellen en gekalligrafeerde teksten. In dat boek
vond ik ook een krantenknipsel uit 1997, toen Maria 95 jaar
oud was en een groot interview gaf. Toen wist ik nog niet, dat
ik ooit op haar tuinpark terecht zou komen. Al met al zijn er 38
met de hand in leer gebonden banden, waarvan jaarboek
1951 door het Rijksmuseum werd aangekocht.

Tuinpark Dijkzicht is een openbaar tuinpark aan de
Buitensingel nr. 2, 1099 DD Duivendrecht,  waar je in het
seizoen overdag binnen kunt lopen en rond kunt kijken. Er is
ook een website: www.tuinparkdijkzicht.nl.

Elize Sleking
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Elize Sleking

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

http://www.tuinparkdijkzicht.nl/
tel:06-87169505


Al weer een optreden van Tiny Heres

Na haar succesvolle optreden in "Hangouderen" gaf Tiny
Heres op 3 juni jongstleden een pianovoordracht in de 
Oranjekerk  Het was druk bezocht en de vele aanwezige 
stadsdorpers hebben van haar en de muziek genoten. 

In de pijplijn van Vraag en Aanbod

Aanbod is onder andere: 
- Wie wil er Frans leren voor het da-gelijkse gebruik. Het huis-
tuin-keuken Frans. Het groepje is nog niet gestart! Wie wil er
mee doen?
- Is het tuinieren op dit moment te zwaar, er is iemand die hulp
kan en wil bieden.
- Samen muziek maken of samen zingen?
- Iets over fotograferen leren van een andere stadsdorper?

Kijk op de website onder Vraag en aanbod en wie weet is er
iets voor je bij. Of.....wil je zelf iets dan kun je die vraag ook
stellen. Wellicht krijg je een reactie.
Wie o Wie? Wie zit er achter die vraag of dat aanbod? Wil je
weten welke vrouw of man dat is kom dan eens naar een
inloopavond. Je kunt daar dan ook afspreken voor een
vrijblijvende kennismaking en wie weet.......

Terugkoppeling: Als we mensen aan elkaar koppelen is het
voor ons wel heel fijn als we later ook horen of het is
gelukt. Dan kan die vraag of dat aanbod weer geschrapt
worden. Laat het ons weten!!

Atie Praagman en Riet Lenders
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Titia van Grol

 

Oproep
 
Werkgroep Evenementen 

Anne Schröder, Alex Burg-

graaff, Wiep de Groot en Yol

Köster zoeken nog extra

mensen.

Werkgroep Website

Pieter Jans, Willi Bloem 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.

Voor meer informatie en

aanmeldingen: ga naar

de website, stuur een email,

bel 06-87169505 of meld je

aan op een Inloopavond.

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


Komkommertijd in juli en augustus 

In juli en augustus, in de vakantie-periode, verschijnt er een
korte nieuwsbrief met alleen aankondigingen en mede-
delingen. Er zijn dan ook geen thema-avonden. De Inloop
gaat wel gewoon door.

Tineke Kwakkernaat-Smeehuijzen 

Het droevige bericht heeft ons bereikt dat op 4 mei jongstle-

den Tineke Kwakkernaat-Smeehuijzen is overleden. Ze is 75

jaar geworden. Tineke was vanaf het begin lid van ons

stadsdorp. Ze kwam regelmatig naar onze bijeenkomsten en

was onlangs nog op de Lente High Tea. Ineke de Ruiter heeft

toen deze mooie foto van haar gemaakt. 
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Trudi Hoogland

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 juli uit. Heeft u

ook iets voor deze nieuws-

brief? Mail dat dan vóór 11

juli naar: 

werkgroep Comm & PR

 

Stadsdorp De Pijp heeft
nu 120 leden!
Op naar de 200.
 

mailto:stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com



