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Thema-avond op 8 september: Brandveiligheid

In het voorjaar zijn tijdens de thema-avonden diverse
onderwerpen aanbod gekomen. Denk aan gezondheid,
huisvesting, etc. Uiteraard is bij de planning van de
maandelijkse bijeenkomsten rekening gehouden met de door
de leden genoemde thema's. 
Er werd een diversiteit aan interessante thema's genoemd
waaruit we de eerste thema-avond “Brandveiligheid’ kozen.
Waarom zal je vragen?
Is dit niet dé gelegenheid om het winterseizoen veilig mee te
starten. Na deze prachtige zomerse dagen weet je, dat je na
aanvankelijk jezelf in een trui te pakken, andere
maatregelen treft. Ramen en deuren gaan dicht, tocht wordt
bestreden en de verwarming gaat aan.
Denk je hierbij aan brandveiligheid, vergiftiging door
koolmonoxide. Wat doen je buren? En tja, waar moet je verder
eigenlijk aan denken, alert op zijn.
Op 8 september worden we door mensen van het
brandweerteam Amsterdam-Amstelland geïnformeerd. En wat
zo fijn is, zij kunnen je antwoorden op de vragen die je nu al
hebt of die bij je rijzen tijdens de informatiebijeenkomst .
Het lijkt ons fijn om elkaar op deze thema-avond te treffen en
daarna goed geïnformeerd de herfst in te gaan.

Zet dinsdagavond  8 september vast in je agenda.
 

Nienke Kamsma en Paula Rooso

woensdag 26 aug. 19:00 uur
Inloopavond
De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
-----------------------
vrijdag 4 sept. 10.30 uur
Koffie-ochtend in Boca's 
Sarphatipark 4 (naast
Café Krull)
-----------------------
zaterdag 5 sept. 
10.30 - 12.00 uur
Cryptogramgroep
in Café Krull, 
Sarphatipark 2
------------------------
maandag 7 sept.
Filmmiddag in Rialto
Ceintuurbaan 338
-------------------------
dinsdag 8 sept. 19:00 uur
Thema-avond Brandveiligheid
De Ontmoeting
Servaes Noutsstraat 101
-----------------------
donderdag 10 sept. 17:00 uur
Stadsdorpborrel
in Café de Punt
2e J. v. Campenstraat 150
----------------------
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Het Lied van de Ziel

Eenmaal per 4 weken kun je op vrijdagavond van 20 tot 22
uur in de Amstelkerk mantra’s zingen met Jan Kortie. Kortie is
zo langzamerhand een bekende naam, er is ook op tv
aandacht geweest voor zijn meezingavonden.
Ikzelf stap al een paar jaar met veel plezier op mijn fiets
richting Amstelveld, en deze keer kwam ik daar mijn mede
stadsdorper Riet tegen. Ook Riet was enthousiast over de
sfeer, het samen zingen, en we besloten dit te melden in de
nieuwsbrief. Wie weet zijn er meer mensen die het eens willen
proberen. Of dit als reminder kunnen gebruiken, om weer
eens te gaan. Wij weten nu al dat als je er een keer bent
geweest, je verkocht bent. Je kunt er heel ontspannen zingen,
ook als je dat helemaal niet kunt. Of denkt dat je dat niet kunt.
Dat is het uitgangspunt van Jan Kortie. Van hem mag je
zingen zoals je dat fijn vindt. De avond begint met stilte,
pianomuziek, waarna we eenvoudige maar zeker
betekenisvolle teksten uit allerlei tradities zingen. Wat is een
mantra? Zoals Kortie dat zegt: een relatief eenvoudige
melodie, nauwelijks woorden en eindeloze herhaling. En dat is
heel fijn, je wordt er rustig en vredig van. De eerstkomende
avond is op vrijdag 4 september a.s. Je kunt online een kaart
kopen, wat aan te raden is vanwege de grote belangstelling,
maar ook aan de zaal en die is open om 19.15 u. Met de
stadspas krijg je korting; dan betaal je slechts € 11, 50.

Jan Kortie heeft een website en een nieuwsbrief:
www.jankortie.nl. Op deze website staan alle data van de
komende maanden
 

Elize Sleking en Riet Lenders
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Aanmelden als lid

Pijpbewoner,
U kunt zich aanmelden als lid
van de vereniging via onze
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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