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Feestelijke eerste Inloop in De Buurman met borrel en
diner

Kom naar de eerste Inloop op woensdag 28 oktober in de
Buurman in het Amstelhuis, Amsteldijk 35 (ingang Ceintuur-
baan). 
Deze Inloop krijgt een feestelijk tintje en begint op de nieuwe
aanvangs-tijd:17:00 uur. We beginnen met een borrel (het
eerste drankje, een glaasje Prosecco, is gratis) met wijn
(wit/rood), bier, fris, koffie en thee voor de gebruiksvriende-
lijke stadsdorp-prijzen. De borrel duurt tot 19:00 uur.

Daarna gaan we gezellig gezamenlijk eten met de mensen,
die dat willen. U kunt zich opgeven voor dit eten (kosten 7,50
euro) via het e-mail-adres van Stadsdorp de Pijp-
Evenementen of via de telefoon 06-87169505. Dat kan tot
uiterlijk 25 oktober in verband met de reserve-ring. 
We zien u graag op de 28ste in uw feestelijke doen. 

Werkgroep Inloop en Evenementen 
 

In de pijplijn van Vraag en Aanbod

Er is een vraag binnengekomen of er stadsdorpers zijn die een
ander kunnen helpen bij het werken met de computer. Ook
voor eventuele problemen die zich daarbij voordoen. We heb-
ben al een vervoerspool, een boodschappenpool en klussen-
pool, maar we willen ook graag wat namen van stadsdorpers

woensdag 28 okt.
17:00 uur - 19:00 uur
Inloopavond
in de Buurman
Amsteldijk 35,
ingang Ceintuurbaan
   -------------------------
maandag 2 nov.
Filmmiddag/avond in Rialto
Ceintuurbaan 338
   -------------------------
vrijdag 6 nov. 10.30 uur
Koffie-ochtend in Boca's 
Sarphatipark 4 (naast
Café Krull)
   -----------------------
zaterdag 7 nov. 
10.30 - 12.00 uur
Cryptogramgroep
in Café Krull, 
Sarphatipark 2
   -----------------------
dinsdag 10 nov. 19:00 uur
Thema-avond "Wonen, anders
belicht"
in De Buurman
Amsteldijk 35,
ingang Ceintuurbaan
   -----------------------
donderdag 12 nov. 17:00 uur
Stadsdorpborrel
in Café de Punt
2e J. v. Campenstraat 150
   -----------------------
zie voor meer informatie: 
de Agenda op de website

https://us8.admin.mailchimp.com/templates/*%7CARCHIVE%7C*
mailto:stadsdorpdepijp.evenementen@gmail.com?subject=Eten%2028%20oktober%202015
http://www.stadsdorpdepijp.com/agenda


die we kunnen bellen met vragen over hulp bij computerge-
bruik. We kunnen dan overleggen wat de mogelijkheden zijn
en de één kan dit en de ander dat.
En wat ik ( Riet) ook bedacht was dat ik eigenlijk al een poosje
zoek naar een café waar ik de zaterdagochtend een krantje
kan lezen met op de achtergrond klassieke muziek. Er is in
het stadsdorp vast wel iemand die dat weet.
Ik heb meer van dit soort vragen en ga die ook op de site van
Vraag en Aanbod zetten. Ik nodig jullie uit dit ook te doen. Er is
zoveel kennis en kunde en ervaring in ons stadsdorp. 
De leukste vragen krijgen dan extra aandacht in de nieuws-
brief.
En dan nog even het volgende. Als wij jullie met elkaar in
contact hebben gebracht, laat ons dan alsjeblieft even weten
hoe het is gegaan, wel of geen match. Voor ons is dat heel
praktisch om te weten en dan weten we ook wanneer we iets
kunnen afsluiten, of wanneer we iets van de website kunnen
halen.

Riet Lenders en Atie Praagman
 

Vaartocht langs het A'dam Light Festival
 

Vorig jaar hebben enkele leden van Binnenbuurt "De Oude
Pijp” een vaartocht gemaakt langs het Amsterdam Light Fes-
tival. De reacties waren dermate lovend dat ik dit jaar een optie
genomen heb op de vaartocht van zondag 20 december van
18.00 tot 19.30 uur en voor maandag 21 december ook van
18.00 tot 19.30. uur. Deze vaartocht is exclusief voor stads-
dorpleden.

Op de boot van 20 december is nog plaats voor maximaal 5
personen. Op de boot van 21 december zijn alle 20 plaatsen
nog beschikbaar.
Deze speciale vaartocht voert ons langs de lichtsculpturen
langs de grachten en de Amstel. We varen in een prachtige
klassieke salonboot (zie foto) met ons eigen gezelschap..De
verlichting van het Amsterdam Light Festival gaat aan om
17:00 uur en de kunstwerken doven om 23:00 uur.
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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

Betaling contributie 2015

Ondanks herhaalde verzoeken
is er toch nog een aantal
leden die de contributie voor
2015 nog niet betaald
heeft. Helaas zijn wij als
bestuur genoodzaakt om deze
leden uit te schrijven als lid
van Vereniging Stadsdorp De
Pijp als het contributiebedrag
niet op 31 oktober 2015
binnen is. Zij worden dan per
die da-tum van de ledenlijst en
de binnenbuurtlijst verwijderd.

Het bestuur

http://www.stadsdorpdepijp.com/vraagenaanbod
http://www.stadsdorpdepijp.com/


Voor het Stadsdorp geldt het gereduceerde tarief van € 37,50
p.p. dit is inclusief knabbeltjes en 2 drankjes ( oa goede wijn)
per persoon. Wie mee wil kan zich tot uiterlijk 16 november
aanstaande rechtstreeks aanmelden bij Kapitein Taco
taco@tthtravel.com onder vermelding van "Boottocht Stads-
dorp De Pijp". Als je echt alleen op 20 december kunt ver-
meld dat dan nadrukkelijk. Je krijgt een bevestiging van je
aanmelding per email en tevens een factuur. Voor meer
informatie, kijk op de homepage van onze website.

Andrea Kroonenberg
 

Thema-avond “Wonen, opnieuw belicht”

Op dinsdag 10 november aanstaande om 19 uur in de Buur-
man, Amsteldijk 35, in dezelfde maand als vorig jaar, ontvan-
gen we een deskundige die het thema "Wonen" vanuit een
ander perspectief kan belichten.
Op 11-11-2014 werden we geïnformeerd over o.a.: huurprijzen
en de koppeling aan de puntentelling, wat je kon ondernemen
m.b.t. achterstallig onderhoud, de hoogte van servicekosten en
waar je tegenaan loopt als je aanpassingen van je woning
overweegt of noodgedwongen moet verhuizen naar de begane
grond.
Uiteraard werden buurtdiensten genoemd en kwam de toen
actuele nieuwe regeling m.b.t. de inschrijving bij Woningnet
aan de orde.
Bij die bijeenkomst en ook dit jaar, pratend met binnenbuurters,
blijkt belangstelling te bestaan voor actuele informatie over:

Waar kunnen levensloopbestendige woningen gebouwd
worden?
Zijn de bestemmingsplannen voldoende aangepast?
Hoe kunnen woningen aangepast worden? bv met
liften?
Hoe kunnen woningen geclusterd worden (waarbij niet
direct aan een woongroep wordt gedacht)?
Zijn er gesloten verzorgingshuizen of andere gebouwen
die aangepast kunnen worden?. Een voorbeeld is het
Amstelhuis.
Wat kan verwacht worden van wooncoaches in De
Pijp? 

Nu we weten dat officieel samenwonen met een mantelzorger
financieel bijzonder nadelig is, hopen we dat Winnie Terra ons
wijzer kan maken. Mevrouw Terra is voorzitter van de Huur-
dersvereniging Amsterdam.
We zien je graag op 10 november 2015 om 19 uur in de
Buurman

Paula Roos en Nienke Kamsma
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De werkgroepen zijn nu
versterkt, maar staan open
voor ideeen en versterking.
Via hun mailadres kun je dit
doorgeven.

Werkgroep Evenementen en

Inloop
e-mail:
stadsdorpdepijp.evenementen
@gmail.com

Werkgroep Website
e-mail:
stadsdorpdepijp.website@gm
ail.com

Werkgroep Comm & PR
e-mail:
stadsdorpdepijp.communicatie
@gmail.com

Werkgroep Thema-avonden

e-mail (tijdelijk):

stadsdorpdepijp.website@gm

ail.com

Werkgroep Vraag en
Aanbod

e-mail:

stadsdorpdepijp.vraagenaanb

od@gmail.com

Werkgroep Fotoboek

e-mail (tijdelijk):

stadsdorpdepijp.website@gm

ail.com

Voor meer informatie: ga naar

de website, stuur een e-mail,

bel 06-87169505 of meld je

aan op een Inloopavond.

http://www.stadsdorpdepijp.com/
http://stadsdorpdepijp.evenementen@gmail.com/
http://stadsdorpdepijp.website@gmail.com/
mailto:stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com
mailto:stadsdorpdepijp.website@gmail.com
mailto:stadsdorpdepijp.vraagenaanbod@gmail./com
mailto:stadsdorpdepijp.website@gmail.com
http://www.stadsdorpdepijp.com/
mailto:stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com


Bespreking uitslag enquête “stadsdorpbreed actief”

Op de inloopavond van 30 september, aan het begin van de
herfst, stond de uitslag van de enquête “stadsdorpbreed actief”
centraal. De avond werd druk bezocht en de sfeer was zeer
geanimeerd.
Van de 120 leden hebben er 36 de enquete ingevuld. Zeker 34
stadsdorpers waren aanwezig om de uitslag met elkaar te
bespreken. Daarbij riep vooral het geringe aantal ingevulde
formulieren vragen op. Waar zijn alle stadsdorpers, waarom is
de response zo laag? Tijdens de discussie bleek dat het lan-
delijk gemiddelde een respons van 20% is, dus ons Stadsdorp
mag toch best tevreden zijn met het resultaat.
Op de website is dat resultaat in heldere bewoordingen terug
te vinden (www.stadsdorpdepijp.com). Ook het memoreren van
de doelstellingen van ons stadsdorp, en het vertalen van de
uitslagen naar die uitgangs-punten maakt de verwachtingen en
mogelijkheden zeer in-zichtelijk.
Duidelijk is dat Stadsdorp De Pijp veel creativiteit en inzet
herbergt. Deze enquête bevestigt ook weer het belang van een
organisatie als die van ons Stadsdorp. We kenden elkaar niet
als we elkaar passeerden op straat, maar nu weten we beter,
bijna alles is mogelijk als we de handen ineen slaan.
Ook dat bleek een belangrijk bespreekpunt: hoe combineer je
vrijheid en blijheid met verbinding? Blijft het leuk als je je
verbindt, of levert dat teveel druk op? Wat kan ik bijdragen,
binnen mijn mogelijkheden?

Ook reacties over het hier en daar gevoelde bijsturen vanuit
het Bestuur vonden gehoor. Het lijkt er op dat het Stadsdorp in
een gezond organisch groeiproces zit, na een goede start
vragen de werkgroepen nu om meer vrijheid van handelen.
Aandachtspunt voor iedereen: hoe doe je dat en blijf je toch in
verbinding met elkaar. Want daar gaat het allemaal toch om,
hoe kunnen wij goed en harmonieus samenleven in verbinding
met elkaar.
Een compliment dus voor al die mensen die de enquête naar
eer en geweten hebben ingevuld, en met name een pluim voor
het bestuur, dat dit allemaal coördineert en mogelijk maakt. Er
is opnieuw veel werk verricht ten behoeve van ons Stadsdorp,
en de inmiddels beter bemande werkgroepen kunnen aan de
slag.

Het verslag van de enquete-resultaten staat op de website of
kan worden opgevraagd bij het secretariaat (telefoon: 06-
87169505)
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Deze nieuwsbrief komt
maandelijks uit en wordt
samengesteld uit teksten en
foto's die worden aangeleverd
door leden, werkgroepen en
het bestuur; deze keer met
een biijdrage van Els Sleking.
Opmaak en eindredactie
wordt verzorgd door de
Werkgroep PR &
Communicatie.
De volgende nieuwsbrief
komt rond 15 nov. uit. Heeft u
ook iets voor deze
nieuwsbrief? Mail dat dan vóór
11 nov.. naar: 
werkgroep PR & Comm

 

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

http://www.stadsdorpdepijp.com/
http://www.stadsdorpdepijp.com/
http://stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com/
http://stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com/
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grote belangstelling op de inloop van 30 september

Contact met de Oranjekerk 

Eind september hadden we een leuk gesprek met Marleen Kemink en Henk Meulink van de
Oranjekerk. Marleen is buurtdominee en Henk is ouderling met ouderenbeleid als aandachts-
gebied.
De Oranjekerk wil graag een actieve bijdrage leveren aan de buurt en zoekt daarvoor partners.
We hebben afgesproken over en weer elkaars activiteiten bekend te maken en waar mogelijk
samen te werken. We kunnen onder andere tegen niet-commerciële prijs ruimtes in de Oranje-
kerk gebruiken.

Hieronder volgt informatie over twee activiteiten van de Oranjekerk, waar ook stadsdorpers van
harte welkom zijn.
1e tweewekelijkse buurtmaaltijd
Om de veertien dagen is er een warme driegangen-maaltijd voor kerkgangers en buurtbewoners.
Gemiddeld nemen er 25 personen aan deel. De kosten zijn € 4.50 per persoon. Opgave kan tot
uiterlijk de voorafgaande woensdag bij mw Corrie Schaap via tel. 020-6767420.
De maaltijden zijn om de veertien dagen op donderdagavond om stipt 18.00 uur. In de komende
periode op 22 oktober, 5 en 19 november, 3 december.
2e KerstRest
In de Oranjekerk wordt op Derde Kerstdag, 27 december, KerstRest gevierd. Met de etensrestjes
van de feestdagen komt er een heerlijk buffet op tafel. 's Middags zijn er workshops en tussen de
gangen door luisteren we naar muziek en verhalen.

De Oranjekerk zoekt vrijwilligers voor beide activiteiten:
1e om te koken voor de tweewekelijkse buurtmaaltijden
Gezocht: vrijwilligers die willen helpen met koken op donderdagmiddag in de Oranjekerk.
Contactpersoon: Christine van den End, endburg@kpnplanet.nl / 06 49718486
2e om mee te helpen KerstRest te organiseren
Vind je het leuk om in de voorbereiding of op die dag zelf een bijdrage te leveren? Aanmelden:
Jessica Deen, kerstrest2015@gmail.com , tel. 06-29834950

Er zijn ook andere activiteiten in de Oranjekerk die voor Stadsdorpers interessant kunnen zijn.
Bijvoorbeeld de Generatietafel en de levende kerststal. Kijk dus eens op op de website van de
Oranjekerk: www.oranjekerkamsterdam.nl

Het bestuur

mailto:endburg@kpnplanet.nl
mailto:kerstrest2015@gmail.com
http://www.oranjekerkamsterdam.nl/
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Stadsdorp Nieuwmarkt en Waag Society nodigen ons uit voor een inspirerend programma: Het
Digitale Dorp, op dinsdag 27 oktober a.s. in de Zuiderkerk, 13.30 - 17.00 uur. Toegang gratis.
Meld je aan via events@hetdigitaledorp.nl

Zie voor meer info en het programma van de inspiratiemiddag Het Digitale Dorp de
website: http://waag.org/nl/event/het-digitale-dorp of kijk op de homepage van onze website.

Voor Stadsdorp de Pijp ben ik de contactpersoon. Voor meer informatie kun je mij altijd bereiken
via het e-mail adres stadsdorpdepijp.website@gmail.com of telefonisch: 06-12096186. 
Ik hoop op veel geïnteresseerde stadsdorpers, die willen “bij” blijven met pc, tablet en het internet.
Ik hoor graag wie er mee gaat.

Pieter Jans.
 

Trip to memory lane

We kregen een leuk bericht van Sara Bruinsma, dat we hierbij graag doorgeven. Intussen heeft al
een Stadsdorper een afspraak gemaakt voor een rit naar Bergen. Wie volgt?

Atie Engel en Atie Praagman.

 

Dag Stadsdorpers uit de Pijp

Na 8 jaar met veel plezier werken in de Pijp, heb ik ontslag genomen bij PuurZuid. Dit had er
vooral mee te maken dat ik als generalist "moest" werken en steeds minder met mijn favoriete
doelgroep, ouderen. Vervolgens ben ik een korte tijd aan het werk geweest als WMO consulent
om al heel snel te ontdekken dat dat werk echt niet bij me past.

Nu wil ik mijn droom en mijn passie gaan
waarmaken; mooie, inspirerende,
grappige en ontroerende ontmoetingen
met ouderen combineren met mijn
nieuwste liefde; auto rijden. 

Herinneringen weer levend maken door er
heen te rijden, tijdens het rijden te
mijmeren, te praten, de muziek uit die tijd
te laten horen en als slagroom op de taart
in een auto uit die tijd te rijden.Het lijkt mij
fantastisch! Maar nu is de grote vraag;
vinden ouderen, en dan bedoel ik, echt
"oude" ouderen, dit ook fijn?

Dit wil ik graag uitproberen, vandaar deze oproep voor alle 75 plussers van Nederland en hun
familieleden, buren en vrienden! Wilt u in aanmerking komen voor een gratis proefrit "trip to
memory lane"? Of wilt u zo'n trip cadeau doen aan uw (groot)-ouders, buren, vrienden? 

mailto:events@hetdigitaledorp.nl
http://www.stadsdorpdepijp.com/
http://www.stadsdorpdepijp.com/
http://stadsdorpdepijp.website@gmail.com/
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Beantwoord dan de volgende 5 vragen:
1. Aan welke bestemming heeft u warme herinneringen? Oftewel, waar zou u door mij naar toe
gereden willen worden? Denk aan een vakantie bestemming waar u het geweldig vond, het huis
waar u opgegroeid bent, het eerste huis waar u ging samenwonen, uw lagere school o.i.d.
2. Het soort oude auto? Welke auto's reden er rond in die tijd?
3. Met welke soort muziek uit uw herinneringen?
4. Hoeveel geld zou u over hebben voor een volledig verzorgde autorit naar uw mooiste
herinneringsplek? Met oldtimer auto, je favoriete muziek en picknickmand voor onderweg. Deze
informatie heb ik nodig voor mijn ondernemersplan.
5. Hoe kan ik u bereiken mocht u in aanmerking komen voor deze GRATIS droomrit met mij als
chauffeur? Ik heb in totaal 3 proefritten te vergeven!

Mocht iemand wel deel willen nemen maar niet 75 plus zijn is het natuurlijk ook helemaal goed!
Dank voor uw tijd!
U kunt mij de antwoorden geven per post, mail, telefoon, sms of WhatsApp. Voor mijn (email)
adres en telefoonnummer kunt u het secretariaat van het Stadsdorp bellen (06 87169505) of
mailen (stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com) .

Vriendelijke groeten, Sara Bruinsma

Inzamelingsactie Waka Waka ledlampen voor Sri Lanka

Zoals aan de meeste van jullie bekend, onze stadsdorper Atie Praagman is zeer actief in de
stichting Diya Dhara (www.diyadhara.nl) in Sri Lanka en gaat er jaarlijks ook naar toe om mede
het project daar vorm te geven. Ik ben zelf geen donateur maar draag dit project wel een warm
hart toe en wil dan ook graag af en toe wat ondersteuning bieden. Dit wil ik nu doen met een
kleine actie om wat geld bij elkaar te sprokkelen om WAKA WAKA lampen te kunnen kopen en
haar die mee te geven als ze in november weer naar Sri Lanka gaat

In Sri Lanka zijn er nog steeds gezinnen zonder elektriciteit. Deze lampen bieden een uitkomst
voor die gezinnen en zeker voor de kinderen die dan in de avond ook hun huiswerk kunnen
maken.
WAKA WAKA betekent in het Swahili: ‘schitterend licht’. Een geweldige uitvinding om zonder
elektriciteitsnet toch licht te hebben: ledlampen die zich voeden met de zon als bron. De accu van
de solarlamp laadt zich overdag op en verzamelt voldoende energie voor zestien uur licht. Een
uitkomst voor hen die zijn aangewezen op bijvoorbeeld kerosinelampen. Deze zijn gevaarlijk
(brandwonden), ongezond (uitstoot), duur en milieuvervuilend.

HOE SPROKKEL IK GELD BIJ ELKAAR??
Tijdens de inloop en de thema-avonden en ook in de binnenbuurten vraag ik jullie aandacht voor
dit projectje en wat euro’s om enige lampen te kunnen bestellen. De kosten van de lamp zijn rond
de 30 euro. Ik zal een spaarpot meenemen naar deze bijeenkomsten waar ieder naar behoefte
wat kan doneren.
Ik hou jullie op de hoogte van het resultaat!

Riet Lenders

mailto:stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
http://www.diyadhara.nl/



