
In deze nieuwsbrief: 1ste borrel-inloop, thema-avond, midwinter-
instuif, innovatie wonen en zorg, discussie-inloop en overlijdensbericht,

View this email in your browser

Grote toeloop op de 1ste borrel-inloop

De 1ste borrel-inloop op woensdag 28 oktober was heel ge-
zellig en voorzag duidelijk in een behoefte, gezien de grote
toeloop. De nieuwe meer café-achtige ruimte in De Buurman
droeg daar ook aan bij. 

De werkgroep Inloop en Evenementen zorgde weer uitstekend
voor een feestelijk tintje en voor de hapjes en drankjes.
Na deze inloop werd de avond voortgezet met een stijlvol ge-
zamenlijk diner in het restaurant van het Amstelhuis. Het eten 
was heerlijk en het samenzijn genoeglijk. Voor het restaurant
was het de eerste keer met zo'n groot gezelschap dat van eten
en drinken moest worden voorzien. Deze test is naar volle te-
vredenheid verlopen. 
Althans, ik heb geen klachten gehoord. Ik kijk uit naar de
volgende borrel-inloop.

Piet van der Maat

Thema-avond over wonen,10 november 2015
Met ruim 20 stadsdorpers!

woensdag 25 nov.
17:00 uur - 19:00 uur
Borrel-Inloop
in de Buurman
Amsteldijk 35,
ingang Ceintuurbaan
   -------------------------
vrijdag 4 dec. 10.30 uur
Koffie-ochtend in Boca's 
Sarphatipark 4 (naast
Café Krull)
   -----------------------
zaterdag 5 dec. 
10.30 - 12.00 uur
Cryptogramgroep
in Café Krull, 
Sarphatipark 2
   -----------------------
maandag 7 dec .
Filmmiddag/avond in Rialto
Ceintuurbaan 338
   -------------------------
dinsdag 8 dec. 19:00 uur
Discussie-Inloop
Amsteldijk 35,
ingang Ceintuurbaan
   -----------------------
donderdag 10 dec. 17:00 uur
Stadsdorpborrel
in Café de Punt
2e J. v. Campenstraat 150
   -----------------------
dinsdag 15 dec. 
Midwinter-Instuif 17:00 uur
in de Oranjekerk
2e Van der Helststraat 1-3
   -----------------------
woensdag 30 dec.
Gezamenlijk Diner
(Geen Inloop)
in Amstelsociëteit
Amsteldijk 35,
   -----------------------  

zie voor meer informatie: 
de Agenda op de website

https://us8.admin.mailchimp.com/templates/*%7CARCHIVE%7C*
http://www.stadsdorpdepijp.com/agenda


Op de thema-avond “Geniet van je leven” was veel te
genieten

Op 13 oktober was de eerste thema-avond in het nieuwe
onderkomen van ons stadsdorp in het Amstelhuis. In een
sfeervolle ruimte die heel toepasselijk De Buurman heet. 
De mooi verzorgde uitnodiging voor deze themaavond had al 
wijsheid te bieden, en in de loop van de avond werd geheel
duidelijk dat genieten van je leven alle aandacht heeft.

De avond werd bezocht door plusminus 20 Stadsdorpers en
werd verzorgd door Paula en Nienke van de werkgroep
Thema-avonden. De werkgroep Inloop en Evenementen was
erbij om voor de versnaperingen te zorgen.

De avondvoorzitter Erik, speciaal uitgenodigd om de gemoe-
deren in toom te houden, had de avond goed in de vingers,
Nienke zorgde voor uitleg en Paula noteerde de bevindingen.
Er werden vijf groepen gevormd, waarin iedereen iets kon
vertellen over de manier waarop genieten van je leven werd
beleefd. De aan-wezige heren vormden direct een eigen
- ietwat filosofisch ingestelde - groep.

Al met al leverde de avond mooie verhalen op, en meer inzicht
in elkaars leven en welzijn. Er waren veel raakvlakken, waarbij
vooral de verscheidenheid aan activiteiten en onverwachte
talenten en bezigheden opvielen.

De avondvoorzitter onderscheidde aan het eind van de avond
globaal drie groepen activiteiten. Als eerste groep schilderen,
muziek, fotografie, lezen, talen. Als tweede planten, dieren,
(klein)kinderen en gezelschap/gezelligheid. En als derde groep
bewegen, reizen, cultuur.
Om een paar voorbeelden te noemen: een van de deelneem-
sters is geinteresseerd in architectuur, wandelen aan zee,
talen, heeft een stukje grond gehuurd bij een boer, langs de
Amstel, waarin ze tuiniert, en heeft het plan om iets aan toneel
te gaan doen.
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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

http://www.stadsdorpdepijp.com/


Aanwezig was ook de pianiste van ons stads-dorp, die zoals
iedereen weet verknocht is aan haar piano, daar 2 uur per dag
voor studeert en graag zou willen samen-spelen. Doet al 15
jaar aan fitness en benadrukt dat het heb-ben van kontakten
heel belangrijk is.
Dan is er een roeister, die nog steeds graag naar Ouderkerk ro
eit. Ze was wedstrijdroeister, is vrijwilligster bij het Naarder-
meer en onderhoudt de watertuinen in de Boerenwetering.

Zo blijkt iedereen iets te hebben dat het leven heel genietbaar
en zinvol maakt. Deze thema-avond was opnieuw een succes,
waarvoor dank aan alle medewerkenden en aanwezigen.

Els Sleking

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

UITNODIGING

 

MIDWINTER-INSTUIF
Op dinsdag 15-12-2015 in de Oranjekerk vanaf 17:00 uur

Ingang 2e Van der Helststraat tussen Ceintuurbaan en
Van Ostadestraat

Iedereen brengt iets lekkers te
eten mee!!!

En neem je buren, vrienden en introducé's mee.

Programma: 

17.00 uur  inloop met 1e drankje gratis

18.00 uur  pianoconcert van Tiny Heres

18.30 uur  muziek, eten, praten, kennismaken en dansen

19.30 uur  Midwinter quiz “Kent u deze nog?”

20.00 uur  verder met dansen, praten, gezelligheid

20.45 uur  opruimen

21.00 uur  einde

Voor meer informatie of vragen: 
e-mail: stadsdorpdepijp.evenementen@gmail.com

telefoon: 06 87511878 (eventueel inspreken)

------------------------------------------------
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De werkgroepen staan open
voor ideeën en versterking.
Via hun mailadres kun je dit
doorgeven.

Werkgroep Evenementen en
Inloop: 
email: stadsdorpdepijp.evene
menten@gmail.com

Werkgroep Website: 
email: stadsdorpdepijp.websit
e@gmail.com

Werkgroep Comm & PR
email: stadsdorpdepijp.commu
nicatie@gmail.com

Werkgroep Thema-avonden
email (tijdelijk): 
stadsdorpdepijp.website@gm
ail.com

Werkgroep Vraag en Aanbod
email: stadsdorpdepijp.vraage
naanbod@gmail.com

Werkgroep Foto's
email: stadsdorpdepijp.foto@g
mail.com

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

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


Wie wil er meedenken over wonen en zorg in de
toekomst?

Titia van Grol is lid van ons Stadsdorp, maar ook lid van de
stedelijke WMO-adviesraad. Zij komt veel ontwikkelingen
tegen op het gebied van de zorg en wonen in Amsterdam. In
de komende jaren zullen de vormen van zorg en wonen ver-
anderen, maar hoe is voor alle partijen nog een vraag. Omdat
de nieuwe structuren nog niet vastliggen is er experimenteer-
ruimte zowel in het denken als in de budgetten.

Volgens Titia is de kracht van de Stadsdorpen, dat de leden in
staat zijn tot het bedenken van nieuwe initiatieven. De meeste
leden hebben nu nog geen hulp nodig. We hebben nog de tijd
en de denkkracht om alternatieve woon- en zorgvormen te
bedenken, die wij graag zouden willen. Wij kunnen een broed-
plaats zijn voor zorg- en woonvormen voor ouderen in de
toekomst. Sommige veranderingen (bijv. nieuwe woonvormen)
kunnen wel zo’n 10 jaar kosten. Voor veel Stadsdorpers is dat
geen probleem. Voor de gemeente en voor commerciële par-
tijen kunnen de Stadsdorpen interessante gesprekspartners
zijn als initiatiefnemers voor vernieuwingen. Amsterdam wil bv.
een ‘age-friendly city’ zijn. Dat betekent dat je je als oudere
bewoner veilig voelt en zoveel mogelijk zelfstandig kan mee-
doen in de maatschappij. In De Pijp is het een uitdaging om
veilig en zelfstandig oud te worden, terwijl wij dat wel graag
willen.

We zouden nu de kans moeten grijpen om na te denken hoe
wij willen dat wonen en zorg voor ouderen in De Pijp er op wat
langere termijn uit zouden moeten zien. Gaan wij bijvoorbeeld
samen huishoudelijke zorg inkopen? Of zoeken we een plek in
De Pijp voor een nieuwe vorm van wonen voor ouderen?
Willen we een logeerhuis voor buurtbewoners die net uit het
ziekenhuis komen? Als we zoiets van de grond willen krijgen
zijn er Stadsdorpers nodig die er nu al over na willen denken
en ervoor willen gaan om het te realiseren.

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

Tijdens de discussie-inloop van 8 december (19-21 uur in het
Amstelhuis) willen we hierover graag van gedachten wisselen.
Titia vertelt welke ontwikkelingen ze op stedelijk niveau tegen
komt.
We vragen de aanwezigen wat ze ervan vinden en wie er
willen deelnemen aan een brainstormgroepje dat hiermee
verder wil gaan.
Als je er 8 december niet bij bent maar wel mee wilt doen, kun
je je opgeven bij het secretariaat
(stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com , 06 87169505).

Graag tot op 8 december, 

Atie Engel en Titia van Grol. 
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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 dec. uit. Heeft u
ook iets voor deze nieuws-
brief? Mail dat dan vóór 11
dec. naar: 
werkgroep PR & Comm
 
-----------------------------------------

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


Discussie-Inloop op 8 december om 19:00 uur.

Zoals in het stukje hierboven al aangegeven is, gaan we in de
discussie-inloop nader in op wonen en zorg voor ouderen in
De Pijp. Tijdens de thema-avond over Wonen op 10 november
waren er meerdere leden met duidelijke wensen en ideeën.
Daarop kunnen we aansluiten.

Daarnaast zullen de nieuwe werkgroepen zich presenteren.

Deze discussie-inloop op dinsdag 8 december begint om
19:00 uur en vindt plaats in de Buurman in het Amstel-
huis, Amsteldijk 35 (ingang Ceintuurbaan). 

We zien jullie graag op de 8ste,

Het bestuur 
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Stadsdorp De Pijp
heeft nu 118 leden!
Op naar de 200!

 

In memoriam Harriëtte Daniels

Op 17 oktober 2015 is ons stadsdorplid Harriëtte Daniels, na een ziekbed
van slechts 5 weken, overleden.

Harriëtte was vanaf de oprichting lid van ons stadsdorp. Bij ons
openingsfeest in het Cultuurhuis Diamant-slijperij vorig jaar maart 
was zij een van de vrijwilligers die achter de bar hielp. 
Binnen de binnenbuurt Nieuwe Pijp Midden was Harriëtte actief en
een graag gezien lid. Zij organiseerde koffie ochtenden en was
meestal aanwezig bij bijeenkomsten.

Op 23 oktober jongstleden was haar uitvaart in het bijzijn van vele
familieleden, vrienden en stadsdorpers.
We verliezen in Harriëtte een fijn en oprecht mens.

We zullen haar missen,
Het bestuur

 




