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Concept verslag ALV 20 april 
2016 

Het voorlopige verslag van de ALV, 
dat op de volgende 
ledenvergadering wordt 
vastgesteld, staat op de website in 
de rubriek ‘Informatie voor leden’. 
Voor wie geen internet heeft is de 
tekst op te vragen bij het 
secretariaat: 06-87169505 

Nieuw Bestuur 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 20 april zijn Aniet Rupert en 
Fanny Faber benoemd als nieuwe bestuursleden. Riet Lenders wil ook lid 
worden van het nieuwe bestuur en is daarin al actief. Zij is op zoek naar een 
andere woning en wil pas formeel toe-treden als zeker is dat zij in De Pijp blijft 
wonen. Het bestuur heeft van de ALV mandaat gekregen om Riet op een latere 
datum te benoemen.  We hebben onze eerste vergadering achter de rug en 
hebben er samen zin in. 

Taakverdeling 
Mia Bouwhuis: penningmeester en ledenadministratie. Het plan is om de leden-
administratie over te dragen aan een lid van het stadsdorp.  
Atie Engel: voorzitter en secretaris, nog voor een jaar. Een deel van het secre-
tariaat is overgenomen door de nieuwe bestuursleden, met name verslaggeving 
van de bestuursvergaderingen en de telefoon.  
Het adres van het secretariaat blijft hetzelfde: Tolstraat 58 hs, 1073 SC 
Amsterdam. 
Contact met de werkgroepen, externe contacten en andere taken worden 
verdeeld door de vijf bestuursleden. 

Namens het bestuur,  Atie Engel 

!  
Staand: de nieuwe bestuursleden: Aniet Rupert, Riet Lenders en Fanny Faber.  

De reeds zittende bestuursleden: Atie Engel en Mia Bouwhuis.
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http://www.stadsdorpdepijp.com/ledenlijst


Agenda 

woensdag 25 mei 17:00 uur 
Inloop in De Buurman 
Amsteldijk 35 
(ingang Ceintuurbaan) 
----------------  
vrijdag 3 juni 10:30 uur 
Koffie-ochtend in Boca's 
Sarphatipark 4 (naast Krull) 
-----------------  
zaterdag 4 juni 10:30 uur 
Volkskrant-cryptogram oplossen 
Café Krull (hoek Sarphatipark/ 
1e Jan Steenstraat) 
-----------------  
maandag 6 juni 2016 
Filmmiddag/avond in Rialto 
Ceintuurbaan 338 
-----------------  
dinsdag 14 juni 19.00 uur 
thema-avond over ? 
in de Buurman 
Amsteldijk 35 (ingang Ceintuurbaan) 
------------------  
donderdag 16 juni 17:00 uur 
Stadsdorpborrel in Café De Punt 
2e J. v. Campenstraat 150 
------------------ 
woensdag 29 juni 17.00 uur 
Inloop in de Buurman 
Amsteldijk 35 (ingang Ceintuurbaan) 

Verslag thema-avond zorg 12 
april 2016. 

Het verslag is gereed en staat op de 
website in de rubriek Zorg. Leden, 
die niet over een internetverbinding 
beschikken krijgen het verslag in de 
brievenbus. 

In de Pijplijn 

Er zijn van die momenten waarop je wel wat hulp kunt gebruiken. Je wilt eindelijk 
die gordijnrails ophangen of die leuke lamp aansluiten. Een paar extra handen zou 
fijn zijn. Je roos moet nodig gesnoeid, maar hoe doe je dat? Of je zit met een 
computerprobleempje waar je geen raad mee weet.  

Dan kun je altijd een beroep doen op mede-Stadsdorpers via Vraag en Aanbod. Er 
zijn mensen die je graag helpen met een klusje. Schroom dus niet om contact op 
te nemen via Vraag en Aanbod. Het helpt en is gezellig. 

Anneke Nierop 
Vraag en Aanbod. 

Historische wandeling Diamantbuurt 

Op vrijdagmiddag 20 mei vanaf 13:30 uur verzorgt Ton Heijdra (die veel over de 
Pijp heeft gepubliceerd), op verzoek van binnenbuurt Nieuwe Pijp Zuidoost, een 
met historische informatie verluchte wandeling door een deel van de Pijp. We 
doen in ieder geval het voormalig archief en Asscher aan en gaan vervolgens de 
Diamantbuurt in en verder. Bij deelname van meer dan 10 mensen kost het €12,-- 
p.p. (Momenteel zijn er 7 aanmeldingen. Kosten €15,--. ) 
Wie mee wil geve zich op bij: r.godfried@online.nl. 

!  

Contributie 2016  
 
Mocht je de contributie voor 2016 nog niet betaald hebben dan is er nu haast 
geboden. 
Graag per omgaande betalen € 20,00 ( mag natuurlijk ook meer!!) 
Overmaken op IBAN rekening 
NL53 INGB 0006 4543 19 
Ten name van Vereniging Stadsdorp de Pijp 
Onder vermelding van je naam en 2016. 
 
Niet wachten, gewoon overmaken. 
Dankjewel voor jullie medewerking. 

Mia Bouwhuis 
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Gezocht: vrijwilligers voor een wekelijkse wandeling op 
donderdagmiddag gedurende de zomermaanden. 
 
Team Pijp/Rivierenbuurt van Buurtzorg zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om, 
samen met verpleegkundigen uit ons team, cliënten te begeleiden tijdens een 
wekelijkse wandeling door de Pijp en Rivierenbuurt op donderdagmiddagen 
tussen 14:30 en 16:30 uur gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus.  
Dit jaar gaan er meer cliënten in rolstoelen mee (ze zullen wel een stukje proberen 
te lopen) en daarom hebben we extra hulp nodig dit jaar.  
 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ronald Jansen telefoon: 
0613388628. 
Mailen kan ook: r.jansen@buurtzorgnederland.com 
 
Vriendelijke groeten Ronald Jansen 

Site Hallo De Pijp 

Sinds kort is hallodepijp.nl in de lucht. Dit is een website van en voor de buurt en 
is onderdeel van coöperatie gebiedonline.nl Gebiedonline is 4 jaar geleden gestart 
met de buurtwebsite op IJburg. Het voordeel van een buurtwebsite is dat het 
gebruiksvriendelijker is dan bijvoorbeeld facebook. Het werkt fantastisch, met een 
druk op de knop ben je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en de 
gebeurtenissen in de buurt. En je deelt makkelijk je eigen informatie. 

De werkgroep Communicatie bespreekt, hoe wij als Stadsdorp de Pijp ons goed 
op deze site kunnen profileren. 

Hallo De Pijp is mogelijk gemaakt door Wijkcentrum de Pijp 
In het begin zal het een beetje wennen zijn hoe het werkt, maar probeer gewoon 
wat uit en zet er vooral op wat je wil. 
Meld je aan bij: http://hallodepijp.nl/ 

Natuur en Milieumarkt Sarphatipark 24 april 2016 

Op de natuur- en milieumarkt van N&M team Zuid was ons stadsdorp aanwezig 
met een informatiestand. 

!  
Een paar van onze leden in gesprek ter plaatse. 

MELD JE AAN  

Pijpbewoner,denk mee, doe mee met 
de verdere ontwikkeling van ons 
Stadsdorp De Pijp.Je kunt je aan-
melden als lid van de vereniging via 
de website: 
www.stadsdorpdepijp.com. Wil je 
eerst meer informatie, geef dan jouw 
naam en e-mail adres of huisadres 
door aan de werkgroep 
Communicatie of telefonisch: 
06-87169505. 

  

Werkgroep Communicatie 

De werkgroepen Communicatie & PR 
en Website gaan gezamenlijk verder 
onder de naam Werkgroep 
Communicatie. 
Vragen en mededelingen voor deze 
werkgroep kun je sturen naar: 
stadsdorpdepijp.communicatie@gma
il.com
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Uitnodiging 

Symposium Goed Wonen van Ouderen in Amsterdam 

Op 8 juni 2016 organiseert de gemeente Amsterdam een symposium om met 
ouderen in gesprek te gaan over ouderenhuisvesting. Wat speelt er op dit gebied, 
hoe willen Amsterdamse ouderen wonen, wat zijn voorbeeldprojecten van goed 
wonen voor ouderen en wat kunnen we hiervan leren?
Amsterdamse ouderen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
symposium.

Meer informatie, het programma en een inschrijfformulier, vind je via deze link.
Dit symposium is bedoeld voor Amsterdamse ouderen van 65 jaar en ouder. Voor 
professionals is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Binnen de workshop Vormen en Ontmoeten verzorgen wij als Stadsdorp een 
pitch. Fanny Faber en ik gaan dit doen. Binnen het programma voor die dag wordt 
deze workshop twee keer ingepland dus wij houden de pitch ook twee keer. Ook 
Sociëteit Het Amstelhuis zal binnen deze workshop een pitch verzorgen.
(een pitch is kort en compact iets vertellen over het bewuste onderwerp.)

Mia Bouwhuis.

COLOFON  

Deze nieuwsbrief komt maandelijks 
uit en wordt samengesteld uit teksten 
en foto’s die worden aangeleverd 
door leden, werkgroepen en bestuur.  
Leden van de Werkgroep Communi-
catie verzorgen opmaak en eindre-
dactie 
De volgende nieuwsbrief komt uit 
rond 15 juni. Heb je ook iets voor 
deze nieuwsbrief, mail dit dan voor 
10 juni naar: 
stadsdorpdepijp.communicatie@gma
il.com. 

Stadsdorp de Pijp 
telt nu 125 leden! 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/symposium-goed-wonen/
mailto:stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com

