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Waarmee is het bestuur zoal bezig?

INHOUD

In de Nieuwsbrief van juni schreef Fanny Faber namens het
bestuur dat we hadden deelgenomen aan meerdere overleggen
en symposia. Nu willen we melding maken van een paar interne
zaken, die de afgelopen periode op onze agenda stonden.
1. De werkgroep Communicatie heeft een notitie gemaakt (zie
elders in deze Nieuwsbrief). Daarin geeft de werkgroep aan welke
ambitie zij namens het stadsdorp nastreeft op het gebied van
interne communicatie binnen het stadsdorp en externe
communicatie naar buiten. En hoe een en ander kan worden
aangepakt samen met het bestuur en de leden. Als bestuur
vinden we het een prima notitie. We hebben erop gereageerd en
de werkgroep gaat er verder mee aan de slag.
2. Als bestuur vinden we ledenwerving een belangrijke prioriteit.
In de Algemene Ledenvergadering hebben we afgesproken dat
we streven naar een groei van 120 naar 150 leden. Daarop is ook
onze begroting gebaseerd. Volgens de planning van de
werkgroep Communicatie komt er een nieuwe folder in het najaar.
Dat zal een goede aanleiding zijn voor actieve ledenwerving. Om
de ledengroei al eerder te realiseren vragen we aan alle leden om
bekenden mee te nemen naar de Inloop of andere daarvoor
geschikte activiteiten. Ook zijn er nog zo’n honderd oude, maar
nog beschikbare folders. Wie dat wil kan er nog een aantal
neerleggen op plekken waar je toch komt. Bij het secretariaat zijn
folders op te vragen.
3. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is afgesproken dat we
eens per half jaar een uitwisseling organiseren tussen de
werkgroepen, waarbij ook de andere leden worden uitgenodigd.
De eerste uitwisseling hebben we gepland tijdens het eerste uur
van de Inloop op 28 september. Willen jullie dat vast in je agenda
zetten? De uitnodiging volgt in september.
4. We kregen plotseling bericht dat het speeltuingebouw op het
Henrick de Keijserplein in juli en augustus beschikbaar is voor
buurtinitiatieven. Als er veel gebruik van wordt gemaakt blijft het
gebouw misschien langer beschikbaar voor de buurt.
Eind 2015 zijn we al gevraagd over de bestemming mee te
denken, maar we hebben er lang niets meer van gehoord. Wij
denken dat we het gebouw misschien kunnen gebruiken náást de
Buurman. Lees onze oproep elders in deze Nieuwsbrief. En op 22
juli kan iedereen al komen dansen! Zie de uitnodiging van Franz
elders in de Nieuwsbrief.
Fijne zomer verder! Namens het bestuur,
Atie Engel
stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com of tel.06 87169505
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Welkom voor nieuwe leden:
Greta Bakker
Astrid Bruyn
Huguette Eldering
José Henkelman
Aantal leden is per 15 juli: 127
MELDT U AAN
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:
www.stadsdorpdepijp.com

De Ambitie van de werkgroep Communicatie.

Agenda

De werkgroep Communicatie heeft als uitgangspunt voor haar
werk een notitie opgesteld, waarin zij aangeeft wat haar ambitie is
en hoe zij die wil verwezenlijken.

Vrijdag 22 juli Dansavond Henrick
de Keyserplein, vanaf 19:30 uur
-----------------------------------Zaterdag 23 juli, 14 - 17 uur:
Open Huis in het
Speeltuingebouw op het Henrick
de Keijserplein

De werkgroep wil dat:
• iedere in De Pijp woonachtige 55+ weet van het bestaan van
Stadsdorp De Pijp (SdP) en weet waar SdP voor staat; (zonder
dat men per se lid hoeft te zijn of op korte termijn te worden).
• we laagdrempeligheid uitstralen en geïnteresseerde
buurtbewoners welkom heten; (Bijv. ter kennismaking potentiele
leden pro-actief uitnodigen voor een bijeenkomst en/of activiteit)
• het SdP open staat voor het hele kleurenpalet van de oudere
bewoners van de Pijp;
• het SdP een collectieve kracht is richting Gemeente,
zorgaanbieders, andere organisaties.
In onze PR maken wij onderscheid tussen intern en extern
gerichte communicatie.
Intern zal deze vooral gericht zijn op goed nabuurschap
(ontmoeten en ondersteunen).
• Extern kan het SdP als zelforganisatie van bewoners een
belangrijke gesprekspartner voor overheid, instellingen en
ondernemers zijn.
Aandachtspunten voor het werk van de werkgroep zijn:
• Wat kunnen de website en de nieuwsbrief betekenen voor
uitwisseling van gedachten, ideeën en meningen naast de fysieke
uitwisseling tijdens bijeenkomsten? Delen én mededelen.
• Bekendheid in de buurt is een voorwaarde voor openheid en
ledenwerving; bekendheid in bredere zin is een voorwaarde voor
het verwerven van een positie als gesprekspartner. Hiervoor zal
informatie gedeeld worden met wijkkranten en websites,
facebook-groepen e.d. Zie ook onze oproep in de Nieuwsbrief
van juni om deel te nemen aan wijkgerichte internet-groepen.
• We zijn bezig met een nieuwe folder of flyer en posters, om
daarmee in het najaar de ledenwerfcampagne extra kracht bij te
zetten.
Aan de werkgroep Communicatie werken mee:
Willy Bloem, Rob Godfried, Pieter Jans en Edwin Smitz.
Wil je meer informatie of heb je suggesties voor ons, mail naar:
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com

Brainstormgroep Zorg en Wonen.
De brainstormgroep Zorg en Wonen is ontstaan na een
discussieavond in december 2015. Er waren verschillende
initiatieven op het terrein van onderzoek naar ouderenhuisvesting
in de Pijp. Dit was voor een aantal leden aanleiding om eens
verder over nieuwe mogelijkheden voor ouderen in De Pijp na te
denken. In de afgelopen tijd hebben zij zich vooral gericht op wat
er al gaande was aan onderzoeken en bijeenkomsten.
Aan deze werkgroep doen mee:
Titia van Grol, Mia Bouwhuis, Gabrielle Drabbe, Greet Eilders,
Fanny Faber, Anna van ’t Hof, Aniet Rupert.
Voor meer informatie: Titia van Grol

Interview met Titia van Grol en Mia Bouwhuis.
Titia en Mia vertellen allereerst, waar de brainstormgroep zich
mee bezig houdt. Er zijn de afgelopen tijd over het onderwerp
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-------------------------------------Maandag 1 augustus Film in Rialto
---------------------------------------Vrijdag 5 augustus 11.00 uur
Koffiedrinken bij Boca’s
----------------------------------------Zaterdag 6 augustus 10.30 uur
Cryptogram oplossen in Cafe Krull ...
--------------------------------------------Donderdag 11 augustus 17 uur
Borrel in de Punt
--------------------------------------------Woensdag 31 augustus 17-19 uur
Inloop in de Burrman
--------------------------------------------In de maanden juli en augustus zijn er
geen thema-avonden.
--------------------------------------

Inloop in de Buurman
woensdag 28 september.
Eerste uur: Uitwisseling van
bestuur, werkgroepen en overige
leden.
Voor meer informatie ga naar:
Agenda

ouderenhuisvesting, sociale huurwoningen, wonen in De Pijp heel
veel bijeenkomsten georganiseerd en rapporten verschenen.
Er zijn ook veel verschillende partijen bij betrokken. Naast de
bewoners heb je te maken met het stadsdeel,
woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, particuliere eigenaars
van huurwoningen, projectontwikkelaars (voor nieuwbouwprojecten), zorginstellingen, enzovoorts.
Vaak zijn meerdere partijen nodig om vaak spannende ideeën uit
te werken:
Logeerhuis
Het idee van een logeerhuis is al oud en komt telkens weer naar
boven. Hierbij moet je denken aan een kleine woning, die gebruikt
kan worden als iemand bijvoorbeeld uit het ziekenhuis terug komt
na een heupoperatie. Men kan dan niet altijd meteen al die
trappen op, die zo kenmerkend zijn voor veel van onze woningen.
Om dan een paar weken in je eigen buurt in een woning op de
begane grond of met een lift te kunnen verblijven, is veel
aantrekkelijker dan ergens ver van je huis en buurtgenoten naar
een revalidatiecentrum te moeten.
Zo’n huis zou ook gebruikt kunnen worden als er intensievere
zorg nodig is voor een mantelzorger of verpleging. Lang niet
iedereen heeft logeerruimte in zijn huis.
Ervaringen van elders worden in de beraadslagingen
meegenomen.
Canta
Een ander spannend idee is de aanschaf van een Canta voor
minder mobiele Pijp-bewoners. Zo’n Canta kun je lenen, als je
hem een keer nodig hebt. Je hoeft hem niet zelf aan te schaffen
en hij hoeft ook niet de hele tijd voor je deur te staan. Dat scheelt
kosten en parkeerruimte.
Verbeteringen in huis
Behalve aan de gebruikelijke aanpassingen van handvatten,
hogere wc-pot, afstandsbediening van licht en apparatuur,
denken we ook aan halve treden, lift in de achtertuin en wie weet
wat er nog meer kan. Wat zouden bouwkundestudenten voor ons
kunnen bedenken en ontwikkelen?
Groepswonen
Regelmatig hoor je de verzuchting: “Ik zou best in een project
voor groepswonen voor ouderen mee willen doen. Lijkt me
gezellig en handig om sommige zaken gezamenlijk te regelen.”
Maar waar is ruimte voor zo’n project? En hoe vind je meer
enthousiastelingen?
Zijn woningcorporaties bereid hieraan mee te werken? Iets voor
een thema-avond?
Heb je zelf nog andere ideeën of loop je tegen bepaalde
knelpunten op, geef het door aan de brainstormgroep (Titia van
Grol).
Samen met andere organisaties, zoals het Wijkcentrum, hopen
we meer aandacht voor ouderenhuisvesting en zorg aan huis te
krijgen bij de overheid en andere betrokkenen. Samen staan we
sterk. Het gaat om onze woon- en leefomgeving!
Versla: Rob Godfried, Pieter Jans.
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Werkgroep wonen van G250, juni 2016.
Een aantal leden van Stadsdorp De Pijp heeft meegedaan aan de
werkgroep wonen van de G250-bijeenkomst in juni 2016. Door
verschillende deelnemers werden knelpunten, maar ook
mogelijkheden op tafel gelegd. Klik hier om het verslag te lezen:
verslag werkgroep wonen G250 juni 2016.

Akropolis.
Een humanistisch initiatief voor “voor levensloopbestendig wonen
in de regio Amsterdam”. Ook hier vind je een uitgewerkt
woonconcept over wonen als oudere in een gemengde omgeving:
http://www.vereniging-akropolis-amsterdam.nl/

Twee onderzoeken
1e ‘Stadsveteranen: een onderzoek naar verhalen over
gelukkig oud worden in de stad’ Van Heren 5 architecten.
In december hebben negen leden van ons stadsdorp meegewerkt
aan een onderzoek van Heren 5 architecten. Het was een leuke
middag waarin we allerlei mogelijkheden bedachten om oud
worden in de Pijp plezieriger te maken. De zo langzamerhand
bekende ideeën voor een logeerhuis en de aanschaf van een
paar Canta’s kwamen ook aan de orde.
Inmiddels is het onderzoek afgerond met een boek. Het is mooi
geworden, met veel tekeningen en foto’s. Ook is er een website
www.stadsveteranen.nl. Daarop worden de resultaten op een
mooie manier gepresenteerd met foto’s en filmpjes. Binnenkort
komt er ook een filmpje van ons op te staan. Het wordt maar een
minuut lang, maar ik hoop dat er iets in komt van onze ideeën.
Het boek is via die website te koop, maar er zijn ook een paar
exemplaren en een digitale versie in het stadsdorp in omloop en
we zullen het boek meenemen naar de eerstvolgende Inloop.
2e ‘Ouder worden in de wijk - Stadsdorp de Pijp’
Onderzoek van Christel van Wijk vanuit de Amsterdamse
Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de Universiteit
Utrecht
Ook het onderzoek dat Christel van Wijk in ons stadsdorp heeft
gedaan is afgerond. Naast literatuuronderzoek heeft zij een
aantal stadsdorpers geïnterviewd en oudere bewoners van de
Pijp, die geen lid zijn. Christel bedankt in het voorwoord heel
hartelijk al degenen die hebben meegewerkt. Het onderzoek
levert een aantal conclusies op waar wij ons voordeel mee
kunnen doen.
Als je benieuwd bent naar de resultaten kun je het (digitale)
onderzoeksverslag opvragen bij het secretariaat:
stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Atie Engel
Kunnen wij wat met het speeltuingebouw op het Henrick de
Keijserplein?
Het stadsdeelbestuur heeft het speeltuingebouw op het Henrick
de Keijserplein voor juli en augustus beschikbaar gesteld voor
buurtinitiatieven. Bij succes blijft het gebouw misschien langer
beschikbaar voor de buurt. Vooral dat laatste vinden wij
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http://heren5.eu/

interessant.
Het gebouw heeft een grote dubbele zaal. Een voordeel is dat het
aan de andere kant van de Pijp ligt dan de Buurman en precies
op de rand van twee Binnenbuurten.
Drie bestuursleden en drie leden van de werkgroep Inloop &
Evenementen zijn naar een overleg over het gebruik van het
gebouw in juli en augustus geweest. De werkgroep I & E bekijkt
of ze er een Inloop wil organiseren tijdens deze zomerperiode.
Als dat doorgaat komt daarvan bericht.
Als er andere activiteiten zijn die leuk zijn voor ons laten we dat
ook weten. Franz Bonsema denkt bijvoorbeeld over een
dansavond en gaat regelen, dat er muziek kan worden gedraaid.
(Zie zijn oproep hieronder.)
Eén afspraak is in elk geval gemaakt. Op zaterdag 23 juli is er
van 14 - 17 uur Open Huis, waaraan wij als Stadsdorp
meewerken. Stadsdorpleden zijn dan van harte welkom om te
komen kijken, met ideeën te komen voor de zomerperiode en
mee te denken over mogelijk gebruik van het gebouw als het
langer beschikbaar blijft. Tegelijkertijd kunnen we reclame maken
voor het stadsdorp.
Misschien wordt er tot eind augustus elke zaterdagmiddag een
Open Huis georganiseerd. Daaraan willen we dan ook graag
meewerken.
Als je zaterdagmiddag 23 juli of een van de andere
zaterdagmiddagen tot eind augustus een uurtje of langer
mee wilt werken aan zo’n Open Huis, geef dat dan door aan
het secretariaat.
Namens het bestuur,
Mia Bouwhuis en Atie Engel
stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com of tel.06 87169505

Dansavond Henrick de Keyserplein Vrijdag 22 juli
Het gebouwtje op het Henrick de Keyserplein dat na een
honderdjarig jubileum als activiteitencentrum voor de buurt al
twee jaar ongebruikt leeg staat, heeft de aandacht getrokken van
commerciële partijen. Het stadsdeel wil dit gebouwtje graag
behouden voor de bewoners en heeft nu het plan bedacht om het
gedurende de maanden juli en augustus beschikbaar te stellen
voor activiteiten van bewoners. Als het een functie gaat vervullen
is de gemeente bereid voorlopig de kosten voor haar rekening te
nemen.
Stadsdorp de Pijp denkt erover er een inloopavond te houden en
aanstaande vrijdagavond beginnen we met een dansavond. Die
is open voor iedereen. De opzet is simpel: doe waar je zin in hebt.
Spring wat in het rond of zet een zwierige tango, foxtrot of wals in
de ruimte.
De inloop is om 19.30. Dansen van 20.00 tot 22.00 uur.
Ik hoop jullie allemaal te zien,
Franz Bonsema

In de Pijplijn
Stadsdorpsgenoten, het is zomer
en rustig wat betreft de stadsdorp
activiteiten.
Maar toch komt er zo nu en dan
bij ons een vraag of aanbod
binnen.
Bijvoorbeeld wordt regelmatig
hulp bij computer en smartphone
zaken gevraagd.
Heb je daar verstand van en wil je
een ander helpen.....geef het aan
ons door, daar is wel versterking
nodig.
Is reizen een vermoeiende zaak
voor jou? Er is een leuk aanbod
om er met de auto buiten de stad
op uit te gaan!
Natuurlijk speciaal iets voor de
zomer.
Wij staan altijd klaar om Vraag en
Aanbod aan elkaar te koppelen.
Goeie zomer gewenst!
Anneke Nierop en Atie Praagman
V&A
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Een nieuwe rubriek: hoe wonen Stadsdorpers?
Hoe woont Trudie Pieters?
Soms begint een bezoek anders dan anders. Toen Trudie de
fotograaf tegemoet liep sloeg de deur achter haar dicht, met de
sleutel aan de binnenkant. Dus de snel gehaalde reservesleutel
draaide niet. Een aardige slotenmaker opende binnen 10
seconden de deur met…een lang plat stuk plastic. Een slot alleen
op het dagslot heeft iedere insluiper zó open. Sluit dus altijd je
deur op het nachtslot! (En laat ‘m niet achter je dichtvallen…)
We hebben zo wel nader met de lieve buren kennis gemaakt. En
en passant een nieuwe Stadsdorper binnen gehaald. Er valt vast
nog heel wat te werven in het Willibrorduscomplex aan de
Servaes Noutstraat!
De bewoners beschikken over een algemene ruimte waar ze zelf
activiteiten kunnen organiseren en waar ook het een en ander
georganiseerd wordt door welzijnsinstellingen. Op de inpandige
brede gangen zijn nog kleinere gezamenlijke ruimtes die naar
buiten toe helemaal open kunnen door de glazen schuifdeuren.
Er zijn meerdere liften. En er is een groot dakterras voor de
bewoners. Vroeger waren de appartementen aanleunwoningen.
Vandaar. Vandaar ook dat alles drempelloos is en er in de natte
ruimtes standaard handgrepen zitten. Anders dan meestal bij een
woningbouwvereniging is er voor het complex ook een
huismeesteres. Voor Trudy zijn er dan ook voorlopig geen extra
aanpassingen nodig.

Ik kan hier oud worden hoor! Ik woon hier sinds een half jaar.
Toen ik het zag wist ik meteen: ik wil hier wonen. Het is zo ruim
en licht! Als ik hier zit overzie ik de ruimte en voel me tevreden.
Die ladekast maakt herinneringen in mij los.
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Het was laatst zo fijn om in bed
de regen te horen kletteren. Maar
kijk nu eens naar mijn gordijnen…

Ik houd van die ruimtelijkheid, daarom heb ik alleen tweezitters
en geen tafel in het midden.

COLOFON
Deze nieuwsbrief komt
maandelijks uit en wordt
samengesteld uit teksten en foto’s
die worden aangeleverd door
leden, werkgroepen en bestuur.
Opmaak en eindredactie gebeurt
door leden van de Werkgroep
Communicatie.

Het uitzicht is heerlijk, kijk die bomen en die prachtige huizen aan
de overkant. Zie je die ronde erkers op de hoek?

Wil je ook eens worden geïnterviewd en gefotografeerd voor deze
rubriek? Dat kan hoor! Bel of mail Rob Godfried:
06-2847 5007 / r.godfried@online.nl

Een oproepje:
Weet je de plek van een boekenkastje in de Pijp? Geef dat dan
door aan Rob.
Hij fotografeert ze allemaal. Drie heeft hij er al: die aan het
Sarphatipark(hieronder), bij de Tolbar en in de Kuipersstraat.
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De volgende nieuwsbrief is
gepland om uit te komen begin
september. Heeft u ook iets voor
deze nieuwsbrief, mail dit dan
voor 25 augustus naar:
stadsdorpdepijp.communicatie@g
mail.com

