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Thema-avond                         dinsdag 13 september 2016 
   
Op de thema-avond van 13 september willen we graag twee 
onderwerpen aan bod laten komen: 1. hoe hebben we onze 
vakantie doorgebracht? en 2. hebben jullie ideeën voor thema’s?

1. Onze vakantie.  
We zouden het leuk vinden als je iets bijzonders, overrompe-
lends, prachtigs, heerlijks, zaligs, vreselijks of bloedstollend 
hartverzakkends hebt meegemaakt, je daarvan verslag doet. 
Hoogtepunten of dieptepunten! Het hoeft niet lang te zijn, 
alles is goed, gewoon volgens het denkbeeld: een leuke 
avond voor ons en door ons. We vinden het wel prettig als je 
ons tevoren laat weten dat je mee wilt doen, zodat we daar-
mee bij de organisatie rekening kunnen houden. (Hoewel we 
je er misschien wel tussen kunnen schuiven als je pas op het 
laatste moment iets bedenkt.)

2. Thema’s. 
Jullie bijdragen aan onze keur aan themata voor de toe-
komst. We hebben al als optie binnengekregen een avond te 
organiseren over de heerlijke gerechten die we in het buiten-
land hebben ontdekt, met het voorstel ons die dan te laten 
proeven. We barsten vanzelfsprekend zelf ook van de 
ideeën maar zouden het leuk vinden als we van jullie zouden 
horen wat jullie graag op een avond besproken zouden 
willen zien. Misschien kunnen jullie er alvast eens over 
nadenken zodat we het tweede deel van de avond een rijke 
oogst van onze brainstormsessie binnenhalen.

En verder hebben we natuurlijk weer de koffie of thee met een 
koekje en onze Alex plus een van zijn hulpjes achter de bar die 
al dat lekkers klaarmaken en aanreiken.
 
De inloop is vanaf half zeven, we beginnen om 7 uur.
Tot ziens op dinsdag de 13e,
 
Uw thema-avond-commissie, 
Paula, Vera en Franz
mail naar: stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com

INHOUD 

Centraal in deze Nieuwsbrief 
staat De Nieuwe Keijser, het 
speeltuingebouw op het Henrick 
de Keijserplein. Een nieuwe 
lokatie voor allerlei buurtactivi-
teiten? 

De foto’s zijn aangeleverd door 
Rob Godfried (behalve pag. 3). 
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WELKOM     nieuwe leden 

- Fieke Bouterse 

- Paul van den Boogaard 
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In de Pijplijn 
Via Vraag en Aanbod kun je in contact komen met andere 
Stadsdorpers voor hand- en spandiensten zoals computerhulp, 
boodschappen, klusjes in huis en meer van dat soort zaken. 
Maar je kunt de site ook heel goed gebruiken om mensen te vin-
den om samen iets mee te ondernemen. Er draait bv. al enige 
tijd een groepje Engelse taal en er is nog steeds vraag naar 
bridgers op nivo.  
Heb je een idee voor komend najaar/winter?  Mail het ons, dan 
zetten we het op de site. Wie weet wat het je oplevert aan con-
tacten.  
En tot slot: we hebben nog steeds behoefte aan versterking van 
ons digitale hulpteam. Zij helpen bij het oplossen van problemen 
met computer en smartphone en kunnen nog wel een extra 
iemand gebruiken.  
Je kunt je bij ons aanmelden voor meer info. 

Anneke Nierop 
Atie Praagman 
stadsdorpdepijp.vraagenaanbod@gmail.com 

In memoriam: Greet Kastermans 

Het plotselinge overlijden van Greet op maandag 1 augustus jl. 
heeft iedereen die haar kende overvallen. Dit was door niemand 
voorzien. 
Greet stond bekend om haar hulpvaardigheid en de liefdevolle 
manier waarop ze met iedereen omging.  Ze was iemand die 
absoluut positief in het leven stond, en altijd het goede in de 
mensen zag. Ze was blij met haar vriendinnen, met de kontakten 
in het Stadsdorp de Pijp,  met lekker eten bij Helga in de 
coffeeshop, met haar daktuin,  met haar snelle fiets waarmee ze 
naar de dorpen in de omgeving fietste.  Haar huis en tuin op de 
Veluwe, waar ze in de weekends heel gelukkig was met haar 
echtgenoot, bleef altijd onderwerp van gesprek.  Ze was blij als 
ze haar kleinzoontje op bezoek had.  En ze ging al jaren op 
zaterdagochtend naar het Oosterpark. Daar wandelde en sportte 
ze onder leiding van Carla met haar vaste groep vriendinnen.  
De verslagenheid  daar was heel groot, toen het bericht van 
haar overlijden bekend werd. Het is nauwelijks te bevatten, dat 
ze zich daar nooit meer zal melden.  Helaas kwam het bericht te 
laat om bij haar te zijn voor een laatste groet, maar  ook van 
deze vriendengroep blijft iedereen in gedachten bij haar. Greet 
zal altijd aanwezig blijven in de herinnering.

Lieve Greet,  hier een laatste groet, je wordt gemist en we zijn in 
gedachten bij je, rust in vrede!

Els Sleking

Agenda
voor meer informatie, zie de 
Agenda op de website.

vrijdag 2 september, 10.30 uur
Koffie-ochtend in BOCA’s, 
Sarphatipark 4

vrijdag 2, vrijdag 16 en vrijdag 
30 september: 19.30 uur 
Dansen in De Nieuwe Keijser (zie 
pg. 4/5)
Henrick de Keijserplein 45

zaterdag 3 september, 10.30 u.
Cryptogram-oplossen
Cafe Krull, hoek Sarphatipark/1e 
Jan Steenstraat

maandag 5 september, 19.00 u.
Film in Rialto,
Ceintuurbaan 338

Greet Kasterman

donderdag 8 september, 17 uur
Borrel in Cafe De Punt,
Tweede Jac. van Campenstr. 150

dinsdag 13 september, 19.00 u.
Thema-avond in De Buurman,
Amsteldijk 35, ingang 
Ceintuurbaan.
(zie aankondiging pg. 1)

zaterdag 24 september, 
Burendag in De Nieuwe Keijser,
Henrick de Keijserplein 45

woensdag 28 sept., 17.00 u.
Inloop in De Buurman, zie 
vooraankondiging pg. 7
Amsteldijk 35, ingang 
Ceintuurbaan
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Speeltuingebouwtje Henrick de Keyserplein 

Vijf weken geleden kregen wij als Stadsdorper en als bewoner te horen dat het leegstaande 
speeltuingebouwtje op het Henrick de Keijserplein gedurende de zomermaanden gebruikt mocht 
worden voor activiteiten van en voor buurtbewoners. Sindsdien heeft er in dit "zomerbuurthuis" 
heel wat plaatsgevonden: 
- Er staan stoelen en een paar tafels, zitbank, speeltjes voor de kinderen etc. Dit is allemaal 
gedoneerd of te leen van bewoners. 
- Een groep bewoners heeft er een grote schoonmaak georganiseerd en uitgevoerd. 
- Er hebben allerlei activiteiten plaatsgevonden van en voor bewoners: 

o een groep kinderen heeft tot nu toe iedere week op vrijdag pannenkoeken gebakken. 
o er zijn twee voetbaltoernooien georganiseerd met aansluitend pannenkoeken eten  
o er is een speelgoed ruilbeurs geweest door kinderen 
o er zijn dansavonden georganiseerd (o.a. door Franz Bonsema) 
o er is een rommelmarkt geweest 
o iedere zaterdagmiddag is er een inloop waar stadsdorpers erg actief in zijn 
o er zijn knutselmiddagen georganiseerd. 

Ondertussen kregen we te horen dat de periode verlengd is tot 1 januari 2017 en zijn we meteen 
aan de slag gegaan om activiteiten voor de langere termijn te plannen. De kans om dit gebouwtje 
te behouden voor buurtactiviteiten is er, maar dan moeten we wel aantonen dat er ook daadwerke-
lijk gebruik van wordt gemaakt. Het is dus zaak om met elkaar de schouders er onder te zetten. 

Het leuke vond ik de eerste keer dat we bij elkaar kwamen met bewoners en stadsdorpers op een 
maandagavond, dat er een aantal aanwezigen was waar de herinneringen naar boven kwamen:  “ 
mijn kinderen hebben hier bootjes gemaakt; “mijn kind heeft hier leren zwemmen”; “ik heb hier nog 
gedanst”. Dit was erg leuk om te horen en te zien. 
 
Hoe gaat het nu verder? 
Thijs van der Wal, de projectleider 
vanuit het stadsdeel, heeft de op-
dracht om de komende weken een 
advies te schrijven voor het stadsdeel. 
Daarbij hoort ook een begroting, 
planning, programma etc.  

Op 24 september a.s. tijdens lande-
lijke burendag wordt de opening van 
De Nieuwe Keijser, zoals het ge-
bouw gaat heten, groots gevierd. We 
willen dan graag een open huis hou-
den waarin we iedereen vragen zelf wat te eten mee te nemen. Men kan dan kennismaken met het 
programma en met de actievelingen in de buurt. En we willen natuurlijk nog meer bewoners stimu-
leren om mee te doen. De plannen voor deze dag worden nog uitgewerkt. 

Ook een locatie voor activiteiten van Stadsdorp De Pijp ? 
Op de inloop van 31 augustus jl. is met de aanwezigen leden het volgende afgesproken over het 
gebruik van De Nieuwe Keijser tot 1 januari 2017:
- Inloop en thema avonden blijven net als voorheen plaatsvinden in de Buurman
- Extra feesten en activiteiten worden zoveel mogelijk in de Nieuwe Keijser gepland. Dit laatste 

geldt ook voor vergaderingen van werkgroepen, bestuur etc. 
Franz heeft er al zijn twee wekelijkse dansavonden gepland. 
Mochten jullie interesse of ideeën hebben om iets te organiseren dan ben je van harte welkom, 
laat het ons weten. 

Aniet Rupert en Mia Bouwhuis 
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com 
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Interview met Thijs van der Wal,  
kwartiermaker zomerbuurthuis Henrick de Keyser 
 

“Als we buiten gaan zitten, doe ik even de deur van het gebouw op 
slot, anders lopen er dadelijk zomaar kinderen naar binnen. Is al 
eens gebeurd – de kinderen doen hier graag van alles!”  

Thijs laat merken hoe positief hij dat vindt – het is een teken van be-
trokkenheid en het in gebruik nemen door de buurt. Al snel is er veel 
belangstelling en inzet om van het voormalige speeltuingebouw aan 
het Henrick de Keijserplein een plek met activiteiten  “door de buurt 
voor de buurt” te maken. Een mooi resultaat voor een “participatie-

makelaar” als Thijs, die door de Gemeente Amsterdam/ het Stadsdeel Zuid vijf weken geleden (het 
is nu 1 augustus)  is ingehuurd om middels een experiment te kijken of het gebouw als buurtvoor-
ziening kan worden behouden. Het is overigens een monument, “wegdoen” kan niet.  
Stadsdorpers hebben al in een eerdere Nieuwsbrief kunnen lezen hoe wij zijn ingesprongen op de 
mogelijkheid die nu geboden wordt. Maar niet alleen Stadsdorpers, ook een flink aantal andere 
buurtbewoners hebben getoond ideeën voor activiteiten en exploitatie te hebben. Zo heeft een 
groep kinderen geheel op eigen initiatief een pannenkoeken feest georganiseerd, met ondersteu-
ning van Paulien, de overbuurvrouw van de kookstudio.  
Iedereen die iets wil doen, is welkom. Samenwerking met Combiwel en de voedselbank behoort tot 
de mogelijkheden. 

Het is niet in de laatste plaats van belang om ook goed over 
toekomstige exploitatie na te denken: na 1 januari moet er huur 
worden opgebracht. Dat kan voor een deel door de ruimte aan 
personen en organisaties te verhuren die graag een vaste (kan-
toor/les)plek in buurt willen hebben of in het gebouw iets willen 
organiseren: een bruiloftsfeest, workshops, een theaterstuk, een 
symposium. Dat laatste gaat in ieder geval gebeuren: als deze 
Nieuwsbrief uitkomt heeft er al één plaats gevonden. Daarnaast 
kunnen de door buurtbewoners voor buurtbewoners georgani-
seerde activiteiten plaatsvinden, zoals: dansavond, fotoclub (met 
eindexpositie), knutselmiddag. Het gebouw ligt lekker centraal in 
de buurt en iedereen komt er langs. Als bewoners het gevoel 
krijgen “dit is van ons”, zal het vast een bruisende plek door en 
voor de buurt worden. En zal het voor de politiek verantwoorde-
lijken zo’n mooi voorbeeld van de gewenste participatie zijn, dat 
de exploitatie aan de buurt zal worden overgelaten. 

Rob Godfried 

Het dansende stadsdorp 
  
Vrijdagavond 22 juli was de eerste poging van ons stadsdorp om het huisje op het Henrick de 
Keijserplein als medegebruikers te bevolken. Het was een succes wat de sfeer betreft. Het was 
heel gezellig. Thijs de beheerder had de ruimte leuk aangekleed, hij had voor drankjes en hapjes 
gezorgd, er was sfeerverlichting, er was heerlijke muziek en we hebben ons weer eens stevig 
uitgeleefd. Ik kon moeilijk lopen toen ik de ochtend erop uit bed kwam. Een goed teken. 
  
Er waren naar ik schat – ik heb ze niet geteld, maar ik zie voor m’n geestesoog vier mensen aan 
drie tafeltjes zitten en nog twee paren in gesprek en hoogstens 10 mensen dansen – alles bij 
elkaar dus maximaal zo’n dertig mensen. ik hoop dat dat in de toekomst meer wordt. Ik denk dat 
ongeveer de helft stadsdorpers waren. 
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Na afloop van die eerste avond hebben we nog even nagepraat over de wenselijkheid van een 
wekelijkse dan wel tweewekelijkse dansavond. Het moest een feest blijven, een uitnodiging waar-
naar wordt uitgekeken zeiden anne en rita, christien vond juist dat het net als een sportavond of 
yogacursus iedere week moest zijn. De praktijk is nu dat er om de week op vrijdagavond een 
dansavond is. 
  
Ik heb enthousiaste verhalen gehoord over de tweede avond op 5 augustus waar ik niet bij kon 
zijn. De derde avond op de 19e leek me in vergelijking wat minder. Er waren zo’n vijfentwintig men-
sen waarvan maar zo’n vijf van het stadsdorp. De muziek was niet meer die van onze jeugd, 
gevolg van het feit dat de andere bezoekers veelal jonger zijn. Hun jeugdmuziek is die van de 
tachtiger jaren en later. Tegelijk is een groter publiek belangrijk. We zijn nu eenmaal nog te klein 
om zelfstandig avonden te organiseren. 
  
De volgende dansavonden op het Henrick de Keijserplein zijn op 2, 16 en 30 september. Er 
is vooralsnog geen entree. Alle drankjes zijn 1 euro, voor de eetseltjes op de tafels wordt een do-
natie gevraagd. 
  
Om de dansclub in deze vorm in stand te kunnen houden hebben we een paar mensen nodig. Ik 
ben er regelmatig niet. Vanaf 1 oktober is de beheerder er niet meer en komen de aankoop van 
drank en hapjes, de bediening aan de bar en de schoonmaak na afloop in handen van de dansers 
te liggen zoals dat nu ook het geval is bij bijeenkomsten in De Buurman. Omdat het niet louter een 
aangelegenheid van het Stadsdorp is, ligt het voor de hand dat ook een of meerdere anderen 
daarvoor gevraagd worden. Het organiseren van de avond zelf is simpel: er zijn een versterker en 
een cd-speler. De muziek die gedraaid wordt is wat wordt meegebracht door de bezoekers. 
  
Ik hoop dat deze dansavonden meer stadsdorpers aanzetten om lid te worden van de dansclub. 
Meld je aan als je bereid bent, in welke functie ook, mee te werken: 
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com 
  
tot dans, 
franz bonsema 
  

Hoe wonen Stadsdorpers? 

Zo woont Anneke Nierop. 

Drieëntwintig jaar geleden kreeg ik deze woning. Niemand wilde hem hebben want hij was hele-
maal uitgewoond en klein.  Maar ik zag er wel wat in, in de grote tuin vooral. En voor mijn slechte 
knieën moest ik echt van 4-hoog naar een benedenwoning.  Ik had dus mazzel dat niemand op de 
wachtlijst vóór me hem hebben wilde.  Er was veel op te knappen, maar extra voorzieningen had ik 
niet nodig. 

 Vooral de grote tuin is heerlijk. In het begin was er nog 
een hoop herrie in de binnentuinen. Kinderen die tot ’s 
avonds laat gillen. Ik heb een paar keer gepraat met de 
ouders om wat meer rust te krijgen en dan lukte ook wel. 
Nu zijn die kinderen groot en is het hier heel rustig. Er is 
bijna geen verkeer en ik slaap aan de achterzijde.  Dus 
ik slaap goed hoor. Ik heb hier veel contact met buren, 
ken veel mensen in de directe omgeving. Ik voel me hier 
heel goed.  
Vooral die grote tuin hè?  

Ik zit binnen het liefst achter het keyboard en kan dan mijn 
tuin inkijken.  
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Mijn liefste ding is de piano. Misschien niet het 
mooiste in mijn huis, maar ik kan er mijn liefde kwijt 
en hij klinkt zo mooi. 
 

 

Je moet niet achter mijn kastdeuren kijken. Ik heb zo veel op te ruimen! 
Tenminste, nou ja, het valt ook wel mee. Ik moet die muziekboeken eens 
ordenen. 
 

Er staat veel 
op elkaar, want 
het is een klein 
huisje, maar 
dat vind ik niet erg. Meer boe-ken kan ik niet 
kwijt. Dus af en toe maak ik ruimte op de 
planken door een paar dozen naar de kringloop 
te brengen. Zijn zij er ook blij mee. 
 

In deze stoel voor het raam vóór kan ik 
heerlijk lezen. Het is meestal rustig in de 
straat. Alleen bestemmingsverkeer, behal-
ve als de Amsteldijk is afgesloten.   

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 
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Vooraankondiging:  INLOOP 28 SEPTEMBER 
Tijdens de laatste 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 is gepland tijdens het eerste uur van de Inloop 
op 28 september. Willen jullie dat vast in je agenda zetten? De 
uitnodiging volgt in september. 

Namens het bestuur, 
Atie Engel 

Rustenburgerstraat

Boekenkastjes in De Pijp

Ken je ook die boekenkastjes langs de straat, waar je boeken kunt 
ruilen, lenen of kopen. Voor de boeken een tweede leven; voor jou 
extra leesplezier. 
Graag tips over andere boekenkastjes: 
Rob Godfried (e-mail: r.godfried@online.nl)

Heb je belangstelling, 
maar ben je nog geen lid?
Meld je aan

Pijpbewoner, denk mee, doe 
mee met de verdere ontwikke-
ling van Stadsdorp De Pijp. Je 
kunt je aanmelden als lid van 
de vereniging via de website: 
www.stadsdorpdepijp.com. 

Wil je eerst meer informatie, 
geef dan je naam en e-mail 
adres of huisadres door aan 
de werkgroep Communicatie 
of telefonisch: 06 87169505.
Of kom een keer langs op de 
Inloop.

Colofon

De Nieuwsbrief komt maan-
delijks uit en wordt samenge-
steld uit teksten en foto’s, die 
worden aangeleverd door le-
den, werkgroepen en bestuur.
De werkgroep Communicatie 
verzorgt opmaak en eindre-
dactie. 
De volgende Nieuwsbrief komt 
uit rond 1 oktober. Heb je ook 
iets voor deze Nieuwsbrief, 
mail dit dan voor 25 september 
naar: 
stadsdorpdepijp.communicatie
@gmail.com.

Stadsdorp De Pijp 
telt nu 128 leden !
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