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CANTA2GO

INHOUD

Het plan om een of meer invalidenvoertuigen als leenauto
in de buurt beschikbaar te stellen is in brede kring enthousiast ontvangen. Het zou dan gaan om wagentjes
met of zonder chauffeur voor ritjes in De Pijp en naaste
omgeving.

De foto’s uit deze Nieuwsbrief
zijn van Rob Godfried, Ineke de
Ruiter, Toon Springeling en
Pieter Jans.

Leden van de Brainstormgroep Wonen en Zorg werken
dit idee in een groepje met andere buurtbewoners uit. Bij
deze nieuwe werkgroep zit ook een ambtenaar van het
stadsdeel, Paulien Pluimers, die het initiatief ondersteunt.
Zij kijkt met name naar de regelgeving, juridische aspecten etc.
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Ledenverg. 8 febr.
Voor het overhalen van fondsen en fabrikanten om in ons - Algemene
Tips
project te investeren hebben we een goed ondernemingsplan nodig. Hiervoor werken we samen met 3 studenten
van de HvA, die dit als opdracht voor hun opleiding tot leraar economie voor ons gaan maken. En ook Combiwel
in de Pijp sluit zich bij het project aan en doneert hun
straatprijs aan ons.

In december gaat de werkgroep een aantal quick scans
invullen bij verschillende fondsen om te zien of we kans
maken op een donatie. Ons streven is om zo snel mogelijk 1 deelauto in bedrijf te hebben. We houden jullie op de
hoogte en iedereen die mee wil doen of denken is welkom!
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Omdat Canta een merknaam is en nieuwe fabrikanten op pagina 6:
de markt dit geen aantrekkelijke naam vinden zoeken we - Non-fictie leesgroep
nieuwe aansprekende naam voor dit project. Suggesties - Hoe wonen Judith en Toon
Springeling-Briggs?
hiervoor kun je mailen naar stadsdorptitia@gmail.com .
Titia van Grol
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8 november: Thema-avond
over de geschiedenis van De Pijp.

AGENDA
donderdag 8 dec., 17.00 uur
Stadsdorpborrel in De Punt
(2e Jac. van Campenstraat 150)

Op dinsdagavond 8 november kwamen veel stadsdorpers in de Buurman luisteren naar het verhaal van Ton
Heijdra over de geschiedenis van De Pijp. Ondanks het
feit, dat we pas na de pauze ook de bijbehorende plaatjes te zien kregen, wist Ton ons de ontwikkeling van onze
wijk zeer levendig voor te schotelen.
Tot eind 19e eeuw viel dit gebied onder de gemeente
Nieuwer-Amstel, die zich met hand en tand verzette tegen annexatie door Amsterdam. Hier was een goed klimaat voor bedrijfjes. Minder belasting. Ruimte voor vuile
bedrijven als ververijen en wasserijen. Het was goed om
de vaak wel bekende feitjes in een overzichtelijk verhaal
bij elkaar te zien. Wist je dat Heineken ook gezorgd heeft
voor de bouw van de zogenaamde diamantbewerkershuisjes en dat deze veel ouder zijn dan de diamantslijperij? En dat hier veel mensen van Duitse afkomst kwamen
wonen? En dat heel veel kunstenaars en schrijvers hier
gewoond hebben of een atelier hadden?
Ook verschillende grootse plannen voor afbraak en vernieuwing van de Pijp kwamen aan de orde, evenals de
daarbij behorende acties, waar Ton, maar sommige aanvrijdag 16 december, 19.30 uur
wezigen nog aan meegedaan hebben. En met succes!
dansen in Henrick de Keijser
(Henrick de Keijserplein 45)

Ineke de Ruiter, Pieter Jans

Voortgang buurtgebouw Henrick De Keijser
Het is gelukt!
We kregen het verlossende bericht van stadsdeel Zuid
dat we volgend jaar door mogen gaan met de vele activiteiten in Buurtgebouw HdK. Echt Geweldig nieuws! En dit
betekent ook dat er in de komende dagen, weken en
maanden heel veel zaken geregeld moeten worden.
Uiteraard gaan de vele activiteiten die er nu al zijn
gewoon door en er komen weer nieuwe bij!
Graag nodigen wij jullie dan ook uit om dit geweldige
nieuws te vieren. En wil je mee doen om van Buurtgebouw HdK een echt bewoners Buurtgebouw te maken,
kom dan zeker langs!
datum Zaterdag 10 december, 16.00 uur
locatie Buurtgebouw HdK

woensdag 28 dec., 17.00 uur
Inloop
in de Buurman (Amsteldijk 35,
ing. Ceintuurbaan)
vrijdag 6 januari, 10.30 uur
Koffiedrinken bij Boca’s
(Sarphatipark 4)
vrijdag 6 januari, 19.30 uur
Dansen in Henrick de Keijser
(Henrick de Keijserplein 45)
zaterdag 7 januari, 10.30 uur
Cryptogram oplossen
in Cafe Krull (Sarphatipark,
hoek 1e Jan Steenstr.)
dinsdag 10 januari, 17.00 uur
Nieuwjaarsborrel
in de Buurman (Amsteldijk 35,
ing. Ceintuurbaan)
woensdag 8 febr., 19.00 uur
Algemene Leden Vergadering
in de Buurman (Amsteldijk 35,
ingang Ceintuurbaan)

Mia Bouwbuis
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Algemene Ledenvergadering 2017 woensdag 8 februari 2017 19 - 21 uur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 april 2016 is afgesproken dat we de
ALV in 2017 in februari plannen. De reden was dat we dan vroeg kunnen bekijken of een
contributieverhoging nodig is voor 2017 en/ of 2018. Zoals het er nu uitziet vinden wij als
bestuur voor 2017 geen verhoging nodig. Ondanks dat willen we de ALV eerder houden
dan vorige jaren, omdat dat meer ruimte geeft om plannen voor het nieuwe jaar daadwerkelijk uit te voeren. Graag 8 februari noteren in de nieuwe agenda’s!
Nieuw bestuurslid gezocht
In april 2017 is het bestuur voor een groot deel vernieuwd. Mia Bouwhuis en Atie Engel
zijn aangebleven, Fanny Faber, Aniet Rupert en Riet Lenders zijn erbij gekomen (Riet onder voorbehoud i.v.m. verhuisplannen). Als bestuursleden zijn we nu goed op elkaar ingewerkt en vormen we een leuke ploeg.Toch gaat de samenstelling van het bestuur in 2017
opnieuw veranderen.
Atie Engel gaat na 3 jaar het bestuur verlaten. Riet Lenders blijft in De Pijp wonen, maar
heeft toch besloten te stoppen. Beiden blijven actief in ons stadsdorp.
Nieuwe bestuursleden worden benoemd door de ALV op woensdag 8 februari 2017.
Inmiddels hebben we een nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap. Mia Bouwhuis blijft
nog een jaar penningmeester. Overige taken, waaronder de secretariaatstaken, kunnen
onderling worden geregeld.
Ter vervanging van Riet zijn we op zoek naar nog een nieuw bestuurslid, want het zou fijn
zijn als het bestuur uit vijf leden blijft bestaan. We hopen dat we nog een tweede enthousiaste kandidaat vinden en horen graag wie daarin interesse hebben.
Het bestuur vergadert eens per vier weken en zomers minder. Er zijn zelfstandige werkgroepen voor diverse taken, waardoor we ons als bestuur steeds meer kunnen beperken
tot hoofdtaken. Daarbij hebben de bestuursleden een verdeling van aandachtsgebieden
gemaakt zoals PR, Ouderenhuisvesting, e.d..
Zoals bekend zijn veel leden van ons stadsdorp voorzichtig met het aangaan van vaste
verplichtingen. Nu het bestuur uit vijf leden bestaat, kost het iedereen minder tijd .
Voor nadere informatie en/ of een vrijblijvend gesprek kun je mailen naar het secretariaat:
stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com. Of je kunt bellen naar 06 87169505.
Voor 15 januari, maar graag eerder.
Namens het bestuur,
Atie Engel

Leuke en interessante bijeenkomsten en tips
Kijk op de website bij Tips naar advies van stadsdorpers voor leuke en interessante
bijeenkomsten en handige tips. Klik hier: TIPS.
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Cubaans feest met de muziekgroep Ars Longa

Op zaterdag 19 november was het zo ver! Om 14 uur begon het Cubaanse feest in het
Henrick de Keijser gebouw. Er waren ca. 15 stadsdorpers en veel mensen van buiten, die
de oproep van Yol op Radio Noord Holland gehoord hadden.
De musici van Ars Longa hebben in archieven oude muziek gezocht en gevonden die in de 2e helft van de zestiende tot de zeventiende eeuw gespeeld werd op Cuba.
Zowaar bestond er toen al, geïnspireerd door de meestal
Spaanse geestelijkheid, echte barokmuziek. Vaak was
deze al een beetje verweven met de muziek van de oorspronkelijke bewoners, de Indianen en de geïmporteerde
slaven uit Afrika.
Wij kregen dus een swingende barokmuziek te horen.
Van een prachtige kwaliteit, met mooie zangstemmen,
gitaren, fagot en trommel. Ook werd erbij gedanst en
een beetje toneelgespeeld, vooral bij het lied waar
"tengo tanto dolor de cabeza" werd gezongen. Zo enthousiast en geestig waren de Cubanen. Ze hadden er
zelf erg veel plezier in en vertelden dat ze in Cuba ook
vaker in wijkgebouwtjes optreden.
Na de pauze was er een soort dans-clinic wat ook zeer
leerzaam was. Het was gezellig en we waren erg blij met
de ruimte van Henrick de Keijser.
Voor de Stadsdorpers, die dit bijzondere concert gemist hebben, hier nog een kans om de
musici te horen: https://www.youtube.com/watch?v=PP5sf0cCaCY. Op dit moment is de
groep bij een muziekfestival in Spanje als het neusje van de zalm aanwezig en treden ze 7
dagen achter elkaar op.
Anne Schröder
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"Buurtbrunch in Café Hermes
Er zijn al 6000 steunbetuigingen voor het open houden van Café Hermes!
Tweede Kerstdag, maandag 26 december, is iedereen welkom tussen 14 en 18 uur om
mee te brunchen op Ceintuurbaan 55.
Buurtgenoten zorgen voor het dekken van de tafels met borden, glazen, bestek en servetten. Iedereen die komt neemt iets te eten mee ter waarde van €5,-. Heb je nog niks, haal
je wat bij de suup. Heb je geen geld, eet je toch mee.
Live muziek wordt belangeloos verzorgd door diverse muzikanten.”
Rob Godfried

Fotogalerij
Inmiddels staan er bijna vijftig portretten in onze fotogalerij.
Nieuwsgierig naar het resultaat?
Kijk dan snel op onze website onder de tab Informatie voor Leden, vul
het wachtwoord in en klik daarna op de link Portrettengalerij.
Sta je er nog niet bij, maar wil je dat wel? Mail dan een duidelijk portret
naar stadsdorpdepijp.foto@gmail.com of maak een afspraak met ons
om een foto van je te laten maken.
Willy Bloem - wabloem@hotmail.com
Ineke de Ruiter - jwder@xs4all.nl / 06-22 49 85 29

In de Pijplijn
Vraag en Aanbod is een soort Marktplaats voor ons Stadsdorp, maar dan met gesloten
beurs. Een enkele keer staan er spullen op, zoals nu oude jaargangen van Filosofie Magazine. Je kunt je melden om dit interessante leesvoer gratis af te halen.
Meestal bemiddelen we in onderlinge hulp; kom je ergens niet uit op je computer of telefoon, moet er een klusje in huis worden gedaan of zou je graag iemand mee hebben bij
een doktersbezoek? Neem dan contact op met Vraag en Aanbod.
Zoek je mensen om een eetclubje, zangkoor of museumclubje op te richten? Wie weet
vind je mensen via Vraag en Aanbod. Gewoon proberen.
Je kunt contact opnemen via de website of tijdens de Inloop. Atie zit nu in Sri Lanka maar
ik ben daar altijd.
Anneke Nierop, mede namens Atie Praagman
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Wat doen dorpelingen zoal samen? Een nieuwe rubriek met voorbeelden van
ondernomen activiteiten. Ter kennisname en inspiratie. Met elkaar voor elkaar.

Anna van ’t Hof over haar Non-fictie leesgroepje
Niet alleen om onze hersenen eens flink te laten kraken maar ook om de krant eens met
'een ander oog' te lezen en naar het nieuws met 'een ander oor' te luisteren, hebben we
een NON-FICTIE leesgroep in het leven geroepen.
Begonnen zijn we aanvankelijk met thema's. Het eerste onderwerp
waarin we onze tanden hebben gezet was CULTUURRELATIVISME.
Het bleek toch praktischer een boek te kiezen waaruit we steeds enkele hoofdstukken lezen, die we dan op de bijeenkomst bespreken.
We zijn nu bezig met NIETSCHE & KANT LEZEN DE KRANT van
Rob Wijnberg. Ook brengen we soms artikelen in die met de onderwerpen te maken hebben of die actueel zijn. We komen om beurten
bij iemand thuis samen, ongeveer 1 keer in de 5 weken. Het zijn leerzame èn gezellige bijeenkomsten waarin we van elkaars inzichten en
perspectieven leren. Wat wil een mens nog meer?
Ik ben blij met deze groep en vind het een goed voorbeeld van HEB JE ERGENS BEHOEFTE AAN: ZET HET OP. Zin in een vegetarische eetgroep, Italiaanse les, bridgen,
schilderen met olieverf....ZET HET OP (plaats een oproep). ZET ‘M OP!!!

Hoe wonen…Judith en Toon Springeling-Briggs?
Het pand aan de Govert Flinckstraat is in 1973 afgebrand. De sporen zijn nog zichtbaar aan de voordeur en de gevel waar bovenaan nog wat afgebrokkelde bakstenen zitten. Een drama, want 2
oudere bewoners kwamen om. Door op de hoek geparkeerde auto’s kwam de brandweer te laat om ze uit het huis te halen.
Een collectief van idealisten kon het uitgebrande wrak kopen voor
één symbolische gulden om het voor de buurt te behouden. “Door
de buurt voor de buurt”, was de slogan waarmee ze aan de slag
gingen om het geheel naar eigen inzicht achter de gevel opnieuw
te bouwen. Met zoveel mogelijk sloopmaterialen uit panden elders
uit de stad. Recycling avant lá lettre. En hoewel de slogan misschien niet helemaal de achterliggende gedachte dekte is het wel
nog steeds een huis met woonlasten binnen de puntentelling. Er
bevinden zich drie woningen in het pand vol split levels. Het zit vol
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trappetjes en hoekjes, wat het een spannend huis maakt. Uw reporter moest zich steeds
even opnieuw oriënteren.
Voor Judith was het ook wel even lastig
toen ze van een operatie moest revalideren. Een maand in een revalidatiecentrum
omdat ze die trapjes onmogelijk kon nemen. Maar dat gaat nu allemaal weer
goed. Kwiek omhoog om te laten zien
waar ze haar favoriete bezigheid uitoefent.
Werkend aan de naaimachine maakt ze
prachtige tassen en allerlei andere producten zoals de quilt die op het bed ligt. Het
bed waar ze, ook in de revalidatieperiode,
in het voorjaar de natuur in het achtertuin-tje zag opkomen: zingende nestelende vogels
en het voortdurend veranderende licht als de Duitse pijp zich snel ontwikkelt. Altijd
genoeg activiteiten naast en na het werk gehad hoor: zingen in een koor, roeien,
mozaïeken maken en leggen. Twee grote zijn in de tuin-muur ingemetseld. Maar nu gauw
naar de fysio voor het nodige onderhoud!
Nog steeds is het huis in ontwikkeling. Veranderingen die de indeling praktischer maken.
Zoals een douche apart van een toilet. En
eerst waren de etages voorzien van hoge vides, maar die waren niet warm te stoken en de
nu ingelegde vloeren bieden veel meer woonoppervlakte. Een aparte kamer voor logees,
gericht op de toekomst: er komt een periode
dat je hulp nodig hebt en die kan dan hier
ovenachten. De aparte werkplaatsruimte die
aan de tuin ligt getuigt dan ook van de permanente klusactiviteiten. Toon heeft drie plekken
in huis waar hij zich het meest vermaakt. Als vaste kok in huis is dat de keuken met de
keukentafel om een krantje te lezen. Aan zijn bureau om zich via computer met heden,
verleden en verweg te verbinden en op bed als tv-kijker. Maar geboren in de landelijke omgeving van Exmoor in Engeland was Amsterdam pas echt
fantastisch als er ook genoeg groen was. Zowel voor als
achter het huis is het dan ook uitbundig vol met planten en
struiken. “Ik wilde groen voor mijn ramen!”
Met de tsunami van jongeren en toeristen dacht ik wel
eens - dit is mijn buurt niet meer. Maar door het Stadsdorp heb ik mijn buurt weer terug gekregen. Al die ontmoetingen op straat en ik weet die woont hier, die woont daar.
Gewoon mensen kunnen tegenkomen die je kent en die
hoi zeggen. Dat is zo fijn.
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Bericht van overlijden van Ingeborg van den Berg
Wij kregen 9 november het bericht dat Ingeborg van den Berg is overleden op 27 oktober.
Zij is bijna 84 jaar geworden. Ingeborg woonde aan het Sarphatipark.
Ze kwam niet in de binnenbuurt De Oude Pijp en had voor zover wij weten ook verder
weinig of geen contacten in ons stadsdorp.
Namens het bestuur, Atie Engel

Maandelijkse stadsdorpborrel

MELD JE AAN

Beste Stadsdorpers,
Zoals iedereen weet, is er eenmaal per maand op de
tweede donderdag van de maand vanaf 17.00 uur een
borrel in café De Punt.
De initiatiefnemers indertijd (Ineke en Cor) zijn van mening, dat er na tweeëneenhalf jaar van locatie veranderd
zou kunnen worden. Er waren overigens geluiden, dat
verschillende stadsdorpers de wijn niet echt lekker vonden in De Punt en dat men wel eens iets anders wilde,
anderen waren wel tevreden. Enkelen van ons zijn op
zoek gegaan. De nieuwe locatie wordt café De Pijp,
Ferdinand Bolstraat 17-19 (hoek Daniël Stalpertstraat)
geworden. De prijzen zijn vergelijkbaar. Zo is er bijvoorbeeld een borrelhap, een pizza voor € 7,00 en een daghap voor € 9,75. En dat is niet alles. De wijn is er goed en
er zijn verschillende soorten bieren, waaronder het Engelse cider (i.e. een bier).

Doe je mee met de verdere
ontwikkeling van Stads-dorp De
Pijp?
Je kunt je aanmelden als lid van
de vereniging via de website:
www.stadsdorpdepijp.com
Wil je eerst meer informa-tie,
geef dan je naam en e-mail
adres of huisadres door aan de
werkgroep Communicatie of
telefo-nisch: 06 87169505

COLOFON
Deze nieuwsbrief komt
maandelijks uit en wordt samengesteld uit teksten en
foto’s die worden aangeleverd door leden, werkgroepen en bestuur.
De manager reserveert voor ons elke tweede donderdag
Leden van de Werkgroep
van de maand vanaf 17.00 uur de leestafel waaraan minCommunicatie verzorgen opstens 12 personen kunnen zitten. Het is een ruim café.
maak en eindredactie.
De eerste borrel in de nieuwe locatie is op 12 januari De volgende nieuwsbrief komt
uit rond 1 januari. Heb je ook
2017 vanaf 17.00 uur in café De Pijp.
iets voor deze nieuwsbrief, mail
dit dan voor 25 december naar:
stadsdorpdepijp.communicatie
@gmail.com

Cor de Bie
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