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Let op: Veranderingen in het nieuwe jaar.

Agenda:

In 2017 veranderen de volgende vaste agenda-punten:
- Film in Rialto is voortaan op de eerste dinsdag van de
maand.
- De Stadsdorpborrel op de 2e donderdag van de maand
verhuist van Café De Punt naar Café De Pijp
(Ferdinand Bolstraat 17-19, hoek Daniel Stalpertstraat).
- De dansavonden in buurtgebouw HdK (Henrick de
Keijserplein 45) worden voortaan op de 2e en 4e
zaterdag van de maand gehouden.
Kijk voor meer informatie op de website: Agenda

dinsdag 3 januari, 17.00 u.
Film in Rialto (Ceintuurbaan
338)
vrijdag 6 januari, 10.30 u.
Koffie
in Boca’s (Sarphatipark 4)
zaterdag 7 januari, 10.30 u.
Cryptogrammen
in Cafe Krull (Sarphatipark 2)
dinsdag 10 januari, 17.00 u.
Nieuwjaarsborrel
in De Buurman (Amsteldijk
35, ingang Ceintuurbaan)

In de Pijplijn
Dat je Vraag en Aanbod kunt benaderen voor computerhulp of een klusje in huis is zo langzamerhand wel bekend.
Maar weet je dat je er ook een oproep kunt doen om elkaars huisdieren te verzorgen bij afwezigheid?
Ga naar Vraag en Aanbod op de site, daar vind je zo'n
oproep en meer.
Anneke Nierop

donderdag 12 jan., 17.00 u.
Stadsdorpborrel
in Cafe De Pijp (Ferd. Bolstraat 17-19)
zaterdag 14 januari, 19.30 u.
Dansen in Buurtgebouw HdK
(Henrick de Keijserplein 45)
woensdag 25 januari, 17.00 u.
Inloop
in De Buurman (Amsteldijk
35, ingang Ceintuurbaan)

Fotocursus
Veel leden van ons Stadsdorp fotograferen graag en
willen nog beter leren fotograferen. Daarom hebben zij
meegedaan aan een cursus die verzorgd werd door Caro
Bonink, in De Buurman. Resultaten daarvan zijn te zien
op www.stichtingkarel.nl (“LEUKER LANGER LEVEN”).

zaterdag 28 januari, 19.30 u.
Dansen in Buurtgebouw HdK
(Henrick de Keijserplein 45)
vrijdag 3 februari, 10.30 u.
Koffie
in Boca’s (Sarphatipark 4)

Vanaf eind januari 2017 biedt Caro weer een paar
cursussen aan, voor beginners en voor eerdere
deelnemers. Die vinden opnieuw plaats in De Buurman.

zaterdag 4 februari, 10.30 u.
Cryptogrammen
in Cafe Krull (Sarphatipark 2)

Zie voor meer informatie en voor aanmelding: http://
www.stichtingkarel.nl/fotografieles-60/.

dinsdag 7 februari, 17.00 u.
Film in Rialto (Ceintuurbaan
388)

Rob Godfried

woensdag 8 februari, 19.00 u.
Algemene Ledenvergadering
in De Buurman (Amsteldijk
35, ingang Ceintuurbaan)
zaterdag 11 februari, 19.30 u.
Dansen in Buurtgebouw HdK
(Henrick de Keijserplein 45)

!
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Afscheid van Maria de Roos.
Op dinsdag 27 december hebben we met veel stadsdorpers en
met veel andere vrienden en kennissen afscheid genomen van
Maria de Roos.
Het was een mooie bijeenkomst in de Aula van Zorgvlied,
volgens het ritueel van de Christen Gemeenschap, waar Maria
actief bij betrokken was. De opgehaalde herinneringen gaven
een inkijkje in aspecten van haar leven, die wij lang niet
allemaal kenden.
Door het donker hebben we haar lichaam naar het crematorium
gebracht. Dit was een mooi en indrukwekkend afscheid.
Pieter Jans

Voor in je nieuwe agenda:
De Algemene Ledenvergadering 2017 vindt plaats op woensdag 8 februari 2017 19 - 21 uur.
Een uitgebreide aankondiging stond in de vorige Nieuwsbrief van december.
De agenda en andere stukken worden eind januari rondgestuurd.

NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Wie heeft zin om het bestuur van Stadsdorp ‘de Pijp’ te komen versterken?
Onze bestuursvergaderingen zijn heel levendig. We hebben er allemaal veel plezier in en
komen een keer per maand samen.
Er gebeurt veel in ons stadsdorp. Behalve dat wij op de hoogte blijven van alle activiteiten
van ons stadsdorp worden wij ook steeds meer gevraagd onze mening te geven of deel te
nemen aan buurt- en stedelijke overlegorganen, met name wat zorg en wonen betreft.
Binnen het bestuur hebben we taken zo verdeeld, dat ieder zich bezighoudt met de
onderwerpen waar zij de meeste belangstelling voor heeft.
Twee leden gaan het bestuur verlaten, Riet Lenders en Atie Engel, die zich vanaf het
begin van het stadsdorp intensief voor het bestuur heeft ingezet. Beiden blijven actief in
ons stadsdorp. Atie ook in het platform van alle stadsdorpen in Amsterdam.
We zoeken per 8 februari bestuursleden, die mee willen denken over de ‘Pijp’ waar het in
de toekomst nog steeds fijn wonen is als ‘senior’. Voor het voorzitterschap hebben we al
een kandidaat gevonden.
Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich melden voor nadere informatie en/ of
een vrijblijvend gesprek bij het secretariaat: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com of
06 87169505.
Voor 15 januari, maar graag eerder.
Namens het bestuur, Fanny Faber
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Wat doen dorpelingen zoal samen?
Dit keer een voorbeeld uit een binnenbuurt: Nieuwe Pijp ZO.

De foto spreekt voor zich. In De Stadskantine was het eten redelijk en niet te duur.
Volgende keer zijn we weer ergens anders. We komen elke derde vrijdag van de maand in
verschillende samenstelling bij elkaar. Soms met een programma, maar meestal zonder.
We praten over onszelf, de Pijp, ergernissen en vrolijkheden. Er is gewoon even contact.
Je leert elkaar een beetje kennen. Sommigen maken afspraken om samen iets te gaan
doen, waar anderen zich al dan niet bij aansluiten. Als het nodig is, weet je elkaar te
vinden.
Rob Godfried

Vooraankondiging:
14 februari 2017 thema-avond over LEVENSTESTAMENT
Deze avond gaat over stilstaan bij en je voorbereiden op je eindigheid en hoe je dat wilt en
kunt regelen voor straks. Wat zijn je keuzes en je wensen?
"Waarom dit onderwerp? Daar wil ik nog helemaal niet aan denken" zegt de een. Dat kan.
Maar een ander zegt: "Ik schuif het steeds voor me uit, dus het lijkt me wel zinvol om hier
eens bij stil te staan en een en ander vast te leggen."
We starten op deze avond met een algemeen beeld van wat er allemaal aan de orde kan
komen bij de voorbereiding op je eindigheid. Wat kun je vooraf wel en niet regelen, vastleggen, enz.
In enkele vervolgbijeenkomsten kunnen we dan samen deelonderwerpen verder uitdiepen
zoals persoonlijke, medische en zakelijke/financiële onderwerpen.
Hiervoor worden op de eerste avond vervolgafspraken gemaakt.
Eind januari volgt meer informatie over deze thema-avond.
Interesse? Zet dan de datum alvast in de agenda!
Riet Lenders en Ineke de Ruiter
Wil je je alvast oriënteren, klik dan hier op checklist levenstestament.
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Hoe woont…Loesje Koord?
Een kleine smalle straatdeur in de Govert Flinck, de smalle treden op, verwelkomt op
tweehoog één van de twee poezen mij nog vóór Loes. Ik kan niet zonder beesten in huis.
We gaan door een mogelijk nog smaller sluisje een gangetje uit
en dan rechtsaf de kamer in, waar het ineens ruim en weldadig
kleurig en licht en vol beeldend werk is. Loes gaat vlot nog een
trap op om haar hoorapparaat te halen en met een potje thee
zetten we ons aan een tafel.
Sinds 1960 woont Loes in deze woning, aanvankelijk slechts in
het achterdeel. Vóór woonde een omaatje alleen, in de voorkamer met alkoof. Het was inwoning, direct na het huwelijk met
haar eerste man.
We konden horen dat ze zich in slaap zong met liederen van
‘De stem des Volks’, zoals ‘Morgenrood’. Haar man was smid
geweest en ze waren echt van het socialisme, net als mijn
grootouders. Toen zij in 1964 naar een verpleeghuis ging
kregen wij de hele woning. Mijn toenmalige man heeft de boel
toen zo verbouwd dat voor en achter bij elkaar kwamen. Na de
scheiding ging hij naar het oosten, maar ik ben hier, met tussenpozen, steeds blijven
wonen. Ik ben echt het huis ingegroeid. Er
is hier nog iets van de oude oma en ik heb
nog een bed van mijn moeder en zo nog
wat. Maar je doet weg wat je niet meer past;
wat je overhoudt is wat je echt gekozen
hebt.
Het huis was omgeven door kleine winkeltjes, het tijdperk van vóór de supermarkt. Al
die winkeliers die kende je en zij kenden
jou. Het was een levendige boel. Nu fiets ik
anoniem de straat uit. Aan de overkant zie
ik voortdurend andere mensen, duidelijk
geen vaste bewoning.
Daarom vind ik het Stadsdorp zo fijn. Het is prettig om zo andere mensen in de buurt te
ontmoeten. En elkaar te ondersteunen.
Er hebben via vraag en aanbod al een paar keer mensen
voor mij iets in huis gedaan. Na mijn revalidatie van een
knie-operatie, moest er echt een beugel in de wc komen
om mij aan vast te houden.
Toon heeft die toen aangebracht. Ik ben zelf namelijk
hééél onhandig. Ik kan niks.
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Ja, al het schilderwerk dat je hier ziet heb ik zelf gemaakt.
Dit vind ik het mooiste dat hier hangt: het heet ‘vertrouwen’
en is gemaakt in Griekenland. Zie je dat het geaard is?
Geaard en vertrouwen, dan komt ‘joy’.
Die kamerlinde is
heel belangrijk voor
me. Zo zacht, zo
mooi van kleur en
vorm. Kwetsbaar.
Laatst heeft de poes
er een tak af
gesprongen, dus ik
heb de twee overgebleven takken maar gespalkt.
Er groeit in het midden alweer een nieuw takje, zie
je? Ik kan echt niet zonder die linde.
Als ik er rustig de tijd voor neem kom ik alle trappen makkelijk op. Het huis is niet
geïsoleerd, er is geen CV, geen verwarming in de keuken en in de slaapkamer op zolder,
maar ik ga echt niet in een doos wonen. De ramen en het plafond zijn hier fijn hoog en er
komt veel licht binnen Ik zit hoog en de overkant is laag.
Laatst sprak ik met iemand van wijkzorg ofzo
en die zei dat er altijd voor kan worden gezorgd
dat boodschappen boven komen, ook als ik dat
zelf niet meer zou kunnen doen. Ja, dat is
mooi, maar daar gáát het niet om. Hoe kan ik
mijzelf zijn en blijven? Blijven doen waar ik me
goed bij voel? Wie brengt de Amstel bij mij
boven?
Rob Godfried

Neem een introducee mee naar de Nieuwjaarsborrel
In november hebben we jullie via de binnenbuurten gevraagd ieder drie flyers uit te zetten
en geïnteresseerde buurtbewoners een keer mee te vragen naar een Inloop of andere
bijeenkomst.
De Nieuwjaarsborrel is een uitstekende gelegenheid om andere stadsdorpers in een
ongedwongen sfeer te ontmoeten.
Neem dus op 10 januari een introducé(e) mee naar de Nieuwjaarsborrel in de Buurman.
Meld je dan even bij een van ons, dan houden wij je introducé(e) en jou die avond vrij.
Namens de werkgroep Communicatie, Rob Godfried en Pieter Jans
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Help ons De Pijp uit
Stadstoneel maakt een community-theaterstuk over ‘de pijp uit gaan’: De Pijp uit. De
acteurs hebben een oproep gestuurd voor ondersteuning. Klik hier voor hun oproep: Help
ons De Pijp uit.
De voorstellingen lopen van 14 januari tot half februari. Ga voor meer informatie,
speeldata e.d. naar de website van Stadstoneel: De Pijp uit.
————————————————————————————————————————
MELD JE AAN

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.

Doe je mee met de verdere
ontwikkeling 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-mailadres of huisadres door aan de
werkgroep Communicatie of
telefonisch: 06 87169505

COLOFON

Deze maand: Govert Flinckstraat 249

Wilt u weten, welke boekenkastjes er al gespot zijn, klik
dan hier op: TIPS, Boekenkastjes in De Pijp.
Kent u zelf nog andere kastjes, dan graag een bericht
aan Rob Godfried: rob.godfried@online.nl of
06-28475007.
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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
Communicatie verzorgen opmaak en eindredactie.
De volgende nieuwsbrief komt
uit rond 1 februari. Heb je ook
iets voor deze nieuwsbrief, mail
dit dan voor 25 januari naar:
stadsdorpdepijp.communicatie
@gmail.com

