NIEUWSBRIEF
Maart 2017

14 maart 2017 19:00- 21:00 uur
De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Welkom nieuwe
leden:

Thema-avond Ontwikkelingssamenwerking

INHOUD

Atie Praagman en Rob Godfried vertellen en laten iets zien
over projecten die zij in respectievelijk in Sri Lanka en
Ghana hebben gedaan en nog doen. En ze spreken met
elkaar over hun motieven om dit werk te doen. Daarna
kunnen er vragen worden gesteld en gaan we in kleine
groepjes verder praten aan de hand van stellingen en/of
een casus.
De meeste stadsdorpers, zo niet alle, hebben wel eens iets
gedoneerd aan een project dat armoede bestrijdt, in
Nederland of daarbuiten. We kennen allemaal wel wat
dilemma’s die we daarbij hebben. Aan wie/aan wat geef je
iets? Wanneer, hoeveel? Helpt het eigenlijk wel? In deze
link criteria ontwikkelings samenwerking noteer ik een
aantal criteria die je kunnen helpen bij het nemen van
beslissingen. Ze zijn ingedeeld in 4 categorieën. Je
bepaalt natuurlijk zelf welke criteria voor jou het meeste
gewicht in de schaal leggen.

De foto’s in deze Nieuwsbrief
zijn van Rob Godfried en
Ineke de Ruiter (p.2).

Janny Bakker
Paul Niekerk
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Algemene Ledenvergadering 8 februari 2017

AGENDA

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering
stroomde de Buurman vol. Er waren 34 leden aanwezig.
Een goede opkomst.
Wij vonden het een goede en zinvolle vergadering. Er
kwamen leuke tips die we zeker op gaan pakken; er is een
nieuwe werkgroep in het leven geroepen en de
kascommissie is weer compleet!
Het bestuur bestaat nu uit (zittend van links naar rechts)
Mia Bouwhuis – penningmeester/secretariaat
Aniet Rupert - lid
Fanny Faber- lid
Titia van Gool – voorzitter/secretariaat

vrijdag 3 maart., 10:30 uur.
Koffieochtend in Boca's,
Sarphatipark 4
-------------------zaterdag 4 maart., 10:30 uur,
café Krull, Sarphatipark 2
Volkskrant-cryptogram oplossen
------------------dinsdag 7 maart., 17:00 uur
Samen naar de film in Rialto
-------------------donderdag 9 maart., 17.00 uur
Stadsdorpborrel in Café De Pijp
Ferd.Bolstraat 17 -19
-------------------zaterdag 11 maart., 19.30 uur
Dansavond in buurtgebouw
Henrick de Keijserplein 45
-------------------dinsdag 14 maart., 19.00 uur
Thema-avond in de Buurman
Amsteldijk 35, ingang
Ceintuurbaan
-------------------zaterdag 25 maart, 19.30 uur
Dansen in buurtgebouw
Henrick de Keijserplein 45
-------------------woensdag 29 maart, 17.00 uur
Inloop in De Buurman
Amsteldijk 35, ingang
Ceintuurbaan
--------------------

Binnenkort hopen we het conceptverslag af te hebben en
worden jullie hierover geïnformeerd.
Mia Bouwhuis

Gezocht: ooggetuigen Tweede Wereldoorlog
Woonde u tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Pijp? En
zou u uw verhaal met ons willen delen?
Op 4 mei herdenken we de Tweede Wereldoorlog. In de
Van Woustraat, waar vroeger ijssalon Koco zat,
organiseren we elk jaar een herdenking voor en door de
buurt. Daar vertelt een (oud) buurtbewoner die de oorlog
van dichtbij meemaakte zijn persoonlijke oorlogsverhaal.
Over hoe de oorlog zijn leven en de buurt voorgoed
veranderde.
Zou u dit jaar uw verhaal willen vertellen? De vorm is
volkomen vrij: een verhaal, een gedicht, een lied; wat maar
het beste bij u en uw herinnering past.
Kom in contact met het 4 en 5 mei Comité van de Pijp
via comitedepijp@gmail.com. Of bel met coördinator Fem
Verbeek: 06 24 68 72 82.
Ook voor onze eigen thema-avond over “Oorlog in mijn
Buurt” op 11 april (uitnodiging in de volgende
Nieuwsbrief) zijn ooggetuigen uit de Pijp zeer welkom!
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Thema-avond ‘Levenstestament’ op 14 februari 2017

Voor deze avond was voormalig huisarts mevr. Mariette Hamaker uitgenodigd om een
inleiding te houden over “het levenstestament” en om hierover met ons van gedachten te
wisselen.
Mariëtte vertelde dat een levenstestament veel meer omvat dan het regelen van geld en
goederen. Zij ging in op de emoties die kunnen spelen bij het bezig zijn met eindigheid en
dat die voor ieder verschillend zijn. Stilstaan en een pas op de plaats maken is heel
belangrijk. Terugkijken hoe je leven geleefd is met hoogte- en dieptepunten. Wie en wat
heeft er toe gedaan? Zijn er nog ‘losse eindjes’? Die terugblik die ons milder kan maken,
naar onszelf en naar anderen..
Het ging ook over lichamelijk welzijn. Zorgen we wel voor onszelf zoals we ook voor een
ander zorgen? Zorgen we voor veiligheid in huis en hoe doen we dat?
Betrekken we ook anderen in de zorg, nu, maar zeker ook straks? Wie willen we dan in
onze nabijheid? Durven we dat nu te vragen?
Uit de zaal kwamen verschillende vragen en persoonlijke verhalen, maar ook tips.
Het bleek dat een aantal stadsdorpers gekomen was voor meer feitelijke informatie. Deze
feitelijke informatie komt er zeker! Er komen vervolgbijeenkomsten met de onderwerpen
die na de pauze op aanmeldingsformulieren konden worden aangegeven. We hebben
ongeveer 30 ingevulde formulieren teruggekregen en gaan hiermee aan de slag.
Een uitgebreider verslag met ook praktische aandachtspunten volgt op onze website.
Riet en Ineke

Na een jaar in het bestuur…
voelen Fanny en Aniet zich er helemaal thuis.
We spreken met Fanny Faber en Aniet Rupert over hun ervaringen na een jaar in het
bestuur te hebben meegedraaid.
“Bestuurswerk zal wel saai zijn!” “Kan ik dat wel?” “Waar zal het allemaal over gaan?”
Zulke vragen zijn na een jaar veranderd in reacties als: “Het is erg leuk!” “Je raakt actief
betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in je eigen buurt en stad, zoals aanpak van
eenzaamheid, huisvestingsproblematiek en zorg.”
Het was voor beiden eerst even wennen aan de grote hoeveelheid organisaties, waar je
mee te maken krijgt: andere stadsdorpen, zorginstellingen, woningcorporaties en niet te
vergeten de ambtenaren van het stadsdeel, die ons stadsdorp goed weten te vinden, als
er nagedacht moet worden over al deze zaken. “Zo merk je, dat het stadsdorp een
belangrijke functie vervult.”
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Kost het bestuurswerk je veel tijd? Fanny doet het naast haar werk. Je moet wel even tijd
maken om telkens bij te lezen, maar zij voelt zich nu echt thuis in het bestuur. Aniet
beaamt dit: “Het duurde wel even voor ik zicht had op wat er allemaal omgaat in en om het
Stadsdorp.” Alle reserves die ze eerst had, zijn voor haar nu wel verdwenen. Daarom
vinden beiden, dat een periode van 3 jaar handig is. Dan heb je ook even tijd om er in
thuis te raken. Naast de maandelijkse bestuursvergadering (“waar ik met plezier naar toe
ga”) zijn er altijd weer andere bijeenkomsten waar je voor uitgenodigd wordt. Intussen
wordt veel per mail uitgewisseld en besproken.
Beiden vonden het een enorme steun, dat Atie en Mia goed thuis waren in het bestuur en
allerlei contacten.
Een heel belangrijk punt vinden Fanny en Aniet, dat het ook erg gezellig is. Je leert elkaar
beter kennen, je hoort waar anderen mee bezig zijn en hoe zij over ontwikkelingen
denken.
Die maatschappelijke betrokkenheid, het actief bezig zijn met zaken die voor de buurt en
onze doelgroep van groot belang zijn, willen Aniet en Fanny graag delen met meer
stadsdorpers. We denken aan meer informatie hierover in de Nieuwsbrief of op de website
en andere stadsdorpers uitnodigen mee te gaan naar interessante bijeenkomsten.
En op de vraag wat ze nog missen in het stadsdorp: het 5e bestuurslid!
Willy Bloem en Pieter Jans.

Dansen in buurtgebouw Henrick de Keijser.
Christien Visch heeft een DJ gevonden!
Eeltje Kool, lid van het kernteam van het
buurtgebouw op het Henrick de
Keijserplein, had een aantal keren
gedraaid en ook Anna Minter had zich ’n
keer van de DJ-taak gekweten maar we
hadden dringend behoefte aan
aanvulling en die hebben we nu:
Wilfred van der Ham! Hij brengt zelf alle
apparatuur mee uit Beverwijk: een
mengpaneel, 2 versterkers, 2 cd-spelers
en 2 draaitafels. Hij heeft afgelopen
twee zaterdagen gedraaid en is bereid
dat voortaan tweewekelijks bij ons te komen doen. Hij heeft er plezier in, heeft nog geen
praktijkervaring en is daarom bereid gratis voor ons op te treden. Dat is belangrijk voor ons
omdat we nu eenmaal weinig inkomsten hebben. Als er minder dan 10 mensen komen
dansen moeten wij van het organisatieteam nog het ontbrekende geld voor de huur
bijleggen.
Wilfred is een bescheiden, sympathieke man die een grote hoeveelheid muziek meebrengt
en goed in de gaten houdt hoe wij op de muziek reageren. Ook is hij graag bereid op
verzoek te draaien; een ware democratische DJ, zoals wij dat graag willen.
Ik hoop dat dit een extra reden is voor de dames en heren van de dansclub en alle
anderen van het stadsdorp om langs te komen en met ons te genieten.
Jullie zijn iedere 2e en 4e zaterdag van de maand van harte welkom vanaf 19:30 uur.
En neem je buren, vrienden en familie mee! Een hoop gezelligheid voor €2,50.
Ook honden worden toegelaten (gratis).
Franz Bonsema
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Overzicht werkgroepen en activiteiten binnen ons Stadsdorp
Op de Algemene Ledenvergadering werd gevraagd naar meer informatie over de
werkgroepen en andere activiteiten, die er zijn binnen het stadsdorp. Hieronder geven we
een kort overzicht. Voor meer informatie kun je doorklikken naar de website of een
mailbericht sturen.
Werkgroep Communicatie: website, Nieuwsbrief en PR-campagnes. (Pieter Jans)
Werkgroep Vraag & Aanbod regelt vraag en aanbod voor hulp en activiteitten. Zij regelen
ook een vervoerspool, een klussengroep en computerondersteuning. (Atie
Praagman/Anneke Nierop)
Werkgroep Inloop & Evenementen organiseert de maandelijkse Inloop-avonden en vier
maal per jaar een feestelijke middag of avond. (Anne Schröder)
Werkgroep Thema-avonden organiseert maandelijks (behalve zomers en rond de Kerst)
een thema-avond over een interessant onderwerp. (Paula Roos)
Bardiensten: Veel stadsdorpers hebben zich opgegeven om afwisselend mee te helpen
met de bar op Inloop- en Thema-avonden. (Atie Praagman)
De Foto-groep: de “portrettengalerij” van de leden van het stadsdorp; foto’s voor
Nieuwsbrief en website. (Ineke de Ruiter)
Brainstormgroep Zorg en Welzijn: volgt en stimuleert ontwikkeling op terrein van zorg en
huisvesting voor ouderen. (Titia van Grol)
Daarnaast organiseren leden activiteiten, waar ieder lid zonder zich vooraf aan te melden
aan mee kan doen, zoals:
- koffie-ochtend in Boca;
- cryptogrammen in Krull;
- samen naar de film in Rialto;
- stadsdorp-borrel in Cafe De Pijp;
- dansen in Henrick de Keijser.
Zie hiervoor de Agenda.
De binnenbuurten organiseren zelf maandelijks hun bijeenkomsten.
Daarnaast zijn er allerlei initiatieven van actieve leden, zoals:
- leesgroep romans;
- leesgroep non-fictie (zie Nieuwsbrief december 2016);
- samen wandelen;
- samen documentaires kijken;
- samen eten.
De meeste van deze activiteiten worden bij iemand thuis georganiseerd en kunnen
daarom maar een beperkte groep deelnemers hebben. Wil je aan een van deze
activiteiten meedoen of zelf zoiets opzetten, neem dan met de werkgroep Communicatie
of de werkgroep Vraag & Aanbod contact op.
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Hoe woont…Anne Wirtz?
Een statig pand aan het Sarphatipark, drie hoog. Niet de vele kunstwerken krijg ik meteen
in het oog, maar de lichte ruimtelijkheid van de kamer. Dertien meter diepte in de Pijp! In
1973, toen Anne hier kwam wonen was het een driekamerwoning: voor, midden, achter en
een zijkamertje en een keuken. Ik wist meteen dat ik hier wilde wonen! Ze kon het kopen,
maar mocht er niet in wonen omdat een alleenstaande er volgens de distributienormen
van de Gemeente geen recht op had. Maar een makelaar die een dochter in dezelfde
leeftijd had wist er wel raad op. Een eerste opknapbeurt maakte er een tweekamerwoning
van. En later, toen de bewoners van andere etages wegvielen kon met behulp van een
Gemeente ambtenaar die geen pennenlikker was het pand gesplitst worden in
appartementen en leverde de verkoop ervan genoeg op om de etage van Anne mét de
zolder te verbouwen tot hoe het nu is. Een VVE regelt de zaken.

Eenmaal bekomen van de ruimtelijkheid zijn het de kunstwerken die bepalen hoe het
gesprek verloopt en hoe ik me in de ruimte thuis ga voelen. Aan elk beeld, schilderij,
ornament, elke kandelaar of tooi kleeft een verhaal .
Dat schilderijtje is van Jan de Koning. Ik zou het krijgen als ik ging trouwen. Ja, dat is dus
nooit gebeurd. Maar mijn vader had dat wel achter op het doek geschreven, dus na mijn
moeders overlijden – ze werd 103 – kreeg ik het toch uit de erfenis. Ik heb nog contact
opgenomen met een neef die naar hem vernoemd was. En zo kon ik hem vertellen wat ik
over zijn oom – die hij niet gekend had - wist via mijn vader.
Als ik snel iets moest grijpen om te
redden uit een brand zou het dat beeldje
van Hans Sassen zijn, moeder met kind.
En die zittende vrouw die ik kon
overnemen van een mede koorlid dat
ging verhuizen en opruiming hield.
Die slapende gans (niet in beeld) is
helaas te zwaar om mee te nemen,
anders deed ik dat. En van de muur ‘de perpetuum mobile’, die is heel licht. De maker
Pagina 6

Stadsdorp De Pijp, Nieuwsbrief maart 2017

heeft hem nog zelf opgehangen.
Van mijzelf het eerste schilderij dat ik maakte, met die berken. Zie je hier dat van die
esdoorn? Die stond hier altijd voor het huis bij het park en is op een dag geknakt door de
wind. Het is niet alleen het licht en de ruimte, maar ook het uitzicht op het park…Dat ik in
een stad als Amsterdam op zo’n plekje
woon…

Het liefst zit ik hier te lezen in het zonnetje met het uitzicht op het park en het inzicht naar
de kamer.

Op zolder is mijn atelier. Er zijn een paar extra ramen in gemaakt waardoor er ook veel
licht binnen komt. Ik schilder graag situaties naar foto’s, die ik zelf maak.
Hier ben ik bezig met een beeld van de Cubaanse
groep die pas nog in het Henrick de Keyser voor ons is
opgetreden.
Twee mannen die werkten in de zeepfabriek in Aleppo.
Ik was er in 2008. Ik vraag me steeds af hoe het nu met
hun zal zijn. Ze verbinden mij met de stad die nu in puin
ligt.

Ja, de dingen hier komen uit alle windstreken. Daar
gehaald, of hier toevallig tegenaan gelopen. Als ik iets
zie weet ik het meteen: dat wil ik!
Als ik hier ooit uit moet omdat ik al die trappen niet
meer op kan, waar moet alles dan heen? Ja, dan
mogen mijn neven en nichten van alles uitzoeken. Maar
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de verhalen die overal bij horen, de geschiedenis van die stukken, die raakt weg.
Rob Godfried

Ben je mantelzorger van iemand met
dementie?
Je kunt ondersteund worden bij die taak. Het
Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp biedt die
ondersteuning!
Zie: flyer dementiecoach

Boekenkastje
Gerard Doustraat 139 bij het Wijkcentrum

MELD JE AAN
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
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
Communicatie verzorgen opmaak en eindredactie.

Komt er in jouw buurt een nieuw kastje bij?
Meld het mij! r.godfried@online.nl

De volgende nieuwsbrief
komt uit rond 1 april. Heb je
ook iets voor deze
nieuwsbrief, mail dit dan voor
25 maart naar:
stadsdorpdepijp.communicatie
@gmail.com

Rob Godfried
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