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Zomer 

Deze Nieuwsbrief valt middenin de zomer. Ook al gaan stadsdorpers lang niet allemaal in 
de zomer met vakantie, er is weinig nieuws te melden. Een korte Nieuwsbrief dus. 
De volgende Nieuwsbrief zal in de tweede helft van augustus verschijnen, dus ook later 
dan je gewend bent. 

Rob Godfried en Pieter Jans 

Tips voor het gebruik van onze website. 

Voor sommige stadsdorpers is het volgende misschien ge-
sneden koek, maar anderen kan het helpen bij het zoeken 
naar informatie. 

De website lezen op een computer, laptop, tablet of 
smartphone 
Op een computer, laptop en tablet in horizontale stand krijg je 
de website te zien zoals hij gemaakt wordt: Onder de kop 
staat een menubalk. Daaronder links een kolom met berich-
ten of informatie. Rechts staat een smalle kolom met een 
overzicht van de Agenda, Nieuws, Zoeken, e.d. 
Deze rechterkolom zie je op een smartphone of tablet in 
verticale stand niet als rechterkolom. De tekst ervan komt 
pas onderaan de pagina te voorschijn. Dus even zoeken!
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De zoekfunctie 
Op de website staat inmiddels heel veel informatie. Naar 
aanleiding van thema-avonden over zorg, wonen e.d. zijn 
veel handige verwijzingen, adressen en tips opgenomen. 
Soms moet je dan wel even doorklikken van de ene pagina 
naar de andere. Maar je kunt ook de Zoek-functie gebruiken, 
die in de rechterkolom staat. Tik daar bijvoorbeeld in: 
“mantelzorg”, als je daar wat meer over wil weten. Je krijgt 
dan een lijst van alle plekken op de website, waar iets over 
mantelzorg gezegd wordt. Op de gewenste informatie kun je 
klikken en je kunt meteen verder lezen.
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De Agenda 
In de Agenda in de rechterbalk en op de pagina Agenda 
staan alle activiteiten, die door en voor stadsdorpers worden 
georganiseerd. Naast deze activiteiten zijn er allerlei kleine 
groepjes, die romans lezen, wandelen, documentaires kijken, 
non-fictie literatuur lezen, enz. Hun activiteiten staan niet in 
de agenda. Zij spreken onderling af wanneer ze weer iets 
gaan doen. 
Ook staat er een Agenda overig in de rechterkolom. Hierin 
nemen we activiteiten op die door stadsdorpers opgegeven 
zijn of waarvan wij een uitnodiging hebben ontvangen. Het 
zijn algemene activiteiten in of vlakbij de buurt, die ook voor 
stadsdorpers interessant zijn.

AGENDA 

donderdag 13 juli, 17.00 uur 
Stadsdorpborrel bij Café 
Carels (Frans Halsstraat 
76) 

zaterdag 22 juli, 19.30 uur 
Dansen in Henrick de 
Keijser (Henrick de 
Keijserplein 45) 

woensdag 26 juli, 17.00 uur 
Inloop in De Buurman 
(Amsteldijk 35, ingang 
Ceintuurbaan)

vrijdag 4 augustus, 10.30 
uur 
Koffiedrinken in Boca’s 
(Sarphatipark 4) 

zaterdag 5 aug., 10.30 uur 
Cryptogrammen in Cafe 
Krull (Sarphatipark 2) 

dinsdag 8 augustus 
Film in Rialto (Ceintuurbaan 
338)  
Info volgt. 

donderdag 10 aug., 17 uur 
Stadsdorpborrel bij Café 
Carels (Frans Halsstraat 
76) 

Beveiligde pagina’s 
Een aantal pagina’s (Informatie voor leden, Foto-album, e.d.) 
van de website zijn beveiligd met een wachtwoord. Ben je dit 
wachtwoord vergeten of heb je het nog niet gekregen, stuur 
dan even een mailtje naar: 
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com. 

Ledenlijst 
Vaak krijgen we de vraag: hoe kom ik aan het telefoonnum-
mer of e-mail adres van … En weet je, dat je deze allemaal 
kunt vinden op de website? Kijk bij Informatie voor leden. 
Elke maand wordt deze lijst aangepast. 

En tot slot: wij willen graag tips over handige informatie of 
over leuke dingen om te doen. Stuur ze naar 
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com. 

Anna Minter, Maurits Wijzenbeek en Pieter Jans, website 
beheerders.

zaterdag 12 aug., 19.30 uur 
en 
zaterdag 26 aug., 19.30 uur 
Dansen in Henrick de 
Keijser (Henrick de 
Keijserplein 45) 

woensdag 30 aug., 17-21 u. 
ZOMERFEEST  

in De Buurman (Amsteldijk 
35, ingang Ceintuurbaan) 
Meer informatie volgt. 

vrijdag 1 sept., 10.30 uur 
Koffiedrinken in Boca’s 
(Sarphatipark 4) 

zaterdag 2 sept., 10.30 uur 
Cryptogrammen in Cafe 
Krull (Sarphatipark 2) 
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In de Pijplijn, is het rustig. 

Maar toch staan er weer een paar nieuwe vragen op de website, dus wie weet is dat iets 
voor jou!! 

De ene gaat over de leesclub, waar wat mensen bij kunnen. 
Op de website kun je daarop reageren onder Aanbod. 
  
Verder een vraag naar een draagbare cd/cassettespeler. 
Wie weet heb je er nog één staan die niet meer wordt gebruikt! 
Ook nog gezocht: oude laptops voor Sri Lanka. Kijk op de website bij Vraag. 
  
En verder een goeie zomer gewenst en tot....V of A! 
  
Anneke Nierop en Atie Praagman 
e-mail: stadsdorpdepijp.vraagenaanbod@gmail.com 

Actie voor herstel tramhalte Amsteldijk 

Het Amstelhuis is een actie begonnen om de tramhalte Amteldijk weer terug te krijgen. 
Voor de bewoners van het Amstelhuis, maar ook voor de gebruikers van de Buurman is 
bereikbaarheid heel erg belangrijk. 
Steun de actie en kijk op www.hetamstelhuis.nl of www.facebook.nl/amstelhuis. 
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Levenstestament 

Tijdens de Thema-avond op 14 februari 2017 was er gele-
genheid voor de aanwezigen om zich aan te melden voor een 
of meerdere vervolgbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten 
werden de diverse onderwerpen, die deel uit kunnen maken 
van een levenstestament, toegelicht door deskundigen. 
Natuurlijk was er ook volop gelegenheid om eigen vragen in 
te brengen.  
Veel stadsdorpers hebben hiervan gebruik gemaakt.   

Verslagen van deze bijeenkomsten en aangeboden 
informatie staan nu op de website onder de menukop 
LEVENSTESTAMENT, geordend volgens de drie 
onderwerpen van de vervolgbijeenkomsten: 
- Wensen en mogelijkheden voor wat betreft de (medische) 

zorg in de laatste levensfase. (Inleider: Mevrouw Mariette 
Hamaker, huisarts.) 

- Persoonlijke wensen met betrekking tot mijn levenseinde. 
Wat moet er dan allemaal worden gedaan? Welke 
persoonlijke keuzes zijn mogelijk bij het laatste afscheid? 
(Inleider: David Noordhoff, uitvaartbegeleider bij Zielhuis 
Uitvaart, Amsterdam.) 

- Wensen en mogelijkheden voor wat betreft mijn zakelijke 
belangen. (Inleider: Nono Schrader en collega’s van 
Confidente, Amsterdam) 

Graag ontvangen wij aanvullende informatie, tips en vragen, 
die wij weer kunnen doorgeven aan andere stadsdorpers. 

Riet Lenders (riet.lenders@planet.nl) 
Ineke de Ruiter (jwder@xs4all.nl) 

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 sa- 
mengesteld uit teksten en 
foto’s die worden aangele- 
verd door leden, werkgroe- 
pen en bestuur.  
Leden van de Werkgroep 
Communicatie verzorgen 
eindredactie en opmaak.  
De volgende nieuwsbrief 
komt uit in de tweede helft 
van augustus. Heb je ook 
iets voor deze nieuws-brief, 
mail dit dan voor 15 
augustus naar: 
stadsdorpdepijp.communica
tie @gmail.com 
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