
 
NIEUWSBRIEF  

aug / sept 2017 

Thema-avond over "Cinetol"  

op:       dinsdag 12 september 2017 
van:     19 tot 21 uur, inloop vanaf 18.30 uur 
plaats: LET OP: NIET IN DE BUURMAN maar in 
            Bezoekerscentrum De Dageraad,   
            Burgemeester Tellegenstraat 128 

Na het succes van de thema-avond met Ton Heijdra, de be-
vlogen verteller van het Museum Het Schip, waarin hij ons 
vertelde over de geschiedenis van De Pijp, is hij bereid nog 
een avond voor ons te verzorgen. Dit keer is het uitgangs-
punt "Cinetol".  

U kent het gebouw in de Lutmastraat tegen over het Asscher-
gebouw vast. De architectuur van het gebouw en de marke-
ring van de panden aan weerszijde van het pleintje én zeker 
van de huidige bestemming de Openbare Bibliotheek.  
Er zullen ook Stadsdorpers zijn die zich vroeger laafden aan 
een een wel heel bijzonder filmaanbod in deze voormalige 
bioscoop.

INHOUD 

Impressies van het Chinese 
zomerfeest van 30 augus-
tus staan op pag. 2, 3 en 7. 

De foto van het schilderij op 
pag. 3 is van (de schilder) 
Anne Wirtz.  

De foto’s van het zomer-
feest en Hoe woont.. zijn 
van Rob Godfried. 
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Waar moeten we rekening mee houden: 
- De ruimte is beperkt. Dat wil zeggen dat er ruimte is 

voor 25 belangstellenden en VOL is VOL.  
We hebben dus deze keer een deelnemerslijst!! 
Aanmelden bij Riet Lenders, het liefst per mail: 
riet.lenders@planet.nl of telefonisch: 020 6644637 (met 
antwoordapparaat) 

- Voor koffie en thee betalen we 50 cent per consumptie. 
En: 
- Denk voor eventueel vervoer aan Heen en Weer! 
- De thema-werkgroep verzorgt eens per 2 maanden een 

thema-avond, zie onze eerdere mededeling. 
Wie of welke Stadsdorpers hebben een idee en nemen het 
initiatief voor de thema-avond van 10 oktober?  
Wij zullen deze mensen met raad en daad bijstaan! 

Tot ziens op 12 september, Riet Lenders en Paula Roos 

AGENDA 
Meer weten? Zie website 

dinsdag 5 sept., 18.45 u 
Film in Rialto (Ceintuurbaan 
338) . 

zaterdag 10 sept. 19.30 u 
Dansen in buurtgebouw 
Henrick de Keijser, Henrick 
de Keijserplein 45 

dinsdag 12 sept., 19.00 u 
Thema-avond over Cinetol 
in Bezoekerscentrum De 
Dageraad,  
Burg. Tellegenstraat 28 
Aanmelden bij Riet 
Lenders!

Zomerfeest, 30 augustus 

Het eten voor het zomerfeest 
was dit keer verzorgd door de 
werkgroep I&E.  

Met name dank aan Anne 
Schröder.

CONTRIBUTIEBETALING 2017 

Alle leden hebben in het voorjaar een mail/brief gehad met 
het verzoek de contributie van €20 voor het jaar 2017 te 
betalen. Een groot deel heeft hieraan voldaan maar veel 
leden nog niet.  

Na herhaalde herinneringen heeft 40% van de leden nog 
steeds niet betaald. Ik verzoek die leden nogmaals vriendelijk 
om het contributiebedrag van €20 per omgaande over te 
maken naar IBAN-rekening NL93 TRIO 0338 5851 09. 

Degene die na deze laatste oproep nog niet betaald heeft, zal 
persoonlijk benaderd worden door een bestuurslid. Het be-
drag zal toch betaald moeten worden, want aan een lidmaat-
schap van een vereniging hangen ook verplichtingen. 

Mia Bouwhuis, penningmeester

donderdag 14 sept., 17.00 u 
Stadsdorpborrel bij Café 
Carels (Frans Halsstraat 
76) 

donderdag 14 sept., 19.30 u 
Samen wonen in de 
toekomst? 
buurgebouw Henrick de 
Keijser, Henrick de 
Keijserplein 45. 

zaterdag 24 sept., 19.30 u 
Dansen in Henrick de 
Keijser (Henrick de 
Keijserplein 45) 

woensdag 27 sept., 17.00 u 
Inloop in De Buurman 
(Amsteldijk 35, ingang 
Ceintuurbaan)  

zaterdag 1 okt., 10.30 u 
Cryptogrammen in Cafe 
Krull (Sarphatipark 2)

mailto:riet.lenders@planet.nl
http://www.stadsdorpdepijp.coml
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Op bezoek bij onze Turkse en Marokkaanse buren 

Gastvrij als wij Stadsdorpers altijd worden ontvangen bij sociëteit ‘de Buurman’ op de 
Amsteldijk waarbij wij alle mogelijkheid hebben onze specifieke onderwerpen te 
bespreken, waren wij (Anne Wirtz en ik) benieuwd geraakt hoe onze Turkse en 
Marokkaanse buren van de maandag- en woensdagochtend dit ervaren. 

Via onze contactpersonen Berrin van de Turkse groep en Tourin en Aicha van de 
Marokkaanse groep waren afspraken gauw gemaakt en werden wij op de koffie verwacht. 

De sfeer was direct heel uitnodigend. Via de activiteiten binnen het Stadsdorp kwamen de 
gesprekken op de eigen situatie binnen de families, de ouderen nog wat meer op de eigen 
groep gericht, de kinderen die zich ontplooid hadden alle kanten op. Toen op een gegeven 
moment Helga binnenkwam met het plan van een gezamenlijke Marokkaanse maaltijd, 

waren we dan ook snel met ons hierbij aan te 
sluiten. 

Op de dag zelf kwamen dampende visschotels 
langs, zo lekker en gevarieerd, dat ook wie anders 
geen vis at, hervan genoot. Het was een bruisend 
gebeuren, veel vrouwen met een Marokkaanse 
achtergrond, een aantal Stadsdorpers en meer 
buurtgenoten waren gekomen. Wij vonden het 
allemaal zo leuk, dat we graag uitgebreider kennis 
willen maken met elkaar na de Ramadan, bij onze 
buren en bij onze Stadsdorpactiviteiten. 

Ina Ree 
      

Oproep van de werkgroep I&E

Onze welgewaardeerde Anne Schröder heeft op het zomerfeest aangekondigd te 
willen stoppen met haar werk in de Inloop- en Evenementen Groep.
Zij zal vaker in Frankrijk bij haar dochter en kleinkinderen zijn dan voorheen. Jammer, 
maar we moeten verder !
Wij hebben nu dringend behoefte aan 
een nieuwe kracht m/v uit ons midden.
Voor informatie, vragen en/of aanmelding 
kun je terecht bij Wiep, Veronica, Alex of 
Paul.

Paul Niekerk
email: paulniekerk9@gmail.com 

Zomerfeest 30 augustus 
      Werkgroepleden genieten ook      

          van de Chinese maaltijd van Anne. 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Hoe woont…Marja Vermeulen? 

Als ik langs fiets, voordat ik aanbel op de 
begane grond, zie ik Marja net nog even 
de vloer vegen. Het gaat vlot, vlotter dan ik 
het kan, vanuit een rolstoel. Als ik binnen 
ben wordt niet alleen de rolstoel aan de 
tafel geparkeerd, maar ook het hoopje stof:  

Zo, daar moet het maar even blijven. Wil je 
koffie of thee?  

We gaan naar de keuken, waar alles op stoelhoogte is gepositioneerd en Marja een 
lekkere sterke bak koffie produceert. 

  
Ik vind het heerlijk om ’s morgens in de 
tuin achter te ontbijten, een fijne plek. 
Rustig, ik houd van bloemen. 

Tot het me te warm wordt, dan ga ik bij 
goed weer aan de straatkant naar buiten. 
Het is er gezellig, altijd aanspraak. Het is 
een fijne buurt. En mooi, kijk naar die 
ronding in dat gebouw aan de overkant.   

Ik ken veel mensen hier, stadsdorpers ook. 
Ze wonen aan de overkant en om de hoek 
op het plein. Praatje maken, hulp vragen als 
dat nodig is. Al vind ik dat heel moeilijk. Ik 
vind het vooral lastig voor anderen. Dat zit in 
mijn hoofd natuurlijk. Ik heb altijd alles zelf 
gedaan. En nog.  

Ik kan bijna alles zelf. Boodschappen doe ik 
met de handbike met trapondersteuning. Die 
koppel ik gewoon aan mijn rolstoel. Ik kom er 

overal mee. Ook de trein in. De NS is heel goed, ik moet het alleen een uur van tevoren 
melden.  

Ik doe ook vrijwilligerswerk in het Groen Gemaal.  Ik heb thuishulp voor de schoonmaak. 
Dat is het enige dat ik niet kan. Zeven-en-een-half uur per maand. Hier woon ik sinds 
1998, vlak voordat ik in de rolstoel geraakte. Maar ik woon al sinds begin ’80 in de Pijp.  
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Ja, in  mijn huiskamer staat alles zo’n 
beetje aan de rand, dan kan ik overal 
makkelijk heen rijden.  

Ik houd niet van netheid en gelukkig kan 
ik dus heel goed tegen rommel. Ik ver-
geet wel eens wat weg te gooien… 

Schilderen is mijn hobby. Alles wat je ziet 
heb ik gemaakt. Dat Sarphatipark was 
mijn eerste olieverfschilderij.  

Als ik ooit moet verhuizen dan moeten mijn schilderspullen mee. Het werk waar ik het 
meeste aan gehecht ben is een tekening waar ik mijzelf met windsels om mij heen heb 
afgebeeld en er is een muur met een voorbij lopend soort legertje en er zijn ganzen in de 
lucht. Dat is hoe ik me voelde toen, in mijn ziekte gevangen. Ik zal het laten zien.   

Na veel gezoek en gerommel in een 
hoek waar oude werken liggen opge-
rold en zijn neergezet, moet Marja 
constateren dat ze het nu niet kan 
vinden.  

Ik  moet toch echt eens opruimen, 
verzucht ze. O, maar wacht ik zag in 
het blad van de MS iets wat me eraan 
deed denken. Kijk! 
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In de gang hangt een ingelijste lap stof:  
Dat is de voorloper van de string! Die heeft mijn oudtante 
gemaakt toen ze ging trouwen. Ze hadden voor die tijd (rond 
1913) nog geen onderbroeken onder hun kledij en daarom 
vind ik dit wel bijzonder. 

Bij vertrek vraag ik nog even naar Marja’s e-mail adres. Ik 
verbaas me erover: wat heeft “roling.jet” met Marja Vermeu-
len te maken? Mijn vader zei altijd tegen mij: Holle Jet! En 
dat werd nu “rolle jet”.  

Rob Godfried 

Financieel inloopspreekuur 

Graag attendeer ik u op het financieel inloopspreekuur. Dit is kosteloos toegankelijk voor 
iedereen in Amsterdam Zuid. 
Dit vindt elke maandag plaats van 10:00-11:00 uur in Huis van de Wijk Lydia. Dit start 4 
september. 
Meer informatie: http://personalmoneyscan.nl/inloopspreekuur/ 

Met vriendelijke groet, 
Philip Knijff 

Belangstellenden voor een kookgroep in ons Stadsdorp vanaf oktober ? 

Dat vraag ik (Paul Niekerk) me af. Ik heb zelf een jarenlange ervaring met kookgroepjes. 
Iedereen houdt van lekker eten en het is natuurlijk altijd gezelliger om af en toe met een  
groepje te eten dan in je uppie. 
  
De werking gaat als volgt: ik selecteer zelf 3 eenvoudige recepten, die ik eerst uitprobeer 
en doe de boodschappen daarvoor. 
Bij aanvang van de avond verdeel ik de recepten, waarna iedereen met de voorbereiding 
kan beginnen. Tijdens het kokkerellen leer je elkaar al heel snel kennen en als iedereen 
klaar is, blijkt het ijs al lang gebroken en kunnen we aan tafel voor een 3-gangen diner. 

Als er al 4 mensen zich aanmelden zal de eerste keer bij mij thuis plaats vinden. In overleg 
kunnen we daarna beslissen of dat later ook afwisselend bij de anderen thuis mogelijk is. 
Voor de boodschappen heb ik 6 Euro nodig en verder neemt ieder zijn of haar eigen 
drankje mee. 

Je kan je aanmelden per mail : paulniekerk9@gmail.com 

Paul Niekerk  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Vervolg proef met traptreden. 

De resultaten van de proef met de traptreden uit april j.l. zijn gepresenteerd aan de ge-
meente en de brandweer en zijn veelbelovend. Gebruikers blijken baat te kunnen hebben 
bij de tussentreden. Zij kunnen hun huis weer in en uit. Medegebruikers van de trap wen-
nen snel aan de extra treden op de trap en hebben er geen hinder van. De brandweer ziet 
in de tussentreden een verbetering van de vluchtmogelijkheid voor mensen met looppro-
blemen. 
Wat nog nader onderzocht moet worden is hoe de tussentreden in deze trappenhuizen op 
trappen met een bocht het beste geplaatst kunnen worden. 
  
Wat gaat er gebeuren? 
De afdeling Zorg van de gemeente gaat op basis van de uitkomsten in gesprek met 
diverse partijen.  Stadsdorp Rivierenbuurt is betrokken bij dit gesprek. 
  
Zie voor meer informatie: persbericht tussen-traptreden. 
  
Namens de werkgroep Zorg & Wonen 
Stadsdorp Rivierenbuurt 

Marjan Stomph 
www.stadsdorprivierenbuurt.nl 

Zomerfeest 30 augustus  
Een volle zaal tussen de Chinese lampions, de Chinese kranten en de rozenblaadjes, 

vol aandacht voor het optreden van het Stadstoneel. 

� Bijeenkomst in de Oranjekerk, mei 2017
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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

Hoe en met wie woont u in de toekomst? 

Uitnodiging voor de bijeenkomst over nieuwe 
mogelijkheden toekomstbestendig wonen: samen met 
gelijkgestemden; jong én oud, op donderdag 14 
september in buurtgebouw Henrick de Keijser, 19.30 uur. 

Deze bijeenkomst is een vervolg van de bijeenkomst dit 
voorjaar in de Oranjekerk.  

Zie voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/zuid-
gebied/nieuws/nieuws-stadsdeel/2017/08/woont-toekomst/ 

Aanmelden: j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl 

Jeroen Overweel     
namens Project organisatie Samen Wonen - Zelf 
Organiseren 

COLOFON  

Deze nieuwsbrief komt 
maandelijks uit en wordt 
samengesteld 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 omstreeks 1 oktober 
uit. Heb je ook iets voor 
deze nieuwsbrief, mail dit 
dan voor 25 september 
naar: 
stadsdorpdepijp.communic
atie @gmail.com 

�
Bijeenkomst in de Oranjekerk, mei 2017

Pagina !8

http://www.stadsdorpdepijp.com
mailto:stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com
https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/nieuws/nieuws-stadsdeel/2017/08/woont-toekomst/
mailto:j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl
mailto:stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com

