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oktober 2017 

Open inspiratie avond 

Binnenkort willen we als bestuur graag met de leden in 
gesprek over de vraag 

“Waar willen we als Stadsdorp naartoe en  
hoe gaan we dit bereiken ?”.   

Het bruist in ons Stadsdorp! De binnenbuurten, de werkgroe-
pen en de onderlinge hulp en connecties gaan prima. Dat is 
fijn want dat is ook waar het o.a. voor opgericht is.  

Ook op het gebied van wonen, zorg en eenzaamheidsbestrij-
ding bruist er van alles in de stad en worden we door allerlei 
groepen als een interessant collectief gezien waar ze graag 
mee in gesprek gaan. Dit zijn niet alleen de gemeente en de  
bestuurscommissie maar ook nieuwe experimenten, archi-
tecten, woningbouwverenigingen enz.  

Dat is ook goed want veranderingen op dit vlak zowel in 
beleid als in de praktijk zijn vaak projecten van lange adem. 
Wij worden als Stadsdorp hierin vaak vertegenwoordigd door 
de leden van het bestuur. Het zijn belangrijke kwesties die 
ervoor moeten zorgen dat we kunnen blijven wonen in onze 
eigen wijk en als we zorg nodig hebben we die ook krijgen. 
En liefst zoals wij het als moderne ouderen graag willen.  

De vraag is hoe ontwikkelen we dit, maken we het groter, wie 
gaat er mee aan de gang. Daarover willen we met jullie in 
gesprek aan de hand van een aantal stellingen.  

Namens het bestuur, 
Titia van Grol

INHOUD 

De komende maand is er 
weinig Stadsdorp-nieuws. 
Er is geen thema-avond in 
oktober. 
Daarom hebben wij extra 
berichten opgenomen, 
waarvan wij denken, dat ze 
interessant voor jullie zijn. 
Deze en andere interessan-
te berichten komen ook op 
de website onder Tips. Kijk 
daar dus regelmatig! 
Namens de werkgroep 
communicatie, 
Pieter Jans. 
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AGENDA 
Meer weten? Zie website 

dinsdag 3 oktober, 17.15 u 
Film in Rialto 

vrijdag 6 oktober, 11.00 u 
Koffie bij Boca’s 
(Sarphati[park 4) 

zaterdag 7 okt., 10.30 u 
Cryptogrammen in Café 
Krull (Sarphatipark 2) 

dinsdag 10 oktober 
GEEN THEMA-AVOND 

12 september Thema-avond over Cinetol 

Ton Heydra ontving ons in Museum De Dageraad in de 
Burgh. Tellegenstraat. In een boeiend betoog nam hij ons 
mee naar de plek, waar Cinetol gebouwd is, een stukje 
geschiedenis van de Theosofen, waaronder veel kunstenaars 
en architecten.  
Vervolgens liet hij aan de hand van veel beelden zien, wat er 
allemaal met het gebouw gebeurd is, van Theosofische 
tempel, tot de Bibliotheek, die er nu in zit. Zijn verhaal riep 
ook voor velen bekende herinneringen op aan de tijd, dat 
Cinetol de studenten-bioscoop bij uitstek was, waar ook de 
nieuwste films getoond werden.

donderdag 12 okt, 17.00 u 
Stadsdorpborrel bij Café 
Karels (F. Halssstraat 17)  

zaterdag 14 okt., 20.00 u 
Dansen in Henrick de 
Keijser  
(H. de Keijserplein 45) 

woensdag 25 okt., 17.00 u 
Inloop in De Buurman 
(Amsteldijik 35, ingang 
Ceintuurbaan) 

zaterdag 28 okt., 20.00 u 
Dansen in Henrick de 
Keijser 
(H. de Keijserplein 45) 

http://www.stadsdorpdepijp.coml
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Aemstelrande concerten 2017 / 2018 

Ook dit jaar organiseert Frans Muller weer een aantal 
concerten in Aemstelrande, Amsteldijk 89. De eerste is in 
oktober: 

Donderdag 26 oktober 2017, 20:15 u. 
Aemstelrande concert 281 
Yu-Wen Chen, viool 
Mei Wen Lee, clavecimbel en clavichord 
Michael Tsalka, clavecimbel en clavichord  
Werken van o.a. J.S.Bach, C.P.E.Bach, W.F.Bach en 
W.A.Mozart 

Graag tijdig bericht van uw komst,  
Frans Muller 

telefoon: 020 6790340  
e-mail: f.muller@inter.nl.net

Voor meer concerten klik op: Aemstelrandeconcerten 2017 / 
2018 

🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 

vervolg Agenda 

vrijdag 3 nov., 11.00 u 
Koffie bij Boca’s 
(Sarphatipark 4) 

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

reserveer vast: 

woensdag 29 nov., 17.00 u 
SINTERKLAAS-FEEST 
in De Buurman.

Concerten in de Oud-katholieke Kerk 

In de Oud-katholieke kerk aan de Ruysdaelstraat 37 worden 
de komende maanden de volgende concerten gegeven. 
- 7 oktober: Silvain en Vincent Kroon (viool-piano); 
- 14 oktober: mannenquintet La Notte; 
- 4 november: mezzosopraan Relinde Nefkens. 

De toegang is gratis, na afloop is er een collecte voor de 
concerterenden en de kerk. De concerten worden gehouden 
om 16.00 uur. 
De kerk is elke zaterdagmiddag open van 14.00 tot 17.00 uur. 

Pieter Jans

Pagina !3

mailto:f.muller@inter.nl.net
https://stadsdorpdepijp.files.wordpress.com/2017/10/aemstelrandeconcerten-2017-2018.pdf


Stadsdorp de Pijp, Nieuwsbrief oktober 2017

5 - 8 oktober: Vier ‘100 jaar Plan Zuid’ 

Op 5, 6, 7 en 8 oktober viert Amsterdamse School Museum Het Schip bij 
bezoekerscentrum De Dageraad, dat honderd jaar geleden Plan Zuid van Berlage is 
aangenomen. Er is een uitgebreid programma met wandelingen, lezingen, film en 
fietstochten. 
Klik hier voor meer informatie en aanmeldingen: www.hetschip.nl.  
Reserveren noodzakelijk. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen per e-mail of bellen met 020 6868 595. 

20 oktober: Opening huiskamer restaurant in de Vluchtmaat 
 
De Vluchtmaat biedt een thuis voor 40 vluchtelingen zonder verblijfsdocumenten uit 
Ethiopië en Eritrea. Tevens is de Vluchtmaat een broedplaats waar bedrijven, 
creatievelingen, instellingen en stichtingen een werkruimte huren.

Huiskamer restaurant de Vluchtmaat (Joan Muyskensweg 32) zal vanaf 20 Oktober 1x per 
maand haar deuren openen. Voor een donatie van €15 pp kun je komen eten en drinken 
in het huiskamerrestaurant dat door de bewoners en huurders van de Vluchtmaat wordt 
geleid.

De heerlijke Ethiopische maaltijden zullen worden geserveerd tussen 18:00 en 19:00 uur. 
Als je wilt komen eten wordt je geacht er op deze tijd te zijn.
Reserveer door een email te sturen naar eet@vluchtmaat.nl. Op deze manier kunnen wij 
garanderen dat er genoeg eten en drinken voor iedereen is.

Klik hier voor hun uitnodiging:
Uitnodiging opening huiskamerrestaurant de Vluchtmaat.

Christien Visch
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G250: Van wie is de straat 

Kom op 12 oktober om 18.00 uur naar de bijeenkomst van 
het platform G250werkt! in het Huis van de Wijk de Pijp 
(2de Van der Helststraat 66). 
Denk mee over het gebruik van de openbare ruimte in jouw 
eigen buurt. 

Klik hier om aan te melden via de G250- website 

Voor meer informatie: 12 oktober Van wie is de straat

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: 0687169505

Societeit Het AMSTELhuis 
  
Op 19 november van 15 tot 17 uur vindt er weer een 
Danssalon middag plaats in Het AMSTELhuis, waarbij 
entree gratis is en u kunt genieten van muziek, een 
drankje en gezelligheid met elkaar! Deze middag wordt 
mede georganiseerd door Het Danspaleis. 

En wist u dat u ruimte kunt huren in Het AMSTELhuis 
om verjaardagen of andere feestelijkheden te vieren? In 
het weekend is dit vanaf 14:00 uur mogelijk. Voor 
verdere informatie kunt u contact opnemen met 020 – 
679 40 80. 
   
Dennis Maccione 
Het AMSTELhuis 

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 
eindredactie en opmaak.  

De volgende nieuwsbrief 
komt omstreeks 1 novem-
ber uit. Heb je ook iets 
voor deze nieuwsbrief, mail 
dit dan voor 25 oktober 
naar: 
stadsdorpdepijp.communic
atie @gmail.com 

http://www.g250buurttopdepijp.nl/
https://stadsdorpdepijp.files.wordpress.com/2017/10/g250-okt-2017.pdf
http://www.stadsdorpdepijp.com
mailto:stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com
mailto:stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com

