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Thema avond 14 November

OUDER WORDEN: WINST OF VERLIES
of....... beide ?
Tijdens de thema-avonden over het levenstestament
kwamen we ook regelmatig te spreken over het ouder
worden.
Als themaclubje dachten we dat het zinvol zou zijn om aan dit
onderwerp van het ouder worden een thema-avond te wijden.
Al die veranderingen en kwetsbaarheden die zich voordoen
in de herfst van ons leven. Soms met minder energie, niet
zoveel dingen op een dag meer plannen, meer ongemakken,
kleiner toekomstperspectief.
Maar ook de confrontatie met ziekte en verlies van partners,
vrienden en vriendinnen.
En hoe positief we ook willen denken, we krijgen er mee te
maken in deze fase. Door alleen het positieve te
benadrukken komen we misschien niet bij de winst die er ook
is: de creativiteit om ons leven te leven met alle plussen en
minnen.
Omgaan met verlies heeft twee kanten: het onder ogen zien
wat je verliest maar ook verder gaan op een manier die bij je
past en voor jou zinvol is.
Ieder heeft daarvoor een eigen manier ontwikkeld.
Dit willen we graag uitwisselen op deze thema-avond. Om
elkaar te inspireren in deze fase van ons leven.
We hebben Joke Schippers bereid gevonden deze avond in
te leiden en met ons hierover in gesprek te gaan. Zij
begeleidt mensen die met rouw/verlies te maken hebben.
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Inloop met een kopje koffie of thee vanaf 18.45.
Om 19.00 starten we met de thema-avond.
Kom op tijd!
Paula Roos en Riet Lenders

- Diny Kooiman
- Tineke NoordergraafPasmooij

- Hans Reehuis
- Joost Verhaak
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In Memoriam Gerda Stolk
Jarenlang woonden wij in dezelfde buurt, maar kenden elkaar
niet, tot onze eerste ontmoetingen bij het meditatiegroepje
van Harrriët en de koffieochtenden in de binnentuin van het
Dageraadcomplex. Daar leerden we Gerda kennen: hulpvaardig, enthousiast, iemand die altijd wel iets te vertellen
had, iemand die blij was met de ochtendzon of met het tasje
dat ze voor €3 op de kop had getikt, enthousiast was over
haar cursus in wonderen.
We zullen haar missen, Gerda die haar straatje aan het
vegen en haar planten aan het verzorgen was, Gerda die in
ijltempo op haar snelle fiets onze huizen voorbijreed.
AGENDA

Willem van der Werff

Meer weten? Zie website
zaterdag 4 nov., 10.30 u
Cryptogrammen
in Café Krull (Sarphatipark
2)
dinsdag 7 nov., 17.00 u
Film in Rialto
donderdag 9 nov., 17.00 u
Stadsdorpborrel
in De Kleine Valk
(M.Heinekenplein 8)
dinsdag 14 nov., 19.00 u
Thema-avond
in De Buurman (Amsteldijk
35, ingang Ceintuurbaan

Stadsdorpborrel in De Kleine Valk
We hebben een nieuwe ‘goede’ locatie gevonden voor de
maandelijkse Stadsdorp borrel: restaurant ‘de Kleine Valk’ op
het Marie Heinekenplein 8.
Donderdag 12 oktober zijn wij er voor het eerst geweest.
Iedereen was erg enthousiast. Er wordt speciaal voor ons
een ruimte gereserveerd, waar wij rustig en ruim kunnen
zitten. Het restaurant is gemakkelijk toegankelijk. Er is een
invalidentoilet.
De eigenaren van het restaurant waren zelf ook enthousiast
toen zij hoorden van ons buurtinitiatief.
De volgende borrel is 9 november en we hopen dan weer
vele Stadsdorpers te zien.
Fanny Faber
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woensdag 29 nov., 19.00 u
Sinterklaas-feest
in De Buurman (Amsteldijk
35, ingang Ceintuurbaan)
vrijdag 1 dec., 11.00 u
Koffie
in Boca’s (Sarphatipark 4)
zaterdag 2 dec., 10.30 u
Crypogrammaen
in Café Krull (Sarphatipark
2)
dinsdag 5 dec.,
Film in Rialto

Stadsdorp de Pijp, Nieuwsbrief november 2017

In Memoriam Tiny Heres
Tiny was een grande dame.
Ik was in het begin een beetje bang
voor haar. Mijn eerste kennismaking
met Tiny was heel onpersoonlijk. Ik was
aanwezig bij een optreden van haar.
Optreden in meerdere opzichten. Niet
alleen speelde ze prachtig piano, maar
ze wees een luidruchtig publiekslid
dusdanig terecht dat ik ervan ineenkromp.
Toen ik een paar jaar later voor een fotocursus haar portret moest maken was ik dan ook
voorbereid op een strenge dame die de regie zelf wil voeren. Hoezeer zat ik mis. Tiny was
niet alleen hartelijk en open, maar bereid alle poses aan te nemen die wij als fotografen
(we waren met zijn drieën!) van haar vroegen.
Niet zo lang geleden mocht ik Tiny interviewen en in beeld brengen voor de rubriek “Hoe
wonen Stadsdorpers?”. Wat een fijn mens om mee te praten. Wat een geschiedenis had
ze bij zich. Ik dacht dat ze pianiste zou zijn geweest, of pianolerares. Niks daarvan. Ze
was haar hele leven verkoopster geweest. Bij Maison de Bonneterie bijvoorbeeld. Daar
zou ze met haar charme mij zelfs in een jurk hebben gekregen. Maar haar passie zat in de
muziek.
De Bonneterie is verleden tijd.
Een kleine grande dame is ook weg.
We treuren met Gerrit mee.
Rob Godfried

Herfst in De Pijp
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WOENSDAG 29 november
van 19 - 22 uur
in De Buurman
Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan

SINTERKLAASFEEST
UITNODIGING

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

WEBSITE
Regelmatig staan nieuwe
aanbiedingen of vragen in
de rubriek Vraag&Aanbod
op de website. Ook in de
rubriek Tips is telkens iets
nieuws te lezen.
www.stadsdorpdepijp.com

COLOFON

Iedereen brengt een KADO van ca € 7,50
mét gedicht mee!!!
Al die kado’s worden genummerd en
hetzelfde nummer komt in een Pieten Pet
Iedereen trekt een nummer en de pret kan
beginnen!!
Ook niet-leden van het Stadsdorp de Pijp
zijn welkom!
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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
eindredactie en opmaak.
De volgende nieuwsbrief
komt omstreeks 1 december uit. Heb je ook iets
voor deze nieuwsbrief, mail
dit dan voor 25 november
naar:
stadsdorpdepijp.communic
atie @gmail.com

