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WAT IS
STADSDORP DE PIJP?
Inleiding.
Stadsdorp de Pijp is een vereniging van 50-plussers die zich
verbonden voelen met de buurt en er zo lang en plezierig
mogelijk willen blijven wonen. Mensen dichtbij die je kent en
die jou willen helpen met een klusje zijn dan belangrijk, maar
de gezelligheid van vaste bijeenkomsten van verschillende
aard evenzeer. Regelmatig contact, weten van elkaar,
onderlinge betrokkenheid zijn een groot goed.
Nee, we lopen niet de deur bij elkaar plat en maken ook onze
eigen keuzen in de contacten en activiteiten. Iedereen heeft
natuurlijk zo zijn voorkeuren. Je gaat wel of niet naar een
thema-avond of een binnenbuurt-bijeenkomst, doet wel of
niet mee aan een zomeractiviteit. Ieder kiest naar zijn of haar
aard en behoefte.
Het Stadsdorp is een platform waar je je eigen ideeën met
andere buurtbewoners kunt uitvoeren. Of dat nu het
organiseren van een cryptogramgroepje is of een actie om
aangepaste vervoersmiddelen te realiseren (zie:
“HeenenWeer”).
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Het is fijn om tijdens het boodschappen doen mensen tegen
te komen die je kent om een praatje te maken.
Het is fijn om te weten dat als je geen boodschappen kúnt
doen omdat je ziek bent er altijd iemand in de buurt is die dat
voor je wil doen.
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Hieronder vind je een overzicht van activiteiten die
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Binnenbuurten
Omdat de Pijp een groot gebied beslaat en we nabijheid van
contacten belangrijk vinden, zijn alle leden georganiseerd in
kleinere buurten binnen de Pijp, die we binnenbuurten
noemen. Er is meestal één keer per maand een moment
waarop leden van een binnenbuurt bijeenkomen. Dat kan zijn
bij iemand thuis, maar is meestal in een (semi)openbare
ruimte, zoals een café. De groep bepaalt zelf wat er dan
gebeurt. Een spel doen, een buurtwandeling maken onder
leiding van een deskundige, een uitwisseling van boeken,
samen naar een film kijken, of alleen een bakkie doen en
kletsen. Alles kan, als de groep het samen zo
besluit te doen.

HeenenWeer
Soms vraagt de wens lang en gezellig in de Pijp te blijven
wonen om speciale voorzieningen. Een voorbeeld daarvan is
vervoer. Leden van ons Stadsdorp hebben het initiatief
genomen om een flexibele kleinschalige vervoersdienst te
realiseren: HeenenWeer.
‘HeenenWeer is een sociale service voor bewoners van de
Pijp en de Rivierenbuurt die geen korte afstanden alleen
kunnen lopen.
Waarvoor kunt u HeenenWeer gebruiken? Wanneer U naar
de dokter of naar de fysio moet; boodschappen wilt doen; een
keer naar de Albert Cuyp wilt; eten gaat in de Brasserie Bol of
het dienstencentrum Berlage; zwemmen wilt of sporten
bijvoorbeeld 'Meer bewegen voor ouderen in de Pijp of
Rivierenbuurt wilt deelnemen. Een filmpje wilt pakken, in het
Sarphatipark wil gaan zitten lezen. Op bezoek wilt gaan in de
buurt. U kunt door de hele wijk alles weer doen.’
Meer weten? Bezoek de site: https://stichtingheenenweer.nl.

Vraag en Aanbod
`Vraag & Aanbod’ kan worden gezien als het dorpsplein van
Stadsdorp De Pijp.
Stadsdorpers kunnen elkaar hier vinden voor hand- en
spandiensten of leuke gezamenlijke activiteiten. Bijvoorbeeld:
Kan iemand voor mij een keer boodschappen doen? Wie
heeft zin om samen te wandelen?
Vragen en aanbiedingen komen op de website te staan, waar
leden direct op kunnen reageren. De werkgroep Vraag &
Aanbod zorgt voor de koppeling tussen vraag en aanbod. De
werkgroep kan rechtstreeks bereikt worden op dit e-mailadres:
stadsdorpdepijp.vraagenaanbod@gmail.com.
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AGENDA
vaste maandelijkse
activiteiten
elke eerste dinsdag:
Film in Rialto

elke eerste vrijdag:
11.00 uur
Koffiedrinken bij BOCA’s
(Sarphatipark 4)
elke eerste zaterdag:
10.30 uur
Cryptogram in Café Krull
(Sarphatipark 2)
elke tweede dinsdag:
19.00 uur
Thema-avond in De
Buurman (Amsteldijk 35,
ingang Ceintuurbaan)

elke tweede donderdag
17.00 uur
Stadsdorpborrel in De
Kleine Valk
(M.Heinekenplein 8)
elke tweede en vierde
zaterdag:
Dansen in buurtgebouw
Henrick de Keijser (Henrick
de Keijserplein 45)
elke laatste woensdag:
17.00 uur
Inloop in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang
Ceintuurbaan)
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Maandelijkse inloop
Iedere laatste woensdag van de maand is er een
Borrel-Inloop in de vroege avond van 17:00 –
19:00 uur in de Buurman, Amsteldijk 35, ingang
Ceintuurbaan.
De Borrel-Inloop is een gezellige, informele avond
waar je contact kunt leggen met andere
stadsdorpers of vragen stellen.

Feesten
Viermaal per jaar organiseert een werkgroep een feest voor de leden van het stadsdorp,
waar ook altijd introducees welkom zijn.
Zo hebben we bijvoorbeeld een Sinterklaasfeest gehad, een middag met Cubaanse
muziek en een Lentefeest.

Thema-avonden
Een andere werkgroep organiseert ca. 8 thema-avonden per jaar. De onderwerpen
worden aangedragen door leden en lopen erg uiteen. Voorbeelden zijn ‘Levenstestament’,
‘Oorlog in mijn buurt’, 'Slimme toepassingen in huis en in de zorg’.

De Nieuwsbrief
Elke maand verschijnt een Nieuwsbrief met uitnodigingen voor thema-avonden en andere
bijeenkomsten, verslagen van bijeenkomsten, nieuwtjes van werkgroepen en ander
interessant nieuws m.b.t. De Pijp.
De Nieuwsbrieven zijn te lezen op de website: www.stadsdorpdepijp.com/Nieuwsbrief.

Film in Rialto
Iedere maand kunnen stadsdorpers op de eerste dinsdagmiddag
met elkaar naar een film in Rialto. De uitgekozen film en hoe laat wij
daar bij elkaar komen worden steeds een week van te voren
bekendgemaakt. Ieder betaalt zijn eigen toegang.

Koffie bij Boca’s
Elke 1e vrijdag van de maand drinken we koffie bij Boca’s
(Sarphatipark 4). Er blijkt nog al wat animo voor te zijn en het is
er heel gezellig. We beginnen om 11.00 uur.
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Cryptogram oplossen in Café Krull
Elke eerste zaterdag van de maand komen een aantal
stadsdorpers ’s morgens om 10:30 uur bij elkaar in
Café Krull (hoek Sarphatipark – 1e Jan Steenstraat) om
samen het Volkskrant-cryptogram op te lossen.
Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom.
Consumpties zijn voor eigen rekening.

Wandelen
Een aantal stadsdorpers vindt het leuk om samen een stuk te
gaan lopen. In de stad of ergens lekker buiten. Er is geen
vaste groep, maar men maakt vaak afspraken op
bijeenkomsten of via Vraag&Aanbod.

Leesgroepen

\

Er zijn twee leesgroepen gevormd in het Stadsdorp: een groep
leest vooral romans, de andere richt zich op non-fictie.
Men komt ongeveer eenmaal per 6 weken bij elkaar en
bespreekt dan het boek, dat ieder gelezen heeft; vervolgens
spreekt men af wat het volgende boek wordt.

Levenstestament
Naar aanleiding van de thema-avonden over het levenstestament is een groepje
stadsdorpers samen aan de slag gegaan om te kijken, hoe je het een en ander verder kan
uitwerken.

Dansavonden
In buurtgebouw Henrick de Keijser (Henrick de
Keijserplein 45) wordt ,mede op initiatief van een aantal
stadsdorpers, elke 2e en 4e zaterdag van de maand
een dansvond georganiseerd. Een DJ zorgt voor muziek
uit de jaren 40 tot nu toe. Men kan ook eigen muziek
meenemen.
Meer informatie: Dansen in HdK.

Wonen in De Pijp
De brainstormgroep Zorg en Wonen houdt ontwikkelingen op het terrein van ouderenhuisvesting in de buurt in de gaten. Men bezoekt informatiebijeenkomsten van het stadsdeel
hierover. Ook neemt men deel aan de stedelijke overleggroep Zorg en Wonen van alle
stadsdorpen in Amsterdam. Informatie wordt via de website of de nieuwsbrief uitgewisseld.
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Maandelijkse Stadsdorpborrel in De Kleine Valk
Binnenbuurt De Oude Pijp heeft het initiatief genomen tot een
maandelijkse Stadsdorpborrel voor alle Stadsdorpers. Iedere
tweede donderdag van de maand zijn we vanaf 17:00 uur van
harte welkom in De Kleine Valk, M. Heinekenplein 5-8.

Telefooncirkel
Een stel stadsdorpers houdt elke ochtend een bel- of app-ronde om te zien, of alles nog
goed gaat met de anderen. Dit geeft deelnemers het vertrouwen, dat als er iets is, het snel
opgemerkt wordt.
MELD JE AAN

De organisatie
Stadsdorp de Pijp is een vereniging. Je wordt er lid van en
betaalt een kleine contributie, nu €20,- per jaar.
Er is een bestuur, dat faciliteert de leden om werkgroepen te
vormen en activiteiten te organiseren en vertegenwoor-digt
de vereniging naar buiten. Er zijn overlegmomenten met
andere Stadsdorpen om van elkaar te leren en soms is er
overleg met de Gemeente of een andere instantie nodig om
iets voor elkaar te krijgen.

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 email adres (of huisadres)
door aan
stadsdorpdepijp.communic
atie@gmail.com, bel ons:
06 87169505 of kijk op de
Er zijn werkgroepen, ieder met hun eigen taak. Voorbeelden website:
www.stadsdorp.depijp.com
zijn: werkgroep communicatie, werkgroep inloop en

evenementen, werkgroep thema-avonden, fotowerkgroep.
De leden zijn georganiseerd in binnenbuurten.
Er zijn vaste activiteiten, zoals een inloopavond, een koffieochtend.

COLOFON

Deze nieuwsbrief is
samengesteld door Rob
De vereniging heeft een internetsite die voor leden en niet- Godfried, foto’s van Anna
leden relevante informatie bevat en er komt maandelijks een Minter (pg.4) en Pieter
digitale nieuwsbrief uit voor de leden die wordt uitgeprint en Jans (pg.2).

rondgebracht aan leden die geen internet hebben.
De vereniging heeft geen eigen ruimte of kantoor.
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Wil je reageren of heb je
vragen, stuur een mailtje
naar:
stadsdorpdepijp.communic
atie @gmail.com

