NIEUWSBRIEF
januari 2018

Doe mee met Stadsdorp
De Pijp
op zaterdag 27 januari 2018
Wij nodigen graag alle buurtbewoners uit, die wat
meer willen weten van ons Stadsdorp. Wie zijn wij?
Wat doen wij?
Kom dus naar deze gezellige avond en nodig je
buren en kennissen uit mee te gaan.
Plaats: Buurtgebouw Henrick de Keyser,
Henrick de Keyserplein 45.
Tijd:
19:00 – 22:30 uur.
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Toegang gratis voor alle Pijpbewoners! Inclusief twee
consumpties.
Programma:
18:45 uur: Inloop
19:00 uur: Film over de Pijp in vroeger tijden, met aansluitend informatie over ons Stadsdorp
20:00 uur: Onze DJ gaat aan het werk: dansen dus! Hij
draait muziek uit de jaren 40 tot nu en verzoeknummers!
22:30 uur: Sluiting
Geef deze uitnodiging door.
Klik hier voor een aankondiging,
die je voor je raam of in het trapportaal kunt ophangen.

WELKOM
nieuwe leden

- Bets Keijers
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Thema-avonden

AGENDA

De werkgroep thema-avonden heeft een voorlopige planning
gemaakt voor 2018. Zet ze vast in je agenda.

zaterdag 13 jan., 20.00 uur
Dansen in buurtgebouw
Henrick de Keijser (Henrick
de Keijserplein 45)

13 februari: Voorlopige werktitel: Hoe houden we de bruis
erin. Discussie-avond samen met het bestuur.
13 maart: Algemene Ledenvergadering
10 april: Thema-avond, verzorgd door de werkgroep
8 mei: Thema-avond in te vullen door een of meerdere
stadsdorp-leden met ondersteuning van de werkgroep
12 juni: Thema-avond verzorgd door de werkgroep.
Vervolgens na de zomerstop:
11 september
9 oktober
13 november
11 december ?

zaterdag 27 jan. 19.00 uur
Ontmoeting met buurtgenoten, film en dansen in
buurtgebouw Henrick de
Keijser
woensdag 31 jan. 17.00 uur
Inloop in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang
Ceintuurbaan)
vrijdag 2 febr. 11.00 uur
Koffiedrinken bij BOCA’s
(Sarphatipark 4)
zaterdag 3 febr. 10.30 uur
Cryptogram in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Wij zien graag voorstellen van leden tegemoet voor de
avonden van 8 mei, 9 oktober en 11 december. Je kunt een
mailtje sturen naar:
Riet Lenders (riet.lenders@planet.nl)
Paula Roos (paula.roos@hotmail.com)

dinsdag 6 febr.
Film in Rialto
donderdag 8 febr. 17.00 uur
Stadsdorpborrel in De
Kleine Valk
(M.Heinekenplein 8)
zaterdag 10 febr. 20.00 uur
Dansen in Henrick de
Keijser

Vijf jaar geleden..
Begin 2013 zijn de eerste stappen gezet op weg naar de
vorming van Stadsdorp de Pijp. Wijkcentrum De Pijp organiseerde een informatieve bijeenkomst met initiatiefnemers
van Stadsdorp Zuid. Deze bijeenkomst was aanleiding voor
een aantal aanwezigen om hierover verder te gaan denken.
In maart 2014 is onze vereniging opgericht.
En zo is het gekomen.
Lees hierover in het jaarverslag 2013 van het wijkcentrum:
verslag start Stadsdorp De Pijp.

dinsdag 13 febr. 19.00 uur
Discussie-avond met het
bestuur in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang
Ceintuurbaan)
zaterdag 24 febr. 20 uur
Dansen in Henrick de
Keijser
woensdag 28 febr. 17.00
uur
Inloop in de Buurman
(Amsteldijk 35, ingang
Ceintuurbaan)
vrijdag 2 maart, 11 uur
Koffiedrinken bij BOCA’s

Pieter Jans

zaterdag 3 maart, 10.30 uur
Cryptogram bij Cafe1 Krull
Pagina !2

Stadsdorp de Pijp, Nieuwsbrief januari 2018

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 email adres (of huisadres)
door aan de werkgroep
Communicatie of telefonisch: 06 87169505

De Website gaat veranderen
De werkgroep communicatie gaat de komende weken aan
de slag om de website op te frissen en te verbeteren.
Schrik dus niet als hij er opeens iets anders uitziet.
We willen graag commentaar, ideeën en tips van jullie
ontvangen om onze website nog beter te maken. Stuur
deze naar:
stadsdorpdepijp.website@gmail.com

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.

Nieuw op de website
In de rubriek Vraag&Aanbod wordt o.a. een computerscherm aangeboden. Zie www.stadsdorpdepijp.com/
Aanbod.
Ook in de rubriek Tips is telkens iets nieuws te lezen.
Bijvoorbeeld: Aemstelrande-concerten en meezing-avonden
Kijk op www.stadsdorpdepijp.com/Tips. En stuur zelf leuke
en handige tips naar ons door!
Anna Minter, Maurits Wijzenbeek en Pieter Jans,
namens de werkgroep Communicatie.
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De volgende nieuwsbrief
komt omstreeks 1 februari
uit. Heb je ook iets voor
deze nieuwsbrief, mail dit
dan voor 25 januari naar:
stadsdorpdepijp.communic
atie @gmail.com

