NIEUWSBRIEF
februari 2018

Discussie-avond op dinsdag 13 februari a.s.,
in buurtgebouw HdK (Henrick de Keijserplein 45),
’s avonds 19.00 - 21.00 uur

Hoe houden we de ‘bruis' erin?
We bestaan als Stadsdorp de Pijp nu 4 jaar en we hebben
onszelf op de kaart gezet. We hebben goed functionerende
werkgroepen en binnenbuurten. Ook worden er onderling veel
activiteiten georganiseerd. De gemeente en verschillende
marktpartijen zoals bijvoorbeeld architectenbureau's zien ons
als serieuze gesprekspartner. Zeker als het gaat om wensen
van ouderen op het gebied van wonen en zorg.
De vraag die we op deze avond willen onderzoeken is:
Willen we naast de gezelligheid en de zorg voor elkaar
ook een gesprekspartner zijn voor en de discussie
aangaan met verschillende partijen?
Denk hierbij aan meepraten over aanbod seniorenwoningen,
zorginkoop, woningaanpassingen etc. Zowel meedenken in
het beleid als brainstormen over en/of uitvoeren van
experimenten. Als bestuur willen we hier heel graag discussie
over voeren met jullie. De uitkomsten van deze avond zullen
vertaald worden in voorstellen voor het toekomstige beleid en
worden voorgelegd op de ALV op 13 maart.
We gaan aan de hand van verschillende casussen en onder
leiding van 2 gespreksleiders met elkaar in discussie. Zowel
over de inhoud: vinden we het inhoudelijk belangrijk en wat
vinden we dan? Als over het proces: als we het belangrijk
vinden, hoe organiseren we dit dan en wie gaat het doen?
Het is dus hartstikke belangrijk dat je komt en je stem laat
horen!
We hebben het hele HDK buurtgebouw gereserveerd en er is
plaats voor minstens 50 mensen. Als het HDK gebouw te ver
voor je is reserveer dan een HeenenWeer!
Titia van Grol, voorzitter
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Terugbik op 27 januari.

AGENDA

Het was feest in buurtgebouw HdK. Veel stadsdorpers, maar
nog meer andere Pijp-bewoners ontmoetten elkaar in het
voormalig speeltuinberouw. De film over de Pijp in de jaren
zeventig ontlokte veel reacties. Wat was het druk en wat veel
auto’s in die smalle straten! En hoe slecht waren de huizen
onderhouden. De acties uit die tijd hebben er gelukkig voor
gezorgd, dat de Pijp zijn eigen karakter heeft behouden.
Maar natuurlijk rijzen er nieuwe vragen: Kunnen we hier wel
blijven wonen? Zijn er voldoende aanpassingen mogelijk? Blijft
het betaalbaar?

dinsdag 6 febr. 14:30 uur
Film in Rialto

Ook de plattegrond van de Pijp met daarop de plekken waar
stadsdorpers wonen, trok veel aandacht. Altijd leuk om te zien
hoe de leden over de wijk verspreid wonen en dat er vlak om
de hoek ook leden wonen.

dinsdag 13 febr. 19:00 uur
Discussie-avond met het
bestuur
in Buurtgebouw HdK
(Hnerick de Keijserplein 45)

donderdag 8 febr. 17:00 uur
Stadsdorpborrel
in De Kleine Valk
(M.Heinekenplein 8)
zaterdag 10 febr. 20:00 uur
Dansen
in buurtgebouw HdK
(Henrick de Keijserplein 45)

zaterdag 24 febr. 20:00 uur
Dansen
in buurtgebouw HdK
(Henrick de Keijserplein 45)
woensdag 28 febr. 17:00 u.
Inloop in de Buurman
(Amsteldijk 35, ingang
Ceintuurbaan)
vrijdag 2 maart, 11:00 uur
Koffiedrinken bij BOCA’s
(Sarphatipark 4)
zaterdag 3 maart, 10.30 uur
Cryptogram bij Café Krull
(Sarphatipark 2)

Na de film werd er uitgebreid nagepraat en gedanst onder
leiding van DJ Wilfred van der Ham. Van veel kanten kregen
we te horen, dat het erg gezellig was en voor herhaling vatbaar. noteer vast:
De film kan door leden gebruikt worden voor bijvoorbeeld een
binnenbuurt of zo. Neem dan even contact op met de
werkgroep communicatie:
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com.

dinsdag 13 maart, 19.00 uur
Algemene Ledenvergadering

Pieter Jans

Heb je al gestemd voor de HeenenWeer?
www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-heenenweer
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Uitnodiging voor een gesprek over de toekomst van het zorgonderwijs.
Beste leden van stadsdorp de Pijp,
Kennisland is een denktank met een publieke missie die aanpakken ontwikkelt voor
complexe maatschappelijke vraagstukken. Op 23 februari van 17 tot 19 uur organiseert
Kennisland een gesprek over zorgonderwijs.
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met zorg of ondersteuning voor zichzelf of voor
iemand in zijn directe omgeving. We verwachten dat deze zorg aansluit bij onze
persoonlijke behoeften en omstandigheden. Dat klinkt logisch, maar de praktijk laat vaak
een andere realiteit zien.
Sluit het zorgonderwijs aan bij wat ouderen nodig hebben?
Wij zoeken daarvoor ouderen en mantelzorgers die op basis van hun eigen persoonlijke
ervaring ideeën hebben voor de opleiding van de toekomst.
Bent u of kent u iemand in uw stadsdorp die het leuk vindt om hier aan deel te nemen?
Dan horen wij graag van u!
Klik hier voor meer informatie: uitnodiging 23 februari.
Vriendelijke groeten,
Joan Veldhuizen
Kennisland | www.kl.nl | t +31205756720 | m +31653940418

Nieuwsbrief Extra, januari 2018
Wij hebben twee weken geleden een extra editie van de Nieuwsbrief uitgebracht en rondgestuurd met informatie over wat wij zal doen in het Stadsdorp. Hiermee willen we jullie
laten zien, dat er veel meer gebeurt in het stadsdorp dan een koffieochtend van de binnenbuurt of een inloop in De Buurman. Het kan je ook op ideeën brengen voor nieuwe
activiteiten.
Deze extra Nieuwsbrief kun je ook doorgeven aan geïnteresseerde buren en kennissen in
de Pijp.
Voor meer informatie, vragen en suggesties, mail naar:
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com.
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!
Steun gevraagd voor nieuwe productie van het Stadstoneel:
KENNEN WIJ ELKAAR of niet?
Lieve vrienden en bekenden,
mijn aanvraag bij het Fonds Cultuur Participatie voor een nieuw community-theaterproject
zit in de ‘beslis-mee’ fase en ik wil jullie hulp vragen om deze week voor dit project te
stemmen en zo dit project financieel mogelijk te maken.
Het is even een digitaal klusje maar ik hoop dat jullie hiertoe bereid zijn.
• Zouden jullie om 'Kennen Wij Elkaar' te steunen naar deze link willen gaan: https://
www.jijmaakthetmee.nl/projecten?sid=4&tid=All&tid_1=All&title= ?
• Daar klik je op project KENNEN WIJ ELKAAR van Stichting Stadstoneel
• Klik op het groene bordje met STEM
• Vervolgens moet je een ACCOUNT aanmaken met je mailadres.
• Dan ontvang je in je mailbox een mail met link om in te loggen en een nieuw
WACHTWOORD aan te maken.
• Doe dit en Vervolgens kom je opnieuw bij de pagina waar je op de groene pijl BESLIS
MEE drukt
• Dan kom je bij de projecten en je kiest 'KENNEN WIJ ELKAAR' (hoop ik ;-))
• Je brengt je stem uit door op STEM te klikken.
Dank jullie wel voor jullie steun en ik zie jullie graag op 16 en 17 juni in De Pijp in
Amsterdam tijdens 'Kennen Wij Elkaar'!
Groetjes, Joanne de Swaan
Artistiek Leider
Stichting Stadstoneel
't Maaiveld & BioBeton*Bloeit
0031-633090236
www.stadstoneel.com

Uit onze Tips van de website:

- donderdag 8 februari, 20.00 uur cafe Restaurant Noah’s
Arq (Prins Hendrikkade 194)
Meezingavond, zie https://nedles.nl/sing-along-dutchsongs/
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Uit onze Tips van de website:

- donderdag 8 februari, 20.00 uur cafe Restaurant Noah’s

-

-

Arq (Prins Hendrikkade 194)
Meezingavond, zie https://nedles.nl/sing-along-dutchsongs/
zaterdag 10 februari, 16.00 uur Oud-Katholieke kerk
(Ruysdaelstr.37)
Concert met Prinsengracht String Trio (Bach en
Beethoven)
maandag 12 februari, 18.00 uur YoYo (2e Jan van der
Heijdenstraat 79),
Opening foto-expositie (zie onder)
zaterdag 17 februari, 20.15 uur,
Aemstelrande concert (telefoon: 020 6790340, e-mail:
f.muller@inter.nl.net )
vrijdag 23 februari, 18.00 - 19.00 uur
Huiskamerrestaurant in De Vluchtmaat. Reserveer door
een email te sturen naar eet@vluchtmaat.nl.

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

Zie voor meer informatie: stadsdorpdepijp.com/TIPS.

COLOFON
Deze nieuwsbrief komt
maandelijks uit en wordt
samengesteld uit teksten
en foto’s die worden
aangeleverd door leden,
werkgroepen en bestuur.
Rob Godfried en Pieter
Jans verzorgen
eindredactie en opmaak.
De volgende nieuwsbrief
komt omstreeks 1 maart
uit. Heb je ook iets voor
deze nieuwsbrief, mail dit
dan voor 25 februari naar:
stadsdorpdepijp.communic
atie @gmail.com
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