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Uitnodiging voor de thema-avond van dinsdag 10 april 
over  “Pijpgeluiden” 
Plaats: De Buurman 
Tijd: 19:00 – 21:00 uur. 

 
De avond zal worden verzorgd door 
Floortje Schouten en Renate Zentschnig. 
Zij zijn echte geluidsjagers en zijn 
verbonden aan “Soundtrackcity”. “Soundtrackcity nodigt je uit om 
de stad te voet opnieuw te ontdekken terwijl je luistert naar een 
geluidsspoor op een koptelefoon dat speciaal voor de route is 
gemaakt door kunstenaars. De wandelingen volgen routes door 
verschillende delen van de stad en vertellen ieder een eigen 
verhaal over heden, verleden en toekomst van het gebied, 
gebaseerd op verhalen en ervaringen van bewoners. Wandel mee 
en laat je in vervoering brengen door de unieke audio mix van 
stemmen, geluiden en muziek.” 
 
Op onze thema-avond gaan we niet met een koptelefoon de 
straat op, maar worden we vergast op voorbeelden uit de 
geluidssporen die al gemaakt zijn, worden er luisteroefeningen 
gedaan en gaan we geluiden raden.  
 
Je kunt je op een paar manieren voorbereiden op deze avond: 

- Je kunt thuis stilletjes gaan luisteren naar de geluiden die 

van buiten naar binnen komen; je wordt je dan ineens 

bewust van wat er allemaal te horen is, waarvoor we ons 

normaal gesproken afsluiten 

- Hetzelfde kun je buiten wandelend door de buurt doen 

- Bij OBA Cinetol kan je “Steenklank” ophalen: een 

geluidsspoor over de architectuur in de Pijp: “Steenklank is 

een muzikale interpretatie van architectuur, gekoppeld aan 

een spel van stemmen en straatgeluiden” (vrij te 

downloaden) 

- Bij “de IJsbreker” kan je “Stemmengeschuifel” ophalen: 

“een negenenzeventig minuten durende geluidswandeling 

die de wandelaar door de ogen van Heijermans door de 

Amsterdamse Pijp van de vorige eeuw voert”. Kost €10,-- 

en je krijgt er het (leen)materiaal bij om te kunnen 

beluisteren; je kunt het ook thuis downloaden. 

- Vanaf  “de IJsbreker” loopt ook “Geluiden langs de 

Amstel”. Dit kan je alleen maar downloaden voor €10,-- 

 

Voor alle informatie, zie: 

http://www.soundtrackcity.nl/amsterdam/ 
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Welkom nieuwe leden: 
 
Mw. E. van der Zon 
Mw. S. Sela 
Mw. W. Maatman-Pothoff 
Mw. H. Tulleken 

 
AGENDA 
 
dinsdag 3 april 17:30 uur film in 
Rialto 
 
vrijdag 6 april 11.00 uur 
Koffiedrinken in Boca’s 
 
zaterdag 7 april  10.30 uur 
Cryptogrammen in Cafe Krull 
 
donderdag 19 april  14.30 tot 
16.30 uur  
eerste stuurgroepvergadering, 
buurtgebouw HdK,  
Henrick de Keijserplein 
 
 

http://www.soundtrackcity.nl/amsterdam/
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Lieve Stadsdorpers! 
 

 
Wij van het jongeren 4&5 mei comité de Pijp willen u alvast een 
fijne Bevrijdingsdag toewensen.  
Het thema voor zowel de bevrijding als herdenking is dit jaar: lieve 
stad, in herinnering aan Eberhard van der Laan. Om Eberhard te 
eren willen we dit jaar de buurt bij elkaar laten komen, door samen 
te eten en te discussiëren. Door met jong en oud te praten over 
vrijheidsstellingen en een maaltijd te eten die door de buurtwinkels 
geschonken is, kunnen we elkaar allemaal beter leren kennen.   
 
Lijkt het u leuk om te debatteren over de vrijheid omringd door 
verschillende leeftijden en achtergronden onder het genot van een 
lunch?  Dan nodigen wij u uit om uzelf aan te melden voor deze 
leuke bevrijdingsactiviteit.  
 
Aanmelden: Stuur een e-mail naar comitedepijp@gmail.com of 
laat een brief achter bij het buurtgebouw op het Henrick de 
Keijserplein 45. Vermeld uw naam, leeftijd en waarom u met ons 
wilt discussiëren en eten. We hebben 30 plekken gereserveerd 
voor 50plussers. 
 
Locatie: Buurtgebouw Henrick de Keijser op het Henrick de 
Keijserplein 45 
Datum: 5 mei 2018 
Tijd: 13:00-16:00 
 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 13 maart 2018. 
 
Alle voorstellen die door het bestuur zijn gedaan werden door de 
ALV aangenomen:  
 

- Er wordt een stuurgroep gevormd waaruit een dagelijks 
bestuur wordt gekozen. 

- Leden die beschikken over een stadspas met een rondje 
kunnen een korting van 25%op het bedrag van het 
lidmaatschap krijgen. 

- Leden krijgen een mail/brief met verzoek bijdrage 
lidmaatschap over te maken. Als er niet op tijd betaald is 
komt er een herinnering en daarna nog een keer. Als na de 
tweede herinnering nog niet betaald is wordt het bedrag 
verhoogd met € 5,00 zijnde administratiekosten. 

- Er wordt een bedrag van € 250 op de balans gereserveerd 

donderdag 12 april 17:00 uur 
Stadsdorpborrel 
De Kleine Valk, 
Marie Heinekenplein 5-8 
 
zaterdag 14 april  20.00 uur 
dansen in buurtgebouw Henrick 
de Keijser 
 
zondag 22 april vanaf 12:00 uur 
Natuur en Milieumarkt 
Sarphatipark  
 
woensdag 25 april 17:00 – 19:00 
uur Inloop in de Buurman,  
(Amsteldijk 35, ingang 
Ceintuurbaan) 
 
zaterdag 28 april  20.00 uur 
Dansen in buurtgebouw Henrick 
de Keijser 
 
dinsdag 1 mei film in Rialto 
 
vrijdag 4 mei 11.00 uur 
Koffiedrinken in Boca’s 
 
zaterdag 5 mei  10.30 uur 
Cryptogrammen in Cafe Krull 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

http://www.stadsdorpdepijp.com/
mailto:stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com?subject=
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voor “goede doelen” in de Pijp. 
Leden kunnen goede doelen binnen de Pijp aandragen en 
het is aan het bestuur om hierover te beslissen of er een 
financiële bijdrage verleend wordt en hoe hoog 
deze bijdrage zal zijn. 
 

De jaarrekening is goedgekeurd, de begroting voor 2018 is 
goedgekeurd en de penningmeester is décharge verleend na 
controle op de stukken. 
Tenslotte, maar niet ten minste: Mia Bouwhuis is toegesproken 
en bedankt voor haar enorme inzet als penningmeester. Daar is 
nu een vacature voor. Maar Willy Bloem gaat alle administratieve 
werkzaamheden van haar overnemen. Dat maakt het werk van de 
toekomstige penningmeester een stuk lichter. 
Ook van Aniet Rupert en Fanny Faber werd gepast afscheid 
genomen als aftredend besturders 
 

Een impressie, door Maurits Wijzenbeek:  
 
Na de bespreking van het jaarverslag en een terugblik over 
2017  kwam de vraag op: moeten wij de leeftijdsgrens voor leden 
verlagen?  Dit bleek een lastig probleem. 
Sluit je mensen buiten omdat ze te jong zijn dan is er misschien 
sprake van discriminatie. 
Voorgesteld werd om een discussieavond hierover te houden. 
Iedereen haalde opgelucht adem. 
 
Dankzij het verstandige beleid van de penningmeester heeft ons 
stadsdorp geen financiële problemen en hielden wij het afgelopen 
jaar zelfs geld over. Er is een apart potje om, mocht dit nodig zijn, 
zaalruimte voor onze bijeenkomsten uit te betalen.  Tot nu toe is 
`De Buurman' voor ons gratis. Ook kan er een potje voor goede 
doelen worden gemaakt en kunnen sommige stadsdorpers korting 
krijgen op de contributie (zie boven). 
De `Heen en Weer' loopt goed. 
 
Als laatste punt voor de bestuurswisseling stelde het bestuur voor 
om  een Stuurgroep op te richten met daarin vertegenwoordigers 
van de binnenbuurten en de grotere werkgroepen. In de toekomst 
zal het bestuur dan worden samengesteld uit de leden van deze 
Stuurgroep. Dit bestuur wordt vervolgens bevestigd op de 
jaarlijkse algemene vergadering. Het afgelopen jaar bleek er 
weinig animo te zijn om voor ons stadsdorp contacten met 
organisaties buiten het stadsdorp te  onderhouden, zoals de 
andere stadsdorpen, mochten die daar ook behoefte aan hebben. 
Hopelijk zal het gemakkelijker zijn om vanuit de Stuurgroep  
hiervoor mensen te vinden. 
 
Daarna werd afscheid genomen van de aftredende bestuursleden 
en trad het nieuwe bestuur aan. 

 
Een interview over ons Stadsdorp!  
met Anna Wirtz en Ans van Ginkel in Café Mansro: 
“Geef om Elkaar”. 

 
Te zien op: 
https://youtu.be/CwubN24newY 

COLOFON 

 

Deze nieuwsbrief komt 

maandelijks uit en wordt sa-

mengesteld uit teksten en 

foto’s die worden aangele-

verd door leden, werkgroe-

pen en bestuur. 

Leden van de Werkgroep 

Communicatie verzorgen 

eindredactie en opmaak. 

 

De foto’s in deze Nieuwsbrief 

zijn, voor zover bekend, van 

Rob Godfried (p.4). 

 
De volgende nieuwsbrief komt 
uit rond 3 mei.  Heb je ook iets 
voor deze nieuwsbrief, mail dit 
dan voor 30 april naar: 
stadsdorpdepijp.communicatie
@gmail.com 
 

 
Site:  
 
www.stadsdorpdepijp.com 
 

Contact: 
 
stadsdorpdepijp.secretariaat@g
mail.com 
tel 0687169505 
 
 
 

https://youtu.be/CwubN24newY
mailto:stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com
mailto:stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com
http://www.stadsdorpdepijp.com/
mailto:stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
mailto:stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
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Boekenkastje Oranjekerk. 
 

 
 

Ook binnen zijn er dus kastjes! Fijn voor een regenachtige middag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


