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Een bruisende avond
Een impressie van een bijzondere avond op 13 februari.
Het bestuur had twee enthousiaste ideeënbrouwers uit Gouda
ingevlogen om zo’n tweeëntwintig aanwezigen door een strak
programma te loodsen. Doel van de avond was bruisen,
brouwen en binden binnen ons Stadsdorp. Toen ik dat hoorde
dacht ik…. “Help, waar ben ik nu in terecht gekomen? Dat is
toch iets uit mijn jonge jaren?” Maar ik werd wel nieuwsgierig.
Flappen, gekleurde stickers en viltstiften lagen klaar en na
een korte peptalk gingen we in groepjes uiteen om de eerste
stappen van het programma te doorlopen. Kort samengevat
moesten we ideeën spuien voor het Stadsdorp. Nou, laat dat
maar aan ons over! Binnen de kortste keren hingen er een
viertal flappen vol fleurige stickers aan de muur. Die werden
vervolgens gestroomlijnd en aan elkaar gepresenteerd.
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De tweede ronde vroeg ons wat te bedenken over de
bestuursvorm van het Stadsdorp. Kan die misschien anders,
beter? Lastig puntje: we mochten alleen spuien, (nog) niet
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discussiëren. Het groepje waar ik in zat bruiste voluit. De
ideeën rolden over elkaar heen en waren heel verschillend. Er - IM Marri v.d. Heijden
was zelfs de suggestie om een verlicht despoot aan te wijzen, - Herinnering ALV
- Politiek Café
een soort Poetin. Ook hiervan deed elke groep weer verslag
aan de anderen.
De slotronde vroeg van ons om, jawel wéér in groepjes, door
te pakken, te stroomlijnen en speerpunten te formuleren. En
dit dan weer te communiceren met elkaar. Dat klinkt behoorlijk
eng, zeker wanneer je niet thuis bent in dit jargon. Maar het
was best inspirerend en gezellig. Het werd aan het slot zelfs
een vrolijke bende. Verlicht despoot Poetina kreeg de lachers
op haar hand met het verslag uit haar groepje.
Na twee uur gingen we weer naar huis. Er zat zeker bruis in
de avond. Hoe we dit vertalen naar het Stadsdorp is nog niet
meteen duidelijk. Er waren veel goeie ideeën waar jullie op de
algemene ledenvergadering meer over gaan horen. Zet die
avond dus vooral in je agenda: dinsdagavond 13 maart
ledenvergadering.
Anneke Nierop
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bruisen maar!

AGENDA

Mia en Stadsdorp De Pijp
Interview met Mia Bouwhuis

Vooraf zegt Mia, dat zij het werk in het Stadsdorp erg leuk vindt,
maar dat zij liever niet in het zonnetje gezet wordt of achter de
bestuurstafel zit. “Laat mij maar in de keuken, anderen kunnen
beter het woord doen.”
Vijf jaar geleden werden de eerste stappen gezet voor de
oprichting van een stadsdorp in De Pijp. Jij was daar al bij.
Wat wilde jij toen bereiken?
Het was toen iets nieuws. De zorgvoorzieningen dreigden
afgebroken te worden. We wilden onze eigen belangen als 50+ers
veilig stellen. Als groep zouden we een vuist kunnen maken. We
begonnen op een nulpunt en alles was winst.
Ikzelf wilde graag iets samen met anderen doen. Ik ben ook meer
een doener dan een denker.
En hoe kijk je er nu na vijf jaar tegenaan?
Er is veel van de grond gekomen. We hebben behoorlijk wat leden
gekregen en er zijn veel leuke contacten ontstaan tussen de leden.
De veelheid aan activiteiten draagt daaraan flink bij, inloop,
binnenbuurten, feesten, enzovoorts.
Ontmoeting en gezelligheid zijn er volop, maar de inzet voor
serieuze zaken als verbetering van zaken als ouderenhuisvesting
en zorg vind ik daarmee niet in balans. Het is jammer, dat leden
zich daar niet meer voor inzetten.
Maar er is ook veel bereikt. Ik denk dan aan de Heen-en-Weer,
bijvoorbeeld.
Ja natuurlijk, dat gaat ook heel goed. Het kost wel veel tijd van
Titia en mij, maar het is zo leuk om te zien, dat het werkt. Er is veel
vraag naar en de vrijwilligers doen het ook met plezier. Leuk toch,
als je die autootjes door de buurt ziet rijden?
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donderdag 8 maart 17:00 u
Stadsdorpborrel
in De Kleine Valk
(M.Heinekenplein 8)
zaterdag 10 maart 20:00 u
Dansen
in buurtgebouw HdK
(Henrick de Keijserplein 45)
dinsdag 13 maart 19:00 u
Algemene leden
Vergadering in De
Buurman (Amsteldijk 35,
ingang Ceintuurbaan)
zaterdag 24 maart 20:00 u
Dansen
in buurtgebouw HdK
(Henrick de Keijserplein 45)
woensdag 28 mrt 17:00 u.
Inloop in de Buurman
Amsteldijk 35, ingang
Ceintuurbaan)
zaterdag 1 april, 10.30 uur
Cryptogram bij Café Krull
(Sarphatipark 2)
dinsdag 4 april,
Film in Rialto
vrijdag 7 april, 11.00 uur
Koffiedrinken bij BOCA’s
(Sarphatipark 4)

Stadsdorp de Pijp, Nieuwsbrief maart 2018

Dit soort initiatieven vanuit het stadsdorp laat
zien, dat er best veel mogelijk is. En het is goed,
dat het niet iets is, dat binnen het stadsdorp blijft
hangen. Wij hebben best veel creatieve en actieve
leden. En dat daar iets uit voortkomt, zoals de
Heen-en-Weer, dat vind ik super.
Is er veel veranderd in die vijf jaar?
En of. In de initiatiefgroep waren we heel intensief
op zoek naar wat wij zouden kunnen doen, hoe
we het stadsdorp vorm zouden kunnen geven. De
toekomst was erg onduidelijk.
Nu staan we als stadsdorp op de kaart. Wij vormen een behoorlijke groep en kunnen ons sterk
maken voor de belangen van ouderen in De Pijp.
Wij worden door andere partijen (stadsdeel, zorginstellingen, e.d.) als een serieuze partner gezien.
De verschillende werkgroepen draaien, daar hoeft
het bestuur zich niet druk kom te maken. De
binnenbuurten -en dat vind ik zelf erg belangrijkzorgen voor meer binding en “nabuurschap”.
Vraagt het penningmeesterschap extra deskundigheid en veel tijd?
Er wordt vaak tegenop gezien. Eigenlijk gaat het om regelmatig administratief werk: de boekhouding en de ledenadministratie bijhouden. Voor het bestuur de stand van zaken geven en
eenmaal per maand een nieuwe ledenlijst voor de binnenbuurten en de website. In de toekomst
gaat een van onze leden de administratie doen. Dat scheelt veel.
Ik vind het jammer dat veel leden voor het bestuur bedanken.
Hoe zie jij de toekomst van het stadsdorp?
Ik weet het niet. Het kan twee kanten op gaan.
- Op het gebied van belangenbehartiging is veel te bereiken, maar dan moeten ook voldoende
leden zich daar actief voor inzetten.
- Als het vooral een gezelligheidsclub wordt (en daar is op zich niets mis mee), dan zou het
stadsdorp weleens uiteen kunnen vallen in vier binnenbuurten zonder een samenhangende
structuur.
Ik vind het erg belangrijk, dat de binnenbuurten, die ieder hun eigen vorm en werkwijze kennen,
onderling ervaringen uitwisselen en elkaar daarmee kunnen versterken.
Wij moeten ook naar buiten laten zien, dat we er zijn en wat wij kunnen.
Tot slot wens ik dat wij volgend jaar als we vijf jaar als vereniging bestaan, een mooi en groots
lustrum vieren.
En ik hoop van harte, dat er een beter aanbod aan ondersteuning voor ouderen in de wijk komt,
bijvoorbeeld tijdelijke opvang en revalidatie in d’Oude Raai. Als wij daaraan kunnen meewerken,
zou dat heel mooi zijn.
Pieter Jans

HeenenWeer en de verkiezingen.
Gratis vervoer naar het stemlokaal!

Onze HeenenWeer auto’s rijden de mensen die geen korte afstanden kunnen
lopen in de pijp/ rivierenbuurt op 21 maart gratis naar het stembureau! Ons
team staat er klaar voor. Laat je stem dus niet verloren gaan.
Mia Bouwhuis en Titia van Grol
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In memoriam: Marri van der Heijden
Herinneringen van Willy Bloem, verteld aan Pieter Jans.
Marri woonde al meer dan 40 jaar op het Henrick de
Keijserplein, vlak achter ons. Samen met haar man Olaf.
Haar kinderen zijn daar opgegroeid. Zij had er een winkeltje
‘Trui’ met eigengemaakte sieraden e.d. Op straat zag ze
altijd wel iets van haar gading liggen. Ze kon het zelf
gebruiken of misschien weer aanbieden in haar winkeltje.
Ik leerde haar eigenlijk pas later kennen via een buurvrouw,
waarmee zij bevriend was. Het klikte tussen ons. Wij vonden het leuk om samen iets te doen. Een stuk lopen, naar
haar tuin of naar bijvoorbeeld een concert. Als muziekliefhebber gaf zij ook leuke tips door voor de website van ons
stadsdorp.
En Marri vroeg me om mee te gaan naar het Stadsdorp. Het
sprak ons allebei aan, om binnen het stadsdorp iets samen
met elkaar te kunnen doen, iets leuks maar ook op het terrein van zorg voor elkaar.
Marri heeft lang gewerkt bij het Sarphatihuis als activiteitenbegeleidster. Ze organiseerde
er allerlei leuke dingen voor de bewoners. Ook tentoonstellingen, o.a. van ons stadsdorplid
Anne Wirtz.
Haar tuin op Lustoord was haar favoriete plek. “Lustoord. Daar laadde zij haar energie
weer op.“, zoals ze dat zelf zei. Ze liet er lekker alles groeien, ook haar huisje daar stond
vol met allerlei spulletjes.
We zullen haar missen. We hadden haar nog graag een paar goede jaren gegund met
haar man Olaf en haar kinderen.
Voor je het vergeet:

Algemene Ledenvergadering

dinsdag 13 maart a.s. in de Buurman 19 - 21 uur
Kom en praat mee over het stadsdorp, over de voorstellen voor een andere
bestuurssamenstelling en over onze toekomst.
Ben je verhinderd, geef het dan door: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com

Politiek café
Op maandag 19 maart organiseert het Wijkcentrum een politiek café in de Oranjekerk met
de mensen die zich kandidaat hebben gesteld voor de gebiedsverkiezingen. Ons gebied
bestaat uit De Pijp en de Rivierenbuurt. Voor dat gebied kies je straks 6 adviseurs die
zitting nemen in de stadsdeelcommissie.
Een goede gelegenheid om vragen te stellen over huisvesting in De Pijp en Rivierenbuurt!
Klik hier voor de aankondiging. Deze kun je ook uitprinten en voor je raam hangen
Groet, Jeroen Overwheel (Wijkcentrum De Pijp)
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‘KENNEN WIJ ELKAAR’
Beste Stadsdorpers,
Wilt u graag 'vreemde' buren leren kennen,
maar geen idee hoe? In De Pijp in Amsterdam organiseren wij de komende maanden
buurt-dates die uitmonden in een buurttheatervoorstelling.
Wilt u ook zo’n date?
Kom dan op 16 maart om 15.00 uur naar
De Buurman in het Amstelhuis (Amsteldijk
35, ingang Ceintuurbaan)! Hier kunt u zich inschrijven om op 30 maart van 3 tot half 6
voorbereid te worden op een eerste gezamenlijke blind-date. Deze zal plaats vinden op
donderdagochtend 5 april. De dates zijn geen vluchtig ontmoetingsmoment maar geven de
mogelijkheid elkaar echt te leren kennen. Deze ontmoetingen maken deel uit van een
project dat wordt afgesloten met de theatervoorstelling ‘Kennen Wij Elkaar’ in de IVKO
school.
Wilt u meer buurtdates en de optie mee te spelen in community-theatervoorstelling
‘Kennen Wij Elkaar’ neem dan vanaf 13 april elke vrijdagmiddag deel aan de gezellige en
interessante theaterlessen in De Buurman tussen 3 en half 6. Kosten €150, voor het hele
traject inclusief het gezamenlijk optreden op 16 en 17 juni.
U kunt zich aanmelden via info@stadstoneel.com met vermelding van ‘Kennen Wij Elkaar’
of gewoon op 16 maart op de bonnefooi komen.
Joanne Swaan.
Zie ook: www.stadstoneel.com

Fotografiecursussen
Stichting Karel geeft fotografie cursussen aan 60 plussers op diverse locaties. Iedereen is
welkom (ook als je ietsje jonger bent) en er kan met alle soorten camera’s gewerkt
worden. Het is ook mogelijk om een camera voor een kleine prijs te huren tijdens de
cursus. De volgende cursussen worden dit jaar gegeven:
- Basiscursus fotografie voor 60+ (start 19 april 2018)
- Een Franse kiek. Fotografiecursus in de Dordogne (29 juli tot 5 augustus; voor 55+)
- Workshop Fotografeer je opa en oma
- Selecteren en bewerken op de computer.
Ga voor meer informatie en aanmelding naar de website van Stichting Karel.

- Caro Bonink: fotograaf, projectleider Stichting Karel en fotografiedocent
www.photocarobonink.nl

- Ingrid de Groot: fotograaf en fotografiedocent
www.ingriddegrootfotografie.nl

- Peter Elenbaas: gastdocent Portretfotografie
www.elenbaasvisuals.nl
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Luisterwandeling Groen Gemaal
Samen met het Groen Gemaal organiseert Soundtrackcity op vrijdagmiddag 23 maart
om 16:00 uur een luisterwandeling door het Sarphatipark. Onder leiding van geluidskunstenaar Max van der Wal ga je op luisterexpeditie door het park. We stellen ons open
voor de geluiden van het park en de stad eromheen. Geluiden die ons dagelijks overspoelen en waarvoor we ons gewoonlijk afsluiten.
Geef je op via luisterwandeling@soundtrackcity.nl.
Meer informatie: luisterwandeling Groen Gemaal
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MELD JE AAN

Interesse in zorg en wonen?
Wie wil meedenken in de kenniskring van de
Stadsdorpen?
Gezocht: een persoon uit ons Stadsdorp die namens het
stadsdorp de Pijp lid wil worden van de kenniskring wonen
en zorg.
Deze kenniskring bestaat uit leden van 6 stadsdorpen die
informatie uitwisselen over experimenten op het gebied van
Wonen en Zorg maar ook soms reageren op beleidsplannen van de gemeente en/of plannen van andere partijen.
Belangrijk is kennis van wonen en/of zorg, bereid zijn om je
tijd te investeren en de ideeën en standpunten uit ons
Stadsdorp in te brengen. Het betreft het bijwonen van de
vergadering ongeveer 4 keer per jaar en het overleggen
met de stuurgroepleden van ons stadsdorp als dit nodig is.
Ben je geïnteresseerd ga dan 9 maart naar de bijeenkomst
voor de gezamenlijke stadsdorpen waar de kenniskring
zich presenteert. Je kunt dan horen wat ze doen en kennis
maken met de andere leden.
Informatie en de agenda van 9 maart kun je opvragen bij
Titia van Grol op stadsdorptitia@gmail.com .
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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

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 begin april uit. Heb je
ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan voor 25
maart naar:
stadsdorpdepijp.communic
atie @gmail.com

