
 
NIEUWSBRIEF  
  

mei 2018 

Dinsdag 8 Mei: 
  

THEMA-AVOND    “WONEN of  
VAN WONINGOMGEVING VERANDEREN” 

Een paar jaar geleden hebben we aandacht aan het thema 
wonen besteed. Maar omdat er voortdurend veranderingen 
plaatsvinden leek het ons belangrijk om hier weer eens bij stil 
te staan. 

Irene Maas, lid van ons stadsdorp werkt als wooncoach. Zij 
kan ons informeren over waar we op moeten letten en welke 
veranderingen hebben plaatsgevonden. 

Het gaat o.a. om: 
- STA  IK GOED INGESCHREVEN BIJ WONINGNET? 
- WIL IK NU OF IN DE TOEKOMST VERHUIZEN? 
- HOE GA IK DAT DOEN? 
- WAT ZIJN DE (ON) MOGELIJKHEDEN? 
- WELKE REGELINGEN ZIJN ER VOOR OUDEREN? 
En: wat er verder ter tafel komt. 

De avond is in de BUURMAN bij het Amstelhuis (Amsteldijk 
35, ingang Ceintuurbaan). 
We beginnen om 19.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur. 
Kom op tijd!! 

TER HERINNERING: 
De laatste thema-avond voor de zomer (12 juni) wordt niet 
door de thema-werkgroep ingevuld. Weet je een goede 
invulling voor die avond en wil je die organiseren? Laat dat 
dan weten. Je krijgt hulp! 

Tot dinsdag 8 Mei, 
Riet Lenders en Paula Roos, 
werkgroep thema-avonden

INHOUD 
foto’s Aisha Pagnes (Pag. 
3). 
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Ons stadsdorp heeft een nieuw bestuur. 

Naar aanleiding van de besluiten op de Algemene Leden-
vergadering van 13 maart is er als bestuur een stuurgroep 
gevormd van vertegenwoordigers van verschillende werk-
groepen en binnenbuurten. 
De stuurgroep is als volgt samengesteld: 
- Titia van Grol, voorzitter/secretaris 
- Pieter Jans, penningmeester 
- Fanny Faber (werkgroep Communicatie) 
- Paula Roos (werkgroep Thema-avonden) 
- Paul Niekerk (werkgroep Inloop & Evenementen) 
- Yol Köster (binnenbuurt de Oude Pijp) 
- Louise Kleijne Snuverink (binnenbuurt Nieuwe Pijp Zuid-

Oost) 
- Ina Ree (binnenbuurt Nieuwe Pijp Midden) 
- Miep van Dam (binnenbuurt Nieuwe Pijp Links van het 

Midden). 

Willy Bloem ondersteunt het bestuur door de leden- en 
financiële administratie bij te houden. 

Voor contact, vragen e.d. kun je altijd terecht op ons 
telefoonnummer: 06-87169505 of op ons e-mail adres: 
stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com. 
De telefoon wordt wisselend door leden van de stuurgroep 
bemand. 

Binnenkort krijgen alle leden het verzoek om de contributie 
voor 2018 (€ 20.-) over te maken. Wacht dus nog even op 
nader bericht. 

Op de eerste stuurgroepvergadering in april is onder meer 
gesproken over deelname aan het Stadscongres Kwetsbare 
groepen, waar wij met een informatiestand hebben gestaan. 

Ook is aan de orde geweest, hoe wij het contact met zorg-
verleners e.d. kunnen onderhouden. Deze contacten zijn 
belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
in de buurt en om makkelijk contact te kunnen leggen, als er 
iets nodig is. Er is een groepje gevormd van 4 stuurgroep-
leden, die dit samen met Atie Engel gaan oppakken. 

We hebben ook al ver vooruit gedacht: volgend jaar maart 
bestaat onze vereniging 5 jaar. Voor dat lustrum wordt een 
lustrumcommissie ingesteld. Vanuit de stuurgroep, maar ook 
via werkgroepen en binnenbuurten worden enthousiaste 
leden opgeroepen hieraan mee te doen.

AGENDA 

vrijdag 4 mei, 11.00 uur 
Koffie bij BOCA’s 
(Sarphatipark 4) 

zaterdag 5 mei, 10.30 uur 
Cryptogram bij Café Krull 
(Sarphatipark 2) 

dinsdag 8 mei, 19:00 u 
Thema-avond over Wonen 
in De Buurman (Amsteldijk 
35, ingang Ceintuurbaan) 

donderdag 10 mei, 17.00 u. 
Stadsdorpborrel  
in De Kleine Valk 
(M.Heinekenplein 8) 

zaterdag 12 mei, 20:00 u 
Dansen  
in buurtgebouw HdK 
(Henrick de Keijserplein 45) 

zaterdag 26 mei, 20:00 u 
Dansen  
in buurtgebouw HdK 
(Henrick de Keijserplein 45)  

woensdag 30 mei, 17:00 u. 
Inloop in de Buurman 
Amsteldijk 35, ingang 
Ceintuurbaan) 

vrijdag 1 juni, 11.00 uur 
Koffie bij BOCA’s 
(Sarphatipark 4) 

zaterdag 2 juni, 10.30 uur 
Cryptogram bij Café Krull 
(Sarphatipark 2) 

dinsdag 5 juni, 
Film in Rialto

mailto:stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
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Presentatie/workshop op 10 april 19 

De medewerkers van de Urban Sound Lab en 
Soundtrackcity, Max, Niels, Floortje en Renate 
verzorgden op dinsdag 10 april een presentatie 
voor Stadsdorp De Pijp met een aantal specifieke 
luisteroefeningen die focusten op geluiden uit De 
Pijp. Doel van de oefeningen was om de aanwezi-
gen te sensibiliseren voor de geluiden uit de buurt 
die we elke dag horen.  

Max liet geluiden horen die hij had opgenomen tijdens een wandeling door de buurt. Ieder 
kon raden waar Max liep. Voor de een makkelijk, maar voor anderen weer erg moeilijk 
(tram bij de brug Rijnstraat/van Woustraat, Albert Cuypmarkt, Sarphatipark). 

Tijdens een tweede oefening liepen/fietsten we de weg van ons huis naar het Amstelhuis. 
We probeerden ons de geluiden de we hoorden te herinneren. Daarna wisselden we uit 
over onze geluidservaringen. 

Wij hebben genoten van onze presentatie en 
hopen dat dat wederzijds was. We willen onze 
presentatie graag verder verdiepen in een tweetal 
workshops waarin we persoonlijke geluiden van 
iedereen willen opnemen en verzamelen en over 
deze geluiden willen schrijven. 

De workshops zijn gepland op donderdag 21 en 
28 juni a.s. ’s avonds. 

Meer informatie en aanmeldingen bij Floortje Schouten (fschouten1@gmail.com) en 
Renate Zentschnig (rzentschnig@soundtrackcity.nl). 

Renate Zentschnig. 

Van wie is de straat?

Denk mee over het gebruik van de openbare ruimte in jouw eigen buurt. Op Donderdag 17 
mei organiseert Wijkcentrum De Pijp weer een G250-bijeenkomst over het gebruik van de 
openbare ruimte. Iedere Pijp-bewoner is van harte welkom om mee te denken. 
Klik voor meer informatie op Uitnodiging G250 17 mei 2018 en meld je aan. 
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Basiscursus Fotografie 
voor 60+ in Amsterdam Zuid

Vanaf donderdag 
20 september 

15.00 – 16.30 uur
Acht lessen om de twee weken

Zin in een leuke fotografiecursus waarin alles rustig 
wordt uitgelegd?

U leert stap voor stap fotograferen met uw digitale camera, ipad of smartphone. We 
gaan samen oefenen met de instellingen, veel foto’s kijken en maken in de les en 
buiten. U krijgt leuke opdrachten mee om thuis te oefenen. De groep bestaat uit 
maximaal 10 cursisten zodat er genoeg aandacht gegeven wordt aan iedereen.

Wilt u meer informatie of een keer een gesprek over de fotografie-cursussen van 
Stichting Karel, neem dan contact op met Caro Bonink.

Docent: Caro Bonink 
Professionele fotograaf afgestudeerd aan 
de Fotoacademie Amsterdam

Locatie: De Buurman (in het Amstelhuis)
Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan

Kosten: 8 lessen voor € 100,- incl. koffie en thee
Opgeven en info: stichtingkarel@gmail.com

Of bel Caro: 0643013410

Pagina !4



Stadsdorp de Pijp, Nieuwsbrief mei 2018

Oproep voor  
INLOOP EN THEMA Avonden!!!! 
  
Zoals iedereen weet, is en was Alex het vaste gezicht 
achter de bar in de Buurman. 
Maar hij gaat ons op de thema-avonden verlaten. Gelukkig 
hebben we gelijk een nieuw iemand gevonden, die iedere 
thema-avond de bar wil doen: 
Dineke van Assen, nog niet zo lang stadsdorp lid.....maar 
heel fijn dat ze zo snel die taak op zich wil nemen. 
Daarnaast hebben we altijd een 2de barvrouw/man nodig 
en de lijst namen die ik daarvoor heb raakt uitgedund. Wie 
wil zo af en toe een bardienst doen bij de Inloop (laatste 
woensdag van de maand) of de Thema-avonden (2e 
dinsdag van de maand). 
Als je er voor voelt, stuur mij een mailtje. Dan zet ik je op 
de lijst en krijg je zo nu en dan een vraag. 
Ik hoop natuurlijk op veel reacties!! 

Atie Praagman 
atie@planet.nl 

ZE ZEGGEN DAT JE OP MOET LETTEN
Er gonzen stemmen in de stad. Stemmen die 
zeggen dat er iets aan de hand is.  
In het kader van Theater Na de Dam verdiepten 
jongeren uit Amsterdam zich in de geschiedenis 
van Amsterdam-Zuid ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog. 

Ostade A'dam i.s.m. PACT+ 
vr 4 mei 21.00u (première) 
za 5 mei 17.00u + 21.00u

MELD JE AAN 

Je kunt je aanmelden als 
lid van de vereniging via de 
website: 
www.stadsdorpdepijp.com  

Wil je eerst meer informa-
tie, geef dan je naam en e-
mail adres (of huisadres) 
door aan de werkgroep 
Communicatie of telefo-
nisch: 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 juni uit. Heb je 
ook iets voor deze nieuws-
brief, mail dit dan voor 25 
mei naar: 
stadsdorpdepijp.communic
atie @gmail.com 
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