
 
NIEUWSBRIEF  
  

juni 2018 

“Leeftijdsgrenzen Stadsdorpers De Pijp ?" 

Voor de gereserveerde datum van 12 juni voor de volgende 
Thema-avond zou het thema: "Leeftijdsgrenzen Stadsdorpers 
De Pijp?" besproken worden. Maar omdat dit toch wel een 
redelijk belangrijk onderwerp is, waarbij een grote 
opkomst wenselijk is, wordt dit onderwerp uitgesteld tot het 
najaar.  

De meningen die dan naar voren komen, kunnen dan ook nog 
besproken worden in de binnenbuurten en gebundeld worden 
tot een aanbeveling voor de Ledenvergadering 2019.  

Voor de voorbereiding van dit onderwerp en de thema-avond: 
"Leeftijdsgrenzen Stadsdorpers De Pijp?" is het fijn om nog 
wat versterking te krijgen van een paar enthousiaste leden. 
Het is een tijdelijk werkgroepje, dus kom erbij! Opgeven kan 
bij stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com. 

De laatste thema-avond vóór de zomer komt hierbij dus te 
vervallen. 
Als je nog vragen hebt, bel me gerust. 
met hartelijke groet, 

Marijke Meerman 
06 12162017 

Lustrumviering 2019 

Het groepje voor de lustrumviering van volgend jaar is bij 
elkaar geweest voor een eerste verkenning. Rob, Marijke, 
Louise en Titia (Alex moest werken en Maurits heeft zich 
teruggetrokken) hebben geïnventariseerd wat er aan ideeën 
bij ons leefde. 
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Waar we op uit gekomen zijn is dat het doel van de viering is: 
Het Stadsdorp breder bekend te maken en dat we een 
diversiteit aan leden hebben met veel talenten die een 
vitaal leven leiden. Het soort leven waarmee je gezond 
oud kunt worden. 

Om dit breder te laten zien (aan elkaar en anderen) willen we 
meerdere activiteiten organiseren op meerdere momenten. 

Onze ideeen tot nu die we aan jullie willen voorleggen zijn: 

- We willen 3 dagen wandelingen, verkenningen of zoiets 
doen. Namelijk vrijdag, zaterdag en zondag 17, 18, 19 mei 
en een feest op 25 mei 2019. We hebben voor mei geko-
zen omdat het weer dan beter is en als we iets van tuinen 
willen laten zien er dan al iets in staat. 
We denken daarbij aan Buurtroutes in de 4 binnenbuurten 
waarbij mensen aan de hand van een thema (bijv kunst, 
tuin, muziek, spiritualiteit, eten) bij mensen thuis iets kun-
nen ervaren. Miniconcert, voorstelling, expositie van foto's, 
schilderijen, tekeningen etc, walking diner, boekbespre-
king, crypto oplossen, debatteren etc. Dit kan dus bij 
mensen thuis of op plekken in de binnenbuurt.  
De vraag aan iedereen is: wie wil hieraan aan meedoen? 
Als we een inventarisatie hebben van mogelijke plekken en 
activiteiten kunnen we dit verder uitwerken. 

- Een ander idee is een buurtwandeling onder leiding van 
een gids die je langs activiteiten en bezienswaardigheden 
van het Stadsdorp laat lopen of fietsen.  

- Volgend idee is om een audiotour te maken met het 
thema Stadsdorp en haar inwoners.  
Ook hier is de vraag wie wil daaraan meewerken. Want 
ook hier is het de bedoeling om de vele passies en 
talenten te laten horen of verbeelden. 

- We hebben bedacht dat we willen afsluiten met een feest 
met een open podium waar stadsdorpers kunnen optre-
den. Bijv een lustrumkoor, lustrumband, lustrumtheater-
stukje, lustrumdans, cabaret, stand up wat je ook maar 
kunt bedenken.  
Ook hier is onze vraag, wie zou dat willen. Optreden dus 
en dit eventueel met anderen doen. 

Dit is een eerste denkrichting. We horen graag wat jullie 
vinden en wat jullie zouden willen laten zien zodat we een 
waterval van talenten krijgen. Mail je suggesties naar het 
sectretariaat of geef ze door aan een van de leden van de 
werkgroep. 

Titia van Grol

AGENDA 

zaterdag 9 juni, 20:00 u 
Dansen  
in buurtgebouw HdK 
(Henrick de Keijserplein 45) 

dinsdag 12 juni, 
GeenThema-avond 

donderdag 14 juni, 17.00 u. 
Stadsdorpborrel  
in De Kleine Valk 
(M.Heinekenplein 8) 

zaterdag 23 juni, 20:00 u 
Dansen  
in buurtgebouw HdK 
(Henrick de Keijserplein 45) 

woensdag 27 juni, 17:00 u. 
Inloop in de Buurman 
Amsteldijk 35, ingang 
Ceintuurbaan) 

dinsdag 3 juli, 
Film in Rialto 

vrijdag 6 juli, 11.00 uur 
Koffie bij BOCA’s 
(Sarphatipark 4) 

zaterdag 7 juli, 10.30 uur 
Cryptogram bij Café Krull 
(Sarphatipark 2) 
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Bijeenkomst Stadsdorpen 

Op 25 Mei was er weer een bijeenkomst van de gezamenlijke Stadsdorpen in Amsterdam. 
Ondanks de warmte waren er toch ongeveer 40 personen aanwezig. Ik was samen met 
Louise Kleijn Snuverink en Marijke Meerman voor ons Stadsdorp aanwezig. Atie Engel zit 
van ons Stadsdorp in de organisatie. 

Voor de pauze werden verschillende pitches gehouden over onderwerpen waar de stads-
dorpen mee bezig zijn, zoals Binnenbuurten, Nieuwe kartrekkers, Dansen, We make the 
City, Oud voor jong. 
Na een korte pitch werd er verder gepraat over deze onderwerpen aan verschillende ge-
sprekstafels. Wij vormden als Stadsdorp De Pijp samen met De Nieuwmarktbuurt een 
levendige tafel over 'nieuwe kartrekkers'. Veel stadsdorpen zijn, net als wij, de oprichtings-
fase voorbij en hebben een nieuw bestuur. Het is vaak een start van een nieuwe fase in 
het bestaan van het stadsdorp. Het was goed om hier met een aantal andere stadsdorpen 
over te praten en nieuwe ideeen op te doen. Sommige doen intakegesprekken, sommige 
huiskamergesprekken, wij hebben een stuurgroep, sommige besturen richten zich meer 
op de vertegenwoordiging naar buiten. Genoeg input om over na te denken en met de 
stuurgroep te bespreken. En heeft eimand een goed idee, laat het weten! 

Na de pauze was er ruimte om vanuit je stadsdorp een vraag te stellen aan andere stads-
dorpen. Zo was er een vraag vanuit Zuidoost voor hulp bij de oprichting van een nieuw 
stadsdorp, een uitnodiging om mee te gaan naar de Lucascommunity en een vraag of 
leden die een activiteit samen deden en daar heel enthousiast over waren iets wilden 
vertellen bij de Nieuwmarktbuurt.   

Een goede manier om elkaar te helpen en van elkaar te leren. 

Titia van Grol 

Ook jongeren in een stadsdorp? 

Op vrijdagmiddag 25 mei bezocht ik bovengenoemde bijeenkomst voor alle stadsdorpen 
van Amsterdam e.o. Een van de onderwerpen ging over de Leeftijdsdiskussie.  

Om een breder beeld te krijgen hoe het er dan in andere stadsdorpen aan toe gaat en 
welke ervaringen andere daarmee hebben, leek het mij zeer de  moeite waard om daar 
dan heen te gaan. 

Ik heb me aangesloten bij het onderwerp: "Oud voor jong". De toelichting was:  
Vaak wordt er gesproken over jongere mensen, die op een of andere manier ouderen 
kunnen helpen. Nu draaien we het eens om: wat kunnen ouderen betekenen voor jongere 
stadsdorpelingen.  

De pitcher was Marcella Blok van Stadsdorp VondelHelmers, een stadsdorp, dat voor 
iedereen is, dus alle leeftijden kunnen zich als lid laten registreren. In de praktijk komen 
jongeren echter weinig, ze hebben geen tijd. Dit geldt vooral voor de alleenstaande 
ouders. Maar het idee van het stadsdorp steunen de jongere mensen zeker wel en op de 
binnenbuurten komen jongeren weer wél. Ze vinden het fijn om daar andere mensen, 
direct in hun eigen leefomgeving te leren kennen. 
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Wat hebben Jongeren aan ons? Een verbindend initiatief was het organiseren van een 
"Generatie-diner". Een ander idee, afkomstig van stadsdorp "Noord van de Jordaan" was 
om 1x per jaar een Straatfeest te organiseren. In de praktijk dragen de 60-75 jarigen het 
toch wel. Eronder en erboven profiteren er mede van. Ook "conversatielessen Nederlands 
voor expats" worden daar goed bezocht. In mijn groepje was iedereen ervoor om je als 
stadsdorp open te stellen voor alle leeftijden, net als in een echt dorp. 

Na de pauze werden er door verschillende stadsdorpen interessante tips uitgewisseld, 
zoals een Dichtersfestival op 9 juni op het Stadionplein (Vincentiuskerk); over het bestaan 
van "Nederland zorgt voor elkaar", waarin 10 tallen bewonersorganisaties verenigd zijn en 
zo meer. 

 Ik vond het een hele leuke en informatieve bijeenkomst, maar ook is het me deze middag 
écht opgevallen hoe verschillend elk stadsdorp invulling geeft aan de doelstelling om op 
initiatief van en voor bewoners in een buurt modern nabuurschap te bewerkstelligen. 
Omdat ieder stadsdorp zich ontwikkelt naar de aard van de buurt en de initiatiefnemers, is 
de verscheidenheid groot. Wie zich hier verder in zou willen verdiepen zou eens rond 
kunnen neuzen op de website: www.stadsdorpenamsterdam.nl. 

Marijke Meerman 

Hoe woont…Mia Bouwhuis 

Een glas gemberthee kan je aan het Ronnerplein altijd 
krijgen, want bij Mia is het een zoete inval. Alle 
vergaderingen van de HeenenWeer vonden bij haar 
plaats en ook voor andere bijeenkomsten staat haar 
huis open. En als het zo uitkomt komen er meer dan 
twintig mensen bij haar eten in haar niet zo grote 
tweekamerwoning met een kombuis aan de begane 
grond. Dat was wel eens anders.  

Hier woont Mia pas 14 jaar, maar ze komt uit een heel 
groot huis in Twente.  

Toen ik uit Twente verhuisde naar Amsterdam ging ik van een paleis met twee badkamers 
naar 31 vierkante meter in Noord.  Alles ging in de verhuiswagen en eenmaal 
aangekomen riep de verhuizer: “Mi, dat krijg je nooit in dit huis”. Er staan nu nóg spullen in 
de opslag, als wisselboedel. Dat ik hier kon komen was een geluk bij een ongeluk. Ik was 
aangereden door een auto en  mijn knie was er slecht aan toe en ik kreeg een indicatie 
voor een benedenwoning. Het is een gouden plek hier. Aanvankelijk was er wel veel 
onrust op het plein. Er was een hoop gedoe met jongeren achter een hoge heg. Met een 
paar mensen hebben we een plan ingediend bij het Stadsdeel en toen konden we het 
plein opknappen. Weg met de heg en nu is het stil en hoor je de vogels.  Het is een 
huurhuis van de Alliantie en een Rijksmonument. Het energieverbruik is hoog, maar ik krijg 
dubbele ramen waar dat mag; krijg, nou ja, voor eigen rekening. (Inmiddels zijn die 
dubbele ramen er.)  En er mag een muur uit, als ik die later weer terugzet. Ik heb een tuin 
en er mag helemaal niemand in de binnentuin, behalve met open monumentendag. Dat 
geeft een rust en ruimte. Ook aan de voorkant is het prachtig. Je moet voor foto’s buiten 
maar eens terugkomen als alles in bloei staat.  
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En dat doen we. Maar nu gaan we de eerst de 
wall of memories langs: 

Mijn belangrijkste stuk is misschien wel die 
antieke landkaart van mijn tante Susan. Sinds 
ik hier woon zit er eindelijk een lijst om.  

Bij deze luchtfoto van onze toenmalige 
boerderij in Ruinerwold is een foto van de 
toegangsweg in de lijst gestoken, zie je? 
Het is een raadsel hoe die foto daar komt. 
Vroeger zat die er niet in en niemand weet 
hoe die daar nu in is gekomen.   
 

Ik houd erg van honden. Vroeger hadden we drie 
pointers. Die poes is een stresskip. Ik hou eigenlijk 
helemaal niet van poezen, maar nu heb ik geen 
muizen.  
Dat schilderij boven de poes,  gezicht op Almelo, 
een erfstuk,  was nog heel. Maar het is hier verkeerd 
opgehangen en kwam op een nacht met een klap 
naar beneden. Mijn zoon vindt dat het moet worden 
gerepareerd, maar ik heb het zo gelaten. 

Die bruine bank is hier gekomen om 
daarmee  een huwelijkscrisis te 
voorkomen: mijn dochter had ‘m gekocht zonder haar man daar in te kennen en die vond 
hem te lelijk. 
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Dat naaktschilderij hebben we van een kunstschilder, 
Fransz Witte,  die we op een camping in Portugal hebben 
ontmoet. Hij schilderde daar in een tent. Later gingen we 
naar de opening van zijn nieuwe galerie in Maastricht en 
daar hing dit doek. 
 
  

 
Ja, veel erfstukken hier: de blauwe vazen, 
de Jugendstilvaas, dat is een zeldzaam 
exemplaar, genummerd. Maar ook spullen 
van rommelmarkten. Kijk hier: een 
wijnkoeler uit Cannes. Het was ooit een 
beker als prijs.  

Die bordjes ‘toilet’ en ‘uitgang’, die heb ik 
daar opgehangen omdat hier zo veel 
mensen komen die dan regelmatig mijn 
slaapkamer ingaan. Nou, dat is niet de 
bedoeling. 

Begin juni gaan we nog eens naar Mia om haar tuin te bewonderen. Wat mooi hè, al die 
bloemen? En de kruiden, wat ruikt dat toch heerlijk.  

Rob Godfried 
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Thema-avond 8 mei: Wonen 

Op deze thema-avond hebben wij verschillende zaken 
m.b.t. het huren van een woning in De Pijp besproken. 

Twee internetadressen zijn relevant t.w. gemeente 
Amsterdam.nl voor informatie over WMO indicaties; en 
Woningnet.nl voor het zoeken naar geschikte woningen.

Het up-to-date houden van het eigen "profiel" in Woningnet 
is essentieel voor het wekelijks ontvangen van het juiste 
passende woningaanbod. Dit laatste kan via de persoon-
lijke e-mail en anders via de website van Woningnet.

Irene Maas 

Contributie-betaling en privacy 

Binnenkort ontvangt u een mailbericht of brief , waarin de 
gegevens voor de contributie-betaling. Tevens gaan we 
daarin nader in op de beveiliging van uw persoons-
gegevens in de administratie van ons stadsdorp. 

Pieter Jans 

Tips en uitnodigingen: 

- Veilig oud worden: netwerkbijeenkomst 18 juni  
Ieder jaar wordt er halverwege juni aandacht gevraagd 
voor het signaleren, stoppen en voorkomen van oude-
renmisbruik. 
Naar schatting 1 op de 20 ouderen in Nederland krijgen 
te maken met ouderenmishandeling.  
Ouderenmishandeling is een onderschat probleem en 
komt in alle lagen van de bevolking voor en wordt 
meestal niet of te laat herkend. Vandaar dat wij, Dian 
Mekkes preventiewerker van het Centrum en ik,  deze 
middag aangrijpen om aandacht te vragen voor veilig 
oud worden en blijven in Amsterdam Centrum en Zuid. 
Meer informatie:  
 
Joke Raak 
Preventiemedewerker Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling voor stadsdeel Oost en stadsdeel 
Zuid  
 
Meer informatie en aanmelden: Bijeenkomst Veilig Oud 
Worden 

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 
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Tips en uitnodigingen (vervolg): 

- “Kennen wij elkaar” 
Op 14, 15 of 16 juni kunt u om 19.30 uur deelnemen aan 
de buurthappening 'Kennen Wij Elkaar' in Club De 
Nieuwe School aan de Rustenburgerstraat 15, 1074EP 
Amsterdam.  
Voor meer informatie, reservering: Kennen wij elkaar. 

- Kennismaking met Lucas Community: 28 juni. 
Zoals eerder al genoemd, nodigt de Lucas Community 
leden van stadsdorpen uit voor een nadere kennis-
making.  
De Lucas Community in Amsterdam West kun je een 
stadsdorp+ noemen. Men ondersteunt elkaar op het vlak 
van zorg, maar ook waar het gaat om werkgelegenheid. 
Voor meer informatie en aanmelding: Lucas Community. 

- Open tuinendag in De Pijp: zondag 24 juni  
Geniet van een verrassende blik op binnentuinen in de 
Pijp. Uitnodiging: Open Tuinendag 2018. 

- En kijk voor meer op onze Tips, o.a.  
  9 juni:  Schoonheid van de ouderdom 
10 juni:  Straatfeest Keti Koti (1e Sweelinckstraat) 
17 juni:  Start foto expositie Rijn58 
29 juni:  Opening expositie AOC 
interessante rondvaarten en nog meer! 

Overleden: Mieke de Mots 

Wij kregen het droeve bericht, dat Mieke de Mots, lid van 
de Binnenbuurt Oude Pijp, is overleden. We wensen haar 
nabestaanden alle sterkte. 

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 
(voor juli en augustus) 
komt begin juli uit. Heb je 
ook iets voor deze nieuws-
brief, mail dit dan voor 25 
juni naar: 
stadsdorpdepijp.communic
atie @gmail.com  
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