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Nieuws van de stuurgroep
Nieuws

De stuurgroep is op donderdag 4 oktober bij elkaar geweest.
Alle lopende zaken zijn de revue gepasseerd en we hebben
afspraken gemaakt voor de voorbereiding van de
ledenvergadering begin 2019.
Contributie 2018
Een klein aantal betalingen is nog niet ontvangen. Deze leden
worden nog telefonisch benaderd. Voor nieuwe leden die zich
dit jaar nog opgeven, hanteren we een lagere contributie.
Feesten
De commissie I&E heeft bijna geen leden meer. Om de
gebruikelijke feesten (zomer, winter, herfst en voorjaar) toch
door te kunnen laten gaan, wordt daarom een voorstel gedaan
aan de binnenbuurten: elke binnenbuurt neemt een keer in het
jaar de organisatie van een feest op zich.
Contactpersonen werkgroepen en activiteiten
Gevraagd is om op de website de contactpersonen voor de
verschillende werkgroepen en activiteiten te vermelden. Nu
weten nieuwe leden vaak niet tot wie ze zich kunnen richten, als
ze ergens aan mee willen doen.

Dinsdag 9 oktober:
Thema-avond over leeftijdsgrenzen
Deze thema-avond gaat over de toekomst van ons stadsdorp.
Moeten wij een leeftijdsgrens handhaven?
Willen we de doelgroep van het stadsdorp uitbreiden?
Er is nu gelegenheid om er met elkaar van gedachten over te
wisselen. Wat zijn argumenten voor, en wat is er misschien
tegen? Lees hier de uitnodiging: thema-avond 9 oktober.
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Zoals eerder aangekondigd er wordt hard gewerkt aan ons 5jarig jubileum in 2019. Op elke maandelijkse Inloop (laatste
woensdag van de maand) wordt informatie gegeven en kun je je
opgeven voor verschillende activiteiten. Kom je niet op de
inloop, stuur dan een mailtje naar het secretariaat:
stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com.
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Werkgroep Wonen en
Verslag Wooncafé 020

De volgende nieuwsbrief
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Agenda
Datum

Tijd

Inhoud

Dinsdsag 9 oktober

19:00 uur

Thema-avond over Leeftijdsgrenzen Stadsdorp
in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Zaterdag 13 oktober

20:00 uur

Dansen in buurtgebouw Henrick de Keijser
(H. de keijserplein 45)

Zaterdag 27 oktober

20:00 uur

Dansen in buurtgebouw Henrick de Keijser
(H. de keijserplein 45)

Woensdag 31 oktober

17:00 19:00 uur

Inloop in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Vrijdag

2 november

11:00 uur

Koffie in Boca‟s (Sarphatipark 4)

Zaterdag 3 november

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Dinsdag 6 novembert
Dinsdag 13 november

Film in Rialto (Ceintuurbaan 338)
19:00 uur

Thema-avond in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Welkom Nieuwe leden

Meld je aan

 An Tempelaars
 Ellen le Roy Lopez Cardozo

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 telefonisch: 06 87169505 of mail naar:
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com.

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 de eindredactie en samen met Perla Messina de opmaak.
De volgende nieuwsbrief komt begin november uit. Heb je ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit
dan voor 25 oktober naar: stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com.

Nieuw op de website
Op de website, m.n. bij de Tips staan telkens nieuwe activiteiten, vragen e.d., zoals:
- reanimatiecurus,
- openbaar vervoer ervaringen gevraagd,
- opa‟s en oma‟s gezocht,
- en nog meer!
Als iemand nog aanvullingen heeft of andere tips , stuur ze door naar:
stadsdorpdepijp.website@gmail.com
Pieter Jans

Stadsdorp De Pijp, Nieuwsbrief oktober/november 2018 - - Pagina 3

Nieuwe opmaak van de Nieuwsbrief
Zoals je ziet, de Nieuwsbrief ziet er weer eens iets anders uit dan je gewend was. Ongetwijfeld zal
dit reacties oproepen. Deze horen wij graag, zodat wij de volgende Nieuwsbrief nog beter kunnen
maken. Mail je commentaar naar: stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com.
Rob Godfried, Perla Messina, Pieter Jans.

Tip 1
Nieuwe G250Werkt!
Op maandagavond 15 oktober vanaf 18:00 uur is er in het net verbouwde
Huis van de Wijk de Pijp (Tweede van der Helststraat 66) weer een G250Werkt!.
BUURTBEWONERS ALS DENKTANK!
Zet de datum in je agenda en meld je vast aan via deze link.
Meer informatie: G250 oktober 2018
Zet alvast in je agenda:

Dinsdag 13 november: Thema-avond
„Oudermishandeling, signalering en
wat dan?‟
Gastspreker is Joke Raak, preventiemedewerker
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor stadsdeel
Oost en stadsdeel Zuid. Zoals gebruikelijk wordt de
avond georganiseerd in De Buurman (Amsteldijk 35,
ingang Ceintuurbaan) van 19:00 tot 21:00 uur.
Meer informatie volgt.
Yol Köster

Tip 2
Taaltafel
Help jij buurtgenoten met het leren van Nederlands?
Ben je benieuwd hoe anderen dat doen?
Kom dan naar de TaalTafel in Amsterdam Zuid!

Nieuw op de website

Ken je meer buurtgenoten die iemand helpen met taal? Stuur deze mail naar ze door of mail
hun e-mailadres naar tip.zuid@akros-amsterdam.nl. Dan zorgen wij dat ook zij een uitnodiging
krijgen voor de volgende TaalTafel.Help jij buurtgenoten met het leren van Nederlands?
Ben je benieuwd hoe anderen dat doen?
Kom dan naar de TaalTafel in Amsterdam Zuid!
Ken je meer buurtgenoten die iemand helpen met taal?
Stuur deze mail naar ze door of mail hun e-mailadres naar
tip.zuid@akros-amsterdam.nl
Dan zorgen wij dat ook zij een uitnodiging krijgen voor de
volgende TaalTafel.
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Werkgroep Wonen en Verslag Wooncafé 020

Naast Miep van Dam maak ik deel uit van de werkgroep Wonen. De bedoeling is om via de
nieuwsbrief en de website van Stadsdorp De Pijp, de leden te informeren over wonen, toegespitst
op wonen door ouderen in de Pijp.
In de nieuwsbrief komen in dat verband korte berichten, waar nodig met verwijzingen naar
bijvoorbeeld de website, waar de betreffende deelonderwerpen uitgebreider worden behandeld.
Om zelf op de hoogte te blijven bezoek ik ondermeer bijeenkomsten. Ik bezocht bijvoorbeeld op
25 september het Wooncafé 020 in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, dat geïnitieerd is door
bewoners van stadsdeel Zuid. Op deze bijeenkomst werden ervaringen, wensen en zorgen van de
deelnemers geïnventariseerd.
Daarnaast werd het Manifest Passend Wonen besproken.

Manifest Passend Wonen
Een aantal woningcorporaties, waaronder zes Amsterdamse, overhandigde op zeven juni aan
minister Ollongren, hun Manifest Passend Wonen. Ze stellen daarin maatregelen voor om
“passend” wonen in de sociale huurvoorraad te bevorderen.
Na een bepaalde tijd kan het inkomen en/of de samenstelling van het huishouden veranderen,
waardoor een huurder van een sociale huurwoning niet meer passend woont volgens de
toewijzingsnormen.
De corporaties pleiten in hun manifest voor een jaarlijks toetsing, waarbij nagegaan wordt of de
woning nog wel past bij het inkomen en de gezinsgrootte van de sociale huurder. Als een huurder
te goedkoop woont, dan is dat aanleiding voor extra huurverhoging. Als een huurder te groot
woont, dan krijgt die huurder voorrang bij het zoeken naar een kleinere woning.
Een groeiend aantal huurders(organisaties) protesteert tegen het manifest. In oktober gaan
betrokkenen “Wonen is een Recht, geen Gunst” aanbieden aan de Tweede Kamer.
In dat pleidooi staat: “Het Plan Passend Wonen is een verdere flexibilisering van huurcontracten
en aantasting van de woonzekerheid, het einde van de huurprijsbescherming en een grove
aantasting van de privacy van huurders.”
Meer informatie:
Manifest Passend Wonen
Pleidooi Wonen is een Recht geen Gunst
Aubrey Egger
Werkgroep Wonen Stadsdorp De Pijp / sdpWonen@gmail.com
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Bericht
van de
werkgroep Thema-avonden
De volgende
nieuwsbrief
komt uit begin november. Heb je ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan voor 1 november
naar: stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com
Site: www.stadsdorpdepijp.com
Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Telefoon: 0687169505

Foto‟s (p3, p4, p5) Rob Godfried

