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Uitnodiging:
Thema-avond over ouderenNieuws
mishandeling op dinsdag 13 november

Inhoud Nieuwsbrief

In De Buurman, Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan.
aanvang 19:00 uur, zaal open en koffie/thee vanaf 18:50 uur.
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Lastig onderwerp
 Mij overkomt zoiets niet. Dit onderwerp gaat over anderen.
Ja... je hoort wel dat zoiets voorkomt...
 De moeder van een vriendin gaf haar pinpas aan haar
kleinkind voor een boodschap. Later zei de kleindochter "OMA
vindt het leuk om mij cadeautjes te geven". In tijd van een jaar
was er 3000 euro van de spaarrekening.
 Ik ben wel geschrokken hoor van de blauwe plekken van de
buurvrouw op no 6. Maar ja moet je je ertegenaan bemoeien?
 Mij overkomt zoiets niet..!

Uitnodiging: Themaavond over ouderen
mishandeling op 13/11
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Agenda
Welkom nieuwe leden
Meld je aan
Nieuws op de website
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We praten er zelf niet gemakkelijk over uit angst of uit schaamte.
Bovendien weten we vaak niet waar we terecht kunnen.



Ouderenmishandeling signaleren: Hoe doe je dat, hoe ga je dat
gesprek aan? Zijn je vermoedens juist ? En wat doe je dan?




De overheid wil het taboe op ouderenmishandeling doorbreken,
waar mogelijk ouderenmishandeling voorkomen en aanpakken.
Vooral door verspreiding van kennis over ouderenmishandeling.
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Deze thema avond wil daar een bijdrage aan leveren.
Mevrouw Joke Raak van Dynamo Zuid en Oost, weet veel van
ouderenmishandeling, kent en herkent de signalen. Ook financiële
mishandeling. Zij zal ons aan de hand van de stappen van de
meldcode, die verwerkt zijn in een Stellingenspel, inzicht geven
hoe om te gaan met ouderenmishandeling bij anderen, maar ook
hoe je in je eigen situatie handvatten hebt om eerder aan de bel te
trekken.
Werkgroep Zorg
Wil je al iets meer over dit onderwerp zien, ga dan naar dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=yO-dG8tfdvk.



Veranderingen in de
werkgroepen
Liftend naar Moskou
Dinsdag 11 december:
Kerst Thema-avond

Thema-avond 9 oktober
over de leeftijdsgrenzen
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Jubileum 2014-2019
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Colofon
De volgende nieuwsbrief
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Agenda
Datum
Dinsdag

Tijd
6 november

Inhoud

16.30

Film in Rialto (Ceintuurbaan 338)
Klik voor meer informatie: Burning

Zaterdag 10 november

20:00 - 22:30 uur

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

Dinsdag

13 november

18:50 - 21:00 uur

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

Zaterdag 24 november

20:00 - 22:30 uur

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

Woendag 28 november

17:00 – 19:00 uur

Inloop in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Zaterdag 1 december

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Dinsdag

4 december

Film in Rialto (Ceintuurbaan 338)

Vrijdag

7 december

11:00 uur

Koffie in Boca’s (Sarphatipark 4)

Zaterdag

8 december

20:00 - 22:30 uur

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

Dinsdag 11 december

18.50 - 21:00 uur

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

Welkom Nieuwe leden

Meld je aan

 Willem Deken

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

Nieuw op de website
Op onze website staan weer wat nieuwe Tips, m.n. concerten:
-

in de OK Kerk (10/11) en in de Muiderkerk (24/11 en 25/11),
waar Tirza Voogel meezingt.

-

Er is een nieuwe pagina op de website met nieuws over de
Jubileum-viering in mei 2019. Kijk hier regelmatig op, want er is van
alles in ontwikkeling.
Als iemand nog aanvullingen heeft of andere tips, stuur ze door naar:
stadsdorpdepijp.website@gmail.com
Werkgroep Communicatie,
Pieter Jans
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Veranderingen in de werkgroepen
De werkgroep I&E (Inloop en Evenementen) is gestopt.
We hebben op 31/10 afscheid genomen van Wiep en Paul, Alex blijft de bardiensten draaien.
De feesten worden nu afwisselend door de binnenbuurten
georganiseerd.
De inloop blijft gewoon doorgaan.
De bardiensten en de inkoop zijn geregeld, leden van de
stuurgroep zullen afwisselend aanwezig zijn om nieuwe leden
en belangstellenden op te vangen en nieuws van de stuurgroep
door te geven.
De werkgroep communicatie verandert ook:
Rob Godfried gaat als lid eruit, maar blijft voor incidentele diensten beschikbaar. Toon Briggs gaat
meewerken aan de redactie van de Nieuwsbrief, Perla Messina draagt zorg voor de layout van de
Nieuwsbrief. Op de website zorgt Louise Kleijne Snuverink voor het nieuws over de Zorg, en Perla
Messina voor het nieuws over het Jubileum.
Pieter Jans
Een opmerkelijke plan verwezenlijkt:

Liftend naar Moskou
Naast de vele activiteiten binnen het Stadsdorp de Pijp
kunnen tussen twee leden ook nog geheel andere
plannen ontstaan, b.v.:
Het idee om een keer
ouderwets te gaan
liften en dan meteen
maar naar Moskou!
En dat plan is begin
oktober uitgevoerd.
Yol Köster en
Paul Niekerk

Lees meer informatie: http://www.flipvandoorn.nl/website/tussen-moskou-en-petersburg/
Zet alvast in je agenda:

Dinsdag 11 december: Kerst Thema-avond
Op dinsdag 11 december nodigen we jullie uit voor een actieve
thema-avond. We gaan dan samen kerstversieringen maken.
Ben je nieuwsgierig wat er die avond gaat gebeuren?
Zet dan de datum alvast in je agenda!
En let op de nieuwsbrief van december want dan volgt er meer
informatie en de mogelijkheid om je aan te melden
Met hartelijke groet, Riet Lenders en Perla Messina
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Thema-avond 9 oktober over de leeftijdsgrenzen van ons stadsdorp
Op Dinsdag 9 Oktober is er tijdens een themaavond gediscussieerd over de leeftijdsgrens
van ons stadsdorp.
Willen we de grens van 50+
wel of niet handhaven?
Er waren 24 leden. Er was een prettige sfeer
en er was ruimte voor discussie over argumenten
voor en tegen het opheffen van de leeftijdsgrens.
Er zijn ook suggesties gedaan hoe we zouden
kunnen bevorderen dat Pijp-bewoners van alle
leeftijden zich aansluiten bij ons stadsdorp.
Besluiten over eventuele veranderingen van de
leeftijdsgrens van ons stadsdorp vinden plaats
op de Algemene Ledenvergadering begin 2019.
Het overgrote deel van de aanwezige stadsdorpers tijdens de thema-avond bleek voorstander te
zijn van het opheffen van de Leeftijdsgrens. De invloed, die jongeren op ons ouderen kunnen
hebben, wordt voornamelijk als positief gezien. Ouderen en jongeren delen ook problemen.
Bijvoorbeeld: de steile trappen in De Pijp zijn lastig voor ouderen, maar ook voor mensen met
kleine kinderen.
Samenwerking met andere groeperingen in de wijk wordt als belangrijk gezien. Op die manier
kunnen we ook contact leggen met andere leeftijdsgroepen.
Het aanstaande jubileum van het stadsdorp biedt een kans om andere leeftijdsgroepen voor ons
stadsdorp te interesseren.
Er zijn ook bezwaren besproken tegen het opheffen van de leeftijdsgrens van 50+.
Hoe behouden we de positie, die wij als actieve 50-plussers in De Pijp hebben verworven? Die
moet niet verwateren als de leeftijdsgrens van 50+ wordt opgeheven. Een andere vraag was of wij
het opheffen van de leeftijdsgrens organisatorisch aan kunnen.

Er is een uitgebreider verslag beschikbaar van de thema-avond. Daarin vind je ook een verslagje
van de discussie van september in de binnenbuurten over de leeftijdsgrenzen.
Klik hier voor het uitgebreide verslag.
Namens de voorbereidingsgroep Leeftijdsgrenzen SDP,
Marijke Meerman en Atie Engel
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Jubileum vereniging Stadsdorp De Pijp, 2014-2019

Het programma voor ons jubileum begint steeds meer vorm te krijgen. Reserveer vast de datum
waarop we het vieren: Zaterdag 18 Mei 2019 in de Oranjekerk. (Als reserve hebben we 25 mei!).
Het programma ziet er nu als volgt uit:

Overdag: Het dagprogramma staat open voor alle Pijpbewoners, die wat meer willen weten en
zien, van wat het Stadsdorp doet en is.







Informatiemarkt, waar social betrokken organisaties uit de Pijp, met hun informatie staan.
Expositie van beeldende en creatieve objecten van schilderijen, kunstfoto’s, tekeningen.
beeldhouwwerk, keramiek, textiele werkvormen (wandkleed, kleding) van Stadsdorpers.
Veiling. Later op de dag zullen de kunstwerken geveild worden en de opbrengst gaat naar
een nog nader te bepalen goed doel in de Pijp.
Open podium, met voordrachten en interviews van dichtende, schrijvende en zingende
stadsdorpers
Ook zullen de binnenbuurten hun speciale talenten laten zien.
Een kinderhoek met speelgoed.

´s Avonds: Het avondprogramma is voor stadsdorpers en hun introducees.


Maaltijd - Het voor- hoofd- en nagerecht komen uit verschillende landen.
Met als intermezzo’s:
o Koor
- tussen het voorgerecht en hoofdgerecht
o Theater - tussen het hoofdgerecht en nagerecht
o Dans
- na het nagerecht

Het open podium, het koor, het theater, de dans zullen door onszelf (Stadsdorpers De Pijp)
worden ingevuld. Voor elk onderdeel is iemand, die het vorm geeft.
Op de Inloop hebben zich al mensen opgegeven.
Om de optredens tot een spetterend succes te maken hopen we dat meer Stadsdorpers zich
opgeven om het gezamenlijk tot een onvergetelijk feest - vijfjarig bestaan - van Stadsdorp De Pijp
te maken.
Wil je meedoen aan een of meer activiteiten, heb je vragen, bel naar 06-87169505,
of mail dan naar: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com.
Voor het Open Podium kun je je rechtstreeks aanmelden bij Riet Lamers: lamersriet@gmail.com
Namens de Jubileumcommissie,
Fanny Faber
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Colofon
Deze nieuwsbrief komt maandelijks uit en wordt samengesteld uit teksten en foto’s die worden
aangeleverd door leden, werkgroepen en bestuur. Pieter Jans verzorgt de eindredactie en Perla
Messina de opmaak.

Bericht
van de
werkgroep Thema-avonden
De volgende
nieuwsbrief
komt uit begin december. Heb je ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór 25 november
naar: stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com
Site: www.stadsdorpdepijp.com
Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Telefoon: 0687169505

Foto’s op p3: Yol Köster en Paul Niekerk / Foto’s op p4: Pieter Jans / Foto op p6: Lex Banning

