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Uitnodiging: Nieuwjaarsborrel

Inhoud Nieuwsbrief

Buurtgebouw HdK (Henrick de Keijserplein 45)
Vrijdag 18 januari, van 17:00 tot 20:00 uur
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De binnenbuurt ‘Nieuwe Pijp Links’ organiseert dit jaar de
Nieuwjaarsborrel. Zij nodigen alle leden uit met elkaar het nieuwe
jaar in te luiden. Ook geïnteresseerde partners, buren en vrienden
zijn van harte welkom.



We kunnen met elkaar alle goede voornemens voor 2019
bespreken, zoals het Jubileumfeest in mei 2019. En wie weet
komen er nog meer leuke ideeën en plannen.






De organisatoren zorgen voor lekker hapjes.
De drankjes moet je gewoon betalen aan de bar (onze
consumptie-kaartjes zijn hier niet geldig!).
Verder zal onze kennis van het afgelopen jaar op de proef gesteld
worden. Bereid je daar dus op voor!
Tot ziens!
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Agenda
Datum

Tijd

Inhoud

Zaterdag

12 januari

Vrijdag

18 januari

17:00 - 20:00 uur

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

Zaterdag

26 januari

20:00 - 22:30 uur

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

Woensdag

30 januari

17:00 - 19:00 uur

Inloop in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Vrijdag

1 februari

11:00 uur

Koffie in Boca’s (Sarphatipark 4)

Zaterdag

2 februari

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Dinsdag

5 februari

Zaterdag

9 februari

20:00 - 22:30 uur

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

12 februari

19:00 - 21:00 uur

Algemeene Ledenvergadering in De Biuurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Dinsdag

Geen Dansavond

Film in Rialto (Ceintuurbaan 338)

Welkom Nieuwe leden
 Seydi Baijram
 Jorika van der Hoek
 Rensina Reijnders

Meld je aan
Pijpbewoner,
denk mee, doe mee met de verdere ontwikkeling
van ons Stadsdorp De Pijp. Je kunt je aanmelden
als lid van de vereniging via dit e-mail formulier.
Wil je eerst meer informatie, geef dan jouw naam en
e-mail adres of huisadres door aan de werkgroep
Communicatie of telefonisch: 06 87169505

Nieuw op de website: Tips voor computergebruik
Nieuw op de website is de rubriek Tips voor computergebruik.
Hierin staan handige handreikingen voor het veilig werken met
e-mail adressen en wachtwoorden.
Aanleiding voor deze rubriek zijn vragen van verschillende
leden, maar ook de vorig jaar van kracht geworden wetgeving
met betrekking tot het werken met privacygevoelige gegevens.
In december hebben we met een aantal stadsdorpers,
die betrokken zijn bij het gebruik van gegevens uit de
ledenadministratie, hierover gesproken.
Er is een protocol hiervoor opgesteld.
Het privacybeleid van ons stadsdorp staat op de website onder de Algemene Informatie.
Pieter Jans
Louise Kleijne Snuverink
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Ezel gezocht!
Wie wil ons in de week voor t/m de zondag na 18 mei (Jubileum)
een of meerdere stevige ezel(s) lenen?
Dit voor het exposeren van de ingebrachte kunst stukken.
Graag een mail naar stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com.
De Jubileum-werkgroep

Wooncafé 020: Verslag van 27 november 2018
Het Wooncafé 020 eind november ging over het Gebiedsplan van Zuid.
Naast uitgebreide informatie over de status van het Gebiedsplan is uitgebreid ingegaan
op eenaantal elementen, die met wonen in De Pijp / Rivierenbuurt te maken hebben.
Klik hier voor het verslag van het laatste Wooncafé
Hans de Boer, gebiedsmakelaar heeft aangegeven dat hij een verantwoordelijk ambtenaar zal
benaderen en een gesprek zal organiseren inzake verkoop sociale woningen (beleid- realiteithandhaving) en consequenties voor regelingen zoals van hoog-naar laag en van groot naar
beter.
Degene die interesse hebben om hieraan aan
deel te nemen kunnen zich melden bij de
organisatie van het Wooncafé 020.
Cok Oostveen heeft aangegeven dat hij bij de
organisatie van de G250 - de Pijp zal navragen
of er op bepaalde gebieden kan worden samengewerkt met bewoners initiatieven in de Rivierenbuurt
- als opstart naar een G250 - Rivierenbuurt.

Nieuws van werkgroep Zorg
Het verslag van de thema-avond over ouderenmishandeling is toegevoegd aan de website.
Klik hier voor verslag thema-avond.
Vanaf 1 januari 2019 heeft de werkgroep zorg
een nieuwe service:
 Mocht je een specifieke zorgvraag hebben
waarvoor je het antwoord niet kunt vinden op
onze website stuur dan een mail met je vraag
naar stadsdorpdepijp.zorg@gmail.com.
De werkgroep zorg zal dan proberen het juiste
loket (Instantie) voor je te vinden.
Werkgroep Zorg.
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Verslag van de ‘Kerstversieringen’ thema-avond op 11 december 2018
Vol goede moed was ik ruim op tijd voor mijn bardienst, samen met Dieneke van Assen, bij De
Buurman voor de thema-avond ‘Kerstversieringen Maken’, niet iets waar ik me zelf vaak aan
waag.
Toch werd de door Riet Lenders en Perla Messina georganiseerde avond zeer gezellig.
Perla had hem grondig voorbereid samen met Louise en Marijke.
We kregen een tweetal uitdagende ontwerpen en alle nodige materialen, uit te voeren met behulp
van door Perla zorgvuldig samengestelde instruktiebladen. Zelf stond zij ons te rade tussen de
tafels in.
Het gezelschap was zeer selekt, met 6 deelnemers, wat eigenlijk ten bate kwam van de voltooiing
van de stukken. Het vereiste heel wat concentratie en zorgvuldigheid.
Zulke avonden moeten we wel vaker houden, knutselen is een heel besmettelijke en leuke
bezigheid, heb ik ervaren!
Toon Briggs
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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.
Eindredactie: Toon Briggs, Pieter Jans en Dieneke Plompen. Opmaak: Perla Messina.
De foto’s zijn van: Rob Godfried (pagina 5) en Pieter Jans (pagina 4)

Bericht
van de
werkgroep Thema-avonden
De volgende
nieuwsbrief
komt uit rond 4 februari. Heeft u ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór 25 januari
naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com
Site: www.stadsdorpdepijp.com
Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Telefoon: 06 87169505

