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Algemene Ledenvergadering 12 februari 2019

Inhoud Nieuwsbrief

De stuurgroep nodigt alle leden uit om naar de jaarlijkse
ledenvergadering te komen.
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Deze wordt dit jaar gehouden op dinsdag 12 februari 2019,
van 19.00 tot 21.00 uur in De Buurman (Amsteldijk 35, ingang
Ceintuurbaan).
De uitnodiging en agenda zijn via mail aan alle leden verstuurd; de
leden die geen mail-adres hebben krijgen de uitnodiging in de bus.
De leden hebben binnen de Algemene
Ledenvergadering de hoogste zeggenschap.
Deze vergadering komen een paar voorstellen ter stemming die
belangrijk zijn voor onze doelstellingen als Stadsdorp, o.a.
 over de leeftijdsgrens en
 over de contributie voor 2020
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De Stuurgroep

Agenda
Welkom nieuwe leden
Meld je aan
Nieuw op de website
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Dus wil je graag invloed op hoe we als Stadsdorp verder gaan kom
dan en breng je stem uit!
We hopen op een grote opkomst op 12 februari a.s.

Uitnodiging: Algemene
Ledenvergadering
12 februari 2019

5 jaar Stadsdorp De Pijp
Contributie 2019
De toekomst van
d’Oude Raai
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De toekomst van
d’Oude Raai (vervolg)

Pagina 5


Impressie van de
Nieuwjaarsborrel
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Colofon
De volgende nieuwsbrief
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Agenda
Datum

Tijd

Inhoud

Zaterdag

9 februari

20:00 - 22:30 uur

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

Dinsdag

12 februari

19:00 - 21:00 uur

Algemene Ledenvergadering in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Zaterdag

23 februari

20:00 - 22:30 uur

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

Woensdag

27 februari

17:00 - 19:00 uur

Inloop in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Vrijdag

1 maart

11:00 uur

Koffie in Boca’s (Sarphatipark 4)

Zaterdag

2 maart

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Dinsdag

5 maart

Zaterdag

9 maart

20:00 - 22:30 uur

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

Dinsdag

12 maart

19:00 - 21:00 uur

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

Film in Rialto (Ceintuurbaan 338)

Welkom Nieuwe leden

Meld je aan

 Lida van der Voorst

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
De werkgroep communicatie werkt de website bij.


Verouderde gegevens worden gewist.



Bij de Tips komen regelmatig nieuwe activiteiten. Het is de
moeite waard daar regelmatig op te kijken.



De Jubileum-pagina volgt de ontwikkelingen op de voet.



De pagina Zorg wordt actueel gehouden.



De pagina Wonen wordt nog onder handen genomen.

Heb je ideeën, vragen of voorstellen, stuur even een mailbericht naar de werkgroep Communicatie
Werkgroep Communicatie
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5 jaar Stadsdorp De Pijp
Op 21 maart 2019 bestaan we "officieel" 5 jaar als
Stadsdorp De Pijp, en op zaterdag 18 mei 2019 gaan
we dit de hele dag feestelijk vieren. De laatste plannen
hiervoor kan je lezen op de beveiligde pagina van onze
website, want niet alle informatie die daarop staat is
bestemd voor de buitenwereld.
www.stadsdorpdepijp.com/Jubileum
De jubileumgroep werkt hard en met plezier aan de voorbereiding van dit grootse Stadsdorpfeest,
om hier samen met de inbreng en inzet van zoveel mogelijke stadsdorpers een succes van te
maken.
Om het organiseren van dit Feest dus goed te laten verlopen, wordt er op dinsdag 12 maart van
19.00 tot 21.00 uur, een Thema-avond georganiseerd in De Buurman.
De jubileumgroep zal dan alle nodige informatie met elkaar delen zodat de plannen verder
ingevuld kunnen worden.
De Jubileum werkgroep.

Contributie 2019
Deze week ontvangt iedereen een mail-bericht met het verzoek de
contributie over 2019 te willen betalen, voor zover men dat nog
niet gedaan. De contributie is gelijk aan vorig jaar: € 20 p.p.
Heb je een stadspas met een groene stip, dan krijg je 25% korting.
De contributie bedraagt dan € 15 p.p.
Het bedrag kun je overmaken naar onze bankrekening:
NL93 TRIO 0338 5851 09
Pieter Jans,
penningmeester

De toekomst van d’Oude Raai
Alweer ruim een jaar geleden zijn de stadsdorpen van De Pijp en Rivierenbuurt gevraagd om mee
te denken over de toekomst van d’Oude Raai, eigendom van Cordaan. Het gaat daarbij om
verbouwplannen voor 2019 en een meer wijkgerichte functie. We hadden graag eerder in de
nieuwsbrief een bericht gezet over deze ontwikkelingen, maar zolang de bewoners nog niet op de
hoogte waren kon dat niet.
Een werkgroepje van de twee stadsdorpen heeft een notitie gemaakt over de toekomst van
d”Oude Raai, na een globale oriëntatie op het aanbod van woonzorgvoorzieningen in De Pijp en
Rivierenbuurt en in Stadsdeel Zuid. Onze visie bleek in belangrijke mate overeen te komen met de
plannen die voor d’Oude Raai werden gemaakt.
Inmiddels heeft Cordaan in het najaar besloten wat er met d’Oude Raai gaat gebeuren. D’ Oude
Raai is als enige locatie binnen de Ring uniek voor Cordaan. Daarom blijft ze op langere termijn
behouden als woonzorgcentrum.
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De toekomst van d’Ouse Raai (vervolg)
Verbouwing van de woonverdiepingen
Er vindt een ingrijpende verbouwing plaats. Er is
gekeken wat er nodig is om d”Oude Raai toekomstbestendig te maken op een termijn van 30 jaar. Zo
lang vooruit kijken is vrijwel onmogelijk. Daarom zijn
flexibiliteit en bruikbaarheid van het gebouw voor
verschillende alternatieven in de toekomst belangrijke
uitgangspunten voor de verbouwing.
De woonverdiepingen worden geschikt gemaakt voor zwaardere zorg (vanaf indicatie zzp 4) dan
tot nu toe mogelijk was. Daarom worden o.a. de badkamers van de appartementen vergroot.
Alle appartementen worden hetzelfde en geschikt voor flexibel gebruik op de langere termijn. Er
komen domotica-voorzieningen, die wellicht ook gebruikt kunnen worden in de wijk.
Op korte termijn blijft er psychiatrische zorg voor mensen met een lagere zorgvraag, die nog veel
zelf kunnen. Er komt zwaardere geriatrische zorg, die kleinschalig wordt georganiseerd.
Vanuit de stadsdorpen hebben wij aangedrongen op sterke uitbreiding van het aantal
appartementen voor kortdurend verblijf, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of wanneer
mantelzorgers tijdelijk niet in staat zijn de nodige zorg te verlenen. Cordaan heeft er echter voor
gekozen om dit kortdurende verblijf te concentreren in De Buitenhof (Buitenveldert). O.a. omdat er
vanuit De Pijp en Rivierenbuurt is aangedrongen op dit aanbod blijven er wel een beperkt aantal
mogelijkheden voor kortdurend verblijf met laag-complexe zorg. In De Buitenhof zijn
mogelijkheden voor kortdurend verblijf met laag-complexe en hoog-complexe zorg.

Wijkgerichte functies op de begane grond
Een belangrijk uitgangspunt van de plannen is de versterking van de wijkgerichte functie van d’
Oude Raai. Er wordt gestreefd naar een minder ‘bejaarde’ sociale uitstraling. De toegankelijkheid
wordt verbeterd doordat het restaurant en de wijkfuncties een aparte ingang krijgen op de hoek
van het gebouw.
Het restaurant krijgt een sterkere buurtfunctie en krijgt een verbinding met het terras aan de
tuinkant. Er zijn plannen om de tuin als een aantrekkelijke verblijfsplek in te richten voor buurtbewoners, in overleg met de kinderboerderij en aangrenzende bewoners.
Een ander plan is om samen met andere organisaties in de wijk een advies- en ondersteuningspunt op te zetten voor buurtbewoners, die informatie zoeken op het gebied van Zorg & Welzijn.
Vanuit de stadsdorpen Pijp & Rivierenbuurt hebben wij daarop aangedrongen. Er blijft
dagbesteding mogelijk in d’Oude Raai.
Er is een werkgroep ‘Plint’, die plannen maakt voor de invulling van de begane grond. Vanuit de
stadsdorpen De Pijp en Rivierenbuurt nemen we daaraan deel.

Planning
Binnenkort gaan de bewoners van d’Oude Raai tijdelijk verhuizen. Ook de auto’s van ‘De Heen en
Weer’, die gebruik maken van de garage, moeten tijdelijk elders worden ondergebracht. Per 1 juni
2019 krijgt de aannemer de sleutel. Volgens de huidige planning komen de bewoners weer terug
in d’Oude Raai in november 2020.
Atie Engel
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Impressie van de Nieuwjaarsborrel
Leden
van de ‘Nieuwe
binnenbuurt
‘Nieuwe
Pijp Links’
organiseerden dit jaar de Nieuwjaarsborrel.
De
binnenbuurt
Pijp Links’
organiseerde
dit jaar
Op vrijdag
18 januari kwamen
veel stadsdorpers
Henrick de Keijser. Zij werden
de
Nieuwjaarsborrel.
Zij nodigden
alle ledennaar
uit buurtgebouw
met
daar welkom geheten met oliebollen en een glas warme wijn.
elkaar het nieuwe jaar in te luiden. Ook geïnteresseerde
Onze voorzitter Titia stak ons een hart onder de riem
partners,
buren en
vrienden
harte welkom.
voor het nieuwe
jaar,
waarin waren
we onsvan
vijfjarig
bestaan
gaan vieren.

Stadsdorp De Pijp, Nieuwsbrief februari 2019 - - Pagina 6

Impressie van de Nieuwjaarsborrel (vervolg)
De kookkunst van stadsdorpers
werd duidelijk toen heerlijke
soepen, hapjes en salades op
tafel kwamen.
Vervolgens werden wij nog
uitgenodigd voor een kwis over
het afgelopen jaar en over weetjes
van het stadsdorp. Goed ons ons
geheugen even te trainen.
Wij hebben op een gezellige
manier het jaar ingeluid, met dank
aan de inzet van de organiserende
binnenbuurt!
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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: Trudy van der Winkel (pg 5 en 6) en Perla Messina (pg 7)

De volgende nieuwsbrief
komt uit rond 4 maart. Heeft u ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór 23 febuari
naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com
Site: www.stadsdorpdepijp.com
Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Telefoon: 06 87169505

