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Terugblik van de Algemene Ledenvergadering

Inhoud Nieuwsbrief

Afgelopen 12 februari hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehad. 37 leden zijn geweest om mee te praten over het
afgelopen jaar en over onze voorstellen voor het komende jaar.
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Het voorstel om de leeftijdsgrens te schrappen werd aangenomen,
net als het voorstel om de contributie te verhogen naar 22 euro in
2020. Ook het voorstel om onze donatie van 250 euro te doen aan
het AOC werd unaniem aangenomen.



Terugblik: Algemene
Ledenvergadering van
12 februari 2019
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Jubileum nieuws!
Van Gogh Ontmoet
Nieuwe huurwoningen
met zorg en service

Inmiddels hebben we een compleet verraste Mariska van het AOC
tijdens de afgelopen inloop van 27 februari een symbolische
cheque overhandigd (zie foto).
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De stuurgroep gaat dit jaar verder, Fanny Faber heeft afscheid
genomen en Anna Minter wordt de vertegenwoordiger van de
communicatie werkgroep. Anna Terpstra komt ons versterken als
secretaris. De stuurgroep komt 13 maart bij elkaar en zal dan het
voorstel van de leeftijdsgrens verder uitwerken.
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Titia van Grol, voorzitter.






Inloop van het
Textiel Atelier

Colofon
De volgende nieuwsbrief
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Agenda
Datum

Tijd

Inhoud

Dinsdag

5 maart

16:45 uur

Film in Rialto ‘If Beale Street Could Talk’
(Ceintuurbaan 338)

Zaterdag

9 maart

20:00 - 22:30 uur

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

Dinsdag

12 maart

Zaterdag

23 maart

20:00 - 22:30 uur

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

Woensdag

27 maart

17:00 - 19:00 uur

Inloop in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Dinsdag

2 april

Vrijdag

5 april

11:00 uur

Koffie in Boca’s (Sarphatipark 4)

Zaterdag

6 april

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Dinsdag

9 april

19:00 - 21:00 uur

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

Maandag

22 april

Geen Thema-anond

Film in Rialto
(Ceintuurbaan 338)

Welkom Nieuwe leden
 Adele Atzert
 Jayjay Aukema
 Wil Hallers

 Paula Mourik

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

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
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Thema-avond Mantelzorg 9 april 2019
19:00 – 21:00 uur in De Buurman
We hebben in ons stadsdorp regelmatig te maken met mantelzorg. Sommigen van ons zijn zelf
mantelzorger, anderen komen ermee in aanraking bij familie, buren of vrienden. Iedereen kan
natuurlijk plotseling te maken krijgen met mantelzorg.
Daarom organiseert de werkgroep Zorg op 9 april een thema-avond over mantelzorg. Riet
Lenders, één van de organisatoren van een thema-avond mantelzorg in april 2015, werkt er nu
ook weer aan mee.

Doelen van de thema-avond:


Leden van het stadsdorp en andere belangstellenden uit De Pijp wegwijs maken in het
aanbod van ondersteuningsmogelijkheden
voor mantelzorgers;



Bespreken van dilemma’s, waar je als
mantelzorger tegen aan kunt lopen.

Mantelzorgconsulenten van Puur Zuid kunnen mantelzorgers helpen die op zoek zijn naar
ondersteuningsmogelijkheden. Eén van hen heeft toegezegd dat zij wil meewerken aan de avond.
Onze stadsdorper Riet Lenders is vrijwilliger bij ‘Handen in Huis’, een landelijke instelling met
vrijwilligers die de taken van de mantelzorger kunnen overnemen, zodat deze een paar dagen,
een week of langer van huis kan. Zij zal vertellen over de mogelijkheden van ‘Handen in huis’ en
haar ervaringen.
We maken een afwisselend programma. Naast informatie is er ruimte voor gesprek.
Nadere informatie volgt. Zet 9 april 2019 vast in je agenda!
Atie Engel (werkgroep Zorg)
Riet Lenders (werkgroep thema-avonden)

Geef ouderen hun stem terug
Twee jaar woonden wij, jongeren, tussen de ouderen in
verzorgingshuis Tuindorp-Oost.
Dit uit nood geboren project was uniek: twee generaties
die normaal niet bij elkaar leven, woonden als goede
buren samen. Totdat zorgorganisatie Careyn besloot
ons vroegtijdig uit elkaar te trekken.
In die twee jaar hebben we gezien wat er misgaat in de
ouderenzorg. Daarom voeren wij actie met de ouderen.
De problemen van Tuindorp-Oost kenmerken meer zorginstellingen in Nederland. Daarom dit manifest, om onze ervaringen met onze ouderen te delen.
Voor meer informatie en om het manifest te tekenen, klik op: Geef ouderen hun stem terug.

Jongeren en ouderen tegen de onverschilligheid
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Gezocht: ouderen die hun verhaal willen delen
Heeft u de Tweede Wereldoorlog meegemaakt?
En wilt u daarover eenmalig in gesprek met
geïnteresseerde jongeren?
Theater Na de Dam
Op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei zetten
theatermakers en artiesten in heel Nederland zich in om deze dag
extra bijzonder te maken.
Zij doen dit onder de noemer: Theater Na de Dam. Voor de editie
van Theater Na de Dam in 2019 wordt in Amsterdam Zuid, net als
in 2018, een jongerenvoorstelling gemaakt. De voorstelling wordt
gespeeld door studenten van de opleiding PACT+ van het ROC van
Amsterdam en jongeren uit de stad.

In gesprek
Hoe was het om als kind te horen: Het is oorlog? Kon u zich daar iets bij voorstellen? Hoe zag het
leven er tijdens de Tweede Wereldoorlog uit in de Amsterdamse Diamantbuurt,en daarbuiten?
Bent u misschien na de oorlog naar Nederland gekomen? Wij zijn nieuwsgierig naar uw
herinneringen en verhalen. En wij vragen ons af: welke sporen heeft deze periode achtergelaten?
Wat betekent het ‘toen’ in het ‘nu’? Een groep jonge Amsterdammers gaat heel graag met u in
gesprek. Deze gesprekken dienen als inspiratie voor het maken van de voorstelling die op 4 en 5
mei te zien zal zijn in en om theater CC Amstel in de Diamantbuurt.

Opgeven
Vindt u het interessant om in contact te komen met jongeren en met hen in gesprek te gaan?
Belt u dan met Isa van Dam (regisseur) op 06-51228016.
Een e-mail sturen kan ook: zuidnadedam@gmail.com.
De bijeenkomst vindt plaats op zondag 31 maart om 11.00 uur in theater CC Amstel
(Cullinanplein 1). Indien gewenst denken wij graag met u mee over vervoer naar het theater!
Wij hopen van u te horen!
Met vriendelijke groet, Isa van Dam en Femke Heskes

Nu ook in de Pijp... Zuilen van Koppl
Albert Heijn, Rijnstraat 33 en Huis van de Wijk de Pijp, Tweede van der Helststraat 66.
Hulp bij de financiën, kleine huishoudelijke klusjes of gewoon gezellig naar een museum.
Veel Amsterdammers kunnen wel wat hulp gebruiken, maar weten niet waar ze dat moeten
vinden. Het Amsterdamse bedrijfje Koppl moet daar verandering in brengen.

Koppl is een nieuw systeem, waarmee je in drie stappen op zoek kunt naar een vrijwilliger.
De naam zegt het al: je wordt ge'Koppl'd aan verschillende hulporganisaties in de stad,
bijvoorbeeld het Rode Kruis, de Regenbooggroep of Humanitas. Er wordt dan bekeken welke
hulp je nodig hebt en vervolgens word je in contact gebracht met een bijpassende organisatie.
Werkgroep Zorg Stadsdorp de Pijp
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Jubileum nieuws!
 De aangekondigde thema avond op 12 maart gaat niet door!
Het jubileum komt al dichterbij. 18 mei is het zover. Een dag dat we ons leven vieren en het 5-jarig
bestaan van ons Stadsdorp. Overdag is er een Open dag in de Oranjekerk met informatiemarkt,
een veiling en een Open Podium. Alle Pijpbewoners zijn hier welkom.
Voor de veiling hebben al diverse stadsdorpers eigen werk gedoneerd dat geveild wordt voor de
Stichting HeenenWeer. Een stichting die uit het stadsdorp is voortgekomen. Naast schilderijen,
beelden en textielvormen zouden de veilingmeesters graag ook diensten veilen.
Dus we zoeken leden die een dienst willen doneren die geveild mag worden.
Je kunt dan denken aan: een maaltijd voor iemand maken, iets voor iemand breien of naaien,
iemands tuin doen, computerles geven, klusjes, ramen lappen etc. Hoe creatiever we denken des
te leuker wordt de veiling. Je kunt je opgeven via het formulier op de site of op
stadsdorpdepijp.jubileum@gmail.com.
Flora Breemer (lid van het dagelijkse bestuur Stadsdeel Zuid) zal het opgehaalde bedrag
feestelijk overhandigen.
Ook voor het open podium kunnen mensen zich nog opgeven. Wil je iets voordragen, zingen,
dansen, acteren, spelen? Het mag 5 tot 8 minuten duren. We hebben nog ruimte voor 4 acts.
Titia van Grol (Jubileum-werkgroep)

Van Gogh Ontmoet
Beste lezers,
Met Van Gogh Ontmoet organiseren we activiteiten binnen en buiten het museum voor
kwetsbare ouderen. Dit doen we veelal in samenwerking met diverse partners, waaronder
Stadsdorp Vondeldorp, die al meerdere malen deelnam aan onze 70+ museumdagen.
Via deze weg inventariseer ik graag of ik er ook interesse in bij de andere stadsdorpen.
Op 11 maart hebben we bijvoorbeeld nog veel plekken in de ochtend (inloop vanaf 11.00 uur).
De museumdagen zijn 9 euro p.p. (vanaf september 9,50 euro) of gratis voor mensen met een
Stadspas of Museumkaart. Begeleiding is ook gratis. Ook bieden we workshops en lezingen in
de wijk aan. Voor meer informatie zie ook: www.vangoghmuseum.nl/70-plus.
Alvast bedankt voor een reactie.
Vriendelijke groet, Hélène de Koekkoek (Projectmedewerker Educatie)

Nieuwe huurwoningen met zorg en service
voor mensen met een middeninkomen
Op de Kop van de Zuidas, in project Zuidoever, worden huurwoningen gebouwd met zorg en service voor mensen met een
middeninkomen en met een zware somatische of psychisch
zorgvraag. Cordaan is de opdrachtgever. Het gebouw wordt
opgeleverd in de zomer van 2019.
Wil je op de hoogte gehouden worden? Meld je aan bij: https://deoevers.amsterdam
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Tip van Marijke Meerman:

Inloop van het Textiel Atelier voor de buurt
Elke maandagmiddag van 13.30 – 17.00 uur ben je welkom!
In een mooie lichte ruimte van buurthuis Henrick de Keijser staan de (4) naaimachines al klaar om
gebruikt te worden. Op één tafel staat van alles wat je maar nodig kunt hebben om deze middag
mee aan de slag te gaan. En dat kan écht van alles zijn op het gebied van Textiele Vormgeving.
Zelfstandig of onder begeleiding van Henriëtte Kuypers, docente beeldende vorming, kun je er
kleding (leren) maken, breien of haken, maar ook kun je komen borduren, met of zonder kralen,
aan je wandkleed werken, gordijnen naaien of b.v. kussenovertrekken maken.
Als je wat te repareren hebt, rits stuk, zoom uit je broek
etc. en je komt er niet aan toe om dit te maken of je weet
niet hoe, ook dan ben je welkom en word je met dit klusje
geholpen. Ook kan Henriëtte je adviezen geven over b.v.
het verven van stoffen en het bestempelen van t-shirts.
Heb je een favoriete rok of jurk en je wilt er graag een
tweede bij. Neem die mee en onder begeleiding van
Henriëtte of een van de ervaren mede-cursisten wordt
je stap voor stap begeleid in het hele proces.
Patroon nodig? dat kan voor je worden gemaakt.
Je kunt je eigen stof meenemen, maar ook zijn er allerlei
stoffen aanwezig, die meteen mooi ge-upcycled kunnen
worden. Iedereen neemt regelmatig wat mee, wat een 2 e
leven kan krijgen. T-shirts kunnen worden "versierd",
maar ook van saaie jute tassen kunnen schitterende
kunstwerkjes worden gemaakt. Zo wordt het Textiel
Atelier meteen ook een Recycle-atelier.
Heb je zelf eigenlijk niets nodig, maar je vind het leuk om
met stofjes, draadjes, knoopjes en kraaltjes te werken
dan kun je ook spulletjes maken voor de Verkoop op b.v.
een markt. Dit kun je voor jezelf doen, maar ook voor een
goed doel, zoals het Rode Kruis.
Bovendien is het Textiel Atelier vertegenwoordigd op de
Informatiemarkt van ons Jubileum "5 Jaar Stadsdorp
de Pijp" op 18 mei a.s. en wil graag ook wat werk
inbrengen voor de "Goede doelen -Veiling".
Na een stop van enkele weken begint de Inloop van het Textiel Atelier weer op 18 maart a.s. om
13.30 uur in buurthuis Henrick de Keijser. Kom gewoon langs en doe mee.
Kosten: € 10,- per maand of € 3,50 per keer ( i.v.m. de huur)
Wil je eerst nog wat meer informatie?
Neem contact op met Henriëtte Kuypers: hajet1962@gmail.com.
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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: Pieter Jans en Dieneke Plompen. Opmaak: Perla Messina.
De foto’s zijn van: Atie Engel (pg 1) en Rob Godfried (pg 7)

De volgende nieuwsbrief
komt uit rond 8 april. Heeft u ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór 31 maart naar:
stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com
Site: www.stadsdorpdepijp.com
Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Telefoon: 06 87169505

