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18 mei: Vijf jaar Stadsdorp De Pijp!
Open dag van 11.00 - 17.00 uur in de Oranjekerk
Avondfeest en diner voor leden van 19.30 - 21.30 in de Oranjekerk

Op zaterdag 18 mei is het dan zover: dan vieren we ons vijfjarig
bestaan. Kijk op de laatste pagina van de nieuwsbrief voor het
feestelijke Open dag programma.
Geef het door aan je buren en vrienden en kom samen langs!
Voor raamaffiches en flyers, mail even naar
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com
Zit je op Facebook, attendeer je vrienden op onze nieuwe
Facebook-pagina. (Meer informatie hierover op pagina 3)

En heb je je al opgegeven voor het avondfeest en diner?
Vergeet niet te kijken op de website: vijf jaar Stadsdorp De Pijp.
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Agenda
Datum

Tijd

Inhoud

Zaterdag

4 mei

10.30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Dinsdag

7 mei

14.30 uur

Film in Rialto Gloria Bell
(Ceintuurbaan 338)

Zaterdag

11 mei

20.00 – 22.30 uur

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

Dinsdag

14 mei

19.00 – 21.00 uur

Thema-avond over de website van het
Stadsdorp, in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Zaterdag 18 mei

11.00 - 17.00 uur

Vijf jaar Stadsdorp De Pijp
Open dag met informatiemarkt,
optredens en veiling.
Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3

Zaterdag 18 mei

19.30 - 21.30 uur

Vijf jaar Stadsdorp De Pijp
Avondfeest en diner voor leden
Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3

Zaterdag

24 mei

20.00 uur

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

Woensdag

29 mei

17.00 - 19.00 uur

Inloop in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Zaterdag

1 juni

10.30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Dinsdag

4 juni

Welkom Nieuwe leden


Marjanne Schluter

Film in Rialto
(Ceintuurbaan 338)

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

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, Dieneke Plompen, en Lida van der Voorst. Opmaak: Perla Messina.
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14 mei: Thema-avond over de website van het Stadsdorp
Op dinsdag 14 mei organiseren we in De Buurman een thema-avond over onze website.




We willen graag laten zien wat er allemaal op
de website te vinden is.
Maar ook de toegankelijkheid, actualiteit e.d.
komen uitgebreid aan bod.
We presenteren de website via de beamer.
Maar als de wifi het aankan dan kun je zelf op je
laptop, tablet of smartphone meewerken en
oefenen.

Vaak horen we dat men de informatie over activiteiten onthoudt via de Nieuwsbrief of via mailberichten, maar zelden de website bekijkt. Daarom willen wij ook bespreken, hoe wij de
communicatie kunnen verbeteren.
Werkgroep communicatie

4 en 5 mei viering in en rond De Pijp
Er is weer van alles te doen op 4 en 5 mei in en rond De Pijp.
Wij krijgen van verschillende kanten informatie en willen deze graag
doorgeven. Klik op onderstaande aankondigingen voor meer informatie.
Programma Open Joodse Huizen
Vrijheidsmaaltijden
Tropenmuseum en de vrijheidstour
4 en 5 mei in De Pijp

Stadsdorp De Pijp op Facebook
Om meer bekendheid te geven aan ons stadsdorp hebben wij overlegd over een Facebook-pagina
over Stadsdorp De Pijp. Het voorstel hiertoe leverde een fikse discussie op met voor- en tegenargumenten, met de volgende uitkomst:
Er is een Facebook pagina gemaakt met informatie over Stadsdorp De Pijp en de informatiemarkt
op 18 mei. Deze informatieve pagina is geen profiel en legt daardoor ook geen verbindingen naar
persoonlijke gegevens van leden. Bij het zoeken naar meer informatie komt de bezoeker op een
link naar de website of het e-mail adres van het stadsdorp (www.stadsdorpdepijp.com). Bezoekers
kunnen er geen berichten aan hangen. Zo’n pagina kan misschien juist ook jongere mensen
aantrekken die social media gebruiken.
Wij beschouwen dit als een proef, omdat we weten, dat veel leden ook hun bedenkingen hebben
bij Facebook (en andere social media) wat betreft privacy en veiligheid die nu opgelost is door een
pagina aan te maken in plaats van een profiel.
Bezoek de Facebook pagina en stuur je reactie naar: stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com
In de stuurgroepvergadering van 5 juni zullen we de ervaringen hiervan evalueren.
De werkgroep communicatie,
Fanny Faber, Pieter Jans, Marijke Meerman, Perla Messina, Anna Minter.
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Verslag en foto’s van de Paasbrunch
Op 2e Paasdag kwamen veel leden naar de Paasbrunch,
georganiseerd door de binnenbuurt Nieuwe Pijp Midden.
Het was mooi weer, er was van alles te eten, veel mensen
hadden een versierd ei meegenomen en als verrassing
waren er veel paaseitjes verstopt. Ieder moest er vijf zoeken
en vervolgens ruilen tot hij/zij vijf dezelfde eitjes had.
Dat leverde een drukke ruilhandel op.
Uiteindelijk kwamen er drie winnaars uit de bus: Miep van Dam,
Paul Niekerk en Perla Messina.
Dank aan de inzet van de organisatoren voor deze gezellige brunch!
De fotoreportage laat zien wat de afwezigen gemist hebben.
Pieter Jans.
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Samenwerkingsverband ‘Voorkom en stop
financieel misbruik bij ouderen in Zuid’
Oudere mensen wonen langer thuis en worden
vaker afhankelijk van anderen, waarmee het risico
op financieel misbruik toeneemt.
Op 2 april bezochten wij een grote netwerkbijeenkomst ‘Financieel Misbruik Ouderen’ in de
Oranjekerk. Er waren bijna 90 betrokken professionals, vrijwilligers en belangenbehartigers uit
Amsterdam Zuid aanwezig van heel verschillende organisaties.
De reden van de bijeenkomst was dat er in Amsterdam Zuid een samenwerkingsverband wordt
opgericht vanuit allerlei organisaties om financieel misbruik bij ouderen te voorkomen en ouderen
die met misbruik te maken hebben beter te ondersteunen.
Ook elders in het land worden dit soort lokale samenwerkingsverbanden opgericht onder de naam
Lokale Allianties Financieel Veilig Ouder Worden.
Bij het samenwerkingsverband in Amsterdam Zuid zijn medewerkers van veel organisaties
betrokken zoals wijkagenten, casemanagers dementie, sociaal werkers en andere medewerkers
van de wijkzorg, bankmedewerkers, notarissen, bewindvoerders, praktijkondersteuners uit
huisartsenpraktijken. Puur Zuid zorgt voor de projectleiding, het e-mailadres en telefoonnummer
van het samenwerkingsverband.

Nadere informatie


Samenwerkingsverband Financieel Misbruik Ouderen Amsterdam Zuid
e-mailadres: financieelmisbruikouderen@puurzuid.nl
telefoonnummer:020 2359120



Landelijke en lokale allianties Veilig Financieel Ouder Worden
www.financieelveiligouderworden.com



Banken zijn actief betrokken bij de lokale allianties.
Bij de netwerkbijjeenkomst op 2 april waren vertegenwoordigers van de Rabo-bank en de
ABN-AMRO aanwezig. Banken hebben vaak een speciale bankservice voor ouderen en geven
adviezen om financieel misbruik te voorkomen. Bijvoorbeeld de Rabo-bank, zie:
www.ikwoonleefzorg.nl/financien/11-tips-van-de-bank-om-financieel-misbruik-te-voorkomen.



Wijkagenten zijn partner in het samenwerkingsverband.
Zij kunnen een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld bij financieel misbruik door volwassen en
kinderen. Zij zijn bereikbaar via het algemene politienummer: 0900 8844 (bij acute dreiging bel
112).



Voor nadere informatie kun je zonodig ook terecht bij de werkgroep Zorg:
email: stadsdorpdepijp.zorg@gmail.com.
Heb je geen internet dan kun je bellen naar de Stadsdorptelefoon 06 87169505.

We zetten deze informatie ook op de pagina Zorg in de wijk van de website van het stadsdorp.
Werkgroep Zorg
Miep van Dam en Atie Engel
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De Schone Pijp moet blijven!
Geachte lezer,
De subsidie voor De Schone Pijp werkgroep wordt gestopt. We
zijn nu een petitie gestart en hopen zo te kunnen blijven
voortbestaan. Tekenen kan bij https://deschonepijp.petities.nl/
Het hele project is zeer succesvol beoordeeld en tot voorbeeld
voor andere buurten. Vele bewoners en ondernemers doen mee
of hebben zich aangemeld om mee te doen.
Dit kan alleen als we een neutrale coördinator hebben voor 12 uur per week vanuit het Huis van
de Wijk. De aansturing en coördinatie is heel belangrijk.
Groet van
Christien Visch

Wooninformatiemarkt 55+
Op woensdag 8 mei organiseert stadsdeel Zuid een informatiemarkt
voor bewoners van Zuid die 55 jaar en ouder zijn.
Er zijn ruim 20 organisaties aanwezig die informatie geven over langer
zelfstandig thuis wonen. Gemeente, wooncorporaties, maar ook allerlei
organisaties die ondersteuning bieden.
Ook wij staan er samen met Stadsdorp Rivierenbuurt.
De informatiemarkt wordt gehouden in de Oranjekerk,
‘s middags van 15.30 uur tot 18.30 uur.
Voor meer informatie kijk op Hallo de Pijp
of google op Wooninformatiemarkt 55+

Open Tuinen Dag in De Pijp op zaterdag 15 juni
Je tuin openstellen voor publiek?
Wij doen het al 20 jaar en met veel plezier. We genieten van de mensen die ieder jaar van onze
tuinen komen genieten. Heb jij ook een tuin in De Pijp die je met liefde verzorgt en een dag per
jaar met mensen wilt delen?
Dan nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan Open Tuinen Dag De Pijp.
Wij zijn een groep van enthousiaste tuiniers die ieder jaar een opentuinenroute organiseert. 's
Zaterdags zijn de tuinen te bezichtigen van 11:00 tot 17:00 uur en de volgende dag bekijken we
elkaars tuin. De zondag sluiten we af met een diner. Lijkt het je leuk?
Neem dan contact met ons op via Fred Smit a.j.smit@freeler.nl

De volgende nieuwsbrief
komt uit rond 7 juni. Heeft u ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór 25 mei naar:
stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com
Site: www.stadsdorpdepijp.com
Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Telefoon: 06 87169505
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