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De zomer breekt aan!
Beste stadsdorpers, het is alweer zomer en dat betekent dat
sommige activiteiten ook op vakantie gaan:
In juli en augustus zijn er geen thema-avonden, de eerstvolgende
nieuwsbrief verschijnt pas begin september.
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ZOMERFEEST
Zaterdag 13 juli a.s. organiseert de Binnenbuurt Oude Pijp het
zomerfeest voor het Stadsdorp De Pijp. Het zomerfeest wordt dit
jaar een afternoon tea, in het buurtgebouw Henrick de Keijser
(H. de Keijserplein 45), van 16:00 tot 18:00 uur.
Een afternoon tea wordt in Engeland genuttigd na 16 uur en
bestaat uit een combinatie van hartige- en zoete gerechten.
Daarnaast zullen we deze middag wat Engelse activiteiten
organiseren. De inschrijving is inmiddels gesloten.
Wil je meer informatie: Ineke de Ruiter: jwder@xs4all.nl
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Agenda
Datum
Zaterdag

13 juli

Tijd

Inhoud

16:00 – 18:00 uur

Zomerfeest in buurtgebouw Henrick de Keijser
(Henrick de Keijserplein 45)

Zaterdag

13 juli

20:00 – 22:30 uur

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

Zaterdag

27 juli

20:00 – 22:30 uur

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

Woensdag

31 juli

17:00 – 19:00 uur

Inloop in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Vrijdag

2 augustus

11:00 uur

Koffiedrinken bij BOCA‟s
(Sarphatipark 4)

Zaterdag

3 augustus

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Dinsdag

6 augustus

Zaterdag

10 augustus

20:00 - 22:30 uur

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

Zaterdag

24 augustus

20:00 - 22:30 uur

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

Woensdag

28 augustus

17:00 - 19:00 uur

Inloop in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Dinsdag

3 september

Vrijdag

6 september

11:00 uur

Koffiedrinken bij BOCA‟s
(Sarphatipark 4)

Zaterdag

7 september

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Film in Rialto
(Ceintuurbaan 338)

Film in Rialto
(Ceintuurbaan 338)

Welkom Nieuwe leden


Olaf van der Heijden

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

Tips en ander nieuws
Bij de Tips op de website komen regelmatig nieuwe berichten. Ook de rubriek Zorg is actueel met
o.a. verslagen van de thema-avonden over mantelzorg en financieel misbruik, inclusief informatie
over handige adressen. Kijk regelmatig even en heb je zelf nog een tip, stuur hem naar ons door:
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com
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Uitbreiding gezocht voor de redactie van de Nieuwsbrief
We zoeken voor het samenstellen van de Nieuwsbrief een paar nieuwe leden. Het werk bestaat
uit het verzamelen van teksten, verslagen, foto‟s en aankondigingen, zonodig de teksten
redigeren en doorsturen voor de opmaak.
Qua tijd gaat het om een keer overleg (begin van de maand)
en het doornemen van de ontvangen teksten (laatste week
van de maand).
Het is leuk om dit met een paar mensen samen te doen.
Zo kom je op ideeën voor nieuwe rubrieken, maar dan
kun je elkaar ook afwisselen als de een of ander er niet is.
Wil je meer weten, neem dan even contact met een van ons
op.
Groeten,
Lida van der Voorst (tel.: 06 42 21 07 55, e-mail: l.vandervoorst@gmail.com)
Pieter Jans (tel.: 06 12 09 61 86, e-mail: p.jans7@upcmail.nl)

Dinsdag 9 juli: Waardig ouder worden
Om de stad beter te maken voor ouderen, zullen de ChristenUnie en het CDA in de Amsterdamse
gemeenteraad de komende tijd een aantal voorstellen doen, waarbij het draait om waardig ouder
worden. Het gaat daarbij om thema's als wonen, sporten, eenzaamheid of (hospice)zorg.
Om dit goed en gedegen te kunnen doen, luisteren we graag
naar Amsterdammers zoals u, met expertise en kennis.
Daarom nodigen we u graag uit om het deze partijen en met
zorg- en ouderenorganisaties met ideeën en voorstellen te
komen waarmee we het ouderenbeleid van de gemeente
kunnen verbeteren.
Wij hebben al een opzet gemaakt voor een zogenaamd
initiatiefvoorstel ('Waardig ouder worden' - zie bijlage).
De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 9 juli in het Amstelhuis (Amsteldijk 35, 1074 JK
Amsterdam) van 10:00 uur tot 12:00 uur.
Beide fractievoorzitters zullen het proces en het voorstel nader toelichten waarna iedereen
uitgenodigd wordt zijn of haar ideeën en suggesties uit de doeken te doen.
We stellen het ten zeerste op prijs wanneer u (of iemand van uw organisatie) bereid bent om te
komen en ons te helpen om gezamenlijk de stad ouderenvriendelijker te maken middels doordacht
ouderenbeleid.
U kunt uw aanwezigheid doorgeven via Jur Limburg (jur@cda.amsterdam).
Klik hier voor het initiatiefvoorstel: Waardig ouder worden.
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Uit de stuurgroepvergadering van 5 juni 2019
De stuurgroep heeft in haar bijeenkomst van 5 juni de volgende zaken besproken en besloten:
Ons 5-jarig bestaan is op een grootse manier gevierd op 18 mei. Met tevredenheid kijken we
terug naar dit feest. De werkgroep, die hiervoor alles uit de kast heeft gehaald, werd extra hartelijk
bedankt.
Financieel is het feest binnen de begroting gebleven. Dankzij de subsidie van het stadsdeel
konden we veel reclame maken voor de informatiemarkt, het open podium en de veiling.
De opbrengt van de veiling voor de Stichting HeenenWeer is uitgekomen op € 1281,00.
In de aanloop van ons 5-jarig bestaan is er op proef een Facebook-pagina aangemaakt met
informatie over ons Stadsdorp. Deze proef riep nogal wat reacties op, omdat er veel stadsdorpers
zijn die hun vraagtekens zetten bij de veiligheid van gegevens op Facebook. De stuurgroep heeft
besloten om deze proef niet door te zetten. We hebben al genoeg werk aan onze bestaande
website, Nieuwsbrief en mailcontacten.
De bijeenkomst voor nieuwe leden op 30 april had een heel plezierig verloop en was voor zowel
de oude als de nieuwe leden leerzaam en informatief.
Het voorstel voor een nieuwe aanpak van Vraag & Aanbod is besproken en aangevuld.
Vervolgens is dit voorstel naar de binnenbuurten en de leden doorgestuurd voor aanvullingen en
verbeteringen.
Wil je meer informatie neem dan contact op met je binnenbuurtvertegenwoordiger in de
Stuurgroep (Yol Köster, Miep van Dam, Ina Ree) of mail naar
stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com.
Pieter Jans

Weer een boekenkastje!
De afgelopen jaren heeft Rob Godfried een reeks foto‟s van straat-boekenkastjes in de
Nieuwsbrief geplaatst. En onlangs kwam hij er weer een tegen. Leuk om te zien en om er
gebruik van te maken.
Ruysdaelkade 9

Voor de vorige
boekenkastjes,
kijk op de website
onder Foto‟s.
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Verslag thema-avond ALS OREN MINDER HOREN
Op dinsdagavond 18 juni j.l. kwamen ca. 25 Stadsdorpers
naar De Buurman voor een onderwerp, dat voor de
meesten van hen van direct persoonlijk belang bleek te zijn.
Ineke Kraal, Stadsdorplid en zelf slechthorend, nam het
initiatief tot deze bijeenkomst en vertelde wat het voor haar
betekent om met deze beperking om te gaan in een
omgeving die veelal op horenden is afgestemd.
Vervolgens nam Marja de Kinderen, ervaringsdeskundige en hoorcoach van Slechthorend
Amsterdam, het stokje over en vertelde wat het betekent om slechthorend te zijn. Zij vertelde over
de gevolgen van gehoorverlies voor de persoon zelf en voor diens omgeving.
(Zie voor verdere informatie: Als oren minder horen)
Marja maakt van haar brede ervaring gebruik door als hoorcoach te gaan werken en zij verzorgt
o.a. netwerkbijeenkomsten en geeft voorlichting aan allerlei groepen zoals die van deze avond.
Het persoonlijk belang van de aanwezigen bleek uit een inventarisatie onder de aanwezigen: 80%
bleek meer of minder slechthorend te zijn! Dit betekent dat er binnen ons Stadsdorp nog veel
meer leden moeten zijn, van wie het gehoor achteruit gaat. Dit maakt duidelijk dat ons onderwerp
van groot belang is om hier als Stadsdorp aandacht voor te hebben en te luisteren naar wensen
en tips van direct betrokkenen om onze activiteiten zo goed mogelijk toegankelijk te maken voor
alle leden.
Tijdens deze avond was schrijftolk Linda Gomes aanwezig. Zij typte vrijwel letterlijk alles wat
werd gezegd op haar computer en vervolgens konden de aanwezigen dit desgewenst meelezen
op tablets die hier een daar op tafel stonden. Men was aangenaam verrast over de snelheid
waarmee dit gebeurde en ziet dit als een goede mogelijkheid om ook bij andere activiteiten te
benutten.
Na de pauze was het onderwerp IT TAKES TWO TO TANGO.
Hoe kunnen we als horenden en slechthorenden zó met elkaar communiceren dat er zo min
mogelijk verloren gaat. Dat geldt niet alleen voor thema-avonden, maar bijvoorbeeld ook voor de
binnenbuurten, waar dit soms echt wel als een probleem wordt ervaren.
Een probleem waaraan we graag iets willen en kunnen doen! Er werden praktische suggesties
naar voren gebracht, die voor een deel kunnen worden teruggelezen via Ittakestwototango_pijp.
Riet Lenders sloot deze avond af met een dankwoord en een attentie voor alle gasten. Tevens
vroeg Riet aandacht voor het feit dat deze avond op initiatief van enkele Stadsdorpleden is
georganiseerd en dat dit een goed voorbeeld is van wat er mogelijk is. Dus wanneer je dit leest en
zelf een onderwerp aan de orde wilt stellen, schroom niet en neem contact met Riet op!
Ineke de Ruiter
Meer infprmatie: Marja de Kinderen, Hoorcoach:
marja@slechthorendamsterdam.nl

/

www.slechthorendamsterdam.nl
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Wij zijn er klaar voor.
Tijdens een aantal thema-avonden in 2017 met als onderwerp het levenseinde kwamen heel veel
zaken aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan zorgverklaring, testament, begrafenis, euthanasie, wie
heeft mijn sleutel, wie zorgt er voor mijn geld enzovoort, enzovoort.
Na deze zeer informatieve avonden wilden wij aan de slag gaan om een en ander voor onszelf te
regelen, maar niet alléén! Daarvoor vonden we het te ingewikkeld. En we waren ook wel erg goed
in uitstellen, morgen is er weer een dag. Dat schoot dus niet echt op.
Vandaar dat we ons groepje Levenstestament hebben gevormd, voor de broodnodige steun, stok
achter de deur en inspiratie. We zijn een flink aantal keren bij elkaar gekomen om samen dingen
uit te zoeken, te bespreken en vooral ook om elkaar te stimuleren om in actie te komen. Die
afspraken waren verspreid over ruim anderhalf jaar. Elke nieuwe afspraak werkte voor ons als
stok achter de deur om weer in actie te komen. Het waren levendige, intensieve, heel gezellige
avonden.
Nu zijn we er wel ongeveer klaar mee. We hebben het als het ware tot een goed einde gebracht
en hebben nu de rust om volop van het leven te genieten.
Als afsluiting van ons themagroepje hebben we op een stralende voorjaarsdag Museum Tot
Zover op de Nieuwe Ooster Begraafplaats bezocht en daarna een lekkere lunch gebruikt om het
leven te vieren.
Denk je nu - dat wil ik ook? Richt dan je eigen groepje op. Je kunt ons altijd benaderen om eens te
praten over hoe wij dit hebben gedaan. Veel informatie over dit onderwerp is te vinden op de
website van het Stadsdorp onder de knop “levenstestament”.
MEMENTO MORI
Denk na over je levenseinde voor het zich aandient.
Greet Eilders, Atie Engel, Pieter Jans, Riet Lenders, Anneke Nierop en Atie Praagman
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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 Lida van der Voorst.
Opmaak: Perla Messina
Foto's: Rob Godfried (pag. 4) en Atie Praagman ( pag. 6). Tekening: Perla Messina (p. 7)

De volgende nieuwsbrief
komt uit rond 5 september. Heeft u ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór
25 augustus naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com
Site: www.stadsdorpdepijp.com
Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Telefoon: 06 87169505

