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Dinsdag 10 september
Thema-avond over Duurzaamheid

Inhoud Nieuwsbrief
Pagina 1

Duurzaamheid is een breed, maar actueel begrip. Wat kunnen wij,
bewoners van de Pijp hieraan bijdragen?



Matty van Ewijk van het netwerk voor duurzaamheid IN De Pijp
zal ons laten zien, welke mogelijkheden er zijn.
Het gaat niet alleen om schone energie maar ook om isolatie van
woningen, bewust boodschappen doen, minder auto's enzovoorts.
Er zijn al veel initiatieven in de buurt!

Thema-avond over
Duurzaamheid op
dinsdag 10 september
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Naast alle informatie, willen wij ook nagaan, wat wij in onze eigen
situatie eraan kunnen doen.





Wat doen we al?
Hebben we tips voor elkaar?
Waar vind ik handige informatie?
Hoe kunnen we samenwerken met scholen en andere
netwerken in de buurt?

Wil je je voorbereiden op de avond, bekijk dan even dit YouTube
filmpje: https://vimeo.com/showcase/6198469/video/343277205.
De avond wordt zoals gebruikelijk gehouden in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan). We beginnen om 19 uur,
vanaf 18:50 ben je welkom en is er koffie en thee. Ook een
geïnteresseerde buurman of - vrouw is van harte welkom.
Tot ziens,
Riet Lenders, Pieter Jans

Verslag zomerfeest
van zaterdag 13 juli
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Agenda
Datum

Tijd

Inhoud

Vrijdag

6 september

11:00 uur

Koffiedrinken bij BOCA’s
(Sarphatipark 4)

Zaterdag

7 september

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Dinsdag

10 september

19:00 - 21:00 uur

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

Zaterdag

14 september

20:00 - 22:30 uur

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

Woensdag

25 september

17:00 - 19:00 uur

Inloop in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Zaterdag

28 september

20:00 - 22:30 uur

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

Dinsdag

1 oktober

Vrijdag

4 oktober

11:00 uur

Koffiedrinken bij BOCA’s
(Sarphatipark 4)

Zaterdag

5 oktober

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Dinsdag

8 oktober

19:00 - 21:00 uur

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

Zaterdag

12 oktober

20:00 - 22:30 uur

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

Film in Rialto
(Ceintuurbaan 338)

Welkom Nieuwe leden


Godelieve van Ewijk



Willem Meyer

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

Oproep: Fietsers gezocht
Gerrit de Zeeuw van Stadsdorp Nieuwmarkt zoekt
fietsmaatjes om ’s zondags lekker op
pad te gaan.
Lees zijn oproep: Wie gaat der mee fietsen?
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Verslag zomerfeest
Meer dan 60 stadsdorpers (!)
kwamen naar onze high tea in
Henrick de Keijser op zaterdagmiddag 13 juli. Binnenbuurt
Oude Pijp, heel erg bedankt voor
jullie inzet en de vele heerlijke
hapjes! Met bijgaande beelden
genieten we nog even na...

De foto’s zijn
gemaakt door
Pieter Jans,
Ineke de Ruiter
en Liesbeth Spoor
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In memoriam Frédérique Wuite
Ik herinner me een radio uitzending van Vroege
Vogels op de zondagmorgen. Ik lag nog in bed en
ineens was daar de stem van Frédérique.
Zij vertelde via de telefoon iets over lieveheersbeestjes. De clou van het bericht ben ik
vergeten, maar niet dat het om veel beestjes
ging en dat ze enthousiast was. Die liefde voor
de natuur deelde ik met haar.
Ik leefde met haar mee toen ze vertelde over de tuin die ze na het overlijden van
haar echtgenoot jammer genoeg had moeten opgeven.
Frédérique leerde ik kennen via het Stadsdorp. Ze kwam regelmatig naar de bijeenkomsten van onze binnenbuurt en organiseerde zelf ook wel eens wat.
Ze zorgde dan voor verrukkelijke hapjes, geïnspireerd op de Franse keuken, haar
manier om ontspannen met mensen in contact te komen.
Kunst was haar grote passie. Ze kon enthousiast vertellen over een door haar
bezochte tentoonstelling of concert. Zelf maakte ze schilderijen en beelden.
Ik was erg onder de indruk van haar tentoonstelling in galerie Yo Yo een aantal jaren
geleden, verstilde aquarellen van rust en ruimte is wat ik me ervan herinner.
In het filmclubje dat ze met een aantal mensen oprichtte was haar Franse slag ook
merkbaar. Ze had een hele collectie Franse klassiekers in huis waar ze in huiselijke
kring enorm van genoot en veel over wist te vertellen.
Frédérique was al een tijd ziek maar wilde het daar zo min mogelijk over hebben.
Ze behield tot op het laatst de regie over haar eigen leven. Van haar scootmobiel
kon ze niet meer zo lang genieten, maar ze bezocht er nog wel Art Zuid mee.
Haar afscheidsbijeenkomst was geheel in haar stijl vol mooie beelden, muziek en
warme woorden. Een mooi leven kwam tot een einde.

Anneke Nierop
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Vijf jaar Binnenbuurt Oude Pijp
Op zaterdag 31 augustus vierde de
binnenbuurt van de Oude Pijp haar
vijfjarig bestaan met een zeer geslaagd
verjaardagsfeestje in het Sarphatipark.

De foto’s zijn van
Ineke de Ruiter.
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Hoekunnen
kunnenwe
weanderen
anderenhelpen?
helpen?
Hoe
Er zijn de volgende aankondigingen en oproepen binnengekomen. Heb je belangstelling, ga er
je ervaringen
je binnenbuurt. voor vrijwilligers:
Erheen
zijn en
de deel
volgende
oproepeninbinnengekomen
Collegetour Eenzaamheid
Collegetour
Eenzaamheid
Op donderdag
19 september nodigt Combiwel belangstellenden uit voor een College Tour
Op
donderdag
19
nodigtwordt
Combiwel
belangstellenden
uit voor
eende
College
Tour
“Eenzaamheid in september
Zuid”. De avond
gehouden
in het Huis van
de Wijk
Pijp (2e
van der
“Eenzaamheid
in
Zuid”.
De
avond
wordt
gehouden
in
het
Huis
van
de
Wijk
de
Pijp
(2e
van
der
Helststraat), van 17:30 uur tot 20:00 uur. Meer informatie: College Tour Eenzaamheid
Ondersteuning
mantelzorgers
organiseert
dit najaar diverse gratis cursussen en bijeenkomsten voor Amsterdammers,
Markant
organiseert
dit najaar diverse
gratis cursussen
en bijeenkomsten
voor Amsterdammers,
die voor een zieken, gehandicapte
of verslaafde
naaste zOndersteuning
mantelzorgers
die voor een zieke, gehandicapte of verslaafde naaste zorgen.
Zie voor een overzicht van het aanbod: Ondersteuning mantelzorgers.
Markant

Vrijwilligers gezocht
Markant zoekt vrijwilligers, die iets voor een ander kunnen betekenen door er gewoon te zijn,
aandacht te geven of samen iets te doen. Meer informatie: Vrijwilligers Markant.

Een nieuwe G250Werkt! over duurzaamheid
Op donderdag 12 september organiseert het wijkcentrum weer een bijeenkomst in het kader
G250. Ditmaal over duurzaamheid, samen met een aantal andere organisaties uit de wijk.
De bijeenkomst wordt gehouden in CCAmstel/OBA, Cullinanplein 1 en begint om 19.00 uur.
Je bent welkom vanaf 18.00 uur. Klik hier voor meer informatie: G250 Werkt!

We produceren teveel rotzooi.
Na weer een hittegolfje is de klimaatverandering meteen weer in het nieuws. Er is een nationaal
klimaatakkoord. Maar wat betekent dat voor mij? Kost het geld of levert het juist geld op door slim
te besparen? Is het ingewikkeld? Kortom, veel vragen die ongetwijfeld aan de orde komen op
deze G250Werkt! die geheel in het teken staat van vergroening en duurzaamheid, met de
centrale vraag: "Wat kunnen we zelf doen?"
Onder andere Oscar Vrij van !WOON, Anna Galenkamp van het Natuur&Milieuteam en André
Bosse van het Repair Café gaan u meer vertellen over respectievelijk je huis energiezuiniger
maken, je omgeving vergroenen en je apparaten langer laten leven en delen. Als vierde
onderwerp komt ook het autogebruik aan bod.

Organiseer mee met de G250Werkt!
Vind je het belangrijk dat bewoners en ondernemers regelmatig bijeen komen om,
samen met politici en ambtenaren, de gang van zaken in De Pijp te bespreken?
Wil je invloed op de inhoud van de G250s? Meld je dan aan bij de werkgroep die de
G250Werkt! bijeenkomsten organiseert. We wachten op je mail!
We hopen je in ieder geval te zien als deelnemer op 12 september.
Met vriendelijke groet,
Organisatie G250Werkt!
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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: Pieter Jans (pag. 3 en 7) Ineke de Ruiter (pag. 3, 4 en 5) en Liesbeth Spoor ( pag. 3).

De volgende nieuwsbrief
komt uit rond 6 oktober. Heeft u ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór
25 september naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com
Site: www.stadsdorpdepijp.com
Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Telefoon: 06 87169505

