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De thema-avond van dinsdag 12 november gaat niet door...

Inhoud Nieuwsbrief

Geen thema-avond maar een avondwandeling!
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Hallo wakkere Stadsdorpers,



Helaas gaat de thema-avond over slapeloosheid, die op
dinsdagavond 12 november gepland was, in die zin niet door
dat jullie worden uitgenodigd om een avondwandeling samen te
maken. Men denkt dat een avondwandeling goed is voor de
nachtrust!
Omdat er geen spreker was voor deze avond, gaan we
verzamelen in de Buurman om 19.00 uur, even een lekkere
gemberthee drinken en dan om 19.30 uur vertrekken voor een
gezellige gezamenlijke avondwandeling van ca een uur.
Wie weet slapen jullie er allemaal goed op!
We proberen alsnog in 2020 een thema-avond over
slapeloosheid te organiseren.
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12 november maar een
avondwandeling

Pagina 2




Agenda
Welkom nieuwe leden
Doe mee en meld je aan

Pagina 3



Hoe gaan we de
komende 5 jaar in?
Stamppotfeest
zaterdag 30 november

Vriendelijke groet, namens de werkgroep zorg,
Pagina 4
Ina Ree, Anne Schröder en Miep van Dam.




Tips en andere
wetenswaardigheden
Weer een boekenkastje

Pagina 5


Margreet Kop-Hille

Pagina 6



Colofon
De volgende nieuwsbrief

Stadsdorp De Pijp, Nieuwsbrief november 2019 - - Pagina 2

Agenda
Datum

Tijd

Inhoud

Dinsdag

5 november

15:50 uur

Film in Rialto: Portrait de la jeune fille en feu
(Ceintuurbaan 338)

Zaterdag

9 november

20:00 - 22:30 uur

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

Dinsdag

12 november

19:00 - 21:00 uur

I.p.v de thema-avond een avondwandeling
verzamelen in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Zaterdag

23 november

20:00 - 22:30 uur

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

Woensdag

27 november

17:00 - 19:00 uur

Inloop in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Zaterdag

30 november

17:00 - 20:00 uur

Herfst Stampotten Feest
in buurtgebouw Henrick de Keijser
zie aankondiging op pag 3 en meld je aan!
(Henrick de Keijserplein 45)

Dinsdag

3 december

Vrijdag

6 december

11:00 uur

Koffiedrinken bij BOCA’s
(Sarphatipark 4)

Zaterdag

7 december

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Zaterdag

14 december

20:00 - 22:30 uur

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

Film in Rialto
(Ceintuurbaan 338)

En noteer vast in je agenda voor 2020:
Dinsdag

14 januari

vanaf 18:00 uur

Welkom Nieuwe leden


Margriet Moorer



Eddy Roos



Monique van Tuijl-Muller

Algemene leden vergadering
en Nieuwjaarsborrel!
in buurtgebouw Henrick de Keijser
(Henrick de Keijserplein 45)

Doe mee en meld je aan
Wil je meedenken en meewerken aan ons
Stadsdorp De Pijp, meld je dan aan als lid
van de vereniging via de website:
www.stadsdorpdepijp.com.
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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Hoe gaan we de komende 5 jaar in?
Dit jaar hebben we uitgebreid ons vijfjarig bestaan als vereniging gevierd in de Oranjekerk.
Hoe zal ons stadsdorp er over vijf jaar uitzien?
Daarvoor zijn veel nieuwe ideeën nodig, maar ook veel handen om het een en ander vorm te
geven. De huidige werkgroepen en het bestuur zoeken daarom nieuw bloed. Het is leuk om een
paar jaar met anderen samen iets te doen in het stadsdorp.
Soms zoeken we voor incidentele taken menskracht, maar ook voor taken die de continuïteit van
ons stadsdorp in stand houden. Het kan variëren van af en toe bardienst draaien bij de Inloop of
de thema-avonden of een stukje schrijven voor de Nieuwsbrief tot het meedenken en meewerken
in de werkgroepen (Thema-avonden, Zorg, Inloop, Communicatie & PR) of in het bestuur.
Binnenkort ontvangen jullie per mail of schriftelijk een korte enquête hierover.
Denk er vast eens over na.
Namens de stuurgroep,
Titia van Grol, Yol Köster, Anna Minter en Pieter Jans.

Stamppotfeest 30 november
In de vorige Nieuwsbrief is het stamppotfeest, georganiseerd door de binnenbuurt Nieuwe Pijp
Zuid-Oost, al aangekondigd. Zie hieronder.

Geef je snel op, zodat de organisatoren bijtijds weten voor hoeveel mensen ze moeten koken!

christienvisch@gmail.com

Stadsdorp De Pijp, Nieuwsbrief november 2019 - - Pagina 4

Tips en andere wetenswaardigheden
Regelmatig sturen wij jullie een mailbericht met tips en andere wetenswaardigheden toe.
Deze informatie staat ook op de website on Tips of elders.
Ter herinnering:


dinsdag 5 november in het Ketelhuis, dinsdag 19 en woensdag 20
november in Frascati wordt de film I am Slotervaart van ons stadsdorplid
Nina Pieters vertoond. Meer informatie: I am Slotervaart.



woensdag 6 november, 15:00 uur: Dialoogmaatlijd met de Marokkaanse
vrouwen-groep in De Buurman. Klik hier voor meer informatie en aanmelden:
Dialoogmaaltijd.



zaterdag 9 november, 16:00 uur: Muziek op de zaterdagmiddag - Bon Ton
Consort, in de Oud-katholieke kerk (Ruysdaelstraat 37).



zondag 10 november, 15:00 uur: Aemstelrande Concert door het Sinelimina
Quartet met strijkkwartetten van Cambini en Beethoven.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden: Aemsterande concerten.



zaterdag 16 november, 16:00 uur: Muziek op de zaterdagmiddag - Heksen,
magiërs en gekken. Zang en clavecimbel, in de Oud-katholieke kerk
(Ruysdaelstraat 37). Meer informatie: OK kerk 16/11.



maandag 18 november, 20:00 uur: Informatie-avond van IN De Pijp over
Duurzame warmte. Klik hier voor meer informatie: Duurzame warmte.



vrijdag 29 november, 20:00 uur: Storytelling en live-muziek in Plan C
(Smaragdplein 24). Meer informatie, klik hier: Storytelling.



verslag van G250 Werkt! van 12 september met een enquete over
fietsparkeren en informatie over een onderzoek naar toerisme in De Pijp.
Klik hier: verslag 12/9.

Weer een boekenkastje
Aan de serie boekenkastjes in De Pijp
heeft Rob Godfried weer een nieuwe
toegevoegd:
Boekenkastje op het Dora Tamanaplein.
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Margreet Kop-Hille…

Mevrouw Koning heeft haar man
verloren. Als ze weer komt vraag ik
medelevend: “Het is zeker heel
moeilijk, de eerste tijd hè?”
“Welnee meid, héérlijk die vrijheid.
Ik lig op de bank met een zak chips
tussen mijn benen. Glaasje wijn erbij.

is haar hele leven schoonheidsspecialiste en
pedicure geweest. In haar praktijk op de
Ceintuurbaan, op de begane grond en met een
studio boven, naast de pianowinkel van
Bol&Sanders, kwamen door de vele jaren heen
bijzondere gasten.
Wie mensen behandelt door ze aan te raken kan
heel dichtbij hun gevoelens komen en als je dan
luistert hoor je veel verhalen. Er kleven heel wat
anekdotes aan haar vak. Margreet is nu tachtig
jaar en al die gasten zitten in haar geheugen met
hun verhalen. Ze is die gaan opschrijven en zo
kunnen ze ook bij ons een glimlach of een traan
oproepen. Het zijn soms heel korte stukjes.
We plaatsen ze in afleveringen in de Nieuwsbrief.
Natuurlijk zijn de namen gefingeerd.
Margreet vindt het leuk als je wil reageren!
Stuur je mail dan naar: bontone@kpnmail.com.
Redactie van de stukjes en fotografie: Rob Godfried

En mijn orchideeën heb ik allemaal in
de kamer gezet. Het zijn er wel

Mevrouw Van Loon was weduwe van

twintig en hij haatte ze. De kamer

een huisarts. Een dag in de maand nodigde

staat er nu vol mee. Het is m‟n hobby,

ze vriendinnen uit waarvan ze wist dat

m‟n leven. Begrijp je?”

haar man mee was vreemd gegaan. Raar??

Mevrouw Simon is een lieve Joodse vrouw. Ze heeft in de oorlog ondergedoken
gezeten. Ze vertelt hoe gehecht ze is geraakt aan haar man, die ook onderdook:
“Als hij me hier naartoe rijdt – hij is taxichauffeur - zegt ie altijd: „laat je maar lekker
verwennen!‟ En altijd ontbijt op bed hè? Zo lief.”
Een jaartje later kwam ze alleen, haar man bracht haar niet. Ik zag direct dat er iets
aan de hand was. “Mevrouw Kop, ik kom afscheid van u nemen.” Ze begon vreselijk te
huilen. Met een koppie koffie kwam ze weer tot bedaren en vertelde: “Ik heb mijn man
op een ochtend betrapt met een telefoontje met een andere vrouw die hij almaar „liefie‟
noemde. Ik vroeg hoe en waarom. Bleek dat hij al jaren een andere verhouding had.
Hij woont nu niet meer bij mij. Neemt u mij niet kwalijk, mevrouw Kop, dat ik u
hiermee belast, maar ik zie het nut van deze behandeling nu ook niet meer in, snapt
u?” Nee, dat snapte ik helemaal niet en ik knapte er een beetje van af.
Het is me altijd opgevallen hoeveel geheimen vrouwen ook voor hun man hebben: “Hij
gaat met pensioen en oh, hoe moet dat dan? Als hij zo komt gaat het hem niet aan wat
ik hier uitgeef hoor. Haal het prijsje er maar af!” En: “Mijn bingo dagje kan ik wel
vergeten nu hij thuis komt te zitten. Mijn vrijheid ben ik kwijt.”

Stadsdorp De Pijp, Nieuwsbrief november 2019 - - Pagina 6

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 / Opmaak: Perla Messina
Foto’s: Rob Godfried (pag 4 en pag 5) Perla Messina (pag 6)

De volgende nieuwsbrief
komt uit begin december. Heeft u ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór
donderdag 28 november naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com
Site: www.stadsdorpdepijp.com
Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Telefoon: 06 87169505

