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Kerstversieringen maken op dinsdag 10 december

Inhoud Nieuwsbrief

19.00-21.30 uur in de Buurman
Pagina 1
Beste stadsdorpers,



op dinsdag 10 december gaan wij kerstversieringen maken en
nodigen we jullie uit om met ons mee te doen.
We hebben ruimte voor 12 mensen, en daarom vragen we jullie
om je aan te melden, en een keuze te maken welke van de twee
versieringen je wilt maken.


Als je voor de kerstkrans kiest, dan vragen we je een pen en
een nagelschaartje mee te nemen.

Kerstversieringen
maken op dinsdag 10
december
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Agenda
Doe mee en meld je aan
Colofon
De volgende nieuwsbrief
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Als je voor de kerstballen kiest, vragen we je een pen en een
gewone schaar mee te nemen.

Oproep van de
werkgroep themaavonden
Nieuwjaarsborrel en
Algemene Ledenvergadering
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28 december: Dansen
in Henrick de Keijser
Het Behandelpaspoort
Margreet Kop-Hille
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Een aanmelding is nodig om de juiste materialen van te voren te
kopen. Aanmelden bij stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
of telefonisch op 0687169505 tot uiterlijk vrijdag 6 december.
Tot dinsdag 10 december. We maken er een mooie avond van!

Margreet Kop-Hille
(vervolg)
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Stamppottenfeest
zaterdag 30 november
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Agenda
Datum

Tijd

Inhoud

Vrijdag

6 december

11:00 uur

Koffiedrinken bij BOCA’s
(Sarphatipark 4)

Zaterdag

7 december

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Dinsdag

10 december

19:00 - 21:00 uur

Kerstversieringen maken in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Zaterdag

14 december

20:00 - 22:30 uur

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

Woensdag 25 december
Zaterdag

28 december

Geen Inloop! in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)
20:00 - 22:30 uur

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

Gelukkig Nieuwjaar! Eerste activiteiten in 2020:
Vrijdag

3 januari

11:00 uur

Koffiedrinken bij BOCA’s
(Sarphatipark 4)

Zaterdag

4 januari

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Dinsdag

7 januari

Dinsdag

14 januari

Film in Rialto
(Ceintuurbaan 338)
vanaf 18:00 uur

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

Doe mee en meld je aan

Colofon

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.

Deze nieuwsbrief komt maandelijks uit en
wordt samengesteld uit teksten en foto’s die
worden aangeleverd door leden, werkgroepen
en bestuur.

Wil je eerst meer informatie, geef dan jouw
naam en e-mail adres of huisadres door aan
de werkgroep Communicatie of telefonisch:
06 87169505

Eindredactie: Pieter Jans
Opmaak: Perla Messina
Foto’s: Rob Godfried (pag 4 en pag 6)

De volgende nieuwsbrief
komt uit begin januari. Heeft u ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór
vrijdag 27 december naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com
Site: www.stadsdorpdepijp.com
Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Telefoon: 06 87169505
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Hoe
gaanvan
we de werkgroep
komende 5 thema-avonden
jaar in?
Oproep
Dit
jaarbeste
hebben
we uitgebreid ons vijfjarig bestaan als vereniging gevierd in de Oranjekerk.
Dag
stadsdorpers,
Hoe zal ons stadsdorp er over vijf jaar uitzien?
Al sinds enkele jaren organiseer ik de themabijeenkomsten eerst samen met anderen en sinds
Daarvoor zijn veel nieuwe ideeën nodig, maar ook veel handen om het een en ander vorm te
begin dit jaar doe ik dat alleen.
geven. De huidige werkgroepen en het bestuur zoeken daarom nieuw bloed. Het is leuk om een
Ik ga er nu mee stoppen, maar ik wil heel graag dat er iemand is die het van mij overneemt.
paar jaar met anderen samen iets te doen in het stadsdorp.
Het is namelijk heel erg leuk om samen met anderen, of alleen, een thema te bedenken en dit
Soms zoeken we voor incidentele taken menskracht, maar ook voor taken die de continuïteit van
dan uit te voeren.
ons stadsdorp in stand houden. Het kan variëren van af en toe bardienst draaien bij de Inloop of
Tot tevredenheid van de vele deelnemers die deze avond bezoeken. Het is een belangrijk
de thema-avonden of een stukje schrijven voor de Nieuwsbrief tot het meedenken en meewerken
onderdeel van de activiteiten van stadsdorp wat niet mag verdwijnen.... toch?
in de werkgroepen (Thema-avonden, Zorg, Inloop, Communicatie & PR) of in het bestuur.
Als je denkt
maar hetjullie
is wel
veel
werk.......
kan ikeen
je gerust
stellen. Het
is hooguit 2 dagdelen
Binnenkort
ontvangen
per
mail
of schriftelijk
korte enquête
hierover.
werker
in vast
de maand.
Denk
eens over na.
Als je denkt maar wat moet ik dan doen..... ik kan je gerust stellen. Ik maak een handleiding
Namens de stuurgroep,
waar alle punten in staan waar je aan moet denken.
Het is aan jou om samen met anderen te bedenken wat voor thema’s interessant zouden zijn
voor ons stadsdorp. Of de deelnemers te verrassen met eigenzinnige programma’s.
Laat van je horen als je interesse hebt.
DOEN!!
Hartelijke
groet,
Lenders
Titia
van Grol,
Yol Riet
Köster,
Anna Minter en Pieter Jans.

Nieuwjaarsborrel en Algemene Ledenvergadering
Beste leden,
Op 14 januari 2020, hebben we onze nieuwjaarsborrel in het buurtgebouw Henrick de Keijser. We
kijken ernaar uit samen met heel veel leden het nieuwe jaar in te luiden! Als bestuur zorgen we
voor de bubbels.

Wie wil meewerken aan de Nieuwjaarsborrel?
We zoeken nog mensen die:





Oliebollen willen bakken
Soep willen maken
Brood willen halen
Koffie, thee willen maken en bij de bar willen helpen.

Meestal komen er ongeveer 50 personen.
Wil je hier iets in betekenen geef je dan op bij Pieter of bij Titia.
De 14e is ook onze Algemene Ledenvergadering zodat we het oude jaar af kunnen sluiten en
het nieuwe jaar feestelijk gaan openen.
We hopen dat jullie allemaal meehelpen!
Namens de stuurgroep,
Titia en Pieter
stadsdorptitia@gmail.com
p.jans7@upcmail.com
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28 december: Dansen in Henrick de Keijser
Voor de laatste dansavond in 2019, op zaterdag 28 december,
nodigen we jullie uit om te komen dansen in je gekste (of mooiste)
kerstoutfit, en hebben we een cadeau in petto voor de winnaar!

Alles kan, alles mag, maar niets hoeft.
Je bent dus ook welkom in de kleding waarin je anders komt,
en waar je je prettig in voelt.
Alleen..... dan ga je waarschijnlijk niet met de prijs naar huis.
Tenzij die outfit weer heel bijzonder is natuurlijk.
Kom in ieder geval, want het belooft een extra leuke avond te worden!
Hartelijke groeten namens ons hele dansteam,
Anna Minter

Tip: Het Behandelpaspoort
Het Behandelpaspoort is een boekje dat lijkt op een echt paspoort.
Met behulp van dit Behandelpaspoort kunt u nadenken en praten over uw wensen ten aanzien
van behandeling en zorg. In het boekje kunt u ook invullen welke wensen dat zijn.
Maar u kunt er ook uw contactpersonen en pasfoto in kwijt. En er is ruimte om te beschrijven
wie u bent en wat belangrijk voor u is.
Klik hier voor meer informatie: Het behandelpaspoort
Yol Köster

Margreet Kop-Hille…
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
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Margreet Kop-Hille… (vervolg)
Redactie van de stukjes en fotografie: Rob Godfried

Margreet vindt het leuk als je wil reageren!
Stuur je mail naar: bontone@kpnmail.com

Mijnheer B. speelde altijd al met treintjes. Dat was zijn hobby. Die treintjes reden door zijn hele
huis. Hij had nogal een moeder complex. Sprak altijd over haar en had altijd haar
lievelingssnoepjes bij zich. “Brokjes” noemde hij die.
Mevrouw B. (niet van meneer B) komt binnen voor haar voeten. Ze doet haar schoenen al uit
voordat ze gaat zitten. “Oh, kijk nou, heb ik twee verschillende schoenen aan. Met een hoge hak
en met een lage hak. Zat ik zo in tram 3!”
“Ha mevrouw Spit!”, begroet ik een andere klant enthousiast.
“Nou zegt u het ook al. En bij de dokter zeiden ze ook al mevrouw Spit. Maar ik heet mevrouw van
Dijk.”
Het werd een verwarrende behandeling. Ik verviel steeds weer in Spit en dan zei ze: “Van Dijk!”
Ik was total loss bij haar vertrek.
De keer daarop was ze gewoon weer mevrouw Spit.
Mevrouw Menten is een oudere vrouw. Ze heeft geen kinderen, geen familie. Verdiende haar
brood als naaister en is nu bijna blind. “Mevrouw Kop, ik wil dood. Hoe moet ik verder? Ik ga
stoppen met eten en drinken, dan komt het einde vanzelf wel.” Ik kan dit niet van mij af zetten en
vertel het ’s avonds aan mijn man. Die roept de hulp van de politie in en die heeft verzorging naar
haar huis gebracht. Toen kwam ik tot rust.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mevrouw Brood kan nooit in de tweede week van de maand, want: “Dan heeft de dokter de hele
week spreekuur bij ons thuis. Hij woont dan week bij ons in huis en dan heb ik het heel druk. Met
mensen ontvangen, afrekenen, eten verzorgen. Dat zijn lange dagen.” Ik vraag wat ik me bij die
dokter precies voor moet stellen. “Nou, hij geneest mensen met kruiden enzo. Hij heeft al zoveel
mensen van hoofdpijn, rugpijn en slaapstoornissen enzovoorts afgeholpen!”
Na een paar jaar hield mevrouw Brood ineens liever haar blouse aan. Ik merkte dat die blouse in
de buurt van haar boezem nat was. Ik dorst niks te vragen. Maanden gingen voorbij. Ze ging er
slechter uitzien en als ze weg was hing er een vreemde geur. Maar op een keer vraag ik: “Het
gaat niet lekker met u hè?”. Ze kijkt me aan: “Nee, het is mijn borst, maar de dokter zegt dat het
vooruit gaat. Het vuil komt eruit nu en dat duurt nog even.”
Na haar kwam een verpleegster bij me en die merkte op dat er een lucht van open kanker hing.
Ik heb geprobeerd met de dochter van mevrouw Brood te praten, maar dat lukte niet. Ze kwam
nog een keer en is toen overleden.
Mevrouw Slagter zorgde voor haar bovenbuurman. Diens vrouw was overleden. Maar hij
overleefde haar niet lang. De kinderen waren mevrouw Slagter erg dankbaar, vooral een
schoonzoon. Die kwam haar nu elke vrijdagmiddag seksueel bevredigen. “Zijn vrouw vindt niet
alles lekker en ik vind het heerlijk allemaal. Niks is te gek”.
Ik moest even slikken.

Stadsdorp De Pijp, Nieuwsbrief december 2019 - - Pagina 6

Stamppottenfeest van 30 november
Op het stamppottenfeest van 30 november hebben
de aanwezigen een aantal prachtige gedichten gemaakt
met als inspiratie een “herfstwoord”.
Hieronder alvast een voorproefje.
De rest volgt in de volgende Nieuwsbrief.
SPINNEWEB
De herfst is soms niet zo fijn
omdat er overal spinnen zijn
Dan rij ik lekker op mijn step
en rij ik me klem in een spinneweb
Als ik zo in die kleverige draden hang
dan word ik toch echt vreselijk bang
Dan zit die spin zo naar mij te kijken
en je ziet zo: die gaat over lijken
Dat is toch heus wel erg naar
Van deze tijd van het jaar……

Hanneke en Aniet

EVERZWIJN
Als de blaadjes gaan vallen,
Moeten we de koeien stallen.
Gaan we wandelen in het bos
Op zoek naar paddestoelen in het mos.
Groot zal de verrassing zijn:
We worden aangevallen door een ever-zwijn
Vanavond geen soep of limonade
Maar een lekkere everzwijn-karbonade.

Frans en Jeltje

