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Dinsdag 14 januari 2020

Nieuwjaarsborrel en
Algemene ledenvergadering
in Buurtgebouw Henrick de Keijser
vanaf 18.00 uur soep, brood en nieuwjaarswensen
om 19.00 uur de Algemene Ledenvergadering
na afloop gezellig samenzijn
Binnenkort krijgen alle leden de informatie toegestuurd voor de
Algemene Ledenvergadering op 14 januari aanstaande.
Let op je e-mail!
Vooraf aan de vergadering is er gelegenheid voor
nieuwjaarswensen onder het genot van een kop soep met brood.
We willen ook allerlei activiteiten presenteren en een terugblik
geven op de viering van ons 5-jarig bestaan.
Kom langs, doe nieuwe ideeën op voor het komend jaar en
ontmoet je mede-stadsdorpers!
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Agenda
Datum

Tijd

Inhoud

Dinsdag

7 januari

Film in Rialto
(Ceintuurbaan 338)

Zaterdag

11 januari

20:00 - 22:30 uur

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

Dinsdag

14 januari

vanaf 18:00 uur

Algemene Ledenvergadering
en Nieuwjaarsborrel!
in buurtgebouw Henrick de Keijser
(Henrick de Keijserplein 45)
Nadere informatie volg.

Zaterdag

25 januari

20:00 - 22:30 uur

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

Woensdag

29 januari

17:00 - 19:00 uur

Inloop in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Zaterdag

1 februari

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Dinsdag

4 februari

Vrijdag

7 februari

11:00 uur

Koffiedrinken bij BOCA’s
(Sarphatipark 4)

Zaterdag

8 februari

20:00 - 22:30 uur

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

Film in Rialto
(Ceintuurbaan 338)

Doe mee
en meld
je aan
Welkom
Nieuwe
leden

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

Contributie 2020
Op de ledenvergadering van 12 februari 2019 is de contributie voor 2020 vastgesteld op € 22,50.
Voor leden met een stadspas met groene stip wordt de contributie voor 2020 17,50.
Als je het bedrag voor 1 maart 2020 overmaakt naar onze bankrekening, scheelt ons dat veel
werk met het sturen van herinneringen en aanmaningen
IBAN NL93 TRIO 0338 5851 09, onder vermelding van contributie 2020 (Let op de verhoging!)
Alvast bedankt,
Willy Bloem, administratie
Pieter Jans, penningmeester.
NB: Voor leden die hun lidmaatschap willen beëindigen is in onze statuten vastgelegd, dat dit kan
tot een maand voor het einde van het verenigingsjaar. Dus wil je opzeggen, doe dit dan voor 1
december 2020. Je lidmaatschap eindigt dan per 31 december 2020. Over 2020 blijf je verplicht je
contributie te betalen.
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Tip van de werkgroep zorg

Regeling OV-vergoeding mantelzorger verlengd
De regeling OV-vergoeding voor mantelzorgers van de gemeente Amsterdam was een pilot tot
en met 31 december 2019. De gemeente heeft besloten om de regeling te verlengen. Ook in
2020 kunnen mantelzorgers met een laag inkomen en weinig vermogen en die 3 km of meer
reizen gebruikmaken van de regeling. Inmiddels maken meer dan 500 Amsterdammers gebruik
van deze voorziening.
Kijk op amsterdam.nl/pakjekans voor meer informatie over de regeling.

Nieuwe datum G250Werkt! is 6 februari
Voor je agenda: anders dan eerder is gecommuniceerd wordt de
eerstvolgende G250 gehouden op 6 februari (dus niet op 13
januari).
We gaan het dan hebben over de plannen voor de autoluwe
stad en de uitwerking daarvan voor De Pijp. Dat zal in januari
en daarna veel in het nieuws zijn.
Meer info over die avond volgt.
Jeroen Overweel,
j.overweel@wijkcentrumdepijp.nl
Wijkcentrum De Pijp
Huis van de Wijk De Pijp
Tweede van der Helststraat 66

Documentaire “Niet zonder ons”
Beste stadsdorpers,
Wij, Peter en Mirza Voogel willen jullie wijzen op een aantal documentaires over beginnende
dementie, waar wij aan meegewerkt hebben. Ze worden vanaf de eerste week van februari
uitgezonden bij omroep Max.

De eerste aflevering is op 3 februari om 21.30 uur op NPO1.
In deze documentaires worden mensen gefilmd met beginnende dementie en wordt het taboe
rond deze ziekte onder de aandacht gebracht.
Immers mensen met beginnende dementie hebben vaak vele talenten, kennis en vaardigheden op
elk gebied en blijven nuttig en belangrijk in onze samenleving.
De serie gaat dan ook heten “Niet zonder ons”. De titel spreekt voor zich!
Veel steun hebben we gehad bij het maken van deze documentaires van Joke Bos,
leidinggevende bij AOC de Pijp, multifunctioneel buurtcentrum de Edelsteen, o.a. dagopvang voor
mensen met dementie.
Peter en Mirza Voogel
Dieneke Plompen
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Hoe woont ... Anna Terpstra?
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De Lokroep, 15 januari in CC Amstel
Op woensdag 15 januari 2020 is alweer de tweede editie van De Lokroep. Hoe verleid jij de
politiek? Steeds meer volhardende lobbyisten zetten zich in om de leefbaarheid van hun buurt en
stad te verbeteren. Diverse succesverhalen worden in deze vierdelige programmaserie belicht.
Met als eerstvolgende thema De verleiding van groen.
Weet je het nog? In 1995 dwongen Amsterdammers een referendum af. Eén van de eerste
referenda in Amsterdam. Het oude dorp Sloten dreigde begin jaren negentig helemaal opgeslokt
te worden door nieuwbouw. De gemeente hield zich niet aan de afspraak dat er een groene buffer
tussen de nieuwbouw en Sloten zou komen. Om toch het zicht op Sloten te behouden, zijn
bewoners actie gaan voeren om het laatste stukje groen bij het dorp, het weilandje Vrije Geer, vrij
te houden. Kartrekker in deze lobby was de familie Frankfurther.
Woensdag 15 januari 2020, 20.00 uur in CCAmstel, Cullinanplein 1 (achter het Asschergebouw).
Meer info en tickets: https://ccamstel.nl/programma/de-lokroep/

De slag om het weilandje
Tamar Frankfurther maakte destijds het referendum en
de bijbehorende campagne van dichtbij mee. Op
woensdag 15 januari, tijdens de tweede editie van De
Lokroep vertelt Tamar hoe zij met een kleine kerngroep
en de hulp van vélen het weilandje Vrije Geer bij Sloten
heeft kunnen behouden. Wat gebeurde er achter de
schermen? En hoe staat het weilandje er nu bij?
Voormalig wethouder Duco Stadig zei destijds over het
referendum: “Als iedereen voor zijn achtertuinproblemen
een referendum kan organiseren, dan heb ik het gevoel
dat dat instrument ook heel snel over is.”.
Toch is een groener Amsterdam nog steeds een actueel
thema. Er is inmiddels een film in de maak over de slag
om het weilande Vrije Geer.
Tweede editie: woensdag 15 januari 2020, 20.00 uur
Overige edities: woensdag 26 februari (BOOST) en
woensdag 15 april (buurthuis Meevaart)
Meer info en ticketverkoop:
https://ccamstel.nl/programma/de-lokroep/

Over de makers
Wijkcentrum de Pijp is een onafhankelijke stichting die wordt bestuurd door actieve bewoners en
wordt ondersteund door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs. Ze geven gratis advies, informatie
en ondersteuning aan buurtinitiatieven.
CC Amstel is een cultureel clubhuis in Amsterdam Zuid. Naast een faciliterend theater
produceren we ook eigen producties onder de noemer Podiumland, vaak in samenspraak met
onze directe omgeving. We spelen in ons nieuwe gebouw en gaan tevens de wereld in met
locatieproducties en communityprojecten.
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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

Mevrouw Janssen is een grote, forse vrouw. Ze was getrouwd met een dominee en naar
Denemarken verhuisd. Daar is de relatie kapot gegaan en daar ze nooit meer overheen gekomen.
Ze heeft ook een moeilijke verhouding met haar moeder.
Als ik haar voeten doe heeft ze het altijd over de ruzies en hoe zij de schuld van haar scheiding is.
Daar reageer ik zo weinig mogelijk op, ze ratelt toch aan één stuk door.
Op een ochtend is zij mijn eerste klant. Ik zie dat zij flink in de war is. In de stoel gezeten ratelt ze
“Nee moeder, dat had je niet mogen doen, doe dat niet, nooit!” Ze wond zich steeds harder op en
plotseling had ik een klapper op mijn hoofd te pakken.
Eindelijk drong tot me door dat ze mij voor haar moeder aanzag en ik sprak haar streng toe: “Mag
jij je moeder slaan? Trek je schoenen aan en wegwezen. Gauw!”
Dat deed ze. Ik was toe aan een kop koffie.
..
Ik had een moeilijke week achter de rug. Veel gedoe. Ik had me voorgenomen strenger te zijn
tegen bepaalde klanten. Mevrouw Klep deed een lange pedicure behandeling. Toen ze klaar was
bleek ze geen geld bij zich te hebben. Ik vroeg wat er in haar tasje zat.
“Wat juwelen en mijn paspoort.”
“Nou, laat u dat tasje dan maar hier tot de volgende keer. Dan stop ik dat in mijn kluis en als u
betaald heeft krijgt u het weer terug.”
Thuisgekomen zei mijn man dat je nooit een paspoort mag afnemen. Vervolgens werd ik een
week lang iedere dag gebeld: “Heeft u mijn juwelen nog?”. “Ja hoor, uw tasje ligt in de kluis.”
Daarna had ze van alles telefonisch voor me in de aanbieding: een badjas, een schilderij, een
mooie zilveren schaal….Nieuwsgierig geworden ging ik toch eens de juwelen van het tasje
bekijken. Het enige dat ik vond was een zakje met kraaltjes.
Na nog een week kwam een dochter van haar de rekening betalen. Mevrouw Klep had een of
andere aandoening en stond onder curatele.
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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 / Opmaak: Perla Messina
Foto’s: Rob Godfried (pag 4 t/m 6, pag 8 en pag 9)

De volgende nieuwsbrief
komt uit begin februari. Heeft u ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór
donderdag 30 januari naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com
Site: www.stadsdorpdepijp.com
Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Telefoon: 06 87169505

Boekenkastje, Pieter Aertszstraat 46

