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Terugblik op de Algemene Ledenvergadering
van 14 januari 2020.

Inhoud Nieuwsbrief

De Nieuwjaarsborrel annex Algemene Ledenvergadering was druk
bezocht. Leuk om zoveel stadsdorpers weer bij elkaar te zien.

Pagina 1

Vooraf hebbende kunnen genieten van verschillende soepen.
De soepmakers nog van harte bedankt!



Terugblik op de ALV
van 14 januari 2020
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De vergadering begonnen we met een toast op het nieuwe jaar!
De vergaderstukken moesten we helaas van het papier af volgen.
De verbinding met de beamer kregen we helaas niet voor elkaar,
zodat we de beelden met de jaarcijfers en de begroting niet konden
vertonen.






Er waren bij de verslagen nog wat kritische opmerkingen, m.n. over
de hoogte van de contributie! Zo blijven wij scherp.
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Voor de komende jaren hebben we een nieuwe voorzitter gekozen:
Wil Hallers neemt de voorzittershamer van Titia van Grol over.

Agenda
Doe mee en meld je aan
Colofon
De volgende nieuwsbrief

Verslag Enquête
Toekomst Stadsdorp
De Pijp 2019
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Tips voor de
komende weken:
 26 februari:
De Lokroep over
nieuwkomers.
 Hallo, is daar
iemand…?
 Spelen met tijd
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Andere punten: de stuurgroep komt voortaan 6x per jaar bij elkaar;
dit jaar willen we extra aandacht aan de interne communicatie
besteden en aan contacten met andere buurtorganisaties.
Het verslag van de enquête vind je verderop in deze Nieuwsbrief.
Het concept-verslag van de vergadering komt binnenkort
beschikbaar. Let op je mail of kijk op de website.

Margreet Kop-Hille
aflevering 4
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Agenda
Datum

Tijd

Inhoud

20:00 - 22:30 uur

Dansen in Buurtgebouw HdK
(Henrick de Keijserplein 45)

Zaterdag

8 februari

Dinsdag

11 februari

Woensdag

12 februari

10:00 – 12:00 uur

Vergadering Stuurgroep in Buurtgebouw HdK
(Henrick de Keijserplein 45)

Zaterdag

22 februari

20:00 - 22:30 uur

Dansen in Buurtgebouw HdK
(Henrick de Keijserplein 45)

Woensdag

26 februari

17:00 – 19:00 uur

Inloop in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Dinsdag

3 maart

Vrijdag

6 maart

11:00 uur

Koffie bij BOCA's
(Sarphatipark 4)

Zaterdag

7 maart

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

GEEN THEMA-AVOND!

Film in Rialto (info volgt)
(Ceintuurbaan 338)

Welkom nieuwe leden!


Joanne de Swaan



Henri Drion

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 email adres of huisadres door aan de werkgroep
Communicatie of telefonisch: 06 87169505

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 5 en pag 6)

De volgende nieuwsbrief
komt uit begin maart. Heeft u ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór
vrijdag 27 februari naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com
Site: www.stadsdorpdepijp.com
Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Telefoon: 06 87169505
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Verslag Enquête Toekomst Stadsdorp De Pijp 2019
Er zijn veel reacties ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.
Aantal ontvangen reacties:

57 (36,3 %)

Aantal verstuurde enquêtes:

157

Op de vraag of je denkt, dat het stadsdorp over 5 jaar nog bestaat heeft iedereen ja geantwoord. In de
toelichting gaven veel mensen aan, dat met name meer contact in de buurt voorhen erg belangrijk is om
hier te kunnen (blijven) wonen.
Vind je het belangrijk, dat ons stadsdorp als vereniging over 5 jaar nog bestaat?
Ja

57 x

(100 %)

Op de vraag naar hoe belangrijk je verschillende functies van het stadsdorp vindt, scoort dan ook „meer
contacten in de buurt‟ heel hoog.
Hoe belangrijk vindt je de volgende functie?
Scores op schaal 1 (onbelangrijk) - 5 (belangrijk)
schaal:

5

4

3

a. meer contacten in de buurt

38

14

4

b. hulp bieden / krijgen

29

21

7

c. contacten met stadsdeel e.a.

27

22

8

d. informatie over zorg / wonen

27

21

7

2

1

2

Om alle functies uit te kunnen oefenen is het belangrijk, dat veel leden zich hier ook voor in willen
zetten. Nu komt het nog te vaak bij dezelfde personen terecht. Dat maakt ons stadsdorp ook
kwetsbaar. Delen we taken met meer mensen, dan kunnen taken ook makkelijker overgenomen.
Bij de vraag naar waar je aan mee zou willen werken, kwam met name veel reactie of incidentele
werkzaamheden. Dat is heel fijn, maar er zijn ook mensen nodig die zaken als de Nieuwsbrief, de
website, PR, feesten en thema-avonden willen voorbereiden.
Voor de thema-avonden hebben een aantal mensen zich aangemeld en zijn ook verschillende
ideeën geopperd.. Voor PR en de Nieuwsbrief zoeken we ook nog mensen.
Heel duidelijk is ook, dat men niet weet wat sommige taken nu inhouden, hoeveel tijd ermee
gemoeid is en wat je zou moeten kunnen. Hieraan zal extra aandacht besteed worden.
Meewerken aan stuurgroep / werkgroepen
Veel aanmeldingen voor ad hoc klussen en taken, zoals:

-

ad hoc meewerken aan PR-activiteiten
bardiensten willen draaien
verslagen voor Nieuwsbrief maken

Knelpunten:

-

meewerken aan werkgroep communicatie
er is onvoldoende informatie iover wat werkgroepen e.d. doen,
hoeveel tijd dat kost enz.

Iedereen die zich aangemeld of interesse aangegeven heeft voor een werkgroep of andere taken
krijgt binnenkort bericht hierover. De stuurgroep zal de verdere uitwerking ter hand nemen.
Yol Köster, Pieter Jans.
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Tips voor de komende weken
 26 februari: De Lokroep over nieuwkomers
Reserveer vast deze datum. Er komt nog een uitgebreidere aankondiging van deze
bijeenkomst van de Lokroep over hoe burgers de politiek kunnen beïnvloeden.
Nu rond een actueel thema: de komst van o.a. statushouders in onze wijk.
Meer informatie volgt binnenkort.

 Hallo, is daar iemand…?
Toneelgroep Lydia speelt de komende weken nog het toneelstuk over Eenzaamheid.
Ons stadsdorplid Miep van Dam speelt hierin mee en vindt het leuk als er nog meer
stadsdorpers naar de voorstelling komen kijken.
In aanvulling op eerdere berichten, de voorstelling wordt gehouden op:
Donderdag 13 februari 16.00 uur, Puur Zuid, Lekstraat 13A (reserveren niet nodig)
Vrijdag 14 februari 20.00 uur en zondag 16 februari 16.00 uur in Huis van de wijk
Lydia, Roelof Hartplein 2a (wel reserveren via: theatergroeplydia@gmail.com).
Klik hier voor meer informatie: Hallo, is daar iemand...?

 Spelen met tijd
Beste Stadsdorpers,
Bijgaand treft u een uitnodiging voor uw leden van 75+ om vanaf maart gratis deel te
nemen aan een serie ontmoetingen.
Doel is buurtbewoners uit hun isolement los te breken dmv het delen van verhalen in
woord en gebaar.
Dit is een sociaal-culturele activiteit van Stichting Stadstoneel in het kader van Een
Tegen Eenzaamheid.
Voor mensen die problemen hebben met mobiliteit is er budget voor vervoer met Heen
en Weer.
Ik hoop dat u deze uitnodiging in uw komende nieuwsbrief wilt plaatsen.
Klik hier voor de uitnodiging: Spelen met tijd.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Joanne Swaan, 06-33090236.
Hartelijke groet,
Joanne Swaan
Artistiek leider
Stichting Stadstoneel
Regisseur „t Maaiveld
0031-633090236
www.stadstoneel.com
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Aflevering 4: 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 Pieterse, wat heb ik u een tijd niet gezien?”
“Nou, wat zal ik zeggen, mijn poesje is dood.”
“Oh wat naar voor u. U zal hem wel erg missen?”
“Nou nee, ik had er alleen maar last van.”
Ze ging voor me staan, deed haar rok omhoog en haar onderbroek omlaag. “Kijk, deze bedoel ik.”
Mevrouw Nagtegaal had samen met haar man een café. Druk bestaan, maar het paste goed bij
haar. Ze had een flink postuur met een paar flinke borsten die ze statig droeg.
“Het mes gaat erin,” zei ze een keer ineens, “ik heb er genoeg van, ze worden me te zwaar”.‟
Een maand later: “Nou met die borsten is alles oké, maar ik kijk nu tegen die afschuwelijke buik
aan. Daar had ik geen rekening mee gehouden!”
-------------------------------------------------------------------------------Kinderen:
“Mag ik mijn zoontje een keer meenemen?” vraagt een Surinaamse vrouw, “hij is heel rustig”.
Dat mocht.
Hij zat te spelen toen ik zijn moeder in een masker legde. Na een tijdje kwam hij even kijken. Hij
barstte in snikken uit: “Ik wil geen witte mamma, dat past niet bij mij!”
We troostten het jochie natuurlijk. Maar hij bleef heel wantrouwend. Toen moeder eindelijk klaar
was was weer zo blij met zijn échte mamma.
Linda komt met haar dochtertje van een jaar of vijf: “Linda, als je dood bent mag ik dan je rok
hebben?”
Het zoontje van mevrouw Engels heeft een probleem aan zijn voetje.
Ik pak mijn pedicuur mes. “Nee, neen niet snijden in mijn voet!” Ik legde uit wat ik ging doen en dat
stelde hem gerust. Na een paar keer wrijven was het opgelost. Hij stak zijn handje uit en zei: “Hier,
je mag een ijsje kopen voor een gulden.
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Terugblik op de ALV van 14 januari 2020:
hoe druk het was en hoe gezellig!

