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Thema-avond 10 maart 2020:
Uitnodiging voor een Poëzie Workshop
Dinsdagavond 10 maart a.s. organiseren wij een poëzie workshop
onder leiding van dichter/schrijver Katelijne Brouwer.
Op deze avond laten we gedichten klinken
en klimmen we zelf ook in de pen!


Neem dus pen en papier mee!

De avond wordt gehouden in De
Buurman (Amsteldijk 35, ingang aan de
Ceintuurbaan) en begint om 19.00 uur.
Om 21.00 uur staan we weer buiten met
– wie weet – een lied in ons hoofd…..
Vriendelijke groet,
en tot ziens op 10 maart!
De themagroep: Janny Bakker, Jantien Hoogenhout, Riet Lenders
en Ineke de Ruiter.
-----------------------------------Zie ook in deze Nieuwsbrief de aankondiging van Poëzie op
pleintjes en nog enkele gedichten van stadsdorpers, gemaakt
op het stamppottenfeest in november 2019.

Nieuw telefoonnummer!
Ons stadsdorp heeft een nieuw
telefoonnummer: 06-39860140
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Agenda
Datum

Tijd

Inhoud

Dinsdag

3 maart

16:15 uur

Film in Rialto Beanpole
(Ceintuurbaan 338)

Vrijdag

6 maart

11:00 uur

Koffie bij BOCA's
(Sarphatipark 4

Zaterdag

7 maart

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Dinsdag

10 maart

19:00 – 21:30 uur

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

Zaterdag

14 maart

20:00 - 22:30 uur

Dansen in Buurtgebouw HdK
(Henrick de Keijserplein 45)

Woensdag

25 maart

17:00 – 19:00 uur

Inloop in De Buurman
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan)

Zaterdag

28 maart

20:00 - 22:30 uur

Dansen in Buurtgebouw HdK
(Henrick de Keijserplein 45)

Vrijdag

3 april

11:00 uur

Koffie bij BOCA's
(Sarphatipark 4)

Zaterdag

4 april

10:30 uur

Cryptogramoplossen in Café Krull
(Sarphatipark 2)

Welkom nieuwe leden!


Dick van den Houten

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: 06-39860140

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

De volgende nieuwsbrief
komt uit begin april. Heeft u ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór
vrijdag 27 maart naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com
Site: www.stadsdorpdepijp.com
Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Telefoon: 06-39860140
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100 jaar gebouw Henrick de Keijser
Dit jaar wil buurtgebouw HdK voeren, dat het gebouw
100 jaar geleden is neergezet op het Henrick de
Keijserplein.
Plannen zijn nog in een pril stadium, maar in ieder geval
een oproep: wil iedereen die leuke herinneringen aan dit
gebouw heeft, anekdotes kent, oude foto’s heeft dit
doorgeven aan Christien Visch (christienvisch@gmail.com)

Yol en Paul naar Moskou (vervolg)
Het liftavontuur van Yol en mij naar
Moskou is uitgebreid in de nieuwsbrief
van november 2018 verteld met de
nodige foto's.
Daar is onlangs nog een vervolg op
gekomen, ik was namelijk naar een
voorstelling van Margreet Dolman
en daar kon elke bezoeker vooraf een
papier invullen als je iets speciaals had
meegemaakt de laatste tijd.
Ik heb toen ons lift-avontuur opgeschreven en na de pauze werden er 2 bezoekers op het
podium uitgenodigd om Margreet en de zaal je verhaal te vertellen.
Ik was als 2de aan de beurt en het publiek en Margreet vond het een pracht onderneming.
De technicus had goed meegeluisterd en wist binnen de kortste keren het hele liftverslag uit
onze eigen stadsdorp nieuwsbrief op groot beeld te projecteren.
Groeten, Paul Niekerk.

Centrum voor levensvragen
Bij het Centrum voor levensvragen kun je
terecht voor een of meer gesprekken
tijdens ingrijpende veranderingen in je
leven. In zo'n periode kunnen immers
vragen naar boven komen rond het
bestaan en de zin van het leven.
De primaire doelgroep van het centrum zijn mensen in de laatste (palliatieve) levensfase.
Ook mensen met rouw- of verlieservaringen kunnen er terecht.
Bij het centrum zijn geestelijk verzorgers van allerlei achtergronden betrokken.
Klik hier voor meer informatie: Centrum voor levensvragen
Werkgroep Zorg,
Atie Engel

Stadsdorp De Pijp, Nieuwsbrief maart 2020 - - Pagina 4
Oproep van Stadsdorp Centrum Oost:

Herdenking 11 mei 1940
In de ochtend van 11 mei 1940, daags na de Duitse inval, vielen de eerste bommen op een
Amsterdamse woonbuurt: hoek Herengracht en Blauwburgwal. Er vielen 44 doden, de jongste
6 jaar, de oudste 72. In de kranten, ook de Amsterdamse, werd er maar een klein berichtje aan
gewijd, en het raakte voor de meeste mensen in de vergetelheid.
De namen van de slachtoffers en waar ze woonden, zijn nu bekend. Ook veel nabestaanden zijn
achterhaald. Ongeveer de helft van de mensen die omkwamen waren buurtbewoners. De anderen
woonden in heel andere buurten, in Amsterdam centrum, west, noord, en ook buiten Amsterdam.
Van een motorschipper uit de Keucheniusstraat, een café-houder van de Nieuwmarkt (nr.9, toen
café Populair) tot een verlofganger uit Nederlandsch Indië.
Op 11 mei 2020, precies 80 jaar na dato, wordt de gebeurtenis herdacht. Er zal een plaquette
worden onthuld met de namen en leeftijden van de slachtoffers. Gevolgd door een herdenkingsbijeenkomst in de Dominicuskerk.
Voor de plaquette en de herdenking heeft het organiserende buurtcomité al veel geld ingezameld,
bij buurtgenoten en nabestaanden, maar het doel is nog niet helemaal bereikt. Als u dit een goed
initiatief vindt, wilt u dan misschien ook een bijdrage leveren? Ook heel kleine donaties zijn
welkom. Hoe? Kijk op https://www.oudestadt.nl/blauwburgwal/
Tenslotte:
Kende u het verhaal al uit uw familie? Woonde uw familie daar, bent u een (ver) familielid van een
van de omgekomenen of gewonden? Laat het weten aan wijkcentrum@oudestadt.nl en we sturen
uw mail door aan het comité. Voor verdere vragen kunt u er ook terecht.
Met dank,
Loes Buisman
Secretaris Wijkcentrum d'Oude Stadt

Gratis cursussen voor mantelzorgers
Mantelzorgers kunnen gratis deelnemen aan de
cursus ‘De zorg de baas’ van Markant, centrum voor
mantelzorg. Op 25 maart start een cursus in NieuwWest en op 14 april in Amsterdam Noord.
In deze cursus van vijf bijeenkomsten leert u de zorg voor uw naaste zo te regelen dat u meer
energie overhoudt en weer aan uzelf toekomt. Onderwerpen in de cursus: omgaan met een
naaste die langdurig ziek is of een beperking heeft, grenzen stellen, hulp vragen, stress en
ontspanning. Mantelzorgers uit alle stadsdelen zijn welkom.
Cursus „De zorg de baas‟ in Nieuw-West
- Data: woensdag 25 maart, 1, 8, 15 22 april 2020
- Tijd: 18.30 – 21.30 uur (inclusief soep en broodje)
- Locatie: Huis van de Wijk België, Hageland 119, 1066 SB Amsterdam
Cursus „De zorg de baas in Amsterdam Noord
- Data: dinsdag 14, 21, 28 april, 5, 12 mei 2020
- Tijd: 13.00 – 15.30 uur
- Locatie Odensehuis ’t Schouw, Dollardplein 2, 1025 XJ Amsterdam.
Aanmelding: bel of mail naar Markant
T. 020 886 88 00 / E. info@markant.org of kijk op www.markant.org
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Gedichten
van Stadsdorp
de Pijp
De misthoorn
Mzitten
droog blaast
die raast
inde
dewind
kombuis
devan
golven
ver
onszijn
huishoog
Maar
wij zitten
droog
We
proosten
erop
in kiezen
de kombuis
en
het ruime sop
ver
van
ons
Willy en Atie huis
We proosten erop
en kiezen het ruime sop
Willy en Atie

Haiku
Lepel in een pan
Komt heerlijke stamppot van
Aardappel genot
Jessy en Rob

Enkele gedichten van
stadsdorpers, gemaakt
op het stamppottenfeest
in november 2019

Vogeltrek
Zowel in het voor- als in het najaar
kijk ik omhoog en staar
vol bewondering naar de lucht
en zie dan een mooie vogelvlucht
Ze trekken weg of keren terug
Ik geniet met volle teugen, liggend
op mijn rug
Ze maken hele mooie lijnen
tot ze uit mijn zicht verdwijnen
Ach, was ik zelf maar zo frank en
vrijdag
als die vogels boven mij
Fieke en André

Binnenkort geopend: Woonzorglocatie Zuidoever

Zuidoever is een nieuwe woonzorglocatie op de kop van de Zuidas. De locatie is speciaal voor
mensen die zware 24-uurszorg nodig hebben vanwege (beginnende) dementie of chronische
lichamelijke klachten. De doelgroep is in staat
bij te betalen voor woonkosten en service.
Zie voor meer informatie: https://www.deoevers.amsterdam/
In het voorjaar wordt het huis geopend. Voor stadsdorp Rivierenbuurt is een rondleiding
georganiseerd op donderdag 30 april van 17.00 – 18.00 uur. Er kunnen ook (beperkt!)
geïnteresseerden van Stadsdorp De Pijp aan deelnemen.
Wil je een kijkje nemen? Meld je dan uiterlijk 12 maart aan voor de rondleiding via
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com met als onderwerp rondleiding Zuidoever.
Atie Engel,
werkgroep Zorg

Poëzieop
oppleintjes
pleintjes
Poëzie
HetBruggehuisje
Bruggehuisjenodigt
nodigtdichters,
dichters,songwriters
songwritersen
enpoëten
poëtenuit
uitdeel
deeltetenemen
nemenaan
aaneen
eendichtwedstrijd
dichtHet
wedstrijd
over
in de Rivierenbuurt,
Pijp en de Rivierenbuurt,
met als
thema:
“Ver
weg … dichterbij”.
over
pleintjes
inpleintjes
de Pijp en
met als thema:
“Ver
weg …
dichterbij”.
Klik
hier
voor
meer
informatie:
Poëzie
op
pleintjes.
Klik hier voor meer informatie: Poëzie op pleintjes.
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Kloek zoekt vrijwilligers
De vrijwilligers coördinator van Kloek (wooncentrum voor mensen met dementie) zoekt vrijwilligers
uit de buurt voor begeleiding en contact met de bewoners.
Van: adrie koppers <adrie.koppers@kloek.nu>
Datum: 18 februari 2020 16:14:29 CET
Aan: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
Onderwerp: vraag namens de bewoners van Kloek
Beste bewoner/deelnemer van Stadsdorp de Pijp,
Zoals u misschien weet wonen bij Kloek (Lutmastraat 183) 36 mensen met dementie.
Zij wonen zelfstandig en volgen hun eigen leefritme. De medewerkers sluiten zoveel mogelijk bij
hen aan met warme zorg. Toch zien wij dat de bewoners wat extra aandacht goed kunnen
gebruiken. Daarom is Kloek gestart met het aantrekken van vrijwilligers.
Het is fijn als buurtbewoners Kloek en haar bewoners leren kennen en regelmatig een praatje of
een activiteiten met (een van) hen wil doen, aansluitend op de behoefte van de bewoners.
Ik ben sinds kort aangesteld als Coördinator Vrijwilligers en zou heel graag in contact willen
komen met buurtbewoners, die als vrijwilliger actief willen worden bij Kloek.
Met vriendelijke groet,
Adrie Koppers
Coordinator Vrijwilligers Amsterdam
Klik hier voor meer informatie :
www.kloek.nu/amsterdam

