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Binnenbuurten en corona 

In maart kwamen de eerste coronamaatregelen en  
adviezen. Voor alle binnenbuurten een probleem, we 
konden elkaar niet meer op onze vaste plaats en tijd 
ontmoeten.  Er zijn tussenoplossingen en noodoplossingen 
bedacht en uitgeprobeerd,  bijvoorbeeld zoomen of  elkaar 
buiten ontmoeten. Ondertussen zijn we 8 maanden verder 
en het moment waarop we weer met 15 mensen  in een 
klein kamertje kunnen gaan zitten is nog niet in zicht.  

Ik sprak met Christien Visch (pag. 3) en Ineke de Ruiter  
(pag. 4) over deze periode, hoe het vroeger, nou ja 1 jaar 
geleden, ging, hoe het vanaf maart en tijdens de zomer is 
gegaan, en wat de ideeën en plannen zijn voor de 
komende periode.  

Het is ook een oproep voor de leden. Als je ideeën of 
suggesties of opmerkingen hebt, laat het weten. Alleen met 
elkaar kan je de beste oplossing voor de komende periode 
bedenken.  

Jantien Hoogenhout 
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AGENDA voor december 2020 
Het is nog steeds onduidelijk hoe de komende maanden activiteiten als inloop en thema-
avonden georganiseerd kunnen worden. Zodra er meer over bekend is, krijgen jullie de 
informatie toegestuurd en komt het op de agenda van de website te staan. Andere 
activiteiten zijn altijd onder voorbehoud! 
Voor de binnenbuurtbijeenkomsten krijg je t.z.t. een mailbericht. 

WELKOM NIEUWE LEDEN 
- Mary Groesz 

MELD JE AAN 
Je kunt je aanmelden 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

COLOPHON 
Deze Nieuwsbrief is samengesteld en opgemaakt door Titia van Grol, Jantien Hoogenhout 
en Pieter Jans.  
Foto’s: Rob Godfried (pag. 1, 3, 9 en 10), Anna Minter (pag. 10), Titia van Grol (pag 6 en 
8), Ineke de Ruiter (pag. 4 en 5). 

Wil je kopij voor de Nieuwsbrief van januari 2021 doorsturen voor donderdag 24 december 
naar stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com? 

 

 Fanny Faber: 
 Per 6 december woon ik op de  
 Knollendamstraat 157 
 1013 TM  Amsterdam 
 06 - 304 184 82  
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Gesprek op 21-11-20 met Christine Visch  
van Binnenbuurt Nieuwe Pijp zuid-oost. 
Jantien Hoogenhout 

Christien is lid van het eerste uur en vertegenwoordigt de 
binnenbuurt in de stuurgroep.  Dit betekent niet dat ze ook 
automatisch verantwoordelijk is voor de bijeenkomsten van 
de binnenbuurt, alhoewel ze daar wel veel tijd aan heeft 
besteed.  

Voor de corona 
Via een enquête was besloten dat de vrijdagmiddag het 
handigste tijdstip was, de 3e vrijdag van de maand van half 
2 tot 3 uur.  
Oorspronkelijk kwamen ze bij elkaar bij een van de 
deelnemers, maar omdat een paar leden veel moeite 
hadden met  trappen lopen en er weinig leden met een 
benedenwoning waren, is er naar een andere locatie 
gezocht. Verschillende horeca gelegenheden zijn 
geprobeerd. Tenslotte bleek de serre het Amstelhuis de 
beste plek, ook omdat daar een aantal van de leden 
wonen.  

Ze ontdekten dat er meer mensen kwamen als er vooraf een thema werd afgesproken, dit 
hebben ze ook vaak gedaan. ‘Neem een gedicht mee’ ,’welk boek sprak jou erg aan’, ‘wat 
is je favoriete winkel in de buurt’, ‘wat ga je eten met de Kerst’,   het alfabetspel of……….. 
De thema’s waren een manier om het gesprek op gang te brengen en een aanleiding om 
elkaar vanuit een onverwachte hoek  beter te leren kennen.  De bijeenkomsten worden 
meestal informeel door iemand voorgezeten.  

Na maart 2020 
Het Amstelhuis is dicht, dus vanaf maart zijn er geen bijeenkomsten in de serre geweest.  
De groep kwam een keer bij elkaar in iemands tuin en een keer in de binnentuin van het 
Amstelhuis en tenslotte toch nog een keer in de serre.  
De bloemenzaadjes die in april waren rondgebracht, leverden een mooi thema op om over 
te praten. Er werd gesproken over de verschillende foto’s die waren rondgestuurd door de 
leden en over hoe we de groei zouden kunnen bevorderen. Het werd een leuke 
bijeenkomst, tussen de planten in iemands binnentuin.  
Het rondbrengen van de Nieuwsbrief in november door verschillende leden was leuk om te 
doen, jammer dat niet iedereen thuis was om de Nieuwsbrief persoonlijk in ontvangst te 
nemen, zo’n klein gesprekje aan de deur kan heel inspirerend zijn.  

En nu:  
Christien merkt dat het contact door veel leden wordt gewaardeerd .  
Maar het mooie weer is voorbij dus buiten bij elkaar komen gaat niet meer lukken, 
voorlopig is het Amstelhuis nog gesloten en op dit moment mogen we thuis maar 3 
mensen uitnodigen.  
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Ze hoopt dat we als stadsdorp rond de kerst iets gaan doen. Ze heeft een idee maar dit 
moet nog besproken worden in de stuurgroep vergadering op 9 dec.  

Het buurtcentrum Henrik de Keyser is misschien een goede ontmoetingsplek. Afhankelijk 
van hoeveel mensen er komen,  zou de groep zelfs gesplitst kunnen worden in twee 
kleinere kringen.  Er zijn waarschijnlijk wat kosten aan verbonden, maar ‘als we een pot 
neerzetten en mensen vragen naar vermogen te doneren’, dan gaan we ervan uit dat dat 
voor niemand een probleem zal worden.  

Christien hoopt dat er ook vanuit de leden nog goede aanvullende ideeën komen en dat 
de groep weer door kan.  
De 3e vrijdag van de maand van half 2 tot 3 uur.  
  

Gesprek op 22-11-20 met  Ineke de Ruiter  
van BinnenBuurt De oude Pijp  
Jantien Hoogenhout 

Ineke is contact persoon van de binnenbuurt De Oude Pijp.  Ze is lid vanaf het allereerste 
begin en is in alle jaren actief geweest.  Nieuwe leden komen niet automatisch op de 
binnenbuurtledenlijst, ze krijgen een welkombrief en een uitnodiging.  Niet iedereen kiest 
ervoor om lid te worden, zij zijn dan alleen lid van het Stadsdorp.  

Voor de corona 
Er zijn momenteel ongeveer 34 leden in de binnenbuurt, 22 daarvan zijn actief en komen 
regelmatig bij de bijeenkomsten, per keer zijn er ongeveer 14 mensen aanwezig.  
Op de laatste zaterdag van de maand komt de groep bij elkaar bij een van de deelnemers 
thuis. De gastvrouw/heer zorgt voor koffie en thee, anderen voor wat lekkers. Aan het 
einde wordt er afgesproken waar de volgende bijeenkomst zal zijn. In plaats van een 
koffieochtend is er ook wel eens een namiddagborrel, een andere keer een kop soep rond 
lunchtijd. 
Eventuele onderlinge afspraken en gewijzigde deelnemerslijsten worden door Ineke 
rondgemaild. 

Er is een lief en leed pot. Mensen krijgen een kaart of een 
bloemetje als er iets aan de  hand is.  
Iedereen die hulp nodig heeft  kan een beroep op de 
binnenbuurt doen.    

Naast de koffiebijeenkomsten waren er allerlei onderling 
afgesproken activiteiten: samen naar museum of film, 
fietsen, wandelen of eten. Er is in de binnenbuurt een 
‘duimpjes groep’. Vijf mensen die elkaar iedere ochtend 
een duimpje appen en daarmee aangeven dat ze gezond 
wakker zijn geworden. Als er iets aan de hand is, hebben 
de anderen noodtelefoonnummers en weten wie een 
reservesleutel heeft  

Louise Vines bereidt de soep voor de binnenbuurtlunch 
(dec. 2019)
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Na maart 2020 
De bijeenkomsten konden uiteraard niet doorgaan.  
Een paar leden bespraken hoe ze het onderlinge 
contact toch wat konden stimuleren en dachten 
aan een rondzendbrief o.i.d.  Er ging een oproep 
uit aan alle leden om een kort tekstje, gedicht, 
verslagje  of foto te sturen, die Ineke  verzamelde 
in een digitaal bulletin.  Acht pagina’s was het 
eerste bulletin met de meest uiteenlopende 
bijdragen. Er zijn inmiddels 3 bulletins uitgekomen. 
Het is zeer gewaardeerd door de leden.  
In de zomer hielden ze op proef enkele 
binnenbuurtkoffies in De Zuidpunt, het vroegere 
wijkcentrum. Er kunnen ongeveer 12 mensen met 
onderling 1,5 meter afstand bij elkaar komen. 

Binnenbuurt De Oude Pijp in het Sarphatipark 
(aug. 2019)

En nu 
In maart was alles veel onbekender en onduidelijker, veel mensen durfden helemaal hun 
huis niet meer uit,  bang om besmet te raken.  We zijn nu beter in staat met  corona om te 
gaan, en gaan met mondkapjes en op afstand weer de straat op. Voelen ons weer wat 
vrijer, alhoewel voorzichtigheid geboden blijft.  

Hopelijk mogen we binnenkort wel weer naar De Zuidpunt. En misschien is het een idee 
om in kleinere groepjes bij elkaar te komen bij leden thuis. Dat zou nu 4 zijn, hopelijk 
binnenkort in ieder geval 6.  

Er wordt nagedacht over iets aardigs rond Kerst. 

- - - - - -  

ACHTER DE SCHERMEN VAN …Ann Tempelaars 
Titia van Grol 

In onze nieuwe serie over vrijwilligerswerk dat onze stadsdorpers doen, is de aftrap voor 
Ann Tempelaars.  
Ann schildert en dicht, daarnaast is ze al 16 jaar vrijwilligster voor stichting Amivedi. Eerst 
in Beemsterhoek en later in Amsterdam. De vrijwilligster van Amsterdam woonde namelijk 
in Purmerend en Ann in Amsterdam, dus hebben ze geruild. Amsterdam was veel drukker, 
eerst deed Ann het alleen, daarna 7 jaar lang met een collega. Dat werkte op een gegeven 
moment niet meer en vanaf die tijd doet ze het weer alleen.  

Wat doet Amivedi precies?  
We hebben een site www.Amivedi.nl waar mensen kunnen melden als ze hun dier kwijt 
zijn of als ze een dier gevonden hebben. Ze kunnen een mail sturen of bellen. Ik 
controleer die meldingen, kijk of er nog aanvullende informatie bij moet, of er een foto bij 
is, zodat er zoveel mogelijk kenmerken zijn waarop ik kan zoeken. Dan kijk ik of er 
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matches zijn tussen de dieren die kwijt zijn en die gevonden zijn. Als er een match is neem 
ik contact op met de eigenaar en zorg ik dat het dier weer thuis komt.  

Is het alleen voor honden en katten?  
Nee hoor, ook voor vogels, konijnen eigenlijk voor alle huisdieren, we hebben ook weleens 
een varken gehad. Maar de meeste meldingen zijn wel honden en katten.  

Hoe kwam je erbij om dit te gaan doen? Ik wilde 
vroeger altijd graag een hondje maar dat mocht thuis niet. 
Wel kreeg ik op een gegeven moment een goudvis die 
niet erg lang leefde. (zie pag. 7).Toen ik in Amsterdam 
ging wonen had ik even geen werk en ging een hondje 
uitzoeken in het asiel op de Polderweg. Daar zag ik dat ze 
vrijwilligers zochten om honden uit te laten en dat ben ik 
toen gaan doen. Rond die tijd zag ik ook een advertentie 
van Amivedi. Daar heb ik op gereageerd en ik werd 
aangenomen. 

Betalen de eigenaren als hun dier teruggevonden 
wordt? 
Nee, ze krijgen wel een brief waarin staat dat ze kunnen 
doneren en dat doen er ook een heleboel. Amivedi is een 
landelijke stichting en bestaat al vanaf 1933 en is 

helemaal afhankelijk van giften, donaties en nalatenschappen. Wij krijgen als vrijwilliger 
onkostenvergoeding en eens in de zoveel jaar een nieuwe computer.  

Wat brengt dit werk je? Toen ik begon wilde ik erg graag weer iets doen, iets dat ook 
structuur geeft aan de dagen. En dat geeft dit werk me. Het houdt me bij de tijd en scherp. 
Nadat ik ’s morgens de honden heb uitgelaten zet ik de computer aan en begin. Dat gaat 
door tot ’s avonds 9 uur, 7 dagen per week. Het is druk, vooral in de zomer, maar ik vind 
het erg leuk. Ik heb veel contact met mensen, met de dierenambulance, met de politie, 
met het asiel. En klanten zijn natuurlijk hartstikke blij als hun dier weer terecht is!  
Ik heb zelf ook een chipreader, daarmee kan ik de chip uitlezen en de baas terugvinden. 
Inmiddels heb ik een netwerk van mensen in Amsterdam die een reader hebben, die ook 
even de chip kunnen uitlezen voor me. Soms is het heel verdrietig als een dier 
aangereden en/of overleden is en ik dat aan de eigenaar moet vertellen. En soms wil een 
vinder het dier niet meer teruggeven en moet ik ertussen komen om te zorgen dat het dier 
toch weer naar huis kan. Maar meestal zijn mensen heel dankbaar juist door het 
persoonlijke contact.  
Vooral katten kunnen nogal eens ver van huis terecht komen omdat ze in een auto 
springen en zo heel ergens anders terecht komen. En dan is het toch fijn als ik dat dier 
weer thuis kan brengen of in ieder geval kan vertellen wat ermee gebeurd is. Het is erg 
leuk werk en ik ben blij dat ik dit doe! Het asiel heb ik ook 12 jaar gedaan, maar op een 
gegeven moment kon ik er niet meer tegen want je ziet wel heel veel ellende. Ik heb met 
uitlaten mijn hand gebroken en ben twee keer flink gebeten.Toen was ik er helemaal klaar 
mee en was ik blij dat ik Amivedi nog kon blijven doen. 

Wil je meer weten kijk op www.amivedi.nl  

Ann exposeert tot 24 januari in de Oranjekerk met de expositie BREEKBAAR. 
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Hendrik 

Mijn grootste wens was een hond 
waar ik heel veel van kon houden 
maar het werd een vis, een gouden 

teleurgesteld in wat ik had gehoopt 
probeerde ik het posi9eve te zien 
want ook een vis is en blij; een dier 

Hendrik werd hij door mij gedoopt 
zwom rondjes in zijn kleine kom 
afgezonderd op de hoge kamerkast 

waar ik alleen met een trap bij kon 
en Hendrik best wel zielig was 
maar op een dag waagde hij zijn sprong 

vanuit de kom op het wollen tapijt 
waar hij in de volle hete zon  
lag te sterven in eenzaamheid 

mijn moeder gooide hem in de vuilnisbak 
deed niet moeilijk over slechts een vis 
maar mijn gevoelige kinderhart brak 

uit het afval viste ik zijn dode lij>e op 
poetste hem weer goud en gaf hem eer 
met alle dierenliefde die ik in me had 

begroef hem in het perk voor ons huis 
onder de rozen 
ze?e een kruisje op zijn graf 

mijn Hendrik zo dichtbij als kon: 
voor mijn kleine grote vriend 
had ik de mooiste plek gekozen… 

Ann Tempelaars 
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   Stadsveteranen Amstelkwartier 
                Compacte woningen met ontmoetingsruimten 

Vrijdag 20 november tussen 13.30 en 15.30 was er een virtuele presentatie van het 
woonproject voor ouderen van 60+. Het komt in opdracht van Woonzorg in het 
Amstelkwartier, vlakbij de watertoren van de Zuidelijke gasfabriek. In 2022 gaan ze 
beginnen en in 2023 wordt het opgeleverd.  

Behalve de medewerkers en architecten van het bureau AM waren er ook 12 leden van 
ons stadsdorp aanwezig en nog andere geïnteresseerden. Een flinke groep dus.  
We kregen een presentatie van het pand met de mogelijkheden voor de bewoners, 
ongeveer 150 mensen. 

Er komen 3 soorten woningen: 
- S   1 persoonswoningen van 43 m2 
- M  2 persoonswoningen met ieder een eigen zit-
slaapkamer en een gezamenlijk woonkamer en keuken 
van 85 m2    
- L   3 persoonshuishoudens met ieder een eigen zit-
slaapkamer, met gezamenlijke woonkamer en keuken 
van 135 m2 
De meerpersoonswoningen zijn zelfstandige woningen 
met eigen voordeur en daarbij een gedeelde ruimte. 

De woningen zijn vrij klein, maar daar staat tegenover dat er gemeenschappelijke ruimtes 
zijn, zoals: een bibliotheek, fitnessruimte, kookstudio met terras en capaciteit voor 12 
mensen, hobbyruimtes, dakterras, fietsenstalling, een serre als ontmoetingsruimte en 
wasbars speciaal voor de 1 persoonswoningen waar geen wasmachine kan staan.. 
Er zijn 3 ingangen met liften en trappen. 
De huren zouden conform de sociale woningbouw zijn = tot 725 euro 

De opzet van dit project is gericht op samen wonen, samen sporten, samen schilderen 
enzovoort, en daar is ruimte voor. 
De omgeving vlakbij de Amstel is mooi en wordt nog mooier. Ruimte om te wandelen, 
sporten , eten of borrelen is dichtbij, er is wel veel geluid van de A1.  

Er is nog geen openbaar vervoer vanaf het gebouw, wel ligt er een aanvraag voor een 
bushalte. Op 700 meter ligt metrostation Spaklerweg en het Amstelstation ligt op 1700 
meter. Pas over 4 jaar is er een supermarkt dicht in de buurt. Bewoners krijgen geen 
parkeervergunning aan de straat, .en denkt aan deelauto’s. 
Pas over 4 jaar is er een supermarkt dicht in de buurt. 

In december wordt er een website geopend 
www.stadsveteraan.nl. Moet je zeker bekijken. Je 
ziet dan ook Wil en Trudy die aan een fotoshoot 
hiervoor hebben meegedaan, samen met een 
aantrekkelijk heerschap! 

Wil Hallers 
Trudy van der Winkel  
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Het leuke van het project Stadsveteranen Amstelkwartier is dat het een begin heeft in 
2016. Toen hebben een aantal mensen, waaronder ook stads-dorpers, meegedaan aan 
een onderzoek over hoe je gelukkig oud kunt worden in de stad. Zie de link hieronder naar 
het boek dat toen gemaakt is en de link met de architect van Heeren 5 over zorgzaam 
wonen. Bij dit project zijn de bevindingen van toen meegenomen. Dat geeft aan dat we 
ook op het gebied van nieuwe woon-vormen voor ouderen in de stad zeker invloed 
hebben. Het is alleen een kwestie van geduld. 
https://issuu.com/heren5architecten/docs/160616-stadsveteranen-definitiefboe 
https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/met-verhalen-vorm-je-de-wereld 

Titia van Grol 
 

Afval bestaat niet! 

Duurzaam in de Pijp (DINP) is een los-vast 
verband van mensen die in de Pijp wonen en/of 
werken en die zich inzetten voor een 
duurzame(re) samenleving - te beginnen in de 
Pijp. DINP heeft het initiatief genomen om een 
jaarlijks terugkerende 'maand van de 
duurzaamheid' in de Pijp te organiseren, met 
activiteiten ter leringe ende vermaak. Die maand 
zou dit jaar geopend worden met een 
fototentoonstelling over afval en initiatieven in de 
Pijp om afval te voorkomen, of op te ruimen. Door 

corona konden activiteiten niet doorgaan, maar de foto-expositie wel, omdat die in de 
openlucht gehouden werd: het Sarphatipark. Een van de ideeën achter de expositie was 
om (meer) mensen via actieve deelname aan de tentoonstelling te betrekken bij de 
afvalproblematiek en de oplossingen ervoor. Daarom zijn zowel 'amateurs' als 
professionals en kinderen uitgenodigd om foto's in te sturen. Voor de eerste en de laatste 
zijn ook workshops georganiseerd. 

We hebben veel leuke reacties op de fototentoonstelling gekregen. Daarom willen we 
vanuit Duurzaam in De Pijp volgend jaar ook weer een fototentoonstelling organiseren. We 
willen kijken of we dit dan op iets grotere schaal kunnen doen. Daarbij is het idee om dit te 
laten uitgroeien tot een wijkfestival rondom het thema duurzaamheid. 

Graag nodigen we je daarom uit voor een online bijeenkomst op dinsdagavond 15 
december van 20.00 uur - 21.30 uur.  

Tijdens de online bijeenkomst willen we je graag om input vragen voor de 
fototentoonstelling in 2021. Ook willen we ideeën verzamelen voor het wijkfestival.  

Wil je daaraan meedoen, stuur dan een mail naar: info@duurzaamindepijp.nl. 
Het precieze programma en instructies voor hoe je kunt deelnemen aan de online 
bijeenkomst volgen later.  

Rob Godfried 
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Landelijke opschoondag 
Rob Godfried 

 

Bank van oude skateboards bij het 
Sarphatipark 
Anna Minter 

 

Vloerkleed van oude binnenbanden 
Anna Minter
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Vloerkleed van oude binnenbanden 
Fotograaf: Anna Minter 

De Schone Pijp — Landelijke Opschoondag 
Fotograaf: Rob Godfried 


