
NIEUWSBRIEF 
maart 2021

Willen we elkaar laten weten, hoe wij deze tijd doormaken, wat voor leuke dingen wij wel 
kunnen doen of wat ons dwars zit, deel dit dan door een bericht in de Nieuwsbrief. Vind je 
het lastig iets te schrijven, maar wil je wel iets delen of heb je een tip voor anderen of iets 
leuks meegemaakt, mail of bel ons dan. Wij kunnen daarbij helpen. 

Zo kunnen we samen zorgen, dat de Nieuwsbrief een goed communicatiemiddel in ons 
stadsdorp blijft. 

De redactie. 
Stuur je bijdrage of reactie naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com !

Hoe houden we contact met elkaar?  
Verhalen gezocht die ons verbinden en inspireren! 

De nieuwsbrief is vanaf het begin het medium geweest 
waarin we konden lezen over onze gezamenlijke activitei-
ten. Nu die gezamenlijke activiteiten er al een jaar niet 
meer zijn, drogen de verhalen voor de nieuwsbrief op. 
  
Toch doen we van alles, ook in deze tijd, misschien heb-
ben we nieuwe hobby’s ontdekt, nieuwe mensen ontmoet, 
zijn we anders gaan leven. Deze individuele verhalen kun-
nen via de nieuwsbrief voor verbinding en inspiratie zor-
gen. Zo kunnen we elkaar toch een beetje leren kennen, 
ook al ontmoeten we elkaar fysiek niet altijd. Juist in deze 
tijd en nu het al zo lang duurt is dit belangrijk. Ook als het 
even niet zo goed gaat, als je het lastig vindt om nog invul-
ling te geven aan je bestaan, ook die verhalen zijn belang-
rijk want je bent zeker niet de enige. Laten we met elkaar 
nieuwsgierig blijven naar die andere 149 mensen die bij 
onze vereniging horen, naar hoe zij deze tijd beleven.  

Want het contact met degenen die we inmiddels goed 
kennen loopt wel, maar contact met leden die we minder 
goed kennen, leden van andere binnenbuurten en met 
nieuwe leden raakt in het slop. We houden alleen de 
maandelijkse Nieuwsbrief over en de contacten via de 
binnenbuurt.
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AGENDA voor maart 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 activi-
teiten zijn altijd onder voorbehoud! 
Voor de binnenbuurtbijeenkomsten krijg je t.z.t. een mailbericht van je eigen binnenbuurt. 

Welkom 
Welkom als nieuw lid: 
- Rita van Hoek 

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 Mia Bouwhuis, Titia van Grol, Jan-
tien Hoogenhout, Pieter Jans.  
Foto’s: Rob Godfried (pag. 3), Anna Minter (pag. 7) en Titia van Grol (pag. 5 en 6). 
Heb je kopij voor de Nieuwsbrief van april 2021, stuur deze dan voor donderdag 25 maart 
naar stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com. 



Uit de stuurgroep 

De stuurgroep heeft op woensdag 10 februari via Zoom 
vergaderd.  
Behalve het uitwisselen van wat er wel of niet gebeurd 
is in de binnenbuurten en de werkgroepen is besloten, 
dat -zodra het kan- we weer een BuitenBorrel of zoiets 
willen organiseren.  

We hebben verder het overzicht van de financiën van 
2020 en de conceptbegroting voor 2021 besproken. Voor 2021 hebben we besloten even-
tuele huurkosten van ontmoetingsruimten voor binnenbuurtbijeenkomsten door het stads-
dorp te vergoeden. Consumpties e.d. blijven voor rekening van de deelnemers.  
Op de nog nader vast te stellen Algemene Ledenvergadering komen we hierop terug. 

Verder een dringende oproep: we zoeken een nieuwe penningmeester. Pieter Jans is 
dit jaar aan de beurt voor aftreden en is niet herkiesbaar. Wil je wat meer weten over het 
werk van de penningmeester, neem dan contact op met Pieter Jans (tel. 06-12096186; 
p.jans7@upcmail.nl). 

Klik hier voor het hele verslag van de stuurgroepvergadering. 
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Sneeuw in De Pijp, februari 2021

foto-impressie van Rob Godfried.!
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Uitnodiging voor 16 maart a.s. 
  
In het kader van vrouwendag hebben we met 
stadsdeel Zuid afgesproken een dialoog te organi-
seren. In verband met de verkiezingen leek het ons 

een goed idee dit jaar de twee te combineren: vrouwendag en verkiezingen in één. Het 
thema is Vrouwenkracht – Vrouweninvloed. 
  
De gespreksleiders zijn: Mar Oomen, Alma van Leeuwen, Elien Rogaar en Cynthia Groot-
faam. Vier vrouwen met een ruime ervaring in het begeleiden van dialogen. 
  
Klik hier voor meer informatie: Dialoog in Actie 16 maart 2021. 

Met vriendelijke groet, 

  
En dan lijkt het lente. Beleef de lente.. 

Vogelbescherming Nederland heeft op 28 februari  de 
eerste webcams van ‘Beleef de lente’ online gezet. 
Met webcams kan je meekijken in een  aantal vogel-
nesten en broedkasten.   https://www.vogelbescher-
ming.nl/beleefdelente 

De bosuil heeft al 2 eieren, zit te broeden en is eind 
maart uitgerekend.  
De steenuilen  en de ooievaars zijn verliefd 
Het kerkuilvrouwtje lijkt nog iets minder enthousiast 
dan de kerkuilman 
De zeearenden en de slechtvalken zijn nog aan het 
daten.  

In de loop van de tijd komen er meer webcams, onder andere van de koolmees en de me-
rel.  
Onder het beeld van de webcam staan korte filmpjes die vrijwilligers maken van de bijzon-
derste momenten, je hoeft dus niet steeds te kijken om niets te missen.  

Op het dak van het hoofdkantoor van ABN Amro op de Zuidas, langs de A10,  zit een 
slechtvalkennest met 3 webcams. Als de jongen wat groter zijn, zie je ze oefenen met lo-
pen en vliegen met De Pijp op de achtergrond, met het Okura als baken.   
http://aps03.avex.nl/cameras/valk/ 

Jantien Hoogenhout!

Geneviève Eyck 
Dialoog in Actie 

Ceintuurbaan 314-1 
1072 GL Amsterdam 
06 – 832 00 877 
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Oproep voor medewerking aan project 4 en 5 mei. 

Net als voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar een jongerenproject op 4 en 5 mei in het 
kader van Theater Na de Dam. Hopelijk wordt het weer een live theatervoorstelling bij ons 
theater CC Amstel in de Diamantbuurt. 

Een groep jonge Amsterdammers gaat heel graag in gesprek met ouderen die de Tweede 
Wereldoorlog hebben meegemaakt en die daar eenmalig over willen vertellen (live, telefo-
nisch of per post). Het zou heel fijn zijn als jullie deze oproep kunnen delen binnen jullie 
netwerk. Wellicht kennen jullie mensen die hier geïnteresseerd in zijn? 

Klik hier voor meer informatie:  oproep medewerking 4-5 mei project. 

Julia Rachman  CC Amstel.

 

Online communiceren over je hobby’s 

In deze tijd waarin we allemaal veel wandelen en weinig fysiek 
samen kunnen zijn kun je wel online samen met anderen spre-
ken over je hobby. Dat kan bijvoorbeeld in verschillende Face-
book groepen. Nu zijn er veel stadsdorpers die Facebook niet 
vertrouwen en om met een groep mee te doen moet je wel een 
profiel aanmaken. Lees hier op de site van Senior Web hoe je 
dit kunt doen. Als je dat profiel alleen zichtbaar maakt voor je 
vrienden en er verder niets opzet kan het geen kwaad en kun 
je toch in allerlei groepen meedoen. 

Deze groepen zijn meestal besloten, gericht op een bepaald 
onderwerp en worden door een vrijwilliger beheerd. Zo heb je 
verschillende groepen over vogels, planten, bouwstijlen, ge-
schiedenis, yoga etc. Te veel om op te noemen. Het leuke van 
deze groepen is dat je in contact komt met mensen door het 

hele land die dezelfde interesse hebben als jij hebt. Zo ben je 
toch in verbinding met de wereld om je heen. 

https://www.facebook.com/groups/527933207224605 bijvoorbeeld deze groep over vogel-
vrienden waar deze foto zo maar in zou kunnen. 
Titia van Grol. 

Tips voor de komende weken: 

- De musea zijn nog gesloten. Maar toch kun je van veel musea online genieten. Hier is 
een link naar enkele mooie musea-sites en online-rondleidingen: musea online. 

- Wil je genieten van bloeiende crocussen, maar heb je geen tuin of is het nog te koud 
om naar buiten te gaan? Met dit werkblad van de Amsterdamse Hortus maak je je eigen 
crocussen en ze raken niet uitgebloeid!  

Veel plezier ermee,  
Pieter Jans. 
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DANK   DANK   DANK   DANK   DANK   DANK   DANK   DANK   DANK   DANK    

Hola stadsdorpers,  

Ik wil graag iedereen bedanken die zo gul mobieltjes hebben afgestaan. 
Ze zijn veilig geland en komen goed terecht. Ik ga jullie niet een foto sturen van blije Cu-
banen, zwaaiend met hun celulares. Wel kan ik een paar voorbeelden geven: 
- Er wonen in mijn dorp nogal wat vissers. Ook al is langs de kust de ontvangst niet altijd 

geweldig, ze zijn erg gediend met communicatiemogelijkheden. 
- En dan is er de vrouw wier zoon mijlenver weg zijn dienstplicht aan het vervullen is. 

De mobieltjes worden hier gebruiksklaar gemaakt. De mensen betalen een vergoeding 
aan degene die dit aan het doen is. Iedereen blij. 

Vanuit Cuba, weest gegroet 
xxx Erica Rodriguez 

OPROEP STICHTING HEENENWEER 

De Stichting HeenenWeer is heel dringend op zoek naar vrijwilligers die de boekerstele-
foon willen beantwoorden en de ritten inplannen. Je hebt bijna altijd hele blije klanten aan 
de telefoon en je bent een spil in het web. Je boekt de ritten en houdt tijdens jouw dienst 
contact met de rijders. Jij bent dus bereikbaar voor klanten en rijders. 
. 
Ben je sociaal betrokken, houd je van regelen en ben je 
minimaal 4 uurtjes per week beschikbaar dan is dit De 
Baan voor jou. De boekerstelefoon wordt bij je thuis afge-
leverd,  je werkt dus vanuit huis, je beantwoordt de tele-
foon en boekt vervolgens de ritten in op je eigen compu-
ter. 
We hebben een leuk team vrijwilligers die erg enthousiast 
zijn en waar je op kunt bouwen. 
Wat is nou leuker dan deel uit te maken van zo’n enthou-
siaste groep. 
Kijk op onze site onder het kopje vrijwilliger www.sticht-
ingheenenweer.nl, ben je dan nog enthousiaster gewor-
den: bel ons dan! 
We ontvangen je met open armen! 

Titia van Grol 06 83 51 47 08 of  
Mia Bouwhuis 06 24 50 30 91. 
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