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In Memoriam
Ineke de Ruiter

Met bijdragen van
Atie Engel
Willy Bloem

Ineke de Ruiter

Yol Köster

1947 - 2021

Pieter Jans
Ans van Ginkel

In deze eerste Nieuwsbrief na de zomer hebben we
speciale aandacht voor het overlijden van
Ineke de Ruiter, mede-oprichter van Stadsdorp De Pijp
Op woensdag 14 juli kwam er een einde van het leven van
Ineke.
De auto-immuun ziekte die zij had, maakte het haar steeds
moeilijker om een enigszins prettig leven te kunnen leiden.
Ineke heeft enorm veel voor ons Stadsdorp betekend.
We zullen haar missen.
We hebben enkele leden gevraagd een herinnering aan
Ineke op te schrijven voor deze Nieuwsbrief.

Birgitte Hafmans
-

Film in Rialto
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Ineke en Stadsdorp De Pijp.
Herinneringen aan Ineke zijn ook een terugblik op 8 jaar
stadsdorp in De Pijp. Op zoek naar foto’s van Ineke bij
verschillende stadsdorpactiviteiten komen heel veel
goede herinneringen naar boven.
In het jaar, dat Ineke de initiatiefgroep leidde, hielden we
ons eerste grote feest: Midwinterfeest in de Oranjekerk.
En er werd gezonden uit volle borst. (foto)

Na ruim een jaar werd de vereniging
een feit. Op 23 maart 2014 werd de
vereniging opgericht tijdens een
feestelijke bijeenkomst in het Asschergebouw aan de Tolstraat.

Een half jaar later startte de
Binnenbuurt Oude Pijp als eerste van
de binnenbuurten in het stadsdorp.
Ineke was hier de contactpersoon
voor.

---------------------------Mijn herinnering aan Ineke de Ruiter door Yol Köster
Ik ken Ineke sinds de oprichting van het Stadsdorp, zij interviewde mij destijds nadat ik
aangegeven had geïnteresseerd te zijn.
Naast de binnenbuurt Oude Pijp en de incidentele kopjes koffie, ken ik haar ook als
deelnemer aan de cryptogroep, die maandelijks bij elkaar komt.
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Inekes ziekte in combinatie met het gevaar van een corona besmetting maakte het niet
mogelijk voor haar het laatste jaar mee te doen aan het oplossen van de puzzel.
Zoals in al haar bezigheden was ze ook in de cryptogroep, nauwkeurig en een creatief
denker. Ze gaf de tip, als het niet meteen lukte, een lang antwoord op een omschrijving op
te zoeken op het internet om zo veel kruisletters te krijgen als start.
Door samen de puzzel te doen, vorm je een eigen net van oplossingen, Inekes aandeel
daarin was groot.
---------------------------

Op de Nieuwjaarsborrel in de JoJo,
januari 2016

Thema-avond over het
levenseinde, februari
2017
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Mijn herinnering aan Ineke de Ruiter door Atie Engel
Thema-avonden 2014 - 2016 over veranderingen in de zorg
Per 1 januari 2015 vonden er ingrijpende veranderingen plaats in de toekenning en
uitvoering van de zorg. De media verspreidden veel alarmerende berichten. Meerdere
mensen in ons stadsdorp vonden dat we daaraan aandacht moesten besteden, maar
zoals wel vaker was de vraag: “wie zouden dat willen organiseren?” Ineke was
beschikbaar en we gingen samen aan de slag en het werd uiteindelijk een reeks van drie
thema-avonden.
In het oktober 2014 organiseerden we om te beginnen een avond over de vraag wat we
voor elkaar zouden kunnen doen: “hoe zien wij onze mogelijkheden en onze grenzen als
het gaat om zorg voor elkaar en goed nabuurschap? Wat verwachten wij van de
professionele zorg?”
Vervolgens organiseerden we in maart 2015 een thema-avond met vertegenwoordigers
van Stadsdeel Zuid en een panel van vier zorgaanbieders uit de Pijp. Zij gaven ons
informatie over de veranderingen in het Amsterdamse zorgstelsel, die 1 januari 2015
waren ingegaan en over hun rol bij die veranderingen.Er waren veel plannen en goede
voornemens, maar er was ook nog veel onduidelijk. Daarom spraken we die avond af om
over een jaar nog eens bij bij elkaar te komen in dezelfde samenstelling en te bespreken
wat er een jaar later was gerealiseerd en waar we met elkaar tegenaan liepen. Die
afspraak realiseerden wij inderdaad een jaar later, in april 2016.
Het was heel prettig om met Ineke samen te werken. Zij was heel precies en je kon op
haar rekenen. Ze was goed gedocumenteerd en nam een flink aandeel in de
voorbereiding en uitvoering van de avonden en had ook zo haar eigen opvattingen over de
verslaggeving. De verslagen van deze thema-avonden zijn nog te vinden op de website
van het stadsdorp: www.stadsdorpdepijp.com/archief-thema-avonden.
Ineke had ook een actieve rol bij andere thema-avonden. Met name de thema-avond in
februari 2017 over het maken van een levenstestament kan ik me nog heel goed
herinneren. Dat was een onderwerp dat haar bezig hield. Ook dat thema pakte ze degelijk
aan, samen met Riet Lenders. Na de thema-avond volgden nog drie vervolgavonden voor
wie meer wilde weten over specifieke zaken zoals mogelijkheden voor zorg in de laatste
levensfase, zakelijke kwesties en wat er zoal komt kijken bij afscheid en uitvaart. Meer
informatie op de website: www.stadsdorpdepijp.com/levenstestament
We zullen Ineke ook missen als het gaat om dit soort inhoudelijke vragen.
Atie Engel
--------------------------------
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Toespraak op het
jubileumfeest 5 jaar
Stadsdorp, mei 2019

Een mooi idee om op deze manier nog bij Ineke stil te staan.
(een bijdrage van Brigitte Hafmans)
Met Ineke een film uitzoeken ging altijd met veel plezier gepaard.
Heel veel boeide haar. Aan de tekst die we maakten probeerde ze een gevarieerd tintje te
geven door recensies op te zoeken om die dan in ons verhaal te verwerken.
Ze merkte wel dat mijn 'handigheid' met de computer niet echt geweldig is, dat was nooit
een probleem.
Ik heb aardig wat van Ineke opgestoken.
Ineke vond ik een bijzonderé vrouw. Ze stond voor iedereen klaar, sloot niemand buiten.
Haar optreden was natuurlijk en eerlijk.
Na de klus hadden we altijd nog tijd voor een praatje en een drankje.
Ineke vond ik een vrouw uit duizenden.
Een mooi, 'warm' mens is heen gegaan.
Een toepasselijke Haiku:

Ondergaande zon
In al haar schoonheid
daalt de zon als vlammend vuur
in de blauwe zee.
Uit: 'Vijftig haiku's' van Cees Lavertu
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Jaarvergadering 2019

Mijn herinneringen aan Ineke door Willy Bloem
Ineke heb ik leren kennen op de Inloop van het Stadsdorp de Pijp. Ze had altijd wel een
opmerking of ideeën voor ons dorp.
Later kwam het idee om een smoelenboek te maken. De naam lag niet zo lekker dus dat
werd de portrettengalerij.
Ineke wilde de foto's wel maken en zocht daar medestanders voor. We begonnen met vijf
personen en na verloop van tijd bleven Ineke en ik over.
De foto's werden bij Ineke of bij mij thuis gemaakt. We gaven verschillende data door via
de mail en dan kwamen de mensen naar ons toe. Ineke maakte de foto's en ik zorgde
voor de koffie en thee.
Dit hebben we een paar keer gedaan. Daarna zetten we de foto's met de namen erbij op
de site van het Stadsdorp.
Het waren altijd gezellige uurtjes.
Ineke kreeg steeds meer problemen met haar gezondheid en daarom konden deze
fotomomenten vaak niet doorgaan.
Wij zullen haar missen.
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Mijn herinneringen aan Ineke door Ans van Ginkel
In de initiatiefgroep voor de oprichting van het Stadsdorp de Pijp heb ik Ineke leren
kennen, zij was voorzitter en ik secretaris. Na de oprichting zijn we samen de Binnenbuurt
Oude Pijp begonnen, hebben we de filmmiddag in Rialto opgezet en de stadsdorpborrel in
Café de Punt. Ook maakten we samen deel uit van de documentaire/filmmiddag, eens in
de 6 weken op zondag bij iemand thuis.
Ineke hield van al deze bijeenkomsten overzichten bij, ik was meer de bedenker en zag
verder wel hoe het zou verlopen als tijd en plaats bekend waren. Toch konden we goed
samenwerken. In de periodes dat Ineke zich niet goed voelde door haar ziekte heb ik vaak
voor haar boodschappen en klusjes gedaan. Of ik nu naar AH moest of naar Dirk, de
boodschappenbriefjes waren altijd in de volgorde van de opstelling in de winkel. Zo kon ze
ook precies zeggen wanneer we welke film gezien hadden enz. Zelf ben ik meer van
mailtjes weggooien en moest af en toe weleens een beroep doen op haar uitgebreide
archief als ik weer een telefoonnummer nodig had of iets anders.
-------------------------------------

Een van de initiatieven van Ineke was de organisatie van de filmmiddag in Rialto. Ze zou
heel trots zijn geweest te weten dat dit wordt voortgezet.
Film in Rialto gaat in oktober weer starten op de eerste dinsdag van de maand: 5 oktober
dus. Brigitte Haffmans en Carla Vermeer zorgen voor een filmkeuze. Een dag of 5 voor de
filmmiddag ontvangen jullie een bericht met informatie over de gekozen film en de exacte
tijd.
------------------------------------
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