
Nieuwsbrief  
juli / augustus 2022  

 
Even voorstellen: 

Hélene Blom, 
onze nieuwe penningmeester:  

  
Hélène is net voor de Corona-tijd lid geworden van 
Stadsdorp de Pijp. Zij zocht naar een zinvolle invulling 
van haar vrije tijd na een druk leven 
als ZZP-er op de Albert Cuyp. De klus financiën van 
SdP kwam op haar pad.  

Samen met Willy Bloem, die het grootste gedeelte van 
de administratie op zich neemt en met steun van Pieter 
Jans gaat zij zorgen dat alles goed geregeld wordt.  

Hélène heeft er zin in en hoopt dat de doelstelling van het Stadsdorp:  “Met elkaar voor 
elkaar” realiteit wordt. Zij hoopt dat ALLE leden daaraan meedoen, zeker nu het weer 
allemaal kan.  

Hélène nodigt hierbij iedereen uit om voor onkosten die voor activiteiten van SdP 
gemaakt worden, contact met haar op te nemen via email: bloomies94@hotmail.com. 

Contributie over 2022. 

Op 10 juni hebben wij jullie per mail gevraagd de contributie voor het jaar 2022 voor 1 juli 
over te maken naar onze bankrekening: NL93 TRIO 0338 5851 09 t.n.v. Stadsdorp De 
Pijp. De contributie bedraagt, zoals vorig jaar in de ledenvergadering vastgesteld, voor 
leden € 22,00  en voor leden met een Stadspas met groene stip: € 16,50. 

Heb je het bedrag al overgemaakt, dan geldt dit verzoek niet voor jou. 

Met vriendelijke groeten, 
Hélène Blom, penningmeester,  
Willy Bloem, administratie. 
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Agenda juli en augustus 

zaterdag 9 juli, 19:30 uur:  
Dansen in Buurtgebouw HdK (Henrick de Keijserplein 45) 

zaterdag 23 juli, 19:30 uur:  
Dansen in Buurtgebouw HdK (Henrick de Keijserplein 45) 

woensdag 27 juli, 17:00-19:00 uur:  
Inloop in De Buurman (Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan) 

zaterdag 6 augustus, 10:30 uur: 
Cryptogram oplossen (aanmelden bij Yol Köster ymbik@hotmail.com) 

woensdag  10 augustus: 10:00-12:00 uur 
Stuurgroepvergadering in Buurtgebouw HdK (Henrick de Keijserplein 45) 

zaterdag 13 augustus, 19:30 uur: 
Dansen in Buurtgebouw HdK (Henrick de Keijserplein 45) 

zaterdag 27 augustus, 19:00 uur: 
Dansen in Buurtgebouw HdK (Henrick de Keijserplein 45) 

woensdag 31 augustus, 17:00-19:00 uur:  
Inloop in De Buurman (Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan) 

zaterdag 10 september: 
Nazomer-feest in Buurtgebouw HdK (Henrick de Keijserplein 45) 
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Let op: Nieuw systeem op 
WoningNet en Woonmatch! 

Op de bijeenkomst van Wooncafe020 op 
donderdag 23 juni vertelde Irene Maas 
van !WOON, dat het belangrijk is voor 
mensen die ingeschreven staan bij 
WoningNet om op het volgende te letten: 
- Volgend jaar komt er een nieuw 

systeem: de combinatie van woonduur 
en inschrijfduur wordt vervangen door 
een puntensysteem. 

- Elk jaar dat je ingeschreven staat 
levert een punt op, plus een punt voor 
elke maand, dat je actief zoekt (maximaal 30). Daarbij kunnen dringende 
omstandigheden ook een extra punt per maand (maximaal 12) opleveren.  

- Meer informatie over het nieuwe systeem vindt je op socialehuurwoningzoeken.nl. 

Ook kun je meer informatie krijgen bij het Woningnetspreekuur van !WOON, waar 
medewerkers je tevens kunnen adviseren bij het invullen van je gegevens en helpen met 
zoeken op woningnet. Irene beklemtoonde het belang hiervan. De volgorde die WoningNet 
hanteert wordt computergestuurd vastgesteld. Onduidelijke beschrijvingen kunnen in je 
nadeel zijn. 

Meer informatie:  
- !WOON Team Zuid (email: zuid@wooninfo.nl, telefoon: 020 5230160 of algemeen 

nummer !WOON 020 5230130).  
- Spreekuur woning zoeken (op afspraak): woensdag 10-12 uur, Tweede van der 

Helststraat 66. 

Foto’s van de Inloop van 25 juni 
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 MAG HET IETSJES MINDER ZIJN?? 

In de werkgroep zorg wisselden we tips uit om te besparen op de sterk oplopende kosten 
van onze directe levensbehoeften. Besparingen zijn vaak ook goed voor het milieu. We 
willen deze tips graag delen via de Nieuwsbrief. 
We zijn ook benieuwd naar tips van andere stadsdorpers. We ontvangen die graag op ons 
mailadres stadsdorpdepijp.zorg@gmail.com of geef ze aan ons door. 

In de Nieuwsbrieven van mei en juni hebben we al twee artikelen geplaatst. Hieronder 
volgt een bijdrage van Atie Engel en Pieter Jans. 

Werkgroep Zorg 
Miep van Dam, Atie Engel, Riet Lenders, Ina Ree,  Anne Schröder 

Hoe kun je besparen op energie en wat kan de energiecoach voor je 
doen? 

In december 2021 bleek, dat wij per 1 januari een nieuw energiecontract moesten 
afsluiten. Per maand moesten wij als voorschot bijna het dubbele betalen. Dus bekeken 
we alle mogelijke tips om te besparen op onze energierekening. 
We namen de volgende maatregelen: 
- De verwarming in de woonkamer zetten we standaard op 18,5 in plaats van 20, ’s 

avonds indien nodig een graadje hoger. 
- In de andere kamers, keuken, badkamer en gang zetten we zo veel mogelijk de 

radiatoren uit en we hielden de deuren gesloten. 
- We hebben een aantal energiebesparende producten aangeschaft, zoals: 

- radiatorfolie, 
- radiatorventilatoren, 
- extra tochtstrips. 

- We hebben een aantal lampen vervangen door led-lampen. 
- We douchen niet meer elke dag, maar gemiddeld eens in de twee dagen. 
Al met al leverden deze maatregelen over de periode van januari tot en met juni 
vergeleken met dezelfde periode vorig jaar al een besparing op van ruim 50% aan gas 
(m3) en ruim 15% aan elektra (kWh). Hierdoor en door de zachte winter zijn onze netto-
kosten (dus zonder de vaste kosten voor netbeheer e.d.) over het eerste half jaar slechts  
€ 20 (12%) per maand hoger dan vorig jaar.  

We hebben nog op ons lijstje staan: 
- checken of onze douchekop waterbesparend is, 
- de maximum temperatuur van de cv-ketel op 60 graden zetten, 
- oude ijskast en vriezer vervangen door een kleiner en energiezuiniger apparaat, 
- elektrische apparatuur op ‘sluipverbruik’ controleren, 
- nagaan of vloerisolatie en muurisolatie zinvol en mogelijk is. 
We hebben al bijna overal dubbel glas. 

Gratis advies van een energiecoach. 
Om te bedenken wat we nog meer kunnen doen 
hebben wij ons opgegegeven voor een afspraak met 
een energiecoach van de stichting !Woon. 
Het was ons niet duidelijk of het gratis advies van een 
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energiecoach alleen voor mensen met een stadspas met groene stip was of voor 
iedereen. Bij navraag bij !Woon blijkt, dat echt iedereen gebruik kan maken van de 
energiecoach. 

De energiecoach geeft je allerlei adviezen over mogelijkheden om minder energie te 
gebruiken, waardoor de kosten behoorlijk lager kunnen uitpakken. Ook kunnen zij je een 
pakket met besparingsartikelen geven ter waarde van ca. € 25. De energiecoach wordt 
betaald vanuit subsidie van de gemeente Amsterdam. Een ander stadsdorplid vertelde 
ons, dat zij zeer tevreden was over het bezoek van een energiecoach.  
Als wij de energiecoach op bezoek hebben gehad, zullen wij jullie daarover graag 
informeren. 

De energiecoach geeft geen advies over overstappen naar andere leveranciers. Daarvoor 
bestaan allerlei vergelijkingssites. Zie de linken hieronder. 

Handige linken 
- De Stichting !WOON geeft gratis handige informatie over ‘Makkelijk zelf energie en geld 

besparen’, met veel links zoals naar een bespaarcalculator: https://www.wooninfo.nl/
vraagbaak/energie/makkelijk-zelf-besparen/ 

- Aanmelden voor een advies van een energiecoach kan via de website van Stichting  
!WOON: https://www.wooninfo.nl/vraagbaak/energie/energiecoach/. 

- Het Regionaal Energieloket en de gemeente Amsterdam hebben een ‘Informatiepakket 
energie besparen’ en een document met 50 slimme besparingstips. 

- Met wat eenvoudige aanpassingen van je leefgewoonten en een paar zelfgemaakte 
items is het mogelijk om je gasverbruik per maand met circa 50% te verminderen. 
Hierbij 19 tips van de Gemeente Amsterdam voor snel en gemakkelijk succes: https://
duurzaamamsterdam.net/energie/gasverbruik-halveren-19-tips/ 

- Energids.be (Belgie) biedt een handig e-book met informatie over stroomgebruik en 
besparingsmaatregelen: Energids-ebook. 

- Het Nibud geeft algemene tips over hoe je kunt besparen op al je uitgaven: https://
www.nibud.nl/onderwerpen/rondkomen/ 

- Het dagblad De Morgen (België) heeft een artikel met veel tips: Tips die het leven beter 
maken. 

- Duurzamere producten zijn vaak ook duurder, maar dat hoeft niet altijd. De 
Consumentenbond geeft tips voor duurzamer, maar niet duurder boodschappen doen. 

- Tot slot een uitdaging om elke week een stapje te zetten: https://52wekenduurzaam.nl. 

Atie Engel en Pieter Jans. 
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De gebiedsmakelaars voor de Pijp stellen zich voor: 

Heb je vragen over je buurt? Wil je iets organiseren of doen? Zijn er thema’s 
waarover je met de gemeente in gesprek wilt? 

Wij zijn de gebiedsmakelaars van de gemeente Amsterdam voor jullie buurt. Dat betekent 
dat we bewoners, ondernemers, organisaties en gemeente samenbrengen om te werken 
aan verschillende opgaven in de buurt. We zijn het aanspreekpunt voor bewoners en 
gesprekspartner voor de bestuurders van het stadsdeel.  
We komen graag in contact over wat er speelt en hoe we kunnen helpen! 
 
De verdeling van de buurten is als volgt: 

Stijn Vercammen:  
s.vercammen@amsterdam.nl / 0628504188 

Gebiedsmakelaar Cornelis Troostbuurt, Lizzy Ansinghbuurt, van 
der Helstpleinbuurt, Burgemeester Tellegenbuurt 

 

Daniel de Groot:  
d.c.de.groot@amsterdam.nl / 06 22768618 
Gebiedsmakelaar Hemonybuurt, Wllibrordusbuurt en 
Diamantbuurt 

 

Marjanne Harinck:  
m.f.harinck@amsterdam.nl / 0618535161 

Gebiedsmakelaar Gerard Doubuurt en Sarphatiparkbuurt 

 

Banu Kabadayi:  
b.kabadayi@amsterdam.nl / 0618529290 
Gebiedsmakelaar Hercules Seghersbuurt en Frans Halsbuurt 
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OP  NAAR EEN NIEUW SEIZOEN VOOR ONS STADSDORP 2022-2023 

Een feestelijke start van het nieuwe seizoen! 

Beste stadsdorpers,  
Zet vast in je agenda: We organiseren als start van het nieuwe seizoen een nazomer-feest 
op zaterdag 10 september in het Henrick de Keyser-gebouw. Een gezellig samenzijn met 
hapjes en drankjes  en ’s avonds dansen met de dj van Dansen in Henrick de Keijser. 
Introducés zijn welkom. We hopen jullie daar te zien. 

De stuurgroep  

Gezocht: 
Ideeën en activiteiten voor het komende seizoen. 

Binnen Stadsdorp de Pijp bestaan verschillende groepen die zich bezighouden met een 
bepaald onderwerp, zoals de werkgroep Zorg. Ook worden er tal van activiteiten 
ondernomen, variërend van eenmalig tot maandelijks of zelfs wekelijks. Ook het aantal 
mensen dat aan deze activiteiten deel kan nemen varieert; soms gaat het om kleine 
clubjes die bij de mensen thuis plaatsvinden, zoals een kookclub of leesclub. 

Na twee jaar corona-stilte hopen we in september met alle werkgroepen en andere 
activiteiten weer fris van start te kunnen gaan. In de nieuwsbrief van september verschijnt 
een overzicht van alle themagroepen en activiteiten. 
Wie ideeën heeft voor een nieuwe themagroep of een activiteit wil organiseren kan 
daarover contact opnemen met de redactie van de nieuwsbrief: 
stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com . Dan kunnen we ze opnemen in de Nieuwsbrief. Als 
je er eerst even over wil overleggen, is dat ook prima. Als je wil, stellen we samen een 
tekstje op. Alle ideeën zijn welkom, ook als je ze niet zelf organiseert! 

Redactie Nieuwsbrief. 

Colophon 

Deze Nieuwsbrief is samengesteld door de redactie (Jantien Hoogenhout, Lidy van der 
Maaden, Evelien Mellink en Pieter Jans. 

Het volgende nummer verschijnt begin september. Kopij kun je insturen voor 15 augustus 
naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com. 

Foto’s: Toon Briggs (pag.3)
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