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Leuke start van het nieuwe seizoen! 

Met deze fotoimpressie geven we een beeld van 
het zeer geslaagde nazomer-feest op zaterdag 10 
september in Buurtgebouw HDK.  

Er waren veel leden en ieder 
had iets lekkers te eten 
meegenomen. In de 
goedgevulde tafel was al gauw 
een flink gat geslagen.  

Tussendoor werden vakantieverhalen uitgewisseld, al dan niet omlijst 
met meegebrachte foto’s of souvenirs, met achtergrondmuziek van 
accordeonist Stijn. 

Onze vakantiekennis werd door een spannende quiz op de proef 
gesteld door charmante presentatrices. 

De avond ging vloeiend over in de vaste dansavond, waar veel 
leden nog een lange tijd bleven vertoeven. 

Kijk voor meer beelden op onze 
website: https://
stadsdorpdepijp.com/2022/09/19/
wat-was-het-een-leuk-feest/ 
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Stadsdorp-agenda en andere activiteiten 
- vrijdag 7 oktober, 20.00 uur: Live Concert Lotte Walda in Plan C (zie pag. 5) 
- maandag 10 oktober, 14 uur: Workshop “Hoe onthoud ik dingen beter?” (meer 

informatie: stadsdorpdepijp.zorg@gmail.com). 
- dinsdag 11 oktober, 15.30 -17.30 uur: Vrijwilligers Café in Brouwerij Troost (Cornelis 

Troostplein 21, Vooraf reserveren) 
- vrijdag 14 oktober, 11.00 uur: Wandeling in de oude Meerhuizenbuurt. Meer informatie 

en aanmelden: Evelien Mellink ( stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com). 
- zaterdag 15 oktober, 19.30 uur: Dansen in Buurtgebouw HDK (Henrick de Keijserplein 

45). 
- zondag 16 oktober 14.00 uur: Luister-wandeling in het Beatrixpark. Aanmelden via: 

info@soundtrackcity.nl. 
- dinsdag 18 oktober, 20.00 uur: PubQuiz in Café Lust (Dusartstraat 49). Meld je aan bij 

Jantien Hoogenhout (J.hoogenhout@planet.nl). 
- woensdag 26 oktober: GEEN INLOOP ! 
- vrijdag 28 oktober, 19.00 uur: Algemene Ledenvergadering in Buurtgebouw HDK 

(Henrick de Keijserplein 45). Informatie volgt. 
- zaterdag 29 oktober, 19.30 uur: Dansen in Buurtgebouw HDK (Henrick de Keijserplein 

45). 
- zaterdag 5 november, 10.30 uur: Cryptogram oplossen. Meer informatie: Yol Köster 

(ymbik@hotmail.com). 
- dinsdag 8 november: Filmmiddag in Rialto. Informatie volgt. 

Algemene Ledenvergadering 28 oktober a.s. 
Houd deze avond vrij in je agenda.  

De uitnodiging en de stukken komen ca. 1 week eerder. Zie ook de oproep voor 
nieuwe bestuurs/stuurgroepleden in de Nieuwsbrief van september. 

In verband met deze ledenvergadering is er geen Inloop op woensdag 26 oktober. 

Berichten  

We ontvingen het trieste bericht dat ons lid Emmy de Vries op 6 september j.l. overleden 
is. Wij wensen haar nabestaanden sterkte met het heengaan van Emmy. 

Pagina 2

mailto:stadsdorpdepijp.zorg@gmail.com
https://www.vca.nu/eerstestap
mailto:%20stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com
mailto:info@soundtrackcity.nl
mailto:J.hoogenhout@planet.nl
mailto:ymbik@hotmail.com
http://www.apple.com/nl


Nieuwsbrief Stadsdorp De Pijp, oktober 2022

 

Wandeling door de Meerhuizenbuurt 
Evelien Mellink organiseert op vrijdag 14 oktober, ’s morgens om 
11.00 uur een wandeling door de Meerhuizenbuurt. In de vorige 
Nieuwsbrief heeft zij een uitgebreid artikel over deze buurt 
geschreven. Nu kun je met haar samen daar een kijkje gaan 
nemen en ontdekken hoe die buurt een hele geschiedenis heeft 
doorgemaakt. 

Meld je aan bij Evelien of via 
stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com. 

Vrijwilligers gezocht voor Circustheater 

Lisa Sove is sinds bijna anderhalf jaar lid van ons stadsdorp en heeft -zoals zij zelf zegt- 
onlangs op de Inloop met plezier kennis gemaakt met andere leden. Zij doet onderstaande 
oproep, die je ook aan vrienden en buurtbewoners kunt doorgeven. Tevens een leuke 
kennismaking met haar. 

Ik ben al lang Circustheater-maker en meer dan 35 jaren woonachtig in de Oude Pijp. Mijn 
bedrijfje heet Circus Alphabetino. Ik treed op, regisseer en train circustechnieken met en 
voor mensen van alle leeftijden en pluimages. 
  In het kader van het Amsterdam Jubileum Weekend eind oktober (ter viering van de 
747ste verjaardag van de stad), organiseer ik een gratis kleinschalig evenement op 21, 22 
en 23 oktober, in het Sarphatipark, tussen 14 en 16 uur (met ondersteuning van Fonds 
voor Zuid en Mensen Maken Amsterdam). Bij slecht weer wijken we uit naar het Huis vd 
Wijk in de 2e vd Helststraat. 
  Het is een gezellige, laagdrempelige, feestelijke, meedoe-inloopmiddag voor de 
buurtkinderen. Om samen Amsterdam te vieren en om met allerlei circuselementen en 
onderdelen kennis te maken, te oefenen en naar elkaar en hun ouders te roepen "Kijk wat 
ik kan!" Ik verwacht iets van 30 kinderen per middag. 
  Bij deze PoP Up activiteiten kom ik altijd handen en ogen te kort. Het is soms uitbundig! Ik 
werk graag met vrijwilligers, zoals met mensen uit de buurt die even een handje kunnen 
geven bijvoorbeeld aan een kind dat over het koord loopt te balanceren. Ik verzamel een 
klein team om extra ogen in het zeil te houden. Bv om attributen aan te reiken en op te 

ruimen als nodig, en ook om mij te helpen een beetje overzicht 
te houden. Een vrijwilligersvergoeding staat er tegenover van 30 
euro per middag. Er is geen ervaring nodig. Het wordt gewoon 
een gezellig feest! 

Meer informatie in onze digitale flyer: www.lolasolo.nl/circus-
alphabetino, www.VoiceOversUS-UK.com en op YouTube 
https://youtu.be/yFCW2ansf4s. 
Meld je aan op: lisa.sove@gmail.com. 

Vriendelijke groeten, 
Lisa Sove 
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Onze website: www.stadsdorpdepijp.com 
 Met zeven leden hebben we een workshop van 4 bijeenkomsten gevolgd over het 
verbeteren van onze website bij Cybersoek. Hiervoor hebben wij een extra subsidie  
gekregen van MAEX, een fonds dat culturele en maatschappelijke projecten wil 
ondersteunen. We zijn wijzer geworden in het maken van berichten en vooral het werken 
met plaatjes e.d. 

Houdt dus goed onze website in de gaten. Er staat nu bijvoorbeeld een uitgebreid 
fotoverslag van het nazomerfeest op en een nieuw portret van een stadsdorper en haar 
activiteiten. We gaan kijken of we de vorm kunnen aanpassen, zodat het aantrekkelijker 
wordt de site te bezoeken. 

Heb je ideeën, stuur ze ons: stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com. 

Werkgroep communicatie: Titia van Grol, Yol Köster, Anna Minter en Pieter Jans. 

 

Begeleide luister-wandeling door 
het Beatrixpark 
Op zondag 16 oktober 14.00 uur 
organiseert Soundtrackcity de 
luisterwandeling ‘Op expeditie naar de 
luisterhorizon’ door één van de mooiste 
parken van Amsterdam, het Beatrixpark. 
Het Beatrixpark heeft binnen een relatief 
klein oppervlak een bijzonder eigen en 
gevarieerd klanklandschap. Deze wandeling 
heeft tot doel de deelnemers bewust te 

maken van de auditieve ruimte van het park. 

Renate Zentschnig, artistiek leider van Soundtrackcity zal de wandeling leiden waarin we 
op zoek gaan naar de zogenoemde geluidshorizon. Wat hoor je in het park? Hoe ‘ver’ kan 
je luisteren? Hoe wordt wat je hoort beïnvloed door de bomen en struikgewas in het park? 
Wat voor invloed heeft de aanwezigheid van de snelweg? Door middel van een aantal 
‘luisteroefeningen’ gaan we dit mooie park bewandelen en ontdekken. 

Bij de wandeling hoort een luistergids die ontwikkeld is in samenwerking met het 
kunstenaarscollectief BMBcon. 

Kosten begeleide wandeling inclusief luistergids € 5,- 
Aanmelden via: info@soundtrackcity.nl 
Kun je niet bij de wandeling zijn en wil je wel graag de luistergids aanschaffen? Dat kan 
via onze shop. 
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Plan C: 7 oktober Live concert met Lotte Walda 
In Plan C zijn weer veel activiteiten. Onder meer a.s. vrijdag een live 
concert met soulzangeres Lotte Walda. Ga voor meer informatie naar 
hun website: www.plancdiamantbuurt.nl. 

Vrijwilligerscafés voor alle Amsterdammers 
De stad heeft een tekort aan vrijwilligers. De Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) 
organiseert daarom pop up-cafés in de stad, waar vrijwilligers kennis kunnen maken 
met de vele verschillende soorten vrijwilligerswerk. 
Verschillende initiatieven presenteren zich in eenmalige vrijwilligerscafés op 4 plekken in 
de stad. Het gaat vooral om vrijwilligerswerk waar Amsterdammers ook met weinig tijd 
veel kunnen betekenen en kennismaken met verschillende leuke, laagdrempelige en 
zinvolle mogelijkheden. 

Tip een Amsterdammer 
Vrijwilligerswerk is goed voor de stad en voor de vrijwilliger zelf: het zorgt voor sociale 
contacten, een betere (mentale) gezondheid en bij het verruimen van ervaring. Tip daarom 
een Amsterdammer voor wie vrijwilligerswerk misschien iets is. 

Zuid 
11 oktober, 15.30 -17.30 uur 
Brouwerij Troost, Cornelis Troostplein 21 
Vooraf reserveren. 

Tulpfestival Amsterdam 
Na twee achtereenvolgende jaren een tulpenbollen-actie voor individuele Amsterdammers, 
stelt Tulp Festival Amsterdam nu tulpenbollen ter beschikking aan Amsterdamse 
buurtbewoners die gezamenlijk een buurttuin onderhouden, dan wel gezamenlijk een 
groenstrook of braakliggend veldje in hun buurt met tulpenbollen willen beplanten. 
Meer informatie vindt je in hun folder: Tulpfestival Amsterdam. 

Colophon 
Deze Nieuwsbrief is samengesteld door de redactie. 
Foto’s: Pieter Jans (pagina 1), Stadsarchief Amsterdam (pagina 3). 
Wij ontvangen graag de kopij voor het november-nummer voor 20 oktober. Mail het naar: 
stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com.
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