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Afscheid van Wil Hallers als voorzitter 

Op de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober j.l. 
hebben wij afscheid genomen van Wil Hallers als voorzitter.  

Wil begon in 2020 als voorzitter een maand voor de corona-
epidemie uitbrak. Er was nauwelijks gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten en voor haar om meer leden te leren kennen. 
Vergaderingen werd regelmatig via zoom georganiseerd.  
Op de eerste bijeenkomst in Coronatijd, de Inloop in het 
Sarphatipark begin juli 2020, kon ze eindelijk ons 
toespreken. 
 
Het was een lastige tijd voor haar en het stadsdorp.  
Wil kondigde aan, dat zij actief wil blijven bij de organisatie 
van feesten e.d.  
 

Op de ledenvergadering hebben we ook stappen gezet 
om weer meer leven in de vereniging te krijgen en meer 
leden bij de organisatie te betrekken.  

Maar het bestuur kan dat niet alleen; alleen samen kan 
dat lukken. Op pagina 2 en 3 treffen jullie daarom een 
aantal vragen aan. Lees ze goed en stuur je reactie door. 

Foto boven: Wil in het Sarphatipark, juli 2020 

Foto links: Wil op het nazomerfeest, 10 september 2022 

Lees het conceptverslag van de ALV 2022 op de website: 
concept verslag. 

https://stadsdorpdepijp.com/alv-28-oktober-2022/
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Stadsdorp-agenda 
- zaterdag 12 november, 19.30 uur: Dansen in Buurtgebouw HDK (Henrick de 

Keijserplein 45). 
- dinsdag 15 november, 20.00 uur: PubQuiz in Café Lust (Dusartstraat 49). Meld je aan 

bij Jantien Hoogenhout (J.hoogenhout@planet.nl). 
- zaterdag 26 november, 19.30 uur: Dansen in Buurtgebouw HDK (Henrick de 

Keijserplein 45). 
- zaterdag 3 december, 10.30 uur: Cryptogram oplossen. Meer informatie: Yol Köster 

(ymbik@hotmail.com). 
- maandag 12 december, 14.00 uur: Stuurgroep overleg in Buurtgebouw HDK. Info volgt. 

De ALV van 28 oktober j.l. en verder 

Het concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober j.l. staat klaar op 
de website. Je kunt het hier lezen: Concept verslag ALV 28/10/2022. 
Op de ledenvergadering zijn onder meer de volgende zaken voorgelegd aan de 
aanwezige leden. Hierbij leggen wij deze drie punten ook voor aan de niet-aanwezige 
leden. 

1. De ALV heeft ingestemd met de instelling van een overgangsbestuur tot de ALV van 
begin 2024: Atie Engel (voorzitter), Yol Köster  (secretaris) en Hélène Blom 
(penningmeester).  
In de overgangsperiode willen we ons stadsdorp een update geven: meer activiteit en  
aantrekkelijk voor nieuwe leden. Daarvoor is een grotere betrokkenheid van de leden 
nodig. Daarbij denken we aan de inzet voor verschillende werkgroepen (nieuwsbrief, 
thema-bijeenkomsten, feestcommissie), maar ook voor hand- en spandiensten zoals 
folders rondbrengen, bardiensten, en andere kleine werkzaamheden.  
Op de vergadering is de aanwezigen gevraagd op te willen geven, waar zij aan mee 
willen werken. Ook de leden, die niet aanwezig waren, willen wij vragen hun 
mogelijkheden aan ons door te geven. 

2. De ALV heeft een voorstel aangenomen voor het organiseren van meer verschillende 
activiteiten , zo mogelijk wekelijks. Leden kunnen elkaar dan op verschillende manieren 
ontmoeten. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een spelletjesmiddag, docu-café, creatieve 
activiteiten en een literaire middag. Hiervoor zoeken wij leden, die dit mee willen vorm 
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geven en organiseren. 
Zie verder het voorstel: Voorstel voor meer activiteiten. 

3. De ALV is akkoord gegaan met het voorstel om het tweemaandelijkse stuurgroep-
overleg ook open te stellen voor leden, die geïnteresseerd zijn in de agenda of 
onderdelen daarvan. Het eerstvolgende stuurgroepoverleg is gepland op 12 december 
a.s. van 14.00 tot 16.00 uur. Houd deze middag vast vrij, als je hierin geïnteresseerd 
bent. Nader bericht volgt hierover. 

Stuur je reactie met onderstaande gegevens naar:  
stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com. 
- Naam 
- E-mail adres 
- Telefoonnummer 
- Ben je beschikbaar voor hand- en spandiensten? Noem eventueel je voorkeuren. 
- Wil je meewerken aan het organiseren van meer activiteiten zoals genoemd bij punt 2? 

Info van de communicatie-werkgroep 

De communicatie in ons stadsdorp verloopt via mail-berichten, de Nieuwsbrief en de 
website. Op de ledenvergadering werd bevestigd, dat de website heel weinig gebruikt 
wordt. De mailberichten, soms meerdere per week, zijn het meest actueel. Maar de 
ervaring is, dat deze berichten al gauw uit het zicht raken.  

De werkgroep wil de website actueler 
en aantrekkelijker maken, zodat leden 
er eerder even een kijkje nemen. In 
onze mailberichten en in de 
Nieuwsbrief zullen we voortaan meer 
linken naar de website maken.  

Daarnaast willen we een vast moment 
voor de wekelijkse mail instellen: donderdag. Zodat tips voor het weekend tijdig binnen 
komen. Heb je tips of ander nieuws, stuur deze dan voor donderdag in, dan kunnen ze 
meegenomen worden. 

En… we zoeken voor de Nieuwsbrief nog steeds een paar leden, die ervaring hebben 
met tekstverwerking (Word of een ander programma) en het leuk vinden om de 
Nieuwsbrief vorm te geven. We kunnen samen nagaan, hoe dat dan het beste kan.  
Zolang we geen versterking hebben voor de redactie en vormgeving van de Nieuwsbrief  
zal de inhoud bestaan uit informatie, die voorhanden is of aangedragen wordt door leden. 
De verschijningsdatum zal dan ook onregelmatiger worden. 

Wij zien graag jullie tips en reacties tegemoet op ons mail adres: 
stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com. 

Werkgroep communicatie, 
Titia van Grol, Pieter Jans, Yol Köster en Anna Minter. 
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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 tips gegeven over TooGoodToGo, 2e 
handskleding, besparen bij het douchen, energiebesparing en de energiecoach. Hieronder 
volgt een bijdrage van Ina Ree. 

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

In het MUG magazine kun je onder meer heel 
handige besparingstips kunt vinden.  

Bijvoorbeeld voor mensen met een Stadspas 
met groene stip 275 € korting bij aanschaf bij 
BCC van een  koelkast met energielabel A, B of 
C. Ook voor wasmachines met label A. 
Maximaal 2 apparaten per huishouden en op = 
op. Deze korting geldt tot 28 februari 2023.  

Kijk op  https://www.amsterdam.nl/stadspas/groene-stip/275euro-korting-witgoed/  en 
BCC.nl/stadspas. 
De Mug ligt onder meer bij Dirk van den Broek en Dynamo in de Rijnstraat. 

De Gemeente heeft nog lang niet alle mensen in beeld die vanwege een laag inkomen en 
weinig vermogen recht hebben op de extra energietoeslag. 
Zie voor bedragen https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/
regelingen-alfabet/energietoeslag/ 
Pak je kans! Voor hulp bij aanvraag kun je bijvoorbeeld terecht bij het Buurteam De Pijp, 
Gerard Doustraat 133. Bij mobiliteitsproblemen is huisbezoek mogelijk. 
 Telefoon 020 235 9120 https://www.buurtteamamsterdam.nl/vind-je-buurtteam/depijp/ 

Plan C in de Diamantbuurt (Smaragdplein 24) heeft een inloop-naaiatelier, elke 
donderdag van 11.30 tot 14.30 uur. Bijvoorbeeld voor verlenging of verkorting van kleding, 
voor vragen of voor het of voor het maken van een eigen creatie.  
Deelname is gratis. 

Ina Ree 
werkgroep Zorg. 

Pagina 4

https://www.mugmagazine.nl/category/mug-digitaal/
https://www.mugmagazine.nl/category/mug-digitaal/
https://www.amsterdam.nl/stadspas/groene-stip/275euro-korting-witgoed/
http://BCC.nl/stadspas
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/energietoeslag/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/energietoeslag/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/energietoeslag/
https://www.buurtteamamsterdam.nl/vind-je-buurtteam/depijp/


Nieuwsbrief Stadsdorp De Pijp, november 2022

—————————  Tips van leden  —————————- 

Repair Café, nu ook in de Buurman, bij het 
Amstelhuis 

Vanaf 11/11/22 is het Repair Café De Pijp nu ook elke 2e en 4e 
vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in de Buurman, bij het 
Amstelhuis.  

Daarnaast blijft het Repair Cafe De Pijp op de laatste zondag van 
de maand op de locatie van de Voedselbank Amsterdam Zuid, 
Lutmastraat 61A. Tussen 12 en 16 uur. 

Meer informatie: https://nmtzuid.nl/agenda-item/pilot-tweede-repair-cafe-in-de-pijp/ 

Concerten  

Mirza Voogel nodigt jullie uit voor 2 concerten van 2 verschillende koren waar zij in 
meezingt: 
- Zondag 13 november 13:30 uur: een gratis concert in de Augustinuskerk, Postjesweg 
123 (bus 18 voor de deur) vanwege het 100jarig bestaan van het Agneskoor, heel leuk 
concert; 
- Zondag 27 november 13:30 uur: een concert waar wel kaartjes voor gekocht moeten 
worden in de Oud Katholieke kerk (Ruysdaelstraat 39), een concert met o.a. de Saint 
Nicolas Cantate van Benjamin Britten en werken van Edward Elgar, een Engelstalig 
programma. € 12,50 voorverkoop € 15,00 aan de zaal. 

Logeerhuis Tolstraat 

In december gaat het Logeerhuis Tolstraat 75 open. Het is bestemd voor zorgvragers, 
mantelzorgers en (kwetsbare) buurtbewoners. 
In de loop van 2023 wordt er een mooie lobby gerealiseerd, er komt voor de buurt een 
activiteitenruimte in de kelder en er wordt een mooie binnen- en buitentuin aangelegd.  
In de nieuwsbrief van begin december vertellen we er wat meer over. 

Neem vast een kijkje op de website: www.logeerhuizenamsterdam.nl .  
Ben je geïnteresseerd, dan ben je ook van harte welkom op de inloopdag op 1 december 
tussen 10.00 uur en 19.30 uur. 

Het logeerhuis lijkt ons een aanwinst voor De Pijp. Het zou leuk zijn als we er vanuit ons 
Stadsdorp een bijdrage aan kunnen leveren door vrijwilligerswerk en mee te denken over 
de opzet. 

Atie Engel 
Werkgroep Zorg 
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Eetcafé van de Kook  

Eetcafé van de Kook wordt gerund door mensen met een 
beperking ondersteund door een groep vrijwilligers. 

Ik heb er onlangs gegeten met een aantal andere leden van 
het Stadsdorp en iedereen was heel enthousiast. Een 
aanrader om vaker te doen! 

 
Het eetcafé bestaat al 25 jaar en 
is gevestigd in de Oranjekerk, 
Tweede van der Helststraat 2 
Je eet er in een ongedwongen 
sfeer op een bijzondere plaats. Hoe bijzonder in de kerk,  
De bediening is vriendelijk en attent en het eten is heel 
lekker. Er is 3 gangen-menu voor 15 euro per keer wisselend. 

Het is geopend op vrijdag van 18.00 tot 22.00 
Het is kindvriendelijk en bereikbaar voor rolstoelen.  
 
Je moet wel reserveren op de website:  
https://www.eetcafevandekook.nl/ 

Wil Hallers 

Expo in OBA Oosterdok

Deze EXPO in de OBA heb ik als project- en procesleider mogen helpen tot stand komen.
Ik ben trots op de fotografen! 
Kom lekker rustig kijken. Tot eind januari. 

https://www.oba.nl/agenda/oosterdok/
fotoexpositienewvoiceswerkvangevluchtefotografen.html

Hartelijke groet,
Rob Godfried

Mogen we nog eendjes voeren?

Hierbij een net verschenen, duidelijk en aantrekkelijk artikel van de Vogelbescherming. 
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/mogen-we-nog-eendjes-voeren 

Vriendelijke groeten, 
Marijke Meerman  
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Amsterdam trekt 

Graag wil ik jullie attent maken op het bestaan van mijn website www.amsterdamtrekt.nl. 
Als liefhebber van Amsterdam bied ik met deze site vijf speurtochten en stadstochten (min 
of meer dezelfde tocht maar dan zonder vragen) aan in verschillende delen van de stad. 
  
De vijf tochten (drie hiervan zijn wandeltochten en de andere twee fietstochten) zijn niet 
gemaakt om snel “even te doen”. Ze zijn bedoeld als een leuke activiteit, waar je bij wijze 
van spreken de hele dag over kunt doen, niet in de laatste plaats vanwege de vele horeca-
mogelijkheden. Daarnaast heb ik er voor gekozen om niet de overbekende verhalen te 
vertellen en daarom zijn de tochten, hoewel het misschien wat onbescheiden klinkt, 
waarschijnlijk ook nog leerzaam. 
  
Ik vermoed dat jullie ook liefhebbers zijn van Amsterdam. Daarom hoop ik van harte dat 
jullie na het lezen van dit bericht mijn website bekijken en zin krijgen om binnenkort een 
van mijn tochten te gaan maken. 
  
Met vriendelijke groet, 
Wicher Jan Meyjes 

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 december-nummer voor 20 november. Mail het 
naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com.
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