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2023: een nieuw jaar vol activiteiten! 

Gaat het bruisen van oude en nieuwe activiteiten in ons stadsdorp? De Inloop in december 
was feestelijk en heel gezellig.  
Deze maand start de spelletjesmiddag in Buurtgebouw HDK, begin februari volgt de eerste 
documentaire-middag. Er is veel belangstelling om samen te eten bij Van de kook. Het 
bestuur kondigt o.a. een bijeenkomst voor nieuwe leden aan. En we openen het jaar met 
een spannende quiz. 
Zie de agenda (pag.2) en verschillende berichten met aankondigingen. 

Eindejaarsquiz en Nieuwjaarsborrel 

Donderdagmiddag 12 januari a.s. van 3 tot 6 uur vieren we de start van het nieuwe jaar 
met een quiz over het vorige jaar. Daarna zullen we een toast uitbrengen op het nieuwe 
jaar. 

Houdt deze middag dus alvast vrij! Nadere informatie volgt. 



Optimisme 

Voor 2023 

Met warmte vanbinnen 

Voor elkaar en jezelf 

Vederlicht! 

Ontwerp: Louise Vines 
Titel: Blackbird 
Aquarel, 19x26 cm, 2022 

Blackbird van The Beatles beluisteren? Scan de QR-code:   
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Agenda januari 2023 
vrijdag 6 januari, 18.00 uur: Samen eten bij Van de Kook (Oranjekerk). Meer informatie 
en aanmelden: Titia van Grol (stadsdorptitia@gmail.com) 

zaterdag 7 januari, 10.30 uur: Cryptogram oplossen in De Buren (d’Oude Raai, Ferdinand 
Bolstraat 321, ingang hoek Lizzy Ansinghstraat). Meer informatie: Yol Köster 
(ymbik@hotmail.com). 

donderdag 12 januari, 15 - 18 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst in Buurtgebouw HDK (Henrick 
de Keijserplein 45). Informatie volgt. 

zaterdag 14 januari, 20 uur: Dansen in Buurtgebouw HDK. 

dinsdag 17 januari, 20.00 uur: PubQuiz in Café Lust (Dusartstraat 49). Meld je aan bij 
Jantien Hoogenhout (J.hoogenhout@planet.nl). 

vrijdag 20 januari, 16 - 19 uur: Spelletjesmiddag in Buurtgebouw HDK (zie pag. 3) 

woensdag 25 januari, 17 - 19 uur: Inloop in De Buurman (Amsteldijk 35, ingang 
Ceintuurbaan). 

zaterdag 28 januari, 20 uur: Dansen in Buurtgebouw HDK. 

woensdag 1 februari, 13.30 - 15.30 uur: Bijeenkomst voor nieuwe leden in Buurtgebouw 
HDK. Meer informatie volgt. 

vrijdag 3 februari, 16 - 19 uur: Documentaire middag in Buurtgebouw HDK. 

zaterdag 4 februari, 10.30 uur: Cryptogram oplossen in De Buren. Meer informatie: Yol 
Köster (ymbik@hotmail.com). 

vrijdag 10 februari,15.30 - 17.30 uur: Stuurgroepvergadering in Buurtgebouw HDK 
(Henrick de Keijserplein 45). Meer informatie volgt. 

Colophon 
Deze Nieuwsbrief is samengesteld door de redactie.  
Foto’s: pag. 3: Pieter Jans en Atie Engel, pag. 4 en 5: Pieter Jans; pag. 6: Anne Schröder 
en Pieter Jans. 
Het volgende nummer zal begin februari 2023 verschijnen. Stuur kopie in voor 28 
januari naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com. 
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Spelletjesmiddag 

Wie heeft er vroeger geen spelletjes gespeeld? Mens Erger je 
Niet, Monopoly, Scrabble….. noem maar op.  

Iets alleen van vroeger en alleen voor jongeren? Welnee, 
spelletjes zijn van alle tijden en voor alle leeftijden. Daarom 
organiseren wij op de derde vrijdagmiddag van de maand een 
spelletjesmiddag.  

De eerste keer is op vrijdagmiddag 20 januari  
in buurtgebouw HDK van 16.00 –19.00 uur (Henrick de Keijserplein 45) 

Zaal open vanaf 15.30 uur. 

Er zal één bijzonder spel te spelen zijn: het Golden Joinery spel. 
Voor dit spel neem je een dierbaar maar kapot kledingstuk mee. 
Het wordt met goud gerepareerd. Ervaring met naald en draad is 
niet nodig. Maar geef je wel van te voren op bij Marijke Meerman 
die het spel begeleidt. (mj.meerman@hotmail.com) 

Doe je niet mee aan dit spel? Er zijn tal van andere 
mogelijkheden. Verschillende spellen zullen aanwezig zijn zoals: 
Mens Erger je Niet, Monopoly, Scrabble, Rummikub, dammen en 
schaken. Maar, misschien heb je een leuk spel dat je mee wilt 
nemen? Neem mee! 
  

We kijken met de aanwezigen wie op dat moment in welk spel interesse heeft.  
De consumpties zijn voor eigen rekening. 

Wie daarna nog zin of trek heeft, kan na de spelletjes ook meegaan naar Van de Kook in  
de Oranjekerk. Geef je in dat geval wel van te voren op bij Van de Kook. 
(Reserveren bij www.eetcafevandekook.nl met vermelding tafel Stadsdorp – tijd 19.15 uur) 

Marijke Meerman en Eddie Roos 

  Ook in de winter bloeien er struiken in De Pijp,  
       zoals deze winterjasmijn. 
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Bericht van het bestuur: zet vast een paar data in je agenda 
Voor de komende maanden zijn meerdere activiteiten gepland. Zet ze vast in je agenda. 
Nadere berichten volgen. 

Bijeenkomst voor nieuwe leden  
-  Woensdag 1 februari, 13.30 - 15.30 uur in buurtgebouw Henrick de Keijser:  
Door de corona-periode is er de afgelopen jaren weinig aandacht geweest voor nieuwe 
leden. Daarom nodigen we de leden die vanaf 2019 lid zijn geworden uit voor een 
bijeenkomst op 1 februari. Van iedere binnenbuurt worden een paar ‘oud-gedienden’ 
gevraagd om mee te werken. 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 
-  Woensdag 1 maart, 19 - 21 uur in buurtgebouw Henrick de Keijser:  
De laatste ledenvergadering was 28 oktober.  We willen nu de ALV weer zoals gewoonlijk 
in het begin van het jaar organiseren en wel op 1 maart.  
Het formele deel met de verantwoording over 2022 zal kort zijn, want dat is inhoudelijk 
voor het grootste deel al op 28 oktober 2022 aan de orde geweest. Daardoor is er ruimte  
om een inhoudelijk thema aan de orde stellen.  

Stuurgroepvergaderingen 
- Vrijdag 10 februari 15.30 - 17.30 uur in buurtgebouw Henrick de Keijser.  

(Nb. De datum is gewijzigd en komt in de plaats van 15 februari).  
- Woensdag 12 april 12.30 -14.30 uur in buurtgebouw Henrick de Keijser (broodje 

meenemen).  
- Woensdag 14 juni 12.30 -14.30 uur in buurtgebouw Henrick de Keijser (broodje 

meenemen).  
- Woensdag 13 september 12.30 -14.30 uur in buurtgebouw Henrick de Keijser 

(broodje meenemen). Nb. Deze datum in september kan nog veranderen. 
Voor de stuurgroepvergaderingen worden de vaste vertegenwoordigers uitgenodigd van 
de binnenbuurten en de werkgroepen. Daarnaast zijn ook andere leden welkom, die 
ideeën hebben of hun mening willen geven over een agendapunt. De agenda wordt tijdig 
verstuurd aan alle leden. 

We wensen iedereen een goed en gezond 2023 en kijken uit naar een jaar met veel 
activiteiten in ons stadsdorp! 

Namens het bestuur: 
Atie Engel 

Stuurgroepvergadering van 12 december. Zie voor het verslag: stuurgroep 12/12/2022 en 
voor meer beelden: impressie stuurgroep 12/12/2022. 
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De buurtfunctie van de Oude Raai 

Het team van de Oude Raai wil de 
buurtfunctie van deze plek weer opnieuw 
onder de aandacht brengen, vanwege de 
coronaperiode is er een gat gevallen. Nu 
zou iedereen daar weer gezellig kunnen 
lunchen, een kopje koffie drinken of 
gewoon maar lekker gaan zitten, dus de 
buurt is van harte welkom! 

Het restaurant van de Oude Raai heet 
tegenwoordig De Buren. Het is dagelijks 
overdag open. Er is ook een aantrekkelijk 
terras aan de achterkant. 

In De Buren staat samenwerking van de Oude Raai met de buurt centraal. Je kunt er 
meedoen aan activiteiten en actieve buurtbewoners kunnen er ook zelf iets organiseren.  
Van maandag tot vrijdag wordt een deel van het restaurant gebruikt door de Dagopvang, 
maar het is dan ook open voor buurtbewoners.  
In het weekend is het meestal rustig in het restaurant. Het wordt dan voornamelijk gebruikt 
door bewoners van de Oude Raai en hun bezoek. Dus is het leuk als er wat meer reuring 
ontstaat door buurtbewoners. De cryptogram-groep van ons stadsdorp gaat dat 
uitproberen en komt er de eerste zaterdag van januari bij elkaar.  
Als er een grotere groep zoals een binnenbuurt gebruik wil maken van het restaurant 
moeten we dat wel tijdig melden. Stuur dan een email naar: atieengel@upcmail.nl . 

Er zijn ook aparte ruimtes, waarvan wij tegen een redelijke prijs gebruik kunnen maken 
voor stadsdorp-activiteiten. Dat komt goed uit nu er weer meer activiteiten ontstaan in het 
stadsdorp.  
Voor wie de trap een bezwaar is, er is een tweede ingang. 

In januari of februari komt er in De Buren een open middag voor de stadsdorpen De Pijp & 
Rivierenbuurt. Dan kunnen we wat meer van de locatie zien en ons informeren over wat er 
allemaal te doen is en de verdere mogelijkheden. Nader bericht daarover volgt.  

Mirza Voogel en Atie Engel 
 

De Amsterdam-speld voor Mia Bouwhuis en Titia van 
Grol 

Op de laatste bijeenkomst in december met de vrijwilligers van de 
HeenenWeer werden Mia en Titia verrast door de komst van 
stadsdeelbestuurder Flora Breemer, die hen de Amsterdam-speld 
overhandigde. Deze was aangevraagd door de vrijwilligers voor 
hun aanhoudende inzet voor het opzetten en organiseren van de 
succesvolle Heen-en-weer dienstverlening. 
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Beeldverslag van de Inloop van 28 december 2022 
zie ook: stadsdorpdepijp.com 
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