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Opera in ons Stadsdorp
Zoals ook in de nieuwsbrief van december al werd aangekondigd, komt Kees Schilder opnieuw naar ons Stadsdorp met
Opera. Dinsdag 9 februari a.s. om 19:00 uur is hij met
prachtige operaverhalen en muziek te horen en te zien in De
Buurman in het Amstelhuis, Amsteldijk 35.
Wie is Kees Schilder. Kees is hoofd van een basisschool in
Volendam. Naast zijn werk als schoolhoofd heeft hij zijn hele
leven besteed aan de opera, zijn grote passie. Hij kan bezielend en meeslepend vertellen over de grote opera’s. Kees heet
in Volendam Kees Kos, volgens de typisch Volendamse traditie
van bijnamen. Bij Kees horen woorden als bevlogenheid, uitstraling en enthousiasme. Kees heeft zelf gezongen, speelt
piano en heeft vele koren gedirigeerd.
Kees kwam in kontakt met opera door een bezoek aan de
opera in het Amfitheater in Verona, waar Luciano Pavarotti
optrad, en door kontakt met andere operaliefhebbers. Hij vertelt graag over de vriendschap met Christina Deutekom, over
Jan Derksen, over Placido Domingo, over Joseph Schmidt en
vele anderen.
Hij wordt als alom gerespecteerd operadeskundige veel gevraagd voor lezingen, waar hij het publiek vertelt over de vele
anekdotes uit de levens van de beroemde operasterren. Zoals
zijn verhaal over de hoogste noot van Maria Callas, een eigen
gemaakt “loopje” aan het einde van een lied, dat Volpi een
contract kostte. En laat het verschil horen tussen diverse uitvoeringen van een lied. Tussendoor hoor je de bijbehorende
muziekstukken en fragmenten, zoals “va pensiero sull’ ali
dorate – Nabucco" van Verdi. Hij leert je een nieuwe manier
van luisteren aan, die opera toegankelijk maakt voor iedereen.
Ons Stadsdorp rekent op grote belangstelling, zodat deze
dinsdagavond een echte Opera avond kan worden. Zoals dat
in in het amfitheater Arena van Verona, het hart van de Opera,
gebruik is. Misschien inspireert Kees wel om ook eens een
echte Opera Reis naar Verona te ondernemen. Kijk om in de
stemming te komen eens op het internet naar de informatie
over opera en over Verona.
Tot dinsdagavond 9 februari om 19:00 uur in het Amstelhuis.
Els Sleking

woensdag 27 jan.
17:00 -19:00 uur
Inloop in De Buurman
Amsteldijk 35
(ingang Ceintuurbaan),
------------------------maandag 1 febr.
Filmmiddag/avond in Rialto
Ceintuurbaan 338
------------------------vrijdag 5 febr. 10.30 uur
Koffie-ochtend in Boca's
Sarphatipark 4 (naast
Café Krull)
----------------------zaterdag 6 febr.
10.30 - 12.00 uur
Cryptogramgroep
in Café Krull,
Sarphatipark 2
-----------------------

Kees Schilder

dinsdag 9 febr.
19:00 - 21.00 uur
Thema-avond over Opera
in De Buurman
Amsteldijk 35,
(ingang Ceintuurbaan)
-----------------------
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donderdag 11 febr. 17:00 uur
Stadsdorpborrel
in Café de Punt
2e J. v. Campenstraat 150
----------------------zie voor meer informatie:
de Agenda op de website

Sara Bruinsna en Veronica van Dam in Bergen NH
Aanmelden als lid

Trip to Memory Lane
In de nieuwsbrief van oktober 2015 stond een berichtje van
Sara Bruinsma, over haar idee om voor ouderen een dagje
terug in de tijd te organiseren. Een Trip To Memory Lane, inclusief vervoer met een auto uit die tijd. Veronica was de
eerste die hiervan gebruik kon maken.
Veronica plande met Sara een dagje uit naar Bergen, ook
genoemd de Heerlijkheid Bergen, in Noord Holland.
Dit kunstenaarsdorpje werd vooral bekend door onder
andere de dichter Adriaan Roland Holst en de kunstenaars van
de Bergensche School.
Bergen is ook in de herinnering van Veronica een bijzonder
dorp. Al toen ze 17 jaar was ging ze op vakantie naar dit
duindorp. De auto die daarbij hoorde, was de Citroen DS van
de grote liefde van Veronica destijds en een voor die tijd heel
bijzondere auto.

Pijpbewoner,
denk mee, doe mee met de
verdere ontwikkeling van ons
Stadsdorp De Pijp.
U kunt zich aanmelden als lid
van de vereniging via
de website.
De lidmaatschapsbijdrage in
2015 is 15 euro per persoon
per jaar.
Geen internet? Dan kunt u ons
bellen 06-87169505 of het
formulier per post aanvragen
bij:
ledenadministratie
p/a H.Ronnerplein 50,
1073 KW Amsterdam

Aangekomen in Bergen ging de Memory Trip als eerste naar
het huis waar Veronica ooit logeerde. Het was er nog allemaal,
het huis stond er nog steeds prachtig bij. Daarna werd het tijd
voor een lunch op het Plein, de centrale plek in het dorp.
De trip ging verder richting centrum. Bergen is in het bezit van
een prachtig Hertenkamp, maar op weg er naartoe moest toch
even worden gestopt in de Stationsstraat. Dat is een straat die
je niet mag missen, al was het maar vanwege Tally Ho, een
bekende kledingzaak. Behalve de Ruinekerk, het Huis met de
Pilaren, waar de dichter Roland Holst zijn dagelijkse kopje
koffie dronk, de Eeuwige Laan, de vele gezellige restaurants
en café’s behoort ook Huize Kranenburgh tot het erfgoed van
dit dorp.
Huize Kranenburgh, nu museum Kranenburgh, stond ook op
het verlanglijstje van Veronica. Kranenburgh heeft een lange
geschiedenis. Het museum is al jaren dé culturele buitenplaats
in Bergen en thuisbasis van de schilders van de Bergensche
School. Ook Lucebert, Constant, Kouwenaar, de gebroeders
Wiegman, en nog vele andere beroemde schilders en
beeldhouwers vinden er een plek. Op dit moment is er een
tentoonstelling van het werk van Joost Zwagerman, Silence
out Loud, tot 12 juni 2016. Een adres dus om te onthouden,
informatie is te vinden via www.kranenburgh.nl.

Veronica en Sara bij de DS.
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Veronica was blij met deze Trip to Memory Lane, er is weer
iets toegevoegd aan haar herinneringen uit die tijd. Het was
een bijzondere ervaring om nog eens terug te gaan naar
Bergen in een Citroen DS.
Als dit idee jou ook aanspreekt, kun je informatie over de
activiteiten van Sara Bruinsma vinden de Nieuwsbrief van
oktober 2015 en via het secretariaat.

Naambadges
Bij de volgende inloop op
woensdag 27 januari a.s.
17.00 uur in De Buurman is
er mogelijkheid om
naambadges af te halen.

Els Sleking

Werkgroepen
Werkgroep Evenementen en
Inloop:
email: stadsdorpdepijp.evene
menten@gmail.com
Werkgroep Website:
email: stadsdorpdepijp.websit
e@gmail.com

Nieuwjaarsborrel in de Buurman

In de pijplijn van Vraag & Aanbod
Wat toch bijzonder blijft is dat na ruim 2 jaar stadsdorp er met
een zekere regelmaat toch steeds weer nieuw vraag en aanbod aangeboden wordt op de V&A site. Ook regelmatig een
reactie op “oudere” advertenties. Dus diegene met wat geduld
wordt soms toch nog beloond.
Want we zien en horen dat de afstemming van de vragen die
er zijn en het aanbod wat er is, veelal nu ook via de inloopen thema-avonden en/of de binnenbuurten verloopt. En dat is
uiteindelijk het doel. Dat we elkaar kunnen aanspreken op hulp
vragen en hulp bieden en activiteiten ontwikkelen.
Maar er zijn nu ook ontwikkelingen bij V&A die een nog snellere en accurate hulp gaan waarborgen. Er is naast de BOODSCHAPPENPOOL nu namelijk een COMPUTERPOOL en een
CHAUFFEURSPOOL en een KLUSSENPOOL en als er dan
een vraag voor een van de pools is, wordt er gekeken wie dat
kan doen en wie er op dat moment tijd heeft.
Een andere verandering: Anneke Nierop gaat mij vervangen. Ik
stop met V&A en ga me met andere klussen bezig houden.
Anneke zal zich her en der nog wel voorstellen zodat je haar
ook kunt aanspreken voor V&A klussen.

Werkgroep Comm & PR
email: stadsdorpdepijp.commu
nicatie@gmail.com
Werkgroep Thema-avonden
email: stadsdorpdepijp.thema
@gmail.com
Werkgroep Vraag en Aanbod
email: stadsdorpdepijp.vraage
naanbod@gmail.com
Werkgroep Foto
email: stadsdorpdepijp.foto@g
mail.com
Voor meer informatie: ga naar
de website, stuur een e-mail,
bel 06-87169505 of meld je
aan op een Inloopavond..

Atie Praagman verblijft nu in Sri Lanka tot eind februari. Ze
mailde een enthousiast verhaal, dat het haar goed gaat en dat
ze de WAKA WAKA lampen al aan verschillende mensen heeft
gegeven die ze heel goed kunnen gebruiken. Haar verhaal en
de foto’s zullen in een van de komende nieuwsbrieven komen.
Riet Lenders

Hulp van de computerpool?
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Nieuwe bestuursleden gezocht
Piet van der Maat gaat dit voorjaar het bestuur verlaten. Hij is
drie jaar druk geweest met ons stadsdorp en wil nu weer meer
tijd hebben voor andere dingen. Maar hij blijft actief lid!
Mia Bouwhuis en Atie Engel blijven het komende jaar beschikbaar voor het bestuur.

Nieuwjaarsborrel 2016

We zijn dus op zoek naar nieuwe bestuursleden. Daarbij gaat
het niet perse om een nieuwe voorzitter. Met de nieuwe bestuursleden overleggen we over de verdeling van de bestuurstaken en hoe we de komende periode het bestuur vorm willen
geven.
Het bestuur vergadert nu een keer per maand en zomers minder. Er zijn zelfstandig werkgroepen voor diverse taken, waardoor we ons als bestuur steeds meer kunnen beperken tot
hoofdtaken.
We hopen dat we een paar enthousiaste kandidaten vinden.
Zoals bekend zijn veel leden van ons stadsdorp voorzichtig
met het aangaan van vaste verplichtingen. Als bestuur gaan
we er vanuit dat ook bestuursleden soms langere tijd met vakantie willen of dergelijke. Als het bestuur wat groter wordt kost
het iedereen minder tijd.
Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV). De bestuurswisseling vindt daarom plaats in
het voorjaar tijdens de ALV 2016. De datum daarvan stellen we
binnenkort vast.
Voor nadere informatie of een vrijblijvend gesprek kun je
mailen of bellen naar het secretariaat:
stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com of 06 87169505.

Deze nieuwsbrief komt maandelijks uit en wordt samengesteld uit teksten en foto's die
worden aangeleverd door
leden, werkgroepen en het
bestuur.
Opmaak en eindredactie is
deze keer, vanwege gebrek
aan menskracht in de PR&Comm-werkgroep, door een
lid van het bestuur gedaan.
De volgende nieuwsbrief is

Het bestuur

gepland om uit te komen rond
15 febr. Heeft u ook iets voor
deze nieuwsbrief? Mail dat
dan vóór 11 febr. naar:
werkgroep PR & Comm
-----------------------------------------

Stadsdorp De Pijp
heeft nu 123 leden!
Op naar de 200!
Nieuwjaarsborrel in de Buurman

