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1 juli: Een BuitenBorrel op 1,5 meter!!!

Inhoud Nieuwsbrief

We missen het erg, elkaar zien en spreken op een binnenbuurt of
op de Inloop. Voor eind juni maken we plannen voor een
alternatieve inloop:
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Een BuitenBorrel op 1,5 meter in het Sarphatipark
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Reserveer vast 1 juli, vanaf 17 uur in het park bij de overdekte
tafeltjes. Er wordt gezorgd voor een hapje en een wijntje of pilsje …
dan zien we elkaar weer eens echt!
Als iedereen een glas mee neemt en indien mogelijk een klapstoel,
gaat het erg gezellig worden!!
Groeten, namens de Inloop-commissie,
Anne Schröder.
P.S. In de loop van juni krijgen jullie nog nader bericht. Laat het
weer het afweten, dan wijken we uit naar een andere dag of plek.
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Agenda
Maandag t/m Vrijdag 9:15 uur

Nederland in Beweging
Nederland beweegt (NPO 1)

Alle dagen

Online films
cinetree.nl
Online documentaires
idfa.nl

Alle dagen
Alle dagen

Samen de klassiekers herlezen
Mondo boekenclub (VPRO)

Alle dagen

Radio NH
heeft veel tips en initiatieven in Noord Holland

Alle dagen

BBC first zend 24 uur per dag series uit, veel detectives,
maar niet uitsluitend. Momenteel iedere avond om 20:00
herhaling van Downton Abbey. Ondertiteld.
(Kpn kanaal 25, Ziggo kanaal 22).

Alle dagen

Decamarone door ITA. Iedere avond leest een van de
acteurs van Internationaal Theatergroep Amsterdam een
verhaal uit de Decamarone voor.
Alle filmpjes zijn op de site van de ITA te vinden.

Reserveer vast:
Woensdag

1 juli

17-19 uur

BuitenBorrel in het Sarphatipark

De geplande samenkomsten kunnen helaas niet doorgaan. Binnenbuurten en andere groepen,
die een video-bijeenkomst willen beleggen via Zoom of een ander programma sturen hiervoor zelf
een uitnodiging rond. Houd contact met elkaar door even te bellen of even langs te gaan.
Een mailtje of een kaartje werkt ook heel goed.

Leden-nieuws
Er hebben zich geen nieuwe leden aangemeld

Doe mee en meld je aan
Wil je meedenken en meewerken aan ons Stadsdorp De Pijp, meld je dan aan als lid van de
vereniging via de website: www.stadsdorpdepijp.com.
Wil je eerst meer informatie, geef dan jouw naam en e-mail adres of huisadres door aan de
werkgroep Communicatie of telefonisch: 06-39860140

Colofon
Deze nieuwsbrief komt maandelijks uit en wordt samengesteld uit teksten en foto’s die worden
aangeleverd door leden, werkgroepen en bestuur.
Eindredactie: Titia van Grol, Jantien Hoogenhout, Pieter Jans. Opmaak: Perla Messina

De volgende nieuwsbrief
komt uit begin juli. Heeft u ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór maandag 27 juni
naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com Telefoon: 06-39860140
Site: www.stadsdorpdepijp.com Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com

Stadsdorp De Pijp, Nieuwsbrief juni 2020 - - Pagina 3

Een kleine attentie vol hoop en groeikracht voor onze leden
‘Riet Lenders is vrijwilliger bij Handen in Huis, mantelzorgvervanging. Omdat ze wegens Corona
geen jaarlijkse vrijwilligersuitje hebben, ontvingen ze een kleine attentie. Riet merkte hoe blij ze
daarvan werd en bedacht dat zoiets ook heel leuk zou zijn voor alle stadsdorpers.
Maar wat? Ze sprak erover met een groepje andere
stadsdorpers en die waren ook enthousiast. Zaadjes,
want dat staat voor groei en verbinding, ook op de lange
termijn. Immers, wat je nu zaait, zal later in het jaar tot
volle bloei komen, net als deze crisis, die ook een kwestie
van lange adem is. Natuurlijk moesten het wel
biologische zaadjes zijn en tegen een redelijke prijs,
het werd een hele zoektocht voor verschillende leden.
De gezamenlijke inspanning heeft geleid tot het
prachtige kaartje dat we allemaal ontvingen, met
zaadjes voor tuin of balkon.
De reacties waren positief en soms ontstond er bij het overhandigen ook een korte ontmoeting.
Veel leden vonden het fijn dat er in deze rare tijd aan hun gedacht werd. Riet zelf kreeg veel
energie van de samenwerking met de andere leden. Mensen waren direct bereid om te helpen en
mee te denken, dat geeft stroming en maakt haar blij.
Komen jullie zaadjes uit? Stuur dan een foto naar de communicatiegroep. De mooiste plaatsen
we dan in de nieuwsbrief.’
Titia van Grol
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Buurtgidsen gezocht!
Maartje van buurtgids.nl zoekt oude Pijp-bewoners, die met max. 4 personen een wandeling door
De Pijp willen maken en daar dan veel over kunnen vertellen. De slogan is ‘Leer je buur(t) beter
kennen’. Het gaat dus m.n. om nieuwkomers in de buurt en andere buurtbewoners.
Wil je er meer over weten of wil je je aanmelden, stuur dan een mailtje
naar: maartje@buurtgids.nl, of kijk even op hun website: buurtgids.nl.
Pieter Jans

Tip
Tip
Voordigitale
digitalehulp:
hulp:https://wijzer.amsterdam
https://wijzer.amsterdam
Voor
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Wandelen in Coronatijd
Net als velen van ons wandel ik bijna iedere dag een rondje door onze wijk. Niet altijd door de
Pijp, ook vaak richting Amstel of door de Rivierenbuurt waar de stoepen wat breder zijn. Omdat
afstand houden op de stoep best lastig is wandel ik tegenwoordig op de middenweg. Daar hoef ik
niet op mensen te letten die ik moet ontwijken, de auto’s en fietsers doen zelf wel moeite om mij te
ontwijken. Dat wandelen op de middenweg heeft als bijkomend voordeel dat je de huizen beter
kunt bekijken, zeker in de Pijp waar je op de stoep dichtbij de huizen loopt. Als ik de huizen in
onze wijk beter bekijk valt me ineens van alles op. Daar wil ik jullie graag in meenemen.
Vandaag wandel ik een rondje van bijna 4 km. Ik begin vanuit
mijn huis, maar je kunt natuurlijk op ieder punt van de route
beginnen. Via het Henrick de Keijserplein wandel ik door de
Henrick de Keijserstraat naar de Van Ostadestraat. In deze
straat is het ook leuk om naar de weg te kijken! Opvallend is het
Lyceum met zijn verspringende ramen. Ik ga richting Van der
Helststraat en ga bij de Oranjekerk een stukje naar links, het
gebouw van de diaconie links is bijzonder mooi, om daarna via
de Rustenburgerstraat naar de Ruysdaelkade te lopen.
In de Rustenburgerstraat heb je een stukje waar de huizen
verschillende kleuren hebben. Het lijkt wel een patroon, 1 geel,
2 rode.
Ook het tegelwerk in de portieken is bijzonder en afwisselend.
Veel straten in de oude Pijp hebben van dit soort portieken en
het tegelwerk is heel verschillend. Wat ook veel huizen hebben
zijn bogen boven de ramen en in die bogen een soort mozaïek.
Als je goed kijkt, zie je dat die overal een beetje verschillen, in
vorm en kleur, net als de mozaïeken onder de dakranden. Het
zijn van die kleine verfraaiingen die deze bouw interessant
maken. Kijk ook eens naar het smeedwerk van de balkons,
sommigen hebben nog het originele smeedwerk met
bijbehorende krullen. Er zijn ook gebouwen die vroeger een
andere functie hadden zoals het tableau om de hoek van de
Rustenburgerstraat op de Ruysdaelkade laat zien.
Op de kade vind je fraaie portieken en
interessante ornamenten aan de huizen.
De kade ben ik afgelopen tot de Jacob van
Campenstraat, nog een stukje doorlopen is ook
mooi. Niet alleen heb je aan de overkant uitzicht
op de brandweerkazerne, het Zuiderbad en het
Rijksmuseum maar ook de huizen aan het
laatste deel zijn de moeite waard. Terug naar de
Eerste Jacob van Campenstraat waar je links
mooi de stijl van bouwen kunt zien en rechts, en
vlak voor het Heinekenplein, bijzondere kopjes
aan de gevel.
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Wandelen in Coronatijd (vervolg)
Het plein oversteken en via de Gerard Dou naar de
Sweelinckstraat. Vlak voor de hoek staat een opmerkelijk
gebouw waar nu een architect in zit en op de andere hoek zijn
zeer mooie erkers. Op de hoek van de Willibrordusstraat zie je
nog mozaïeken op de muur en dan weer naar huis.
Het zijn kleine details die me nu opvallen, de steunbalken van
een balkon, de poortjes boven de portieken, de manier waarop
de stenen gemetseld zijn. Dat maakt mijn wandeling tot een
interessante ontdekkingstocht in mijn eigen wijk.
Wat zie jij als je wandelt? Ik ben benieuwd! Op mijn tocht door de oude Pijp bedacht ik dat je ook
een verhaal kunt schrijven over de verschillende soorten aannemersbusjes, daar kom je er heel
veel van tegen. Misschien iets voor de volgende keer.
Titia van Grol

Buurtbudget Zuid
Waarschijnlijk heeft ondertussen iedereen de brief gehad over Buurtbudget Zuid 2020.
€100.000 voor de Pijp en nog eens €100.000 voor de Diamantbuurt, te besteden aan een plan
om de buurt te verbeteren.
Buurtbewoners kunnen voor 30 juni plannen insturen, en de buurt beslist welk plan wordt
uitgevoerd. Voor meer informatie www.amsterdam.nl/buurtbudgetzuid
Een mooi gebaar, dat vraagt om enthousiaste plannen.
Als je een idee hebt en je wilt er met andere buurtbewoners over van gedachten wisselen, dan
kan je je plan bespreken in je binnenbuurt, maar je kan het ook opsturen aan de werkgroep
communicatie. Doe dit voor 13 juni. Bij voldoende animo organiseren we een zoombijeenkomst op b.v. woensdagmiddag 17 juni om ideeën te bespreken en verder uit te werken.
Als je geen concrete ideeën hebt maar je hebt wel zin om mee te denken, geef je dan ook op
aan de werkgroep communicatie. Stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com

Gegevens uit het 2019 EU-breed LGBTI onderzoek
Het afgelopen jaar heeft de European Union
Agency for Fundamental Rights (FRA)
opnieuw een EU-breed onderzoek onder
LGBTI’s gedaan naar wat hen in het dagelijks
leven bezig houdt.
Het eerste was in 2012.
Op FRA’s website, vind je het rapport via deze
link de campaign video, en het materiaal per
land staat onder country sheets.
De data per land zijn te vinden op data explorer.
Daar vind je de resultaten per land en per subgroep en leeftijd.

Stadsdorp De Pijp, Nieuwsbrief juni 2020 - - Pagina 6

Oproep voor boeken in De Pijp - deel 2
Vorige maand deed ik een oproep voor Boeken die in De Pijp spelen. Pieter Jans en Atie Engel
hebben onderstaande juweeltjes gemaild. Twee van de drie had ik nog nooit van gehoord en
maakten mij allebei nieuwsgierig. Ik hoop dat het jullie inspireert titels te sturen, er moeten nog
veel meer boeken zijn. Stuur je tips en beschrijvingen naar de Stadsdorp nieuwsbrief.

 Pijpelijntjes, Jacob Israël de Haan
Het boek speelt rond de eeuwwisseling, 1904, in De Pijp rond de
Willibrordusstraat. Het was een omstreden boek vanwege het openlijk
beschrijven van een homoseksuele relatie. Het boek was zo omstreden
dat de schrijver en zijn vriend geprobeerd hebben om alle uitgaven van de
eerste edities op te kopen en te verbranden. Resultaat is dat de eerste
uitgave nu heel veel waard is. We vinden het boek nu niet schokkend
meer.
Prachtig en kenmerkend is de beschrijving van het dagelijks leven rond
1900 in de Pijp, en hoe kamers verhuurd werden terwijl de hospita met
gezin in het souterrain woonde.
Het boek is als ebook te lezen via de site van de Digitale Bibliotheek voor
de Nederlandse Letteren, DBNL.org. Het is even zoeken, maar het staat
er echt op. Of je leent het van Pieter en Atie.
Trouwens, er is een Jacob Israël de Haanstraat in de Pijp. Echt waar.
Zoek maar op, leuk om naar toe te wandelen.

 De belofte van Pisa (romandebuut 2014, verfilmd 2019), Mano Bouzamour
Mano is opgegroeid in De Pijp, in een Marokkaans gezin.
Zijn ouders hebben weinig opleiding, zelf lukt het hem naar het Hervormd
Lyceum te gaan. Hij schrijft over zijn jeugd en zijn leven tussen de twee
totaal verschillende werelden waarin hij leeft.
Met zelfspot en kritiek, ook op de eerstegeneratie-immigranten, schrijft hij
een vrolijke en boeiende schelmenroman.
Ook dit boek veroorzaakte een rel, nu in de Marokkaanse gemeenschap,
die niet blij was met de manier waarop ze werden beschreven.
Ondertussen is het allemaal goed gekomen tussen Mano en zijn familie.

 De zon stond nog laag (1976), Jo Juda
De bekende violist van het Concertgebouworkest Jo Juda (1909-1985)
schrijft in deel 1 van zijn driedelige autobiografie hoe hij opgroeide in de
Pijp, onder andere in de Tolstraat 121 (ca. 1914-1916).
Onder meer beschrijft hij hoe het gebied van de Diamantbuurt opgespoten
werd voor de nieuwbouw.
Ook een juweeltje.

.

Jantien Hoogenhout
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Brieven aan Bep
Componist Lotte Pen werkte meer dan een jaar aan een muzikale wandeling die zou uitmonden
in een concert. Ze heeft dit concept nu omgegooid tot een ‘muziekwandeling voor thuiswerkers’.
Een compositie geïnspireerd op het prachtige gedicht Desiderata van Max Ehrmann.
Afgelopen zaterdag ging Ritratto van De Nationale Opera ‘in première’ op het YouTube-kanaal
van het gezelschap. Deze registratie werd opgenomen in Amsterdam tijdens de generale repetitie
van de voorstelling.
Veel gezelschappen zetten oude voorstellingen online, zoals Mugmetdegoudentand en Dood
Paard (die ook verzoekjes aannemen). En voor wie genoeg heeft van Netflix staan op Theaterflix
nu veel oude voorstellingen openbaar. Voor oudere concerten kun je onder andere naar de
Facebookpagina van Tivoli Vredenburg.
Scapino Ballet zendt elke maandagavond op hun Facebook pagina een dansvoorstelling uit. Ook
zonder Facebook te bekijken.
Deze week zou festival Cement plaatsvinden, waar veel jonge, pas afgestudeerde makers hun
werk tonen. Op hun website verzamelt het festival nu zo veel mogelijk van het werk en de
inspiratie onder de titel ‘Festival Cement in isolement’. Audiobestanden, filmpjes, prachtige
tekeningen van niet-gemaakte voorstellingen, voor iedereen die geïnteresseerd is in de nieuwe
generatie podiumkunstenaars. Aanrader: de audio-versie van de voorstelling ‘In order of
disappearance’. Je kunt dit jonge talent ook steunen via de website.
Dan nog wat internationaal aanbod:
De Duitse website Nachtkritik heeft elke dag een overzicht van virtuele voorstellingen.
The Metropolitan Opera zet elke dag een andere productie online die vervolgens voor 24 uur
beschikbaar is.
Het Bosnische Dubioza Collectief speelt elke maandagavond een nieuw nummer op hun
YouTube-kanaal.
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Brieven aan Bep (vervolg)
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Schilderij: Perla Messina

