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BuitenBorrel 1 juli in het Sarphatipark

Inhoud Nieuwsbrief

Een prachtige start voor een zomer met minder Coronamaatregelen. Onze eerste gezamenlijke bijeenkomst na de coronalockdown was een geweldig succes. Gezellig, veel mensen en
goed verzorgd! Van veel kanten werd gezegd: een herhaling
waard. Bedankt Anne Schröder, de mannenkookgroep en
iedereen die meegeholpen heeft. Zie op achterpagina meer foto‟s!
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Plannen Buurtbudget De Pijp/Rivierenbuurt
Er zijn veel plannen ingediend voor het buurtbudget voor De Pijp en
Rivierenbuurt. Je kunt deze plannen bekijken en zo mogelijk van
een ‘like’ voorzien. Plannen met meer dan 50 likes worden door
het stadsdeel op haalbaarheid beoordeeld.
De 5 met de meeste likes komen in ieder geval in de finale. In
september wordt de mening van de bewoners gevraagd over de 25
best gewaardeerde en op haalbaarheid beoordeelde plannen.
Klik hier voor de plannen buurtbudget De Pijp/Rivierenbuurt en like
een of meer voorstellen.
Van verschillende kanten kregen wij al aanbevelingen:
Diny Kooiman wees ons op: STILL in de Pijp. Anna Terpstra wil
ons graag attenderen op: Wij willen leven in ZUID - Cocreatie
Zuidpunt.Huisarts I. Statius Muller vindt het anti-rook theaterstuk
belangrijk: Theatervoorstelling de sToppers.
Pieter Jans
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Agenda
Maandag t/m Vrijdag

9:15 uur

Nederland in Beweging
Nederland beweegt (NPO 1)
Online films
cinetree.nl
Online documentaires
idfa.nl

Alle dagen
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.

Woensdag

12 augustus 10-12 uur Stuurgroep bijeenkomst in Buurtgebouw Henrick de
Keijser. Heb je vragen of voorstellen voor de stuurgroep,
stuur dan even een mailtje aan het secretariaat.

Ook al zijn veel Corona-maatregelen versoepeld, we gaan er voorlopig vanuit dat wij deze
zomermaanden geen grote bijeenkomsten in een binnenruimte beleggen. Wij hopen september
weer voorzichtig van start te kunnen gaan.
De binnenbuurten kunnen zelf bepalen, hoe zij bij elkaar willen komen en het contact vasthouden.

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 september. Heeft u ook iets voor deze nieuwsbrief, mail dit dan vóór maandag
25 augustus naar: stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com Telefoon: 06-39860140
Site: www.stadsdorpdepijp.com Contact: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
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Koffieochtend binnenbuurten
Nieuwe Pijp Midden (NPM), op het Henriette Ronnerplein op zaterdag 20 juni 2020.

Foto: Anna Minter
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Foto: Anna Minter
Links van het Midden (NPL), op het Thérèse Schwartzeplein op zaterdag 27 juni 2020.

Foto: Miep van Dam
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Zin in een speurtocht?
Hallo Stadsdorpers,
Wij, Jantien en Titia, hebben een speurtocht gemaakt vanuit ons huis. Je kunt hem lopend doen
of op de fiets en je kunt een „hulplijn‟ inschakelen, bijvoorbeeld een lid dat niet kan lopen of
fietsen, om je d.m.v. google te helpen. Je kan de speurtocht op verschillende plaatsen starten.
Mail je oplossing naar stadsdorpdepijp.nieuwsbrief@gmail.com of gooi hem in de bus bij Titia:
Willem Passtoorsstr.10-II. Onder de goede oplossingen verloten we een leuke prijs.
We wensen jullie veel plezier. Succes!
Misschien zijn er leden die voor de volgende nieuwsbrief een speurtocht willen maken vanuit hun
huis!
De speurtocht begint op het Henrick de Keijserplein, voor de deur van het buurthuis.
1. Hoe lang bestaat het buurthuis?
2. Wat was het beroep van H de Keijser (google vraag)
3. Wat is het beroep van Pauline?
Loop langs de speeltuin de Lutmastraat in, en ga bij het
kantoortje van Woonstichting De Keij rechts af.
4. Wat is het bouwjaar van het Coöperatiehof?
Maak even een rondje, het is een schattig hofje
5. Hoe heet het winkeltje op Burgemeester Tellegenstraat 41
Loop ietsje door naar de open ruimte.
6. Van wie hangt er een plaquette?
7. Hoe heet het complex woningen recht voor je?
Loop terug naar de Talmastraat.
Ga aan het eind van de straat rechtsaf, linksaf de Carillonstraat. Steek over.
8. Hoe kwam het pand op de hoek een aantal jaren geleden schokkend in het nieuws?
Hoe heette het toen? (google vraag)
Loop rechtdoor het poortje het Smaragdplein onder door en om
het ronde gebouw heen. Kan ook een startpunt zijn
9. Wat was dit ooit voor gebouw?
Loop rechtdoor en ga rechtsaf de Topaasstraat in.
10. In welke boek speelt de Topaasstraat een rol.
Geniet van de prachtige architectuur en ga op de kade naar links.
11. Wat staat er tegenover de Saffierstraat?
Loop de Saffierstraat in, geniet van de architectuur en loop door
tot het einde.
12. Hoe heet het plantsoen op de hoek?
Ga linksaf, daarna rechtsaf de Diamantstraat in.
13. In welk jaar werden de huisjes gebouwd?
Aan het eind rechtsaf.
14. Hoe heet het ronde gebouw rechts en wat zat er vroeger in?
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Zin in een speurtocht? (vervolg)
Loop door en ga linksaf tussen twee gebouwen door van het hotel in het vroegere stadsarchief.
15. Wie of wat is Culinnan? (google vraag)
16. Waarom is het een mooi gekozen naam in deze buurt?
Ga voor de bibliotheek langs. Misschien kan je er ondertussen weer wat drinken.
17. Wie van het stadsdorp werkte hier als vrijwilliger? (Niet zonder ons) (google vraag)
Ga rechtsaf.
18. Wie was Dora Tamana? (google vraag)
Loop rechtdoor naar de Rustenburgerstraat en ga linksaf.
Onder het poortje door rechtsaf, de Jacob Israël de Haanstraat in.
Loop die helemaal uit.
19. Welk boek heeft Jacob Israël de Haan geschreven?
Ga rechtsaf en linksaf, de St Willibrordusdwarsstraat door naar
het St Willibrordusplein. Kan ook je startpunt zijn
20. Wat stond er vroeger op het plein?
21. Er mag en kan veel op het speelveld, wat mag er niet?
Kijk even naar de prachtige gevels. Ga linksaf de St Willibrordusstraat in.
22. Hoe heet de moskee?
Loop de hele straat uit.
23. Welke toren zie je voor je?
24. Wat werd er op nummer 52 gemaakt.
Ga aan het eind linksaf, dan rechtsaf.
25. Wat zit er op nummer 233
26. Hoe heet het grote grijze vol geklodderde gebouw aan je linkerhand?
27. Weet je wie de eigenaar is? (google vraag)
Loop rechtdoor.
28. Wie wonen er in de toren?
29. Tegenover de kerk zit Massimo, wat verkopen zij?
Ga linksaf naar het Van der Helstplein.
30. Wat verkoopt Iambe?
Ga linksaf de Karel du Jardinstraat in en loop naar het begin van de wandeling.

Afrikaansebeelden
beelden
Afrikaanse
Van
Vandinsdag
dinsdag30
30juni
junitot
totininieder
iedergeval
gevalvrijdag
vrijdag28
28 augustus
augustus
Rob Godfried
foto‟s
die hijheeft
gemaakt
exposeertexposeert
Rob Godfried
foto‟s die hij
gemaakt
in
verschillende
Afrikaanse
landen.landen.
heeft
in verschillende
Afrikaanse
Deopbrengst
opbrengstgaat
gaatnaar
naarcommunity-projecten
community-projecteninindie
dielanden.
landen.
De
Jekunt
kuntde
defoto‟s
foto‟szien
zienininde
deKoffie
KoffieAcademie
Academie(Overtoom
(Overtoom95).
95).
Je
Openingstijden:maandag-vrijdag:
maandag-vrijdag:8.30
8.30--17.00
17.00uur,
uur,
Openingstijden:
zaterdag en zondag 9.00 - 17.00 uur.
zaterdag en zondag 9.00 - 17.00 uur.
Klik hier voor meer informatie: Afrikaanse beelden.
Klik hier voor meer informatie: Afrikaanse beelden.
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Oproep voor boeken in De Pijp - deel 3
Weer drie boeken die spelen in de Pijp. Ik heb er al meer, maar blijf sturen en melden, het wordt
steeds leuker.
Ans van Ginkel wees ons op twee boeken met dezelfde (onder)titel. Riet Lenders op een boek dat
speelt in de Diamantbuurt en op het uiterste randje van de Pijp.
Vanaf 1 juli is de bieb CCAmstel weer open op vrijdagmiddag, dus, weer een schat aan
mogelijkheden om boeken te lenen en te herlezen.

 Over het Water (1988), H.M. van den Brink
Anton groeit op in de Topaasstraat, zijn ouders zijn daar in 1922 gaan
wonen, een mooi beeld van de eerste bewoners van de Diamantbuurt
en hoe het dagelijks leven daar toen was. Maar Anton is al als klein
jochie gefascineerd door de rivier en door de boten op de rivier.
Ondanks dat hij niet tot de „juiste klasse‟ hoort, mag hij in 1938 lid
worden van de roeivereniging. Hij wordt geselecteerd om samen met
David het koningsnummer, de „twee, zonder stuurman‟ te roeien. Het
wordt een geweldige mooie zomer, alles lijkt een droom die uitkomt.
Lijkt.
De beschrijving van het roeien, maken het boek extra bijzonder.
“Het water van de rivier was nog even ondoorzichtig als het altijd
geweest was, maar leek nu plotseling ook bodemloos. Alleen de haal
zelf bood een beetje vastigheid maar dat duurde maar even en dan was
er weer die wankele leegte aan het eind, wanneer het blad zijn steun
behoorde te verlaten. … Voor mijn ogen opende zich intussen een
overweldigende koepel van lucht en water, die almaar wijder werd
naarmate wij de veilige haven van het vlot en de steiger ver achter ons
lieten en waar ik niet eens naar durfde te kijken” (blz, 46).

 Jeugd in De Pijp (1946), Piet Bakker (1897-1960)
Piet verhuisde op zijn negende vanuit Rotterdam naar de Van
Ostadestraat waar hij op nummer 102 naar de lagere school ging. Hij
wordt onderwijzer en schrijver. Ciske de Rat is waarschijnlijk zijn
beroemdste boek. In 1946 schrijft hij over zijn jeugd in „Jeugd in de
Pijp, vrijmoedige herinneringen‟.
Een grauwe troosteloze arbeidersbuurt, een verslag van een wat
roerige bevolking die in voor- en achterwoningen, van kamer-keukenalkoof een armetierig bestaan leed. Wat niet wil zeggen dat de
jeugdherinnering triest en naargeestig zijn. In tegendeel. Een boek vol
humor en liefde.
Al voor 0.50 tweedehands te koop.
Kijk ook even naar de prachtige illustraties van Jo Spier.

Stadsdorp De Pijp, Nieuwsbrief juli/augustus 2020 - - Pagina 7

Oproep voor boeken in De Pijp - deel 3 (vervorg)
 Onder de rook van de Heineken,een jeugd in de Pijp (2020), Harold Hamersma
Harold heeft een ontspannen jeugd gehad in de buurt. Voetballen op
straat. Met zijn vader op de fiets naar Vinkeveen om te vissen. Bij
thuiskomst rook het naar kippensoep. „Het enige joodse gerecht met
drie B‟s, Kibbensoeb.
Een hele stoet omes zag zijn moeder als meisje langskomen, nadat
haar vader in 1942 eindelijk voorgoed het huis verlaten had.
Ome Jan, ome Piet (twee keer), ome Nico, ome Teun, ome Bart,
ome Massie. Een havenarbeider, een slagersknecht met nog maar
8 vingers, een aardappelboer, „die toch al in huis kwam om de bintjes
te brengen‟
Bij de begrafenis van zijn vader werd „dag Sinterklaasje‟ gespeeld:
ideetje van zijn moeder, omdat haar man zijn leven lang graag
Sinterklaas had gespeeld.
Onder elke steen ligt een herinnering.
Een vriend van me heeft met heel veel plezier een boek herlezen en zei aan het eind, ‘Nee, het
speelde toch in de Rivierenbuurt, jammer voor je rubriek, Jantien’.
Jantien Hoogenhout

Gratis lunchpauzeconcerten
Elke donderdag in juli en augustus, 12:15-12:45 uur
Ook dit jaar weer gratis pianoconcerten in de Mozes en Aäronkerk op het Waterlooplein.
Een ruime en hoge kerk waar u zonder zorgen kunt genieten, 24preludia georganiseert door
Stichting pianoconcerten.
Preludes van J.S. Bach en soortgelijk werk van eigentijdse vaderlandse componisten,
speciaal voor deze pianoconcerten geschreven.
U moet wel reserveren en dat kan
makkelijk op:
reserveringen@24preludia.nl
Dan krijgt u de reservering
thuisgestuurd.
Ervaar wat „life‟ muziek je doet en/of
neem iemand mee die dit niet kent
of/en muziek biedt troost of/en we
zien u graag op de lunchpauzeconcerten.
Voor meer informatie:
www.24preludia.nl
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