
NIEUWSBRIEF 

oktober 2020

Hoe beleven we als stadsdorpers deze 
Coronatijd? 

Staat zaterdag 17 oktober al in jullie agenda ?  
Dan zien we elkaar op de thema-bijeenkomst in 
Buurtgebouw Henrick de Keijser!! 

In het programma van die dag staan de ontmoeting en het 
uitwisselen van onze ervaringen van de laatste maanden 
centraal.  
En wat voor rol het stadsdorp kan spelen in de komende 
periode. 

Een aantal leden van ons stadsdorp heeft zich al aange-
meld voor een kleine expositie van wat ze hebben onder-
nomen in de afgelopen periode. Zoals o.a. tekeningen, 
schilderijen, foto”s . 
Als je nog mee wilt doen aan de expositie geef dat even 
door via onderstaand mailadres of telefoon. 
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We organiseren het programma op 17 oktober twee keer, ’s 
morgens en ’s middags. Zo hebben we voldoende ruimte 
om afstand te houden. Om dit goed te laten verlopen is het 
nodig dat je je aanmeldt voor het morgen- of middag-
programma.  

Omstreeks 7 oktober ontvangen jullie daarvoor de uitno-
diging met de vraag om je aan te melden. 

We zien jullie graag 17 oktober! 

Namens de thema-werkgroep: 
Riet Lenders 

- telefoon:  06 24 50 27 79 (eventueel inspreken, dan bel 
ik terug).  

- e-mail adres: riet.lenders@planet.nl 

mailto:riet.lenders@planet.nl
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AGENDA voor oktober 2020 

Het is nog onduidelijk hoe de komende maanden activiteiten als inloop en thema-avonden 
georganiseerd kunnen worden. Zodra er meer over bekend is, krijgen jullie de informatie 
toegestuurd en komt het op de agenda van de website te staan. Andere activiteiten zijn 
altijd onder voorbehoud! 
Voor de binnenbuurtbijeenkomsten krijg je t.z.t. een mailbericht. 

zaterdag 17 oktober 
thema-bijeenkomst “Hoe beleven we als stadsdorpers deze Corona-tijd” 
meer informatie, zie pagina 1 
Buurtgebouw HdK 
(Henrick de Keijserplein 45) 

woensdag 28 oktober, 17.00 - 19.00 uur 
Inloop in De Buurman 
(Amsteldijk 35, ingang Ceintuurbaan) 

AFGELAST:  feest op zaterdag 21 november  

——————

MELD JE AAN 

Je kunt je aanmelden 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

——————

COLOPHON 

Deze Nieuwsbrief is samengesteld en opgemaakt door Titia van Grol, Jantien Hoogenhout 
en Pieter Jans.  
Foto (pagina 1) is van Titia van Grol. 

Wil je kopij voor de Nieuwsbrief van november doorsturen voor dinsdag 27 oktober naar 
stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com? 
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MET EN VOOR ELKAAR 

Op onze website vind je vanaf heden een nieuwe rubriek: Met en voor elkaar. Deze rubriek 
vervangt de oude rubrieken Vraag&Aanbod en Tips.  
Op de homepage van de website staat onder het kopje Met en voor elkaar een korte 
aankondiging van de meest actuele berichten. Je kunt daar doorklikken naar de rubriek, 
die onderverdeeld is in drie submenu’s: 
-Tips voor actuele, eenmalige activiteiten 
-Algemene/langlopende tips 
-Tips voor computergebruik 

Wij vinden het belangrijk, dat onze website gebruikt kan worden voor meer contact tussen 
de leden. Vooral nu we in deze tijd als stadsdorp minder makkelijk bijeenkomsten kunnen 
organiseren. 
Via deze rubriek kunnen stadsdorpers informatie over interessante activiteiten uitwisselen. 
Je kunt een handige tip doorgeven, maar ook anderen uitnodigen om bijvoorbeeld samen 
iets te gaan doen (wandelen, museumbezoek, concert, film), iets te organiseren 
(leesgroepje, spelletjesmiddag, samen koken) of iets aan te bieden (stekken uit de tuin, 
interessante tijdschriften). 
Ook nemen we aankondigingen van interessante activiteiten van andere organisaties in de 
buurt op. 

Je kunt je vraag, aanbod of tip via een formulier doorgeven, wij plaatsen alles met 
vermelding van je naam en telefoonnummer en/of e-mail adres, zodat belangstellenden 
rechtstreeks met je contact kunnen opnemen. 

Tweemaal per maand zullen we jullie via een mailbericht attenderen op nieuwe tips en 
aanbiedingen. 

Vroeger kon je ook met hulpvragen terecht bij Vraag&Aanbod Dit kan voortaan 
rechtstreeks bij de binnenbuurt. Heb je hulp nodig voor bijvoorbeeld boodschappen als je 
ziek bent, neem dan contact op met een van de contactpersonen uit je binnenbuurt. 
Ga voor algemene informatie en vragen m.b.t. zorg en hulp naar de rubriek Zorg op de 
website of stuur een mail naar de werkgroep Zorg. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
informatie over adressen voor huishoudelijk hulp. 

Wij zien graag reacties en voorstellen voor verbetering tegemoet. Stuur ze naar: 
stadsdorpdepijp.mvelkaar@gmail.com. 

Anna Minter, Atie Praagman en Pieter Jans. 

Nog een tip  

Van Titia van Grol: 
Je kunt een leuk corona-testje doen! Test je kennis van de nieuwe corona-regels met de 
Volkskrant corona-quiz. 
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BOEKEN,  DIE SPELEN IN DE PIJP OF WAAR DE PIJP IN VOORKOMT 
(vervolg) 

Ik ben nu bijna door mijn voorraad heen.  Wie heeft er nog titels?????   
En, Atie Engel vroeg zich af of iemand weet welke toneelstukken van Herman Heijermans 
in De Pijp spelen?  

Jantien Hoogenhout 
j.hoogenhout@planet.nl 
 

Atie Engel wijst ons op: 
Sal Santen: Jullie is jodenvolk.  1969.  
Ellen Santen, Aan twee minuten heb ik niet genoeg. 1983 

Sal Santen (1915-1998) groeit op in een joods arbeidersgezin dat 
met wisselend succes probeert te assimileren, hij beschrijft in deze 
autobiografische roman zijn jeugd in en om de tweede 
wereldoorlog.  

Vanaf 12 jaar woont hij in de Pijp, op het Henriette Ronnerplein, 
zijn vader heeft dan een schoenmakerij in de van der Helststraat 
en hij gaat naar de HBS in de buurt van de Van Campenstraat. Na 
zijn huwelijk woont hij in de Cornelis Springerstraat.   
 

Zijn dochter Ellen Santen, schrijft een autobiografie over de 
invloed van het jodendom op haar ontwikkeling.  

In haar boek Aan twee minuten heb ik niet genoeg. op zoek naar 
haar joods oorsprong (1983), schrijft ze ook over dat pleintje, 
waar de AJC zich op 1 mei verzamelde bij het borstbeeld van 
Wibaut. Veel leden van de familie woonden in De Pijp. 
Het borstbeeld van Wibaut hangt op de hoek bij Henriette 
Ronnerplein nummer 2 en de Henriette Ronnerstraat.  

‘Jullie is jodenvolk’ is gratis te downloaden via de site van de joodse bibliotheek: 
www.joodsbibliotheek.nl. 
Beide boeken zijn te reserveren bij de OBA.  
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Ingebracht door Dini Kooijman 
Jip Kreijns, Jip in en om de Pijp. 2017 

Jip Kreijns was scriba van de Oranjekerk. Bij zijn afscheid werd 
een boekje gemaakt van de columns die hij tussen 2001 en 2017 
schreef voor het blad Kerk in de Pijp.   

Korte verhalen waarin hij religie en de kerk verbindt met de 
geschiedenis van de Pijp.  

Het is te koop in de Oranjekerk.  

 

Rogier Vogelenzang, Aantekeningen van een hulpweigeraar.  2016 

Albert de Joode en zijn vrouw Hanni komen, pasgetrouwd, in april 1940 
op drie hoog in de Dusartstraat wonen. 40 Jaar later, na Alberts 
pensioen, wonen ze er nog. Hanni is ziek, ze zegt steeds minder, tot ze 
niets meer zegt. Omwonenden en hulpverleners melden zich om te 
helpen, maar krijgen geen kans. Albert probeert zijn autonomie te 
bewaren door alle hulp te weigeren.  

Na een paar bladzijden denk je: Waar ben ik nu in terecht gekomen? 
Heb ik hier zin in?  
Maar dan ben je toch al nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar wat er aan de 
hand is, hoe dingen zo gekomen zijn en hoe het gaat eindigen. Wat 

precies de rol van Hanni was, en hoe dat nou echt ging met die onderduikers. Allemaal 
redenen om door te lezen en moeiteloos het eind van het boek te halen.  

“We zitten allemaal in hetzelfde schuitje….. De herinneringen die we het liefst bewaren zijn 
zoveel vriendelijker dan de toekomst, die voordat we die tot  herinnering weten om te 
smelten niets dan strijd is. Om geluk, om liefde, om niet te hoeven sterven.“  
(Albert op blz 175) 

Rogier Vogelenzang was huisarts in Amsterdam en schreef deze roman naar aanleiding 
van een krantenbericht.  

De OBA heeft dit boek op de hoofdvestiging, of je reserveert hem. 
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