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Inloop 26 mei j.l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eindelijk kon het weer! Op woensdag 26 mei kwamen we 
met een aantal stadsdorpers weer bij elkaar. Nog wel 
beperkt door alle corona-regels en met een afgepast aantal 
leden. Maar het kon weer na acht maanden. En Anne 
Schröder had het weer prima verzorgd. 
 
Naast verhalen over corona: Hoe ben jij deze tijd doorgekomen? 
Zijn er bekenden die corona gehad hebben? Er kwamen ook 
allerlei andere zaken aan de orde. Een nieuw lid stelde zich voor. 
Tips werden doorgegeven en uitgewisseld. Een kandidate voor 
het penningmeesterschap meldde zich. 
 
En natuurlijk werd er gesproken over de verschillende 
activiteiten: 

- Vrijwilligers werden gezocht voor het 100-jarig bestaan van 
het Van der Helstplein; 

- Er zijn weer rondleidingen op de Zuidas aangekondigd; 

- Steun wordt gezocht voor het behoud van het 
openluchttheater in het Vondelpark  

- En de bewoners van het Amstelhuis en het Willibrordus-
complex gaan weer actievoeren voor de tramhalte. 

 
 

 
INHOUD 
 
pagina 1 
- Impressie inloop 
- Inhoud 
 
pagina 2 
- Agenda 
- Ledenberichten 
- Meld je aan 
- Colofon 
- Uitjes binnenbuurt NPL 
 
pagina 3: 
- Uitjes binnenbuurt NPL 

vervolg 
- 
pagina 4: 
- Uitjes binnenbuurt NPL 

vervolg 
- Tips 
 
pagina 5: 
- Tips vervolg 
 
pagina 6: 
- Tips vervolg 
- Deuren in De Pijp 
 
 

Na 15 maanden op de plaats rust waren we toch nog niet ingeslapen, maar is er nog 
steeds veel animo elkaar te ontmoeten en samen het een of ander te ondernemen. 
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Pieter Jans 
 
 
AGENDA voor de komende maanden  
Het blijft nog steeds onduidelijk hoe 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 van je eigen binnenbuurt. 
 
LEDEN BERICHTEN 
Nieuwe leden: - Anneke Ditvoorst (Oude Pijp) en Lisa Sove (Oude Pijp) 
 
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-mailadres of huisadres door 
aan de werkgroep communicatie of telefonisch: 06-39860140 
 
COLOFON 
Deze Nieuwsbrief is samengesteld en opgemaakt door Titia van Grol, Jantien Hoogenhout 
en Pieter Jans.  
Foto’s: binnenbuurt NPL (pag. 3), Atie Engel (pag. 5) Anna Minter (pag.6). 
Heb je kopij voor de Nieuwsbrief van september 2021, stuur deze dan voor donderdag 25 
augustus naar stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com. 
 
NIEUWSBRIEF GEDURENDE DE ZOMER 
In de maanden juli en augustus verschijnt er geen nieuwsbrief. De eerstvolgende is 
september 2021. Wij hopen dan met nieuwe verhalen van onze leden weer fris te kunnen 
beginnen. Wij wensen jullie allemaal een hele fijne zomer toe. De Redactie 

 

UITJES VAN DE BINNENBUURT NPL 
Met een groepje uit de binnenbuurt hebben we de afgelopen tijd een aantal gezamenlijke 
activiteiten buiten ondernomen ter afwisseling van het digitaal elkaar ontmoeten. 

Als eerste hebben we onder leiding van Gabrielle Drabbe een wandeling door plan Zuid 
gemaakt met haar als gids. Zaterdag 3 april verzamelde we ons bij het buurtgebouw op 
het Henrick de Keijserplein. Langs het prachtige complex van de Dageraad, ging de 
wandeling via het Smaragdplein en de Jozef Israelskade langs het huis uit de ‘Avonden’. 
Onderweg hebben we nog even aangebeld of gezwaaid naar verschillende stadsdorpers. 
Verder langs de Holendrechtstraat, waar we staande een koffiepauze hebben gehouden, 
langs de Vrijheidslaan en het Merwedeplein terug. Op het Merwedeplein nog even naar 
het huis waar Anne Frank gewoond heeft gekeken en een mooie groepsfoto gemaakt bij 

http://www.stadsdorpdepijp.com/
mailto:stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com?subject=
mailto:stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com
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het beeld van Wilhelmina Drucker. Een gezellige en 
informatieve wandeling door onze eigen buurt. 
 
Daarna hebben we zaterdag de 17e een Tasty Walk 
gedaan met een groepje georganiseerd door Jantien 
Hoogenhout. Dan loop je langs verschillende 
restaurants waar je hapjes krijgt die je al lopend 
opeet. Voor onze ‘walk’ waren het drie restaurants in 
Oost en drie in de Pijp. Dus om 13.00 uur 
afgesproken op het Therese Schwarzeplein. We 
begonnen bij Blooker met een heerlijk soepje, liepen 
vervolgens door naar Dauphine voor een pita kip en 
daarna naar het house of Wyatt voor een bagel. 
Natuurlijk moesten wij er wel even bij zitten om het op 
te eten en af en toe er iets bij drinken! Nadat we toch 
wel behoorlijk gegeten hadden begonnen we aan de 
wandeling naar Anna du Piri in de Pijp, toch wel een 

heel eind lopen. Daar moesten we lang wachten maar toen kregen we dan ook wel 
heerlijke tempura met wortelpuree. Inmiddels was het al bijna 5 uur en kregen we nog 
kaas bij de kaasboer en bonbons Martinique. Dat nam iedereen mee naar huis. Om daar 
nog even bij te komen van de 10,5 km lange wandeling en de gezellige middag. 

Alsof het nog niet genoeg was zijn we een week later ook nog een fietstochtje gaan maken 
naar het ‘landje van Geijsel’. Dat is een vogelgebied tussen Ouderkerk en Abcoude in. 

We hadden prachtig weer en Aniet Rupert en Brigitte Haffmans waren onze gidsen. Zij zijn 
echte vogelkenners en onderweg al stopten we verschillende malen om een vogel te 
spotten. Na onszelf overgezet te hebben met een trekpontje kwamen we bij de plek aan 
waar je de vogels op het landje kunt bewonderen. Van half februari tot half mei zet boer 
Geijsel zijn land onder water zodat het dras-nat is en de watervogels ervan kunnen 
profiteren. We hebben prachtige vogels gezien op deskundige aanwijzingen van Aniet en 
Brigitte, wat het erg leuk en ook heel leerzaam maakte voor een vogelleek zoals ik. Langs 
de ‘zwaluwmuur’ aan de Ouderkerkse plas met een omweggetje aan de rustige kant van 
de Amstel weer naar huis gefietst.  
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Wat het zo leuk maakte was, buiten het informatieve of lekkere gedeelte, dat we onderling 
weer wat konden uitwisselen. En ondanks dat we een groepje waren ging het corona 
technisch toch veilig. Fijn dat dit in iedere geval kan en een goede aanvulling op de Zoom 
koffieochtenden. 

Titia van Grol 
 

UIT DE STUURGROEP 

De stuurgroep komt woensdag 23 juni weer bij elkaar. Heb je vragen of voorstellen stuur 
deze dan door aan het secretariaat: stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com 
 
 

TIPS 
 

Voor wandelliefhebbers 
Van Riet Lamers kregen we de volgende tip binnen, m.n. voor wandelliefhebbers. Het is 
een vraag voor ondersteuning via crowdfunding, maar ook tevens een aankondiging van 
spannende wandelingen. 
Klik hier voor meer informatie: Carnaval der bedreigde dieren 
 
 
Rondleiding Zuidas 
Er zijn 2 mogelijke voor een rondleiding op de Zuidas: 
  
1.    Inleiding en geschiedenis van het ontstaan van de Zuidas , een bezoek aan de 
maquette en een korte wandeling langs de eerst gebouwde architectuur 
Duur 1 uur tot anderhalf uur. 
Vertrek bij hoofdingang WTC op het Zuidplein. 
 
2.    Op veler verzoek een uitgebreider wandeling van west naar oost en terug langs 30 
gebouwen die het hart van de Zuidas uitmaken en de diverse internationale architectuur 
representeren. 
Duur 1 tot anderhalf uur, rond 2 km lopen. 
Vertrek bij ingang cafe Loetje aan de Parnassusweg. 
 
Kosten voor beide rondleidingen 10 euro p.p. 
Opgeven bij drs. Josje Huijzer, kunsthistorica, 0651500340 of jhuijzer@hotmail.com 
 
Data voor rondleiding 1: 
15 JUNI om 11 uur en 29 JUNI om 11 uur 
 
Data voor rondleiding 2: 
22 JUNI om 11 uur en 6 JULI om 11 uur 
 

Topwetenschappers van de Nederlandse universiteiten geven gratis college 
op internet, radio en tv. 
Inspirerende wetenschappers delen via korte colleges de spannendste inzichten uit hun 
vakgebied. Kijk voor de gratis colleges op internet bij universiteitvannederland.nl 

mailto:stadsdorpdepijp.secretariaat@gmail.com
https://stadsdorpdepijp.files.wordpress.com/2021/05/carnaval-der-bedreigde-dieren.pdf
mailto:jhuijzer@hotmail.com


Stadsdorp De Pijp  Nieuwsbrief juni 2021 

 Pagina 5 

De Balie TV  
De programma’s in De Balie zijn bijna altijd live mee te kijken vanuit huis. Programma 
gemist? Kijk online terug via De Balie. 
Kijk voor meer info op internet bij: https://debalie.nl 

Leren fotograferen? 
Weten jullie iemand die graag de beginselen van de fotografie wil leren, of heb je zelf zin 
in een opfris workshop? In de zomer geven Caro Bonink en Ingrid de Groot 2 workshops 
Basiskennis Fotografie in Huize Lydia. Vijf lessen, twee keer per week dus lekker compact 
en op een leuke lokatie. 
Het staat ook op de website https://fotowieven.nl/amsterdam/ 
 
Samen gedichten lezen in Coronatijd 
Eind augustus vroeg een vriendin mij of ik samen met 
haar gedichten wilde lezen. Zij had voor haar verjaardag 
een gedichtenbundel gehad (zie foto) en stelde voor om 
daaruit bijvoorbeeld om de twee weken om de beurt een 
paar gedichten voor te lezen.  
We waren geen van beide ervaren gedichtenlezers. We 
deden af en toe wel eens pogingen, maar het kwam er 
niet echt van. 
 
Nu komen we een keer per 14 dagen thuis bij elkaar en 
lezen zo’n 10 gedichten. We praten er kort over en gaan 
dan weer door. We bereiden het thuis voor door de 
gedichten hardop te lezen en af en toe iets op te zoeken 
over een schrijver of een gedicht. Een keer hebben we 
wat meer opgezocht over een dichter, namelijk J.H. 
Leopold (1865-1925), omdat zijn gedichten ons 
intrigeerden. 
We zijn bij het begin van het boek begonnen en 
inmiddels beland bij de gedichten van Henriette Roland 
Holst - van der Schalk (1869-1952) op pagina 76. Door omstandigheden zijn we een tijdje 
gestopt. Binnenkort gaan we verder. Misschien stappen we over een tijdje over naar meer 
actuele gedichten. 
 
Ik ben er verbaasd over hoeveel er over poëzie te vinden is op internet. Als je zoekt op de 
titel van een gedicht of de naam van een dichter vind je vaak al van alles. 
Zie bijvoorbeeld de volgende websites: 
 
rozemarijnonline.net 
Hier vind je veel gedichten met een korte bespreking. 
klassiekegedichten.net 
een overzicht van de bekendste Nederlandse en Vlaamse dichters van na 1880. 
dbnl.org 
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren, waar je veel auteurs, titels en teksten 
kan vinden. 
http://www.feico-houweling.nl/luister-leopold 
Hier kun je naar gedichten van Leopold luisteren. 
 

https://debalie.nl/
https://fotowieven.nl/amsterdam/
http://rozemarijnonline.net/
http://klassiekegedichten.net/
http://dbnl.org/
http://www.feico-houweling.nl/luister-leopold
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Ik vind het een heel leuke activiteit, zeker in deze Corona-periode waarin we weinig samen 
met andere mensen kunnen doen. Als je het ook leuk lijkt? Het is simpel te organiseren: 
zoek een gedichtenmaatje, schaf allebei een gedichtenbundel aan en lezen maar! 
 
Hartelijke groeten, 
Atie Engel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


