
Nieuwsbrief 
maart 2022 

Beste Stadsdorpers. 

Het wordt lente. De krokussen en narcissen laten zich weer zien en wij kunnen elkaar 
ook weer zien gelukkig. De binnenbuurten komen weer fysiek bij elkaar en de inloop 
kan ook zonder limiet plaats vinden. Alle andere activiteiten zoals filmclub, 
cryptogramgroepje etc kunnen weer plaats vinden.  

Ook wordt het tijd om met het hele stadsdorp iets te ondernemen. In de stuurgroep 
hadden we bedacht om op vrijdag 8 april een puzzeltocht in onze wijk te houden. 
Elke binnenbuurt bedenkt een puzzeltocht in hun buurt en de tocht wordt door een andere 
binnenbuurt gelopen of gefietst. Aansluitend is er een borrel in buurtgebouw Henrick de 
Keijser om 17.00 -19.00. Verdere details volgen nog. we hopen op een goede opkomst en 
een leuke puzzeltocht. 

Tot ziens 
Wil Hallers, voorzitter 

Mededeling van de redactie van de Nieuwsbrief en de werkgroep 
communicatie 

Op de oproep voor meer steun voor de redactie van de Nieuwsbrief hebben we een paar 
positieve reacties gekregen. Zodoende kan er nu weer een Nieuwsbrief verschijnen.  
We missen nog steeds ondersteuning voor het opmaken van de Nieuwsbrief. Daarom 
verschijnt hij bijna letterlijk als een brief. Het gaat om maandelijks een overleg met de 
redactie over de inhoud. Vervolgens stel je aan het eind van de maand met de 
beschikbare informatie een Nieuwsbrief samen en verstuur je hem. 
Wie is er een beetje handig met het programma Word? We willen je graag inwerken.  
Mail naar: stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com. 

Jantien Hoogenhout, Lidy van der Maaden, Evelien Mellink, redactie Nieuwsbrief,  
Titia van Grol, Yol Köster, Anna Minter en Pieter Jans, werkgroep communicatie. 
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Terugblik op de eerste Inloop in 2022: 23 februari 2022 

Het was heel fijn om weer met een grote groep stadsdorpers bij elkaar te kunnen komen. 
We hebben ook een vijftal nieuwe leden kunnen verwelkomen. Voor deze speciale inloop 
hadden de heer en mevrouw Hamersma (van de wijn-beoordeling en van de 
kookboekenwinkel in de Gerard Doustraat) gratis wijn gegeven. Hartelijk dank voor deze 
bijdrage. Ook dank voor de goede zorgen van Anne Schröder.  
Kortom een goed begin van een nieuw seizoen voor ons stadsdorp. Zie de fotoreportage 
verderop in deze Nieuwsbrief. 

————————- 
 
De zoompubquiz    

Dinsdagavond 25 januari 2022 organiseerden 
we een zoompubquiz, een van de leuke dingen 
die corona ons opleverde.  
- 19 schermen 
- 24 stadsdorpers  
- Titia van Grol deed de techniek   
- De vragen werden opgesteld door Yol Koster, 

Anna Minter, Titia van Grol en Jantien 
Hoogenhout 

- 80 vragen  
- 8 categorieën:  kunst, stadsdorp, muziek, actualiteit, sport, TV en film, geschiedenis en 

literatuur  
- 40 open vragen, 40 driekeuzevragen die beantwoord werden door iets roods, groens of 

blauws voor de camera te houden  

Hoogste aantal punten 55 voor zowel Mirza Voogel-Dauw,  als het team Pieter Jans en 
Atie Engel. De inschattingsvraag werd het dichts benaderd door Pieter en Atie, dus 
werden zij de alwetenden van de avond en kregen een oorkonde.  

Het was een vrolijke, gezellige en leerzame avond.  
Jantien Hoogenhout 

Een paar vragen om een idee te krijgen:  

1 Hoe heet het tv programma dat Sander Schimmelpenninck presenteert over kansen en 
vermogensongelijkheid?  

2 Arnolfini’s Bruiloft 1434   
De schilder hiervan behoort tot de Vlaamse 
primitieven. Hij gebruikte veel symboliek. Hondje-
trouw, opgestoken hand man-huwelijkse trouw, 
houten trippen (schoenen) links-zij staan op de 
gewijde grond van slaapkamer en staan voor 
huwelijkstrouw.  
Wat is de naam van de schilder?  
BLAUW:  Jan van Eyck       
ROOD: Hans Memling      
GROEN: Rogier van der Weyden 
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3 Wanneer is het stadsdorp De Pijp opgericht? 

4 Wat veroorzaakte de vloedgolven op Tonga, de eilandstaat in de stille oceaan? 
BLAUW: Vulkaanuitbarsting op het land    
ROOD:  Vulkaanuitbarsting in zee    
GROEN:   Aardbeving 

5 Simon Carmiggelt werd vooral bekend door zijn columns onder de naam Kronkel in Het Parool. Het zijn 
ironische, melancholieke teksten over ‘kleine’ gebeurtenissen in Amsterdam, die zich vaak in kroegen 
afspelen. Vanaf 1965 las hij deze teksten ook wekelijks voor op de VARA televisie.  
Vanaf welk jaar publiceerde hij deze columns in Het Parool?  
BLAUW: 1946         
ROOD:  1954            
GROEN:  1957 

6 Met welk paard won Ankie van Grunsven goud op de olympische spelen 2004 in Athene? 
BLAUW:   Bonfire     
ROOD:   Salinero       
GROEN:  Painted Black 

Antwoorden: zie elders. 
—————————— 

Een nieuw gezicht: 
Lars Kommers, Buurtwerker de Pijp en coördinator De Buurman 

Lars is een manusje van alles, boordevol met creativiteit en nieuwe energie! Hij zet zich 
met open en frisse blik in voor locatie de Buurman – de buurtkamer in het Amstelhuis en 
de omliggende Willibrordusbuurt. Wil je iets met de buurt? Dan kan 
Lars je waarschijnlijk verder helpen. 

Lars is als volgt te bereiken: 
Mobiel:   06 - 130 633 07 
E-mail:   l.kommers@combiwel.nl 
Werkdagen:   maandag, woensdag en donderdag  
Bezoekadres: Huis van de Wijk de Pijp  
   Tweede van der Helststraat 66  

—————————- 
Oproep voor 8 maart: 

Lieve stadsdorpers, ik gebruik onze mailing even om te vragen of er nog mensen zijn die 
met mij willen feestvieren op de Dam op Dinsdag 8 maart voor de Internationale 
Vrouwendag, het begint om 15.00 uur, dus we kunnen samen dan de metro de Pijp 
nemen!  

Mail je mij even als je samen wilt gaan? 
Ostade1953@outlook.com 
Godelieve van Ewijk 

—————————— 
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Uitnodiging voor dialoogbijeenkomst 8 maart: 

Ik hoop dat er ook veel stadsdorpers willen komen naar deze dialoog 
over V/M Solidariteit en grensoverschrijdend gedrag- hoe samen 
verder. Het zijn gewone laagdrempelige gesprekken waar iedereen uit 
Amsterdam Zuid welkom is. Ook jullie natuurlijk. Wel is het verzoek 
om je van tevoren aan te melden voor de dialoog.  

Ik denk dat het een mooie bijeenkomst wordt. Wij zijn nog met een 2e 
spreker in gesprek die dan na de pauze iets vertelt. 

Meer informatie en aanmelden: Dialoogbijeenkomst 8 maart. 
Met hartelijke groet, en wie weet tot 8 maart, 
Christine de Pee 

————————— 

Ken je de website DBNL al? 

Op de website van De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren vind je heel veel 
te downloaden boeken o.a. oude kinderboeken, atlassen, maar ook deze: Pijpelijntjes. 

Neem een abonnement op de Nieuwsbrief en je ziet maandelijks welke nieuwe titels weer 
als download of e-book beschikbaar komen. 
Verder bevat deze site heel veel achtergrond informatie en alles is gratis. 

Klik hier voor de website: https://www.dbnl.org/tekst/haan008pijp01_01/ 
Groeten  
Riet Lamers. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dringend !!!!!!!!!!!!!!!!! 

Wie wil meehelpen aan de organisatie van Thema-bijeenkomsten ? 

In november konden we aankondigen, dat een paar leden de organisatie van thema-
bijeenkomsten op zich wilden nemen. Er zijn diverse leuke ideeën op tafel gekomen, maar 
het organiseren van de bijeenkomsten lukt hen niet. Daarom zoeken we opnieuw naar een 
paar stadsdorpers, die hun schouders hieronder willen zetten. 

Wie wil meehelpen aan de organisatie van thema-bijeenkomsten? Wil je meer informatie? 
Neem contact met ons op: stadsdorpdepijp.communicatie@gmail.com. 

Buurten in De Pijp 

Aan het project van Wijkcentrum De Pijp Buurten in De Pijp nemen wij als stadsdorp deel 
door informatiefolders. Op verschillende locaties in maart en april zullen ook stadsdorpers 
aanwezig zijn om informatie over het stadsdorp te kunnen geven. 
Ga ook even kijken, zie hier de data: Buurten in De Pijp.  
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Dialoog in Actie organiseert in samenwerking met Stichting Wij zijn M: 
van 15.30- 17.30 uur, inloop vanaf 15.10 uur

in de Oranjekerk Tweede van der Helststraat 1-3 

We luistenen naar het persoonlijke verhaal van Mandy Sleijpen, oprichter van Stichting Wij zijn M, 
en gaan daarna aan dialoogtafels van 7 à 8 personen in gesprek. Over onder meer hoe we elkaar 
kunnen aanspreken op grensoverschrijdend gedrag en wat we de nieuwe generatie -jongens en 
meiden- kunnen meegeven.

We hopen op vrouwen en mannen aan tafel. 
Daarom een verzoek: vrouw neem een man mee en andersom.

Opgeven graag via info@dialooginactie.nl

voor meer informatie zie www.dialooginactie.nl

https://stadsdorpdepijp.files.wordpress.com/2022/03/flyer-dialoog-grensoverschrijdend-gedrag-hoe-verder.pdf
https://www.dbnl.org/tekst/haan008pijp01_01/
mailto:no_reply@apple.com
https://stadsdorpdepijp.files.wordpress.com/2022/03/buurten-in-de-pijp.pdf


Agenda voor maart 2022: 

zaterdag 5 maart, 10.30 uur: Cryptogram in Café Krull 
dinsdag  8 maart, Internationale Vrouwendag, zie oproepen elders in de Nieuwsbrief 
zaterdag 12 maart, 20.00 uur: Dansen in Buurtgebouw HdK 
dinsdag 15 maart, Film in Rialto (bericht volgt) 
zaterdag 26 maart, 20.00 uur: Dansen in Buurtgebouw HdK 
woensdag 30 maart, 17-19 uur: Inloop in De Buurman. 

Voor meer informatie zie de website: Agenda. 

——————————— 

Zaterdagmiddagconcerten in de Oranjekerk: 

In de Oranjekerk worden elke laatste zaterdag van de maand gratis concerten 
uitgevoerd. Diverse pianisten spelen preludes van J.S. Bach en gelijksoortig nieuw werk 
van vaderlandse componisten.  

Elk concert duurt een half uur. Steeds wordt een Bach-prelude en het bijbehorende nieuwe 
stuk gespeeld. De concerten beginnen om 14:30 uur en 15:30 uur. 

Klik hier voor meer informatie: 24 preludia in de Oranjekerk. 

Denk mee over de toekomst van ons stadsdorp! 

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw gezicht voor ons stadsdorp.  

Kijk naar de website (www.stadsdorpdepijp.com) en geef ons reacties en tips.  

We zijn ook bezig voor een nieuwe folder.  

Voorstellen en ideeën voor acties en PR zijn van harte welkom. Onze e-mail postbus staat 
open: stadsdorpdepijp.communicatie@upcmail.nl. 

Heb je iets voor de Nieuwsbrief, stuur het dan uiterlijk 24 maart naar: 
stadsdorpdepijp.nieuws@gmail.com. 

—————————————————————— 
    Antwoorden Zoompubquiz: 

    1 Sander en de kloof 
    2 BLAUW 
    3 2014 
    4 ROOD 
    5 BLAUW 
    6 ROOD 
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Tot slot een foto-impressie van de Inloop van 23 februari j.l.: 
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