
Nieuwsbrief Stadsdorp Noord Jordaan 31 maart 2020 
 
Beste Stadsdorpers, 
  
We zijn een week verder en de situatie rond het Corona-virus is vrijwel onveranderd. Daar waar wij 
ons hier in de binnenstad aardig aan de regels hielden, was dat vorig weekend in andere delen van 
het land wel anders. Gelukkig lijken de berichten daarover dit weekend positiever.  
  
Hier zijn we weer met nieuws en tips door en voor de stadsdorpers. Leuk dat we diverse tips binnen 
kregen. Hieronder zullen we die delen, maar eerst enkele nieuwsfeiten. 
 

 
 

Verhalenfestival 
Het Verhalenfestival op 6 juni is geannuleerd evenals het afsluitende straatdiner met het optreden 
van het Straatkoor. Erg jammer maar onvermijdelijk omdat de voorbereiding van de optredens 
nagenoeg onmogelijk is. Dat bracht ons wel op een idee. Hoe leuk is het om verhalen bij jullie op te 
halen met als thema: “De Noord-jordaan in de ban van het Corona-virus.” Heb je een mooi verhaal of 
voel je je uitgenodigd een verhaal te schrijven, stuur het ons toe. We willen in samenwerking met het 
bestuur van het Verhalenfestival bekijken of we de leukste/mooiste/ontroerendste verhalen kunnen 
bundelen tot een boekwerkje. Dat kan een uniek document worden. Heb je een verhaal, stuur het 
dan naar: vanrijn.elly@gmail.com 
 

Foto’s van de Noord Jordaan 

Nog nooit zijn de straten in de stad en ook in onze buurt zo leeg geweest. Daar kunnen prachtige 
foto’s van worden gemaakt. Als je mooie foto’s hebt, stuur die dan naar 
stadsdorpnoordjordaan@gmail.com Die zullen we op onze website plaatsen en kunnen dienen als 
illustratie bij de verhalen waarvan we hopen dat die onze kant op komen.   

 
Het Danspaleis: Save the date 

Er is nog een evenement dat is afgelast: het Danspaleis in de Westerkerk. Dat stond gepland voor 23 
april. De nieuwe datum is donderdag 8 oktober geworden van 15.00 tot 19.00 uur. Tegen die tijd 
zullen we daar nog nader over berichten. 
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• En dan zijn daar weer wat tips: 
  

De Luisterlijn 

De Luisterlijn is altijd al dag en nacht en het hele jaar bereikbaar voor mensen die behoefte hebben 
aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week, per chat en 24/7 per telefoon. Zij 
bieden  ook steun in deze Coronatijd. Schroom niet contact te zoeken als je het even moeilijk hebt; 
ze zijn ervoor: https://www.deluisterlijn.nl 
  

Golden Sports  
Goldens Sports heeft een filmpje van Milou Notermans op hun website geplaatst. In het filmpje 
worden zowel spierversterkende als balansoefeningen voor gedaan. Blijven bewegen blijft juist in 
deze tijd belangrijk. https://www.youtube.com/watch?v=EmJlq7iJdLA 
 

  
 

ITA’s Decamerone 

In tijden van nood kunnen we onze toevlucht nemen tot verhalen. Hierboven namen we daar al een 
voorschot op. In de veertiende eeuw beschreef de Italiaanse dichter Boccaccio in Decamerone hoe 
een groep van tien jonge mensen Florence ontvlucht, waar de pest heerst. Ze vertellen elkaar 
verhalen tijdens hun verblijf op een buitenplaats. Steeds tien per dag. Honderd verhalen. Met humor, 
kritiek op gezagsdragers en lichte erotiek. Ook wij worden nu bereikt door een ziekte en moeten 
zoveel mogelijk binnen blijven. Daarom maakt ITA deze verhalen toegankelijk voor het publiek. 
Acteurs uit het Nederlandse theater lezen elke dag een verhaal voor als ode aan het leven. 
Zie hier: https://ita.nl/nl/episodes/itas-decamerone/765119/ 
 

Cinetree 

Ook leuk: Cinetree films zijn tot 6 april gratis te bekijken. Films als Parasite, Portrait de la Jeune Fille 
en Feu, Shoplifters en Capharnaúm. Tot en met 6 april kan iedereen voor niets thuis naar hun 
filmselectie kijken. Kijk hier: www.cinetree.nl/samenthuis  en gebruik de code ’samenthuis’. 

Top 5 van quarantaineboeken 

- De zeven zussen van Lucinda Riley 
- De meeste mensen deugen van Rutger Bregman 
- De Pest van Camus 
- Max, Mischa & het Tet-offensief van Johan Harstad 
- Het achtste leven van Nino Haratischwili 
  
Overigens is Atheneum op het Spui een afhaalwinkel geworden waar je nog wel boeken kunt kopen 
en Scheltema bezorgt de boeken bij je thuis. En de Island Bookstore op de Westerstraat is ook nog 
gewoon open.  
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Betty Asfalt TV 

Van Paul Haenen: Betty Asfalt TV. Radio Oranje: Onderduik TV tijdens de Corona oorlog. Er zijn 
filmpjes en interviews en elke dag Troost voor de Nacht met Dominee Gremdaat. 
Kijk hier: https://bettyasfalt.tv/ 
  

Beeldbank Amsterdam 

Op de Beeldbank van het Stadsarchief zijn altijd al veel mooie foto’s te bekijken. Daar staan ook 1400 
foto’s van de Jordaan op. We hebben nu alle rust om die eens op ons gemak te bekijken: 
https://archief.amsterdam/beeldbank/?mode=gallery&view=horizontal&q=jordaan&page=1&revers
e=0 
 

  
 

Haiku 

Binnen het Stadsdorp vindt dagelijks een levendige uitwisseling plaats van Haiku’s. Een Haiku is een 
vorm van Japanse dichtkunst. In iedere nieuwsbrief willen we er éen daarvan plaatsen. En ook op 
onze website. Heb je een Haiku geschreven en wil je die graag delen stuur die dan naar 
stadsdorpnoordjordaan@gmail.com  
De Haiku van deze week komt van Ada Out: 
  
Een kreet uit het hart 
Lief zijn, zorgen voor elkaar 
Iedere dag weer 
 

Voor elkaar in Amsterdam 

In Amsterdam werken alle welzijnsorganisaties samen. Heb je iets nodig, of wil je iets voor anderen 
betekenen? https://voorelkaarinamsterdam.nl/nl/ 

 
Website 

Kijk voor de laatste weetjes ook altijd even op onze website. www.stadsdorpnoordjordaan.nl. Ook 
daar kun je berichten achter laten als je graag iets op de website wil laten plaatsen:  
 
Volgende week gaan we weer verder met het nieuws en tips. Doe er jullie voordeel mee. Hou elkaar 
op de hoogte. Ook als je onverhoopt hulp nodig hebt. 
  
Gemma, Gerda, José, Peter en Elly 
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