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Breed aanbod
Voor iedere buurtbewoner is er een breed 
aanbod aan sportactiviteiten. Zo is er peu-
tergym voor de kleintjes die nog niet naar 
de basisschool gaan, bewegen voor oude-
ren en fietsles. Er wordt gesport door men-
sen met een lichamelijke handicap en er is 
een sportvereniging actief voor homo’s en 
lesbiennes.

Verschillende sportverenigingen heb-
ben hier hun domicilie. Zo zijn er drie bad-
mintonverenigingen en twee volleybal-
verenigingen te vinden in Sportcentrum 
De Pijp. De dojo en de bokszaal worden 
verhuurd aan enthousiaste docenten die 
lesgeven in o.a. aerobics, taekwondo, 
judo, kickboksen, karate, aikido, street-
dance en capoeira.

Voor de buurtbewoner die niet lid is van 
een vereniging zijn er in het Sportcentrum 
volop mogelijkheden om te sporten. Zo or-
ganiseert het Sportbuurtwerk van Combi-
wel verschillende korte cursussen voor jong 

S p o r te n  i n 
S p o r tc e n t r u m 
D e  P i j p: 
Voor  elk 
wat  wils 

Enigszins verscholen 
staat op de hoek van de 
Lizzy Ansinghstraat en de 
Tweede van der Helststraat 
het Sportcentrum De Pijp, 
ook wel bekend onder de 
naam Sporthal De Pijp. Op 
30 april 1983 gingen de 
deuren open en kreeg De 
Pijp haar eerste volwaardige 
sportaccommodatie. 

Na een weekje op kantoor vrijdagmiddag de benen strekken tijdens een potje zaalvoetbal met collega’s in zaal 2 van Sportcentrum De Pijp. Foto: Maarten Wesselink

en oud. Op deze manier kun je voor weinig 
geld kennismaken met een sport, wat wel-
licht kan leiden tot lidmaatschap van een 

vereniging. Er is bijvoorbeeld op donder-
dagavond een instuif voor volwassenen. Je 
kunt van 21.00 tot 23.00 uur vrij sporten. Er 
wordt dan vooral tafeltennis en badminton 
gespeeld en je betaalt per keer. Dit is een 
leuke gelegenheid voor buurtbewoners om 
even uit die luie stoel te komen.

Ook kan er een zaal worden gehuurd 
door scholen, bedrijven of particulieren. 
Veel middelbare scholieren uit de buurt 
krijgen ’s morgens gymles in Sportcentrum 

De Pijp. En voor 50 euro per uur kun je met 
een groepje vrienden een sporthal huren 
om bijvoorbeeld een potje te voetballen.

André
Op een vrijdagavond loop ik binnen bij 
Sportcentrum De Pijp. Ik ontmoet André, 
één van de vijf beheerders van het sport-
centrum. Hij heeft dienst van 15.30 tot 
24.00 uur. Hij vertelt dat hij eerst trambe-
stuurder was, maar dat werk vroeg teveel 
van hem. In 1979 gaat hij werken voor de 
gemeente Amsterdam bij de Dienst voor 
de Sport. Jarenlang was hij beheerder in 
de Apollohal, maar toen deze werd gere-

noveerd in 2005 verhuisde hij naar Sport-
centrum De Pijp en het bevalt hem goed. 
De sfeer is hier gemoedelijker, rustiger en 
de mensen groeten hem, wanneer zij ko-
men of gaan. Hij wordt hier meer gezien en 
gewaardeerd. De beheerders doen al het 
werk zelf. Zij maken het gebouw schoon, 
voeren onderhoudswerkzaamheden uit 
en zijn het aanspreekpunt voor iedereen. 
Zo voorziet hij, tijdens ons gesprek, een 
jongeman van een pleister, helpt iemand 
anders met een bal oppompen en doet de 
lichten aan in de sporthal voor een groep 
voetballers. Als een meisje na het sporten 
de deur uit wil lopen in haar t-shirt, raadt 
hij haar op vaderlijke toon aan een jasje 
aan te doen, want ze zal anders kou vat-
ten.  “Zijn er nu veel dingen veranderd in 
de loop der jaren?”, vraag ik hem. Hij vindt 
dat de mentaliteit van de mensen is veran-
derd. Mensen  hebben er vaak moeite mee 

als zij worden aangesproken op hun (onge-
wenste) gedrag.  Toch deinst André er niet 
voor terug om mensen te wijzen op zaken 
die niet kunnen. Dat is immers ook zijn taak 
als beheerder. Verder heeft hij het idee dat 
de bezoekersaantallen teruglopen. Hij wijt 
dit aan de hoge parkeertarieven, de eco-
nomische crisis en de bezuinigingen bij de 
gemeente en Combiwel. 

Huurprijzen omhoog
Tot nu toe kon je redelijk betaalbaar sporten 
in Sportcentrum De Pijp. Er hangen echter 
donkere wolken boven het sportcentrum, 
want de gemeente heeft onaangekondigd 
de huurprijs voor particulieren verdubbeld 
en volgend seizoen zal de huurprijs voor 
verenigingen ook extreem stijgen, aldus 
een sportleraar. Dit zou wel eens de dood-
steek kunnen zijn voor veel huurders, die al 

Lees verder op pagina 2

Zoete huldiging voor vrijwilligers Sarphatipark

Dinsdagmiddag 6 september zijn in het Sarphatipark vrijwil-

ligers van het Natuur- en milieuteam De Pijp in het zon-

netje gezet. Al jarenlang helpen zij mee met het beheren en 

versterken van de ecologische waarde van het Sarphatipark. 

Wethouder Joep Blaas (staande links op de foto) bedankte hen 

met een potje unieke honing van de bijen uit het park. Henk 

Vrolijk van het Natuur- en milieuteam kreeg, als begeleider van 

de vrijwilligers, een grotere pot overhandigd voor bij de vrijwil-

ligerslunch. De baklava (gebak, gemaakt van honing, noten en 

bladerdeeg) zorgde die middag voor een feestelijk tintje. Foto 

Els Timmerman

spor t  special
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jarenlang sportactiviteiten organiseren in 
Sportcentrum De Pijp. Er zijn veel jongeren 
die enthousiast vechtsporten beoefenen. 
Zij leren op deze manier om te gaan met 
hun emoties en agressie. De docenten is 
het er niet om winst te doen, maar om het 
belang van hun leerlingen. Nu dreigt hun 
werk na jarenlange inzet als een kaarten-
huis in elkaar storten. Er moet bezuinigd 
worden, maar de vraag is of de gemeente 
wel de goede keuzes maakt …

Verschillende zalen
Het gebouw oogt aan de buitenkant niet 
bijzonder mooi, al probeert men de boel te 
verfraaien door beplanting aan te brengen 
langs de grijze stenen muren. Binnen is het 
echter een goed onderhouden sportcen-
trum met uitgebreide faciliteiten.

Het complex bestaat uit twee naast el-
kaar gelegen sportzalen van twaalf meter 
hoog. Daartegen is een aanbouw gebouwd 
in twee bouwlagen met een totale hoogte 
van zeven meter. In dit deel bevinden zich 
op de benedenverdieping twee zalen voor 
krachtsport. De ene zaal wordt gebruikt 
voor o.a. capoeira en boksen en de an-
dere zaal is de dojo, die met name wordt 
gebruikt voor judo en karate. Er is ook een 
ruimte voor denksport of vergaderingen 
en een kantine met de naam Café Bubbels. 
Deze biedt uitzicht op de sporthal en wordt  
door de gemeente verpacht. 

Op de bovenverdieping bevond zich 
vroeger de kegelbaan. Nu zit hier de Liu He 
Men Kung Fu School. Die pacht de zaal en 
heeft deze ingericht als een traditionele 
Chinese Kung Fu School met voorouder-
kast, leeuwenkoppen en wapenrekken. 
Op 25 september a.s. houdt de school open 
dag van 13.00 tot 15.00 uur. 

Geschiedenis
Op de plek waar het Sportcentrum De 

Pijp staat, vonden al eerder sportactivi-
teiten plaats. Zo stond hier vanaf 1922 het 
RAI-gebouw, waar in de jaren ‘30 wieler-
zesdaagsen werden gehouden. Bekende 
wielrenners reden hun rondjes onder luide 
toejuichingen van het publiek. Toen de 
RAI in 1961 verhuisde naar een nieuw ge-
bouw aan het Scheldeplein werd het oude 

RAI-gebouw vaak gebruikt voor sporte-
venementen. Verschillende verenigingen 
speelden hier en er werden zelfs Euro-
pacupwedstrijden volleybal gehouden. 
Op de tribunes was plaats voor wel 2000 
mensen.

In de schoolvakanties konden kinde-
ren uit De Pijp gratis spelen en sporten in 

Sporthal Zuid, zoals de naam toen offici-
eel luidde, al spraken de buurtbewoners 
liever van de Oude Rai. Het was duidelijk 
dat er in De Pijp grote behoefte was aan 
een sportaccommodatie. Toch was het 
houten RAI-gebouw niet echt geschikt als 
sporthal: voor dat doel was het immers 
ook niet gebouwd. De gemeente besloot 
om het Oude Rai-gebouw te slopen en 
wilde op die plek een nieuwe sporthal en 
een operagebouw neerzetten. Dit leidde 
tot veel verzet van de buurtbewoners, 
want zij vonden dat de buurt dringend 
nieuwe woningen en andere buurtvoor-
zieningen nodig had en geen grootste-
delijke voorziening als een operagebouw.  
De opera kwam niet in De Pijp, maar kreeg 
later haar plek aan het Waterlooplein. De 
sporthal kwam er wel. 

Door het wegvallen van de plannen voor 
een operagebouw kwam er ruimte vrij en 
zag de buurt zijn kans schoon de brood-
nodige buurtvoorzieningen te realiseren. 
Het Wijkcentrum Ceintuur heeft een grote 
rol gespeeld in de onderhandelingen over 
de invulling van het Oude Rai-terrein en 
uiteindelijk is het plan dat zij indienden 
ook grotendeels gerealiseerd. Er kwamen 
woningen, een verzorgingstehuis, een 
kinderboerderij, een buurthuis, een tie-
nercentrum, een kinderdagverblijf en een 
sociaal-medisch centrum.

In 1980 werd het terrein bouwrijp ge-
maakt. Om subsidie van het Rijk te krijgen 
moest de eerste paal voor de sporthal 
vóór 1 januari 1981 in de grond zitten, dus 
sloeg wethouder Kuipers op 23 december 
1980 snel nog de eerste paal. Het Rijk, de 
gemeente en de buurt hadden allen hun 
verantwoordelijkheid genomen om van 
de achterstandswijk, die De Pijp toen was, 
weer een goede, leefbare wijk te maken en 
de Pijpbewoners kregen hun eigen sport-
hal.

Ton van der Tas

Colofon 

Bart in De Pijp
Horizontaal
 5.  zonder teken? (11)
 7.  laat haar verdwijnen! (4)
 9.  geheim van een haaibaai (7)
 11.  last hebben van asfalt? (2,2,3,6)
 13.  deze lekkernij vult wel (8)
 14.  liefde in een roes (4)
 15.  alles is er (6)
 17.  kortom, werkgever van mijnenvegers (3)
 18.  daar is weer een toon (2)
 19.  zo zit het als het geregend heeft (8)

Verticaal
 1.  partijkleding? (4)
 2.  breekbaar wapen (4)
 3.  is half van Mies (4)
 4.  maten van James? (11)
 6.  hoogslapers? (8)
 7.  grotere broer van de vingerplant? (8)
 8.  valt natuurlijk om haar hals (9)
 10.  het recht van een voet (4)
 12.  zit in de geldbuidel (8)
 16.  stoei met die draden! (3)

Café Flamingo
Hoek Albert Cuyp / Van der Helststraat
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Word lid!
Huurdersvereniging de Pijp spant 

zich al jarenlang in voor betaalbare 
huren en goede woonbescherming. 

Maak € 5,- over op giro 693 0178 
van Huurdersvereniging de Pijp en 

vermeld adres, postcode, e-mail 
en eventueel uw verhuurder, dan 

ontvangt u onze Nieuwsbrief en uit-
nodigingen. Donaties zijn welkom 
onder vermelding van ‘gift 2010’.

Huurdersvereniging de Pijp 
Wijkcentrum Ceintuur
Gerard Doustraat 133

info@hvdepijp.nl www.hvdepijp.nl
020 6621145 (dinsdag bereikbaar, 

anders antwoordapparaat)
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Cryptogram

Stuur of mail uw oplossing  
vóór maandag 31 oktober naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram augustus. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnaar cryptogram augustus: 
M. van Zutphen, Van Ostadestraat

Oplossing augustus Horizontaal: 2.bijsluiter 
7.karakterschets 9.bureaublad 10.ge 
11.beweegredenen 12.vent 13.potplant 14.cd 
15.donderkop. Verticaal: 1.it 2.baanbrekend 
3.Spaarnestad 4.uitgangspunt 5.reclameblok 
6.storen 8.robbertje 10.gesnapt.

De redactie van De Pijp Krant dankt Rialto voor het 
gratis beschikbaar stellen van deze kaartjes.

door Christine Westerveld

1. 2. 3. 4.

5. 6.

x x x x x x

7. 8. x 9.

x x 10. x x x x

11. 12.

x x x x x

13. x 14.

x x x x x x

15. 16. x 17. x 18.

x x x x x

19.

Boven: De Oude Rai in 1975; onder: ‘Sporthal’ De Pijp 2011. Foto: Christine Westerveld
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Begin maart 1934 meldde D. Ferwerda, hoofd van de Pieter Aertszs-
school op de Amsteldijk, elf van zijn zesdeklassers aan voor de ko-
mende schoolvoetbalwedstrijden, die zoals gebruikelijk gehouden 
werden in de paasvakantie, dat jaar in de eerste week van april. De 
aanvankelijk ingevulde reservespeler (zo te zien een ouder broertje 
van één van de elf), werd bij nader inzien geschrapt. Met behulp van 
dit simpele formulier reconstrueerde Peter-Paul de Baer, onder 
meer hoofdredacteur van het maandblad Ons Amsterdam het wel 
en wee van een Amsterdamse schoolklas uit De Pijp. 

Schoolvoetbal
De traditie van jaarlijkse voetbalwedstrijden tussen scholen werd 
in Amsterdam uitgevonden. De allereerste wedstrijdjes, in 1904, 
werden georganiseerd door de 27-jarige sportgek J.A.J.M. van Wa-
terschoot van de Gracht, zoon van een bekende katholieke notaris 
op de Herengracht. In 1905 ging het er al meer gestructureerd, met 
behulp van de jonge Amsterdamsche Bond voor Lichamelijke Ont-
wikkeling (ABLO). Een paar jaar later werd de organisatie overge-
nomen door de Amsterdamsche Voetbal Bond (AVB), waarvan Van 
Waterschoot bestuurslid was. Die stelde een speciale Schoolvoet-
balcommissie in. 

De schoolvoetbalcommissie
Voorzitter daarvan was van 1916 tot zijn dood in 1941 Herman J. Bon, 
hoofd van de Von Zesenschool op de Zeeburgerdijk en bestuurder 
van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap. Zijn school was 
ook het adres van de commissie. Op den duur kreeg hij de erenaam 
‘Pa Bon’. Een ander bekend commissielid was schrijver/onderwijzer 

Theo Thijssen, die ook als scheidsrechter optrad. In 1934 waren er 
vijf leeftijdsklassen, de eerste vier voor middelbare scholieren, de 
vijfde voor leerlingen van de lagere school. Sinds 1998 zijn mid-
delbare scholen van deelname uitgesloten, vanwege toenemende 
relletjes. 

Pieter Aertszschool
Eind 19de eeuw werd op de Amsteldijk 66 een statig schoolgebouw 
neergezet, dat twee scholen ging huisvesten. Eerst hadden die een 
nummer, vanaf 1920 heetten ze de Amsteldijkschool en de Pieter 
Aertszschool. Allebei waren openbare lagere scholen voor jongens 
en meisjes. In 1967 werd het fraaie pand gesloopt voor uitbreiding 
van het Gemeentearchief (het huidige Stadsarchief), sinds 1914 ge-
vestigd op nummer 67 (links ernaast) in het voormalige gemeente-
huis van Nieuwer-Amstel. Op de plaats van de school kwam in 1968 
strakke nieuwbouw van beton en veel glas. 

Grote verwachtingen
Samen met een circulaire van de AVB-Schoolvoetbalcommissie aan 
de scholen uit hetzelfde jaar kwam alleen dit formulier terecht in 
de ‘bibliotheek-collectie’ van (toen nog) het Gemeentearchief. Hoe, 
dat is onbekend, maar we zijn er blij mee. Van het archief van de 
Amsterdamsche Voetbal Bond en haar commissies in namelijk vrij-
wel niks over. Dankzij de circulaire weten we nu bijvoorbeeld ze-
ker dat Theo Thijssen in ieder geval toen commissielid was. Maar 
het formulier leert ons toevallig ook iets over de leerlingen van de 
school. En dat is mooi, omdat van de meeste Amsterdamse scholen 
de gegevens over leerlingen uit die tijd verloren zijn gegaan en de 
gemeente pas in 1937 begon met een centrale registratie in de vorm 
van ‘leerlingenkaarten’. 

Informatie
Als de voor het schoolteam uitverkoren jongens representatief zijn 
voor alle leerlingen, dan woonden de leerlingen van de Pieter Aertsz-
school in doorsnee in het oudere deel van De Pijp, vlakbij de school. 
En er is nóg iets uit af te lezen: Hoe het tenue van het schoolteam 
eruit zag, is niet ingevuld. Dat geeft aan dat het geen rijkeluisschool 
was. Alleen die konden zich eigen shirts en broekjes permitteren. 
De rest kreeg van de Schoolvoetbalcommissie gekleurde linten om 
zich van andere scholen te onderscheiden. 

Wat is er van ze geworden?
Zo’n document roept ook emoties op. Het is niet moeilijk in te voelen 
hoe trots de leerlingen zich hebben gevoeld bij hun uitverkiezing. 
En onwillekeurig vraag ik me af: wat is er van ze geworden? Met 
behulp van het Amsterdamse telefoonboek heb ik zelf geprobeerd 
dat te achterhalen. Helaas bleek bijna niemand meer naspeurbaar. 
Van Henk Andringa wist een verre achterneef in een Familieboek 
terug te vinden dat hij in 1982 in Spanje overleed. En Bertje Servais 
schijnt nu in de Bijlmer te wonen. Van de rest weet ik niks, - behalve 
van Jan Klaverstijn. Die is ook al jaren dood, maar zijn gelijknamige 
neef bewaard goede herinneringen aan hem. Hij was huisschilder in 
Alphen aan de Rijn en is altijd blijven voetballen, bij ODIV, “op een 
best hoog niveau”. Het is dus allemaal niet voor niks geweest. 

wonen / sport |

Tijdelijke huurcontracten

Het Woonspreekuur krijgt regelmatig 
vragen over de bepalingen in het schrif-
telijk huurcontract. In veel contracten is 
opgenomen dat de huurovereenkomst 
voor een bepaalde periode wordt 
aangegaan. De huurder verkeert dan in 
de veronderstelling dat hij de woning 
moet verlaten als de bepaalde periode 
is verstreken. Of anders zal toch in ieder 
geval een nieuw contract moeten wor-
den getekend, denken veel huurders.

Een huurovereenkomst is in principe 
altijd voor onbepaalde tijd, ook als er in 
het huurcontract een bepaalde periode 
is opgenomen. In de wet is vastge-
legd dat de huur niet eindigt na het 
verstrijken van die periode, maar dat 
deze wordt dan voor onbepaalde tijd 
verlengd. De huurder hoeft hier niet om 
te vragen. De verhuurder kan de huur-
der ook niet uit de woning zetten als de 
overeengekomen duur is verstreken.

Het noemen van een bepaalde periode 
in het contract heeft overigens wel een 
functie. Gedurende deze periode kan de 
huurder de overeenkomst niet opzeg-
gen. Hij heeft zich eraan verbonden om 
de woonruimte tenminste te huren voor 
de overeengekomen periode (meestal is 
dat een jaar). Als dat eerste jaar is ver-
streken, kan de huurder opzeggen, met 
inachtneming van een opzegtermijn die 
gelijk is aan de betaalperiode (meestal 
een maand).

Het komt voor dat de verhuurder na het 
verstrijken van de bepaalde periode 
een nieuw huurcontract aanbiedt en 
dan ook nog eens tegen een hogere 
huurprijs. De huurder hoeft hier echter 
niet mee in te stemmen. De huur kan 
eens per jaar worden verhoogd met het 
percentage dat de overheid vaststelt 
(bij niet-geliberaliseerde woonruimte) 
of op de wijze als in het contract is 
vastgelegd (bij geliberaliseerde woon-
ruimte). Het is niet nodig hiervoor een 
nieuw document te tekenen. 

Alleen in uitzonderlijke omstandighe-
den kan een huurcontract echt tijdelijk 
zijn. Bijvoorbeeld als de verhuurder 
zelf de bewoner is van de woonruimte 
en voor werk of studie tijdelijk naar 
het buitenland vertrekt. Hij kan de 
woonruimte dan gedurende zijn af-
wezigheid verhuren en de huurder zal 
de woonruimte moeten verlaten als 
de verhuurder terugkeert. Dat moet 
dan wel duidelijk zijn afgesproken in 
het contract en de verhuurder moet 
na het verstrijken van de huurperiode 
ook daadwerkelijk terugkeren om 
de woonruimte weer zelf te gaan 
bewonen.

Tijdelijke verhuur is ook mogelijk in-
dien de woonruimte binnen afzienbare 
tijd wordt gerenoveerd of gesloopt. De 
verhuurder kan de woonruimte dan 
tijdelijk verhuren tot de renovatie of 
sloop daadwerkelijk begint. Hij heeft 
hiervoor wel een vergunning van de 
gemeente nodig.

Als de verhuurder meent dat de 
huurovereenkomst tijdelijk is en de 
huurder weigert te vertrekken, dan zal 
de verhuurder in alle gevallen naar de 
rechter moeten om de huurder uit de 
woonruimte te krijgen. De rechter zal 
niet zomaar met beëindiging van de 
overeenkomst instemmen, omdat er nu 
eenmaal weinig wettelijke mogelijkhe-
den zijn om een woonruimte tijdelijk te 
verhuren. Indien u twijfels heeft over 
de bepalingen in uw huurcontract of 
u heeft hierover een discussie met uw 
verhuurder, loop dan even langs bij het 
Woonspreekuur voor kosteloos advies 
en ondersteuning.

Guido Zijlstra

Bezoek één van de spreekuren van het 
Wijksteunpunt Wonen: 

iedere woensdagochtend 
van 09.00 tot 12.00 uur en 

donderdagavond  
van 19.30 tot 21.00 uur,  

Gerard Doustraat 133.

Op het spreekuur…

Achterstallig onderhoud?

Uw verhuurder is verplicht dit aan te 
pakken. Doet hij dit niet, dan kunt u, 
eventueel met behulp van het Wijksteun-
punt Wonen, uw huur laten verlagen 
door bij de huurcommissie achterstallig 

onderhoud te laten vaststellen. Soms 
valt via de kantonrechter het onderhoud 
af te dwingen. U kunt met uw vragen 
terecht op het inloopspreekuur van het 
Wijksteunpunt Wonen (zie hieronder).

Het Wijksteunpunt Wonen organiseert 
in samenwerking met VVEgemak in sep-
tember en oktober een gratis cursus voor 
eigenaar-bewonersleden van een Vereni-
ging van Eigenaren (VvE). In mei en juni is 
de cursus al eens gegeven en zeer goed ont-
vangen. Tijdens de cursus krijgt u uitleg over 
onder andere de juridische aspecten van het 
lidmaatschap van de VvE, taken van het be-
stuur en het organiseren van een algemene 
ledenvergadering.

Zodra een woongebouw gesplitst wordt 
in verschillende appartementsrechten, 
ontstaat er een Vereniging van Eigenaren. 
Iedere eigenaar is van rechtswege lid van 
de VvE. De VvE is verantwoordelijk voor de 
gemeenschappelijke delen van het gebouw, 
zoals het dak, de fundering en het buiten-

schilderwerk. De leden van de VvE zijn eige-
naar van een of meer appartementsrechten 
waarvan zij het exclusieve gebruik hebben.

Spreekuur
Vanwege de grote hoeveelheid vragen die tij-
dens de voorgaande cursus werden gesteld, 
is er besloten om het aanbod van het Wijk-
steunpunt Wonen te vergroten door middel 
van een inloopspreekuur voor leden van 
een VvE in stadsdeel Zuid. Vanaf woensdag 
7 september is er iedere woensdagmiddag 
van 14.30 tot 16.30 uur inloopspreekuur. Het 
spreekuur vindt plaats bij het Wijksteunpunt 
Wonen Zuid, vestiging Rivierenbuurt (Rijn-
straat 115). Het is niet nodig om u vooraf voor 
dit spreekuur aan te melden. Wij zouden 
wel graag uw vraag vooraf per email ont-

vangen. Vaak is voor het beantwoorden van 
uw vraag het nodige lees- of uitzoekwerk 
nodig, zodat tijdens het spreekuur passend 
antwoord gegeven kan worden. U kunt hier-
voor het emailadres vvevragen@wswonen.
nl gebruiken. Als u niet beschikt over inter-
net kunt u ook telefonisch contact opnemen 
via één van de algemene telefoonnummers 
van het Wijksteunpunt Wonen: 020 – 664 53 
83 of 020 – 642 21 79. 

De gratis basiscursus wordt dit jaar nog 
gegeven op 27 september (Let op: locatie 

gewijzigd in Speerstraat 5-7) en 20 oktober 
(Rijnstraat 115). U kunt zich voor deze cursus 
opgeven via vvevoorlichting@wswonen.nl.

Suzanne Douma

Nieuw spreekuur voor eigenaar-bewoners

Aanmelding voor het schoolvoetbaltoernooi, 1934
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Even voorstellen: Claudia Dunselman 
4e generatie banketbakker en ijsspecialist 

meer informatie over alle specialiteiten 
en mijn stichting vind u op de website 

www.lanskroon.nl 

Koningsstroopwafels 
Verse vruchtentaarten 

Vers ambachtelijk ijs en ijstaarten 
Diverse koek met speciale vullingen 

Dagverse truffels 
Workshops 

Kinderfeestjes 
Bruidstaart - catering

Themataart 

Singel 385 (bij het Spui), 1012 WL Amsterdam 
telefoon: 020-6237743 - info@lanskroon.nl 

www.vlinderheuvel.nl
020 670 73 17

Directe plaatsing mogelijk! 

Inloopavond:

Uw kind is van harte welkom bij

Kinderdagverblijf Vlinderheuvel 

in De Pijp en de Rivierenbuurt 

Dinsdag 13 september, 18-19 uur

Van Woustraat 217

Stadsarchief, Vijzelstraat 32

08-09-2011  |  08-01-2012

Stadsarchief, Vijzelstraat 32
08-09-2011  |  08-01-2012

50- 60Amsterdam
Nieuw-West     

Foto: Cas Oorthuys, Nederlands Fotomuseum  |  Grafisch ontwerp: Platvorm

Wil je fitter worden? vitaler? slanker?
geef je op voor een gratis proefweek 
fitness bij medico vision
www.medicovision.nl

Medico
    Vision

Inspirerend werk waar je wijzer van wordt! 
Vrijwilliger worden bij Sensoor Amsterdam?
Wij bieden boeiend, leerzaam en goed 
georganiseerd vrijwilligerswerk.

Info: www.amsterdam.sensoor.nl 
of tel:  020 675 8888

Aandacht 
voor een Ander!

Verhuiskriebels?
www.ymere.nl

www.ymere.nl

€99,50
p.p.

Maasheseweg 80a Venray
Tel. 0478-511466 • www.asteria.nl

• Een feestelijke welkomstcocktail

• Een heerlijk 3-gangen-diner

• 2 Overnachtingen
• 1 Uitgebreid ontbijtbuffet

• 1 Verrukkelijk brunchbuffet 

   (alleen op zondag)

Seizoens
arrangement

Voor 25 euro 
kunt u al in 

de Pijp Krant staan!
mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl

Voor 25 euro 
kunt u al in 

de Pijp Krant staan!
mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl

Vrijwilligerswerk. 
Ook bij u in de buurt! 

De Vrijwilligers Centrale 
Amsterdam in het Loket 
Zorg en Samenleven van 
Zuid helpt u met het 
vinden van passend 
vrijwilligerswerk. 

Bel voor een afspraak!
Telefoonnummer  020 - 252 42 55 

• Stadsdeelkantoor Zuid
Pres.Kennedylaan 923
Spreekuur dinsdag 
09:00 - 12:00 uur

• MFC Binnenhof
A.J. Ernststraat 112 
Spreekuur dinsdag 
13:00 – 17:00 uur

• Dienstencentrum de Berlage
Lekstraat 13A 
Spreekuur woensdag  
09:00 – 12:00 uur

•  Oriëntatiebijeenkomst 
vrijwilligerswerk
Bibliotheek Zuid 
(wisselende lokatie)
4e vrijdag v|d maand 15:00 uur

Vacatures online op www.vca.nu/zuid
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Regelmatig verschijnen aan de Jozef Isra-
elskade mannen met oranje hesjes aan, in 
de ene hand een grijpertje, in de andere 
een vuilniszak. Ze arriveren in een busje 
waar ‘Reclassering Nederland’ op staat. 
Het zijn mensen die iets op hun kerfstok 
hebben en veroordeeld zijn tot een taak-
straf. 
Op een zonovergoten dag komen achter uit 
zo’n busje zes van zulke mannen, die door 
hun begeleider en tevens chauffeur in drie 
paren in drie verschillende richtingen op 
pad worden gestuurd om hun taak te ver-
vullen: het verwijderen van zwerfvuil. Na-
dat door één van hen het wisselgeldvakje 
van een dichtbijstaande parkeerautomaat 
is geïnspecteerd (kan inmiddels niet 
meer), gaan ze aan het werk. Hun begelei-

der blijft in de deuropening van het busje 
zitten, rookt een sigaretje, geniet van het 
zonnetje en telefoneert: “ja, ik ben hier 
nog wel een uurtje bezig.” 

Na een half uur is een van de stellen aan-
beland bij de bankjes waar ik zit, op een 
steenworp afstand van het busje en de 
begeleider.  De heg eromheen is een ide-
aal vangnet voor zwerfvuil. Blikjes, plastic 
bakjes en zakjes blijven er makkelijk in 
steken. En er liggen peuken rondom de 
bankjes, héél veel peuken. Waar het grij-
pen van allerhande verpakkingsmateriaal 
probleemloos verloopt, kan dit van de 
peuken niet gezegd worden. Het blijkt 
nog niet eenvoudig een peuk met een grij-
pertje in een vuilniszak te deponeren. Eén 

©hris

Werken voor de samenleving
peuk neemt toch gauw 15 à 20 seconden 
in beslag. Maar oefening baart kunst, ook 
hier. Uiteindelijk komt het persoonlijk re-
cord rond de 3 seconden te liggen, schat 
ik.
Gelukkig zien de jongens in hun ijver niet, 
wat ik in mijn ooghoek wel zie: hoe hun 
begeleider vanaf zijn zonnige zitplaats zijn 
lege sigarettenpakje op straat gooit. Een 
persoonlijke ‘finishing touch’ van zijn be-
geleidende taak.
Met dank aan de peuken komt het ver-
plichte uur wel vol. Ik geef de jongens een 
pluim en een opgestoken duim en zie ze 
- na het oprapen van het lege sigaretten-
pakje - in het busje stappen, dat langzaam 
uit het zicht verdwijnt.
De Reclassering Nederland maakte on-
langs bekend de tekst ‘werkt voor de 
samenleving’ op de oranje hesjes van de 
taakgestraften te willen zetten. Niet om 
hun cliënten publiekelijk aan de schand-
paal te nagelen, maar om duidelijk te 
maken dat mensen die iets misdaan heb-
ben ook iets goeds kunnen doen. Én om te 
laten zien dat een taakstraf – in tegenstel-
ling tot wat veel burgers denken – nog zo 
licht niet is. 
De begeleider droeg geen hesje, gelukkig 
maar, want wat zou daar op moeten ko-
men te staan?
‘Werkt voor de reclassering’?

tekst en beeld: ©hris  

www.depijpinbeeld.blogspot.com

Inburgeren met De Pijp Krant

Henny Eleonora
Werkt in De Pijp sinds: 1978 Leeftijd: 47 jaar

Wat doet u zoal deze week?
Morgen begin ik met een tweedaagse 
workshop Qi Gong en straks ga ik het met 
twee collega’s voorbereiden. Ook gaan we 
ons voorbereiden op de open dag van 25 
september. Mensen die hier getraind heb-
ben laten dan zien wat ze geleerd hebben, 
zodat bezoekers een idee krijgen van deze 
kungfu-school. Vanavond geef ik ook nog 
les in kungfu.

Wat heeft u gisteravond gegeten en 
hoe kwam u daaraan?
‘s Ochtends om zes uur ben ik begonnen 
met cruesli, daarna heb ik in de buitenlucht 
mijn oefeningen gedaan en koffie gedron-
ken. Later op de dag moest ik buiten de 
stad zijn en op de terugweg langs de snel-
weg bij Schiphol heb ik bij La Place aardap-
pelen met groente gegeten van het buffet. 

  
U werkt al jaren in De Pijp. Waar 
kwam u vandaan?
In 1978 ben ik vanuit Curaçao in De Pijp ko-
men wonen, in de Govert Flinckstraat. Eerst 
heb ik zes jaar in de Mc Donald’s gewerkt 
op de hoek bij de Albert Cuyp. Daarna ben 
ik al snel tegenover het Sarphatipark een 
karateschool begonnen. Later had ik mijn 
kungfuschool in de 3e Dalton School, de 
Oscar Carré School, ook nog in Amsterdam 
Oost en in de Ferdinand Bolstraat boven de 
Hema. Maar in de Sporthal De Pijp heb ik 
de gelegenheid gekregen om de ruimte 
waar eerst de kegelbaan was permanent te 
huren en om te vormen tot een passende 
omgeving voor een kungfuschool. 

Wat is het verschil tussen kung fu en 
karate?
Karate is een vechtsport en zelfverdedi-
gingskunst uit Japan. Kungfu komt uit 
China, heeft meer variatie en ook meer 
mogelijkheden. Het is een manier van le-
ven. Vrij vertaald betekent kungfu ‘hoge 
vaardigheid, grote concentratie of toewij-
ding’. Stijlen als Tai chi, Pakua, QiGong en 
Xingyi vallen er onder. Als je erin traint 
strekt zich dat uit tot je dagelijkse leven. 
Hoe ga je om met ruzie op straat? En wat 
doe je als je gestrest bent? Kungfu leert je 
over je bewustzijn. Je wordt bijvoorbeeld 
bewuster van het in- en uitademen. Als je 
ademhaling rustiger wordt, kunnen ook je 
gedachten rustiger worden, zodat je be-
wuster keuzes kunt maken. Emoties heb je 
altijd, je moet er alleen niet door uit balans 
raken. Bovendien wordt je leervermogen 
groter als je traint. Doordat je gedachten 
rustiger worden neemt je concentratie toe 

en zie je de dingen om je heen anders. Ik 
zie bij jongeren die trainen dat hun studie-
resultaten verbeteren. Bewustzijn is het 
begin van het leerproces, zonder dat kun 
je niet leren.

Wat is nou eigenlijk leuk aan De Pijp?
Je hoeft hier geen tram te nemen, want als 
je hier rondloopt vind je van alles. Waar ik nu 
woon, in Amsterdam Noord, moet je altijd de 
auto of de bus nemen. Je hebt hier winkels, 
verschillende culturen, ook op het gebied 
van eten. Het is als een klein stadje. 

Wat is uw favoriete plek in De Pijp?
Waar ik momenteel ben, deze ruimte in 
Sporthal De Pijp. Hier heb ik mijn eigen 
kungfu-school. Dit is de plek waar ik het 
meeste ben. Hier leef ik. Ik kom hier iedere 
dag. 

Wat laat u uw bezoek zien van De Pijp?
Mensen uit China laat ik eerst de Albert 
Cuypmarkt zien. Die bestaat al zo lang. En 
ook de straatjes en de huizen eromheen, 
die ook al meer dan honderd  jaar oud zijn. 
Ik wijs ze dan op de hijsbalken, die vanwe-
ge de smalle trappen tijdens het verhuizen 
onmisbaar zijn. Ik laat ze ook haring proe-
ven, dat is zo Hollands. En natuurlijk de 
grachten, en de ophaalbrug over de Amstel 
bij Carré, maar dat is net buiten De Pijp.

 
Wat is beslist vervelend aan De Pijp?
De parkeerproblemen! Je moet overal be-
talen, het is erg duur en dan liggen ook nog 
eens de straten open door de bouw van 
de Noord-Zuidlijn. Maar dat is dan ook het 
enige. Op de rest heb ik niets aan te mer-
ken.

 
Welke verslaving heeft u?
Ik hou van zoet. Cake, gebakjes, alles wat 
lekker is. Ik eet liever zoet dan echt eten. 
En ik drink veel koffie, dat is ook vervelend. 
Het is niet goed, want het verzuurt het 
lichaam. Ik moet wat meer Chinese thee 
gaan drinken. Maar ik rook niet, drink niet 
en ga niet uit. Het valt dus nogal mee met 
mijn verslavingen. 

Wat zijn uw droomwensen?
Ik wil vrede met mezelf vinden en innerlijke 
rust. Het is als een schoonmaak, ik laat het 
verleden achter me, door er vrede mee te 
sluiten. Vergeven met hoofd en hart, zodat 
ik vrij ben om een nieuwe stap te zetten en 
een nieuw begin te maken. 

tekst en beeld Maarten Wesselink

Eeuwenlang woonde of werkte men “aan de 
(Boeren) Wetering”, de oude waterweg die 
begon in Amstelveen en uitmondde in het IJ. 
Door demping en bebouwing resteert er van 
dit water nog slechts een stuk van 2 km en 
dit vormt tevens de westgrens van De Pijp. 
Tegenwoordig woont men niet meer “aan 

de (Boeren) Wetering”, maar “op de Ruysda-
elkade” of “op de Hobbemakade”.

Al in de 16e eeuw woonden hier mensen, 
vooral boeren en tuinders. Met schuiten 
werden de groenten over de Boerenwete-
ring naar de markt gevaren in de stad. Ook 
vestigden zich er bedrijfjes, scheepswerven, 

Prenten van weleer

herbergen en buitenverblijven.
Op deze ansichtkaart van rond het jaar 

1900 zien we dat de Boerenwetering nog 
niet is rechtgetrokken tussen kademuren. 
Ons standpunt is ongeveer ter hoogte van de 
Albert Cuypstraat. We zien verderop de ste-
nen brug bij de Jacob van Campenstraat en 
daarachter het Rijksmuseum uit 1885. Voor 
het museum was Rijwielschool Velox, waar 
men kon leren fietsen. Nu zit in dit gebouw 
alweer bijna honderd jaar het Zuiderbad. De 
brandweerkazerne stond er ook al. Je kunt 
nog net de voorgevel zien. Aan diezelfde kant 
bevond zich ook de Koninklijke Waskaarsen-
fabriek. Toen deze zijn deuren sloot in 1906 
waren veel Pijpbewoners maar wat blij, want 
hij bezorgde hen veel stankoverlast. 

De Ruysdaelkade is misschien wel een 
beetje het rauwe, ongepolijste randje van 
De Pijp, mede door de sinds jaar en dag aan-
wezige (raam) prostitutie.

Ton van der Tas

Met andere vrijwilligers het nieuws uit de buurt berichten? 
De PijpKrant zoekt journalisten en redacteuren

pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl
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Leer zingen met hart, ziel en verstand
Zangles van Barbara Wessel vocal coach

bjwes@xs4all.nl | www.barbarawessel.nl  
www.movingthroughmusic.nl | 020 – 673 65 76 . 06 46 29 31 93

Anthony Fokkerweg 61  3e etage     
Postbus 90221

tel: +31(0)20 - 606 10 50     
materiaal@letterlijk-en-figuurlijk.nl

1059 cp amsterdam

1006 be amsterdam
fax: +31(0)20 - 606 10 51
www.letterlijk-en-figuurlijk.nl

Titel:
Santé editie 9

S.v.p. reageren vóór  
19 juli voor 16.00 uur 2010

Aankruisen wat van toepassing is. Akkoord 
op deze proefdruk is tevens akkoord op uw 
order:

❑	 De advertentie moet gewijzigd
 worden zoals aangegeven 

❑	 Het model is akkoord

Datum - - - 

Handtekening:

Model proefdruk

vormgeving & dtp

100%
Dit is het formaat van uw plaatsing.

Formaat 48 x 39 mm (bxh)

Uiterwaardenstraat 40 
1079 CA Amsterdam.
0206421619  
voor groeps- ,  
privélessen en massage www.fredvanbeek.com

Even op adem komen, en 11 
thematische Yoga-adem Cd`s

1  Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij  

deze advertentie voor u gemaakt. Wij verzoeken u om de  

onderstaande advertentie op onjuistheden te controleren. 

2.   Dit proefdrukformulier sturen wij u in opdracht van  

MediaCraft, tel.: +31 (0)35 - 642 17 16. De onderstaande  

advertentie is een kopie en geen voorbeeld van papier- en  

drukwerkkwaliteit.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor 

druk- en zetfouten en/of kleurafwijkingen.

3  De afmeting is op ware grootte.

4   Wij verzoeken u vriendelijk dit proefdrukformulier, aan ons  

te retourneren, d.m.v. de fax, per post of per e-mail binnen  

de hiernaast gestelde termijn.

Email: materiaal@letterlijk-en-figuurlijk.nl

Ethisch Paranormaal Centrum Amsterdam.
Dienstencentrum de Berlage. Lekstraat 13 A.
Tel: 6368286 / 0621277842 / 6255874.
www.epcamsterdam.nl

Ma 19 September 20 uur. Zwaan van Dam.
Psychometrie op foto’s en voorwerpen.
Ma 3 Oktober 20 uur. Charles en Maria Vrugt-Hartjes
Psychometrie op o.m. geb. dat. en voorwerpen.
Ma 19 Oktober 20 uur. Toos Peerdeman.
Kristalwaarnemingen met boodschap van overledenen.

www.pitprojecten.nl

Leren Mediteren ? 

Op 26 sept. start weer een basiscursus in 
de Pijp. Ga naar www.pitprojecten.nl voor 
het hele cursusaanbod in Amsterdam
of bel 06 24143749 voor meer info.
 

meditatie
P I T !

start binnenkort:  

opleidingen 
Secretaresse, Adm. Medewerker,  

Receptioniste, MS-Office en  
Typen 10-vingers blind

 
Cursus Instituut Amsterdam

tel. 020-6860523

telefoon 020-7072087 of 06-44864390 
www.vrachttaxi.nl

cursussen / workshops /  
lezingen najaar 2011 
cursus: Positief Opvoeden: start vr 7 okt van 
9.15-11.30 u (OKC De Bockesprong)
Opvoeden in je eentje: start vr 7 okt van 9.30- 
11.30 u (OKC de Pijp)

In de week van de opvoeding 10-17 okt
lezing: de kracht van positief opvoeden
Do 13 okt 19.30-2100 u (De Coenen/Lydia)

workshop: Leren luisteren
di 11 okt 9.15-11.30 u (OKC De Pijp)
do 13 okt 9.15-11.30 u (OKC De Bockesprong)
Aanmelden bij het opvoedpunt in het OKC of via 
oudercursusoudzuid@combiwel.nl

Meer info bij Annet Staal 020-3054974

Ladyland
  2dehands dameskleding       van XS  t/m XXL  

                 Open      Adres

           dinsdag  11-18u       van Woustraat 99

       woensdag  11-18u       1074 AG   Amsterdam

      donderdag  12-18u     

              vrijdag  11-18u       Tel        06-4313 4624

          zaterdag  11-17u       Email   ladyland67 @gmail.com

GEEN  KLEDINGINKOOP

Wat kan jij en hoe kan je 
daarmee iets betekenen voor 

Amsterdam? 

Nieuwsgierig? Kijk op 
www.vrijwilligersacademie.net 

Daniel Stalpertstraat 105
Tel 7555825 / 0626706654

www.cafelifeamsterdam.nl
Ook voor feesten en Partijen

Korte, praktische cursus in 
“Jip en Janneke” taal met veel 
belastingtips. De zelfstandig 
ondernemer leert zijn 
dagelijkse boekhouding zelf  
bij te houden en zijn eigen  
btw-aangifte te doen!  

Start maandag 26 september in het 
Jan van der Heijdenhuis in de Pijp

Info: www.adminiles.nl 
of bel naar 06-28478291

Boekhouden voor 
kleine zelfstandigen

echt leuk!
Collage Cursus, of Workshop 

in kunstenaarsatelier in Amsterdam Zuid.

Zie voor info/data:
www.bobbunck.nl

bij collages

The English Ballet School

of Amsterdam

Voor 25 euro 
kunt u al in 

de Pijp Krant staan!
mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl

Kom je ook 
klassiek Russisch zingen 

met het NOVA koor
in Amsterdam Zuid? 

Maandagavonden
€34,- per maand 

Julia 06 - 41 39 15 01

Kom je spelen?
www.chimpiechamp.nl 

o.a. spoedcursus  
in Buurthuis De Pijp
27 sept t/m 13 dec 
2011 di-av 100 euro

Stoppen met roKen 
nog niet geluKt?
m.b.h. lasertherapie pijnloos & effectief.
Behandeling 1 uur,  
bel voor afspraak 020-6750109
Olympiaplein 129-I, 1077 CX  Amsterdam
www.bodybalans.nl 

Wil jij gratis Yoga, pilates, Zumba, 
boksen proberen? geef je nu op 
voor een proefweek groepsles bij 
medico vision www.medicovision.nl

Medico
    Vision

LSSO KantOOrOPLeIDIngen 
+ BKB/PDB

bij t.o.m. scholing 1 of 2 dd. pw.
partic. 40% Korting

020-7600027 www.TOmScHOLing.nL

femtech geeft kluscursussen in Amsterdam  
en op locatie, voor vrouwen die zelf kleine  
klusjes in huis willen kunnen doen, maar niet 
weten hoe ze moeten beginnen.
Voor meer informatie en aanmeldingen  
zie de website: www.femtech.nl of mail even  
naar info@femtech.nl

femtech
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Spreekuren 

Pijp Krant Kort

Algemeen Spreekuur z
Maandag 13.00 tot 15.00 uur
Voor vragen van allerlei aard. Bijvoorbeeld 
over het invullen van formulieren, uitleggen 
of schrijven van brieven of afhandelen 
van moeilijke telefoontjes. Voor en door 
bewoners.
e-mail: vragenspreekuur@gmail.com

Advocatenspreekuur z
Maandag 17.00 tot 18.00 uur
Stichting Advocatenspreekuur Amsterdam 
geeft gratis juridisch advies.  
www.advocatenspreekuur.nl

Wijksteunpunt Wonen Zuid z
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
Bij het Wijksteunpunt Wonen kan elke 
bewoner terecht met vragen op huur- en 
woongebied. Bijvoorbeeld over achterstal-
lig onderhoud, de hoogte van de huur, 
dreigende huisuitzetting en advies bij proce-
dures van de huurcommissie. Daarnaast is er 
ondersteuning en advies voor bewoners bij 
de renovatie van hun woning.  
020 6645383  e-mail: oudzuid@wswonen.nl 

Natuur- & Milieuteam De Pijp z
Donderdag 14.00 tot 18.00 uur
Voor vragen over groen, water en milieu 
kunt u terecht bij het Natuur- & Milieuteam. 
e-mail: nmt@wijkcentrumceintuur.nl
020 4004503

Woonspreekuur De Pijp z
Donderdag 19.30 tot 21.00 uur
Vrijwilligers beantwoorden uiteenlopende 
vragen op het gebied van huisvesting. 
Onderwerpen: huurprijzen, servicekosten, 
onderhuur, renovaties en woonruimte-
verdeling. De vrijwilligers werken nauw 
samen met het Huurteam, de opbouw-
werker stadsvernieuwing en de Huurders-
vereniging de Pijp. Ze zijn op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen in de wijk. 
020 6645383.

Groen Gemaal z
Ma t/m do 13.00 tot 17.00 uur
Niet in het wijkcentrum, maar in het 
Groen Gemaal, een prachtig monumentaal 
gebouwtje in het Sarphatipark. U kunt 
langskomen om planten, zaden en stek-
ken te ruilen. Vrijwilligers geven hulp en 
advies bij het onderhoud van uw geveltuin. 
020 6641350   
e-mail: groengemaal@wijkcentrumceintuur.nl.

in het Wijkcentrum Ceintuur aan de Gerard Doustraat 133

Kindervreugd Cultuur Uitgelicht

De Badcuyp: Franse slag

Liefhebber van het Franse Chanson? 
Dan kunt u uw hart ophalen in muziek-
centrum De Badcuyp, waar Christophe 
Chaplet en Marc Havet klassiekers en 
nieuwe nummers in dit genre ten gehore 
zullen brengen. Christophe Chaplet, die 
zichzelf begeleid op gitaar, zingt naast 
eigen chansons, bekende nummers van 
grote chansonniers als George Brassens, 
Charles Trenet en Jacques Brel. Hij won in 
2004 de publieksprijs van het Concours 
de la Chanson van de Alliance Française. 
Pianist en zanger Marc Havet schrijft al 
zijn liederen zelf en die vertolkt hij ook 
regelmatig in zijn eigen Parijse bistro. 
Maar op zondagmiddag 18 september in 
De Badcuyp. Glaasje wijn erbij, stukje kaas, 
oh la la, la douce France in La Pipe. 

De Badcuyp, Eerste Sweelinckstraat 10, 
aanvang 16.00 uur, entree 8 euro.

computerles

Dubbelklik opnieuw van start

Als je helemaal geen ervaring hebt met de 
computer, is het tegenwoordig lastig om 
zelfstandig iets te regelen. Project Dubbel-
klik probeert hier iets aan doen: vrouwen 
leren aan vrouwen basis computervaar-
digheden. Met behulp van een eenvoudig 
programma zitten vrouwen in tweetallen 
achter de computer om de vaardigheden 
op te doen. Heb je enige computerer-
varing (Word en Internet) en lijkt het 
je leuk om een andere vrouw wegwijs 
te maken op de computer dan kunnen 
we je hulp goed gebruiken! We zoeken 
nog vrijwilligsters voor de woensdag en 
vrijdagochtenden. Het gaat om een cursus 
van tien weken vanaf 28 september tot en 
met 9 december, met uitzondering van de 
schoolvakanties. De cursustijden zijn van 
9.30 tot 11.30 in Buurthuis de Pijp, Tweede 
van der Helststraat 66. Aanmelden kan 
via dubbelklik@wijkcentrumceintuur.nl of 
020-6764800, vragen naar Safae.

Cultuur Uitgelicht

Rialto: Het gangstermeisje

In Rialto Klassiek de debuutfilm van 
Frans Weisz uit 1966, Het Gangstermeisje, 
naar het gelijknamige boek van Remco 
Campert. Een zwart-witfilm à la Nouvelle 
Vague, die op het filmfestival van Berlijn 
genomineerd werd voor beste film. Een 
succesvol schrijver werkt aan het script 
voor een film over een gangstermeisje. 
Een rol die vertolkt zal worden door zijn 
vrouw. Als hij een schrijversblok krijgt, 
reist hij af naar Zuid-Frankrijk en later naar 
Rome. Daar wordt hij geconfronteerd met 
gebeurtenissen, die ook in zijn script voor-
komen. Een verfilming van een verhaal 
over het schrijven van een filmscript. Goed 
opletten dus! Het gangstermeisje wordt 
gespeeld door Kitty Courbois en de titel-
song wordt gezongen door Liesbeth List.

Rialto, Ceintuurbaan 338  
zondag 2 en 9 oktober om 11.00 uur,  

woensdag 5 en 12 oktober om 19.00 uur.

Boksschool Albert Cuyp knokt terug
Het zag er vorig jaar nog somber uit voor 
boksvereniging VBSK  (Vereniging tot Be-
scherming van het Schoolkind) aan de Albert 
Cuypstraat, kortweg ‘De Cuyp’. De kas was zo 
goed als leeg, er waren te weinig leden, de 
gemeente dreigde de subsidiekraan dicht te 
draaien en het bestuur bestond slechts uit 
één persoon, Peter van Rookhuizen.

Die deed overigens zijn uiterste best om 
de zaak te redden maar kon dat natuurlijk 
niet alleen. Een groep vrijwilligers zette de 
schouders eronder om de beroemde boks-
opleiding van de ondergang te redden. 
Er werd een nieuw bestuur gevormd (van 
maar liefst acht personen) en een van hen 
is woordvoerder Frank van Nimwegen. Hij 
begint met het noemen van twee mensen 
die ‘zeer belangrijk zijn geweest voor de 
ontwikkeling van De Cuyp’: Ruud van der 
Linden, gepensioneerd, en de intussen over-
leden Anton Honnebier, naar wie de nieuwe 
trainingsruimte is vernoemd. 

Renovatie
Van Nimwegen vertelt dat het onderkomen 
twee jaar terug grondig werd gerenoveerd, 
met ‘heel veel geld uit onze eigen pot en 
een beetje van de gemeente’. De viering 
van het 75-jarig bestaan kwam eraan (29 ja-
nuari 2010). ‘Alles was eruit gesloopt, ook de 
boksring maar toen was er geen geld meer 
voor een nieuwe’, vervolgt Van Nimwegen. 
‘Dat geld hebben we vervolgens bij elkaar 
gesprokkeld, met ook nog wat hulp van 

sponsors, en toen konden we een tweede-
hands boksring kopen. Je wilt niet weten 
wat een moeite het heeft gekost om dat 
ding helemaal uit het zuiden van het land 
hierheen te halen, maar uiteindelijk stond 
ie er toch.’ 

Goodwill van de gemeente
Van Nimwegen praat enthousiast over de 
sport die hij zelf ook beoefent. Trots is hij 
dat de dreigende ‘knock-out’ voor VBSK 
voorlopig lijkt te zijn afgeweerd ‘Het gaat 
een stuk beter. We hebben een akkoord 
bereikt met het stadsdeel, door de politici 
en ambtenaren te overtuigen dat de boks-
school voor De Pijp super belangrijk is. Het is 
een instituut, bekend in binnen- en buiten-
land’ (Boksschool De Cuyp bracht bekende 
boksers voort als Rocky El Falah, Ramon 
Voorn, Regi Saro en natuurlijk Pedro van 

Raamsdonk). 
‘De gesprekken met de gemeente verliepen 

weliswaar vaak moeizaam, maar er is nu veel 
goodwill en daarvoor zijn we de gemeente 
erg dankbaar’, aldus de VBSK-woordvoerder. 
‘Er zijn goede afspraken gemaakt, onder meer 
over een betere besteding van de trainings-
ruimte.’ 

Nieuwe leden
Inmiddels telt VBSK ruim 200 leden waaronder 
ruim 20 vrouwen. Van Nimwegen: ‘Er zijn nu 
aparte kleed- en doucheruimtes voor dames 
en heren, mooie toiletten, kortom alle voorzie-
ningen zijn aanwezig. We hebben een prach-
tige nieuwe boksschool waar iedereen, in alle 
leeftijdscategorieën, jongens en meisjes, man-
nen en vrouwen, naar hartelust kan trainen.’

Peter Leemeijer

Dolle Bol op het Marie Heinekenplein

De Ondernemersvereniging Ferdinand Bol organiseerde op 31 augustus de tweede ‘Dolle 
Bol’, met tal van activiteiten voor kinderen op het Cornelis Troostplein en het Marie Heine-
kenplein. Zo konden kinderen trouwen voor 1 dag, in vol ornaat, met bruidsboeket, ringen 
en ja-woord, alles erop en eraan. Er was gelegenheid om pruiken te maken van de meest 
uiteenlopende materialen en er was een ouderwetse draaimolen. Ook konden kinderen 
zich verkleed en geschminkt laten fotograferen als personage in een beeldroman. 

Foto’s: Christine Westerveld

Leerlingen  
en bege-
leiders van 
Boksschool 
Albert Cuyp
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In Sporthal De Pijp is het najaar- 
en winterseizoen al weer begonnen

Op donderdag 29 september 2011 start er 
in Amsterdam weer een basiscursus Shuri 
Ryu karate en zelfverdediging voor vrou-
wen. De cursus is toegankelijk voor meiden 
en vrouwen van veertien tot honderd, met 
of zonder fysieke beperkingen. 

Tijdens de basiscursus maak je grondig 
kennis met de drie onderdelen van Shuri 
Ryu karate: het traditionele karate, prak-
tische zelfverdediging en Modern Arnis 
(Filippijns stokvechten). Er wordt getraind 
op techniek, kracht en lenigheid, maar ook 
op moed en geestkracht.

Gratis les op 22 september
Een week voor het begin van de basiscur-
sus is er een gratis les waar je een beeld 
kunt krijgen van de stijl en de sfeer. De 

open les is op donderdag 22 september 
van 19:00 - 20:30 uur. We trainen op blote 
voeten in een karatepak of in kleding die 
losjes zit. De open les behandelt kort ver-
schillende onderdelen (karate technieken, 
zelfverdedigingstechnieken, stokvechten) 
om een zo compleet mogelijk beeld van 
onze stijl te geven. Je kunt tijdens de gratis 
les komen kijken en meedoen.

Als je al eerder wilt komen kijken of wilt 
overleggen bijvoorbeeld in verband met 
handicaps of eerdere vechtsportervaring, 
neem dan contact met ons op.

Praktische informatie 
Plaats: zowel de open les als de cursus 
vinden plaats in sporthal de Pijp, Lizzy An-
singhstraat 88, te Amsterdam. Tijd: de cur-
sus is elke donderdag van 19:00 - 20:30 uur 
en duurt vier maanden. Kosten: € 90,- voor 
vier maanden trainen, € 75,- voor studen-
ten, met stadspas en minima. Reguliere 
trainingen: na de cursus (eventueel eerder 
in overleg) kun je meetrainen met de ge-
vorderden op maandag en/of op vrijdag.

Meer informatie: 06-15558113 (Bernadette), 
info@shuriryu.nl; www.shuriryu.nl.

combiwel Sportbuurtwerk, 
organiseert ook dit jaar weer 
voor alle buurtbewoners 
in De Pijp laagdrempelige 
sportactiviteiten. Doel van 
deze activiteiten is om 
bewoners voor een (nog) 
bescheiden prijs kennis te 
laten maken met verschillende 
sporten en om ze in 
contact te laten komen met 
buurtgenoten. Alle activiteiten 
worden gegeven door 
gediplomeerde sportdocenten. 

Het najaar- en winterseizoen is weer be-
gonnen. Buurtbewoners die geïnteres-
seerd zijn in sportactiviteiten kunnen zich 
vanaf nu inschrijven of aan een proefles 
deelnemen. Via de sportinstuiven kan 
iedereen het hele winterseizoen door er-
varen welke sport het beste bij hem past. 
Voor degenen die al een voorkeur heb-
ben, zijn er cursussen. Ook sportliefheb-
bers die een idee hebben om een nieuwe 
sportactiviteit op te zetten, zijn welkom 
om samen met activiteitenbegeleiders 
van Sportcentrum De Pijp te onderzoeken 
welke opzet het beste aanslaat. Leo Hel-
doorn (voor volwassenen), Marcel Bosse 
(voor de jeugd 12+) en Marco Cats (voor de 
jeugd tot 12 jaar) zijn de contactpersonen. 
Zij coördineren en begeleiden cursussen 
en activiteiten. Ze proberen met een ver-

scheidenheid aan zaalactiviteiten de soci-
ale samenhang in de buurt te bevorderen.

Zo is er elke vrijdag vanaf 17.00 uur een 
zaalvoetbaluurtje voor alle jongeren van 
15 tot 20 jaar uit de buurt die gewoon bin-
nen kunnen lopen en mee kunnen doen. 
Jongens die doordeweeks elkaar niet te-
genkomen maken op sportieve wijze con-
tact met elkaar.

Op het lijf
De meeste kinderen uit de buurt worden 
via scholen al warm gemaakt voor spor-
ten. In Sportcentrum De Pijp kunnen ze 
ervaren of ze willen doorstromen naar 
de sportvereniging. Voor kinderen van 
ouders met weinig geld is er de moge-
lijkheid gebruik te maken van het jeugd-
sportfonds van de gemeente.

Voor ouders (of verzorgers) met peuters 
is er elke donderdagmiddag voor € 1,50 ‘Be-
weegkriebels’, Beweegkriebels is een visie 
en werkwijze gericht op het uitdagen van 

0-4 jarige kinderen om spelenderwijs te 
bewegen en wat aansluit op de belevings-
wereld van de doelgroep. 

Volwassenen die willen weten welke 
sport hen op het lijf geschreven is, kun-
nen voor een paar euro deelnemen aan de 
diverse sportinstuiven. Voor 40-plussers 
is er op maandagmiddag en donderdag 
de mogelijkheid om onder professionele 
begeleiding kennis te maken met diverse 
sporten. De sfeer is ongedwongen en ie-
dereen is welkom.

Activiteiten
Enkele van de activiteiten voor het 
komende seizoen zijn 
Elke maandagmorgen: 
11.00-12.00 u aerobics  
Elke dinsdagavond:
19.00-20.00 u aerobics (gemengd)  
Elke woensdagochtend:  
10.30-11.30 u steps  
Elke donderdagmiddag:  

14.00-15.00 u ‘Beweegkriebels’ (ouder/ 
verzorger met peuter) 
Elke maandagmiddag (14.00-16.00 u) 
en donderdagochtend: (10.00-12.00 u) 
is er de 40+ Instuif. Ook op  
donderdagavond zijn er instuiven 
voor conditietraining, badminton en 
tafeltennis. 

Deelname is € 1,50 tot € 3,80 per keer. 
Stadspashouders hebben gemiddeld on-
geveer een euro korting. Deelnemers be-
talen alleen voor de uren dat ze meedoen 
en kunnen zelf bepalen of ze eenmalig, zo 
nu en dan of elke week meedoen. 

Er worden in het sportcentrum ook 
(tennis)cursussen gegeven. Dan betaal je 
wel voor het totaal aantal lessen. Stads-
pashouders krijgen fikse korting. 

Kinderen kunnen les krijgen op het 
gebied van karate, futsal (zaalvoetbal), 
basketbal, atletiek, judo, streetdance 
en tennis. Tien lessen kosten maximaal 

€ 50,-. Voor mensen met minder geld zijn 
er kortingen tot zeventig procent. 

Sportloket
Inschrijven kan via het Sportloket van 
Sportcentrum de Pijp, Lizzy Ansinghstraat 
88 (voor meer informatie tel. 4701460). 
Voor de jeugd zijn er extra inschrijfmoge-
lijkheden op 23 september (15.00-17.00 uur 
in het Jan van der Heijdenhuis, 2e Jan van 
der Heijdenstraat) en woensdag 28 sep-
tember (13.00-14.30 uur in Buurtcentrum 
De Pijp, 2e Van der Helststraat)

Prijzen: om de sportactiviteiten qua 
budget voor iedereen toegankelijk te ma-
ken zijn de prijzen laag gehouden. Mensen 
met een smallere beurs krijgen bij cursus-
sen aanzienlijke korting. Bij sportinstuiven 
en aerobics wordt per keer betaald. Op ver-
toon van de stadspas krijgen deelnemers 
korting. 

Peter Roeffen

Tijgertje is begonnen met cursussen zelf-
verdediging in 1982 na de Roze Zaterdag in 
Amersfoort waarbij homo’s en lesbiennes 
door potenrammers in elkaar werden gesla-
gen. Gelukkig is er sinds 1982 veel veranderd 
maar we moeten alert en waakzaam blijven. 
Om dat te bereiken heeft Tijgertje een aan-
tal sporten in het pakket die daarbij kunnen 
helpen. Naast yoga, worstelen en zelfver-
dediging zijn er conditietrainingen voor 
verschillende leeftijden, basketbal, zwem-
men, en in sporthal De Pijp dus badminton 
en karate.

Bij Tijgertje badminton kun je op verschil-
lende niveaus sporten van de absolute 
beginner tot en met de ver gevorderde. Op 
woensdag delen we de zaal met twee an-
dere verenigingen, op zondag hebben we 
alle negen banen van de sporthal De Pijp tot 
onze beschikking. Er is dan voldoende ruimte 

voor iedereen om te spelen. Niemand hoeft 
aan de kant te zitten wachten, tenzij hij/zij 
zin heeft om met medespelers te babbelen 
(de laatste roddels?). De groep spelers bij Tij-
gertje badminton is net zo gevarieerd als de 
inwoners van Amsterdam. De leden komen 
uit alle delen van de wereld, waarbij vooral 
Azië, waar badminton een echte volkssport 
is, goed vertegenwoordigd is. Ook is er in-
middels een redelijk aantal vrouwen lid. 
Rondkijkend in de zaal zie je allerlei mensen: 
groot en klein, jong en oud, man en vrouw. 
Als je van badminton houdt ben je welkom. 
De training vindt plaats op zondag van 16.30 
uur tot 19 uur in sporthal De Pijp.

Karate is een Japans systeem voor zelfverde-
diging dat bestaat uit stoten, trappen, we-
ringen en worpen. In de cursus komen alle 
basistechnieken aan bod en worden deze 
toegepast in oefeningen met stootkussens.

We besteden aandacht aan klassieke ka-
ratevormen als kata (sierlijke en krachtige 
vormen waar de karateka te maken krijgt 
met een aantal denkbeeldige aanvallers die 
je moet uitschakelen) en kumite (vaststaan-
de oefeningen met partner waarbij verschil-
lende manieren om te verdedigen tegen een 
stoot of trap aan bod komen). Bij vrij vech-
ten met een tegenstander leer je hoe je een 
stoot of trap moet afweren om zelf met een 
tegenaanval te ‘counteren’.

De karatestijl die we bij Tijgertje beoefe-
nen, heet Wado ryu (letterlijk: Weg van de 
Vrede). Technieken in Wado ryu kenmerken 
zich door een vloeiende lijn in de beweging, 
met momenten van spanning en ontspan-
ning.

We trainen één keer per week om deze 
technieken en vormen op een examen- en 
wedstrijdniveau te krijgen. De training is op 
dinsdag van 21 uur tot 22.30 uur in de dojo 
van sporthal De Pijp  en begint in het nieuwe 
seizoen op  dinsdag 6 september. Iedere be-
langstellende mag één keer kostenloos mee 
trainen. Meld je dan even op info@tijgertje.
nl Dat geldt voor elk van onze sporten.

Henk ten Berge Secretaris van Tijgertje Tel 3641008

Eenmalig gratis karateles voor vrouwenGaysportclub Tijgertje in sporthal De Pijp: badminton en karate

Links: maquette van sportcentrum De Pijp. Rechts: collectieve afsluiting van een intensieve badminton-

training in de sporthal. Foto rechts: Christine Westerveld


