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De Pijp

Arbeidersbuurt
Honderd jaar geleden was De Pijp een 
echte arbeidersbuurt, waar ontzettend 
veel kinderen woonden. De huizen waren 
vaak kleiner, grote gezinnen woonden vaak 
op een halve woning. Voor kinderen was er 
thuis weinig plaats om te spelen, dus er 
werd veel meer op straat gespeeld. Daar 
was wel ruimte, want auto’s zag je toen 
nog bijna niet. Op straat was altijd wel 
iets te beleven. Veel mensen verdienden 
hun geld langs de straat: de schillenboer, 
de melkboer, de voddenkoopman en de  
straatventer. Ook draaiorgels, straatmuzi-
kanten en -artiesten kwamen regelmatig 
door de straat. Kinderen speelden met hun 
tol, hoepel of diabolo. Andere kinderspelen 
uit die tijd waren schuilhokje, diefie met 
verlos, pinkelen, slagbal en bokspringen. 
En natuurlijk werd er ook veel geknikkerd 
en gevoetbald. Bij het voetballen werden 
de petten van de jongens op twee hopen 
gegooid, die dienden als doelpaal. De ene 
hoop lag op het putdeksel in het midden 
van de straat en de andere hoop op de 
stoeprand.

Er was in die tijd zelfs nog ‘echte natuur’ 
in De Pijp. Het stuk land achter de Rusten-
burgerstraat was onontgonnen, er waren 
weilanden en sloten en dit was voor kinde-
ren natuurlijk een heerlijk speelterrein. Het 
werd ‘t Zwarte Land genoemd en dit was 
ideaal om te voetballen, fikkie te stoken of 
slootje te springen. 

Speelplekken die er toen al waren en er 
nu nog steeds zijn, zijn het Sarphatipark 
met de zandbak en het Hendrick de Keij-
serplein. De speeltuinvereniging Hendrick 
de Keijser hoopt binnenkort haar 100-jarig 
bestaan te vieren.

Jaren ‘70
In de jaren zeventig woonden er meer dan 
40.000 mensen in De Pijp en het aantal 
auto’s in de buurt was enorm. Door de 
grote gezinnen en kleine en slechte huizen 
was de speelruimte voor kinderen thuis 
nog steeds beperkt en op straat was er 

ook weinig plek.  Overal reden auto’s en 
stonden auto’s geparkeerd en de stoepen 
lagen vol hondenpoep. Buurtbewoners en 
hun  kinderen uit De Pijp pikten dit niet 
langer en kwamen in actie. Zij eisten meer 
speelruimte en een terugdringing van het 
autoverkeer in de buurt. Een mooi tijds-
beeld waar deze problematiek aan de orde 
komt geeft de documentaire ‘Namens de 

kinderen uit De Pijp’ (1972) die je op You-
Tube kunt bekijken.

Kinderen van nu
Anno 2012 kunnen we vaststellen dat veel 
straten éénrichtingverkeer zijn gewor-
den en er zelfs stukjes straat autovrij zijn. 

Desalniettemin is de ruimte op straat nog 
steeds beperkt en neemt de auto een do-
minante plaats in het straatbeeld in. Er 
wonen nu zo’n 30.000 mensen in De Pijp en 
veel woningen zijn verbeterd. De kleinere 
gezinnen hebben tegenwoordig grotere 
woonruimte en daardoor hebben kinderen 
binnenshuis meer speelruimte gekregen. 
Je ziet dan ook minder kinderen buiten 

spelen dan vroeger. Toch blijkt, ondanks de 
populariteit van de computer en de televi-
sie, dat kinderen nog steeds graag buiten 
spelen. Nu is het echter meer een vrijwil-
lige keuze.

Om een beeld te krijgen van wat de kin-
deren van De Pijp in 2012 van hun buurt 
vinden en wat zij graag doen laat ik ze zelf 
maar aan het woord.

Zita is 9 jaar en vindt De Pijp een heel 
leuke buurt, waar veel activiteiten worden 
georganiseerd, zoals het Nazomerfestival. 
“Mijn favoriete plekken in de buurt zijn 
het Sarphatipark en de Albert Cuypmarkt. 
Op de markt is het altijd druk en ik houd 
wel van drukte”. Wel vindt ze dat er te veel 
auto’s zijn in de buurt. “Die zorgen voor 
luchtvervuiling”.

Mila woont in de Lutmastraat, is 5 jaar en 
houdt heel erg van buiten spelen. Zij speelt 
graag in ‘de grote speeltuin’ (Hendrick de 
Keijserplein) en in het Sarphatipark. En 
skeeleren met mama. “Mijn favoriete winkel 
is Louise (bloemenwinkel op de Van Wou), 
omdat ik daar altijd een bloem krijg en ik 
houd van de Albert Cuyp, want daar kun je 
hééééle leuke dingen kopen en daar eten 
we altijd een saoto-soepje in de Surinaamse 
winkel. Wat ik mis in de buurt is het circus 
en een speeltuin met een reuzenrad”.

Rosa is ook 5 en woont op het Van der 
Helstplein. Zij speelt graag buiten op het 
plein. “Het is ruim, er staan veel mooie bo-
men en je kunt er veel dingen doen, zoals 
verstoppertje, tikkertje, viesland-lekker-
land (ook wel vies-en- lekkertje genoemd) 
en skaten. Mijn lievelingswinkel is bakker 
Iambe (op het Van der Helstplein), want die 
hebben zulke lekkere koekjes!”.

Meeuw is 13 jaar, werkt als jeugdvrijwil-

ligster bij de kinderboerderij en vindt de 
buurt ‘best leuk’. “Wel een beetje irry dat 
er zoveel lawaai is”. Zij zou wel graag wat 
meer vuilnisbakken willen zien op straat. 
En een snoepautomaat en een zwembad in 
De Pijp. Haar favoriete plek is de steiger bij 
het Okura Hotel.

Nancy is 10 en woont in de Eerste Jan 
Steenstraat. Zij vindt het een leuke buurt, 
maar ergert zich eraan dat veel fietsen 
worden ‘vernaggeld’. Haar lievelingsplek is 
het Sarphatipark, want daar is het zo lekker 
rustig.  De buurt mist wel een speelplein 
met trampolines en andere speeltoestel-
len en een voetbalveld, want dat is ineens 
weggehaald van het Hercules Seghersplein. 
Haar favoriete winkel is de Coop, want dat 
is een gezellige winkel.

Bram is 9 jaar en woont in de Quellijn-
straat. Zijn favoriete plek is het Sarphati-
park. “Er zijn niet zoveel flats daar, maar 
gewoon natuur”. Hij vindt het jammer 
dat het zo druk is in De Pijp. “Er zijn zoveel 
mensen op straat!” Hij winkelt het liefste 
bij Intertoys en Bart Smit.

Benjamin is 10 en woont in de Vincent 
van Goghstraat. Hij houdt van voetballen 
en verstoppertje spelen. Hij vindt het leuk 
dat er in De Pijp een sporthal is, maar mist 
een baan om te skateboarden. Zijn favo-
riete winkel is de Action.

Van 26 februari t/m 4 maart kunnen 
kinderen in De Pijp genieten van 

‘Sprookjes in de Krokus’, dat in het 
Ostadetheater, Rialto en in Cinetol tijdens 

de krokusvakantie plaats vindt. Het hele 
programma staat op de achterpagina. 

Ton van der Tas

De 
kinderen 
van  
De Pijp

Hoe is het om als kind in De 
Pijp te wonen? Wat vinden 
kinderen leuk aan de buurt en 
wat missen ze?

Hartje winter zijn de kids natuurljk met zijn allen te vinden op het ijs. Hier in het Sarphatipark. Foto: Heleen van der Putt

‘Zijn  favoriete  winke l  is  de  Ac t ion’

Na afloop van het turnfestijn voor kinderen in sporthal De Pijp op 9 februari mochten de deelnemertjes op 

de foto met topturner Jeffrey Wammes die een spectaculaire demonstratie gaf. Foto Christine Westerveld
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Colofon 

Bart in De Pijp
Horizontaal
 1. gedeelde plaats (5) 
 4.  vaal gesteente (4)
   7.  stroom opwekken? (5,5)
   8.  dek die opstelling (2)
   9.  kabinetsformateur? (11)
 11.  vogel met zekere aanleg? (12)
 12.  taal van uitersten (5)
 14.  die haardracht beperken (7)
 15.  hierop zitten voetbalsupporters (9)

Verticaal
   1.  dat feest komt uit de lucht vallen (9)
   2.  dieren met een krachteloos loopje (8)
   3.  die familie kan de boom in (3)
   4.  deze vlinder wijst de weg (11)
   5.  dorst lessen op afstand is dodelijk (10)
   6.  een bron zonder geld is sport (9)
 10.  ontsnappingsroute (5)
 13.  zo heet kan adem zijn (4)f
 14.  voedselprijs (4)

De Poolse winkel
Van Woustraat

© 2011 Marijke van Mil, Mops en Aardvarken | Puzzel

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)

✁

Redactie Minka Bos, Peter Leemeijer, 
Gert Meijerink (coördinator), Annemiek 
Pels, Heleen van der Putt, Peter Roeffen, 
Ton van der Tas, Maarten Wesselink, 
Christine Westerveld. Bijdragen o.m. 
Guido Zijlstra. Fotografie Christine 
Westerveld, e.a. Vormgeving Gert 
Meijerink. Strip Marijke van Mil. 
Illustratie Bart van Waterschoot. 
Cryptogram Christine Westerveld. 
Druk Dijkman Offset BV. Advertenties 
(al voor €30,- in De Pijp Krant)  
q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl. 
De Pijp Krant is een uitgave van 
Stichting Wijkcentrum Ceintuur. Hij 
verschijnt acht keer per jaar in een 
oplage van 16.000  en wordt huis aan 
huis bezorgd. Voor vragen, opmerkingen 
of klachten over de bezorging:  
020 6764800. 

WijkcentrumCeintuur,  
Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam  

pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl
www.wijkcentrumceintuur.nl

Cryptogram

Stuur of mail uw oplossing  
vóór 25 maart naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram februari. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnaar cryptogram december: 
R. Haga, Rustenburgerstraat

Oplossing december Horizontaal: 1.ramkoers 
8.atol 9.opwinden 10.klappertanden 12.knap 
14.janboel 15.geslacht 18.honk 19.draaitafel  
Verticaal: 2.afloop 3.koopjesjacht 4.eiwitten 5.sint 
6.stillen 7.vertelling 11.noodhulp 13.polka 16.eer 
17.tof

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

door Christine Westerveld

Wie kent ze niet? De ‘Brinkiebussen’, de 
melkbussen bij kinderboerderijen en win-
kels in Amsterdam waarin buitenlandse 
munten en biljetten gedoneerd kunnen 
worden. Die worden ingewisseld voor eu-
ro’s. In 2011 werd er ongeveer 30.000 euro 
opgehaald, waarvan 1.830 euro in De Pijp. 
Toon Borst, alias ‘de muntenman van Am-
sterdam’, begon dit project in 2001 om de 
noodlijdende kinderboerderij ‘t Brinkie in 
de Bijlmer te redden. Nu delen alle kinder-
boerderijen in Amsterdam in de opbreng-
sten, maar als er zich grote rampen als de 
aardbeving in Haïti of de tsunami in Japan 
voordoen, krijgt giro 555 prioriteit.

Kinderboerderij De Pijp ontving dit jaar 
729 euro uit de Brinkiebussen. Toon gaat het 

wat rustiger aan doen en het is de bedoe-
ling dat in de komende jaren de kinderboer-
derijen in Amsterdam deze inzamelfunctie 
zelf gaan overnemen. De associatie ‘buiten-
lands geld is Brinkie’ wordt dan ‘buitenlands 
geld is buurtboerderij’.

In Duitsland, Ierland, Oostenrijk en Spanje 
is nog steeds geen einddatum vastgesteld 
voor het inwisselen van marken, ponden, 
schillingen en pesetas (zowel munten als 
biljetten) voor euro’s. Hetzelfde geldt voor 
Belgische en Luxemburgse francs-biljetten. 
Daarnaast blijven alle buitenlandse munten 
en biljetten uit niet-eurolanden ook van har-
te welkom in de – nu nog - Brinkiebussen.

In De Pijp staan de bussen bij de kinder-
boerderij aan de Lizzy Ansinghstraat, de 

AH-filialen aan het Cornelis Troostplein en 
de Stadhouderskade, schoenenzaak Otten 
aan de Eerste Van der Helststraat en de coö-

peratie Eerste Jan Steenstraat 5.

tekst en beeld: Christine Westerveld

Wonen op de Amstel, de rivier die onze 
stad haar naam gaf. Uitzicht over het 
water, het gevoel van vrijheid, het 
geluid van de wind, de vogels, de geur 
van houtkachels, geen boven- of onder-
buren waar rekening mee gehouden 
moet worden... 

Wonen op het water. Zo in trek, dat door 
de jaren heen de kades en oevers van de 
Amsterdamse wateren, waar mogelijk, vol 
kwamen te liggen met woonboten. Zoda-
nig dat de gemeente zich genoodzaakt zag 
in te grijpen met beleids- en bestemmings-
plannen. Maar in de overgang van gedogen 
naar regelgeving gaat wel eens iets mis, zo 
ook in De Pijp, aan de Amsteldijk, tussen 
Jozef Israëlskade en Ceintuurbaan.

Foutje
In het bestemmingsplan De Pijp 2005 stelde 
het toenmalige stadsdeel Oud-Zuid, vanuit 
‘stedenbouwkundig en historisch perspec-
tief,’ te willen waken over de aanblik van de 
Amsteloever en het zicht op de rivier. Daar-
om werd de voorkeur uitgesproken voor 
woonschepen boven woonarken. De toen 

bestaande situatie aan de Amsteldijk werd 
in kaart gebracht aan de hand van luchtfo-
to’s. En daar ging het mis, althans volgens 
een aantal bewoners, waarvan sommigen 
al zo’n veertig jaar aan de Amsteldijk wo-
nen. Bij de indeling in waterkavels zouden 
ook niet bewoonde kavels (plezierboten en 
terrasboten), zogenaamde objectkavels, 
als woonkavel zijn aangeduid.

Dit in combinatie met het feit dat de 
voorkeur voor woonschepen boven woon-
arken indertijd ‘ten onrechte niet vertaald 
is in voorschriften’, zoals het stadsdeel zelf 
ook toegeeft, heeft ertoe geleid dat in de 
jaren daarna op bepaalde gedeelten langs 
de Amsteldijk het aantal woonarken alleen 
maar is toegenomen en het zicht op de 
Amstel verder is afgenomen.  

Weg uitzicht
Een aantal bootbewoners heeft namelijk 
de leemtes in het bestemmingsplan aan-

gewend om op de aanvankelijke objectka-
vels die in het bestemmingsplan 2005 tot 
woonkavel bestempeld werden, nu legaal 
een woonark te bouwen, waarmee het 
tegenovergestelde werd bereikt van wat 
het stadsdeel wilde. Ter hoogte van de 
Diamantbuurt is het uitzicht op de Amstel 
er alleen maar minder op geworden, de bo-
ten liggen daar drie rijen dik. En bezwaar-
schriften van omwonenden hebben – tot 
hun spijt - het tij niet kunnen keren. 

Omdat het stadsdeel deze ontwikkeling ook 
als zeer ongewenst ziet, is in maart 2010 de 
bestaande situatie ‘bevroren’ en een nieuw 
bestemmingsplan, Water in De Pijp, opge-
steld. Hierin zijn de mazen door scherpere 
regelgeving gedicht. In augustus 2011 is het 
plan in werking getreden, zodat een derge-
lijke situatie zich niet kan herhalen.

tekst en beeld: Christine Westerveld

Deining aan de Amstel

Vreemde valuta in de bus!
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Huurcontract 
en wettelijke regels

De huurder van een etagewoning aan 
de Albert Cuypstraat kreeg onlangs 
post van zijn verhuurder. De verhuurder 
stelde voor een nieuw huurcontract te 
ondertekenen, omdat het oude contract 
binnenkort zou verlopen. Dat contract 
was namelijk aangegaan voor een jaar 
en dat jaar zat er bijna op. Tijd voor een 
nieuw contract, vond de verhuurder. 

Aanvankelijk zag de huurder hierin 
geen bezwaar, want hij wilde de 
woning graag blijven huren. Hij was 
het alleen niet eens met de huurprijs 
die in het nieuwe huurcontract stond 
vermeld. De huurder betaalde altijd 
een kale huurprijs van 550 euro, maar in 
het nieuwe contract werd opeens 750 
euro voorgesteld. De huurder legde de 
kwestie voor aan het woonspreekuur.

Op zichzelf is het gebruikelijk dat een 
huurcontract een bepaalde, initiële 
huurperiode vermeldt. Doorgaans is 
dat een jaar, maar dat kan ook korter 
(bijvoorbeeld zes maanden) of bij 
uitzondering langer (bijvoorbeeld 
achttien maanden) zijn. Dat betekent 
echter niet dat de huurovereenkomst 
tussen partijen tijdelijk is. De wet 
bepaalt namelijk dat een huurover-
eenkomst na ommekomst van de 
eerste huurperiode automatisch wordt 
omgezet in een overeenkomst voor 
onbepaalde tijd.

De bepaalde periode die in het 
huurcontract staat vermeld heeft 
overigens wel een functie. De huurder 
kan binnen deze periode niet opzeg-
gen. Hij is verplicht om de woonruimte 
tenminste te huren voor de duur die in 
het contract staat vermeld. Doorgaans 
zal dat geen probleem zijn, omdat de 
meeste huurders niet binnen een jaar 
zullen verhuizen. Voor sommige expats, 
die hier een tijdelijke dienstbetrekking 

hebben, kan dat soms anders liggen. 
Voor hen biedt een zgn. ‘diplomaten-
clausule’ uitkomst. In het huurcontract 
is dan geregeld dat de huurder binnen 
de initiële huurperiode kan opzeg-
gen, als hij door zijn werkgever in een 
andere plaats te werk wordt gesteld.

De huurder die het spreekuur bezocht 
kan het nieuwe huurcontract (en 
daarmee de voorgestelde huurverho-
ging) gewoon weigeren. Hij hoeft geen 
nieuw document te tekenen om in de 
woonruimte te blijven, nu de wetgever 
zijn huurovereenkomst immers al 
vanaf dag één als een overeenkomst 
voor onbepaalde tijd beschouwt. Het 
verstrijken van de periode die in het 
contract staat vermeld heeft dus geen 
enkel gevolg: de huurovereenkomst 
wordt gewoon voortgezet. Als de ver-
huurder van de huurder af wil, dan zal 
hij een procedure bij de kantonrechter 
moeten starten. De kantonrechter zal in 
deze zaak niet met de ontbinding van 
de huurovereenkomst instemmen.

Als de verhuurder een huurverhoging 
wil doorvoeren bestaat hiervoor een 
aparte procedure. De verhuurder moet 
een voorstel doen en de zaak vervol-
gens aan de huurcommissie voorleggen 
als de huurder niet met het voorstel 
instemt. Deze zal de verhoging vervol-
gens toetsen aan de wettelijke regels. 
Dat betekent in dit geval dat de huur 
niet met 200 euro zal worden verhoogd. 
Het wettelijke vastgestelde percentage 
is 1,3%. Een huurverhoging tot € 557,15 
is dus redelijk, niet tot 750 euro.

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).

Dromen over de buurt: hoe wil je dat 
De Pijp er uit ziet in 2020. Zo’n veertig 
betrokken buurtgenoten lieten hun 
fantasie de vrije loop tijdens het Breed 
Buurt Beraad op 9 februari in het Huis 
van de Wijk. 

De dromen liepen uiteen. Van kunst en 
cultuur op straatniveau naar verschillende 
ontmoetingsplekken. Van minder auto’s op 
straat naar meer kleine ondernemers. Van 
groene straten naar een verspreide horeca.

Over twee dingen waren alle aanwezigen 
het eens. De Pijp moet een buurt blijven 
voor iedereen: jong en oud, rijk en arm. En 
om een buurt leuk te houden voor bewoners 
en ondernemers is het noodzakelijk dat deze 
mensen (mede)zeggenschap houden over 
hun wijk. 

Frank van Dorp, bestuurder van Wijkcen-
trum Ceintuur, hield een enthousiaste inlei-
ding over de resultaten die buurtgenoten 
kunnen bereiken als ze de handen ineen-
slaan. Met als voorbeeld de herinrichting 
van het oude Rai-terrein in de jaren zeventig. 
Door inspraak en acties van buurtbewoners 

kwam hier een verzorgingshuis in plaats van 
een operagebouw, sociale woningbouw, een 
kinderboerderij en een buurthuis in plaats 
van een kantorencomplex en een winkel-
centrum. Inderdaad het buurthuis, nu Huis 
van de Wijk, waar het Breed Buurt Beraad 
plaats vond.

Aanleiding voor de bijeenkomst is het 
nieuwe welzijnsbeleid per 1 januari 2012.  
Het Huis van de Wijk moet plek bieden aan 
bewoners en hun initiatieven. Daarbij heb-
ben activiteiten voor ouderen, kwetsbare 
groepen en het tegengaan van vereenza-
ming voorrang. De vraag is of er dan nog vol-
doende ruimte overblijft voor andere actieve 
bewoners en bredere buurtinitiatieven. 

Het stadsdeel heeft dit jaar totaal twee 
ton beschikbaar gesteld voor burgerpar-
ticipatie. Geld dat ook daadwerkelijk in de 
wijk geïnvesteerd moet worden, vinden de 
aanwezigen. Bewoners en ondernemers uit 
de buurt moeten  prima in staat worden 
geacht om gezamenlijk met een plan te 
komen over wat de beste bestedingen zijn 
voor de wijk.

Alle ideeën die deze avond in kleinere 

werkgroepen opgetekend werden, zijn ge-
inventariseerd op één lijst. En er is een werk-
groep geformeerd voor het maken van een 
eerste conceptplan, waarbij aansluiting ge-
zocht zal worden bij al bestaande initiatie-
ven. Op 19 maart gaan we concrete plannen 
maken rondom de genoemde onderwerpen. 
Deze zijn onderverdeeld in: Groen, Beleid & 
Invloed, Wonen & Economie, Ontmoeten, 
Jongeren & Kunst. Inschrijven voor de werk-
groepen kan vooraf via: info@wijkcentrum-
ceintuur.nl. 

Het Breed Buurt Beraad is een initiatief van 
het bestuur van Wijkcentrum Ceintuur. Wilt u 
op de hoogte blijven bel naar 020-6764800 of 

mail naar info@wijkcentrumceintuur.nl

Meer informatie over de werkgroepen en de 
voorbereidingen staat op de website  

www.wijkcentrumceintuur.nl
Het volgende beraad is op maandag 19 

maart om 20 uur in het Huis van de Wijk  
(2e van der Helststraat 66)

Alies Fernhout

Buurt beraadt zich over toekomst van de wijk

Het Wijksteunpunt Wonen Zuid 
organiseert een voorlichtingsavond 
over de gevolgen en de mogelijke 
aanpak voor huurders die 
geconfronteerd worden met splitsing 
van de woning. 

De voorlichtingsavond wordt gehouden op 
donderdag 15 maart 2012 van 19.30 uur tot 
20.30 uur in het kantoor van het Wijksteun-
punt Wonen Zuid aan de Rijnstraat 115 te 
Amsterdam.

De laatste jaren is de druk op de Amster-
damse woningmarkt enorm toegenomen en 
zijn de prijzen van woningen sterk gestegen. 
Voor de verhuurders is het aantrekkelijker 
geworden om woningen te verkopen of duur 
te verhuren. Daarmee is de druk op zittende 
huurders vergroot om te verhuizen of akkoord 
te gaan met een ingrijpende verbouwing. 

In sommige gevallen worden panden ge-

splitst. Dat betekent dat de appartements-
rechten worden verdeeld. Zonder splitsing 
kan een pand alleen in zijn geheel worden 
verkocht. Pas na splitsing mag er per etage 
worden verkocht. Dat is op zich een papie-
ren handeling. De gemeente Amsterdam 
stelt echter wel eisen aan het onderhoud 
van het pand. In de meeste gevallen zal 
de verhuurder het pand willen renoveren. 
Wanneer de verhuurder wil renoveren 
krijgt ook een verhuurder te maken met de 
gevolgen van het splitsen. Veel verhuurders 
zien de woning bovendien graag leeg. Dat 
verbouwt makkelijker en een lege woning 
levert meer op bij verkoop. 

Het is belangrijk om goed voorbereid te 
zijn en te weten wat uw positie is als huur-
der. Tijdens deze avond krijgt u informatie 
over wat nu precies het splitsen inhoudt, 
het belang voor de verhuurder, de rechten 
en plichten van de huurder, het maken van 

goede afspraken over werkzaamheden in 
de woning en wat voor soort ondersteu-
ning kunnen huurders verwachten van het 
Wijksteunpunt wonen.

Na afloop is er gelegenheid tot het stel-
len van (individuele) vragen.

Aanmelden voor deze voorlichtingsbij-
eenkomst kan via onze online webformu-
lier www.wswonen.nl/zuid/vragenbalie of 
via het telefoonnummer 020-642 21 79. Bij 
voorkeur graag vóór 14 maart 2012.

U bent altijd van harte welkom op onze 
spreekuren.

Lilian Dameri

 Spreekuren Wijksteunpunt Wonen: 
iedere woensdagochtend van 09.00 tot 12.00 

uur en donderdagavond  
van 19.30 tot 21.00 uur,  

Gerard Doustraat 133.

Voorlichtingsavond over splitsen van woningen

Het Breed Buurt Beraad op 9 februari in het Huis van de Wijk. Foto: Christine Westerveld
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Een meisje van 10 jaar, eigenwijs en wijs. 
Ze vertelt: “Om 7 uur word ik altijd wak-
ker. Vanzelf. Ik heb altijd wel zin in school, 
dus mijn benen nemen me vanzelf mee, 
het krakende trappetje van ons stapelbed 
af. Door dat trappetje ben ik altijd meteen 
helemaal wakker. Onder ligt mijn slapende 
broertje. Hij is vijf en een half jaar jonger 
dan ik. Als je onder slaapt, dan kan je ge-
woon je bed uit rollen. In de kamer van 
papa en mama is het nog donker. Ik maak 
mama wakker. Ik ben haar wekker. Zachtjes 
duw ik tegen haar arm. Ze blijft nog even 

liggen als ik ga douchen. Als ik niet wakker 
word, dan verslapen we ons allemaal. Dat 
gebeurt wel eens. 

Dan maak ik brood voor school, voor mij 
en Joeri. Dat is wel leuk, want dan kan ik 
stiekem van de kaas en de worst snoepen.  
Met z’n drieën zitten we aan tafel. Mama, 
Joeri en ik. We eten rustig. Papa slaapt nog. 

Als ik de deur uit ga roept papa nog: ‘Doe 
je haar in een staart!’ Papa heeft er een he-
kel aan als ik mijn haar los draag. Snel doe 
ik mijn elastiekje in mijn haar, maar nog 
voordat ik op de fiets zit, haal ik het er weer 

Alledaags

Het leven van mensen in de buurt: Ana
uit. Een staart zit helemaal niet lekker. 

Gauw fiets ik weg. Ik wil op tijd zijn, 
want anders staart iedereen zo naar je, als 
je te laat de klas in loopt. Bij binnenkomst 
geef ik de juf een hand. ‘Goedemorgen 
juffrouw’. Ze is heel streng. Je moet altijd 
binnen korte tijd je werk af hebben. Na tien 
minuten zegt ze: pennen neer! Als je dan 
doorschrijft komt ze je pen echt afpakken. 
Om 12 uur mogen we buiten spelen. Onder-
weg naar de speelplaats loop ik altijd langs 
Joeri’s klas. Ik ga naar binnen en vraag hem 
of hij zijn brood wel lekker vindt. Als hij het 
vies vindt dan mag hij zijn boterham met 
mij ruilen. 

’s Avonds aan tafel vertel ik veel over 
school. Joeri niet, die is niet zo spraakzaam. 
Hij vertelt alleen dat iemand hem heeft ge-
slagen en dan krijgt hij meteen twee pleis-
ters. Ik zit naast papa. En naast papa ben je 
altijd de pineut. Die houdt je heel goed in 
de gaten. Of je wel netjes eet, met bestek.  
Tegenover me zie ik Joeri met zijn handen 
eten, maar niemand zegt er wat van. 

Joeri slaapt al als ik het krakende ladder-
tje weer op klim. Boven in mijn bed lig ik 
wakker. Ik denk over mijn dag. En over mijn 
verjaardag. Ik ga een feestje geven. Wie 
zal ik uitnodigen? Over twee en een halve 
week word ik 11 jaar.” 

Minka Bos

Op de hoek van de Van Woustraat en Pieter 
Aertszstraat zit al sinds jaar en dag de bloe-
menstal van Sonja en Adje. Alle veranderin-
gen in de buurt zagen ze al die tijd aan zich 
voorbij trekken. Winkels die verdwenen, en 
wat er voor in de plaats kwam. Yuppen die 
oude panden gingen opknappen, de totaal 
veranderde bevolkingssamenstelling, dat 
soort dingen. Daarnaast is de stal een prima 
plek om de voorbijgangers te observeren, 
en staan Sonja en Adje ook altijd open voor 
een praatje met vaste klanten. Buurvrouw 
Heleen van der Putt doet de komende tijd 
verslag vanuit de bloemenstal.

Bloemenbloed
Sonja is tussen de bloemen geboren, Adje 
heeft zijn hand in het gips vanwege het 
tunnelsyndroom. Maar zijn hand is nog 
steeds ongevoelig. Man, je bent nog er-
ger dan een klein kind…als mannen wat 

hebben…Maar Adje is wel zo lief om een 
grote emmer leeg te halen en die voor me 
neer te zetten bij wijze van stoel.

De kraam is er al negentig jaar, eerst op 
de andere hoek, tot Albert Heijn die plek 
nodig had voor het laden en lossen. Sonja 
had dertig jaar geleden haar diploma voor 
de bloemen moeten halen, en alle Latijnse 
namen uit haar hoofd moeten leren. Toch 
nergens voor nodig, vinden we allebei. 
Toen ze het diploma had gehaald werd dat 
Latijn na  twee, drie maanden afgeschaft. 
Iedereen kon ineens een bloemenstal be-
ginnen. Net als met de Taxiwet zeg ik. We 
bespreken de ellende van de privatisering. 
Zij vullen hun zakken en onze zakken wor-
den leeggehaald zegt Adje.

We krijgen het over Italië, de Bloemen-
rivièra en de mimosa die daar bloeit. Sonja 
en Ad zijn vaak in een plaatsje geweest 
aan de Adriatische kust, vlakbij Venetië. 

Geuren en kleuren

Vijftien kilometer winkelstraat heb je daar 
vertelt Ad. Hè?? Dat kan ik me even niet 
voorstellen. Dus jullie lopen daar de hele 
dag te shoppen? Nee hoor, we zijn op het 
strand. Even niets doen, je helemaal laten 
verzorgen, je bed wordt opgemaakt, je 
eten staat klaar. Anders kookt Sonja elke 
dag, ze slaat geen dag over, ’s ochtends 
vroeg maakt ze het eten al klaar. Dan hoeft 
ze om een uur of zeven, als ze thuiskomen, 
alleen nog maar de aardappels op te zet-
ten. Om acht uur eten ze altijd. Daar heb je 
Clemens met z’n tekkel. Ze komen voor een 
koekje voor de hond, maar vandaag zijn die 
er niet, Sonja is bang voor ratten en mui-
zen. De honden komen voor de koekjes, de 
kinderen voor de plaatjes.

Een jonge vrouw staat met vier AH tas-
sen op een taxi te wachten. Doe je goed-
koop boodschappen, pak je nog de taxi. Is 
wel een speciale bromt Adje, kijk dan een 
BMW. Maar die vrouw kan zelf nog d’r tas-
sen dragen, die chauffeur staat rustig te 
wachten merkt Sonja op.

De klandizie, dat zit zo: is het goed weer 
dan gaan de mensen naar het strand, re-
gent het dan blijven ze binnen. Dus een 
beetje ertussen in moet het zijn, daar zijn 
we het over eens.

Toen ze 46 jaar geleden naar Buitenvel-
dert verhuisden heeft Sonja veel gehuild, 
ze miste de stad. Ik liep elke dag met mijn 
kinderwagen naar de stal, dan bracht mijn 
vader me weer terug. 

Een wat oudere man komt fresia’s ko-
pen. Mijn vrouw is gekker op fresia’s dan op 
mij zegt ie. Dat kan ik me voorstellen zegt 
Sonja, want ’t ruikt lekker!

tekst en beeld: Heleen van der Putt

Sonja, met witte muts, helpt een klant

Prenten van weleer

Dusartstraat anno nu

Deze keer nemen we een kijkje in de 
Dusartstraat rond het jaar 1900.

We zien een groep kinderen staan bij de 
hoek met de Van Ostadestraat en rechts 
een straatventer bij zijn kar met handels-

waar. De straat stond niet zo goed aange-
schreven; er woonden vooral mensen van 
wat minder allooi. Links bij het uithang-
bord zat de tabakswinkel van B.P. Alden-
berg, nu is dit een woonhuis. Twee deuren 
verder, op nummer 22, zit nu Coffeeshop 
Space Mountain.

De torentjes op de hoekhuizen van de 
Ceintuurbaan hebben de tand des tijds niet 
doorstaan. Opvallend is de ononderbroken 
bebouwing van de Eerste Jan van der He-
ijdenstraat aan het einde van de Dusart-
straat. In de jaren tachtig werd dit gebied 
rond de voormalige melkfabriek aan de 
Eerste Jan Steenstraat opnieuw ingericht. 
Verschillende panden werden afgebroken 
en er ontstond een doorgaande route voor 
fietsers en voetgangers via de Hercules 
Seghersstraat naar de Frans Halsstraat.

De straat is vernoemd naar de schilder 
en graveur Cornelis Dusart, die leefde van 
1660 tot 1704 en leerling was van Adriaen 
van Ostade.

Ton van der Tas

Op een doordeweekse middag is de Dus-
artstraat een rustig stukje Pijp waar nau-
welijks een auto doorheen rijdt. De straat 
is vooral een doorgangsstraat voor wan-
delaars en fietsers. Niemand die ik aan-
spreek blijkt in de straat zelf te wonen. De 
bewoners zelf zijn op het werk of op school 
of houden zich thuis warm bij de verwar-
ming.  Alleen rond de coffeeshop staan 
mensen buiten. Mevrouw Savic woont wel 
in de Dusartstraat, op het kleine stukje aan 
de overkant van de Ceintuurbaan, maar ze 
loopt geregeld door de straat. Ze zou de 
straat niet graag meer inruilen voor een 
andere. Al vijfendertig jaar woont ze rond 
de Ceintuurbaan en toen na een groot-
scheepse renovatie twaalf jaar geleden een 
woning in de Dusartstraat vrijkwam, zag 
ze haar kans schoon.  Volgens Savic heeft 

de renovatie de buurt veel goeds gebracht. 
De straat is veel leefbaarder geworden en 
de verpaupering is teruggedrongen. Het 
enige nadeel is dat de mensen er wat min-
der vriendelijk zijn geworden. Het volkse 
karakter van de straat is verdwenen.

De goedkoopste koopwoning in de straat 
doet momenteel 199.000 euro, 36.000 
euro minder dan een jaar geleden. In 1976 
schreef Anja Meulenbelt in ‘De schaamte 
voorbij’ nog over haar woning in de Dus-
artstraat: ‘de anderhalve kamer in De Pijp 
naast de hoer die ruzies met haar pooier 
luidkeels uitvocht op de veranda zodat de 
hele buurt over de balkons hangend mee 
kon genieten’. In de Dusartstraat van nu is 
zo’n tafereel bijna ondenkbaar. 

tekst en beeld: Peter Roeffen

Dusartstraat rond 1900

Dusartstraat op donderdag 9 februari 2012; boven: mevrouw Savic.
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Jimi, in betere tijden, op zijn stek voor de Hema.

Wijkcentrum Ceintuur gaat door! En dat 
is mooi. We kunnen we met bewoners 
en ondernemers ons in blijven zetten 
voor een fijne, groene en leefbare Pijp. 

Minder mooi is dat we het met de helft 
van het vroegere budget moeten doen. 
Budget dat bovendien alleen projectge-
richt besteed mag worden. Dat heeft ook 
gevolgen voor de personele en financiële 
ondersteuning van buurtgroepen. Hieron-
der een overzicht van de wijzigingen per 1 
januari 2012.

Openingstijden
Minder budget betekent minder perso-
neel. Zodoende zijn de openingstijden 
aangepast. Voortaan is Wijkcentrum Cein-
uur zowel telefonisch als aan de balie, van 
maandag tot en met donderdag tussen 11 
en 17 uur bereikbaar. De spreekuren (ook 
buiten die tijden) gaan gewoon door.

Activiteitenbudget
Het activiteitenbudget voor bewoners-
groepen bestaat niet meer. In Zuid is nog 
wel een leefbaarheidsbudget en er bestaat 
de mogelijkheid om een wijkinitiatief in te 
dienen bij Stadsdeel Zuid of aanspraak te 
maken op het budget burgerparticipatie. 
Subsidie aanvragen bij fondsen is een an-
dere mogelijkheid. De medewerkers van 
het wijkcentrum helpen u graag  om deze 
aanvragen te doen. Dit geldt ook voor ko-
pieerbudgetten.

Daarnaast is er een plan om samen met 
de buurt weer een budget voor de buurt te 
genereren: BuurtBudget. Bijvoorbeeld door 
het organiseren van sponsorlopen, fancy 
fairs of andere creatieve ideeën. Geïnteres-
seerden kunnen zich hiervoor opgeven via 
info@wijkcentrumceintuur.nl. 

Ondersteuning en ruimte
Groepen en bewoners kunnen altijd terecht 
voor advies. Bij het Wijksteunpunt Wonen en 
het Natuur- en Milieuteam via de spreekuren, 
en anders door een afspraak te maken met 
het opbouwwerk. Voor het bieden van (lang-
durige) ondersteuning en hulp bij projecten 
hebben we helaas geen ondersteuningsuren 
meer. Wel kunnen we kijken of we middels 
een projectaanvraag een beroep kunnen 
doen op het stadsdeel of andere fondsen om 
de ondersteuning te financieren.

De vergaderruimte kan nog steeds door 
bewonersgroepen gebruikt worden. Via de 
balie kan men de ruimte reserveren. Het 
gebruik van de beamer en computers is 
nog steeds gratis. 

Aan groepen wordt gevraagd om naar 
eigen inzicht en draagkracht een donatie 
te doen aan het Wijkcentrum voor ruimte, 
gebruik van apparatuur en koffie/thee, dit 
is geen verplichting! 

De computers en andere faciliteiten kun-
nen ook gebruikt worden. Daarbij geldt dat 
mensen alleen kunnen printen via de balie.

Alies Fernhout

Vijftien jaar lang zat hij voor de 
Hema aan de Ferdinand Bolstraat: 
straatmuzikant en entertainer 
Humphrey Pietersz. De meeste 
buurtbewoners zullen hem beter 
kennen als Jimi, vernoemd naar zijn 
grote idool Jimi Hendrix. 

In augustus 2010 werd bij hem longkanker 
geconstateerd en kon hij zijn werk in zijn 
hoekje bij de Hema niet meer voortzetten. 
Hij is bestraald en heeft een chemokuur 
gehad. Nu, meer dan een jaar later, zijn 
er uitzaaïngen naar de andere long en de 
bijnier. Jimi zal niet meer op zijn werkplek 
terugkeren. Hij heeft te horen gekregen 
dat hij nog maar een beperkte tijd heeft 
te gaan. 

Voor de Hema
Zijn aanwezigheid in de drukke Ferdinand 
Bolstraat bezorgde menige haastige voor-
bijganger een glimlach op het gezicht. Er 
was ontspanning en contact  in plaats van 
gespannen langs elkaar heenlopen. Zoals 
hij zelf zei: Ik zing en maak niet alleen maar 
muziek. Ik praat en communiceer met de 
mensen.

Jimi heeft vervelende dingen meege-
maakt in zijn leven. “Mijn hele leven was 
verdragen, ik heb altijd moeten slikken, 
maar daarnaast heb ik ook altijd mazzel ge-
had. Bijvoorbeeld: ik werd op mijn 17e door 
mijn vader op een boot aangemonsterd, 
maar toen bleek de bootsman toevallig 

een oom van mijn moeder te zijn. Ik werd 
in een pension uit mijn kamer gezet, maar 
op hetzelfde moment wordt het pension 
overgenomen door een man die me niet al-
leen werk, maar ook een kamer aanbiedt. 
Er was altijd tegenwicht voor mijn tegen-
slagen. Een echt positieve balans kreeg 

mijn leven toen ik in 1995 begon te spelen 
voor de Hema. Het leek of ik een waardig-
heid vond die ik nooit had gehad. Ik leerde 
voor mijzelf op te komen en ik kreeg een 
publiek!”

Bedankt!
“Bedankt, lieve mensen voor 15 fantasti-
sche jaren die jullie mij hebben gegeven, 
die ik jullie mocht geven. Met mijn luide 
stem en met mijn gitaar. Jullie waren een 
fijn publiek dat in al die jaren in de miljoe-
nen loopt. Mijn publiek. We hebben elkaar 
gegroet, we hebben gelachen en jullie 
hebben erg met mij meegeleefd toen ik 
ziek werd. Ik had het graag anders gewild. 
Graag had ik nog 15 of 20 jaar voor jullie 
willen spelen, maar het mag niet zo zijn. 
Bedankt, allemaal. 

Een tijd geleden zei ik nog : ik wil sterven 
voor een grote zaak , maar nu weet ik dat 
ik niet meer kan terugkeren naar de Hema. 
Als mensen nu vragen of ik nog een droom 
heb, zeg ik: mijn droom is te sterven met 
een hoog beltegoed. Ik lach er maar om”.

Sinds 17 januari is Jimi opgenomen 
in Hospice Veerhuis in de Vincent van 
Goghstraat. 

SMS-jes zijn een grote steun voor hem. 
Je kunt Jimi sms-en op 06-498 09 361 of 

mailtjes sturen naar meursam@hotmail.
com. Deze worden dan geprint en aan Jimi 

gegeven.

Ton van der Tas / met dank aan Ton Meurs

‘Bedankt voor vijftien fantastische jaren’Wijkcentrum voor de buurt!

De Pijp Krant kan door. Dat was de 
toezegging die de politiek eind 2011 
deed. Toch betekent die toezegging 
nog allerminst dat De Pijp Krant in 
rustig vaarwater is gekomen.

In de afgelopen nummers van De Pijp Krant 
heeft De Pijp Krant uitvoerig bericht over 
haar eigen besognes. Naar de mening van 
diverse lezers had dat wel een onsje min-
der gekund. Vandaar dat in dit nummer 
een korte schets van de huidige stand van 
zaken volstaat.

Nieuwe tak van sport
Ondanks de toezegging van het stadsdeel 
dat De Pijp Krant mét subsidieverstrekking 
onafhankelijke journalistiek mag bedrij-
ven,  zullen allen betrokkenen de komen-
de periode met man en paard aan de kar 
moeten trekken om de krant overeind te 
houden.  De verwachting is dat stadsdeel 
Zuid  de subsidie voor wijkkranten de ko-
mende jaren (langzaam?) afbouwt.  Om de 
toekomst veilig te stellen wil De Pijp Krant  
daarom gesprekken aangaan met diverse 
commerciële en (semi)publieke partijen 

die de krant financieel kunnen helpen. 
Met voor hen betrekkelijk kleine bedragen 
kunnen ze een substantiële bijdrage aan 
de krant leveren. Het onderhandelen over 
fondsen is voor De Pijp Krant een nieuwe 
tak van sport, waarvoor de bedrevenheid 
en het talent nog moeten blijken.  Onder-
tussen is De Pijp Krant hard op zoek naar 
nog meer ondernemers uit De Pijp die be-
trokkenheid met de buurt vanzelfsprekend 
vinden en De Pijp Krant een uitstekend 
medium vinden om dat idee uit te dragen.
Schaken op twee borden

Het is de komende tijd voor De Pijp 
Krant schaken op twee borden. Voor de 
korte termijn en om de continuïteit te 
waarborgen zijn de onderhandelingen 
over de verdeling van de toegezegde 
subsidie tussen verschillende partijen es-
sentieel; voor de langere termijn zijn we 
aangewezen op partijen en bedrijven die 
in de wijkkrant een mooie mogelijkheid 
zien om hun betrokkenheid met De Pijp 
te tonen. 

Nu het eerste nummer van 2012 is 
verschenen, is er goede hoop dat de 

volgende zeven nummers voor dit jaar 
min of meer vanzelf volgen. Eind 2012 
zal de lezer hopelijk kunnen conclude-
ren dat de doelstelling van De Pijp Krant 
om nog nadrukkelijker zowel haar eigen 
gezicht als dat van De Pijp te laten zien, 
haalbaar is gebleken.  Als die betrokken 
ondernemer(s) langs is/zijn  geweest, 
bericht De Pijp Krant tot geruststelling 
van verschillende lezers al lang niet meer 
over zichzelf. 

Peter Roeffen

Al meer dan 40 jaar lang torent het gebouw 
van het Okura Hotel boven de buurt uit. 
Veel buurtbewoners zullen wel eens een 
blik naar boven werpen 's avonds wanneer 
het hotel haar kleurrijke verlichting op het 
dak ontsteekt. Hier bevindt zich namelijk 
sinds 1993 op 75 meter hoogte de grootste 
barometer van Nederland. 

De laatste tijd vielen mij de kleuren 
meer op en wat betekenen nu precies die 
verschillende kleuren? Ik besloot contact 
op te nemen met het Okura Hotel en werd 
uitgenodigd langs te komen. De heer M.P. 
van Aelst, President and General Manager 
van het Okura Hotel, heette me persoonlijk 
welkom en gaf mij uitleg. 

Recentelijk is de barometer voorzien 
van ledverlichting. Het vervangen van ne-
onlichten door ledverlichting vermindert 
het energiegebruik en hiermee zorgt Hotel 
Okura er voor dat de toren op een milieu-

vriendelijkere manier verlicht is. Bovendien 
is het licht krachtiger en intensiever dan 
ooit. Daardoor was het mij waarschijnlijk 
de laatste tijd meer opgevallen. De baro-
meter geeft met de kleuren blauw, groen 
of wit de weersverwachting voor de vol-
gende dag aan. Bij blauw licht kunnen we 
een zonnige dag verwachten. Wanneer de 
barometer groen gekleurd is, geeft dit aan 
dat er slecht weer op komst is en de witte 
kleur voorspelt wisselvallig weer. Door de 
installatie van ledverlichting zijn veel meer 
kleurcombinaties mogelijk dan in het ver-
leden.

Zo kun je bij speciale gelegenheden, zo-
als Koninginnedag, een oranje verlicht dak 
verwachten. Soms zie je ook alle kleuren 
van de regenboog, zoals vorig jaar septem-
ber bij het 40-jarig bestaan van het hotel.

Ton van der Tas

Barometer van De Pijp

Speurdertje: Betrokken wijkkr. uit De Pijp z.k.m. dito ondern.
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Verlichting van pijn 
Ontspanning 

Aandacht 
Rust 

www.vrijbewegend.nl 
debbie@vrijbewegend.nl  

 Workshops  

020 4711783 / 06 21878223  

Debbie Evers 

 Lichaamsgerichte therapie 

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

Ma 20 Februari 20uur. Tinie de Ruiter.
Psychometrie op foto’s van overledenen.
Ma 5 Maart 20uur. Gertien van de Gracht.
Bloemenseance s.v.p. eigen vaasje meenemen.
Ma 19 Maart 20uur. Zwaan van Dam.
Psychometrie op foto’s en voorwerpen.

Ve r b i n d i n g  m e t  j e  l e v e n s k r a c h t  

Opleiding Reiki Practitioner start
27 januari 2012

Reiki behandelingen, vaak vergoed

Cursussen Karuna©, Tera Mai en
Usui Reiki 1 en 2

020 6860910 • info@atlasreiki.nl • Lutmastraat 182a • www.atlasreiki.nl

nieuw
hoogst waarschijnlijk de beste methode

voor het verwerken van 
trauma’s en verliezen

www.trauma-hulp.nl

Cursussen en lezingen  
Positief Opvoeden

Lezingen Positief Opvoeden di 6 mrt; 19:30-
21:00; De Coenen/Lydia, Roeloef hartplein 2A

Voor ouders van peuters Peuter in zicht  
Start: do 15 mrt; 19:15-21:30; Theophile de bockstr. 100e

Voor ouders van kinderen van 0-12 Positief 
Opvoeden Start: wo 16 mei; 9:15-11:30; Amsteldijk 196

voor ouders van tieners van 11-17 Positief 
Opvoeden Start: ma 1 okt; 19:30-21:45; 2e vd helststr. 2A

Voor alleenstaande ouders Opvoeden in je eentje 
vr 12 okt; 9:15-11:30; Henrick de Keyserstraat 14

aanmelden: oudercursusoudzuid@combiwel.nl of 
telefonisch 020-3054974 bij Annet Staal.
Alle cursussen en lezingen zijn gratis. 

Voor 30 euro 
kunt u al in 

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

mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl

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 

Nooit te oud om  
vrijwilligerswerk te doen!

Kom naar de 
oriëntatiecursus 
voor 65 plussers 
op 31 augustus en 
7 september in Zuid. 
Verdien een 
extraatje met 
vrijwilligerswerk!

Dit project wordt uitgevoerd door de Vrijwilligers
Centrale Amsterdam i.s.m. de Vrijwilligersacademie

Bel de Vrijwilligers Centrale Amsterdam: 

020 - 530 12 20 

Of kijk op www.vca.nu/65plus

40Plus
Relatie.nl

Voor alle singles vanaf 40 jaar!

Professioneel
Enthousiast 
Betrokken

40PlusRelatie zorgt op een persoonlijke,  
vakkundige en discrete manier voor 

ontmoetingen tussen singles vanaf 40 jaar.

Wendy der Kinderen 
www.40plusrelatie.nl  |  020-2050959 

• Kantoren door heel Nederland
• Vaste tarieven en gegarandeerde voorstellen
• Groot bestand singles, zowel in de regio als landelijk
• Keurmerk BER (Branchevereniging Erkende Relatiebureaus)

Neem nu de stap... 
Bel voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

en ontdek wat we voor jou 
kunnen betekenen!

Word vrijwilliger bij SENSOOR  Amsterdam
chat- en telefonische hulpdienst.
Verrijkend,  boeiend en naar eigen agenda 
in te delen vrijwilligerswerk.
De basistraining start binnenkort.
Belangstelling?

www.sensoor.nl/amsterdam 020 675 8888

Neem ’m op 
voor een Ander!

Plaats, datum en tijd 
van geboorte voor uw 

persoonlijke horoscoop

www.clydehoroscopen.nl

Daniel Stalpertstraat 105
Tel 7555825 / 0626706654

www.cafelifeamsterdam.nl
Ook voor feesten en Partijen

‘ConTrole kwijT?’
Alcohol, drugs, gokken, etc.

ZELFHELPGROEP BUITENVELDERT
0800 – 0200596 (gratis) / 06-18772342

www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl

Afdeling Ouderengeneeskunde van het Academisch 
Medisch Centrum zoekt vrijwilligers voor medisch 
wetenschappelijk onderzoek.

slaapproblemen?

In het AMC wordt momenteel een wetenschappelijk 
onderzoek uitgevoerd naar de werkzaamheid van 
paracetamol bij slaapproblemen bij 65-plussers. Dit 
onderzoek duurt drie weken, waarbij u gewoon thuis 
bent. Tijdens de studie moet u een slaapdagboek 
invullen en studiemedicatie gebruiken. U komt 
twee keer naar het AMC: één keer voor de intake en 
één keer aan het einde van de studie. U kunt een 
reiskostenvergoeding ontvangen.

Wilt u meedoen of wilt u meer informatie? Neem 
dan contact op met de onderzoekers via tel nr (020) 
5661060 of e-mail asleep@amc.nl.

Zie ook: www.effectieveouderenzorg.nl

beTTer liFe THuisZorg zoekt jou! 
Wil je graag meewerken aan een  nieuwe thuiszorg in 
Amsterdam Zuid ? Wil je werken als huishoudelijke hulp, 
of op langer termijn als verzorgende  of verpleegkun-
dige ? Neem dan contact met ons op. 

Via info@betterlife.nl Of bel 020 6691616 / 06 23389599
Of kijk op onze site www.betterlife.nl

UW NIEUWE THUISZORG-
ORGANISATIE IN AMSTERDAM ZUID  
Bel: 020 6691616 / 06 23389599
of zie: www.betterlife.nl

Voor 30 euro kunt u al in 
De Pijp Krant staan!

VWO Marktonderzoek is met spoed in Groot 
Amsterdam op zoek naar m/v in de leeftijd van 
15-65+ die willen meedoen aan diverse groeps-
gesprekken over actuele onderwerpen die ons 
dagelijks aangaan. Tegen financiële vergoeding. 
Meld u zich snel aan op www.vwo-fieldwork.nl 
of bel 026-3815036
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Conform de wensen van het stadsdeel is 
sinds 1 januari Buurtcentrum De Pijp een 
‘Huis van de Wijk’. Anna Prins van Combi-
wel, een bekend gezicht in de buurt, is de 
programmacoördinator.

Zij moet er voor zorgen dat alle nieuwe initi-
atieven van buurtbewoners een plek krijgen. 
En de activiteiten die nu plaatsvinden verbin-
den aan nieuwe activiteiten. 

Tot en met maart kunnen bestaande initi-

atieven en clubjes in het Huis van de Wijk blij-
ven. Ondertussen wordt er met hen overlegd 
waar ze anders terecht kunnen en of er sa-
menwerkingen kunnen worden aangegaan. 
Op die manier moet er ook ruimte komen 
voor nieuwe initiatieven. Dat betekent dat er 
op dit moment nog geen vaststaand rooster 
is voor het hele jaar. 

Anna richt zich op dit moment vooral op 
het inventariseren van de vragen en ideeën. 
Daarnaast werkt ze aan een pool van ac-

tieve bewoners die mee willen helpen om als 
gastvrouw/-heer de bar en balie te beman-
nen. Ze vindt het erg belangrijk dat mensen 
zich welkom en thuis voelen!

Verder ligt er een taak om een bewo-
nerspanel op te zetten voor het Huis van 
de Wijk. Het initiatief van het Breed Buurt 
Beraad kan hier wellicht een goede opmaat 
voor zijn. 

De programmeur werkt nauw samen met 
collega’s die actief de wijk in gaan. Hoe zor-

gen we er samen voor dat dit huis een begrip 
wordt in De Pijp? 

Bewoners met concrete ideeën en ver-
zoeken of vrijwilligers die mee willen helpen 
als gastvrouw kunnen zich melden bij Anna 
Prins (dinsdag t/m vrijdag 020-5709640) of 
haar mailen: a.prins@combiwel.nl. 

Huis van de Wijk De Pijp, 
2e Van der Helststraat 66

020-5709640.

Pop Arts Festival 2012

Het Pop Arts Festival presenteert het 
nieuwste op het gebied van poppen- en 
objecttheater uit binnen- en buitenland. 
In Theater Bellevue, de Krakeling en het 
Ostadetheater zijn meer dan 20 voor-
stellingen, showcases en workshops te 
zien uit Nederland, Duitsland, België en 
Frankrijk.  Een week lang spelen dansers, 
mimers, acteurs en beeldend kunstenaars 
de zalen plat met groteske poppen, bizarre 
animaties en indringende miniaturen.
19 t/m 26 februari in verschillende theaters 
in Amsterdam.

Voor het volledige programma 
www.popartsfestival.nl tapijt van klanken.

Badcuyp: Dar Al Mouzika

Dar Al Mouzika (zang, percussie, contra-
bas, gitaar en Qanun, een snaarinstrument 
uit het Midden-Oosten), speelt songs 
uit de Arabische en Mediterrane wereld, 
gemengd met invloeden uit pop en latin. 
Zangeres Ver Ramer zingt accentloos 
Arabisch: “Ik ben Nederlands, maar Pools-
Joods en Indonesisch van afkomst. Ik heb 
behalve zang ook Arabisch gestudeerd, 
een ongelofelijk poëtische taal”.
Percussionist Midou Akhrif: “Het is fantas-
tisch om in Nederland deze muziek te kun-
nen spelen, met zo’n mix van afkomsten. 
Gek genoeg wordt het van die combinatie, 
Nederlanders, een halfduitse Fransman, 
een Irakees en ikzelf, Marokkaan, alleen 
maar authentieker”.

 
De Badcuyp, Eerste Sweelinckstraat 10,  

24 februari, 20.00 uur, entree €6,-.

Rialto: The Mill and the Cross

Pieter Bruegels epische verbeelding De 
Kruisdraging uit 1564 vormt de basis voor 
Lech Majewski’s tableau vivant The Mill 
and the Cross. Majewski liet zich hierbij 
inspireren door een boek van scenarist en 
kunstkenner Michael Gibson, waarin de 
symboliek en historische context achter 
het schilderij wordt beschreven. Samen 
schreven ze het scenario. Het verhaal speelt 
in 1564, het jaar waarin Pieter Bruegel De 
Kruisdraging schilderde. We volgen Bruegel 
(Rutger Hauer) wanneer hij de figuren in 
het schilderij plaatst, de compositie bepaalt 
en betekenis aan de beeltenis geeft. Op het 
kunstwerk worden meer dan vijfhonderd 
figuren afgebeeld, van Jezus, Maria, Johan-
nes de Evangelist en allerlei figuranten. 

Première 1 maart, Rialto, Ceintuurbaan 338

Rialto: Terraferma

Terraferma, van regisseur Emanuele 
Crialese, speelt op het eilandje Linosa ten 
zuiden van Sicilië. Door de toestroom van 
toeristen verandert het eiland van karakter, 
maar de oude visser Ernesto houdt aan de 
tradities vast. Tijdens het vissen ontdek-
ken Ernesto en zijn kleinzoon Filippo een 
overvolle boot met Afrikaanse vluchtelin-
gen. Bij de wet is het verboden om illegale 
migranten te helpen, maar ze besluiten 
een zwangere vrouw en haar kind van de 
verdrinkingsdood te redden en mee naar 
huis te nemen. Filippo voelt zich klem gezet 
tussen principes en realiteit. Wanneer het 
vluchtelingenbeleid wordt aangescherpt, 
neemt hij een onherroepelijke beslissing.
Bekroond met de Speciale Juryprijs op 
het Filmfestival van Venetië en Italiaanse 
inzending voor de Oscar voor Beste Niet-
Engelstalig Film. Vanaf 8 maart.

Doe mee aan Dubbelklik 2

Na het daverende succes van Dubbelklik 
is het nu eindelijk tijd voor het vervolg. 
Vanaf medio maart bieden wij in samen-
werking met middelbare scholieren de 
cursus Dubbelklik 2 voor ouderen aan. Na 
deze cursus kunt u Skypen met familie en 
vrienden, of de foto’s van de kleinkinde-
ren op Facebook liken. Ook e-mailen en 
digitaal een fotoalbum maken wordt een 
peulenschil. Tien weken lang volgt u elke 
week in duo’s op een locatie in De Pijp 
onze twee uur durende cursus. En het is 
nog gratis ook! Wel verwachten wij enige 
basiskennis op het gebied van computers. 

Aanmelden kan via 
dubbelklik@wijkcentrumceintuur.nl. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen 

met Jeffrey of Gineke via 020 6764800. 

Agenda aanraders

Aanbod voor vrijwilligers
De Vrijwilligersacademie Zuid is een 
samenwerkingsverband van lokale 
organisaties en het stadsdeel om vrijwilligers 
in de wijk te voorzien van professionele 
ondersteuning en coaching. Naast trainingen 
is het ook mogelijk om kennis te delen in een 
debat, college of informatiebijeenkomst. Houd 
voor het aanbod de website in de gaten: 
www.vrijwilligersacademie.net/buurt

Oproep aan ouderen
Cultuur Cluster Asscher organiseert in april 
2012 in Bibliotheek Cinétol een interactieve 
tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog 
in de Diamantbuurt en De Pijp. Hiervoor zoekt 
de projectleider contact met ouderen die 
zich gebeurtenissen kunnen herinneren en 
over deze periode willen vertellen. Tijdens 
een koffieochtend in Bibliotheek Cinétol is er 
gelegenheid om verhalen uit te wisselen. De 
organisatie is ook op zoek naar foto’s, brieven, 
en allerlei andere spullen uit de buurt die een 
rol speelden tijdens de oorlog. Meer informatie 
bij Monique Masselink tel: 06-51610898

Zaalruimte in de buurt
Buurtvereniging Henrick de Keijser heeft 
voor diverse clubs overdag nog zaalruimte 
over: maandag  tot en met vrijdag van 10 
tot 16 uur en eventueel ook op zondagen. 
Meer inlichtingen via www.hdkinfo.nl of 06-
27283924.

Ondernemers gezocht
Stages in Zuid zoekt ondernemers die 
interesse hebben in gemotiveerde stagiaires 
zie www.stagesinzuid.nl of bij Annemie Wortelboer 
06-15534500

Speelgroep voor kleine kinderen
Zondagskinderen is een door ouders zelf 
opgerichte speelgroep voor kinderen van 
ongeveer 1,5 tot 2,5 jaar & hun ouders. Een 
bijeenkomst bestaat uit vrij spelen met 
kleine activiteiten door de ouders zelf 
georganiseerd. We streven naar maximaal 10 
vaste speelvriendjes in de speelgroep, zodat 
de kindjes elkaar goed kunnen leren kennen. 
Deelname gaat per kwartaal (12 weken). Er 
wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd. 
We komen bij elkaar op zondagmiddag tussen 
16.00 – 18.00 uur in de Amsterdamse Pijp! Voor 
informatie en aanmelden: mbsutorius@hotmail.
com / 06-24585520. Locatie: Wijkcentrum Ceintuur, 
Gerard Doustraat 133.

Vrouwen aan de Slag!
Zoekt u werk of een opleiding? Wilt u hulp bij 
solliciteren? Weet u niet hoe u de stap moet 
zetten naar betaald werk? Wilt u onderzoeken 
waar uw talenten liggen? Vrouwen aan de slag 
is een cursus waarin u onderzoekt waar u goed 
in bent en wat voor werk bij u past. Een coach 
ondersteunt u bij het uitvoeren van uw plan. 
De gratis cursus van tien weken start op 6 
maart  op dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 
uur. Meer info:  Annemieke Winder 020-5709640 / 
06-43083265 a.winder@combiwel.nl 

Nieuwe website Wijkcentrum Ceintuur
Wijkcentrum Ceintuur heeft een nieuwe 
website gelanceerd met daarop een 
buurtagenda. Voor al uw evenementen 
en bijeenkomsten, kijk op www.
wijkcentrumceintuur.nl. Bij de pagina agenda 
kunt u zelf uw evenementen doorgeven. Na 
goedkeuring wordt deze geplaatst. 

2012 Het Jaar van de Bij!
De bij is nog steeds een ernstig bedreigde 
soort. Daarom is 2012 uitgeroepen tot het jaar 
van de Bij! We hopen dat het Jaar van de Bij de 
broodnodige aandacht voor de honingbij én 
wilde bijen zal opleveren.
Ervaar hoe gemakkelijk het is om zelf iets 
voor de bijen te doen. Er zijn nu al minstens 4 
imkers actief in Amsterdam Zuid. 
 We willen de plaatsen waar bijen zich 
voeden, waar hun zgn “drachtplanten” staan 
op een eigen “Google map” samen met u  in 
kaart brengen, zodat we zo nodig kunnen 
bijplanten.
 Er komen lezingen en excursies.
 We gaan informatiemateriaal maken over 
wat er nodig is om meer bijen in leven te 
houden en we gaan dingen maken voor de 
goede bijenzaak. B.v. bijenbungalows bouwen 
naar ontwerp van architect Rietstengel, 
insectenhotels maken, kaarsen maken van 
bijenwas, bijen t-shirts beschilderen maar 
vooral bijen bekijken zoals ze echt leven!
Op de Groene Ladder worden al die 

activiteiten aangekondigd.
Wil je meehelpen en heb je een middagje 
of meer tijd over, neem dan contact op met 
Thea Dammen of Lilian Voshaar, Natuur- en 
milieuteam de Pijp, 020-400 45 03, nmt@
wijkcentrumceintuur.nl
Het Jaar van de Bij is in de uitzending van 
Vroege Vogels van start gegaan. Kijk op de 
speciale website wat er dit jaar in het hele land 
allemaal te doen is: www.jaarvandebij.nl

Bent u ook Vrij Willig in de Pijp?
Veel mensen willen zich inzetten voor 
de buurt en buurtgenoten, maar hebben 
onvoldoende zicht op de bestaande 
mogelijkheden en initiatieven. Om mensen 
kennis te laten maken met de vrijwillige kant 
van De Pijp organiseert Wijkcentrum Ceintuur 
een open dag voor vrijwilligerswerk op 
woensdag 28 maart van 14 tot 19 uur. Een dag 
om mensen te spreken, vacatures te bekijken 
en naar ervaringen te luisteren. 
U kunt op deze dag vrijblijvend bij ons 
binnenlopen om te grasduinen door het 
aanbod en voor informatie over de vele 
mogelijkheden die er zijn om vrijwilligerswerk 
te doen in de buurt waar u woont. Kom sfeer 
proeven en word ook een Free Willy! 
Het inschrijven als vrijwilliger kan ter plaatse, 
als u iets gevonden heeft naar uw gading, 
maar ook op een later moment wanneer u dat 
wenst. 
Meer informatie en de vacatures zijn terug te vinden 
op de website www.wijkcentrumceintuur.nl. 

Oproepen kom uit die stoel!

Het Huis van de Wijk in De Pijp van start
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Dinsdag 21 februari
Het Wijksteunpunt Wonen Zuid organiseert 
een voorlichtingsavond over de gevolgen 
en de mogelijke aanpak voor huurders die 
geconfronteerd worden met splitsing van 
de woning. Adres: Buurtcentrum Olympus, 
Hygiëaplein 8-10; Tijd: inloop 19:00, start: 19:30; 
Meer info: wswonen.nl/zuid of 020-6645383

Zondag 26 februari 
Sprookjes in de Krokusfestival: ‘Knetter’ een 
Speelfilm van Martin Koolhoven (vanaf 6 jaar). 
Adres: Rialto, Ceintuurbaan 338; Tijd: 15:00 Meer 
info: Sprookjes in de Krokus www.ostadetheater.
nl bij ‘evenementen’. 

Zondag 26 februari
Buren helpen buren in het Repair Café in De 
Pijp met het repareren van spullen waarvan 
het zonde is om ze zo maar weg te gooien. 
Je hergebruikt je spullen, leert nog eens 
wat én je ontmoet andere buren. Lekker 
kopje koffie erbij, wat wil je nog meer! Adres: 

Galerie coffeshop Yoyo, Tweede Jan van der 
Heijdenstraat 79; Tijd: 12:00-16:00; Meer info: nmt@
wijkcentrumceintuur.nl of 020-4004503

Maandag 27 februari
De Klank van Water, Muziekworkshop door 
Muziekschool Amsterdam (6 – 9 jaar). Adres: 
Ostadetheater, Van Ostadestraat 233d; Tijd: 11:00, 
13:30 en 14:45; Meer info: Sprookjes in de Krokus 
www.ostadetheater.nl bij ‘evenementen’. 

Maandag 27 februari
Sprookjesmuseum, Theaterworkshop door de 
Amsterdamse jeugdteJAterschool (8 - 11 jaar). 
Adres: Ostadetheater, Van Ostadestraat 233d Tijd: 
16:00; Meer info: Sprookjes in de Krokus  www.
ostadetheater.nl bij ‘evenementen’. 

Dinsdag 28 februari 
Voorlichting over de huismus en vleermuis. 
Vertoning van de dvd met Nico de Haan. 
Beleef het vogeljaar van de mus met zijn 
kinderen én de mensenfamilies bij wie ze 
wonen. Adres: Wijkcentrum Ceintuur, Gerard 
Doustraat 133; Tijd: 13:30-15:30; Meer info: nmt@
wijkcentrumceintuur.nl of 020-4004503

Dinsdag 28 februari
Een grote dikke pannenkoek, Poppentheater 
van Hans Schoen (vanaf 3 jaar). Adres: 
Ostadetheater, Van Ostadestraat 233d; Tijd: 

14:30; Meer info: Sprookjes in de Krokus www.
ostadetheater.nl bij ‘evenementen’. 

Dinsdag 28 februari
De avonturen van het Molletje, Animatiefilm 
van Zdenek Miler (vanaf 2 jaar). Adres: 
Rialto, Ceintuurbaan 338; Tijd: 15:00; Meer info: 
Sprookjes in de Krokus www.ostadetheater.nl bij 
‘evenementen’. 

Woensdag 29 februari
Ezel en Beer, Muziektheater van Mariska 
Simon (vanaf 4 jaar). Adres: Ostadetheater, 
Van Ostadestraat 233d Tijd: 14:30; Meer info: 
Sprookjes in de Krokus www.ostadetheater.nl bij 
‘evenementen’. 

Donderdag 1 maart 
Tim en de boot naar Timboektoe, 
vertelvoorstelling (3 - 6 jaar); Adres: Bibliotheek 
Cinétol, Tolstraat 160; Tijd: 11:00; Meer info: 
Sprookjes in de Krokus www.ostadetheater.nl bij 
‘evenementen’. 

Donderdag 1 maart 
De Beestenboot, Animatiefilm van 
Jacques-Rémy Girerd (vanaf 4 jaar). Adres: 
Rialto, Ceintuurbaan 338; Tijd: 15:00; Meer info: 
Sprookjes in de Krokus www.ostadetheater.nl bij 
‘evenementen’. 

Vrijdag 2 maart
Richt je eigen museumzaal in, workshop door 
het Stedelijk Museum (vanaf 6 jaar). Adres: 
Ostadetheater, Van Ostadestraat 233d; Tijd: 10:00 
en 14:00

Zaterdag 3 maart
Cirkelientje 3: Grote kleine muis, Animatiefilm 
van Jannik Hastrup (vanaf 4 jaar). Adres: 
Rialto, Ceintuurbaan 338; Tijd: 15:00; Meer info: 
Sprookjes in de Krokus www.ostadetheater.nl bij 
‘evenementen’. 

Zondag 4 maart
Rupsje, beeldend theater, interactief en 
geschikt voor slechtzienden en blinden, door 
“Mede mogelijk gemaakt door... Maarten 
Bakker” (vanaf 3 jaar). Adres: Ostadetheater, 
Van Ostadestraat 233d; Tijd: 14:30; Meer info: 
Sprookjes in de Krokus www.ostadetheater.nl bij 
‘evenementen’. 

Dinsdag 13 maart
Internetinstructie. Toegang € 5,00 / met OBA-
pas gratis. Adres: Bibliotheek Cinétol, Tolstraat 160 
Tijd: 11:00

Woensdag 14 maart
Basiscursus voor eigenaar bewoners: Hoe 
functioneert een VvE, wat zijn de taken en 
verantwoordelijkheden van een bestuur en 
meer vragen komen aan bod in deze cursus. 
Adres: Rijnstraat 115; Tijd: 20:00; Info en aanmelden: 
vvevoorlichting@wswonen.nl

Maandag 19 maart
Breed Buurt Beraad. Vervolg op de eerdere 
bijeenkomst: hoe wilt u dat de Pijp er uit ziet 
in 2020? Plannen voor meer zeggenschap in de 
wijk. Ook als u voor de eerste keer komt, bent 
u van harte welkom. Adres: Huis van de Wijk, 
Tweede van der Helststraat 66; Tijd: 20:00; Meer info: 
info@wijkcentrumceintuur.nl of 020-6764800

Donderdag 19 april
Komt u als vrijwilliger weleens in contact 
met mantelzorgers die zwaar belast zijn? 
De training “Ontspoorde Mantelzorg” biedt 
handvatten voor signaleren en handelen.  
Kosten voor deelname voor een vrijwilliger 
bedragen € 25,-. Adres en tijd wordt nog bekend 
gemaakt. Zie www.vrijwilligersacademie.net; Meer 
info of aanmelden via info@vrijwilligersacademie.net

Iedere maandag
In het Huis van de Wijk
Tweede van der Helststraat 66

Inloopspreekuur Maatschappelijke 
Dienstverlening Voor alle soorten vragen 
omtrent relatie, stress, schulden, inkomen, 
geweld, opvoeding etc. inloopspreekuur 09:30-
12:00 

Taalwijzer Zuid Gratis taalcursus en/of 
inburgeringcursus. 09:30-17:00; aanmelden: 
020-4709122 

Gezonde hap Samen met andere 
buurtgenoten onder begeleiding een lunch 
bereiden en nuttigen. 10:30-12:30; Info: Doppy 
den Ouden van Actenz: 020-7885922

Koersbal: Bewegen en gezelligheid. 12:00-
14:00; Info: Siska Overwater 020-6641735 

Teken- en schildercursus 13:00-15:00; 
Info: Marjolein van Doorenmalen: 020-6766114 of 
06-44596010

Naai-inloop: hulp, ondersteuning en 
uitwisseling. Alleen voor vrouwen. 13:00-15:00; 
Info: Lailah Rharib via Huis van de Wijk

Voedselbank Zuid 13:30-14:30; inloopspreekuur 
Info: www.voedselbankadamzuid.nl 

Meer bewegen voor Ouderen Aerobics 
55+. 14:15-15:00; Info: 020-8861070

Tienerinloop voor tieners vanaf 12 jaar. 
16:00-19:30; Info: Roy Eijck, 06-84755138 of r.eijck@
combiwel.nl

Eettafel schuif aan en eet samen met 
buurtgenoten. 17:30-19:00; Info: Siska Overwater 
020-6641735

Hatha Yoga 19:00-20:15; Info: Martijn Michiels 
06-46216876 martijnmichiels@kpnmail.nl

Spaans voor beginners 19:00-20:30; Info: 
Karien van der Top 020-669 88 90

Spaans voor lichtgevorderden 20:30-
22:00; Info: Katrien van der Top 020-669 88 90

Wijkcentrum Ceintuur
Gerard Doustraat 133

Algemeen Spreekuur:  hulp bij het 
invullen van formulieren en uitleggen van 
brieven. 13:00-15:00 Info: Wijkcentrum Ceintuur: 
020-6764800

Advocatenspreekuur: voor alle juridische 
vragen eenmalig kosteloos consult door een 
advocaat. 17:00-18:00; Info: Wijkcentrum Ceintuur: 
020-6764800

Burenhulp

Burenhulp in De Pijp, vrijwilligers helpen 
oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken. 
telefonisch spreekuur voor vragen. 10:00-12:00; 
020-6794441; Info: burenhulp@combiwel.nl

Iedere dinsdag
In het Huis van de Wijk
Tweede van der Helststraat 66

Vrouwen aan de slag 09:00-12:00; Info: 
Annemieke Winder 06-43083265 a.winder@
combiwel.nl

Aerobics 09:30-11:30; Info: Amina Lasri 06-
43614287

Nederlands in de praktijk 09:30-11:30; Info: 
Anna Prins 020-5709640 (di t/m vr)

Babbelen: conversatie Nederlands. 13:30-
15:00; Info: Bettine Remkes 020-5709640

Creatieve Middag 13:30-17:00; (let op! Alleen 
de 1e en 3e middag van de maand); Info: Nan Nigg 
020-6718617 nannigg@hetnet.nl

Taartrovers: beeld en geluidactiviteit voor 
kinderen tot 12 jaar. 15:30-17:00; Info: Lies Leen, 
06-49 92 52 93 l.leen@combiwel.nl 

Huiswerkbegeleiding: vanaf 10 jaar. 
16:45-19:00; Info: Meriam Tjin a Lim, 06-12 44 81 26  
m.tjinalim@combiwel.nl

Kinderkookcafe: voor kinderen tot 12 jaar. 
15:30-17:00; Info: Lies Leen, 06-49 92 52 93 l.leen@
combiwel.nl 

Hatha Yoga 19:15-20:30; Info: Anita Neuman 
020-6921105 of 06-41807644

Hatha Yoga 20:45-22:00; Info: Martijn Michiels 
06-46216876 martijnmichiels@kpnmail.nl

De Mirandabad 
De Mirandalaan 9

Samen Zwemmen: zwemmen, oefenen en 
oriëntatie op beweging in het De Mirandabad. 
Er is een eigen bijdrage van €2,- per keer. 
14:45-15:45; Info: Tjerk Ter Haar Romeny, t.terhaar@
actenz.nl 020-788 5912 

Iedere woensdag
In het Huis van de Wijk
Tweede van der Helststraat 66

Vrouwen Opwaarts 09:00-12:00; Info: 

Annemieke Winder  06-43083265 a.winder@
combiwel.nl

Hatha Yoga 09:15-10:30; Info: Martijn Michiels 
06-46216876 martijnmichiels@kpnmail.nl

Inloopspreekuur Maatschappelijke 
Dienstverlening. Voor alle soorten vragen 
omtrent relatie, stress, schulden, inkomen, 
geweld, opvoeding etc. 09:30-12:00

Dubbelklik: Computercursus voor en door 
vrouwen (beginners). 10:00-12:00; Info: 020-
6764800 of dubbelklik@wijkcentrumceintuur.nl

Hatha Yoga 10:45-12:00; Info: Anita Neuman 
020-6921105 of 06-41807644

Kinderactiviteiten: jongensclub, 
meidenclub en avontuurclub. Tot 12 jaar. 
13:00-14:30; Info: Martine Hilverda, 06-19629025 
m.hilverda@combiwel.nl

Computerinloop: hulp bij computervragen. 
13:00-15:00; Info: Ruud regenboog 06-42 92 78 36 
rwtregenboog@gmail.com

Buikdansen 19:00-20:00; Info: Carla Kreuk 
020-463 38 90

Jongensclub: voor jongens vanaf 12 jaar. 
19:00-20:30; Info: Rachid 020-7670392

Wijkcentrum Ceintuur
Gerard Doustraat 133

Huurspreekuur: Voor alle vragen over 
huren, huurprijs, onderhoud en rechtspositie. 
09:00-12:00; Info: 020-6645383 zuid@wswonen.nl

Burenhulp

Burenhulp in De Pijp, vrijwilligers helpen 
oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken. 
Telefonisch spreekuur voor vragen
10:00-12:00 020-6794441
Info: burenhulp@combiwel.nl

Bibliotheek Cinetol 
Tolstraat 160

Samen lezen: oefenen met lezen voor 
kinderen vanaf 6 jaar. vanaf 14:15; Toegang € 5,00 
/ met OBA-pas gratis 

Voorlezen en knutselen voor kinderen 
vanaf 4 jaar. vanaf 15:00; Toegang € 5,00 / met 
OBA-pas gratis 

Iedere donderdag
In het Huis van de Wijk
Tweede van der Helststraat 66

Hatha Yoga 09:30-11:00; Info: Nisvan van Sijl 
06-24754014

Tuinclub 09:30-13:00; Info: Anna Prins 020-
5709640 (di t/m vr)

Nederlands in de praktijk 09:30-11:30; Info: 
Anna Prins 020-5709640 (di t/m vr)

Inloopspreekuur Maatschappelijke 
Dienstverlening Voor alle soorten vragen 
omtrent relatie, stress, schulden, inkomen, 
geweld, opvoeding etc. 09:30-12:00

Portret tekenen 11:30-13:30; Info: Len Castelein 
06-29118172

Kookclub voor Vrouwen 12:30-15:30; Info: 
Lailah Rharib via Huis van de Wijk

Kinderactiviteiten: meidenclub en 
kidsclub 15:30-17:00; Info: Martine Hilverda, 06-
19629025 m.hilverda@combiwel.nl

Computerkids 15:30-17:00; Info: Lies Leen, 06-
49 92 52 93 l.leen@combiwel.nl

Goede Doelen Club: kinderactiviteiten tot 
12 jaar. 15:30-17:00; Info: Lies Leen, 06-49 92 52 93 
l.leen@combiwel.nl

Wijkcentrum Ceintuur
Gerard Doustraat 133

Spreekuur Natuur en Milieuteam: 
vragen of ideeen over stadsgroen en stedelijk 
milieu. 14:00-18:00; Info: 020-4004503 nmt@
wijkcentrumceintuur.nl

Woonspreekuur Voor alle vragen over 
huren, huurprijs, onderhoud en rechtspositie. 
19:30-21:00; Info: 020-6645383 zuid@wswonen.nl

Samen op Stap

Samen op Stap U wilt er wel op uit, maar 
weet niet goed hoe dit te organiseren? 
Haalbaar en betaalbaar is het motto, voor 
deze middagen van Actenz. Locatie in Zuid in 
overleg. 13:30-17:00; Info: Doppy den Ouden 020-
7885922 d.denouden@actenz.nl

Iedere vrijdag
In het Huis van de Wijk
Tweede van der Helststraat 66

Koffieochtend: inloop 08:45-10:45; Info: 
Mina Kwyasse  06-14388661

Vrouwen aan de slag 09:00-12:00; Info: 
Annemieke Winder  06-43083265 a.winder@
combiwel.nl

Dubbelklik computercursus voor en door 
vrouwen. 09:30-11:30; Info: 020-6764800 of 
dubbelklik@wijkcentrumceintuur.nl

Meer bewegen voor Ouderen 09:30-11:45; 
Info: Meer bewegen voor Ouderen 020-8861070

Canasta 10:00-13:00; Info: Lien Kruyswijk 020-
6369937

Handwerken 55+ 11:00-13:00; Info: Els 
Borsboom 15:00-17:00  020-6966266 of borsb34@
kpnmail.nl

Samen koken / Samen eten 11:00-13:30 
(eten om 12:00); Info: GGZ-in Geest/ Charles Leyssius 
c.leyssius@actenz.nl 020-7885922

Compterlesgroep 13:30-15:00
Info: GGZ-in Geest/ Charles Leyssius c.leyssius@
actenz.nl 020-7885922

Samen Creatief 13:30-15:00; Info: GGZ-in Geest/ 
Charles Leyssius c.leyssius@actenz.nl 020-7885922

Tieneractiviteiten: meidenclub vanaf 
12 jaar. 16:00-18:00; Info: Vanessa Hoogendorp, 
06-15042544

Kinderen & Kunst: atelierkids en 
kleuterkunst tot 12 jaar. 15:30-17:00; Info: Lies 
Leen, 06-49 92 52 93 l.leen@combiwel.nl

Burenhulp

Burenhulp in De Pijp, vrijwilligers helpen 
oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken. 
telefonisch spreekuur voor vragen. 10:00-12:00; 
020-6794441; Info: burenhulp@combiwel.nl

Ieder weekend
Wijkcentrum Ceintuur
Gerard Doustraat 133

VersVoko: Coöperatief om samen met buren 
lokaal voedsel te bestellen. 15:00-17:00 (let op! 
Om de twee weken); Info: versvoko@gmail.com of 
020-6645383

Zondagskinderen: Een door ouders zelf 
opgerichte speelgroep voor kinderen van 1½  
tot 2½ jaar. 16:00-18:00; Info: Mytrhe mbsutorius@
hotmail.com / 06-24585520.  

Wijkservicepunt 
Ruysdaelkade 163

Watertuinen Samen met buurtbewoners 
de drijvende tuinen onderhouden in de 
Boerenwetering. 10:30-13:00; incl. Lunch (let op! 
Alleen de eerste zaterdag van de maand) ; Info: 
t.dammen@wijkcentrumceintuur.nl of 020-4004503

Agenda op dag en datum 


